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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 ٣١

 
 

 رسی مختصر قرآنبر

 بخش دھم
 

 قسمت  ھشتم - محمدو زن ستيزی–قرآن 

کن ھمسايه ات چشم طمع  حيوانات کار  منازل و–  ھمسران–به بر دگان (  چنين آمده است هدر يکی از فرامين يھو

به برده ھا بگوئيد که ( خوانيم که   قايل شده  در انجيل میزن که يھوه خدای يھود به مقام یاين است ارزش) مدوز 

 .تابع شوھران شان بان شان باشد و زنانحتابع صا

  : م جعفر صادق گفته است  المتقين کشف کرد که اماةعالمه مال محمد باقر مجلسی در کتاب حليت

کند و اين از پوشش پيغمبران  سخت می کند و نعلين زردبپوشيد که ذکر را نعلين سياه مپوشيد که ذکر را سست می (

ن به کشف نيروی جاذبه زمين پرداخت و در  ھفده است که در ھمان سده نيوتۀاين کشف مال باقر در سد ) است

  .لوجی به نام او به ثبت  رسيده بودتکنوھای گوناگون فلسفی علمی و   رشتهزمان مرگ بيش از يکھزار نو آوری در

اگر ( تر را کشف و اعالن نمود که  يت هللا خمينی در قرن بيستم در توضيح المسايل خوديک چيزی مھمآحضرت 

ده نخود بايد ھجدر قسمت اول آن با زن خود جماع کند شماره روز ھای حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد 

  بدھد ولی  سوم جماع کند چھار و نيم نخود کفارهد و اگر در قسمتقسمت دوم جماع کند نه نخوکفاره بدھد اگر در 

 )او کفاره ندارد) پشت ( وطی در 

  : محترم ۀخوانند

ورد خود گويند و پيامبران بيشماری که درين م  ھم مییھا اديان آسمان  با در نظر داشت اينکه اديان مقدس که به آن

خوبی آشکار ه  بۀيک مسألدر تمام آنھا اند  را نازل کرده و در جريان حيات خود از راه پيامبری مالک ھمه چيز شده

ازين طريق خواسته اند  ) پيامبران(ھا  کنم آن باشد و فکر می ھا را تحقير نمودن  می است آنھم ضديت با زنان و آن

 ۀبا مطالع.  ھامھيا سازند   عياشی خود را توسط آنۀوسيل رو خود گرفته وھا را در گ به جنس زن کم بھا داده و آن

داشتند ؟؟  در تاريخ  بينيم که اين ھمه پيامبران   زن و کنيز  در حدود تسلط قلمرو خود  شان میۀتاريخ و زندگی نام
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د مثالً جضرت سليمان  کنيز کمتر داشته بوده باشن٥٠ھا را خواھيم ديد که از ده زن  و  پيامبران کمتر از آن

 محمد ٩٩داوود ) ھا در مبحث ديگر صحبت خواھيم داشتالبته راجع به آن( کنيز داشت ٣٠٠٠ زن و ١٠٠٠پيغمبر

نوبه خود ه  زن و کنيز و به ھمين ترتيب خلفای راشدين و سالطين اموی و عباسی و عثمانی ھا ھم ھر کدام ب٤٧

خاطر عياشی خود جمع و ه ھای بسته صرف بدر پشتزير ستم دری داشته و به صد ھا و ھزاران زن را ئحرمسرا

ھا به ار تباط نگھداشتن زنھا در حرمسرا ھای خود  از زندگی بعضی از آن درين نوشته اجماالً . نمودند  نگھداری می

) اسالم در   زن ستيزیۀمسأل( رساند نظر اندازی نموده و دنبال اين بحث  که اسناد تاريخی بما ياری می یئنجاآ تا 

 ديگری ھم است که ھر چه زود تر بايد از ديد گاه قرآن مطرح و د ر معرض گيريم چون مسايل زياد را عجالتاً نمی

