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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ نومبر ٢٣
  

 !ھای بلوغ اسالم، دختران و پذيرش مسؤوليت
خانم فريبا داوودی مھاجر، فعال حقوق  فھيمه خضر حيدری با مصاحبۀتازگی راديو فردا، برای  اين تيتری است که به

  . در ميشيگان، انتخاب کرده استامريکا دارالحکمه اسالمی مؤسساالسالم محمدعلی الھی، امام و  زنان، و حجت

 
 تصويری از جشن تکليف دختران در شيراز

ھای بلوغ باشد؟ چرا  تيمسؤولتواند سن مناسبی برای پذيرش   سالگی دختران می١٣ سالگی يا ٩آيا « اين است که سؤال

  اند؟ يت کيفری و ازدواج دختران مناسب دانستهمسؤولاسالم و قوانين برآمده از شريعت، اين سن را برای 

 سالگی برای پسران که روی ١۵ سالگی برای سن بلوغ برای دختران و ٩ سن تعيين ئیچرا درستی به کننده به مصاحبه

  .کند  میتأکيدای دارد؟  آيد و چه ريشه ا میآن اجماعی در دين اسالم وجود دارد از کج

 
  تبار ساکن امريکا محمدعلی الھی، روحانی شيعه ايرانی
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 در ميشيگان امريکا دارالحکمه اسالمی مؤسسالھی امام و . ستامريکاتبار ساکن  محمدعلی الھی، روحانی شيعه ايرانی

  .است

اما در . ھر حال يک اختالفی در تعريف سنين ھست به... « :، چنين توجيھی داردسؤالمحمدعلی الھی، در جواب اين 

 سن، البته در قرآن ۀمسألتر روی تکامل جسمی، جنسی، فکری و عقالنی نوجوانان ھست تا   بيشتأکيدتر  اسالم ما بيش

 و  سال٩که برای دخترھا » حد بلوغ المرآة تسع سنين و فی الذکور الخمس عشر«. نيست اما در احاديث ما گفته شده

 جسمی و ئیشود، روی بلوغ جسمانی که از نظر توانا ھا صحبت می در قرآن روی بلوغ بچه.  سال١۵برای پسرھا 

 .»يت برای افراد بالغ ھستمسؤولروحی و روانی و آمادگی برای ازدواج که اساس 

 . متفاوت استسؤالاما جواب خانم داوودی مھاجر، به اين 

يک شکل  کلمه بلوغ ھم در ھمه جای قرآن باز به. ختر و پسر درباره بلوغ اشاره نشدهسن د  در ھيچ کجای قرآن بهًاوال«

شود، بلوغ  آن اشاره می يعنی ما يک بلوغ نکاح داريم که شروع بلوغ جنسی است، بلوغ ديگری در قرآن به. کار نرفته به

 بلوغ ديگری ذکر شده که در ١۴۴يه در سوره قصص آ. شود  از آن تعبير میئیشايستگی و توانا ُحلم، سنی است که به

  .»پذيری و تشخيص است يتمسؤولمعنای  جا آن بلوغ به آن

گيرم، شايد آقای الھی بھتر است از  پرسم جوابش را نمی ی که میسؤالولی من «: کند  در ادامه تکرار میهکنند مصاحبه

ات جنسی و تغيير شما مدام راجع به. راه استيت و استقالل ھممسؤولھر حال بلوغ با يک نوع  طور بپرسم که به شما اين

 مسؤولتواند   ساله بر چه اساسی می٩کنيد ولی يک دختر بچه   ساله صحبت می٩جسمی در وجود يک دختر بچه 

 ؟»باشد

حاال فرض . ھا ھم ھست يت است، تقويم روانی و عقالنی انسانمسؤولچه در اسالم مطرح است و اساس  آن :الھی

 ساله است ولی از لحاظ روحی و روانی و جسمانی و عقالنی آمادگی زياد برای قبول ٩ی د يک دخترئيبفرما

. »ًهللا نفسا اال وسعھا ال يکلف«ھای زياد ندارد؛ اين دختر ممکن است در اين سن و سال نتواند روزه بگيرد  يتمسؤول

  . آن کار را نداريدئیاانجام کاری کند که شما طاقت و توان تواند شما را مکلف و مجبور به کسی نمی

 سال را ھم قرار داديم ولی اين شخص آمادگی برای يک ١۵ سال را قرار داديم، حتی سن ٩د سن ئيحاال فرض بفرما

و در قاعده » الحرج«در قاعده .  ديگری است که اسالم جواب آن را داده استمسألهھا را ندارد که  يتمسؤولسری 

يتی مسؤول شما باشد در آن صورت شما ئی ضرری ايجاد بکند و فوق تواناگويد اگر چيزی برای شما می» الضرر«

  .»يتی نداردمسؤولمرحله بلوغ، و مرحله احتالم و يا حيض يا تعقل نرسيده  وقتی يک نفر بچه است و ھنوز به. نداريد

نم داوودی مھاجر شما خا. کنيد زيک صحبت میفباز از . دئيگو آقای الھی باز شما از حيض و احتالم می: کننده مصاحبه

  توانيد به اين نکته بدھيد؟ چه پاسخی می

در قانون اساسی ھم در اصل چھلم ما قاعده .  در تعارض استًکامال» الضرر« قاعده ًاتفاقا« :داوودی مھاجر

 بينيد ديگری طبق نص قرآن ضرر برساند ولی شما می کس حق ندارد به گويد ھيچ در اين اصل می. را داريم» الضرر«

 اين ضرر نه تنھا فرد را مورد ھدف ًدھند که اتفاقا ازدواج سن دختران و يا پسران را سنی قرار می در قانون مربوط به

  .کند دھد بلکه ضرر را متوجه منافع عمومی يک کشور می قرار می

آن . جو کرد و قه جست که در قوانين وجود دارد را بايد در فئیھا ھا و نابرابری کنم ريشه اين تعارض من خودم فکر می

شويد، با مرگ و مير مادران و  رو می شويد، با خودکشی و خودسوزی روبه رو می وقت با پديده ازدواج اجباری روبه

  .»شويد رو می ھايشان روبه سقط جنين
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 سال ھم کم ١٣ سال سن کمی ھست، و حتی ٩م سن ئيکه بگو  را عرض کنم که صرف اينمسألهالبته من اين  :الھی

 سال است و در ايالت ما، ١٨ھا   که االن بعضی ايالتامريکام مثل مذاھب اربعه، يا حتی در قوانين ئيت و بياھس

 سال ايراد ١٩م اين ئيد بگوئيحاال فرض بفرما. جا ھم اين مشکالت ھست خواھم بگويم اين  سال ھست، می١٧ميشيگان، 

ھا و  اشاره کردند مثل افسردگی بچه) داوودی مھاجر( فريباآيا در آن صورت مشکالتی که خانم .  سال١٧م ئيدارد، بگو

  ؟»شوند  حل میًواقعاآيا  ھا،  ھا و اين گرفتاری خودکشی

 خراب ٩ھا را سر اين عدد  که ما ھمه کاسه کوزه خواھم بگويم اين نه من می «: گويد الھی، باز در توجيه جواب خود می

د آن مفھوم قرآنی را بر اساس شرايط اجتماعی، فرھنگی و بھداشتی زمان ان ھا آمده آن. ايم کنيم، مشکل را حل نکرده

  ...»ھا ھا و مکان دينی جھانی است برای ھمه زمان. اسالم ھم دين اجتھاد و تعقل ھست. اند خودشان انتخاب کرده

  .المی ايران است و حکومت اسامريکاھای قوانين  ش بر شباھتتأکيداما در اين مصاحبه، يکی از شگردھای الھی، مدام 

 امريکاد؛ چون مدام بين جامعه ايران و ئيخانم داوودی مھاجر بگو ای را در پاسخ به خواستيد نکته آقای الھی شما می«

  .»خواھم نکته شما را بشنوم کنيد من می مقايسه می

 سال خيلی ١٠دواج زير  سال گذشته نگاه کنيد، از١٠٠ اگر به ًمثالبينيم که حتی در جامعه غربی  ما می. بله«: الھی

خب االن در صد سال اخير اين قوانين درست شده .  و ھمه جاامريکا يک چيز معمول بوده، در اروپا، ًاصالعادی بوده، 

 سال ١۶ ًمثالسال،  ١٨منتھا ھمين االن در ھمين جا ھم که اگر فردی، دختری زير . و اين موضوع را ممنوع کرده

