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

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ می ٢٤

  

 بررسی مختصر قرآن

 بخش ھشتم
 

 قسمت ششم -  محمد و زن–آن قر

چند ھم  چند حديثی از پيغمبر اسالم و ،تی از قرآن چند آي،د و زن مساوی نيستراجع به اينکه در قرآن حقوق مر

 : ه اسالمی را بيان ميداريمنظر از علمای فق

و ليکن مردان  . شوھران را بر زنان چنانچه زنان را بر شوھران حقوق مشروعی استو .... -٢٢٨ بقره آيت ۀسور 

 در ين آيت هللا به  (.م داناست هللا بر ھر چيز  توانا و بر ھمه امور عالرا بر زنان افزونی و بر تری  خواھد بود

زن  شود ھدايت داده و راجع به حقوق مرد و ين نمیار زنان تر جيح داده وواضح تر از  را ببھترين وجه مردان

اکنون روشنگران اسالمی ھر چه دارند لطفاً بنويسند و ثابت نمايند که حق زن و مرد در اسالم .شنی انداخت رو

ند و نخواھند خالف وضاحت اين آيت قرآن چيزی بنويسند ؟؟ چون نبايد آيات آسمانی مساوی است ؟؟ شا يد ھم نتوان

 اسالمی خالف انتری است فکر نکنم مفسرين و دنباله رورا بر زنان برگويد مردان  را رد کرد ؟؟ وقتی قر آن می

   دا شته  از نگاه حقوقیولو اينکه سعی در مترقی نشان دادن دين مبين اسالم. آن چيزی داشته باشند تا بگو يند 

 ؟؟) باشند

پس اگر  .  پسران دو برابر دختران ارث برند حکم هللا در حق فر زندان شما چنين است که– ١١ نسا آيت ۀسور

درين آيت مطلقاً زن (. که است و اگر يک نفر باشد نصف است ھمه دو ثلث تردختران بيش از دو نفر باشند  فرض 

 )رد اين امر خدا ست ؟؟توان ک نصف مرد است چه می

مگر آن زنان که متصرف و مالک نيز بر شما حرام شد ) شوھر دار(و نکاح زنان محسنه  : ٢٤ نسا آيـت ۀسور

 به حساب آورده و ءينجا خداوند بزرگ زنان را  به حيث جنس و شی ا(.ست که پيرو کتاب هللا باشيد بر شما ايد شده

  . .ھا حالل و مال خود شان حساب نموده  است ناند بر آ متصرف شده مردانی که آنانرا

در صورت که . ھل کتابا سای منه و زنان پارؤ منيز حالل شد نکاح زنان پارسایو  … - ٥ المائده آيت ۀ   سور
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نظر به اين آيت مبارک  مردان در (…ھا ھم زنا کار نباشند و رفيق و دوست نگيرند و آن اجرت و مھر آنان را بدھيد

 يعنی. منه و پارسای اھل کتاب دست آزاد دارند در صورت که مزد شان داده شود ؤمزنان پارسای غوشی  آھم 

کنم يکی از بر تری ھای  فکر می. منه بايد صبر  خدا نمايندؤمتوانند اين کار ھا را انجام دھند اما زنان  میمردان 

  …)مردان بر زنان از نگاه حقوقی ھمين باشد

دانسته اقدام کند او را دو برابر ديگران  یئغمبر از شما ھر که به کار نا روا زنان پيای - ٣٠ احزاب  آيت ۀ سور

  .عذاب کنند و اين بر هللا سھل و آسان است 

و نيکو کار شود پاداشش دو برابر عطا کنيم و برای او ع فر مان هللا و رسول باشد  و ھر کی از شما مطي-٣١ آيت

  .روزی بسيار نيکو مھيا سازيم 

 نازک و نرم با ر زنھاپس.  ای زنان پيغمبر شما مانند ديگر زنان نيستيد و از هللا ترس و پرھيز کار باشيد-٣٢ت  آي

  .ئيد مبادا آنکه دلش بيمار است به طمع افتد و درست سخن گوئيد سخن نگو مردان

نماز .  و خود آرائی نکنيد يش آرا و آرام گيريد و مانند دوران جاھليت پيشينھای تان بنشينيد و در خانه – ٣٣ آيت 

