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اسالم ،دختران و پذيرش مسؤوليتھای بلوغ!
اين تيتری است که بهتازگی راديو فردا ،برای مصاحبۀ فھيمه خضر حيدری با خانم فريبا داوودی مھاجر ،فعال حقوق
زنان ،و حجتاالسالم محمدعلی الھی ،امام و مؤسس دارالحکمه اسالمی امريکا در ميشيگان ،انتخاب کرده است.

تصويری از جشن تکليف دختران در شيراز
سؤال اين است که »آيا  ٩سالگی يا  ١٣سالگی دختران میتواند سن مناسبی برای پذيرش مسؤوليتھای بلوغ باشد؟ چرا
اسالم و قوانين برآمده از شريعت ،اين سن را برای مسؤوليت کيفری و ازدواج دختران مناسب دانستهاند؟
مصاحبهکننده بهدرستی بهچرائی تعيين سن  ٩سالگی برای سن بلوغ برای دختران و  ١۵سالگی برای پسران که روی
آن اجماعی در دين اسالم وجود دارد از کجا میآيد و چه ريشهای دارد؟ تأکيد میکند.

محمدعلی الھی ،روحانی شيعه ايرانیتبار ساکن امريکا
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محمدعلی الھی ،روحانی شيعه ايرانیتبار ساکن امريکاست .الھی امام و مؤسس دارالحکمه اسالمی امريکا در ميشيگان
است.
محمدعلی الھی ،در جواب اين سؤال ،چنين توجيھی دارد ...» :بهھر حال يک اختالفی در تعريف سنين ھست .اما در
اسالم ما بيشتر تأکيد بيشتر روی تکامل جسمی ،جنسی ،فکری و عقالنی نوجوانان ھست تا مسألۀ سن ،البته در قرآن
نيست اما در احاديث ما گفته شده» .حد بلوغ المرآة تسع سنين و فی الذکور الخمس عشر« که برای دخترھا  ٩سال و
برای پسرھا  ١۵سال .در قرآن روی بلوغ بچهھا صحبت میشود ،روی بلوغ جسمانی که از نظر توانائی جسمی و
روحی و روانی و آمادگی برای ازدواج که اساس مسؤوليت برای افراد بالغ ھست«.
اما جواب خانم داوودی مھاجر ،به اين سؤال متفاوت است.
»اوالً در ھيچ کجای قرآن بهسن دختر و پسر درباره بلوغ اشاره نشده .کلمه بلوغ ھم در ھمه جای قرآن باز بهيک شکل
بهکار نرفته .يعنی ما يک بلوغ نکاح داريم که شروع بلوغ جنسی است ،بلوغ ديگری در قرآن بهآن اشاره میشود ،بلوغ
ُحلم ،سنی است که بهشايستگی و توانائی از آن تعبير میشود .در سوره قصص آيه  ١۴۴بلوغ ديگری ذکر شده که در
آنجا آن بلوغ بهمعنای مسؤوليتپذيری و تشخيص است«.
مصاحبهکننده در ادامه تکرار میکند» :ولی من سؤالی که میپرسم جوابش را نمیگيرم ،شايد آقای الھی بھتر است از
شما اينطور بپرسم که بهھر حال بلوغ با يک نوع مسؤوليت و استقالل ھمراه است .شما مدام راجع بهتغييرات جنسی و
جسمی در وجود يک دختر بچه  ٩ساله صحبت میکنيد ولی يک دختر بچه  ٩ساله بر چه اساسی میتواند مسؤول
باشد«؟
الھی :آنچه در اسالم مطرح است و اساس مسؤوليت است ،تقويم روانی و عقالنی انسانھا ھم ھست .حاال فرض
بفرمائيد يک دختری  ٩ساله است ولی از لحاظ روحی و روانی و جسمانی و عقالنی آمادگی زياد برای قبول
مسؤوليتھای زياد ندارد؛ اين دختر ممکن است در اين سن و سال نتواند روزه بگيرد »ال يکلفﷲ نفسا ً اال وسعھا«.
کسی نمیتواند شما را مکلف و مجبور بهانجام کاری کند که شما طاقت و توانائی آن کار را نداريد.
حاال فرض بفرمائيد سن  ٩سال را قرار داديم ،حتی سن  ١۵سال را ھم قرار داديم ولی اين شخص آمادگی برای يک
سری مسؤوليتھا را ندارد که مسأله ديگری است که اسالم جواب آن را داده است .در قاعده »الحرج« و در قاعده
»الضرر« میگويد اگر چيزی برای شما ضرری ايجاد بکند و فوق توانائی شما باشد در آن صورت شما مسؤوليتی
نداريد .وقتی يک نفر بچه است و ھنوز بهمرحله بلوغ ،و مرحله احتالم و يا حيض يا تعقل نرسيده مسؤوليتی ندارد«.
مصاحبهکننده :آقای الھی باز شما از حيض و احتالم میگوئيد .باز از فزيک صحبت میکنيد .خانم داوودی مھاجر شما
چه پاسخی میتوانيد به اين نکته بدھيد؟
داوودی مھاجر» :اتفاقا ً قاعده »الضرر« کامالً در تعارض است .در قانون اساسی ھم در اصل چھلم ما قاعده
»الضرر« را داريم .در اين اصل میگويد ھيچکس حق ندارد بهديگری طبق نص قرآن ضرر برساند ولی شما میبينيد
در قانون مربوط بهازدواج سن دختران و يا پسران را سنی قرار میدھند که اتفاقاً اين ضرر نه تنھا فرد را مورد ھدف
قرار میدھد بلکه ضرر را متوجه منافع عمومی يک کشور میکند.
من خودم فکر میکنم ريشه اين تعارضھا و نابرابریھائی که در قوانين وجود دارد را بايد در فقه جست و جو کرد .آن
وقت با پديده ازدواج اجباری روبهرو میشويد ،با خودکشی و خودسوزی روبهرو میشويد ،با مرگ و مير مادران و
سقط جنينھايشان روبهرو میشويد«.
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الھی :البته من اين مسأله را عرض کنم که صرف اينکه بگوئيم سن  ٩سال سن کمی ھست ،و حتی  ١٣سال ھم کم
ھست و بيائيم مثل مذاھب اربعه ،يا حتی در قوانين امريکا که االن بعضی ايالتھا  ١٨سال است و در ايالت ما،
ميشيگان ١٧ ،سال ھست ،میخواھم بگويم اينجا ھم اين مشکالت ھست .حاال فرض بفرمائيد بگوئيم اين  ١٩سال ايراد
دارد ،بگوئيم  ١٧سال .آيا در آن صورت مشکالتی که خانم فريبا)داوودی مھاجر( اشاره کردند مثل افسردگی بچهھا و
خودکشیھا و اين گرفتاریھا ،آيا واقعاً حل میشوند«؟
الھی ،باز در توجيه جواب خود میگويد» :نه من میخواھم بگويم اينکه ما ھمه کاسه کوزهھا را سر اين عدد  ٩خراب
کنيم ،مشکل را حل نکردهايم .آنھا آمدهاند آن مفھوم قرآنی را بر اساس شرايط اجتماعی ،فرھنگی و بھداشتی زمان
خودشان انتخاب کردهاند .اسالم ھم دين اجتھاد و تعقل ھست .دينی جھانی است برای ھمه زمانھا و مکانھا«...
اما در اين مصاحبه ،يکی از شگردھای الھی ،مدام تأکيدش بر شباھتھای قوانين امريکا و حکومت اسالمی ايران است.
»آقای الھی شما میخواستيد نکتهای را در پاسخ بهخانم داوودی مھاجر بگوئيد؛ چون مدام بين جامعه ايران و امريکا
مقايسه میکنيد من میخواھم نکته شما را بشنوم«.
الھی» :بله .ما میبينيم که حتی در جامعه غربی مثالً اگر به  ١٠٠سال گذشته نگاه کنيد ،ازدواج زير  ١٠سال خيلی
عادی بوده ،اصالً يک چيز معمول بوده ،در اروپا ،امريکا و ھمه جا .خب االن در صد سال اخير اين قوانين درست شده
و اين موضوع را ممنوع کرده .منتھا ھمين االن در ھمين جا ھم که اگر فردی ،دختری زير  ١٨سال ،مثالً  ١۶سال
باشد ،اينھا میتوانند از دادگاه اجازه بگيرند و اين دختری که زير سن قانونی اگر قاضی قانع بشود ،میتواند اين
ازدواج را صورت بدھد .در بعضی ايالتھا اين مسأله مطرح است«.
