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 بھرام رحمانی

  ٢٠١١ اگست ١٩

  

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش سيزدھم(
  

  قرآن و زن

 يک ئیآن و پيامبری افتاد، اھداف خود را برای برپامحمد، از ھمان دورانی که در غار حراء به فکر خدا و قر

آوری  بدوی اسالمی، مرحله به مرحله طرح کرد که بعدھا فتواھا و اظھارنظرھای او به صورت قرآن جمعۀجامع

، نسل به »مقدس آسمانی«شوند که به نام قرآن و کتاب شدند، در واقع مانيفست حکومت اسالمی محمد محسوب می

 سال ١۴٠٠ھيچ کس نمی داند که قرآن و نقل قول و احاديث . نيون و حکومت ھا منتقل شده استنسل توسط روحا

به آن ھا افزوده شده و يا کم و زياد شده » اسالم«پيش، چه قدر واقعيت داشته و چه قدر ھم بعدھا بنا به مصلحت 

طرفدار حکومت » کران مذھبیروشنف«و يا » نوانديش«ھم چنان که امروز برخی از آخوندھای به اصطالح . است

ح حاکم اين حکومت، تفسيرھای ليبرال تری از برخی آيات قرآن و نااسالمی و يا منتقد برخی زياده روی ھای ج

پسند باشند و ھم سياست ھا و تعابير ضدانسانی و خشونت بار اسالم روايات صدراسالم ارائه می دھند که ھم عامه

، قوانين )قانون اساسی و ديگر قوانين اسالمی حکومت محمد(ام قرآن که احکدر حالی . می ماليم تر کنندرا ک

  . رناپذير و ابدی ھستندئي، تغ»مقدس«و » الھی«

در نزد تفکر اسالمی، از صدر اسالم تاکنون، زن در جامعه و خانواده جايگاھی نابرابر دارد به طوری که به زن، 

ر اسالمی، زن را نيمه انسان می داند که در کنار مرد ھويت پيدا تفک. مرد نگريسته می شود» کشتزار؟«به عنوان 

اين استنباط . می کند و در نتيجه از نظر عاطفی، حقوقی، اجتماعی و غيره با او رفتاری متفاوت تر از مرد می شود

غيره است از زن و جايگاه او به عنوان شھروند و عضو خانواده، تابع دين، قرآن، سنت، آداب و رسوم، باورھا و 

جوامع بشری اين تفکرات و باورھا را از .  تفکر ارتجاعی مردساالری را رشد و گسرش می دھدکه عموماً 

 عربستان، جنگ، غنيمت و بازرگانی سه اصل ۀدر دوارن جاھليت بشر در شبه جزير. صدراسالم به ارث برده اند
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از اين رو، در . مينه نداشته چندانی در اين سه ززن جايگا. مھم بودند که فرماندھی و ھدايت آن ھا با مردان بود

  . ، حتی خواھر بايد ارث کم تری از برادر ببرداسالم

 ھای قرآن می اندازيم که در حقيقت محمد آن ھا را به مرور زمان، به ويژه تدر زير نگاھی به برخی ديگر از آي

  .در برخورد با زنان بی شمار خود، آن ھا را صادر کرده است

  . ھر زمان و به ھر طريق كه خواستيد به كشتزار خود نزديك شويد. زنان شما كشتزار شمايند: ٢٣ تبقره آي ۀسور

به واسطه آن برتری كه خدا بعضی را بر بعضی . مردان را بر زنان حق تسلط و نگھبانی است: ٣۴ تسوره نساء آي

-پس زنان شايسته و مطيع آن. زنان نفقه بدھندو ھم به واسطه آن كه مردان بايد از مال خود به . مقرر داشته است

و زنانی كه از . و آنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه دارند. ھايند كه در غيبت حافظ حقوق شوھرانشان باشند

باز مطيع نشدند به . ھا دوری كنيدھا را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنء آنمخالفت آنان بيمناكيد، ابتدا

- ھمانا خدا بزرگوار و عظيم. ھا روا نداريدگونه ستم بر آنچنان چه اطاعت كردند ديگر ھيچ. ھا را تنبيه كنيددن آنز

  .ن استأالش

-چنانچه شھادت دادند آن. ھا بخواھيد شاھد مسلمان بر آن۴زنانی كه عمل ناشايست انجام دھند : ١۵ ت آيء نساۀسور

  .رگشان فرا رسدھا را در خانه نگه داريد تا زمان م

اگر توبه كردند . ھر دو را مجازات كنيد. اگر در ميان شما دو زن مبادرت به عمل زشتی كردند: ١۶ ت آيء نساۀسور

  .ھا را به حال خود واگذاريدآن

بينيد ھرگونه خالف جنسی زن و عدم فرمانبری مطلق او از شوھرش، حتا مجازات مرگ نيز به ھمانطور كه می

ما در مورد مرد، نه تنھا چنين تھديداتی در قرآن نيامده است، بلکه بر عکس دست مرد برای ھر کار ا. دنبال دارد

  . غيرانسانی نيز باز گذاشته شده است

کند و به زنان محمد را از زنان ديگر جدا می. آموزد، به محمد طرز رفتار با زنانش را می»خداوند«در آيات زير 