تواند اين  ادگاه اجازه بگيرند و اين دختری که زير سن قانونی اگر قاضی قانع بشود، میتوانند از د ھا می اين باشد، 

  .» مطرح استمسألهھا اين  در بعضی ايالت. ازدواج را صورت بدھد

که قانون در کشوری  ای بخواھد اجازه چنين کاری را بگيرد آيا با اين  خانوادهئیآقای الھی اين که تحت شرايط استثنا«

  .»...اش فقه و شريعت اسالم است د، يکی است؟ و قانون ھم ريشهاين باش

 ٩ که ئیھا  آنًاوال«: گويد ن وجود ندارد، میئي ازدواج دختران در سنين پاًعمالکند که در ايران،  الھی، ناگھان ادعا می

  .»د ندارد در ايران چنين چيزی وجوًعمالاالن .  سال سن دارند، مجبور نيستند ازدواج کنند١٣سال و يا 

حتی قرآن اجازه داده است مردان زنان ! شان، ھمواره مرد برجسته است و زن فرودست داند که در قرآن  الھی نمیًواقعا

ھای روحانيون و احاديث، خود يک پای مبلغ خشونت بر زنان  اين اعتبار قرآن و رساله خود را بزنند و به» نافرمان«

  .ھستند

ھا ھزار دختر  دھد که ده پذيرند و داوودی با آمار و ارقام نشان می کننده و نه داوودی نمی اين ادعای الھی را نه مصاحبه

  .اند  ساله در ايران ازدواج کرده٩

تر از سن بلوغ برای پسران در نظر  نئي برای دختران پاًآقای الھی پرسش ديگر من اين است؛ چرا سن بلوغ اساسا«

  ؟» داريداين را چه استداللی برايش. گرفته شده

استدالل طبيعت؛ چه علمای دينی و چه علمای اجتماعی و روانشناسان ھمه معتقد ھستند پيشرفت دخترھا و « :الھی

 مانند ازدواج ھم از نظر رشد بدنی و ھم از لحاظ رشد روانی جلوتر از پسران ئیھا يتمسؤولھا برای قبول  آمادگی آن

  .»ھستند

نظر شما  کند آيا اين به  ساله ازدواج می٩ و نگاه کنيم، وقتی پيامبر اسالم با عايشه ھا برگرديم آقای الھی اگر به ريشه«

  ؟» سالگی برای بلوغ و ازدواج دختران بوده٩ و انتخاب سن تعيينيکی از داليل 
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ھد د  میءسالگی ارتقا١٩  و حتی ١٧ ساله را از نه سالگی به ٥٤، الھی، سن ازدواج عايشه با محمد سؤالدر جواب اين 

و کاشف سن عايشه نيز، جز خودش کس ديگری . تر نشان دھد تر توجيھات مذھبی خود را قابل قبول تا ھرچه بيش

  .نيست

اين نتيجه رسيدم که   اختالفی است و تحقيقاتی که من انجام دادم بهمسأله سن عايشه مسأله نگاه کنيد ًاوال. ًاصالنه  « :الھی

رسالت  عايشه زمانی که پيغمبر به.  سالگی١٩الگی بوده و ازدواج واقعی در سن  س١٧ازدواج پيامبر با عايشه در سن 

 ساله شدند که در ھمان سال عقد خوانده شد ولی در ١٧ ام بعثت ايشان ١٣مبعوث شدند چھار ساله بودند و بنابرين در 

  . ساله بودند١٩سال دوم ھجری در مدينه انجام شد که در آن زمان عايشه 

برند، حتی من يادم ھست نيويورک بودم  کار می ستيز، اسالموفوبيا، حتی اين را به يک عده از نيروھای اسالمکه  حاال اين

گفتم اين يک دروغ بزرگ .  سالش بود۶ ًاصال کرد و گفت عايشه سؤالو آن آقای شان ھنتی در فاکس نيوز از من 

  .»است

  ؟»مه در چند سالگی ازدواج کردندحضرت فاط«: کند  میسؤالدر اين جا، داوودی مھاجر از او 

ھا وقتی  خود اين«: گويد کند و می  روشن و شفاف، بحث را منحرف میسؤالاين  جای جواب دادن صريح به الھی، به

 سال داشت که با ربکا ازدواج کرد و مفسرين ۴٠شود حضرت اسحاق  سفر پيدايش در عھد عتيق نگاه بکنند گفته می به

گويد ربکا  کردم، می  سال داشته اما من برخی از تفاسير توراتی را که نگاه می١٠گويند  میصورت مشروع  توراتی به

برند  کار می  را عليه پيغمبر اسالم بهمسأله که اين ئیھا خواھم بگويم آن يعنی می.  سالش بود که ازدواج کرد٣ ًاصال

توانيم بحث  گرديد مسائل بسيار زيادی را میھزار سال، دو ھزار سال قبل بر فراموش کردند که اگر شما برگرديد به

  .»کنيم

***  

 مؤسساالسالم الھی، امام و   از راديو فردا، تالش کردم که ببينم اين حجتمصاحبهپس از شنيدن و خواندن اين 

  کند؟ ستيز اسالمی و حکومت اسالمی دفاع می  در ميشيگان کيست که اين چنين از قوانين زنامريکادارالحکمه اسالمی 

س ئيکند و ھم اينک ر  زندگی میامريکا سال است که در ٢٤حال تصور کنيد؛ اين حجت االسالم محمدعلی الھی، 

الملل خبرگزاری  او در مصاحبه با سرويس بين.  اسالمی در ايالت ميشيگان اين کشور است  دارالحکمه همؤسس

 .ويژه در ايالت ميشيگان را تشريح کرد  بهيکاامره، وضعيت مسلمانان مؤسسھای اين  فعاليت ، ضمن اشاره به»حوزه«

: ھمين نام در تورنتو نسبتی دارد يا خير گفت ای به همؤسس با امريکاه دارالحکمه مؤسس که آيا سؤالاين  در پاسخ بهاو 

ل ه شاممؤسسھای  فعاليت. ھا ھم با ھم فرق دارد يک مقدار فعاليت. ھا در کانادا ھستند و فقط تشابه اسمی است آن«

ھا، اھميت دادن  ھا، جوان  روی خانوادهتأکيدکارھای فرھنگی، کارھای مسجدی و کارھای مدرسه می شود؛ در واقع 

ھا و تشويق  نقش رسانه  بين شيعه و سنی، بين مسلمان و مسيحی، توجه بهصحبت اديان، صحبتيا    interfaith مسأله به

ھای اسالمی  با محيط و شرکت در معرفی قولی و عملی ارزشمشارکت در مسائل اجتماعی و در واقع  ھا به مسلمان

 .رود شمار می ه بهمؤسس، اجمالی از کارھای امريکاساير مردم در  به

گويند پايتخت  ديه گو ھستيم که برخی می ما در شھر سن: الھی در خصوص وضعيت مسلمانان ايالت ميشيگان گفت

ھا  جا يک تمرکزی ھست و حضور مسلمان ھا زياد ھستند منتھی در آن نھا ھم مسلما ھاست، البته در ساير ايالت مسلمان

البته آمار دقيقی . کنند تر از ھفتاد ھشتاد سال ھست که مسلمانان در اين منطقه زندگی می جنبه تاريخی دارد؛ شايد بيش

  .کنند شود که بين دويست تا سيصد ھزار مسلمان در اين منطقه زندگی می نداريم اما گفته می
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ھا، باعث  اند و اين ناآگاھی آن اسالم جاھل ، ھنوز نسبت بهامريکااکثريت مردم  «کند که  ادعا میمصاحبهاو در اين 

 ھست و اسالم ئیزدا شان اسالم  که تحت نفوذ صھيونيستی ھستند و ھدفئیھا شود که تبليغات بعضی از رسانه می

دھد در  ھا می اين  خوبی به  جرايم داعش يا القاعده يا بقيه، اين بھانهحاال چه.  منفی بگذاردتأثيرکنند،  ھراسی را دنبال می

  .»کند ستيزی را تقويت می واقع اسالم

ھا و مداحان حکومت  ای، روحانی، اما جمعه نشين، ھمان مواضعی را دارد که خامنه امريکااالسالم  بينم اين حجت می

سوی رستگاری و   بهامريکااالسالم، ھدايت اکثريت مردم جاھل  بنابراين، يکی از وظايف مھم اين حجت. اسالمی دارند