اليش را از شما و آخواھد رجس ھر  به پا داريد و زکات به فقيران بدھيد و از امر رسول اطاعت کنيد هللا چنين می

او  محمد  چون خدا فھميده است کهمبارکاين آيات  . ..(نبوت ببرد و شما را از ھر عيب پاک و منزه گرداند ۀ خانواد

گوشزد کند زنان احتياط اينکه به محمد  مسرا شايد دچار مشکالت شود فلھذا با اين آيات عوضبا آن ھمه زن در حر

  ).مھربان است واقعاً هللا. کشاند او را در قيد  و بند می

و کنيزانی را که به  ديم مھر شان ادا کردی بر تو حالل کرما زنانی که ) ای پيغمبر گرامی (- ٥٠ احزاب آيت ۀ سور

 وطن ھا که باتو از  و دختران کاکا آن– دختران خاله –ملک تو شد و نيز دختران عمه  را نصيب کرد وغنيمت هللا ت

رسول ھم به نکاحش مايل باشد  منه ای که خود را به رسول بی شرط مھر ببخشد وؤخود ھجرت کردند و نيز زنان م

که حکم زنان عقدی و کنيزان . منان ؤمخصوص تست و نه م) و اھبه و بخشيدن زن و حالل شدن(که اين حکم 

يان کرديم اين زنان  خود ببه علم) ھا بر شوھر ھمه ران آبيشتر با شرايط و عدد و حقوق( منان را ؤ فی مملکی متصر

بر اين سبب بود که بر وجود  ) منان امت به احکام نکاح مقيد نکرديمؤو تو را مانند م( ھمه را که بر تو حالل کرديم 

يگر دحکم اين با صدور .  (حرج و زحمتی نباشد و هللا را بر بندگان مغفرت بسيار است نکاح ھيچعزيز تو در امر 

ھا ھم  مھاجرت نموده اند خويش و قوم آن ی که با ویئمشکلی برای محمد حبيب هللا موجود نيست حتی آن بيچاره ھا

 )باشند بايد جوابگوی غرايض جنسی محمد

نه مبدل کردن اين زنان . ازين زنان ديگر نه عقد ھيچ زنی بر تو حالل است و ای رسول بعد - ٥٢ھمان سوره آيت  

 …  مگر کنيزی مالک شوی.به ديگر زن ھر چند از حسنش خوشت آيد هللا بر ھر چيز مراقب و نگھبان است 

شد که محمد ا بمانده باقی کنم زنی  با اين ھمه بخشندگی هللا فکر نمی.    (شگفت آئی و بسيار در نظرت زيبا آيد 

 ).نتواند او را تصاحب کند و مالکش باشد

با اين مختصر که شرح داده شد و از نوشتن آيات ديگر به خاطر تکرار نشدن مطالب صرف نظر شده است و من  

خواھم دقيقاً اين آيات را چند بار مطالعه  ام از ھموطنانم می قبالً در بخشھای مختلف روی ھمچو آياتی مکث نموده

 ما میۀ  عزيزان فوت شدکدام يک ازين آيات و خواندن آن در مراسم سوگوارید و لطف نمايند بگويند که فرماين

 . ؟؟اگر به فارسی بخوانيمليت بدھد ؟؟؟؟ تواند بما تس

نامه سياسی  او شناخته شده برای مردم   الوداع يعنی آخرين خطبه ای رسمی که يک نوع وصيتةمحمد در حج 

  :گويد  یراجع به زن چنين م
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ھا اين است  آنۀ  وظيفکنم ھای شما صحبت می راجع به زنمن اينک . ای مردم : از متن عربی آن صرف نظر شد 

. و کسانی را که مورد َمحبت شما نيستند به خانه راه ندھند ) جز خود شما(د  نگذارند شخصی وارد بستر شما شوکه

ھا را  آن اجازه داده است که در بستر جداگانه استراحت کنيد وھا به اين وظايف عمل نکردند خداوند به شما اگر آن

بوس حيک م و با ندداراختياری ن  محبوس ھستند و از خود شما يکۀھا در خان  ؟ چون آنبزنيد ولی نه به شدت کتک

