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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ اپريل ٢٩

 

  بر رسی مختصر  قرآن

 بخش سوم
 

  :  محمد و زن ستيزی،قرآن

نام زن بپردازيم بد نخواھد بود اگر ه دی بمايشات قرآن وعملکرد ھای محمد به ار تبا ط موجوينکه به فرا قبل از

زنان  ) دوره فراعنه(در مصر قديم . مردان و اديان در مقابل زن انداخته شودساير نگاھی مختصری ھم به روش 

در مجموع  قشر دومی زنان حساب شده و در خارج از چوکات خانواده  قابل توجه نبودند  ھای کم عايد در خانواده

ھا را  اشعارآنب به خدايان می يافتند که خواندنھای فيوداالن و سر شناس تقر وادهحاکم و خانۀ طبقعکس زنان ه اما ب

دست اما باز ھم در مقايسه با مقام مردان زنھا حيثيت و موقف موجود . داد  میءتقاباالتر ارمھم ساخته و به مقامات 

  .دومی را داشتند

 آب آوردن از –وظايف زن بچه آوردن . عموالً خريد و فروش ميشدندزنھا در زمان  بابليان  ارزش  جنس داشته و م

 امور خانه بود و مرد صالحيت عام و تام در مورد اداره خانه به نحو دلخواه ۀ پختن و ادار، بافتن، شستن،چاه ھا

  .توانست زن را طالق گويد اما زن اين حق را نداشت خود داشته و مطلقاً می

اما خود مرد . داشت ت و حق داشت زن خود را بکشد  اگر او با مرد ديگر رابطه میتوانس مردی میھر آشور در

.                     ما زن مجبور بود به شوھر خود وفادار باشدا.  داشته باشداد زيادی معشوقه و کنيز برای خودحق داشت تعد

وص صخه ات مرفه و ممتاز جامعه بدر حکومت ھخامنشيان در نخستين تمدن آريائی ھا تعدد زوجات در بين طبق

  .ھای توليدی شرکت داشتند يافت اما زنان و کودکان د ر کاردر بين سال طين رواج

رسی مختصر قرار دھيم قعيت زن و عدالت خداوندی را در مورد آن از ديد گاه اديان آسمانی مورد برازينکه موقبل 

  :کنم ای از انگلس را نقل می جمله

زن . دست آورده مرد فرمانروائی خانه را نيز ب. نث بودؤ جنس متاريخی -  شکست جھانی ،یبر افتادن حق مادر"

)                ٨٥ منشاء خانواده ص -انگلس( .بنده شھوت مرد  و ابزاری صرف برای توليد. برده شد. تنزل مقام يافت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 واج میدھا از صورت تمايل شان با آنيو نانيان قديم با ديده تحقير به زن نگريسته و با خريد و فروش زنان در 

دانستند و زنھا در ھندوستان قديم نيز حيثيت  يو نانی ھا و رومی ھای قديم کشتن دختر ھای خود را مجاز می. نمودند

در روی زمين ھميشه از طرف مردان بر زنان ظلم شده است برای يک . شدند کنيز را داشته خريد و فروش می

ه و گروھی ديگر ھم با استفاده از عدالتی بود بی اين ۀسمی و مقام ھای اجتماعی شان انگيزھا  قدرت ج تعداد از آن

اند که اين دومی ھا خطر ناک تر از  احکام  الھی که عموما در تحقير زنھا رول داشته تسلط خود را حفظ و دوام داده

ھا بلکه  اند که نه تنھا بر جسم آن  داده خود ادامهينھا به زندگی ننگ ھمه با فشار روز افزون و شعور دزدی انسان

بازی گرفته و حاکميت خودرا در چوکات بندی ھای قيودی دينی تثبيت ه ب ھا را و استعدادھای آن  مغز، افکار،روان

 . نموده بودند

 خاطر ترس از رفتن به جھنم و ھمچنان ضعف جسمی در مقابل مرد ھا تن بهه شرايط بار آمده باعث شده تا زنھا ب 

اين اطاعت بدھند تا اينکه اديان ابراھيمی با طرح و قانونمندی ھای غير انسانی جنس زن را به مثابه جنس دوم 