  !راه راست ھدايت شوند آگاھی اسالمی است تا از جھالت نجات پيدا کنند و به

، رشد و گسترش و تعميق امريکااالسالم فرستاده حکومت اسالمی ايران به  ترين وظيفه اين حجت اما در ھر صورت مھم

 تغييردھد که  عالوه تفکر اين حاجی آقا به سادگی نشان می به. اين کشور پھناور استھای حکومت اسالمی در  البی

ھای شخصی و کشور خود  ھا ندارد مگر اين که فرد بخواھد تجربه  تفکر و اھداف و سياستتغييرمکان چندان ربطی به 

شمول انسانی و  فکر جھانھای جامعه جديد و تجارب ديگران و جھان بارور کند و به يک نتيجه و  را به تجربه

کم از افکار ارتجاعی ملی، مذھبی، شوونيستی، فاشيستی، مردساالری و غيرانسانی  طلب و عادالنه برسد و دست برابری

  .دور شود

عقيده من  به... «:  نيستند، ادعا کردامريکائیمداران   تابع و موافق سياستً لزوماامريکاکه مردم  الھی، با بيان اين

 ھستند يعنی ئیھا تر از ايرانی امريکائیھا ھستند که بسيار ضد  ھا موافق نيستند و حتی خيلی ان با اين سياستھايش خيلی

 را که در ايران امريکاھای دولت خودشان ندارند و اين مرگ بر  سياست شعارھايشان خيلی تندتر است و ھيچ تحملی به

  .»گويند تر می شود، جدی گفته می

 بدھد اما امريکاگاھی ممکن است يک نفر در ايران شعار مرگ بر «: کند  میتأکيد، امريکامه ه دارالحکمؤسسس ئير

اند، يک درک دقيق و  امريکائیھای   ھستند و مخالف سياستامريکا که در ئیھا خوبی از شعار خود دفاع نکند اما آن به

  » ...ددانن  را میامريکادانند تاريخ  تر دارند و جزئيات را می جزئی و علمی

 که امريکا وظيفه مھم شرعی و دينی و حکومتی دارد تا اکثريت مردم ًاوالاالسالم الھی،  جا روشن شد که حجت تا اين

برد با تفکر و معجزه اسالمی، يعنی با تفکر  سر می شناسند و به ھمين دليل نيز به گفته او، در جھالت به اسالم را نمی

، از اين ...چون حکومت اسالمی ايران، حزب هللا، القاعده، داعش و ی ھمھای اسالم ھای اسالمی و گروه حکومت

ھايش  ھا و سخنرانی  وظيفه او اين است که ھمه جنايات اسالم را با شرکت در ميزگرد رسانهيندوم. وضعيت نجات دھد

 تبليغ امريکانام شھروندان   را نيز البته بهامريکا شعار مرگ بر ينسوم. پذير کند عنوان امام جماعت ميشيگان، توجيه به

  ...و.  فعال نگه داردامريکاچھارم اين که البی حکومت اسالمی ايران را در . و ترويج کند

***  

... ھا در قوانين اسالمی و الھی و حکومت اسالمی ايران، عراق، عربستان و اما برگرديم به بحث سن ازدواج دختربچه

  ...وکوحرام، القاعده وچون داعش، ب ھای اسالمی ھم چنين گروه ھم

پيامبر اسالم  بين مشھورترين علمای اھل سنت و برخی از علمای تشيع اين است که عايشه ھنگام عقد ازدواج بهعقيده 

، ص ٢؛ طبری، ج ٣٩،  ص ٨ج  طبقات الکبری، ( .خانه محمد رفته است محمد، شش ساله و ھنگامی که نه ساله بوده به

٤١٣(  

  )مسند احمد بن حنبل(  !»من شش ساله بودم و ھمسر ديگر پنجاه ساله«: عايشه خودش گفته است
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 ساله؛ در مورد ازدواج ۶ ساله با دختری ۵٠ازدواج مردی «، مطلبی تحت عنوان »برھان«سايتی به نام  وب

ا نام ، در دفاع از اسالم و محمد نوشته شده است ام١٣٩١ ]حوت[ اسفند٢، در تاريخ چھارشنبه »با عايشه) ص( پيامبر

  .نويسنده معلوم نيست

  :خوانيم در مقدمه اين مطلب می

چون افراد ضد اسالم و ضد دين خيلی . و عايشه صحبت کنيم) ص(خواھيم در مورد ازدواج پيامبر در اين پست می«

عياذبا ال) ص(رانی بود و پيامبر قصد شھوت  ساله فقط به۶گيرند که نعوذبا ازدواج با دختری  اين قضيه ايراد می به

  .فردی شھوتران بود

مطلب اول بررسی سن عايشه با استفاده از منابع اھل تسنن است که بررسی کنيم . شود مطلب در دو بخش تقديم می

و مطلب بعدی ھم در مورد اختالف سنی در . تر  ساله بوده يا بيش۶) ص( آيا در زمان ازدواج با پيامبرًواقعاعايشه 

 )ir.blog.borhan://http: نوشت برگرفته شده از وب( .»دواج که کلی استازدواج و بحث شھوت در از

 نشان بدھند که سن عايشه باالتر بوده و ئینويسنده و يا نويسندگان اين مطلب؛ تالش می کنند با آوردن فاکت و تاريخ ھا

نيز باال ببرند تا پدوفيليسم و تجاوز پيامبرشان به اين دختربچه ساله  ١٩  و ١٧االسالم الھی، حتی به اعداد  مانند حجت

  .سرپوش بگذارند

در اين مطلب، تالش شده است که تصور ديگری . رانی محمد است اما بخش جالب اين مطلب درباره ازدواج و شھوت

  . اش نشان دھند رانی وتاز اعمال و روحيات و تفکر محمد، از جمله قدرت و غصب و خوردن و لذت بردن و شھ

  

  در باب اختالف سنی در ازدواج و مسأله شھوت«

  عوام نباشيم«

قوای وجودی آدمی است، که ضعف آن از قوه شھوت يکی .  انسانی است معيوبًانسانی که فاقد شھوت باشد، يقينا

 در ساير قوای وجودی گونه که لذا انسان کامل ھمان. اش  وجودی ونؤمعنی ضعف وجودی شخص است در يکی از ش به

جا که محمد از حيث قوت شھوانی  باشد، از حيث قوت شھوانی نيز برتر از ديگران است؛ تا آن خويش، اکمل مردم می

که در  کما اين قوت شھوانی چھل مرد را داشته است؛) ص(رسول هللا«: اند جا که گفته نيز برتر از ديگران است؛ تا آن

، در خوردن بھتر از ھمه )ص(رسول هللا .نيز برتر از ديگران بود) قوه دافعه(  ضبزور بازو و قدرت عقل و قوه غ

قسمت عقب : فرمود سر دست عالقه داشت و می از گوشت حيوانات، به .خورد ناک نمی خورد؛ چون حرام و شبھه می

و . ا بسيار دوست داشتخرما ر. خواری نکنند پرورد تا نجاست مرغ را در خانه می. تر است فضوالتش نزديک حيوان به

در لباس، بھترين را  .چرانی و ھمه چيز خواری نبود ھا اھل شکم اما مثل سف. خورد  را دوست نداشت نمیئیاگر غذا

بوی  .ھا اھل تجمل در لباس نبود اما مثل سف. پوشيد که لباس حالل، تميز، با رنگ روشن، و اغلب از پشم يا پنبه بود می

کرد؛ و زيادی ھمسر را از خصال انبياء  ترين ھزينه را صرف عطر می  بيشداشت؛ و خوش را دوست می

گرفت، دنيا در پيش چشمان آن شخص  ای از شجاعتش بود، و اگر بر کسی خشم می شجاعت علوی شعبه .دانست می

   . ... و. شد جھنم می

فعليت نرسيده و حاکم مملکت  هچه شھوت و غضب و وھم را بدنام نموده، اين است که در اکثر افراد بشر، عقل ب آن

خودی خود  البته تکامل در بعد حيوانی نيز به .اند وجود افراد نيست؛ لذا اين سه قوه در مسير تکامل حيوانی قرار گرفته

  .شوند ّھا نقص تلقی می گيرد، آن بد نيست؛ لکن رشد در بعد حيوانی وقتی با رشد در بعد انسانی مورد مقايسه قرار می
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ھای خود داشتند؛ ولی در ھر ازدواجی، شھوت جنسی زيربنای کار  اھداف گوناگونی از ازدواج) ص(  هللاحضرت رسول