ھا موضوع به ھمين رديف مھمتر   زن ستيزی نيست دهۀ يعنی تنھا مسأل.قضاوت ھموطنان خوش باور ما قرار گيرد

يم نمود و باالخره دو باره به زن و زن ستيزی اسالم و قرآن ھا ھم صحبت خواھ ھای آينده از آن ھم است که در بخش

ھای قبلی از آيات قرآن يک اندازه  ھا به تناسب مرد ھا در نوشته  زن  و کم ديدن حقوق آنۀدر بار. بر خواھيم گشت 

د نظر  کنم بد نخواھد بو تباط زن و زن ستيزی نوشتم حال فکر میو ھمچنان از احاديث نبوی به ارھانی شد دياد 

ه درين باره چه نظرياتی بدانيم و ھمچنان ببينيم علمای فقبعضی از پيشوايان اسالم و امامان اسالمی را پيرامون زن 

 . دارند

کنند حالل تمام مشکالت و جوابده ھمه سؤاالت  که ھموطنان ما فکر می ه اسالمی آنطورینوشت که علمای فقبايد  

 علمی داشته ۀھا در طول تاريخ ممکن دانشمند بوده و  تسلط در يک يا چند رشتيکی و يا چند نفر از آن. ما نيستند

ھا به ار تباط اسالم و قرآن چيزی ھای آن مثالھم اما در تمام نوشته طب و حکمت و ا،بوده باشند مثالً ستاره شناسی

اند فقط  ط قرآن و اسالم نوشتهھای شان به ارتبا که در کتاب یه فھم و دانش ما بيفزايد ھمه چيزتوان يافت که  ب نمی

 بودهامثالھم و ..... …آداب تشناب رفتن – آداب وضو گرفتن – آداب دعا نمودن – آداب جماع کردن –در حدود 

 زن و کنيز داشتند و نظر به ٤٧کنيم که جناب شان تعداد  بيشتری ندارند ؟؟ از پيغمبر بزرگوار شروع میچيز

که محمد احتياج به زن داشت کافی بود ھر کی را و در  زنی را نکاح نمايند ھمينھدايات قرآن ايشان مجبور نبودند 

خواست حبيب شان ازين ناحيه متقبل رنجی شوند که شرح  آن در   ھر جای انتخاب و تصرف  نمايند  خداوند نمی

  .ھای قبلی رفت بخش

اولين يار محمد . صديق اکبر بود و عتيق ونام اصلی او عبدهللا بن عثمان و کنيه و لقب ا:  دومين شخص ابوبکر بود 

  : خانم رسمی و مشھور داشتند٤ به دنيا آمد ٥٧١بود و در سال

  .زندان ابوبکر است فرءمادر عبدهللا و اسما( قتيله بنت عبدالعزی -١ 

  .مادر عبدالرحمن و عايشه است( ام رومان بنت عامر الکنانی -٢ 

ھا با طلحه بن عبيدهللا بکر تولد يافت و بعد بعد از وفات پدرش ابوکه ) ثوممادر ام کل( انصاری ۀ حبيبه بنت خارج-٣

  . مبشره است ازدواج نمودۀرکه از عش

بی بکر است که قبال زن جعفر بن ابو طالب بود و بعد از وفات ابوبکر با علی امادر محمد بن ( اسما بنت عميس -٤ 

 گذراندند  کنيز داشتگی روزگار می٨ زن و ٤بن آبی طالب ازدواج کرد  و جناب با ھمين 

 بنی عدی و نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت ھاشم  بن ۀمين خليفه و يار محمد بود او از طايفعمر دو

 ميالدی متولد شد و شتر چران بوده و شمشير زنی و کشتی گيری را در ٥٨١مغيره از تيره بنی مخزوم بود در سال 

  . ھمين دوران آموخت

حفصه .  عبدالرحمن از ھمين زن است  – عبدهللا -  سالگی با زينب دختر مظعون ازدواج کرد و حفصه  ٢٣در  -١
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  .از جمله زنانی است که بعد از فوت شوھرش خنيس بن حذافه با محمد از دواج نمود