بيح هللا منصوری ص ذپيامبری که از نو بايد شناخت محمد (که از خود اختياری ندارد بايد با َمحبت رفتار کرد ؟  

  :نويسد در جلد چھارم تاريخ طبری از قول محمد می) حجه الوداع(ابو القاسم پاينده در تر جمه ھمين خطبه ) ٤١٨

 اما بعد ای مردم شما بر زنان تان حقی داريد و آنان نيز بر شما حقی دارند حق شما بر زنان تان چنان است که کسی 

 ننشاند و مر تکب کار زشت نشوند و اگر مر تکب شدند خدا به شما اجازه داده که را که از او بيزاريد بر فرش شما

) غذا و لباس (روزی و پوششدست بر داشتند  رچندان سخت بزنيد اگھا را ن  آنھا دوری کنيد و در خوابگاه از آن

 اختياری از خويش ندارنددست شما اسيرند و ه ا زنان به نيکی ؟ رفتار کنيد که بآنھا  را به طور متعارف بدھيد ب

  ) ١٢٧٨ تا ١٢٧٧ ترجمه ابوالقاسم پاتينده ص –تاريخ طبری جلد چھارم (

  :يد گو بی طالب چنين میاعلی بن 

نا تمام ايمان معذور بودن شان از نماز ۀ نشان. مخرد ايشان ناتما.  بھره ای آنان ناتمام ايمان زنان ناتمام است. مردم 

. شان و نقصان بھره ايشان نصف بودن سھم آنان از ميراث است نسبت به سھم مردان و روزه است به ھنگام عادت 

يد و ھيزبه حساب رود پس از زنان بد بپر ناتمامی خرد آنان اين بود که گواھی دو زن چون گواھی يک مرد ۀو نشان

از آنان ) ھم(کار نيک و تا در کار زشت طمع نکنند در ) مواظب خود تان باشيد(يد ئخود را از نيکان شان وا پا

  )٥٨ و ٥٧نھج البالغه ترجمه دکتر سيد جعفر چاپ بيستم ص (يد ئاطاعت ننما

  :نويسد  خود به پسرش حسن راجع به زنان می٣١ هشمارۀ ھمچنان علی در نام

 شان ۀشان نگھدار تا ديدۀ و در پرد و در تصميم گر فتن ناتوان  زنان سست رأی اند بپر ھيز از رأی زدن با زنان که

 و بيرون رفتن شان از خانه بد تردارد  که سخت در پرده بودن آنان را بھتر نگه میبه نا محرمان نگريستن نيارد 

و اگر توانی چنان کنی که جز ترا نشناسند روا . ا در آری ھنيست از بيگانه که بدو اطمينان نداری و او را نزد آن

نه پھلوانی پذير  تش مسپار که زن گل بھاری است لطيف و آسيبدسه و کاری که برون از توانای زن است ب. دار

از حد بگذرانی و يا او را به طمع افگنی و به ميانجی ) او را(ما و در ھر کار دلير و مبادا گرامی داشت است کار فر

  )٣٠٧البالغه ص  نھج(ديگری واداری 

: کند  را ھم از پيامبر نقل میۀ کوتاهدو جملنانی از محمد اين خ در جلد اول مروج الذھب در ذکر س مسعودی نيز

ذھب و معادن الجوھر المروج  . (ماننده ب و زنان را بی لباس بگذاريد تا در خان؟بھشت زير سايه شمشير ھاست 

  )٦٥١نوشته ابوالحسن علی بن حسين مسعودی تر جمه ابوالقاسم پاينده چاپ ششم جلد اول ص 

 ٢٥ و ٢٤ تاريخی معتبری چون منتخب التواريخ حاج محمد ھاشم خراسانی ص  علی مير فطروس با استناد به اسناد

  می٤٥٩ و قصص االنبيا ص ١١٥٠ تاريخ گزيده حمدهللا مستوفی ص١٢٩ ص ٥آفرينش و تاريخ مقدسی جلد 

  :نويسد 

ا رقيه  و عدم سازش بخشونت اخالقیازدواج کرد اما پس از چندی به علت ) رقيه( عثمان به زودی با دختر محمد 

با اين حال موقعيت اجتماعی و اقتصادی عثمان چيزی نبود که حضرت محمد به ضرب تازيانه دختر محمد را کشت 