ھای  اگر نبود آن ھرمون. گويد گويد من غرض جنسی از ازدواج ندارم، دانسته يا ندانسته دروغ می اگر کسی می .است

لذا مالحظه . کرد گرفت و ھيچ زنی نيز شوھر نمی کنند ـ ھيچ و مردی زن نمی ّجنس مکمل می جنسی ـ که ايجاد ميل به

رسول  .جنس مکمل ندارند و نيز افراد اخته شده، ھيچ ميلی به) ھای جنسی فاقد ھرمون( د که افراد خواجهئيفرما می

پس چرا نبايد . اش در بھترين وضعيت قرار داشت نيز يک انسان بود؛ و البته انسانی بود که تمام قوای وجودی) ص( خدا

بلی  . در مردی او مشکل استً و زنان جوان نداشته باشد، اساسائیزن و زيبا مردی که ميل به! داشت؟ زنان می ميل به

اما ازدواج با  بند و باری جنسی امری است مردود و خالف اخالق، نواميس ديگران و بی درازی به چرانی و دست چشم

غذای خوب و مطبوع امری است طبيعی؛ اما  گونه که ميل به ھمان. بھترين و گواراترين گزينه، امری است طبيعی

  .»دست آيد شرطی که از راه حالل به به

 »!درباره اختالف سنی در ازدواج، آيا نظر مردم يعنی حق؟«در ادامه اين مطلب، آمده است؛ 

پذيرش اکثريت؛ بلکه تنھا ويژه زن ھيچ حقی ندارد چرا که نه فايده داشتن مالک حق است و نه از نظر اسالم، انسان به«

 غير خدا حق ندارد برای کسی راه و چاه نشان دھد و درست و نادرست ًيعنی اساسا. مالک حق و باطل، فرمان خداست

نه اطاعت از ميل . حتی خود افراد نيز حق ندارند برای خودشان حق و باطل تعريف کنند. و حق و باطل تعريف کند

تنھا . خداست ھا شرک به ھر سه اين. ی خود و نه اطاعت از ميل جمعی مردمفردی خاص، نه اطاعت از ميل شخص

کند خداست؛ و تنھا کسی که حق فرمان دارد، اوست؛ و تنھا کسی که بايد اطاعت شود نيز  کسی حق را بيان می

ا ھستند و از کننده فرمان خد  از آن جھت است که ابالغًشوند، صرفا اگر پيغمبر و امام معصوم نيز اطاعت می .اوست

  .دھند پيش خود فرمان نمی

  :خداوند فرمود

َقل إنی على« ِّ ِ ْ َ بينة من ربی و کذبتم به ما عندی ما تستعجلون به إن الحکم إال  يقص الحق و ھو خير الفاصلين ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َُ َّ َ َ َ َُّ ُ َّ ََّّ ِ ُِ ْ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ُ َ ِّ ِّْ :  بگو-  ٍ

. دست من نيست چه شما در باره آن عجله داريد، به ايد؛ آن ارم؛ و شما آن را تکذيب کردهمن دليل روشنى از پروردگارم د

  )۵٧:األنعام( ».کننده است کند، و او بھترين جدا حکم و فرمان، تنھا از آن خداست؛ که حق را از باطل جدا مى

  :بگو«: رسولش می فرمايد خداوند به

کنم که از جانب خدا و  اثبات می) معجزه( ّ با بينهءکنم؛ بلکه ابتدا  رفتار نمیميل خود زنم و به من سر خود حرف نمیً اوال

  .»خواھم که تابع من باشيد گاه از شما می کنم؛ و آن طبق فرمان او رفتار می

  :چنين فرمود ھم

ُما تعبدون من دونه إال أسماء سميتموھا أنتم و آباؤکم ما أنزل هللا« َّ َ ََ َْ َْ َ َْ ُْ ُ ُ َُ ُ ُُ ْ ْ َّْ ِ ِ ًِ َّ ِ ْ َ ُ بھا من سلطان إن الحکم إال  أمر أال تعبدوا إال إياه ُ َُّ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ ِ ِ َِّ ْ ْ ِْ ٍِ ْ

َذلک الدين القيم و لکن أکثر الناس ال يعلمون ُ َُ َْ َ َ َِ َّ ْ َ َّ ِ َِ ِّ َ ْ ُ ) ّمسما بى(ىھا پرستيد، چيزى جز اسم ز خدا مىى که غير ائ اين معبودھا- ِّ

ايد، نيستند؛ خداوند ھيچ دليلى بر آن نازل نکرده؛ حکم تنھا از آن خداست؛ فرمان  ا را خدا ناميدهھ تان آن که شما و پدران

  )۴٠: يوسف(  .»دانند تر مردم نمى ن پابرجا؛ ولى بيشئياين است آ! داده که غير از او را نپرستيد

  .ای ديگر در باب نظر اکثريت مردم آيه

َو إن تطع أکثر من فی األ « َْ ِ ِْ َْ َ َ ُْ ْ ِ ُرض يضلوک عن سبيل هللا إن يتبعون إال الظن و إن ھم إال يخرصونَ ُ ُ ُْ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ َّ َّ َ َِ َّ ِ َِّ ُِّ ِ تر کسانى  اگر از بيش -  ْ

کنند مگر از ظن و گمان؛ و نيستند  ھا تبعيت نمی آن. کنند که در زمين ھستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى

  )١١۶: األنعام( .»زنند مين مىمگر کسانی که حدس و تخ
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در سال دوم ھجرت با . فوت کرد» جهيخد«ا آمد و شش ساله بود كه مادرش يدن نيز در سال پنجم بعثت به» فاطمه زھرا«

  .لى حدود نه يا ده ساله بوده استن سن حضرت زھرا ھنگام ازدواج با عيبنابرا. على امام اول شيعيان ازدواج كرد

امبر در مكه و شعب يزده سال ھمراه پياو س. امبرى خود را اعالم کرديپ على، ده ساله بود كه محمد در چھل سالگى 

ن يحس.(  ساله بود٢٥ن، علی ھنگام ازدواج يبنابرا. دو سال بعد از ھجرت با فاطمه ازدواج كرد. سر برد طالب به ابى

  )٣٧٣، ص ١ده معصوم، ج عمادزاده، چھار

  

  خشونت در قرآن

 )٢٤٤قرآن، سوره بقره، آيه ( . به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست بکشيد در راه خدا که خدا -١

دست شما عذاب کند و خوار  شما ای اھل ايمان کافران را بکشيد و با آنان کارزار کنيد تا خدا آنان را به -٢

   )١٤ه قرآن، سوره توبه، آي( .گرداند

 که آنان را سوگند استواری نيست، تا از ترس شمشير از طعن زدن   آنان در دين تمسخر و طعن زنند، آنان را بکشيد-٣

  )١٢قرآن، سوره توبه، آيه ( .به اسالم بس کنند

م يوانا و حكد و خداوند تيفرى از جانب خدا ببريشان را به عنوان ك  اند دست چه كرده و مرد و زن دزد را به سزاى آن -٤

  )٣٨قرآن، سوره مائده، آيه ( .است

پس با ھيچ يک از آنان دوستی . چنان که خود به راه کفر ميروند شما نيز کافر شويد تا برابر گرديد  دوست دارند ھم-٥

 ھيچ يک ھا را بيابيد بگيريد و بکشيد و و اگر سر باز زدند در ھرجا که آن. گاه که در راه خدا مھاجرت کنند مکنيد تا آن

  )٨٩قرآن، سوره النساء، آيه ( .ھا را به دوستی و ياری برمگزينيد از آن

ھا که در راه خدا جھاد کنند و دشمنان دين را به قتل  خدا جان و مال اھل ايمان را به بھای بھشت خريداری کرده، آن -٦

  )١١١قرآن، سوره توبه، آيه ( .رسانند و يا خود کشته شوند

چه را خدا و  که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آن) يھودی و نصاری( ھر که از اھل کتاب  ای اھل ايمان -٧

  )٢٩قرآن، سوره توبه، آيه ( .گاه با ذلت تواضع به اسالم جزيه دھند دانند بکشيد تا آن رسولش حرام کرده، حرام نمی

و در مسجد . د، برانيدشان، که فتنه از قتل بدتر استان جا که شما را رانده ھا را بيابيد بکشيد و از آن ھرجا که آن -٨

قرآن، ( . اين است پاداش کافران و چون با شما جنگيدند بکشيدشان که. که با شما بجنگند ھا مجنگيد مگر آن الحرام با آن