  باشد بی طالب که مادر زيد اکبر و رقيه میا  ام کلثوم دختر علی بن -٢ 

  باشد و مادر زيد اصغر و عبيد هللا است  ام کلثوم دختر جرول بن مالک می-٣ 

  باشد بی افلج از خاندان اوس از انصار است و مادر عاصم میا جميله دختر ثابت بن ٤- -

  .نام لھيه و مادر عبدالرحمن اوسط استه  کنيزی ب-٥ 

  .ست يک کنيزی ديگر که نامش ذکر نشده و مادر عبالرحمن اصغر ا-٦ 

  . ام حکيم دختر حارث بن ھشام بن مغيره و مادر فاطمه است-٧  

  .نام فکيھه مادر زينب استه  کنيزی ب-٨ 

  .  عاتکه دختر زيد بن عمرو بن نفيل و مادر عياض است- ٩- 

 زيرا صرف . می گذريم،در اين جا آگاھانه از ذکر شجرۀ خانوادگی عمر که به وسيلۀ فقھای شيعه نگارش يافته"

 بيان ھمچو مطالبی نمی تواند برای مردم ما مفيد باشد عکس آن می تواند ، از درستی و يا نادرستی آننظر

 تذکر ويراستار" اختالفات مذھبی را بيشتر از اين دامن بزند

بی العاص پسر اميه پسر عبدالشمس پسر عبدالمناف است اسم مادرش ازويد دختر کريز اعثمان بن عفان پسر 

عثمان دو نوع زن داشت  يکی زنان .. عثمان از طرف پدر و ھم مادر از خويشاوندان محمد است  . باشد قريشی می

  .رقيه و ام کلثوم دختران محمد: مشھور و ديگر زنان غير مشھور که زنان مشھور او عبارت بودند از 

قط در اسناد اسالمی گفته شده اوالً مسيحی بود و بعداً مسلمان شد و از زنان غير مشھور او نامی پيدا نشد ف  خودش

 داشتند....و کنيزان غنيمتی جنگھا فراوان. … فرزند دختر و پسر داشت ١٦ زن گرفت و ٧که جمعا 

 ام حبيب دختر ربيعه – خوله دختر جعفر بن قيس الحنفيه – خانم بود فاطمه دختر محمد ٩دارای بن ابی طالب علی 

مه  اما– دختر عروه بن مسعودالنقفی  ام مسعود– ليلی دختر مسعود کالبيه – ام البنين دختر حزام بن خالد بن درام –

 و اسما بنت عميس  اين خانم آخری –محيا دختر امری القيس = العاص و دختر زينب بنت خديجه و محمد  دختر ابی

  اوالد  پسر و دختر ٢٨و علی )  مسلمانھا بود که بعد از فوت ابوبکر علی با او ازدواج نمو دۀاصالخانم ابوبکر خليف

 داشت

 نفر  آن به ٧٠ زن گرفته ٢٥٠بلند ترين ريکارد زن گرفتن را در خانواده محمد داشته واضافه تر از  :سن حامام 

آنحضرت زيا دتر از محمد شوق  .  است  کنيز داشته٣٥٠اند و اضافه تر از  اسم او ثبت و بقيه بدون نام نويسی بوده

ای مردم : ه قبال نوشتم علی شکايت کنان گفت چچنان. رد که عشق سرش را خو  تا اينھمخوابگی به زنان را داشت

 -٣ جعده دختر اشعث بن قيس  -٢ خوله فزاری -١: يک تعداد از خانمھای مشھور امام حسن . به حسن زن ندھيد 

شير دختر ابو مسعود  ام ب-٦ ام اسحاق دختر طلحه بن عبدهللا - ٥ اتم کلثوم دختر فضل بن عباس -٤عايشه ختعمی 

 ثقيف ۀ زنی از قبيل-٩ زنی از دختران عمرو بن اھيم منتصری - ٨بکر  ھند دختر عبدالرحمن بن ابو- ٧ری انصا

