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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٨

 !زن را بزن
 

 

 اين ،ت  بنده نيسۀمه دھم بايد عرض بدارم که عنوان اين نوشته نظر و مفکورين مورد نوشته را ادااکه در  يناقبل از 

 و رقاصان شيوخ عربی  تا خواسته و توانسته اند پيرامون   هللا است  و در قر آن آمده است ۀمودفر )  زن را بزن(ۀ جمل

ين آيت و ھدايت آن به اصطالح خود شان تحليل درست اسالمی و ار بتوانند ازگفته اند تا اگنوشته و ھمين آيت شريف 

 و فتنه جو در ھر کارين شياد ھای فريبا تعداد زيادی از،بدھندآميزحم  ترینوععدالت پسندانه نموده و به آن شکل  

خدمتی !  در چوکات دين داری اسالمی در فريب دادن مردم بی خبر از ھمه جاحاء از اننحوی به  اندزمانی که خواسته

زياد تر سعی ادن دين اسالم   ده و پاک جلونماياندن غرض انسانی ،ر چرندياتگپھلوی ديبه استعمار جھانی بدارند در  

ن أن را شکل مدرن داده و برای صدور ھمچو آياتی داليلی بياورند و از شآ قرۀاشته اند تا آيات جنائی و زن ستيزاند

ه است تا با بوط فالن قضيه بودو مربوط به فالن زمان   مرتيند که نزول اين آيگوفته و در حاشيه بگنزول آن سخن 

  چون نظر به باطن خجلت ،ر دھندينيت مردم را مغشوش و سير تفکر و دقيق بودن شان را تغي ذھیخراف ھای ئیوگپر

ر دينی که به شکل و نوع گجھانی ھمچنان از ترس شاخه ھای ديزده و وجدان غالم منشی خود به ارباب و استعمار 
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زياد تکيه کنند و قادر نيستند واضح ن نزول آن أتوانند بر اين آيات و ش  نمی،ری به دامان استعمار  پيوست دارندگدي

ک ھای ما در ھيچ شرايط زمانی و مکانی راست گاين مال . باشد اين آيات غير انسانی بوده و نادرست می: يند که گوب

 ۀيافت حقوق در کففقط مطابق شرايط زمان و دريند  گونمیو پوست کنده و ھمه جانبه به ارتباط احکام دين سخن  

 .سازند زين میيگرا جاسنکين ترازو خود 

 قر آنی   فقط به يک آيت شريفه ۀفتن در موارد حق تلفی اسالم در مورد زن و آيات نازلگرين مخنصر بدون تماس ادر  

يات شيخک ھا و  نظرنپر دازم و ھمچنا  می٢٢٨آيت ) کاو (  بقره ۀو يک آيت ھم از سور) زن (  يعنی ء نساۀ سور٣۴

دارد تا حدودی که امکان پذير باشد از را ل ماله کشی به چقری ھای بنای اسالمی گ را ھم که شکل غالمک ھای شان

 .نظر دور نخواھم داشت

 ء نساۀ سور٣۴ تآي

َل ّهللاُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوْا ِمْن أَْمَوالِِھْم  اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ

الَِحاُت قَانِ   تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ یِب بَِما َحفَِظ ّهللاُ َوالالَّتِ يتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلغَ فَالصَّ

ا يالً إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلِ يِھنَّ َسبِ ي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فاَلَ تَْبُغوْا َعلَ یَواْھُجُروھُنَّ فِ 

 ،ًرايَكبِ 

و از آن جھت که از  ،که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده استمردان، از آن جھت 

پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت  ،مال خود نفقه ميدھند، بر زنان تسلط دارند

و آن زنان را که از نافرمانيشان بيم داريد،  ،شوی عفيفند و فرمان خدای را نگاه ميدارند

اگر فرمانبرداری کردند، از آن  ،نيدشانبزو اندرز دھيد و از خوابگاھشان دوری کنيد

 .و خدا بلند پايه و بزرگ است ،پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد

ليکن مردان را بر زنان  ،که شوھران را بر زنان    زنان را بر شوھران حقوق مشروعی است چنان٢٢٨ تبقره آي

 .فزونی و برتری است

ر مورد زن است  فقط برای  در بعضی آيات قر آن مشخصاً گاو  !!  زنان آيات قر آن به دفعات خطاب به مردان است تا

  و از متن آيات قرآنی چنين بر داشت می،باشد  متوجه ساختن و ھوشدار برای زنان در اجرای دساتير شوھران شان می

 .باشد  سر نوشت زنان میۀن کنندي سر پرست و تعي، ولی ،شود که مرد ھا حاکم

 آدم و خلق در  مثالً ،خوانيم به وضاحت می بينيم که زنھا مستقل و تنھا نيستند  ر تورات و قرآن میی که دئدر داستانھا

 ھداشتن و رفع احتياجات آدم خلق شده استگنحوا فقط برای مصروف  ! آدماشته شده است که بعد ار خلقت گچنين نحوا 

 .باشد يز برای مرد میگشھوت بر ان تحريک کننده و  ۀ می خوانيم که زن يک وسيلسف يودر داستان حضرت

نوشتش را  سر... بزند و ، بفروشد ، مرد اختيار کامل دارد او را بخرد،ن و از نظر اسالم زن ملکيت مرد استآدر قر

 .مشخص سازد

باشند خيلی دوست دارند موجودی را در اسارت داشته  عالمان دينی و مال ھای ما ھم که خشک مغز و عقب مانده می

 . اين مالک بودن شان ھم شکل مقدس و الھی داشته باشدباشند و

 سه دختر داشت که دو دختر خود را به حضرت عثمان يار محمدطبق روايات عالمان دين و نيمچه  مال ھا حضرت 

 فوت نمود و دختر دومی عثماند حضرت گزير ضربات مشت و لسوم خود داد و روايت چنان است که دختر اولی او 

 عثمان را ء ابتدامحمد و حضرت ،فت از دنيا رفت گر قرار عثمانکه مورد لت و کوب حضرت  ينازشان ھم بعد ا

 دو باره با محمد ، اسالمۀ  در پخش و اشاععثمانين نمود اما نظر به ايجاب شرايط مسلطه آنوقت و لزوم ھمکاری نفر

 .او آشتی نموده و دوست شدند
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فت از گرکه مورد لت و کوب علی قرار  ينا بعد ازمحمد  دختر اطمهفخوانيم که  ھمچنان در بعضی از روايات می

  رفتمحمد ۀ قھر نموده و به خانعلی ۀخان

ين ا ما از ۀ عرب زدن زنھا توسط شوھر و يا اقارب شوھر عمل معمولی بوده است و جامعۀ بدوی آن روزۀدر جامع

 ثير نمانده استأفرھنک بی ت

 محمدی و تخت خواب گ در جماع با آنھا و اسرار خانواد نوبت نمودن،ی او  زنھا، محمددر قرآن آيات مخصوص به 

 از  بحث ما خارج است فعالً ۀکه از حوصل ينا تحرير در آورده ام و از ۀ  به رشتخی از آنھا را قبالً وجود دارد که بر

 ء اکتفامحمد خانم دلخواه  !عايشهباز نويسی آن آيات قرآنی منصرف شدم و به ارتباط اين موضوعات فقط با حديثی از 

 .نمايم می

رسد که خداوند تو در  چنين به نظر من می«:  در صحيح مسلم  روايت شده است که به پيامبر گفته استعايشهاز 

 ».ارضای اميال تو شتابان است

 انسانی بودن اين آيت چه ۀک ھای ما در بارگچيز است؟ و مالر چه گبيان) زن (  نسا ۀ سور٣۴حال  ببينيم اين آيت 