»آقای الھی اين که تحت شرايط استثنائی خانوادهای بخواھد اجازه چنين کاری را بگيرد آيا با اينکه قانون در کشوری
اين باشد ،يکی است؟ و قانون ھم ريشهاش فقه و شريعت اسالم است.«...
الھی ،ناگھان ادعا میکند که در ايران ،عمالً ازدواج دختران در سنين پائين وجود ندارد ،میگويد» :اوالً آنھائی که ٩
سال و يا  ١٣سال سن دارند ،مجبور نيستند ازدواج کنند .االن عمالً در ايران چنين چيزی وجود ندارد«.
واقعا ً الھی نمیداند که در قرآنشان ،ھمواره مرد برجسته است و زن فرودست! حتی قرآن اجازه داده است مردان زنان
»نافرمان« خود را بزنند و بهاين اعتبار قرآن و رسالهھای روحانيون و احاديث ،خود يک پای مبلغ خشونت بر زنان
ھستند.
اين ادعای الھی را نه مصاحبهکننده و نه داوودی نمیپذيرند و داوودی با آمار و ارقام نشان میدھد که دهھا ھزار دختر
 ٩ساله در ايران ازدواج کردهاند.
»آقای الھی پرسش ديگر من اين است؛ چرا سن بلوغ اساساً برای دختران پائينتر از سن بلوغ برای پسران در نظر
گرفته شده .اين را چه استداللی برايش داريد«؟
الھی» :استدالل طبيعت؛ چه علمای دينی و چه علمای اجتماعی و روانشناسان ھمه معتقد ھستند پيشرفت دخترھا و
آمادگی آنھا برای قبول مسؤوليتھائی مانند ازدواج ھم از نظر رشد بدنی و ھم از لحاظ رشد روانی جلوتر از پسران
ھستند«.
»آقای الھی اگر به ريشهھا برگرديم و نگاه کنيم ،وقتی پيامبر اسالم با عايشه  ٩ساله ازدواج میکند آيا اين بهنظر شما
يکی از داليل تعيين و انتخاب سن  ٩سالگی برای بلوغ و ازدواج دختران بوده«؟
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در جواب اين سؤال ،الھی ،سن ازدواج عايشه با محمد  ٥٤ساله را از نه سالگی به  ١٧و حتی ١٩سالگی ارتقاء میدھد
تا ھرچه بيشتر توجيھات مذھبی خود را قابل قبولتر نشان دھد .و کاشف سن عايشه نيز ،جز خودش کس ديگری
نيست.
الھی» :نه اصالً .اوالً نگاه کنيد مسأله سن عايشه مسأله اختالفی است و تحقيقاتی که من انجام دادم بهاين نتيجه رسيدم که
ازدواج پيامبر با عايشه در سن  ١٧سالگی بوده و ازدواج واقعی در سن  ١٩سالگی .عايشه زمانی که پيغمبر بهرسالت
مبعوث شدند چھار ساله بودند و بنابرين در  ١٣ام بعثت ايشان  ١٧ساله شدند که در ھمان سال عقد خوانده شد ولی در
سال دوم ھجری در مدينه انجام شد که در آن زمان عايشه  ١٩ساله بودند.
حاال اينکه يک عده از نيروھای اسالمستيز ،اسالموفوبيا ،حتی اين را بهکار میبرند ،حتی من يادم ھست نيويورک بودم
و آن آقای شان ھنتی در فاکس نيوز از من سؤال کرد و گفت عايشه اصالً  ۶سالش بود .گفتم اين يک دروغ بزرگ
است«.
در اين جا ،داوودی مھاجر از او سؤال میکند» :حضرت فاطمه در چند سالگی ازدواج کردند«؟
الھی ،بهجای جواب دادن صريح بهاين سؤال روشن و شفاف ،بحث را منحرف میکند و میگويد» :خود اينھا وقتی
بهسفر پيدايش در عھد عتيق نگاه بکنند گفته میشود حضرت اسحاق  ۴٠سال داشت که با ربکا ازدواج کرد و مفسرين
توراتی بهصورت مشروع میگويند  ١٠سال داشته اما من برخی از تفاسير توراتی را که نگاه میکردم ،میگويد ربکا
اصالً  ٣سالش بود که ازدواج کرد .يعنی میخواھم بگويم آنھائی که اين مسأله را عليه پيغمبر اسالم بهکار میبرند
فراموش کردند که اگر شما برگرديد بهھزار سال ،دو ھزار سال قبل برگرديد مسائل بسيار زيادی را میتوانيم بحث
کنيم«.
***
پس از شنيدن و خواندن اين مصاحبه از راديو فردا ،تالش کردم که ببينم اين حجتاالسالم الھی ،امام و مؤسس
دارالحکمه اسالمی امريکا در ميشيگان کيست که اين چنين از قوانين زنستيز اسالمی و حکومت اسالمی دفاع میکند؟
حال تصور کنيد؛ اين حجت االسالم محمدعلی الھی ٢٤ ،سال است که در امريکا زندگی میکند و ھم اينک رئيس
مؤسسه دارالحکمه اسالمی در ايالت ميشيگان اين کشور است .او در مصاحبه با سرويس بينالملل خبرگزاری
»حوزه« ،ضمن اشاره بهفعاليتھای اين مؤسسه ،وضعيت مسلمانان امريکا بهويژه در ايالت ميشيگان را تشريح کرد.
او در پاسخ بهاين سؤال که آيا مؤسسه دارالحکمه امريکا با مؤسسهای بهھمين نام در تورنتو نسبتی دارد يا خير گفت:
»آنھا در کانادا ھستند و فقط تشابه اسمی است .يک مقدار فعاليتھا ھم با ھم فرق دارد .فعاليتھای مؤسسه شامل
کارھای فرھنگی ،کارھای مسجدی و کارھای مدرسه می شود؛ در واقع تأکيد روی خانوادهھا ،جوانھا ،اھميت دادن
بهمسأله  interfaithيا صحبت اديان ،صحبت بين شيعه و سنی ،بين مسلمان و مسيحی ،توجه بهنقش رسانهھا و تشويق
مسلمانھا بهمشارکت در مسائل اجتماعی و در واقع با محيط و شرکت در معرفی قولی و عملی ارزشھای اسالمی
بهساير مردم در امريکا ،اجمالی از کارھای مؤسسه بهشمار میرود.
الھی در خصوص وضعيت مسلمانان ايالت ميشيگان گفت :ما در شھر سنديه گو ھستيم که برخی میگويند پايتخت
مسلمانھاست ،البته در ساير ايالتھا ھم مسلمانھا زياد ھستند منتھی در آنجا يک تمرکزی ھست و حضور مسلمانھا
جنبه تاريخی دارد؛ شايد بيشتر از ھفتاد ھشتاد سال ھست که مسلمانان در اين منطقه زندگی میکنند .البته آمار دقيقی
نداريم اما گفته میشود که بين دويست تا سيصد ھزار مسلمان در اين منطقه زندگی میکنند.
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او در اين مصاحبه ادعا میکند که »اکثريت مردم امريکا ،ھنوز نسبت بهاسالم جاھلاند و اين ناآگاھی آنھا ،باعث
میشود که تبليغات بعضی از رسانهھائی که تحت نفوذ صھيونيستی ھستند و ھدفشان اسالمزدائی ھست و اسالم
ھراسی را دنبال میکنند ،تأثير منفی بگذارد .حاال چه جرايم داعش يا القاعده يا بقيه ،اين بھانه خوبی بهاينھا میدھد در
واقع اسالمستيزی را تقويت میکند«.
میبينم اين حجتاالسالم امريکانشين ،ھمان مواضعی را دارد که خامنهای ،روحانی ،اما جمعهھا و مداحان حکومت
اسالمی دارند .بنابراين ،يکی از وظايف مھم اين حجتاالسالم ،ھدايت اکثريت مردم جاھل امريکا بهسوی رستگاری و
آگاھی اسالمی است تا از جھالت نجات پيدا کنند و بهراه راست ھدايت شوند!