موسی در تورات و محمد در قرآن جابرانه ترين و غير انسانی . مطرح و تسلط مرد ھا را بر زن شکل آسمانی داد

 که اينطرح بعد آن از طرف ند پذير اعالم نمود بر گشت ناناميدهترين طرح برتری مرد بر زن را قانون الھی 

 .نمايند  خود از ين ھدايات آسمانی در مورد زن پيروی میۀمسلمانان قبول و در روش زندگی عادی و روز مر

 زن از مرد است  و ھمچنان اين زن بود که فريب خورد و .خوانيم که مرد از زن نيست ھمچنان در انجيل مسيح می

  .نموددر جنت بی فرمانی 

نوشته و در ) جمله زن افغان از نگاه اسالم حقوق زن من(ھا زير عنوان  من قبالً در مورد زن و حقوق مسلم آن

خواھم از زاويه ديگر بر اين حقوق و يا پامال شدن حقوق زن  شيف ھمين پورتال عزيز موجود است  اما اينجا میآر

 ،گفت پيامبر است  و سرور محمد کسی که می. يان استنظر اندازی نمايم زيرا پای محمد و قرآن با ھم در م

الی آيات قرآنی  ترسيم کند تا او ه ب موجود زنده و سالم و فعال در التر از يکينئکوشيده تا  شخصيت زن را خيلی پا

آن شخصيت معرفی نمايد و موجود دومی از بتواند به اميال جنسی خود تسکين داده باشد او الزم دانسته تا زن را بی

توانست   بلی محمد که خودش يک شبی را ھم بدون زن نمی.متجلی تر سازدرا مردھا ۀ بسازد تا نقش فعال و سازند

گويد که زن ھمينکه زنده است بايد شاکر مرد باشد ؟؟ محمد و اسالم   و طوری در قرآن می.بخوابد حتی در جنک ھا

 ، ماشين چوچه کشی، اين است که زن ملکيت شوھردھد زن را ملکيت مرد حساب نموده و تحليلی که از زن می

 در بخش ديگر به احاديث نبوی و بزرگان و انديشمندان اسالمی به. ( زن بايد در خانه باشد.برده و کنيز مطلق مرد

 ھر لحظه که شوھر ،تنھا از خانه بيرون نرود، بيندچھره زن را کسی ديگر ن) مالحظه گفتار شان خواھيم پرداخت

 ،ن نمايديوقت رفتن او را بايد شوھرش تعي جای و محل و، کند زن مجبور است جوابگو باشد)  جنسیتقرب(ميل 

 حق ھيچ ،ھای عربی را در خانه بخواند آن کتاب از سالگی بايد در مسجد باشد و بعد٦اگر علمی بايد ياد بگيرد تا 

در حدود (.  ندارد مگر به اجازه شوھرنوع لباس پوشيدن و آرايش صورت خود را مطابق ميل خود و خارج از خانه

شود صريحاً و گستاخانه  شر میلمان در تلويزيون نا که بر نامه اش از کشور "سادات"نام استاد ه ی بئيک ماه قبل آقا

انه رسيد به معنی زنای رود ھمينکه بوی عطرش به مشام مرد بيگ زند و از خانه بيرون می زنی که عطر می: گفت

توانند از جناب شان درين مورد  لمان تشريف دارند در صورت عالقه مندی میانانی که در ھموط) آن زن است

  .توضيحات بخواھند

 اما زن مجبور است با ھمين  زن بگيرد٤شوھر حق دارد . خالصه  تفاوت حقوقی بين مرد و زن خيلی زياد  است

ن است و اگويد خداوند با صابر که خدا میتا آخر عمر بايد بسازد و صبر نمايد چنان)  چی و ھر کی استرھ(مرد 
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گيرد و  مطابق کلچر افغانھا  اگر شانس آورد تا مرگ شوھر زنده ماند يکی از ھشت قسمت ميراث  به او تعلق می

آقای گلب الدين حکمتيار بعد از مرگ برادرش خانم او را ملکيت خود (در شوھر خود را به ھمسری بگيرد بايد برا