به ازدواج عثمان در ) ھم(را ) ام کلثوم(مين دختر خود  بگيرد و ازآن بگذرد لذا محمد دوبا اين جنايت آن را ناديده

 معروف است که پيغمبر عثمان را اميه ھمچنان حفظ نمايد وسيله پيوند خود را با اشراف بنی آورد تا بدين
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داشتم او را ھم به  دختر سومی نيز میگفت اگر  ميد و مینا) ام کلثوم+ رقيه (يعنی صاحب دو نور ) ذوالنورين(

) ٩٥ تا ٩٤ چاپ سوم ص – جلد دوم علی مير  فطروس –ای بر اسالم شناسی  مقدمه(  در می آوردم دواج عثماناز

 امام دوم شيعيان از عھد  شد علی وفرزند ار    مثالً امام حسن  :نويسد اسالم در ايران می( فسکی با استناد بهپطرو ش

زن  ٧٠طوری که امام   حسن بر روی ھم ه داد ب کرد و زان پس طالق شان می زدواج مین ای دايما با زنانجوا

حسن "وبر ھمين اساس در تاريخ به نام  )٩٣کريم کشاورز صۀ اسالم در ايران پطروشفسکی ترجم  (گرفت

  .نام گرفت" مطالق

ام اگر  و بودهرا که با ا  و ھر يک از کنيزانم:مايد فر نامه اش در رابطه با ھمخوابگان کنيزش می علی در وصيت

 کنيز حساب کنند اگر فرزندش بميرد و کنيز زنده باشد اوۀ دار باشد کنيز را به فرزند دھند و بھرفرزندی بود يا بار

   )٢٨٥ ص ٢٤ای شماره  البالغه نامه نھج . (آزاد است

شدند و آسان می زائيدند  حوا نبود زنان اين دنيا قاعده نمی شدند عاقل بودند و آسان حامله میۀ اگر بلي: يد ابن زيد گو

  )٦٩ تا ٦٨يخ طبری جلد اول ص تار(

ز ھزاران رويداد ھای سکسی و زن ستيزی ا ای اد تاريخی  که شايد شمهنکنم رديف نمودن ھمه اس  فکر می

ثير پذير باشد  يت ھای خوانندگان به شکل مثبت تاتواند در  رو شن شدن ذھن پيشوايان اسالم را نمودار سازد می

ليونھا زن را در کشور ھای اسالمی مثل عربستان سعودی ينوشت صد ھا ھزار زن و شايد ھم متوان سر فعالً ھم می

وز ھم زنجير و طوق بردگی و کنيزی اسالم در  گردن اين مظلومان به زور و جبر نران که ھو جمھوری اسالمی اي

  نگھداشته شده مشاھده نمود که چگونه از امتيازھای برابری و حقوق مساوی با مرد بر خوردار اند ؟؟؟؟

گذرانند  يطی را میی  شراائزج شده در  کلچر عشايری قرون وسط ديانت اسالم مکه زن  افغان  در شرايط بد تر 

 اديان ۀھا مطروح رسی قرآن و اسالم و حقوق انسانکنم با تحليل و بر فکر می. ھا مشکل است که توصيف آن خيلی

 ۀ وضع رقت بار  و اسف انگيز جنس زن و مرد ھای غريب پيشه در چوکات ھای مطروحۀابراھيمی  و مشاھد

 جوی حقايق بر آيند و د تکان داده و در جستخوه اسالم وقت آن رسيده باشد که ھموطنان ما کمی ب

چلی و آيت هللا و غيره حکمرانان دين و مولوی، تار مال و ف حقايق در گ.با چشمان باز مطالعه و حقايق را در  يابند

 ۀتير آوران شان نيست فقط مطالعه و باز ھم مطالعه است که جوانان و ھموطنان مارا به واقعيت ھای پشت پرد

تا سالھای سال مردم با چشمان ، اند بينيم آنچه از ما غرض اينکه رسوا نشوند پنھان داشته ساند و ما میر اسالم می

 بسته اطاعت ازين الشخور ھای مزدور را در چوکات ھای مقدس داشته باشند

 اردادامه د                                                                                       

 

  