اما در ھر صورت مھمترين وظيفه اين حجتاالسالم فرستاده حکومت اسالمی ايران به امريکا ،رشد و گسترش و تعميق
البیھای حکومت اسالمی در اين کشور پھناور است .بهعالوه تفکر اين حاجی آقا به سادگی نشان میدھد که تغيير
مکان چندان ربطی به تغيير تفکر و اھداف و سياستھا ندارد مگر اين که فرد بخواھد تجربهھای شخصی و کشور خود
را به تجربهھای جامعه جديد و تجارب ديگران و جھان بارور کند و به يک نتيجه و فکر جھانشمول انسانی و
برابریطلب و عادالنه برسد و دستکم از افکار ارتجاعی ملی ،مذھبی ،شوونيستی ،فاشيستی ،مردساالری و غيرانسانی
دور شود.
الھی ،با بيان اينکه مردم امريکا لزوما ً تابع و موافق سياستمداران امريکائی نيستند ،ادعا کرد ...» :بهعقيده من
خيلیھايشان با اين سياستھا موافق نيستند و حتی خيلیھا ھستند که بسيار ضد امريکائیتر از ايرانیھائی ھستند يعنی
شعارھايشان خيلی تندتر است و ھيچ تحملی بهسياستھای دولت خودشان ندارند و اين مرگ بر امريکا را که در ايران
گفته میشود ،جدیتر میگويند«.
رئيس مؤسسه دارالحکمه امريکا ،تأکيد میکند» :گاھی ممکن است يک نفر در ايران شعار مرگ بر امريکا بدھد اما
بهخوبی از شعار خود دفاع نکند اما آنھائی که در امريکا ھستند و مخالف سياستھای امريکائیاند ،يک درک دقيق و
جزئی و علمیتر دارند و جزئيات را میدانند تاريخ امريکا را میدانند«...
تا اينجا روشن شد که حجتاالسالم الھی ،اوالً وظيفه مھم شرعی و دينی و حکومتی دارد تا اکثريت مردم امريکا که
اسالم را نمیشناسند و به ھمين دليل نيز به گفته او ،در جھالت بهسر میبرد با تفکر و معجزه اسالمی ،يعنی با تفکر
حکومتھای اسالمی و گروهھای اسالمی ھمچون حکومت اسالمی ايران ،حزب ﷲ ،القاعده ،داعش و ،...از اين
وضعيت نجات دھد .دومين وظيفه او اين است که ھمه جنايات اسالم را با شرکت در ميزگرد رسانهھا و سخنرانیھايش
بهعنوان امام جماعت ميشيگان ،توجيهپذير کند .سومين شعار مرگ بر امريکا را نيز البته بهنام شھروندان امريکا تبليغ
و ترويج کند .چھارم اين که البی حکومت اسالمی ايران را در امريکا فعال نگه دارد .و...
***
اما برگرديم به بحث سن ازدواج دختربچهھا در قوانين اسالمی و الھی و حکومت اسالمی ايران ،عراق ،عربستان و...
ھمچنين گروهھای اسالمی ھمچون داعش ،بوکوحرام ،القاعده و...
عقيده بين مشھورترين علمای اھل سنت و برخی از علمای تشيع اين است که عايشه ھنگام عقد ازدواج بهپيامبر اسالم
محمد ،شش ساله و ھنگامی که نه ساله بوده بهخانه محمد رفته است).طبقات الکبری ،ج  ،٨ص ٣٩؛ طبری ،ج  ،٢ص
(٤١٣
عايشه خودش گفته است» :من شش ساله بودم و ھمسر ديگر پنجاه ساله«!)مسند احمد بن حنبل(
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وبسايتی به نام »برھان« ،مطلبی تحت عنوان »ازدواج مردی  ۵٠ساله با دختری  ۶ساله؛ در مورد ازدواج
پيامبر)ص( با عايشه« ،در تاريخ چھارشنبه  ٢اسفند]حوت[  ،١٣٩١در دفاع از اسالم و محمد نوشته شده است اما نام
نويسنده معلوم نيست.
در مقدمه اين مطلب میخوانيم:
»در اين پست میخواھيم در مورد ازدواج پيامبر)ص( و عايشه صحبت کنيم .چون افراد ضد اسالم و ضد دين خيلی
بهاين قضيه ايراد میگيرند که نعوذبا ازدواج با دختری  ۶ساله فقط بهقصد شھوترانی بود و پيامبر)ص( العياذبا
فردی شھوتران بود.
مطلب در دو بخش تقديم میشود .مطلب اول بررسی سن عايشه با استفاده از منابع اھل تسنن است که بررسی کنيم
عايشه واقعاً آيا در زمان ازدواج با پيامبر)ص(  ۶ساله بوده يا بيشتر .و مطلب بعدی ھم در مورد اختالف سنی در
ازدواج و بحث شھوت در ازدواج که کلی است«).برگرفته شده از وبنوشت(http://borhan.blog.ir :
نويسنده و يا نويسندگان اين مطلب؛ تالش می کنند با آوردن فاکت و تاريخ ھائی نشان بدھند که سن عايشه باالتر بوده و
مانند حجتاالسالم الھی ،حتی به اعداد  ١٧و  ١٩ساله نيز باال ببرند تا پدوفيليسم و تجاوز پيامبرشان به اين دختربچه
سرپوش بگذارند.
اما بخش جالب اين مطلب درباره ازدواج و شھوترانی محمد است .در اين مطلب ،تالش شده است که تصور ديگری
از اعمال و روحيات و تفکر محمد ،از جمله قدرت و غصب و خوردن و لذت بردن و شھوترانیاش نشان دھند.
»در باب اختالف سنی در ازدواج و مسأله شھوت
»عوام نباشيم
انسانی که فاقد شھوت باشد ،يقينا ً انسانی است معيوب .قوه شھوت يکی از قوای وجودی آدمی است ،که ضعف آن
بهمعنی ضعف وجودی شخص است در يکی از شؤون وجودیاش .لذا انسان کامل ھمانگونه که در ساير قوای وجودی
خويش ،اکمل مردم میباشد ،از حيث قوت شھوانی نيز برتر از ديگران است؛ تا آنجا که محمد از حيث قوت شھوانی
نيز برتر از ديگران است؛ تا آنجا که گفتهاند» :رسول ﷲ)ص( قوت شھوانی چھل مرد را داشته است؛ کما اينکه در
زور بازو و قدرت عقل و قوه غضب) قوه دافعه( نيز برتر از ديگران بود .رسول ﷲ)ص( ،در خوردن بھتر از ھمه
میخورد؛ چون حرام و شبھهناک نمیخورد .از گوشت حيوانات ،بهسر دست عالقه داشت و میفرمود :قسمت عقب
حيوان بهفضوالتش نزديکتر است .مرغ را در خانه میپرورد تا نجاستخواری نکنند .خرما را بسيار دوست داشت .و
اگر غذائی را دوست نداشت نمیخورد .اما مثل سفھا اھل شکمچرانی و ھمه چيز خواری نبود .در لباس ،بھترين را
میپوشيد که لباس حالل ،تميز ،با رنگ روشن ،و اغلب از پشم يا پنبه بود .اما مثل سفھا اھل تجمل در لباس نبود .بوی
خوش را دوست میداشت؛ و بيشترين ھزينه را صرف عطر میکرد؛ و زيادی ھمسر را از خصال انبياء
میدانست .شجاعت علوی شعبهای از شجاعتش بود ،و اگر بر کسی خشم میگرفت ،دنيا در پيش چشمان آن شخص
جھنم میشد .و ... .
آنچه شھوت و غضب و وھم را بدنام نموده ،اين است که در اکثر افراد بشر ،عقل بهفعليت نرسيده و حاکم مملکت
وجود افراد نيست؛ لذا اين سه قوه در مسير تکامل حيوانی قرار گرفتهاند .البته تکامل در بعد حيوانی نيز بهخودی خود
بد نيست؛ لکن رشد در بعد حيوانی وقتی با رشد در بعد انسانی مورد مقايسه قرار میگيرد ،آنھا نقص ّ
تلقی میشوند.