خداوند، به . ھا محروم ھستندمنان از آند، در حالی که ساير مسلمانان و مؤکندر می آنان حکم صاۀطور ويژه دربار

كند كه اگر مرتكب گناه شوند، در دنيای اخروی مجازاتشان دو برابر زنان عادی و اگر از پيغمبر ھا توصيه میآن

ان پيغمبر برای رستگاری در آيات زير حاكی است كه زن. اطاعت كنند، پاداش شان دو برابر زنان ديگر خواھد بود

  . دنيای اخروی بايد مطيع و فرمانبردار محمد باشند و تمام وقت خودر را صرف نيازھای او نمايند

ه زنان خود بگو اگر شما طالب زينت و زيور ای پيغمبر ب«:  احزاب، چنين آمده استۀ سور٣۴ تا ٢٨در آيات 

و اگر طالب خدا و . اخته و ھمه را به خوبی و خرسندی طالق دھميد تا من مھر شما را پردزندگی دنيا ھستيد، بيائ

ای زنان . رسول و مشتاق زندگی آخرت ھستيد، ھمانا خدا به نيكوكاران از شما زنان، پاداشی عظيم عطا خواھد كرد

دا آسان ی مرتكب شود، او را دوبرابر ديگران عذاب كنند و اين بر خكدام از شما كه دانسته كار ناروائپيغمبر، ھر

و ھر كه از شما مطيع فرمان خدا و رسول باشد و نيكوكار شود، پاداشش دوبار عطا كنيم و برای او روزی . است

پس با مردان به نرمی . شما بايد از خدا بترسيد. ای زنان پيغمبر، شما مانند ساير زنان نيستيد. بسيار نيكو مھيا سازيم

  ».و زكوة مال به فقيران بدھيد و خدا و رسول را اطاعت كنيدپا داريد ه و نازكی صحبت نكنيد و نماز ب

- ی پيغمبر پرداخته و حتی برای نوبت ھماشوئ احزاب، خداوند عالم به امور جنسی و زنۀ سور۵٣ تا ۵٠در آيات 

 احزاب، به ۀ سور۵١ ت احزاب و آيۀ سور۵٢ و ۵٠ ۀآيات شمار. كندخوابگی محمد با زنانش، قواعدی را وضع می

  :زير استشرح 
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ھر يك از زنانت را ميل داری، . ھای خود الزم نيست نوبت را مراعات كنیتو ای رسول، در ھمبستر شدن با زن«

اين موضوع باعث . توانی او را نزد خود بخوانیھا را از خود راندی، باز مینوبتش را عقب بيانداز و ھر يك از آن

كنی، ناراضی و محزون ھا نبايد از آنچه تو ميل میيك از آنگز ھيچھا خواھد شد و ھرشادمانی دل و روشنی ديده آن

  »...كنی، خشنود باشندھا عطا میباشند، بلكه ھمه بايد به آنچه كه تو به آن

تر است حقوق محمد درباره زنان از ساير مؤمنان وسيع احزاب، ۀحاصل بحث آن ست كه بر طبق آيات مذكور سور

: ی استفاده كندگونه مزايای استثنائده است از ھربر طبق آيات قرآن و فرمان خدا مجاز شو وی به عنوان پيامبر خدا 

  ) سوره احزاب۵٠ تآي(.تواند داشته باشد زن عقدی می۴تر از  بيش-١«

  ) سوره احزاب۵٠ تآي(.تواند با خويشاوندانش كه با وی مھاجرت كردند، ازدواج كند محمد می-٢

 تآي(.ای كه خود را بدون مھريه و شھود به او عرضه كند به عنوان ھمسر بپذيردمنه مؤتواند ھر زن محمد می-٣

  ) سوره احزاب۵٠

  ) سوره احزاب۵١ تآي(. از رعايت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است-۴

 ۵١ تآي. (خر سازدو مؤتواند تنظيم و يا مقدم ند میخوابگی با زنانش را به ھر نحوی كه صالح بدا نوبت ھم-۵

  )سوره احزاب

  ) سوره احزاب۶ تآي(.منان برتری خواھد داشتبارگی نسبت به ساير مؤ در زن-۶

  ) سوره احزاب۵٣ تآي(. پس از مرگ وی، كسی حق ازدواج با زنانش را ندارد-٧

  ) سوره احزاب۵١ تآي(.تر ندارند زنان وی حق تقاضای نفقه بيش-٨

  ) سوره احزاب۵٣ تآي(.ر مردم ظاھر شوند و از پشت پرده بايد با مردم صحبت كنند زنان محمد نبايد ب-٩

  ) سوره احزاب٣٣ تآي(.ھای متداول دوران جاھليت بايد خودداری كنند زنان محمد از زينت-١٠

  ) سوره احزاب۵١ تآي(.شود، بايد راضی باشندھا قائل می از نوبتی كه محمد برای ھمبستر شدن با آن-١١

 زنان پيغمبر در صورت ارتكاب اعمال ناشايست دو برابر زنان عادی مجازات و در صورت اقدام به عمل -١٢

  ) سوره احزاب٣٠ تآي(.شوندشايسته، دو برابر پاداش داده می

در آيات ديگری خداوند عالم، در قرآن به مسلمانان آموزش چگونه سخن گفتن و معاشرت كردن با پيغمبر و با 