  )١٩١سوره بقره، آيه 
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ھای  من در دل. ه پايداری واداريدمنان را بؤشما م. من با شمايم: گاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد و آن -٩

  )١٢قرآن، سوره االنفال، آيه ( .شان را قطع کنيد ھايشان بزنيد و انگشتان بر گردن. کافران بيم خواھم افکند

تر است شروع کنيد و آنان را بکشيد، و بايد کفار در شما درشتی  ای اھل ايمان با کافران از ھر که به شما نزديک -١٠

  )١٢٣ قرآن، سوره توبه، آيه( .ت پايداری حس کنند و بدانيد که خدا ھميشه يار پرھيزکاران استو نيرومندی و قو

ر و محاصره يھا را دستگ و آن. ديد به قتل رسانيافتيگاه مشركان را ھر جا   آن ھای حرام به سر آمد پس چون ماه -١١

. ديھا دست بدار ه پای داشتند و زكات دادند پس از آنچه توبه كردند و نماز ب چنان. ديھا باش ن آنيو ھر سو در كم. ديكن

  )٥قرآن، سوره توبه، آيه ( .كه خدا آمرزنده و مھربان است

د و سخت يرشان کنيد، اسيھا را سخت فرو فکند و چون آن. شان را بزنيد د، گردنيرو شده چون با کافران روب -١٢

خواست از  و اگر خدا می. ن است حکم خدايو ا. ديان آيگاه که جنگ به پا تا آن. د يا به فديهيا به منت آزاد کنيآنگاه . ديببند

شان را باطل  اند اعمال و آنان که در راه خدا کشته شده. گرفت، ولی خواست تا شما را به يکديگر بيازمايد آنان انتقام می

  )٤ه يقرآن، سوره محمد، آ( .کند نمی

 شويد در آن جھان به رحمت و آمرزش خدا نائل شويد و ان بھتر از ھر چيزيست که در حيات اگر در راه خدا کشته -١٣

  )١٥٧  آل عمران، آيه قرآن، سوره( .دنيا برای خود فراھم توان آورد

قرآن، سوره انفال، ( .ان کافران را بکشيد که در زمين فتنه و فساد ديگری نماند و آئين ھمه دين خدا گرددمؤمن ای -١٤

  )٣٩ آيه

  )٦١قرآن، سوره احزاب، آيه ( .ھرجا يافته شوند بايد دستگير گردند و به سختی کشته شوند. اينان لعنت شدگانند -١٥

ان بايد در راه خدا، آنان را که حيات مادی دنيا را بر آخرت برگزيدند بکشند و ھر کس در جھاد در راه خدا مؤمن -١٦

  )٧٤ قرآن، سوره نساء، آيه( . را در بھشت ابدی اجری عظيم دھيمکشته شد و يا فاتح گرديد زود باشد که او

ان با دوستان شيطان قتال کنيد که مکر و مؤمنجنگند، پس شما  اھل ايمان در راه خدا و کافران در راه شيطان می -١٧

  )٧٦ قرآن، سوره نساء، آيه( .سياست شيطان بسيار سست و ضعيف است

که پشتيبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرھاشان فرود آورد ) يھوداناز (  و آن گروه از مشرکان را-١٨

قرآن، ( .ھا را به قتل رسانيده و گروھی را اسير گردانيدند شان از شما مسلمين ترس افکند تا آن گروھی از آن و در دل

  )٢٦ سوره احزاب، آيه

قرآن، سوره .(ون تيری افکندی نه تو بلکه خدا افکندان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چمؤمنای  -١٩

  )١٧ انفال، آيه

  )١٧ قرآن، سوره عبس، آيه( .ورزد  ای کشته باد انسان چرا تا اين حد کفر می-٢٠

ھا را به قتل  ھمانا کيفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد کوشند جز اين نباشد که آن -٢١

ا به دار کشند و يا دست و پايشان به خالف ببرند، يا با نفی بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور کنند، اين ذلت رسانند ي

قرآن، سوره مائده، ( .ھاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواھند بود و خواری عذاب دنيوی آن

  )٣٣ آيه

  )١٥٨ قرآن، سوره آل عمران، آيه( .شويد ردآورده میاگر در راه خدا کشته شويد به سوی خدا گ -٢٢

 ئیايد، مشرکان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجد الحرام نزديک شوند، و اگر از بينوا ای کسانی که ايمان آورده -٢٣

وبه، آيه قرآن، سوره الت( .زيرا خدا دانا و حکيم است .ترسيد، خدا اگر بخواھد به فضل خوش بی نيازتان خواھد کرد می

٢٨(  
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رانند خود را به کيش کافران مشابه  ھا بر زبان می و يھود و نصاری گفتند مسيح پسر خداست اين سخنان را که اين -٢٤

  )٣٠ قرآن، سوره توبه، آيه.(کنند، خدا آنان را بکشد می

  

  تبليغ خشونت بر زنان در قرآن

توانند خود چھار بار شھادت بدھند در  شاھد پيدا کنند می ٤ نندکنند، اگر نتوا که زنان خود را به زنا متھم می و کسانی -١

  )٦سوره نور، آيه  قرآن،( .راه خدا که او از راستگويان است

و برای خويش از پيش چيزی فرستيد و از خدا . دئيھرجا که خواھيد به کشتزار خود درآ.  زنان کشتزار شما ھستند -٢

  )٢٢٣آيه  قرآن، سوره بقره،( .ات را بشارت دهمؤمنو . دبترسيد و بدانيد که به نزد او خواھيد ش

اگر شھادت . ھا شھادت بخواھيد شوند، از چھار تن از خودتان بر ضد آن  میفحشاءو از زنان شما آنان که مرتکب  -٣

  )١٥آيه  ،سوره نساء قرآن،( .شان فرا رسد يا خدا راھی در پيش پايشان نھد ھا را در خانه محبوس کنيد تا مرگ دادند آن

دھند، بر  و از آن جھت که از مال خود نفقه می. مردان، از آن جھت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است -٤

و آن زنان . دارند پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت شوی عفيفند و فرمان خدای را نگاه می. زنان تسلط دارند

اگر فرمانبرداری . ديشان کن هيشان دوری کنيد و به زدن تنب رز دھيد و از خوابگاهشان بيم داريد، اند را که از نافرمانی

  )٣٤قرآن، سوره النساء، آيه ( .و خدا بلند پايه و بزرگ است. کردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد

ا چھار، به يا سه ي فتد، دواگر شمارا بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان ھرچه شما را پسند ا -٥

د به آن يزی دارييا چنانچه کن و اگر بيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنھا يک زن بگيريد و. خود در آوريد نکاح

  )٣قرآن، سوره نساء، آيه ( . به عدالت تا مرتکب ستم نشويد ک تر استياين نزد. دياکتفا کن

ھای خود را جز آن مقدار که  فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند و زينت بگو که چشمان خويش مؤمنو به زنان  -٦

نه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زينت جمال خود را آشکار نکنند، جز برای شوھر يد سيپيداست آشکار نکنند و با

خود يا پسر خواھر خود يا خود يا پدر خود يا پدر شوھر خود يا پسر خود يا پسر شوھر خود يا برادر خود يا پسر بردار 

ستند و نيز چنان پای بر ي خود، يا مرد يا کودکانی که از عورت و محارم زنان آگاه نیزان ملکيکيش خود، يا کن زنان ھم

ان ھمگان به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که مؤمنای . زمين نزنند تا آن زينت و خلخال که پنھان کرده اند دانسته شود

  )٣١آيه  رآن، سوره نور،ق.(رستگار گرديد

و . ان باشديسند و نوشته در م, نين تا زمانی معيکن ه معامله میيايد، چون به قرض و نس ای کسانی که ايمان آورده -٧

چه خدا به او آموخته است  و کاتب نبايد که در نوشتن از آن. بايد در بين شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنويسيد

اگر مديون سفيه يا صغير بود يا . يون امضاء کند و از هللا، پروردگار خود بترسد و از آن ھيچ نکاھدو مد. سرپيچی کند

اگر دو مرد نبود، . و دو شاھد مرد به شھادت گيريد. توانست، ولی او از روی عدالت امضاء کند خود امضاء کردن نمی

و . بياورد خاطر  يکی فراموش گردد ديگری بهھا رضايت دھيد شھادت بدھند، تا اگر  يک مرد و دو زن که به آن

و از نوشتن مدت دين خود، چه کوچک و چه . شاھدان چون به شھادت دعوت شوند، نبايد از شھادت خود داری کنند