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حضرت رسول ﷲ)ص( اھداف گوناگونی از ازدواجھای خود داشتند؛ ولی در ھر ازدواجی ،شھوت جنسی زيربنای کار
است .اگر کسی میگويد من غرض جنسی از ازدواج ندارم ،دانسته يا ندانسته دروغ میگويد .اگر نبود آن ھرمونھای
مکمل میکنند ـ ھيچ و مردی زن نمیگرفت و ھيچ زنی نيز شوھر نمیکرد .لذا مالحظه
جنسی ـ که ايجاد ميل بهجنس
ّ
میفرمائيد که افراد خواجه)فاقد ھرمونھای جنسی( و نيز افراد اخته شده ،ھيچ ميلی بهجنس مکمل ندارند .رسول
خدا)ص( نيز يک انسان بود؛ و البته انسانی بود که تمام قوای وجودیاش در بھترين وضعيت قرار داشت .پس چرا نبايد
ميل بهزنان میداشت؟! مردی که ميل بهزن و زيبائی و زنان جوان نداشته باشد ،اساسا ً در مردی او مشکل است .بلی
چشمچرانی و دستدرازی بهنواميس ديگران و بیبند و باری جنسی امری است مردود و خالف اخالق ،اما ازدواج با
بھترين و گواراترين گزينه ،امری است طبيعی .ھمانگونه که ميل بهغذای خوب و مطبوع امری است طبيعی؛ اما
بهشرطی که از راه حالل بهدست آيد«.
در ادامه اين مطلب ،آمده است؛ »درباره اختالف سنی در ازدواج ،آيا نظر مردم يعنی حق؟!«
»از نظر اسالم ،انسان بهويژه زن ھيچ حقی ندارد چرا که نه فايده داشتن مالک حق است و نه پذيرش اکثريت؛ بلکه تنھا
مالک حق و باطل ،فرمان خداست .يعنی اساساً غير خدا حق ندارد برای کسی راه و چاه نشان دھد و درست و نادرست
و حق و باطل تعريف کند .حتی خود افراد نيز حق ندارند برای خودشان حق و باطل تعريف کنند .نه اطاعت از ميل
فردی خاص ،نه اطاعت از ميل شخصی خود و نه اطاعت از ميل جمعی مردم .ھر سه اينھا شرک بهخداست .تنھا
کسی حق را بيان میکند خداست؛ و تنھا کسی که حق فرمان دارد ،اوست؛ و تنھا کسی که بايد اطاعت شود نيز
اوست .اگر پيغمبر و امام معصوم نيز اطاعت میشوند ،صرفاً از آن جھت است که ابالغکننده فرمان خدا ھستند و از
پيش خود فرمان نمیدھند.
خداوند فرمود:
به ما ِ ْ
بينةٍ ِ ْ
يقص ْ َ ﱠ
قل ِ ﱢإنی َعلى َ ﱢ َ
»ُْ
الحکم ِإالﱠ ِ ﱠ ِ َ ُ ﱡ
الفاصلين  -بگو:
ھو َ ْ ُ
من َ ﱢ
خير ْ ِ َ
عندی ما َ ْ َ ْ ِ ُ َ
ربی َو َ ﱠ ْ ُ ْ
تستعجلون ِ ِ
کذبتم ِ ِ
إن ْ ُ ْ ُ
الحق َو ُ َ
به ِ ِ
من دليل روشنى از پروردگارم دارم؛ و شما آن را تکذيب کردهايد؛ آنچه شما در باره آن عجله داريد ،بهدست من نيست.
حکم و فرمان ،تنھا از آن خداست؛ که حق را از باطل جدا مىکند ،و او بھترين جداکننده است)«.األنعام(۵٧:
خداوند بهرسولش می فرمايد» :بگو:
اوالً من سر خود حرف نمیزنم و بهميل خود رفتار نمیکنم؛ بلکه ابتداء با ّبينه)معجزه( اثبات میکنم که از جانب خدا و
طبق فرمان او رفتار میکنم؛ و آنگاه از شما میخواھم که تابع من باشيد«.
ھمچنين فرمود:
أنزل ﱠ
ﷲُ ِبھا ِ ْ
تعبدون ِ ْ
أمر َأالﱠ َ ْ ُ ُ
»ما َ ْ ُ ُ َ
دونه ِإال ﱠ َ ْ ً
الحکم ِإالﱠ ِ ﱠ ِ َ َ َ
آباؤکم ما َ ْ َ َ
أنتم َو ُ ُ ْ
سميتموھا َ ْ ُ ْ
من ُ ِ ِ
أسماء َ ﱠ ْ ُ ُ
تعبدوا ِإالﱠ ِ ﱠإياهُ
إن ْ ُ ْ ُ
من ُ ْ ٍ
سلطان ِ ِ
القيم َو ِ ﱠ
ذلک ﱢ ُ
مسما(
الناس ال َ ْ َ ُ َ
لکن َ ْ َ َ
ِ َ
يعلمون  -اين معبودھائى که غير از خدا مىپرستيد ،چيزى جز اسمھاى)بى ّ
الدين ْ َ ﱢ ُ
أکثر ﱠ ِ
که شما و پدرانتان آنھا را خدا ناميدهايد ،نيستند؛ خداوند ھيچ دليلى بر آن نازل نکرده؛ حکم تنھا از آن خداست؛ فرمان
داده که غير از او را نپرستيد! اين است آئين پابرجا؛ ولى بيشتر مردم نمىدانند«).يوسف(۴٠ :
آيهای ديگر در باب نظر اکثريت مردم.
سبيل ﱠ
أکثر َ ْ
» َو ِ ْ
الظن َو ِ ْ
ﷲِ ِ ْ
يضلوک َ ْ
يتبعون ِإالﱠ ﱠ ﱠ
إن ُ ِ ْ
يخرصون  -اگر از بيشتر کسانى
ھم ِإالﱠ َ ْ ُ ُ
إن َ ﱠ ِ ُ َ
من ِفی ْاألَ ْرضِ ُ ِ ﱡ َ
تطع َ ْ َ َ
إن ُ ْ
عن َ ِ
که در زمين ھستند اطاعت کنى ،تو را از راه خدا گمراه مىکنند .آنھا تبعيت نمیکنند مگر از ظن و گمان؛ و نيستند
مگر کسانی که حدس و تخمين مىزنند«).األنعام(١١۶ :
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»فاطمه زھرا« نيز در سال پنجم بعثت بهدنيا آمد و شش ساله بود كه مادرش »خديجه« فوت کرد .در سال دوم ھجرت با
على امام اول شيعيان ازدواج كرد .بنابراين سن حضرت زھرا ھنگام ازدواج با على حدود نه يا ده ساله بوده است.
على ،ده ساله بود كه محمد در چھل سالگى پيامبرى خود را اعالم کرد .او سيزده سال ھمراه پيامبر در مكه و شعب
ابىطالب بهسر برد .دو سال بعد از ھجرت با فاطمه ازدواج كرد .بنابراين ،علی ھنگام ازدواج  ٢٥ساله بود ).حسين
عمادزاده ،چھارده معصوم ،ج  ،١ص (٣٧٣
خشونت در قرآن
 -١بکشيد در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست).قرآن ،سوره بقره ،آيه (٢٤٤
 -٢شما ای اھل ايمان کافران را بکشيد و با آنان کارزار کنيد تا خدا آنان را بهدست شما عذاب کند و خوار
گرداند).قرآن ،سوره توبه ،آيه (١٤
 -٣آنان در دين تمسخر و طعن زنند ،آنان را بکشيد که آنان را سوگند استواری نيست ،تا از ترس شمشير از طعن زدن
به اسالم بس کنند).قرآن ،سوره توبه ،آيه (١٢
 -٤و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم
است).قرآن ،سوره مائده ،آيه (٣٨
 -٥دوست دارند ھمچنان که خود به راه کفر ميروند شما نيز کافر شويد تا برابر گرديد .پس با ھيچ يک از آنان دوستی
مکنيد تا آنگاه که در راه خدا مھاجرت کنند .و اگر سر باز زدند در ھرجا که آنھا را بيابيد بگيريد و بکشيد و ھيچ يک
از آنھا را به دوستی و ياری برمگزينيد).قرآن ،سوره النساء ،آيه (٨٩
 -٦خدا جان و مال اھل ايمان را به بھای بھشت خريداری کرده ،آنھا که در راه خدا جھاد کنند و دشمنان دين را به قتل
رسانند و يا خود کشته شوند).قرآن ،سوره توبه ،آيه (١١١
 -٧ای اھل ايمان ھر که از اھل کتاب)يھودی و نصاری( که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آنچه را خدا و
رسولش حرام کرده ،حرام نمیدانند بکشيد تا آنگاه با ذلت تواضع به اسالم جزيه دھند).قرآن ،سوره توبه ،آيه (٢٩
 -٨ھرجا که آنھا را بيابيد بکشيد و از آنجا که شما را راندهاند ،برانيدشان ،که فتنه از قتل بدتر است .و در مسجد
الحرام با آنھا مجنگيد مگر آنکه با شما بجنگند .و چون با شما جنگيدند بکشيدشان که اين است پاداش کافران).قرآن،
سوره بقره ،آيه (١٩١
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 -٩و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد :من با شمايم .شما مؤمنان را به پايداری واداريد .من در دلھای
کافران بيم خواھم افکند .بر گردنھايشان بزنيد و انگشتانشان را قطع کنيد).قرآن ،سوره االنفال ،آيه (١٢
 -١٠ای اھل ايمان با کافران از ھر که به شما نزديکتر است شروع کنيد و آنان را بکشيد ،و بايد کفار در شما درشتی
و نيرومندی و قوت پايداری حس کنند و بدانيد که خدا ھميشه يار پرھيزکاران است).قرآن ،سوره توبه ،آيه (١٢٣
 -١١پس چون ماهھای حرام به سر آمد آنگاه مشركان را ھر جا يافتيد به قتل رسانيد .و آنھا را دستگير و محاصره
كنيد .و ھر سو در كمين آنھا باشيد .چنانچه توبه كردند و نماز به پای داشتند و زكات دادند پس از آنھا دست بداريد.