  .دھدو را میھمسران ا

يد و از خدا ايد، بر خدا و رسول تقدم مجوئردهای كسانی كه ايمان آو«:  حجرات، آمده استۀ سور۵ تا ١در آيات 

كه صدايتان را از صدای پيغمبر بلندتر نكنيد و با او بلند صحبت نكنيد، ھم چنان... بترسيد كه خداوند شنوا و داناست

كسانی كه در حضور پيغمبر آرام . عمال نيكتان باطل نشود و شما آن را نفھميدكنيد تا ابا يكديگر بلند صحبت می

. ھا كرده استعظيم نصيب آنكنند، خدا در واقع قلوبشان را برای تقوا آزموده است و آمرزش و پاداش صحبت می

ھا صبر ند؛ و اگر آنعقل ھستشعور و بیخوانند، اغلب افراد بیات به صدای بلند میی كه ترا از پشت خانهھائآن

  » .كردند تا خودت از خانه خارج شوی، برايشان بھتر بود و خداوند آمرزنده و مھربان استمی

ی ھستند كه به خدا و رسولش ايمان كامل دارند و ھرگاه در كاری كه ھائمؤمنان حقيقی آن«: ۀ نور سور۶٢ تآي

روند؛ و ای  نگيرند، از محضر رسول بيرون نميحضورشان نزد رسول الزم باشد، با او جمع شوند؛ تا اجازه

گيرند، در واقع اھل ايمان به خدا و رسول ھستند، پس چون از تو اجازه خواھند كه پيغمبر آنان كه از تو اجازه می

ھا از خدا طلب آمرزش كن بعضی مشاغل و امور خود را انجام دھند، به ھركس كه ميل داری اجازه بده و برای آن

  ».سيار آمرزنده و مھربان استكه خدا ب
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خواھيد پيغمبر را صدا بزنيد، او را مانند موقعی كه يكديگر را بين خودتان ھنگامی كه می«:  نورۀ سور۶٣ تآي

  »...خوانيد، صدا نزنيدمی

 احزاب، خداوند چگونگی ورود به منزل محمد و غذا خوردن سر سفره او و ھمچنين آداب ۀ سور۵٣ تدر آي

  : كندآموزد و ازدواج با زنان پيغمبر را پس از مرگ او قدغن ميا زنان پيغمبر را به مردم میصحبت كردن ب

در آن . ايد، به خانه پيغمبر داخل نشويد مگر او اجازه دھد و بر سفره طعامش دعوت كندای كسانی كه ايمان آورده«

يد و موقعی ايد بيائ بلكه موقعی كه دعوت شده،حال نيز نبايد زودتر از وقت آمده و به ظروف غذا چشم انتظار گشائيد

جا برای سرگرمی و صحبت باقی بمانيد كه اين كار پيغمبر كه آنكه غذا تناول كرديد، زود پی كار خود برويد نه اين

 و ھرگاه از زنان. گويد، ولی خدا از اظھار واقعيت به شما شرم ندارددھد و او از شرم به شما چيزی نمیرا آزار می

ھا بھتر است و ھای شما و آنطلبيد، از پس پرده طلب كنيد كه حجاب برای پاكيزه نگھداشتن دلرسول متاعی می

  » .گاه با ھمسرانش ازدواج نكنيد كه اين كار گناھی بزرگ استھرگز رسول خدا را نيازاريد و پس از وفات او ھيچ

که  معارف و مفاھيمی نی نگريسته شود، تقريبا تمامیاگر به مضمون و محتوای قرآن بدون تعصب و از زاويه انسا

ای ھمان جامعه ھا و باورھا و معارفمطرح کرده است، ھمه مربوط به سنت» خداوند«محمد، به نام وحی از سوی 

يعنی به عبارتی تفکر محمد در آفريدن خدا و قرآن و وحی و غيره ھمان احکام . کردمی است که محمد در آن زندگی

چون، ھم از مفاھيم برای مثال بسياری.  است که خودش صادر کرده است، محصول ھمان جامعه استئیاو فتواھ

ھا را آداب و سنن خدا و اسالم محمد ھم آن ھستند که اعراب قبل از مسايلی... حرام و  ھایقصاص، ديه، ختنه، ماه

شده بود، به ھمين دليل، دين اسالم  برداری کپیيھوديان توسط خود محمد، يا اين که اين مفاھيم از دانستند وخود می

. يھوديان دارد ھایکتاب قرآن، شباھت زيادی به ھایتمام داستان. تر شباھت دارد تا مسيحيتبيش يھوديت خيلی به

ھا دارد تعداد اصحاب کھف معلوم نيست، بعضیاظھار می در قرآن» کھف «ۀجاھا مثل سور محمد، در بعضی حتی

ھا را از دھد که محمد اين داستاننشان می اند، به روشنی نفر بوده٧گويند ھا میبعضی اند،فر بوده ن۵گويند می

زمان محمد  دارد که در ینگارش قرآن بسيار شبيه به آثار ديني تحقيقات نشان داده است که سبک. شنيده بود کسانی

آوری شده اند، چيز  و پس از مرگ او در قرآن جمع آوردهآيتاند، بنابراين محمد، مسايلی که در قالب وجود داشته

