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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 ٢٨

 بررسی مختصر قر آن

 بخش نھم
  سنگسار–قسمت ھفتم  - محمد و زن ستيزی–قرآن 

  خيال ۀل منقول ذکر کرد و يھوه خدای يھوديان که آفريدمان زنان را در رديف چھار پايان و اموادر ده فرسی مو

اند در  يده نشدهکه زن آفر يناھا از  د و تا حال ھم يھودیشمر  مصيبت و بد بختی مردان میۀقوم يھود بود زن را ماي

 مصيبت و بد بختی مردان ۀھمچنان در اسالم رسول خدا زنان را ماي. گذارند نماز ھای شان خدا را سپاس می

  :گفت  مرده و به اعراب میش

آيد و به   شيطان میتصوره  زن ب ..ستيده ميشد ر اوست از جانب مردان پۀ  اگر زنان نبودند خدا چنانکه شايست

 زنی که خود را معطر کند تا مايملک توست که ھمخوابه و بد ترين دشمن تو زن توست. رود  صورت شيطان می

   . کار استطرش را بشنوند آن زن زنابوی عمردمان 

دواند که اسالم به اعتبار تورات  اين بد بينی ھا راجع به زن آنقدر در مغز پبشوايان اديان و مذاھب شاخ و پنجه می

کند تا در حقارت زن گام ھای پشت ھم برداشته و با  رول داشتن در پيشبرد آنھمه  ی نازل میئھا در  قرآن آيه

 خود را  انجام و انواع زجر و شکنجه و کشتار زنان را مثل ۀينان خايان گذشته پيرامون حق زن  سھمچرنديات اد

سنگسار نمودن و غيره در قرآن  منحيث قانون آسمانی  و مقدس درج واجرای آنرا  در  جامعه روی زنان  عملی 

  :گويد   می٤٣  و سوره مائده آيت ٣٧سوره کھف آيـت چنانچه در  .دارد  می

ھا ست و در آن حکم هللا    که تورات نزد آنی به حکم تو سر فرود آرند در صورت )نی يھوديع(ھا   و چگونه آن

ن روی گردانيده اند و چنانچه تو از تورات حکم کنی نخواھند پذيرفت چه آمذکور است و از ) راجع به رجم و غيره(

شان نزول اين  (٤٠ تر است آي مجمع البيان مذکوای قمشه حاشيه قرآن تر جمه الھیدر ..... اينان ايمان نياورده اند 

خواستند که   بودند يھودان نمی اشراف خيبر آنکه مرد محسن با زنی محسنه زنا کرده بود و چون ھر دو ازتآي

را چھل تازيانه زده پس روی شان را سياه ....  شوند از پيش قرار داده بودند که ھر يک از زانی و سنگسارايشان 

کنند شايد ضرت رسول سؤال حزد يھودان مدينه فرستادند که از رداندند پس نگ نه بر خری میوکردند ووار می

.  رجم در تورات نيست حکم کند گويند که رجمو نيز سفارش کرده بودند اگر به. کم بفرمايدحمطابق قرار داد ايشان 
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نچه بر موسی فرود آمده دانا تر از ھمه يھود است بر آ :گفتند .(چگونه است ....چون عرض از عالمان و شما عبدهللا 

از عبدهللا بن : شيبانی ) . ست است و به حکم بودنش رضا دادند چون او حاضر شد اقرار کرد در تورات رجم ا

  :عفان پر سيدم ا

  :پر سيدم .  آری:را اجرا کرد؟ او گفت ) سنگسار تا مرگ (  آيا پيغمبر خدا حکم رجم 

  جبير  بن عبدهللا ٨٠٤ ص ٨:٨٢کتابصحيح بخاری . دانم  ی پيش از نزول آيه نور يا پس از آن ؟ گفت نم

خود ۀ و بر گفت.  بنی اصالم پيش پيغمبر خدا رفت و گفت که او مرتکب زنا شده است ۀمردی از قبيل: االنصاری 

    ٨٠٥ ص٨:٨٢کتاب .  چون آن مرد زن داشتسنگسار کنندپيامبر دستور داد تا او را . چھار بار سوگند  خورد 

پيامبر روی . که او مر تکب زنا شده است:  گفت  ھنگاميکه در مسجد بود مردی پيش او آمد و پيامبر:حريره ابو 

 خود را چھار بار تکرار کرد و پس از آنۀ ولی آن مرد دو باره گفت. خود را به سوی ديگر بر گرداند و پاسخی نداد 

  :که او بر گناه خود شھادت داد پيامبر خطاب به او گفت 

سپس پيامبر دستور . ی ؟ آن مرد پاسخ داد بلی اپيامبر گفت آيا ازدواج کرده . ه يا ديوانه ھستی ؟ آن مرد پاسخ داد ن آ