تر است، و شھادت را استوار دارنده تر و شک و ترديد را زايل  اين روش در نزد خدا عادالنه. بزرگ، ملول نشويد

ای کنيد، شاھدی  و چون معامله. ايد اه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننويسند مرتکب گناھی نشدهو ھرگ. تر کننده

خدا شما را تعليم . از خدای بترسيد. ايد و نبايد به کاتب و شاھد زيانی برسد، که اگر چنين کنيد نافرمانی کرده. گيريد

  )٢٨٢ه، آيه  سوره بقر قرآن،(  .دھد و او بر ھر چيزی آگاه است می
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که به نکاح مردی ديگر در آيد، و ھرگاه آن مرد زن   پس اگر باز زن را طالق داد ديگر بر او حالل نيست، مگر آن-٨

ھا حدود خدا است که برای  اين. شان را گناھی نيست کنند رجوع دانند که حدود خدا را رعايت می را طالق دھد، اگر می

   )٢٣٠وره بقره، آيه قرآن، س( .کند مردمی دانا بيان می

و اگر دختر باشند و بيش از . کند که سھم پسر برابر سھم دو دختر است تان به شما سفارش می خدا در مورد فرزندان -٩

و اگر يک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد ھر يک از پدر و مادر . ھاست دو تن، دو سوم ميراث از آن

.  را بردئیگر فرزندی نداشته باشد و ميراث بران تنھا پدر و مادر باشند، مادر يک سوم داراو ا. يک ششم ميراث را برد

دانيد  و شما نمی. اما اگر برادران داشته باشد سھم مادر، پس از انجام وصيتی که کرده و پرداخت وام او يک ششم باشد

قرآن، سوره ( .خداست، که خدا دانا و حکيم استھا حکم  اين. تان کداميک شما را سودمندتر است که از پدران و پسران

  )١١آيه  نساء،

از کتاب خدا ). اسرای جنگی( ھا که به تصرف شما درآمده باشند اند، مگر آن و نيز زنان شوھردار بر شما حرام شده -١٠

نکاح درآوريد نه به ھا را به  ھا زنان ديگر ھرگاه در طلب آنان از مال خويش مھری بپردازيد و آن پيروی کنيد و جز اين

و پس از مھر معين . گيريد واجب است که مھرشان را بدھيد ھا تمتع می و زنانی را که از آن. اند زنا، بر شما حالل شده

   )٢٤قرآن، سوره نساء، آيه ( .ھر آينه خدا دانا و حکيم است. در قبول ھرچه دو بدان رضا بدھيد گناھی نيست

ه بھتر از آزاد زن مشرکه است، ھرچند شما را از مؤمناند به زنی نگيريد و کنيز  ياوردهزنان مشرکه را تا ايمان ن -١١

 بھتر از مشرک است، ھرچند شما را مؤمنو بنده . ه مدھيدمؤمناند زن  و به مردان مشرک تا ايمان نياورده. او خوش آيد

کند،  و آيات خود را آشکار بيان می. مرزشکنند و خدا به جانب بھشت و آ اينان به سوی آتش دعوت می. از او خوش آيد

  )٢٢١ سوره بقره، آيه قرآن،( .باشد که پند گيرند

ھا ھستيد  ای که مالک آن همؤمنه را به نکاح خود در آورد از کنيزان مؤمنھرکس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان  -١٢

 کنيد و  شان نکاح پس بندگان را به اذن صاحبان. ريدھمه از جنس ھمديگ. تر است و خدا به ايمان شما آگاه. به زنی گيرد

و . گيرند ھا که به پنھان دوست می و بايد که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آن. ای بدھيد مھرشان را به نحو شايسته

از . و اين برای کسانی است.  است  شوند شکنجه آنان نصف شکنجه زنان آزادفحشاءچون شوھر کردند، ھرگاه مرتکب 

قرآن ( .با اين ھمه، اگر صبر کنيد برايتان بھتر است و خدا آمرزنده و مھربان است. شما که بيم دارند که به رنج افتند

  )٢٥سوره نساء، آيه 

ھر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد : دھد تان فتوی میيخواھند، بگوی که خدا در باره کالله برا از تو فتوی می -١٣

ز فرزندی نباشد، برادر از او ارث يرسد اگر خواھر را ن راث او میيواھری باشد، به آن خواھر نصف مرد و او را خيبم

برند و اگر چند برادر و خواھر بودند، ھر مرد   را به ارث میئیبرد اگر آن خواھران دو تن بودند، دو ثلث دارا می

سوره نساء، آيه  قرآن،( .زی آگاه استيو او از ھر چد، يان می کند تا گمراه نشويبرد خدا برای شما ب برابر دو زن می

١٧٦(  

تر است، تا  اين مناسب.  بگو که چادر خود را برخود فرو پشونندمؤمنای پيامبر، به زنان و دختران خود و زنان  -١٤

  )٥٩آيه  قرآن، سوره احزاب،( .شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مھربان است

د يند از آنان بر حذر باشيقت برخى از ھمسران شما و فرزندان شما دشمن شمايد در حقيا مان آوردهيى كسانى كه اا -١٥

   )١٤آيه  قرآن، سوره التغابن،( .د به راستى خدا آمرزنده مھربان استيامرزيد و بيد و درگذرئيو اگر ببخشا

ن يش، که در ايزان ملکی خويا کني زنان حالل  برایمگر یدارند؛ از شھوتران ش نگه میياندام خو و کسانی که -١٦

  )٣٠ و ٢٩قرآن، سوره المعارج، آيات ( .ستيھا ن حال مالمتی بر آن
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مان دارند، روا يامت ايستند و، اگر به خدا و روز قيد که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوھر کردن باز ايبا -١٧

ھا را  ده است پنھان دارند و شوھران زنان در زمان عده حق دارند که آنيچه را که خدا در رحم آنان آفر ست که آنين

 را بر  چه شوھران ت سازش دارند و برای زنان حقوقی است بر شوھران چنانيبزنی خود باز رجوع دھند اگر که ن

قرآن، ( .ستم ايروزمند و حکيکن مردان را بر زنان افزونی و برتری خواھد بود و خدا پيزنان حقوقی مشروع است ل

  )٢٢٨سوره بقره، آيه 

  

  قرآن و زنان محمد

يک معنی،  اش نه آسمانی، بلکه برعکس کامال يک کتاب زمينی است و در واقع به کتابی بر خالف مدعيان اسالمی قران

 که در حالی! ھا از سوی خدا به او وحی آمده و امر خداست محمد که مدعی بود اين آيه. برنامه حکومتی محمد بوده است

توانست وجود خدا را اثبات کند و نه جرات مخالفت با ادعای محمد را  با توجه به ناآگاھی آن دوران بشر، نه کسی می

بنابراين آيات بسياری، در خدمت . چون که مخالفت با خدا و رسول خدا، حکم مرگ در برداشت و ھنوز ھم دارد. داشت

 :اند کنند که از زبان خود او جاری شده منافع شخصی خود محمد و موقعيت او ر ابيان می

  ) سوره احزاب،۵٠قران، آيه ( .تواند داشته باشد می  زن عقدی۴ بيش از حضرت محمد -١

به او ببخشد و حضرت محمد ھم به ازدواج  بدون مھريه و شھود که خود را ای همؤمنتواند ھر زن  می حضرت محمد -٢

  ) سوره احزاب،۵٠قران، آيه .(بپذيرد ھمسر عنوان با او مايل باشد را به

تواند تنظيم و يا مقدم و موخر  خوابگی با زنانش را بھر نحوی که صالح بداند می ، نوبت ھم حضرت محمد -٣

  ) سوره احزاب،۵١قران، آيه ( .سازد

ن، آيه قرا( .شود، بايد که محزون نباشند قائل می آنان خوابگی که حضرت محمد برای زنان حضرت محمد از نوبت ھم -٤

  ) سوره احزاب۵١

  ) سوره احزاب۵٣آيه .قران ( .تواند با زنان حضرت محمد ازدواج نمايد کسی نمی حضرت محمد، پس از وفات -٥

 ،٣٣قران، آيه ( . نکنندئیت آرايش و خودآرايشان بنشينيد و مانند روزگار جاھليھا بايد در خانه حضرت محمد، زنان -٦

  )سوره احزاب

قران، ( .مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو چندان خواھد بود حضرت محمد، زنان  ھر كس از -٧