کنندگان آوریمحمد و جمع.  مردم بدوی شبه جزيره عربستان نبوده استۀھا و باورھای آن دورديگری غير از سنت

  .اندھا گرفتهھا را از ساير کتابقرآن پس از او، آن

 تجاری ياد گرفته بود، در قرآن انعکاس يافته بنابراين، بينش و اطالعاتی که محمد در دوران خود و در سفرھای

  .يھودی برگرفته است شود مستقيما از آثار که در قرآن راجع به طبيعت زده میئیھابسياری از حرف اما. است

دوران خودش  است و سبک نگارش آن نيز مربوط به يک کتاب قديمی ھمانند ھمه کتاب ھای قديمی بدين سان، قرآن

. کرد علمی توان از آن مفاھيم برداشتوجود دارد که به نوعی می مفاھيمی گاھی قديمی ھایکتابدر ھمه . باشدمی

فيلسوف يونانی اشاره کرد که چھار قرن قبل از ميالد  ،»اپيکروس«توان به افکار برای مثال، در اين زمينه می

ی به نام لوکرتيئوس رومی که يک بعدھا فيلسوف و شاعر. زيسته استمی)  سال قبل از محمد١٠٠٠تقريبا (مسيح

-جمع کرده است، افکار مربوط به طبيعت و فيزيک اپيکروس را از آثار يونانیقرن پس از اپيکروس زندگی می

  .است موجود»اندر طبيعت اشياء« نام با امروزه آوری و به زبان التين به شعری طوالنی سروده است که

طبيعت و به عبارتی کتاب فيزيک اپيکروس است  روس و ديدگاه او نسبت بهاين کتاب که انعکاس مستقيم عقايد اپيک

اين کتاب، دارای مفاھيم بسياری است که . ھای فيزيکی را معرفی کندو بدين منظور نوشته شده است، واقعيت
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 اشارهچنين روند، به عنوان نمونه، لوکرتيئوس در اشعارش به مفاھيمی اينعلوم به شمار می ھایايه امروزه پ

  :کندمی

اين که اشياء در حال حرکت تا (قانون اينرسی ) کندمی که ترکيب دو اتم ماده جديدی را توليداين(وجود اتم و مولکول

- شمول قانون جھانألۀمس)  تا زمان گاليله کشف نشده بود- حال حرکت ھستند  ھا وارد نشود در بر آنئیوقتی نيرو

توسط ارسطو   اين تئوری- وی زمين ھستند، در تمام نقاط کائنات نيز صادق ھستندقوانين فيزيکی که ر که تماماين(

اعتراض کرد و بعدھا نيوتون آن را  که گاليلهکرد تا اينرد شده بود و کليسای مسيحيت به شدت با آن مخالفت می

 به دليل حرارت ناشی از ھاآبی است که از درياھا و درياچه اين که باران ساخته شده از(چرخه باران ) اثبات کرد

- بينند يا اشباع میشود و وقتی که ابرھا حرارت میجريان ھوا و ابرھا ذخيره می شود و درنور خورشيد بخار می

نسبيت به اين  بينی تئوریو مطالب بسيار ديگری از جمله پيش) کنندھای اندوخته شروع به بارش میآب شوند اين

اتفاقات به يکديگر مفھومی ندارد، بنابراين  ان بدون وجود روابط ميان اشياء وطريق که حرکت چيزيست نسبی و زم

  . زمان نيز منسوب به مشاھده کننده است

 ۀھم. قبل از به قدرت رسيدن محمد، ھر قبيله برای خودش واحد اقتصادی، سياسی، نظامی و مذھبی مستقلی داشت

 بد آب و ھوا، قبايل مجبور بودند برای دست يابی به زندگی زيرا در شبه جزيره خشک و. اين قبايل دشمن ھم بودند

 ھا، يکی از مھم ترين عوامل جنگ و کشتار ئیاين جا به جا. بھتر، يعنی به مناطقی که آب و علف دارد، کوچ کنند

بنابراين، ھمه ھمديگر را تھديد می کردند و در کمين غارت اموال ھمديگر می . و غارت بين قبايل مختلف بود

  . شستندن

. ھمه اعراب بت ھا و يا اشيای واحدی را نمی پرستيدند. ستش داشتربرای پ» بتی«ھم چنين ھر قبيله برای خودش 

  . کعبه و در پرستشگاه بودندۀ آن ھا در خانۀکه ھم... سيصد و شصت بت وجود داشت از جمله الت، منات، عزا و

به دست آوردن غنايم حمله به کاروان ھا، اھميت . اع بوددر چنين شرايطی، زندگی ھر قبيله وابسته به جنگ و دف

زنان و کودکان نيز بخشی از اين غنايم بودند که فاتحان آن ھا را نيز ھم چون اشيای ديگر، بين خود . خاصی داشت

  . تقسيم می کردند

ن آن، برای نفوذ ود را از زبای را ساخت که حرف خدوران جاھليت بشر بھره جست و خدائاما محمد و يارانش، از 

رو، در تدوين از اين. ھايش جاری ساختھا به اطاعت از خود و اھداف و سياستتر بر مردم و وادار کردن آنبيش

- يا در نقش يك عامل کارگزار در قرآن ظاھر می. افتد میئیگو، به تناقض»خدا«بعضی از احكام و مطالب قرآن، 