كه خدا آمرزنده و مھربان است).قرآن ،سوره توبه ،آيه (٥
 -١٢چون با کافران روبه رو شديد ،گردنشان را بزنيد .و چون آنھا را سخت فرو فکنديد ،اسيرشان کنيد و سخت
ببنديد .آنگاه يا به منت آزاد کنيد يا به فديه .تا آنگاه که جنگ به پايان آيد .و اين است حکم خدا .و اگر خدا میخواست از
آنان انتقام میگرفت ،ولی خواست تا شما را به يکديگر بيازمايد .و آنان که در راه خدا کشته شدهاند اعمالشان را باطل
نمیکند).قرآن ،سوره محمد ،آيه (٤
 -١٣اگر در راه خدا کشته شويد در آن جھان به رحمت و آمرزش خدا نائل شويد و ان بھتر از ھر چيزيست که در حيات
دنيا برای خود فراھم توان آورد).قرآن ،سوره آل عمران ،آيه (١٥٧
 -١٤ای مؤمنان کافران را بکشيد که در زمين فتنه و فساد ديگری نماند و آئين ھمه دين خدا گردد).قرآن ،سوره انفال،
آيه (٣٩
 -١٥اينان لعنت شدگانند .ھرجا يافته شوند بايد دستگير گردند و به سختی کشته شوند).قرآن ،سوره احزاب ،آيه (٦١
 -١٦مؤمنان بايد در راه خدا ،آنان را که حيات مادی دنيا را بر آخرت برگزيدند بکشند و ھر کس در جھاد در راه خدا
کشته شد و يا فاتح گرديد زود باشد که او را در بھشت ابدی اجری عظيم دھيم).قرآن ،سوره نساء ،آيه (٧٤
 -١٧اھل ايمان در راه خدا و کافران در راه شيطان میجنگند ،پس شما مؤمنان با دوستان شيطان قتال کنيد که مکر و
سياست شيطان بسيار سست و ضعيف است).قرآن ،سوره نساء ،آيه (٧٦
 -١٨و آن گروه از مشرکان را)از يھودان( که پشتيبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرھاشان فرود آورد
و در دلشان از شما مسلمين ترس افکند تا آن گروھی از آنھا را به قتل رسانيده و گروھی را اسير گردانيدند).قرآن،
سوره احزاب ،آيه (٢٦
 -١٩ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تيری افکندی نه تو بلکه خدا افکند).قرآن ،سوره
انفال ،آيه (١٧
 -٢٠ای کشته باد انسان چرا تا اين حد کفر میورزد).قرآن ،سوره عبس ،آيه (١٧
 -٢١ھمانا کيفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد کوشند جز اين نباشد که آنھا را به قتل
رسانند يا به دار کشند و يا دست و پايشان به خالف ببرند ،يا با نفی بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور کنند ،اين ذلت
و خواری عذاب دنيوی آنھاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواھند بود).قرآن ،سوره مائده،
آيه (٣٣
 -٢٢اگر در راه خدا کشته شويد به سوی خدا گردآورده میشويد).قرآن ،سوره آل عمران ،آيه (١٥٨
 -٢٣ای کسانی که ايمان آوردهايد ،مشرکان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجد الحرام نزديک شوند ،و اگر از بينوائی
میترسيد ،خدا اگر بخواھد به فضل خوش بی نيازتان خواھد کرد .زيرا خدا دانا و حکيم است).قرآن ،سوره التوبه ،آيه
(٢٨
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 -٢٤و يھود و نصاری گفتند مسيح پسر خداست اين سخنان را که اينھا بر زبان میرانند خود را به کيش کافران مشابه
میکنند ،خدا آنان را بکشد).قرآن ،سوره توبه ،آيه (٣٠
تبليغ خشونت بر زنان در قرآن
 -١و کسانیکه زنان خود را به زنا متھم میکنند ،اگر نتوانند  ٤شاھد پيدا کنند میتوانند خود چھار بار شھادت بدھند در
راه خدا که او از راستگويان است).قرآن ،سوره نور ،آيه (٦
 -٢زنان کشتزار شما ھستند .ھرجا که خواھيد به کشتزار خود درآئيد .و برای خويش از پيش چيزی فرستيد و از خدا
بترسيد و بدانيد که به نزد او خواھيد شد .و مؤمنات را بشارت ده).قرآن ،سوره بقره ،آيه (٢٢٣
 -٣و از زنان شما آنان که مرتکب فحشاء میشوند ،از چھار تن از خودتان بر ضد آنھا شھادت بخواھيد .اگر شھادت
دادند آنھا را در خانه محبوس کنيد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راھی در پيش پايشان نھد).قرآن ،سوره نساء ،آيه (١٥
 -٤مردان ،از آن جھت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است .و از آن جھت که از مال خود نفقه میدھند ،بر
زنان تسلط دارند .پس زنان شايسته ،فرمانبردارند و در غيبت شوی عفيفند و فرمان خدای را نگاه میدارند .و آن زنان
را که از نافرمانیشان بيم داريد ،اندرز دھيد و از خوابگاهشان دوری کنيد و به زدن تنبيهشان کنيد .اگر فرمانبرداری
کردند ،از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد .و خدا بلند پايه و بزرگ است).قرآن ،سوره النساء ،آيه (٣٤
 -٥اگر شمارا بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد ،از زنان ھرچه شما را پسند افتد ،دو يا سه يا چھار ،به
نکاح خود در آوريد .و اگر بيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنھا يک زن بگيريد و يا چنانچه کنيزی داريد به آن
اکتفا کنيد .اين نزديک تر است به عدالت تا مرتکب ستم نشويد).قرآن ،سوره نساء ،آيه (٣
 -٦و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند و زينتھای خود را جز آن مقدار که
پيداست آشکار نکنند و بايد سينه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زينت جمال خود را آشکار نکنند ،جز برای شوھر
خود يا پدر خود يا پدر شوھر خود يا پسر خود يا پسر شوھر خود يا برادر خود يا پسر بردار خود يا پسر خواھر خود يا
زنان ھمکيش خود ،يا کنيزان ملکی خود ،يا مرد يا کودکانی که از عورت و محارم زنان آگاه نيستند و نيز چنان پای بر
زمين نزنند تا آن زينت و خلخال که پنھان کرده اند دانسته شود .ای مؤمنان ھمگان به درگاه خدا توبه کنيد ،باشد که
رستگار گرديد).قرآن ،سوره نور ،آيه (٣١
 -٧ای کسانی که ايمان آوردهايد ،چون به قرض و نسيه معامله میکنين تا زمانی معين ,سند و نوشته در ميان باشد .و
بايد در بين شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنويسيد .و کاتب نبايد که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است
سرپيچی کند .و مديون امضاء کند و از ﷲ ،پروردگار خود بترسد و از آن ھيچ نکاھد .اگر مديون سفيه يا صغير بود يا
خود امضاء کردن نمیتوانست ،ولی او از روی عدالت امضاء کند .و دو شاھد مرد به شھادت گيريد .اگر دو مرد نبود،
يک مرد و دو زن که به آنھا رضايت دھيد شھادت بدھند ،تا اگر يکی فراموش گردد ديگری به خاطر بياورد .و
شاھدان چون به شھادت دعوت شوند ،نبايد از شھادت خود داری کنند .و از نوشتن مدت دين خود ،چه کوچک و چه
بزرگ ،ملول نشويد .اين روش در نزد خدا عادالنهتر است ،و شھادت را استوار دارنده تر و شک و ترديد را زايل
کنندهتر .و ھرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننويسند مرتکب گناھی نشدهايد .و چون معاملهای کنيد ،شاھدی
گيريد .و نبايد به کاتب و شاھد زيانی برسد ،که اگر چنين کنيد نافرمانی کردهايد .از خدای بترسيد .خدا شما را تعليم
میدھد و او بر ھر چيزی آگاه است).قرآن ،سوره بقره ،آيه (٢٨٢
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 -٨پس اگر باز زن را طالق داد ديگر بر او حالل نيست ،مگر آنکه به نکاح مردی ديگر در آيد ،و ھرگاه آن مرد زن
را طالق دھد ،اگر میدانند که حدود خدا را رعايت میکنند رجوعشان را گناھی نيست .اينھا حدود خدا است که برای
مردمی دانا بيان میکند).قرآن ،سوره بقره ،آيه (٢٣٠
 -٩خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سھم پسر برابر سھم دو دختر است .و اگر دختر باشند و بيش از
دو تن ،دو سوم ميراث از آنھاست .و اگر يک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد ھر يک از پدر و مادر
يک ششم ميراث را برد .و اگر فرزندی نداشته باشد و ميراث بران تنھا پدر و مادر باشند ،مادر يک سوم دارائی را برد.