  :جبير ابن عبدهللا گفت. ببريد اور ا سنگسار کنيد: داد

که ھنگامی . ديم او را در موساال سنگسار کر. شتم  من در ميان کسانی بودم که در سنگسار آن مرد شر کت دا

لحرا او را تا مرگ ما دو باره او را دستگير کرديم و در ا(ردند و دردناک بود او گريخت ولیسنگھا او را زخمی ک

 از پيامبريک مرد و زن يھودی را نزد پيامبر به جرم زنا آوردند :(  ابن عمر ٨٠٦ ص٨:٨٢کتاب ) سنگسار کرديم 

  شما چيست ؟) تتورا(اب دينی مجازات چنين جرمی در کت: سيد ھا پر آن

. اند  نه بر خری گرداندن در ميان مردم را قرار دادهورھبران دينی ما مجازات سياه کردن روی ما و وار:  گفتند

و يک يھودی دستش را . دند کتاب تورات را آور.  بگويد تا کتاب تورات را بياورندای پيامبر: عبدهللا بن سالم گفت 

ابن سالم به يھودی گفت تا دستش را بر . وع به خواندن آيات پس ازآن کردنھاد و شر) سنگسار( رجم تبر روی آي

 ھا آن دو يھودی را داد سپس آن دستور سنگسار کردنسپس پيامبر خدا.  رجم زير دستش نھان بودتدارد  و آي

 يھوديان باالت سنگسار شدند و من ديدم که چگونه(ھر دو آن دو يھودی در : کند ابن عمر اضافه می. سنگسار شدند

تا به (ھنگاميکه مانز بن مالک خدمت پيامبر رسيد : (  ابن عباس ٨٠٩ ص ٨:٨٢کتاب ) دھند به يکديگر پناه می

شايد تو فقط آن زن را بو سيده ای ؟ يا به او چشمک زده ای ؟ يا به او :  به او گفت  پيامبر)گناه خود اعتراف کند

 :ای ؟ ابن عباس گويد نه ؟؟ آيا تو با او ھمخوابه شده: پيامبر پر سيد  . ای پيامبر. ه ن: د گفت ای ؟ آن مر نگاه کرده

عمر :       ابن عباس ٨١٣ ص٨:٨٢کتاب  . ) پيامبر دستور سنگسار کردن او را داد) پس از اعتراف او(پس از آن 

  :خليفه مسلمانان گفت 

 بيابند و در آن صورت از سمانیآاب توانند در کت رجم را نمی تسم پس از گذشت زمان مردم بگويند آيتر  می

 کسانی مرتکب عمل زنا در مورد  من حکم سنگسار کردن راپس. ای که هللا خواسته است دوری کنند  وظيفه

 سنگسار که در تورات آمده است ۀئيد کنندأ ت٤٣ ت   سوره مائده آي٨١٦ ص٨:٨٢کتاب  ...) کنم می يدئشوند تأ می

 که در  باال رقم زده شد نا ديده گر فته یھا حديث  را با دهتھبی  محتويات دقيق اين آيباشد اما متعصبين دينی و مذ می

  .عی اند که سنگسار در  اسالم نيستووقيحانه مد

سنگسار نمودن زنھا که از زمانھای قديم مخصوصاً در دين ۀای از روايات وھدايات اسالمی در بار   اين بود گوشه

حال بد نخواھد . باشد  ھمان راه میۀآن عمل ادامه دھند ئيدأديد و دين اسالم  با تگر يھود در قسمت زنھا عملی می

              :            نمائيم) کشتزار مردان(ديه نشين برويم نگاھی ديگری به داب اجتماعی اعراب باآبود تا با در نظر داشت 
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ا و سنن عجيب و غريبی حاکميت داشت و طبق  رواج ھ،ی اقوام عرب و يھودئ بدوی و عشيره در دوران زندگی

کرد کافی  صاحب می يافت و ميل جماع با او را پيدا می ديد و بی اين سنت ھا  اگرمر د عرب زنی را در راه می

رفت و  مثل  شمار میه ندازد و آنوقت در زمره اموال آن مرد عرب به عبای خود را بر سر زن رھگذر بيبود ک

که زنان شما کشتزار شمايند ھر (شود  ر در قرآن به مردان حکم میاگ. جفت گيری بود شترانش قابل سواری و 

حکم و امتياز جديدی نيست بلکه يک رسم قديمی و کھن متداول بين ) ر زمان ھر کجا بخواھيد وارد شويد ھ–طور 

آيد از تمام  خاطر نوشتن عين کلمات و جمالتی که در ذيل میه البته ب.( اعراب بود که در قرآن منعکس گرديده است 