  ام قاسم که کنيز بود- ١٣ ام عبدهللا دختر شليل بن عبدهللا -١٢ زنی از بنی شيبان -١١ زنی از دختران زراره -١٠

 ٦ ج– اصول کافی –لينی ک – ٦٠١ ص ٢ ج–سيد جالل حسينی قم  تحقيق ،سنالمحا: احمد بن محمد :  قی ب: منابع 

 ، بغدادی–مروج الذھب و معادن االجوھر :  مسعودی – ١١١الکنی و االلقاب ج :  شيخ عباس قمی  – ٥٦ص 

 که اگر مردی با دختر: خوانيم  می)  عالمان دين مبين اسالم( و باز ھم از ٥٦ کتاب المحبر ص محمد بن حبيب 

کی ي(ء نزديکی کرده   و به او افضا) شود نزديکی کرد معموالً با ھم مانند او نمی(خورد سالی که کودک است و  

شود که فعل  شود زيرا زمانی حد واجب می کند حد زده نمی ) کردن مخرج ادرار و مد فوع با مخرج حيض و ادرار
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 ازين توضيح داديم که  اين شود  پيش محقق نمی) نزديکی( کمال فعل بدون کامل بودن  محل کامل انجام شود  و

شود به خالف اينکه اگر   شود محل نزديکی محسوب نمیء که افضایدر  صورت) فرج دختر خورد سال(محل 

يل ديگر اين است  دل. کند که قابليت نزديکی را دارد   نشدن مشخص میء نشود زيرا افضاءنزديکی کند  و او افضا

شت و شود که سر  و زجر زمانی تشريع میتشريع شده است) عت و جلو گيری از انجام کاریممان(که حد برای زجر

نگيز نشده و تحمل نزديکی را  دختر خرد سالی که ھنوز شھوت اباديکی  ميل پيدا کند و طبع عقالً به نزطبع به آن

شود چرا که کار  غير حالل را  شود  بلکه فقط تعزير می د ازين رو چنين کسی حد زده نمینکن د ميل پيدا نمیندار

  .انجام داده است

دار : ناشر  . ٧٥ ص ٩ه  المبسوط ج )٤٨٣متوفای (الدين ابوبکر محمد ابن آبی سھل  السر خسی الحنفی شمس 

 سالش ٩خورد سالی که اگر کسی  با دختر : گفته است ) ابو بعلی حنبلی(قاضی :  بيروت  جالبتر اينکه – المعرفه

شھوت بر ) کمتر از نه سال دارند(ديگر دخترانی که شبيه او ھستند شود زيرا که  ی کند حد زده نمیديکتمام شده نز

 ھمچنين اگر زنی آلت .ھا شبيه اين است که کسی انگشتانش را داخل فرج دختر کند نزديکی با آنانگيز نيستند پس 

المقدسی  الحنبلی ابو محمد .. …شود  پسر خورد سالی را که کمتر از ده سال دارد وارد فرجش کند حد زده نمی

:  ناشر ٥٤ ص ٩بن حنبل الشيبانی ج احمد/ المغنی فی فقه االمام )  ه ٦٢٠متوفای ( عبدهللا بن احمد بن قدامه 

     بيروت–داراالفکر 

  مھدوید تر جمه دکتر محمو٢٢٨ و ٢٢٧ ص٣طبقات ابن سعد ج : منبع  

البته در . قرآن و زن ستيزی آن و زندگی پيشوايان اسالم به ار تباط زنی پيرامون  ئھا اين بود يک سلسله نوشته

ھای بعدی به سراغ نوشته ھا و ھدايات قرآنی به ارتباط ديگر موضوعاتی که با آن ھمه روزه سرو کار داريم  نوشته

 .  حبيب خدا و اصحاب  شان آغاز خواھيم نمودکه در گام نخست از عملکرد. خواھيم رفت

 دوام دارد                                                                                                          

 

  