خوابگی او با زنانش و رفتار مردم با او، امر و نھی  زندگی خصوصی محمد و آداب و رفتار ھمۀشود که حتا دربار

  .کندمی

محمد، سعی کرده است در تمامی آيات و مطالب قرآن را به عنوان کتاب مقدس آسمانی و كالم خدا، مافوق ذھنيت 

ھای جھالتی را بنيان گذاشت که ھنوز ه ياود، پ به اھداف خناو، برای رسيد. بشر جلوه دھد و به پيروان خود بقبوالند

  .ھم بشر به طور کامل از شر آن فارغ نشده است

  

  زنان محمد

عايشه، در ميان زنان محمد، . سکس و کنيزی و فرمانبری بيش نبوده است زنان در زندگی محمد، جز خديجه، نقش

 ساله بود با او ھمبستر ٩ھنگامی كه عايشه، . د سالگی به عقد خود در آور٧محمد او را در سن . منحصر به فرد بود

اند كه روايت كرده. عايشه، کودک و محمد پدر بزرگ او بود تا شوھرش.  سال بود۵۵سن محمد در آن ھنگام، . شد
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زمان ھمسر و کودک بود، محمد دوستان ھم اوھم. تر دوست داشتھا، بيش بازی را ھمانند ھمه بچهعايشه عروسك

يعنی » حمير«رو و زيبا بود و محمد گاھی او را  عايشه سفيد. كرد تا با او بازی كنند دعوت میسن و سال او را

  . کردقرمزی و گاھی بور صدا می

اسامی . او، در مجموع با بيش از يکصد زن قصد ازدواج کرده بود.  عقد خود درآورد  زنان زيادی را به محمد،

  :تعدادی از آنان به شرح زير است

خديجه پيش از .  ساله ازدواج کرد۴٠   سالگی با خديجه٢۵محمد، در :  دختر خويلد بن اسبن عبدالعزی خديجه-١

ھا فرزندانی به سن خود ھا درگذشته بودند و از آنمحمد با دو شخص ديگری نيز ازدواج کرده بود که ھر دوی آن

که به پيامبری او ايمان آورد، احتماال  سال زندگی مشترکش با محمد، اولين زنی بود ٢٨او در طول . محمد داشت

محمد در واقع با ثروت خديجه به جھان تجارت وارد شد و به . ناشی از سنت مردساالری و تبعيت زن از مرد بود

ھنگامی که .  سال پس از آن با خديجه زندگی کرد١١ سال پيش از بعثت و ١٧محمد . جاھای مختلف سفر کرد

  . اشت سال د۵٣خديجه فوت کرد محمد 

 پيدا کرد و ھمراه ئیمحمد، پس از ازدواج با خديجه، از چوپانی و فالکت رھا .مند و ثروتمند بودخديجه، زنی قدرت

خديجه زنده بود، جسارت ازدواج با زن  محمد تا زمانی که. تجاری خديجه به سير و سفر پرداخت ھایکاروان

  .ت او محروم شودديگری را نداشت، زيرا احتمال داشت از ثروت و امکانا

 سال نداشت به عقد خود درآورد، در حالی که ٧محمد، ھنگامی که عايشه بيش از :  عايشه دختر ابوبکر صديق-٢

محمد، در نه سالگی با عايشه . ترين دوست محمد بودابوبکر، پدر عايشه، نزديک. خودش پنجاه و سه ساله داشت

  .ھمبستر شد

آن طور که در کتب تاريخی آمده است، عايشه . گذراند  کودکی را می  بود و دورهعايشه، دخترکی باريک اندام و زيبا

ای »بيوه«ديگران ھمه زنان . عايشه تنھا دختری بود که به خانه محمد آمد. دختری زيبا، حسود، حساس و گستاخ بود

 و جوانی باھوش و ئیباعايشه غير از زي. ھا را به ھمسری خود درآورده بودبودند که محمد به داليل مختلف آن

  . خوش سخن ھم بود

» خدا«عالقه محمد به عايشه، به حدی بود که وقتی زينب عايشه را محکوم به زنا با صفوان کرد، محمد از طرف 

 و نفرين عنلوی را که عايشه، با علی به جنگ برخاست، آن اما شيعيان، به دليل . دھدآورد تا عايشه را برائت  آياتی

  .دانندرا زنی فاسد میکنند واو می

المصلق که عايشه با محمد ھمراه بود، در بازگشت برای قضای حاجت از کجاوه بيرون در غزوه بنی: ماجرای افک

از کجاوه بيرون آمد و به دنبال . بعد از آمدن متوجه شد که گردنبندش در حين قضای حاجت افتاده است. رفت

ھمين که عايشه برگشت . ه در کجاوه است، آن را بلند کردند و راه افتادندسپاھيان به خيال آنکه عايش. گردنبند رفت

در قديم مردی پشت سر . جا خوابيدای کشيد وھمانروی خودش پارچه. از کاروان جا مانده بود. کاروان را نديد

. ر آخر راه تحويل دھدھا د بود بردارد و به آنای از کاروانيان در بين راه افتادهکرد تا اگر وسيلهکاروان حرکت می

ھمين که عايشه را ديد گفت انا هللا و انا عليه . در اين سفر صفوان بن معطل سلمی، اين وظيفه را بر عھده داشت