اما اگر برادران داشته باشد سھم مادر ،پس از انجام وصيتی که کرده و پرداخت وام او يک ششم باشد .و شما نمیدانيد
که از پدران و پسرانتان کداميک شما را سودمندتر است .اينھا حکم خداست ،که خدا دانا و حکيم است).قرآن ،سوره
نساء ،آيه (١١
 -١٠و نيز زنان شوھردار بر شما حرام شدهاند ،مگر آنھا که به تصرف شما درآمده باشند)اسرای جنگی( .از کتاب خدا
پيروی کنيد و جز اينھا زنان ديگر ھرگاه در طلب آنان از مال خويش مھری بپردازيد و آنھا را به نکاح درآوريد نه به
زنا ،بر شما حالل شدهاند .و زنانی را که از آنھا تمتع میگيريد واجب است که مھرشان را بدھيد .و پس از مھر معين
در قبول ھرچه دو بدان رضا بدھيد گناھی نيست .ھر آينه خدا دانا و حکيم است).قرآن ،سوره نساء ،آيه (٢٤
 -١١زنان مشرکه را تا ايمان نياوردهاند به زنی نگيريد و کنيز مؤمنه بھتر از آزاد زن مشرکه است ،ھرچند شما را از
او خوش آيد .و به مردان مشرک تا ايمان نياوردهاند زن مؤمنه مدھيد .و بنده مؤمن بھتر از مشرک است ،ھرچند شما را
از او خوش آيد .اينان به سوی آتش دعوت میکنند و خدا به جانب بھشت و آمرزش .و آيات خود را آشکار بيان میکند،
باشد که پند گيرند).قرآن ،سوره بقره ،آيه (٢٢١
 -١٢ھرکس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مؤمنه را به نکاح خود در آورد از کنيزان مؤمنهای که مالک آنھا ھستيد
به زنی گيرد .و خدا به ايمان شما آگاهتر است .ھمه از جنس ھمديگريد .پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنيد و
مھرشان را به نحو شايستهای بدھيد .و بايد که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آنھا که به پنھان دوست میگيرند .و
چون شوھر کردند ،ھرگاه مرتکب فحشاء شوند شکنجه آنان نصف شکنجه زنان آزاد است .و اين برای کسانی است .از
شما که بيم دارند که به رنج افتند .با اين ھمه ،اگر صبر کنيد برايتان بھتر است و خدا آمرزنده و مھربان است).قرآن
سوره نساء ،آيه (٢٥
 -١٣از تو فتوی میخواھند ،بگوی که خدا در باره کالله برايتان فتوی میدھد :ھر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد
بميرد و او را خواھری باشد ،به آن خواھر نصف ميراث او میرسد اگر خواھر را نيز فرزندی نباشد ،برادر از او ارث
میبرد اگر آن خواھران دو تن بودند ،دو ثلث دارائی را به ارث میبرند و اگر چند برادر و خواھر بودند ،ھر مرد
برابر دو زن میبرد خدا برای شما بيان می کند تا گمراه نشويد ،و او از ھر چيزی آگاه است).قرآن ،سوره نساء ،آيه
(١٧٦
 -١٤ای پيامبر ،به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو که چادر خود را برخود فرو پشونند .اين مناسبتر است ،تا
شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مھربان است).قرآن ،سوره احزاب ،آيه (٥٩
 -١٥اى كسانى كه ايمان آوردهايد در حقيقت برخى از ھمسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند از آنان بر حذر باشيد
و اگر ببخشائيد و درگذريد و بيامرزيد به راستى خدا آمرزنده مھربان است).قرآن ،سوره التغابن ،آيه (١٤
 -١٦و کسانی که اندام خويش نگه میدارند؛ از شھوترانی مگر برای زنان حالل يا کنيزان ملکی خويش ،که در اين
حال مالمتی بر آنھا نيست).قرآن ،سوره المعارج ،آيات  ٢٩و (٣٠
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 -١٧بايد که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوھر کردن باز ايستند و ،اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند ،روا
نيست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفريده است پنھان دارند و شوھران زنان در زمان عده حق دارند که آنھا را
بزنی خود باز رجوع دھند اگر که نيت سازش دارند و برای زنان حقوقی است بر شوھران چنانچه شوھران را بر
زنان حقوقی مشروع است ليکن مردان را بر زنان افزونی و برتری خواھد بود و خدا پيروزمند و حکيم است).قرآن،
سوره بقره ،آيه (٢٢٨
قرآن و زنان محمد
قران کتابی بر خالف مدعيان اسالمیاش نه آسمانی ،بلکه برعکس کامال يک کتاب زمينی است و در واقع بهيک معنی،
برنامه حکومتی محمد بوده است .محمد که مدعی بود اين آيهھا از سوی خدا به او وحی آمده و امر خداست! در حالی که
با توجه به ناآگاھی آن دوران بشر ،نه کسی میتوانست وجود خدا را اثبات کند و نه جرات مخالفت با ادعای محمد را
داشت .چون که مخالفت با خدا و رسول خدا ،حکم مرگ در برداشت و ھنوز ھم دارد .بنابراين آيات بسياری ،در خدمت
منافع شخصی خود محمد و موقعيت او ر ابيان میکنند که از زبان خود او جاری شدهاند:
 -١حضرت محمد بيش از  ۴زن عقدی میتواند داشته باشد).قران ،آيه  ،۵٠سوره احزاب(
 -٢حضرت محمد میتواند ھر زن مؤمنهای که خود را بدون مھريه و شھود به او ببخشد و حضرت محمد ھم به ازدواج
با او مايل باشد را بهعنوان ھمسر بپذيرد).قران ،آيه  ،۵٠سوره احزاب(
 -٣حضرت محمد  ،نوبت ھمخوابگی با زنانش را بھر نحوی که صالح بداند میتواند تنظيم و يا مقدم و موخر
سازد) .قران ،آيه  ،۵١سوره احزاب(
 -٤زنان حضرت محمد از نوبت ھمخوابگی که حضرت محمد برای آنان قائل میشود ،بايد که محزون نباشند).قران ،آيه
 ۵١سوره احزاب(
 -٥پس از وفات حضرت محمد ،کسی نمیتواند با زنان حضرت محمد ازدواج نمايد).قران .آيه  ۵٣سوره احزاب(
 -٦زنان حضرت محمد ،بايد در خانهھايشان بنشينيد و مانند روزگار جاھليت آرايش و خودآرائی نکنند).قران ،آيه ،٣٣
سوره احزاب(
 -٧ھر كس از زنان حضرت محمد ،مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو چندان خواھد بود).قران،
آيه  ،٣٠سوره احزاب(
 -٨حضرت محمد ،نسبت به ساير مؤمنان برتری خواھد داشت).قران ،آيه  ،۶سوره احزاب(
 -٩حضرت محمد ،میتواند با دختران عموی و دختران عمه و دختران دايى و دختران خالهاش که با حضرت محمد از
وطن خود ھجرت کردند ،ازدواج کند).قران ،آيه  ۵٠سوره احزاب(
 -١٠ھر كس از زنان حضرت محمد ،ﷲ و رسولش را فرمان برد و كار شايسته كند پاداشش را دو چندان
میدھيم).قران ،آيه  ٣١سوره احزاب(
 -١١حضرت محمد از رعايت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است).قران ،آيه  ،۵١سوره احزاب(
 -١٢زنان حضرت محمد ،از آنچه به ايشان عطاء میشود)نفقه( بايد ھمه خشنود باشند).قران ،آيه  ،۵١سوره احزاب(
 -١٣ھرگاه کسی از زنان حضرت محمد متاعی میطلبد بايد که از پشت پرده با آنان صحبت کنند).قران ،آيه  ،۵٣سوره
احزاب(
... -١۴
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جواز لذت بردن از شيرخوار در فقه اسالمی!