  )سوره احزاب ،٣٠ آيه

  ) سوره احزاب،۶قران، آيه ( .ان برتری خواھد داشتمؤمننسبت به ساير  حضرت محمد، -٨

 که با حضرت محمد از اش  ى و دختران خالهي و دختران دا  تواند با دختران عموی و دختران عمه می حضرت محمد، -٩

  ) سوره احزاب۵٠قران، آيه .(کند ازدواج وطن خود ھجرت کردند،

سته كند پاداشش را دو چندان يهللا و رسولش را فرمان برد و كار شا حضرت محمد، زنان ھر كس از -١٠

  )سوره احزاب ٣١ قران، آيه( .ميدھ می

  ) سوره احزاب،۵١قران، آيه ( .نان خود معاف استبرای ز عدالت و شناختن حق تساوی از رعايت حضرت محمد -١١

  ) سوره احزاب،۵١قران، آيه ( .بايد ھمه خشنود باشند) نفقه( شود چه به ايشان عطاء می از آن حضرت محمد، زنان -١٢

 سوره ،۵٣قران، آيه ( .طلبد بايد که از پشت پرده با آنان صحبت کنند ھرگاه کسی از زنان حضرت محمد متاعی می -١٣

  )احزاب

١۴-...   
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  !جواز لذت بردن از شيرخوار در فقه اسالمی 

اگر مردی يا .  شده، بحث جواز لمس و لذت از شيرخوار استتأکيدھای روحانيون  يکی از مسائلی که ھمواره در رساله

 حکومت اسالمی گذار هللا خمينی، بنان در ادامه به نظر آيت. تواند از او لذت ببرد زنی با يک شيرخوار ازدواج کند، می

  . را بررسی خواھيم کردمسألهاين : کنيم ايران، رجوع می

  :١٢ مسألهامام خمينی، تحريرالوسيلة، باب النکاح، 

که زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما  تر از نه سال دارد و طى او براى وى جايز نيست چه اين اى کم کسی که زوجه

ت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشکال ندارد ھر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه ھا از قبيل لمس به شھو گيری ساير کام

غير از گناه چيزى بر او نيست، و اگر کرده باشد يعنى مجراى بول و  سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد به

وطى او بر وى حرام مجراى حيض او را يکى کرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يکى کرده باشد تا ابد 

شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتياط است و در ھر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از ھمسرى او بيرون  مى

برد، و  شود يعنى او از شوھرش و شوھرش از او ارث مى شود در نتيجه ھمه احکام زوجيت بر او مترتب مى نمى

چنين ساير احکام، و بر او واجب  ا خواھر آن زن بر او حرام است و ھمتواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش ب نمى

ھر چند طالقش داده باشد، بلکه ھر چند که آن زن بعد از طالق . است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد

 خالى از قوت نيست ، شوھرى ديگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتياط بايد افضا کننده نفقه او را بدھد، بلکه اين حکم

و نيز بر او واجب است ديه افضا را که ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با 

گردنش آمده به او بدھد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و  خاطر عقد دخول به ای که معين شده و به مھريه

تر به احتياط آن است که مادامى که آن زن  آيد، لکن نزديک گردنش نمى شود و ديه به بدى نمىاو را افضاء نمايد حرام ا

  .زنده است نفقه اش را بدھد ھر چند که بنا بر اقوى واجب نيست

  

  احکام نکاح يا ازدواج و زناشوئی از رساله امام خمينی

 نه سال دختر تمام شود، با او نزديکی و دخول که اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پيش از آن: ٢٤١٠

  .چه او را افضا نمايد ھيچ وقت نبايد با او نزديکی کند کند، چنان

مستحب است در شوھر دادن دختری که بالغه است يعنی مکلف شده عجله کنند، حضرت صادق عليه السالم : ٢٤٥٩

  . حيض نبيندھای مرد آن است که دخترش در خانه او يکی از سعادت: فرمودند

  

  جايگاه زن در دين زرتشت

اند که حتی برخی از  چنين تبليغ گسترده تمامی اديان و مذاھب سبب شده شمار حکومت اسالمی، ھم ھای بی جنايت

  . اند چنين کوروش و زرتشت روی آورده پرستی و ھم ايرانيان به شيطان

ای از گرايشات به اصطالح  هم ناسيوناليست و ملغ و امروز توسطئینژاد و رحيم مشا ، ديروز توسط احمدی»کوروش«

ھای لوگوی زرتشتی در سطح  گری، برچسب در ھمين راستا تبليغ زرتشی. شود  مذھبی، به روی صحنه آورده می-  ملی

  .شود می... ھا، توليد و توزيع و ھای متفاوتی از مداليوم گرفته تا پوستر برای مغازه ای و در قالب گسترده

اين  به! »کوروش آسوده بخواب که ما بيداريم«:  تاجگذاری خود گفته بود ی محمدرضا پھلوی در دورهروزی روزگار

  .شود ساخته و پرداخته می... ھای زيادی در مورد کوروش، از جمله نسبت دادن لوح حقوق بشر به او و ترتيب، داستان
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 نيز وجود ئیکرد و تاريخ مدون و معينی قابل اتکازرتشت ھم مانند محمد در  سه ھزار سال پيش، خود را پيامبر اعالم 

  .ندارد که کسی بخواھد درباره آن دست به تجزيه و تحليل درستی بزند

، بخشی از اوستاست که متفکرين شرق »ونديداد« کتاب .ستيز بوده است ھای ديگر زن در حالی که اين نيز ھمانند دين

  : در کتاب ونديداد آمده است . و زرتشت استوغرب معتقدند ونديداد گفتار شفاھی اھورا مزدا

ھر گاه زن در خانه مزدا پرست نشان حيض ببيند بايد يک معبر در خانه که از گياه و درخت خالی باشد انتخاب نمايد «

و زمين آن را سنگ ريزه نرم بپاشد و آن را از نصف، از سه يک، از چھار يک يا از پنج يک خانه جدا سازند و اال 

سی ) ھای تازه بريده درخت شاخه( ست ديد زن به آتش افتد و بايد از آتش سی گام، از آب سی گام، از شاخه برسمممکن ا

ھمراه آورد بايد سه گام از او  مردی که برای اين زن غذا و خوراک به. گام، از مرد پارسا بايد سی گام فاصله داشته باشد

ھر گاه کودک او را لمس کند !  جو به اندازھای که ضعيف نشودفاصله بگيرد و دو قطعه نان خشک و يک مقدار آب

ھر گاه او بيش از نه روز حيض ببيند سه سوراخ در زمين بکنند و زن را در . ھا و سپس او را شستشو دھند بايد دست

  .دو سوراخ اول با ادرار گاو و در سوراخ سوم با آب بشويند

ان شده، مستندا يبی كه در خصوص زنان بيژه احكام عجيو ن احكام و بهيا. در ونديداد، احکام عجيب و غريبی آمده است

ن احكامی را كه صرفا در يتواند چن یان زن و مرد، نميداد آمده و چند دستور و قانون در مورد عدم تفاوت ميدر وند

  . ده انگارديا ناديد يه نمايخصوص زنان است، توج

  :خوانيم از جمله آن که در ونديداد می

زنی که نشان  - آفريننده جھان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم مردی که برای اين زن غذا و خوراک ھمراه آورد ای «

   بايد از وی در چه فاصله باشد؟- حيض ديده و يا در قاعدگی زنانه باشد

 و يا در زنی که نشان حيض ديده -مردی که برای اين زن غذا و خوراک ھمراه آورد : اھورامزدا پاسخ داد و گفت

  . بايد از وی سه گام فاصله داشته باشد-  قاعدگی باشد

  :در ونديداد نسبت به زنانی که حائض شده اند چنين آمده است

داشت  اين زن ھرگاه پس از نه شب بازھم در خون حيض باشد چنين معلوم خواھد شد که ديوھا در جشن و بزرگ«

که از درخت و گياه ) گذرگاه( زداپرستان در اين موقع بايد يک معبرم. اند خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساخته

خالی باشد انتخاب نمايند و سه سوراخ در زمين بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب 

 يا گومز يعنی البته اين شستشو ويژه زن حائض نيست، وضوء با گميز). ٢٤٠ونديداد، دکتر جوان، ص ( .»شستشو دھند

  )٧٢٥ ص ٣ج .ونديداد، پژوھش ھاشم رضی(در آئين زرتشت شھرت دارد! ادرار گاو

  : کرده استتعيينف زنی را که کودکی مرده بزايد چنين يدر ونديداد، تکل

ای آفرينندة جھان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، نخستين خوراک و غذای اين زن چه خواھد بود؟ اھورامزدا پاسخ «