ھنگامی که . صفوان ھم عايشه را بر شتر سوار کرد و به مدينه برد. عايشه به جا ماندنش را تعريف کرد! راجعون

چينی کردند منافقان به سرپرستی عبدهللا ابن ابی شروع به سخن.  خانه خودش رفتبه مدينه رسيدند عايشه مستقيم به

. رفتارش نسبت به عايشه سرد گشت. سخن دھان به دھان رسيد تا رسول خدا متوجه گشت. و عايشه را متھم کردند

زن زياد . ل خداناراحت نباش ای رسو«: علی به او گفت. محمد ھم بسيار ناراحت بود. خود عايشه ھم خبر نداشت
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ھمين اظھارنظر علی بود که عايشه از او کينه به (.از کنيزش بپرس. توانی به جای او زن ديگری بگيریمی. است

سرانجام پس از .  او ھم خبر نداشتةً از کنيز پرسيدند که قاعد» ).دل گرفت و اين کينه و عقده در جمل سر باز کرد

 کرده بگويد و ئیشه رفت و از او خواست حقيقت را بگويد و اگر کار خطاھای فراوان محمد به خانه عايکش و قوس

 و ١١ھای آيتدر اين لحظات، . آمدچنان به گريه افتاده بود که صدايش در نمیعايشه ھم. از خدا طلب بخشش کند

است نازل  ضربه شالق برای آن که تھمت زده ٨٠ شاھد برای اثبات زنا و ۴ نور مبنی بر حکم لزوم ۀ سور٢٠-١٧

 ۀ ابوالقاسم پاينده، انتشارات سور ترجمه. زندگانی محمد، دکتر محمد حسنين ھيکل(.شد و اين ماجرا پايان پذيرفت

  )مھر

مسلمانی بود اھل حبشه که پدرش او را به محمد داده بود و محمد » بيوه زن«سوده، :  سوده دختر زمعه بن قيس-٣

از عايشه، روايت شده .  ساله بود۵٠گفته شده است که سوده . انه آورده بودآوردن عايشه به خانه اورا به خ قبل از

   .شب را پيش عايشه بگذراند گذشت تا محمداست که سوده گاھی از نوبت خود می

بود که در جنگ » ابوسلمه بن ابواالسد«مسلمانان به نام  وی، زن يکی از: ، دختر اميه بن المغيره)ام سلمه( ھند-۴

  . ساله بود ۵٣ ساله و محمد ٢٩ام سلمه، در ھنگام ازدواج با محمد . کشته شده بوداحد زخمی و 

 سالگی با ٢٠حفصه، در . شوھر خود را از دست داده بود  سالگی١٨او، در سن :  حفصه دختر عمر بن الخطاب-۵

  . ساله ازدواج کرد۵۵محمد 

زينب با . ر عبدالمطلب پدر بزرگ محمد بودزينب دخت مادر. زينب از خانواده بزرگی بود:  زينب دختر جحش-۶

محمد روزی بدون اطالع قبلی به خانه زيد وارد شد و زينب را نيمه لخت . بود زيد فرزند خوانده محمد ازدواج کرده

محمد، نخست مھريه اورا پرداخت تا از فرزندخوانده خود طالق گيرد و سپس او را به عقد . مند شدعالقه ديد و به او

  .آوردخودش در

.  سال سن داشت ازدواج کرد٢٠سالگی با جويريه که  ۵٨ محمد در سن:  جويريه دختر حارث بن ابوضرار-٧

محمد، جويريه، . ھا حمله کرده بودطلق، يکی از قبايل يھودی بود که محمد به آنالمص جويريه دختر رئيس قبيله بنی

سال  ٣٩ بعد از محمد نيز.  سال زن محمد بود۶يريه جو. را به عقد خود درآورد و اسرای قبيله او را آزاد کرد

  .  سالگی درگذشت۶۵زندگی کرد و در سن 

  .  سال۵۴ سال سن داشت و محمد ٢٩ام حبيبه، در ھنگام ازدواج با محمد  : ام حبيبه دختر ابوسفيان بن الحرب-٨

 ئیصفيه دختر ح.  سال داشت۶٠ سال و محمد ١۶ازدواج با محمد  صفيه، در ھنگام:  بن اخطبئی صفيه دختر ح-٩

کرد از مدينه  ھا را مجبورقبيله بنی نضير، از قبايل يھودی مدينه بود که محمد به آن حمله کرد و آن بن اخطب رئيس

شوھر قبلی او کنان بن ربيع بود که توسط مسلمانان در جنگ اسير شده بود، در نھايت به دستور پيامبر . خارج شوند

 سال با محمد زندگی کرد و بعد از مرگ ۴او . صفيه ازدواج و با وی ھمبستر شد ن شب باکشته شد و پبامبر ھما

  . سالگی درگذشت۶٠سال بيوه بود و در سن  ٣٩محمد، 

ميمونه، خواھر .  سال داشت۶٠محمد   سال و٣۶زمان ازدواج با محمد  او در:  ميمونه دختر حارث الھالليه-١٠

  .  سالگی فوت کرد٨٠ سال تنھا زندگی کرد و در سن ۴۴زندگی کرد؛  ل با محمد سا٣او، . ناتنی زن ديگر محمد بود