يکی از مسائلی که ھمواره در رسالهھای روحانيون تأکيد شده ،بحث جواز لمس و لذت از شيرخوار است .اگر مردی يا
زنی با يک شيرخوار ازدواج کند ،میتواند از او لذت ببرد .در ادامه به نظر آيتﷲ خمينی ،بنانگذار حکومت اسالمی
ايران ،رجوع میکنيم :اين مسأله را بررسی خواھيم کرد.
امام خمينی ،تحريرالوسيلة ،باب النکاح ،مسأله :١٢
کسی که زوجهاى کمتر از نه سال دارد و طى او براى وى جايز نيست چه اينکه زوجه دائمى باشد ،و چه منقطع ،و اما
ساير کامگيریھا از قبيل لمس به شھوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشکال ندارد ھر چند شيرخواره باشد ،و اگر قبل از نه
سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بهغير از گناه چيزى بر او نيست ،و اگر کرده باشد يعنى مجراى بول و
مجراى حيض او را يکى کرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام
مىشود ،لکن در صورت دوم حکم بنابر احتياط است و در ھر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از ھمسرى او بيرون
نمىشود در نتيجه ھمه احکام زوجيت بر او مترتب مىشود يعنى او از شوھرش و شوھرش از او ارث مىبرد ،و
نمىتواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواھر آن زن بر او حرام است و ھمچنين ساير احکام ،و بر او واجب
است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد .ھر چند طالقش داده باشد ،بلکه ھر چند که آن زن بعد از طالق
شوھرى ديگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتياط بايد افضا کننده نفقه او را بدھد ،بلکه اين حکم خالى از قوت نيست ،
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
مھريهای که معين شده و بهخاطر عقد دخول بهگردنش آمده به او بدھد ،و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و
او را افضاء نمايد حرام ابدى نمىشود و ديه بهگردنش نمىآيد ،لکن نزديکتر به احتياط آن است که مادامى که آن زن
زنده است نفقه اش را بدھد ھر چند که بنا بر اقوى واجب نيست.
احکام نکاح يا ازدواج و زناشوئی از رساله امام خمينی
 :٢٤١٠اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پيش از آنکه نه سال دختر تمام شود ،با او نزديکی و دخول
کند ،چنانچه او را افضا نمايد ھيچ وقت نبايد با او نزديکی کند.
 :٢٤٥٩مستحب است در شوھر دادن دختری که بالغه است يعنی مکلف شده عجله کنند ،حضرت صادق عليه السالم
فرمودند :يکی از سعادتھای مرد آن است که دخترش در خانه او حيض نبيند.
جايگاه زن در دين زرتشت
جنايتھای بیشمار حکومت اسالمی ،ھمچنين تبليغ گسترده تمامی اديان و مذاھب سبب شدهاند که حتی برخی از
ايرانيان به شيطانپرستی و ھمچنين کوروش و زرتشت روی آوردهاند.
»کوروش« ،ديروز توسط احمدینژاد و رحيم مشائی و امروز توسط ناسيوناليست و ملغمهای از گرايشات به اصطالح
ملی -مذھبی ،به روی صحنه آورده میشود .در ھمين راستا تبليغ زرتشیگری ،برچسبھای لوگوی زرتشتی در سطح
گستردهای و در قالبھای متفاوتی از مداليوم گرفته تا پوستر برای مغازهھا ،توليد و توزيع و ...میشود.
روزی روزگاری محمدرضا پھلوی در دوره تاجگذاری خود گفته بود» :کوروش آسوده بخواب که ما بيداريم«! بهاين
ترتيب ،داستانھای زيادی در مورد کوروش ،از جمله نسبت دادن لوح حقوق بشر به او و ...ساخته و پرداخته میشود.
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زرتشت ھم مانند محمد در سه ھزار سال پيش ،خود را پيامبر اعالم کرد و تاريخ مدون و معينی قابل اتکائی نيز وجود
ندارد که کسی بخواھد درباره آن دست به تجزيه و تحليل درستی بزند.
در حالی که اين نيز ھمانند دينھای ديگر زنستيز بوده است .کتاب »ونديداد« ،بخشی از اوستاست که متفکرين شرق
وغرب معتقدند ونديداد گفتار شفاھی اھورا مزدا و زرتشت است .در کتاب ونديداد آمده است:
»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
ممکن است ديد زن به آتش افتد و بايد از آتش سی گام ،از آب سی گام ،از شاخه برسم)شاخهھای تازه بريده درخت( سی
گام ،از مرد پارسا بايد سی گام فاصله داشته باشد .مردی که برای اين زن غذا و خوراک بهھمراه آورد بايد سه گام از او
فاصله بگيرد و دو قطعه نان خشک و يک مقدار آب جو به اندازھای که ضعيف نشود! ھر گاه کودک او را لمس کند
بايد دستھا و سپس او را شستشو دھند .ھر گاه او بيش از نه روز حيض ببيند سه سوراخ در زمين بکنند و زن را در
دو سوراخ اول با ادرار گاو و در سوراخ سوم با آب بشويند.
در ونديداد ،احکام عجيب و غريبی آمده است .اين احكام و بهويژه احكام عجيبی كه در خصوص زنان بيان شده ،مستندا
در ونديداد آمده و چند دستور و قانون در مورد عدم تفاوت ميان زن و مرد ،نمیتواند چنين احكامی را كه صرفا در
خصوص زنان است ،توجيه نمايد يا ناديده انگارد.
از جمله آن که در ونديداد میخوانيم:
»ای آفريننده جھان جسمانی و ای مقدس ،بگو بدانم مردی که برای اين زن غذا و خوراک ھمراه آورد -زنی که نشان
حيض ديده و يا در قاعدگی زنانه باشد -بايد از وی در چه فاصله باشد؟
اھورامزدا پاسخ داد و گفت :مردی که برای اين زن غذا و خوراک ھمراه آورد -زنی که نشان حيض ديده و يا در
قاعدگی باشد -بايد از وی سه گام فاصله داشته باشد.