دانم اين چه نوع وجدان و   من نمی.و باز ھمان آش و ھمان کاسه) ع نبوی ازدواج نمودابق شردانسته و با او مط

.  آن ۀشرم خوب است و حيا الزم... تواند با خانم برادرش بخوابد ؟؟؟؟؟  احساس و احکام دينی است  که يک آدم می

کنيد بيائيد فقط يک بار  اين عمل   دفاع میکه از اسالميشوند؟؟؟؟ ای آنان دانم چه وقت اين نوع آدم ھا انسان می نمی

  ئيد يا رد کنيد ؟ چرا خاموش ھستيد؟؟؟ أرات

 ، وجدان،کنيد ؟؟؟؟ بيائيد آنچه از دانش ين ار مغان اسالم ناب محمدی دفاع نمیاچرا نمی آئيد جلو ديد ھمه مردم از

بانی اين نوع خرافات و ر سال است ق انسانيت  و اسالم داريد طرح و به پيشگاه ملت مظلوم ما که صد ھا،احساس

  بی وجدانی ھستند پيشگش کنيد ؟؟؟؟

 قصه يوسف و ، حجاب و رنگ ناخن،نمک حالل و حرام، ھا تا چه وقت برای ما از عبادات اجنه و بالھای فرشته

دم  اين مر، اين ملت.ايم کنيد خسته شده  مرغ ھای بھشتی و صدھا مزخرف ديگر صحبت می، ايوب، يعقوب،زليخا

 حق اجتماعی و ، ازين دين  بر حق و شريعت غرای محمدی راجع به حق زنده بودن،خواھند از اسالم آگاھانه می

اسالم دين (ای  يشات اربابانت گفته و نوشتهما ای آنکه سالھا است نظر به فر.ق خود  بدانندسياسی و ساير حقو

بنويس و بنويس و سالھا بنويس و ما ھم می نويسيم تا آنچه حق است  روشن و مردم ما حقيقت بيا ) برابری است

  اسالم را بدانند که اسالم چيست و به نفع کيست ؟؟؟؟

 مرد ھستند و خود را ی که فقط جنساً ئدازيم به حقوق زن از ديدگاه محمد و قرآن الزم است  به مرد ھاقبل ازينکه بپر

فقط برای يک روز خود را در موقف : نايد آقايئورند بايد ياد دھانی کنم که بياحساب می آه بمالک و آقای زنھا 

 ظلم و ستم ، زن در طول تار يخ بشريت قرار دھيد ببينيد آيا شما چقدر در مقابل اين ھمه نا بکاری به نامموجودی

ون نرويد و ھر چه خانم  بير، بنشينيدتوانيد ؟؟؟؟؟ مثال در  خانه جسمی و روحی و احساسات مقابله و مقاومت می

عمل نمائيد و )  مادر اوالد ھا و امثالھم، کوچ، عيال، تعلقداری،عاجزه: البته از ديد گاه شما خانم نی بلکه (شما گفت 

خواھم  خوابد  فقط میبھای جداگانه  ود در اتاقخرم   سوم و چھا،شب ھم که شد تعلقداری شما برود با شوھر دوم

 و نمی م  که شما مقاوت نداريدن  صد در صد ميدا. وجدان شما و افکار شما را در آن لحظات بدانم،احساس شما

توانيد لطفاً انرا بنويسيد ؟؟؟؟؟ تا ھمه بدانند حقوق زن و مرد از ديدگاه اسالم مساوی  توانيد آنرا قبول نمائيد اگر می

  است ؟؟؟؟؟

ی که ھيچ چيزی از شما کم ندارند فقط فريب شما ئ اين انسانھا،ع؟؟ پس ببينيد اين  نسل متواضع و شجا لطفاً 

  در طول .نمائيد ايات الھی تعميل میات ھدک چونکه شما اعمال خود را در چو.شيطانھا در چھره آدم را خورده اند

شما آقا کنيد   اگنون باز ھم فکر می.اند راحتی جسمی و روحی را متقبل شدهتاريخ موجوديت خويش  چه زحمات و نا