   فاطمه دختر سريح-١١

   ھند دختر يزيد-١٢

   عصما دختر سياء-١٣

   زينب دختر يزيد-١۴
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   ھبله دختر قيس و خواھر اشعث-١۵

   عصما دختر نعمان-١۶

   فاطمه دختر صحاک-١٧

روزی محمد، به . بود که به عنوان ھديه به او داده شده بود  حفصهماريه، کنيز،:  ماريه دختر شمعون قبطی-١٨

ناگھان حفصه، سر رسيد و از . ماريه را تنھا در خانه ديد و با ماريه ھمبستر شد خانه حفصه دختر عمر رفت و

ه حرام کند، به شرطی که حفص محمد، به او قول داد که ماريه را بر خود.  اين قضيه بسيار خشمگين شدۀمشاھد

محمد از هللا . عايشه و بقيه زنان محمد تعريف کرد ماجرا را برای کسی تعريف نکند، اما حفصه ماجرا را برای

، ٣٩ و تاريخ طبری جلد ۶۶١٣١ ص ٨.تاريخ طبری جلد (. تحريم فيصله دھدۀکمک گرفت تا اين ماجرا را با سور

  )١٩۴ص 

ريحانه ھرگز . يظه بود که سھم محمد از غنائم جنگی بودقراز اسرای بنی ريحانه،:  ريحانه دختر زيد قرظی-١٩

از طرفی محمد نيز قصد . پيشنھاد محمد مبنی بر ازدواج با وی را نيز قبول نکرد حاضر نشد اسالم بياورد و حتی

د با محم نداشت و وی تا آخر عمر برده ماند، اما حاضر نشد مسلمان شود و يا زيبا را) برده زن(رھا کردن اين کنيز 

  )١۶۵-١۶۴، ص ٣٩تاريخ طبری جلد (.ازدواج کند

   ام شريک دوسيه-٢٠

  .بستر شود، فوت کردکه محمد با او ھماز آن صنعا، قبل:  صنعا يا سبا دختر سليم-٢١

بستر برای ھم رواياتی حاکی از آن است که محمد با وی ازدواج کرد اما وقتی:  قضيه دختر جابر از بنی کالب-٢٢

  )139، ص ٩تاريخ طبری جلد (.داد زديک شد، دريافت که او بسيار پير است، بنابراين وی را طالقشدن به او ن

در جنگ بدر، » عبيده«زينب، بعد از کشته شدن شوھرش  : زينب دختر خزيمه از بنی عامر بن صعصعه-٢٣

  . ماه بعد از اين ازدواج، از دنيا رفت٨ازدواج کند، اما  پذيرفت تا با محمد

  تر خليفه الکلبی دخ-٢۴

  .محمد با وی ازدواج کرد، اما بعد از مدتی او را طالق داد : عاليه دختر طبيان از بنی بکربن-٢۵

قيس، پيامبر اورا به زنی کرد اما ھنوز او را نديده بود که   قوتيله بنت قيس بن معدی کرب و خواھر اشعث بن-٢۶

  .اند محمد اورا طالق داد برخی نيز گفته. مرد

  خوله بنت الھذيل -٢٧

   ليلی بنت الخطيم-٢٨

  ٣٠ ام ھانی دختر ابوطالب-٢٩

   ضباعه دختر عامر بن قرط-٣٠

   صفيه دختر بشامه -٣١

   ام حبيبه دختر عباس بن عبدالمطلب-٣٢

  دختر حارث بن ابی حارثه  جمره-٣٣

شدند زير  مسجد خارج میزيرا وی به مردانی که از.  محمد زنی که نامی از وی برده نشده است را طالق داد-٣۴

  ) ١٨٧، ص ٣٩تاريخ طبری جلد (.کردچشمی نگاه می

  ) ١٨٧، ص ٣٩تاريخ طبری جلد (.که وی جذام داشت طالق داد محمد زنی را به دليل اين-٣۵

  .او با محمد ازدواج کرد، اما محمد پس از مدت کوتاھی وی را طالق داد:  مالئکه دختر کعب-٣۶
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قريظه ھم پيمان بودند، وقتی ابراھيم، فرزند محمد مرد؛ وی مردم قبيله او با قبيله بنی:  الغفريه شنباء دختر عمر-٣۶

 محمد بعد از اين که با او ھمبستر شد وی را طالق. مردبودی فرزندت نمیراستينی می اگر تو پيامبر: به محمد گفت

  ) ١٣۶، ص ٩تاريخ طبری جلد (.داد

اما پس از اين که مالئکه فھميد محمد پدرش را کشته است، از  . با او ازدواج کردمحمد : مالئکه دختر داوود-٣٨

  ) ١۶۵ ص ٣٩تاريخ طبری جلد، (وی جدا شد

  .جذام مبتال شده بود محمد وی را طالق داد زيرا وی به:  عمره دختر يزيد-٣٩

  .کرد محمد مدت کوتاھی با او ازدواج:  سناء بنت سفيان-۴٠

  .بود او ازدواج کردهمحمد با :  عمره-۴١

  .مدت کوتاھی با محمد ازدواج کرد:  دختر الجھال-۴٣

   دوبه دختر امير-۴٣

   عماره يا عمامه دختر حمزه-۴۴

   شينيا دختر سالت -۴۵

پادشاه » مقدوس«دختر سياھپوستی بود که  نام زنی ديگر است که مجلسی در مورد وی نوشته است : تکانه-۴۶