در ونديداد نسبت به زنانی که حائض شده اند چنين آمده است:
»اين زن ھرگاه پس از نه شب بازھم در خون حيض باشد چنين معلوم خواھد شد که ديوھا در جشن و بزرگداشت
خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساختهاند .مزداپرستان در اين موقع بايد يک معبر)گذرگاه( که از درخت و گياه
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
شستشو دھند«).ونديداد ،دکتر جوان ،ص  .(٢٤٠البته اين شستشو ويژه زن حائض نيست ،وضوء با گميز يا گومز يعنی
ادرار گاو! در آئين زرتشت شھرت دارد)ونديداد ،پژوھش ھاشم رضی.ج  ٣ص (٧٢٥
در ونديداد ،تکليف زنی را که کودکی مرده بزايد چنين تعيين کرده است:
»ای آفرينندة جھان جسمانی و ای مقدس ،بگو بدانم ،نخستين خوراک و غذای اين زن چه خواھد بود؟ اھورامزدا پاسخ
داد و گفت :اين زن بايد يک مقدار خاکستر آميخته با شاش گاو به اندازة سه لقمه ،شش لقمه يا نه لقمه ميل کند«).ونديداد،
دکتر جوان ،ص (١٢٨
اينھا تماما بخشی از احكامی كه در آئين زردشت نسبت به زن روا داشته میشده است .طبق متون زرتشتی ساسانی و
به ويژه »ماتيگان ھزار دادستان« ،زنان اموال و مايملک مرد دانسته میشده و بھائی معين داشتهاند .بھائی که معموال
برابر با قيمت يک مرد برده ،يعنی در حدود  ٢٠٠٠سکه نقره بوده است .اين نکته ھمچنين از نخستين شواھد پيدائی
بردهداری در ايران عصر ساسانی حکايت میکند).بنگريد به مدخل »برده و بردهداری«  ،Barda Bardadariدر
دانشنامه ايرانيکا(
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موبدان زرتشتی ساسانی از دلنگرانی عميقی نسبت به زنان رنج میبردهاند و آنان زنان را عامل اصلی انحراف مرد از
وظايف دينی میدانستهاند .شايد اين نگرانیھا از آنجا ناشی میشده که زنان در برابر آنان مقاومت و سرسختی
بيشتری نشان میدادهاند.
در کتاب پھلوی »بندھش« ،زنان از تبار ديوان شرور دانسته شدهاند ،در »اندرزھای آذرباد مھرسپندان« موبد بزرگ
عصر شاپور دوم)که ھنوز ھم در نيايشخوانیھا به فروھرش درود فرستاده میشود( از بیخردی و رازگشائی و
اعتمادناپذير بودن زنان سخن رفته است).آذرباد مھرسپندان ،رھام اشه ،بخشھای گوناگون(
زندانی کردن زنان به ھنگام زائيدن طفل مرده نيز رايج بود .در اين ھنگام مزداپرستان زرتشتی میبايد در جائی بیآب
و علف ،اتاقکی بسازند و زن را به آنجا ببرند .زن موظف بود در آن اتاقک چند جام از آميخته پيشاب گاو نر با
خاکستر را بنوشد در حالیکه تا سه روز حق نوشيدن آب را نداشته است).ونديداد ،در مجموعه اوستا ،گزارش استاد
جليل دوستخواه ،جلد دوم ،ص  ٧١٣تا (٧١٦
به اعتقاد زرتشتيان ،عادت ماھيانه زن ،اثر اھريمنی بود که در زن پديدار میشد زيرا در اين ايام ،اھريمن به زن
نزديک میشد و او را پليد میساخت بنابرين مردان چون دچار چنين حالتی نمیشدند از زنان پاکتر بودند).راوندی،
مرتضی ،١٣٤٠ ،تاريخ اجتماعی ايران ،چاپ سوم ،تھران :سپھر(
ھمچنين آرايش زنان در دين زرتشت ،امر قبيح به شمار میآيد اما شواھد باستانی حاکی از اين است که ،زنان اشراف
خود را میآراستند و از زينتآالت برای زيبائی خود استفاده مینمودند.
***
ھمانطور كه گفته شد زن در اديان توحيدی و غيرتوحيدی دارای جايگاه و منزلت متفاوت و در عين حال فرودستی
دارد .در آئين بودا ،زن مانند تمساح و نھنگ مخوف در رود زندگی منتظر مینشيند تا شناوری را شكار كند .در آئين
يھود ،زن ھيچ منزلتی ندارد .اسالم زن را به عنوان يک انسان کامل و مستقل به رسميت نمیشناسد و ...بنابراين ،شكی
نيست كه تمام پيامبران ،امامان و خدای کشف شده توسط محمد ،ھمگی مرد و مبلغ سرسخت مردساالری و خشونت بر
زنانی ھستند که از مردان خود تبعيت نمیکنند .بهعبارت ديگر ،آنھا به ھيچوجه مدافع ارزش و مقام زن نبوده و نيستند.
زن در اسالم ،بهاندازهای كم ارزش است كه آنھا در جنگھا مانند ديگری غنايم جنگی محسوب میشوند و صاحبان
آنھا بر کاری خواستند از تجاوز و فروش و بردگی بر سر آنان بياورند رضايت و حمايت خدایشان را پشت سر خود
دارند.
بهعالوه ،اگر پيامبران و امامان و خلفای اسالمی  ١٤٠٠سال پيش محمد و علی و عمر و ابوبکر و عثمان و حسن و
حسن و  ...بودند پيامبران و امامان و خلفای امروزی خامنهای ،روحانی ،ملک سلمان ،اردوغان ،العبادی ،البغدادی،
شيخ نصرﷲ ،خاخامھا و پاپھا و غيره ھستند .بهعبارت ديگر ھر کدام از اينھا ،جانيان مستبد و تروريست دوران خود
بودند و ھنوز ھم ھستند!
در نزد اين گرايشات رنگارنگ مذھبی ،اصوال زن برده جنسی و مطيع مرد و قوانين و مقررات سنتی مذھبی و دينی
است و يا زن موجودی شر ،مضر ،وسوسهای طبيعی و شيطانی مانند »حوا« ھستند است که آدم را طوری گول زد که
خشم بیسابقه خداوند را برانگيخت تا آنھا را از بھشت براند!
نظر کلی مذاھب کمابيش زنستيز و آزادیستيز است .از اينرو ،کليه حکومتھا و گروهھای اسالمی نيز ھمين
سياستھای ارتجاعی و قرون وسطائی دارند .آنھا حتی مبلغ اين جنايت بزرگ ھستند که در جنگھا و زنان و کودکان
بهعنوان غنايم جنگی به حساب میآيند و بهھمين دليل ،میتوان آنھا را بهبردگی جنسی گرفت و مانند کنيز در بازارھا
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فروخت و بين فرماندھان و لشکريان پيروز تقسيم کرد .و يا میتوان دختربچهھای نه ساله را به عقد خود درآورد.
ھمچنين مردان میتوانند دستکم چھار زن و بینھايت صيغه داشته باشند .اما اگر زنی نيم نگاھی به مرد »نامحرم« کرد
مجرم است .اينھا ھمان سنتھا و قوانين شبهحکومت قبيلهای و مذھبی محمد و علی در شبهجزيره عربستان در دوران
جاھليت بشر بوده است و االن اعمال چنين شيوهھا و قوانين اسالمی در قرن بيست و يکم شرماور بوده و جنايتی بيش
نيستند!
با توجه بهھمه فاکتھا و مسايلی که در باال بهعنوان نمونهھائی بدانھا اشاره کرديم بیترديد مذھب بايد يک امر کامال
شخصی تلقی شود و حتی در زندگی شخصی نيز نبايد والدين با اتکا به تفکر مذھبیشان ،تبعيضی بين فرزند پسر و
دختر و ھمچنين زن و مرد قائل شوند.
ھمچنين ھيچ مذھبی نبايد مقدس شمرده شود و نقد مذھب ،مانند نقد ھر مسأله ديگری آزاد و بدون محدوديت اخالقی و
قانونی و تعصب باشد .ھمچنين افراد در انتخاب و يا عدم انتخاب دين بايد از آزادی کامل برخوردار باشند.
جدائی دين از دولت ،بهويژه سيستم آموزش و پرورش و سيستم قضائی ،به ويژه در کشوری ھمچون ايران ،از جمله
خواستھائی ھستند که جنبشھای اجتماعی آزادیخواه و برابریطلبی مانند جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش
دانشجويان و جوانان و ھمه نيروھای سکوالر و مترقی ،نبايد نسبت به آن غافل باشند .بر اين اساس ،ضروری است که
در ھمه زمينهھای سياسی ،اجتماعی و فرھنگی ،عليه ھمه افکار و آرا و عرف و عادت و سنت و قوانين عقبمانده و
خرافی مذھبی ،ملی ،مردساالری ،شوونيستی ،فاشيستی و نژادپرستی و زنسيزی ،مبارزهای پيگير و مداوم سياسی و
فرھنگی سازماندھی شود تا افکار عمومی ،بهھيچ وجه تن به اين خرافات انسانستيز و آزادیستيز ندھد.
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