چون برای وضاحت . بی و بی عفتی قلمی من نسبت ندھندنرا به بی ادآخوانندگان معذرت ميخواھم اميد وارم 

  ) ن چيزی که در احاديث بوده بنويسمموضوع مجبورم ھما

 جا در تفسير کبير خود منھشيعه دوازده امامی استمال فتح هللا کاشانی که يکی از علمای اماميه و  اجله رجال 

  :نويسد  میالصادقين

نزد رسول آمد و )  دوم مسلمانھا ۀن خليفيمنؤامير الم(دهللا عباس گفت که عمر بن خطاب سعيد بن جبير گفته که عب (

: او پر سيد گفت  اين از أرسول منش.  ھالک شدم و کسی ديگری را ھالک کردم . ھلکت و اھلکت!گفت يا رسول هللا

  ديشب رحل خود را متحول گردانيدم.حولت البارحته رحلی

  سوره ٢٢٣يل آيـت ئجبر. کردم آن حضرت جواب نکفت) جماع(با زن مباشرت ) پشت و مقعد(يعنی از خلف  

  :البقره را آورد  که 

  .ويد که خواھيد داخل ش زنان محل زرع شما اند پس ميل نمائيد به مزرعه خود از ھر موضع 

با زنان                          ) نکاح(و ) جماع(ان دلبستگی چھارده معصوم را به در احاديث و روايات بی شمار از رسول هللا و امام

امام رضا ). زنانخالق پيغمبر است دوست داشتن ا( که از اند کنيم مثالً از امام جعفر صادق روايت کرده مشاھده می

آيد که  خوشم نمی(  :امام محمد باقر فرموده اند) . منان استؤم ۀدينان بسيار داشتن از کار ھای پسندز(موده اند فر

  :کنند  و از رسول هللا نقل می ) ست داشته باشم و يک شب بی زن بخوابم ادنيا و آنچه در دنيا

داشته باشد از او   جماعۀر زن الزم است ھر وقت شوھرش ارادب:(  و ھمچنان فر موده اند زياد دارد جماع ثواب 

و ھمچنان آمده ) ١١٣ و١١١حليه المتقين باب سوم و چھارم ص) (مضايقه ننمايد اگر چه بر پشت پاالن شتر باشد

  )٦٣تا  ٦١حليته المتقين ص  (کنيد جماع دگان خودکنيزان و بربا : است 

جا  کام اسالمی را يکحتجربيات شخصی و ھمچنان ا) کيميای سعادت(تاب زالی در کغ عالمه امام بزرگوار  محمد 

تحريک و گرم (  به حديث و بازی و قنبله ءروی از قبله بگرداند و ابتدا: نويسد  در آداب مجامعت می آورد و می

بسم هللا : و معانقه دل وی خوش کند که رسول هللا گفته که مرد چون بر فرج زن دخول نمايد بگويد )  کردن زن

اگر انسان جماع  )٨١٦ تا٨١٠ توضيح المسايل از شجاع الدين شفا ص)  (هللا اکبر. هللا اکبر. هللا اکبر.العلی العظيم

) عقب (باشد و چه در دبر) جلو( زن باشد چه در مرد چه در  قبل  ختنه گاه يا بيشتر داخل شود چه درۀاندازه کند و ب

المسايل شفا ص  نقل ازتوضيح(شوند  می) نجس( نی بيرون نيايد ھر دو جنوب ه ماو چه بالغ باشد چه نا بالغ اگر چ

  )٧١٠ و ٧٠٩

 ۀ به اصطالحدر دور(د است که زن عرب  قبل از اسالم پائی معتقن ما نند بعضی از شرق شناسان اروجرجی زيدا

دار بوده است به نظر او کرده و از حقوق و اختيارات فراوانی نيز بر خور با عفت و شرافت زندگی می) جاھليت

کرد  ديد گاه اسالمی ضد زن در عمل. . قوق و اختيارات زنان کاسته شده است حبعد از نھضت اسالمی به تدريج از 

  :پيغمبر اسالم محمد حبيب خدا چنين باز تاب  يافته 
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  :ی پيغمبر می جنگيد گفت ئ  که با شمشير اھدا" ابو دجانه"

ام که مسلمانان بسيار کشته است و چون ھند در آمد پنداشتم که وی است و   کرده من از کافران يکی را به چشم

يغ در) السالم عليه(شمشير پيغمبر : شمشير بر وی راندم و چون بدانستم که زنی است شمشير باز خود  گرفتم و گفتم 

جرجی زيدان . مدن اسالم تاريخ ت. ( آلوده شود  بود به زنی زدن که شمشير پيغمبر عزيز تر است که به خون زنی

شود که روضه  گو می و نوشته جعفر شھری از زنی گفت) قلم سر نوشت ( در کتاب ٣ ص ٥ و ج ٤٩ ص١ج.