 .ی داشته و دارندئفتنی ھاگ

 او را بايد نصيحت ،مانی زن از شوھردر صورت نافر: فرمايد که  هللا می نسا به وضاحت از زبان ۀ سور٣۴آيت   

بدنی مانی کند او را بايد تنبيه  که باز ھم زن نافریی با او اجتناب شود و در صورتگوابر نتيجه نداد از ھمخگنمود و ا

ر وارد  و يتوانند در ماھيت اين آيت تغي نمود  يعنی بايد لت و کوب شود؟؟ اين ھدايت و امر هللا  است که مسلمانان نمی

که صدور و تطبيق اين آيت نظر به شرايط امروزی و بلند رفتن سطح  خاطر اينه  فقط  ب،يا ھم  از آن سر کشی نمايند

کند شيخک ھا و  ی را در بعضی ممالک ايجاد میئ تا اندازه ای محدوديت ھا زنھافھم و دانش مردمان جھان مخصوصاً 

ال ؤين آيت تفسير انسانی بدارند تا مطابق شرايط امروز ماھيت قرآن زير سارقاصان شان به اين فکر افتاده اند تا از

 لت و برابری جلوه می و اسالم را دين عدا، قانون انسانی ، دانش،منحيث يک علمرا  چون آنھا ھميشه قرآن ،نرود

يات و فتوا ھای عجيب و غريب بتوانند بيشتر در اغوای ذھنيت ھای مردم سھم دھند سخت در تالش اند تا با نظر

ی که در پنھان نمودن خال ھا و پر نمودن آن با افسانه و ئيات علمای فقه و يا آنھاببينيم نظر  . خود را ادا نمايندۀخائنان

   در ين مورد چيست ؟،ساعی بوده اندجعليات و منافقت ھميشه 

 روايات به زنان حکم ، قرن نخست ادامه يافتۀفقه اسالمی در سده ھای دوم و سوم شکل گرفت و بر ھمان منوال و شيو

 ئیمی کرد در برابر مرد فروتن بوده ، در صورت سرپيچی از درخواست مرد در مورد ھمبستر شدن و اعمال زناشو

 .م طبق فھم و بينش اجتماعی و مردم شناسانه شکل می گرفت اين احکا،تنبيه گردند

حکم به تنبيه بدنی ھمسر کردند اما آن را مقيد ساختند که ) با توجه به فھم و فرھنگ مردم و جامعه(به رغم آن که فقيھان 

 نمی بايد لطمه  تنبيه نمی بايست خشن و دردآور باشد و،»عضوی را نشکند و اثری به جا نگذارد«نباشد و » خون آلود«

 .بزند

توجه کرد، از جمله در مورد ) که حکم می نھد(در تمامی کردار و اعمال شرعی می بايست به ھدف و مقصد خداوند 

پند و نصيحت کردن، قھر کردن و ھمبستر (تنبيه بدنی با شرايطی که برشمرديم و پس از نتيجه نگرفتن از مراحل پيشين 

 .ی می رسدنوبت به تنبيه بدن) نشدن با زن

 اما با مسواک ؟؟ و تعدادی ھم توصيه ،بلی زن را بايد بزنيد : يند که  گو میه بعضاً  با استناد به احکام فقک ھاگاين مال 

  زده شوند،ھم پيچيدهه با چند طناب ب: دارندکه می

شد که بدن زن خون آلود زدن بايد طوری با: يند که  گوه عدالت الھی را ممثل باشند میک ه برای اينضی از علمای فقبع

 نشود
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خداوند با کتک زدن زن مقام و منزلت آنھا را باال برده : ين مورد چنين نظر دارد ا االزھر درانيکی از شيخ ھا و استاد

 که زشت و بد قيافه می!  نيد به صورت آنھا ضربه نز: رموده است که است و رسوهللا به پيروی از ھمين مفکوره ف

ھر در وقت لت و کوب خانم خود نبايد به او فحش دھد و برای تعدادی غير قابل باور است که وشو ھمچنان   شوند؟