ه بنويسيد و مردانه از خود و حق خود دفاع کنيد و بر  تری خودرا نيد  ؟؟؟  چيزی داريد بيائيد مرداو مالک زن ھست

خاطر ارضای ه توانيد و عاجز ھستيد و فقط ب   اگر چنين نمی.کنيد ثابت کنيد از ھر نگاه که خود شما فکر می

   افکار و  باور مندی باد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بريد لعنت بر چنين شھوت شخصيت زن را ازبين می

خواھم ھر چه  ھای تلخ  ؟؟؟؟ می  من منظوری ندارم جز روشن شدن حقيقت. از شما معذرت ميخواھم،خواننده عزيز

 از مرد و زن چه گذشته و ما چگونه اعماست بی پرده طر ح و روی آن صحبت شود تا ببينيم بر ما و زندگی ما 

کنيم و چه  گ بار آمده  و برای رفع غرايض جنسی خود چه بی وجدانی ھای است که نمیخرافاتی و بی فر ھن چرا

 .ايم کب نشدهتجناياتی است که مر 
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: آخرالزمان پيامبر و ھدايات اسالم عزيز و محمد دازم طور اجمالی  به چند آيتی از قرآن در باره زنحال می پر

فس واحده آفريد و جفت او را از او آفريد تا موجب آرامش او ن ی که شما را ازئست خدا او :١٨٩سوره اعراف آيت 

  .شود

منه بھتر ؤکنيز مئينه آ  و نکاح نکنيد زنان مشرکه را تا وقتی که ايمان آورند و ھر :٢٢٠آيت ) گاو( سوره بقره  

  ...  …است

ھا   گاه مباشرت آنھا نزديک شويد ھر شمايند برای کشت به آن   زنان شما کشتزار:٢٢٣آيت ) گاو(سوره بقره 

اين تفسير مفسرين  < .سيد و بدانيد که نزد او خواھيد رفتابدی چيزی پيش فرستيد و از هللا بتر خواھيد و برای ثواب

شمايند و در ھر جای کشت خود  زنان کشتزار(با شد    در حاليکه معنی اصلی و ترجمه اين آيه چنين میاست

  ) ميتوانيد وارد شويد

 آلوده شدن و بی <زا) خواھم از خوانندگان معذرت می(که فرج ھای خود راينانآو  : ٦ و ٥آيات منون  ؤسوره الم

 شانرا دارند که در بھره گيری از آنان مالمت نمی  کنيزان تنھا آميزش جنسی با ھمسران و-کنند حفظ می> عفتی 

  ...… .  شوند

که متصرف و مالک   آن زنانبر شما حرام شد مگرنيز ) زنان شوھر دار(نکاح زنان محسنه : ٢٤يـت آ ء سوره نسا

  .....…ايد  شده

تری که هللا  بعضی را بر واسطه آن بره ب. و حق نگھبانی است مردان را بر زنان تسلط: ٣٤ آيت  ءسوره نسا

 ھا بيمناکيد بايد نخست پند دھيد و از خوابگاه شان مانی آنزنانيکه از مخالفت و نافر .…و  بعضی  مقرر داشته

  .بزنيدھا را   در صورت نا فرمانی آندوری جوئيد و

که با مطالعه آن ميتوان به اين نتيجه رسيد که زن از نگاه قرآن و اسالم از نظر حقوق ..... يت ديگر آو چندين  

 سياسی  و غيره ھيچ گاه با مرد برابری ندارد و فقط از برابری و مساوات با مرد در قسمت عبادت و ،اجتماعی

 ، زعامت، پيشوائی،امامت. دوش شوھر گذاشتهه اسالم نفقه زن را ب.   و اجر و پاداش در آخرت استبندگی

 در اسالم زن از قضاوت و حکومت منع شده و يک آزادی ديگر ھم .  رھبری نيز از صالحيت زن نيست،رھنمائی

تری مرد بر: کيد به عمل آمده که أ تتواند کنيز و غالم بخرد ؟؟؟؟ در اسالم به انواع و اشکال گوناگون دارد که می