 داند می کند و در پاسخ مادر که دخترش را بچه می از او خواستگاری می)  سالگی٥بلی ( سالگی ٥خوانی در سن 

عاقبت قرار  . به بھشت خواھد رفت پس از مرگ يکراست – چون سيد ھستم. اگر اين دختر زن من بشود : گويد 

جناب آقا ھم در شب زفاف چنان دختر را از .  به آقا بدھند و نورانی شوند  سالگی٦گذارند که دختر را در سن  می

آمده دخترک را  ی که از زن پاره خوشش نمیئآقا ھم چند ماھی بعد از آنجا. شود  ھم می درد که پس و پيش يکی می

اسالمی زندگی دارد جز ازدواج نمودن که  ه ایچنين جامعيک  پس از آن اين دخترک ھم که در .مايدفر الق میط

داده اند به اين  ای نداشته و شوھر ھم بعد از ازدواج و فھميدن مسأله طالقش می مجبور بوده مرتبا ازدواج نمايد چاره

نشريه شھروند چاپ کانادا . ( توانست تشکيل خانواده بدھد بار ازدواج نمود اما يک بار ھم ن٢٦ترتيب اين دخترک 

  )٢٠٠١ اوت ٢٨

مانی حوا ھا نا فر شمارد که سبب آن  نوع درد و رنج را برای زنان در اسالم می١٨ غزالی متفکر معروف اسالمی 

  : ذيل است  مجازات قرار١٨اين . ا موقعيت زنان را در  اسالم نشان ميدھد  باشد اين ليست آشکار در بھشت می

 نداشتن اختيار -٥ – حاملگی -٤ – جدائی از پدر و مادر و ازدواج با يک غريبه -٣ زايمان - ٢-.  عادت ماھانه -١ 

 ٤ اينکه مردان مجازند تا - ٨ – نداشتن حق طالق و قادر به طالق نمودن -٧-  بھره مندی از ميراث کمتر -٦خود 

 اين -١٠- اينکه بايد در خانه محصور باشند - ٩-  شوھر داشته باشند توانند يک زن اختيار کنند اما زنان تنھا می

 اين حقيقت که شھادت دو زن برابر است با شھادت -١١ –ھای شانرا بپو شانند يقت که بايد در بيرون از خانه سرحق

 اين  و-١٣- ديگر اينکه او نبايد بدون ھمراھی يکی از خويشاوندان نزديک از خانه بيرون برود - ١٢- يک مرد 

ھا در  ی آنئ عدم توانا- ١٤- توانند  توانند بروند اما زنان نمی يع جنازه میيمعه و تشجحقيقت که مرد ھا برای نماز 

 تای ٩٩ جز دارد يک جز آن به زنان نسبت داده شده و ١٠٠ اين حقيقت که شايستگی - ١٥- محاکم و قاضی شدن 

ھد در روز قيامت مجازات او نصف زنی به ھرزگی تن د اينکه اگر -١٦-بقيه به مردان نسبت داده شده است 

 اگر خالفی گويد  کنيزان  است که میء سوره نسا٢٥تبه نظر من مصداق اين حديث آي(ازات ديگران خواھد بود جم

ھا را  حقيقت که اگر شوھران شان آن اين- ١٧) متر جم . انجام دھند مجازات آنھا نصف مجازات زنھای آزاد است

اج  اين حقيقت که اگر شوھر شان بميرد قبل از ازدو- ١٨- . بايد سه ماه يا سه گذر ماھانه را صبر  کنند طالق بدھند 

خواھم چند  و در اخير اين نوشته می) باشد اين بخش ترجمه پارميس سعدی می. (  روز صبر کنند١٠ ماه و ٤بايد 

. ر زمان شان قانون مجازات اسالمی تدوين شد  اسالمی امام خمينی بنويسم که دۀ فقيه نابغمسطری ھم از  عصر اما

 آن ٤٣٥و ماده  )  شتر٥٠ "خواه  عمدی خواه غير عمدی"خونبھای قتل زن مسلمان(گويد   اين قانون می٣٠٠ماده 

از نگاه آقای خمينی و مراجع قانون ...) ر  شت٦٦بيضهء چپ يک مرد مسلمان  خونبھای قطع: گويد  قانون می

اين بود يگ ...........  مسلمان زش يک زن مسلمان مساوی است با بيضهء چپ يک مردارگذاری اسالمی شان 

 وجود آورندگان خرافات مقدس ؟؟ه ای ديگر از زن ستيزی متفکرين و ب گوشه

 ادامه دارد                                                                                         

  