 .ديب زن خود را داردأبا لت و کوب نمودن زن خود قصد تربيت و تشوھر 

تبه به زن خود ضربه بزند و نبايد استخوانھای او را در کل نبايد شوھر بيشتر از ده مر :مايد فر ھمچنان اين شيخک می

 در وقت لت و کوب نمودن زن نبايد دست ،می کند يا دندانھايش را بشکند و چشمانش را کبود کند خ يا او را ز،بشکند 

 به بزند ؟؟؟؟باال بياورد و بعد ضر بايد دست خود را تا قسمت سينه ،خود را زياد باال ببرد و از قدرت زياد استفاده کند 

 ربيت نياز داردھمه اينھا احترام به زن است  و زن به ت

دانند ميل ندارند  کنند و قرآن را علم جامع می شنفکر اسالمی ھم قلمداد میدينی مطرح که خود را روتعدادی از عالمان 

دھند و   جواب نمیکه اصالً  شوند  يا اين الی درين مورد میؤوقتی ھم مواجه به س از چنين آياتی صحبت به ميان آيد و

 .وجود آورند و داليلی بتراشنده کنند برای قر آن يک شرافتی ب ين باره سعی میايا ھم در 

 الی بر خورد نموده بودند انتخاب وؤ اين عالمان معاصر يکی ريش دار و يکی بی ريش را که به چنين سۀاز جمل

 .سازم را با شما شريک می يات شاننظر

شالی و نامنھاد کرزی که مخصوص پودولت  که ھميشه در خطابه ھای خود از لباس رسمی اياز نيازیاولی آقای مال 

 .باشد  می،کند مال ھا است  استفاده می

 او را ،ر زن شما از شما نافرمانی کرد گا: فته است گهللا به حکمت خود  :يد گواب شان در يکی از خطبه ھايش میجن

ی را غرض حل ئادل راه ھابان و ع هللا مھر،ر باز ھم اصالح نشد در بستر خواب از او دوری کنيدگا! نصيحت کنيد

بانی رسول اکرم با مھر: ؟ و فی الفور می افزايد !!ٔ!ر باز ھم اصالح نشد او را بزنيد گيد ا گومايد و می فرموضوع می

 ؟!!!!اما نه  آنطوری که استخوانش بشکند ! بلی بزنيد : يد گوی که داشت میئھا

ويديوھايش در نشرات تلويزيون   ھفته چندين خطابه دارد وباشد ھر ک ما که فارغ التحصيل االزھر  ھم میگاين مال 

د  ھمين خطابه و امثالش را در تواني شود و شما می ستانش ھميشه پخش میداخلی و بيرون مرزی به ھمکاری دوھای 

 .مائيديوتيوب ھم مشاھده فر

دعای داکتری و اسالم شناسی از طرفداران شورای نظار و ا !! فريد يونسآدم نمای مال شکل دومی کسی است به نام 

 . نمايشات تلويزيونی او ھر ھفته دوام دارد،را دارد

ه که زن را بزنيد ؟؟ خيلی ھا مود فرء نساۀ سور٣۴ال که هللا چرا در آيتؤکه در مقابل ھمين س جناب شان وقتی

ر پينشھاد شود که بر قرآن ست است و بايد به االزھ شان نادرۀاين تفاسير قرآن ھم: دھد  فيسورانه چنين جواب میپرو

ضربو در لسان عربی مفھوم زدن را : به ارتباط اين آيت  ،صورت پذيرد) مطابق ايجابات عصر و زمان(ز نو  ایتفسير

 دھد بلکه دور شدن از بستر را می بو زدن را معنی نمیزبان خدا است و  در زبان هللا ضردارد اما اين آيت کالم و 

 يد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گو

 .اسيری از آنرامی خود قضاوت نمايند بر اين آيت و چنين تفگان گنندحال خوا

 

 

 

 

  