ونديداد، ( .»اين زن بايد يک مقدار خاکستر آميخته با شاش گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمه يا نه لقمه ميل کند:  و گفتداد

  )١٢٨دکتر جوان، ص 

طبق متون زرتشتی ساسانی و . شده است ن زردشت نسبت به زن روا داشته میئيھا تماما بخشی از احكامی كه در آ نيا

 که معموال ئیبھا. اند  معين داشتهئی و بھا شده ، زنان اموال و مايملک مرد دانسته می»ادستانماتيگان ھزار د«به ويژه 

 ئیچنين از نخستين شواھد پيدا اين نکته ھم.  سکه نقره بوده است٢٠٠٠برابر با قيمت يک مرد برده، يعنی در حدود 

، در  Barda Bardadari»داری ه و بردهبرد«بنگريد به مدخل ( .کند داری در ايران عصر ساسانی حکايت می برده

  )دانشنامه ايرانيکا
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اند و آنان زنان را عامل اصلی انحراف مرد از  برده نگرانی عميقی نسبت به زنان رنج می موبدان زرتشتی ساسانی از دل

 و سرسختی شده که زنان در برابر آنان مقاومت جا ناشی می ھا از آن شايد اين نگرانی. اند دانسته وظايف دينی می

  . اند داده تری نشان می بيش

موبد بزرگ » اندرزھای آذرباد مھرسپندان«اند، در  ، زنان از تبار ديوان شرور دانسته شده»بندھش«در کتاب پھلوی 

 و ئیخردی و رازگشا از بی) شود ھا به فروھرش درود فرستاده می خوانی که ھنوز ھم در نيايش( عصر شاپور دوم

  )ھای گوناگون آذرباد مھرسپندان، رھام اشه، بخش( .دن زنان سخن رفته استناپذير بو اعتماد

آب   بیئیبايد در جا در اين ھنگام مزداپرستان زرتشتی می. زندانی کردن زنان به ھنگام زائيدن طفل مرده نيز رايج بود 

ز آميخته پيشاب گاو نر با زن موظف بود در آن اتاقک چند جام ا. جا ببرند و علف، اتاقکی بسازند و زن را به آن

ونديداد، در مجموعه اوستا، گزارش استاد ( .که تا سه روز حق نوشيدن آب را نداشته است خاکستر را بنوشد در حالی

  )٧١٦ تا ٧١٣جليل دوستخواه، جلد دوم، ص 

ام، اھريمن به زن شد زيرا در اين اي به اعتقاد زرتشتيان، عادت ماھيانه زن، اثر اھريمنی بود که در زن پديدار می

راوندی، ( .تر بودند شدند از زنان پاک ساخت بنابرين مردان چون دچار چنين حالتی نمی شد و او را پليد می نزديک می

  )سپھر: ، تاريخ اجتماعی ايران، چاپ سوم، تھران١٣٤٠مرتضی، 

اکی از اين است که، زنان اشراف آيد اما شواھد باستانی ح چنين آرايش زنان در دين زرتشت، امر قبيح به شمار می ھم

  .نمودند  خود استفاده میئیآالت برای زيبا آراستند و از زينت خود را می

***  

دی دارای جايگاه و منزلت متفاوت و در عين حال فرودستی يرتوحيو غ طور كه گفته شد زن در اديان توحيدی ھمان

ن ئيدر آ. ند تا شناوری را شكار كندينش زندگی منتظر مین بودا، زن مانند تمساح و نھنگ مخوف در رود ئيدر آ. دارد

بنابراين، شكی ... شناسد و اسالم زن را به عنوان يک انسان کامل و مستقل به رسميت نمی. ھود، زن ھيچ منزلتی نداردي

بر امبران، امامان و خدای کشف شده توسط محمد، ھمگی مرد و مبلغ سرسخت مردساالری و خشونت يست كه تمام پين

 .وجه مدافع ارزش و مقام زن نبوده و نيستند ھا به ھيچ عبارت ديگر، آن به. کنند زنانی ھستند که از مردان خود تبعيت نمی

شوند و صاحبان  ھا مانند ديگری غنايم جنگی محسوب می ھا در جنگ ای كم ارزش است كه آن اندازه زن در اسالم، به

شان را پشت سر خود   و بردگی بر سر آنان بياورند رضايت و حمايت خدایھا بر کاری خواستند از تجاوز و فروش آن

  . دارند

 سال پيش محمد و علی و عمر و ابوبکر و عثمان و حسن و ١٤٠٠عالوه، اگر پيامبران و امامان و خلفای اسالمی  به

وغان، العبادی، البغدادی، ای، روحانی، ملک سلمان، ارد بودند پيامبران و امامان و خلفای امروزی خامنه... حسن و 

ھا، جانيان مستبد و تروريست دوران خود  عبارت ديگر ھر کدام از اين به. ھا و غيره ھستند ھا و پاپ شيخ نصرهللا، خاخام

  ! بودند و ھنوز ھم ھستند

ينی در نزد اين گرايشات رنگارنگ مذھبی، اصوال زن برده جنسی و مطيع مرد و قوانين و مقررات سنتی مذھبی و د

ھستند است که آدم را طوری گول زد که » حوا«عی و شيطانی مانند يای طب است و يا زن موجودی شر، مضر، وسوسه

  ! ھا را از بھشت براند سابقه خداوند را برانگيخت تا آن خشم بی

 ھمين ھای اسالمی نيز ھا و گروه رو، کليه حکومت از اين. ستيز است ستيز و آزادی نظر کلی مذاھب کمابيش زن

ھا و زنان و کودکان  ھا حتی مبلغ اين جنايت بزرگ ھستند که در جنگ آن.  دارندئیھای ارتجاعی و قرون وسطا سياست

بردگی جنسی گرفت و مانند کنيز در بازارھا  ھا را به توان آن ھمين دليل، می آيند و به عنوان غنايم جنگی به حساب می به
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. ھای نه ساله را به عقد خود درآورد توان دختربچه و يا می. روز تقسيم کردفروخت و بين فرماندھان و لشکريان پي

کرد » نامحرم«اما اگر زنی نيم نگاھی به مرد . نھايت صيغه داشته باشند کم چھار زن و بی توانند دست چنين مردان می ھم

جزيره عربستان در دوران  در شبهای و مذھبی محمد و علی  حکومت قبيله ھا و قوانين شبه ھا ھمان سنت اين. مجرم است

اور بوده و جنايتی بيش  ھا و قوانين اسالمی در قرن بيست و يکم شرم جاھليت بشر بوده است و االن اعمال چنين شيوه

  ! نيستند

مال ترديد مذھب بايد يک امر کا ھا اشاره کرديم بی  بدانئیھا عنوان نمونه ھا و مسايلی که در باال به ھمه فاکت با توجه به

شان، تبعيضی بين فرزند پسر و  شخصی تلقی شود و حتی در زندگی شخصی نيز نبايد والدين با اتکا به تفکر مذھبی

   .چنين زن و مرد قائل شونددختر و ھم

 ديگری آزاد و بدون محدوديت اخالقی و مسألهچنين ھيچ مذھبی نبايد مقدس شمرده شود و نقد مذھب، مانند نقد ھر  ھم

  .چنين افراد در انتخاب و يا عدم انتخاب دين بايد از آزادی کامل برخوردار باشندھم. عصب باشدقانونی و ت

چون ايران، از جمله ، به ويژه در کشوری ھمئیويژه سيستم آموزش و پرورش و سيستم قضا  دين از دولت، بهئیجدا

د جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش طلبی ماننخواه و برابریھای اجتماعی آزادی ھستند که جنبشئیھاخواست

بر اين اساس، ضروری است که . دانشجويان و جوانان و ھمه نيروھای سکوالر و مترقی، نبايد نسبت به آن غافل باشند

مانده و  ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی، عليه ھمه افکار و آرا و عرف و عادت و سنت و قوانين عقبدر ھمه زمينه

ای پيگير و مداوم سياسی و سيزی، مبارزه  مردساالری، شوونيستی، فاشيستی و نژادپرستی و زنخرافی مذھبی، ملی، 

  .ستيز ندھد ستيز و آزادی ھيچ وجه تن به اين خرافات انسان دھی شود تا افکار عمومی، به فرھنگی سازمان

  ٢٠١٦مبر  بيست و دوم نو- ١٣٩٥ ]قوس[شنبه دوم آذر سه

 

  