نکاح کردن اطفال صغير با مردان مسن و پير جايز  ازدواج و ، عقد صيغه و طالق، زوجات زياد به مرد ھا،بر زن

و عجايبی .. …تواند زن خود را بزند است و مرد میسنگسار… و مستوجب قصاص  شھادت زن ناقص ،است

حال که … تواند بدون خرچ و مھريه تصاحب کند  کنيز  زن را  می - مرد… زيادی در باره پامال شدن حق زن 

ی ندارد و کنيز ئيز کسی است که از اعمال شھوت اباوری است مطابق آيات قرآن کنآصحبت از کنيز شد الزم به ياد 

حال . کسی است که خدای محمد به غنيمت نصيب جناب شان غرض رھائی از مقاربت جنسی اعطا فر موده است

  اين ھر سه مسأله را باھم به تحليل میتباط آمده است مجبوراً  زن و عاليق محمد و ھدايات قرآن در ارۀن مسألچو

  .گيرم

دارند مگر بر  می که اندام خود را از شھوترانی نگاهينانآ و  :٣٠ و ٢٩سوره معارج آيات :  به آيات ذيل توجه شود 

اينجا اشاره به کنيزان است  يعنی .....(…ندارند  وت ھيچ ابائیزنان حالل و کنيزان ملکی خويش که از اعمال شھ

  )به ھر جائی= شود  د و مینکنيز از اعمال شھوت ھيچ ابائی ندار

 را که مھر شان را ادا کردی بر تو حالل کرديم و کنيزانی را که به زنانی ای پيامبر : ٥٠يت آو يا سوره احزاب  

منه ؤ  و نيز زن ماندموده  نھا را که باتو  ھجرت عمه و خاله آن، ماما،ن کاکاترا نصيب کرد و نيز دختراا غنيمت خد
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شند که اين حکم مخصوص تست و ھم به نکاحش مايل با ای که خود را به رسول بی شرط و مھر ببخشند و رسول

تو در امر  ر وجودمنان را به علم خود بيان کرديم به اين سبب بود که بؤما حکم زنان عقدی و کنيزان م ..منانؤنه م

  . …ست ا و زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان مغفرت و رحمت بسيارجنکاح ھيچ حر

خواھد پيامبرش برای نکاح کردن زحمت بکشد ووقت بگذارد و يا چيزی خرچ کند زن و کنيز مال  بلی خداوند نمی

ننده کائنات است و خالق زلزله و بينيم آن خدای ابراھيمی که بزرگوار و خلق ک می. دوقت تلف نشو.... او است

ی بل…  آفتاب مليارد ھا ستارۀ درخشانتر از کھکشان و صد ھا ھزار عرش و ، جنت و دوزخ،ھا   کشتی،ھا کوه

يحا در مورد او توجه ده تا بيچاره غمش خورده شود و صرش محمد افتاين تنه پيغمبرئاکنون بيکار مانده و در فکر پا

و .. …ر ديگرش بلکه خاصتا برای رفع شھوت و ارضای غرايض شھوانی آن مبارک خاص داشته نه تنھا به امو

کند بر  بينيم که خدا حالل می اينجا می....   کند  تنزل مقام داده که کار شھوت محمد را درست میآنجااين خدا تا 

ر زنی را برای مسلمانان محمد تمام زنان و کنيزانی را که به غنيمت نصيبش شده و چون هللا قبالً غنيمت گرفتن  ھ

ھمچنان در زمانيکه محمد از ترس مردم  . نان شوھر دار و يا بی شوھر باشندتوانند ز حالل کرده پس اين زنان می

مکه به مدينه فرار نمود و در ھنگام فرار يک تعداد مردم مکه ھم که جان شان در خطر بود با محمد فرار نمودند و 

،  دختران کاکا،ين بدن مبارک شان راحت باشد دختران عمهئخت نگذرد و قسمت پانکه بر محمد سخداوند برای اي

لقب " حبيب هللا"شايد يکی از داليلی که به محمد . کند دختران ماما و دختران خاله اين گروه را بر محمد حالل می

 !نسبت به وی باشد؟" هللا"داده اند، ھمين لطف خاص 
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