 او را آزاد کرد و سپس وی را به عقد ازدواج خود ءمحمد ابتدا. بود ه محمد ھديه دادهچون ماريه قبطيه بمصر ھم

مجلسی، حيات القلوب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، (.درگذشت محمد، عباس با او ازدواج کرد بعد از. درآورد

   )۵٩٧ص 

 مورد محمد، از امام رضا نقل و فروع کافی در ھای اصول معروف اسالمی و نويسنده کتابۀشيخ کلينی نويسند

مجلسی، حيات القلوب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، (.برابر بود کرده است که قدرت جماع پيامبر با چھل مرد

   )۵٩٩ص 

کدام از زنانش بعد از مرگ محمد ھيچ. سن داشته است محمد، در اغلب موارد تقريبا دو تا سه برابر ھمسرانش

. بمانند المومنين ناميدند، و ھمگی مجبور بودند تا آخر عمر بيوهنداشتند و آنان را ام گری ازدواج با شخص ديۀاجاز

  .اما تنی چند از آنان، از جمله تکانه، ازدواج کرد

 . صيغهنھايتو بی» چھار تا زن بگيريد«: کيد کرده استأقبل از اسالم محمد، تعدد زوجات بود و اسالم نيز بر آن ت

 ھجرت نازل کرد، يعنی پس از آن که محمد تمام زنانش را گرفته بود و تعداد زنانش را ٨ر سال ی در اواخآيتمحمد 

  .، از محمد به ارث مانده است»حرمسرا«بنابراين داشتن . ن کرديي نفر تع۴که تا آن موقع حدی نداشت، 

تجاوز کرد، بنابراين به  ساله ھمبستر شد و به جسم اين کودک ٩ سالگی با کودک ۵۵بدين ترتيب محمد، در حدود 

ھا ھزار انسان را به دليل داشتن باورھای محسوب شود و کسی که ده» پدوفيل«جای اين که اين عمل شنيع محمد 

 از او، اين ھمه ئیعام کرده است، به عنوان يک جانی و متجاوز محکوم شود، تنھا کشيدن کاريکاتورھاديگر قتل

 به ء مانند ايران، با اتکائیجھت نيست که ھمين امروز نيز در کشورھا بی!شود؟ھياھو و جنجال راه انداخته می

کنند؛ صيغه اسالمی که ھمان قوانين اسالمی، به کودکان دختر با اتکاء به سنت محمد و قوانين اسالمی تجاوز می

ه در تفکر اسالمی، کنند، چرا کدھند؛ به دختران زندانی قبل از اعدام تجاوز میفحشاء است را تبليغ و توسعه می

آورند؛ زنان را به برند و چشم درمیاساس قوانين اسالمی دست و پا میه رود؛ بدختر باکره اعدام شده به بھشت می

- زنند؛ مخالفين سياسی خود را ترور میعام زندانيان سياسی میکنند؛ دست به قتلطور سيستماتيک سرکوب می

 سال پيش محمد، ١۴٠٠ راه ۀيژه در عربستان سعودی و ايران شاھد ھستيم، ادام، بنابراين جناياتی که ما به و...کنند
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 در کار است و نه ئی واقعيت اين است که نه خدا.عليه بشريت استء به تکنيک و ابزارھای مدرن امروزبا اتکا

ھای اشتن تودهھا در خرافات نگاه داستفاده کليساھا و مساجد و دولتچه که واقعيت است سوءبھشت و جھنمی، آن

، تفاوتی ...ای والدن، مالعمر، خامنهمحمد، عيسی، موسی، خمينی، موسولينی، ھيتلر، پولپوت، بن. مردم است

چندانی در ترويج و تبليغ جھل و خرافات ملی و مذھبی، جنگ و کشتار، شکنجه و اعدام، سنگسار و قصاص و 

اندوزی و دست ر به کارگيری قدرت، حرص و ولع ثروتغيره با ھم ندارند، تنھا تفاوتشان به لحاظ تاريخی د

  . خالی کارگران و محرومان، ابزارھای تبليغی و شکنجه و اعدام و اعمال ستم و استثمار استۀدرازی به سفر

ھای اقتصادی و اجتماعی ناشی از روابط و مناسبات طبقاتی، امری الھی تلقی در کليه مذاھب، تبعيض و نابرابری

اساس و مبنای ھر مذھبی، فرمانبرداری و اطاعت کورکورانه و بدون چون . کندر جامعه رسوخ پيدا میشود و دمی

گونه روابط مذھب ھيچ. و دستورات او و نمايندگانش چون پيامبران و امامان و روحانيون است» خداوند«و چرا از 

شناسد، بلکه اين حق خداوند و نمايندگان او ھا را به رسميت نمیو مناسبات دمکراتيک، سکوالر و برابر بين انسان

ھا ال و اعتراضی از آنؤترين سھا است و مردم موظف ھستند بدون کوچکهللاھا و آيتبر زمين، يعنی پاپ و کشيش

اعتراض به . شودھا در افکار و حاکميت مذھبی زير پا گذاشته میترين حقوق انسانئیبدين ترتيب، ابتدا. تبعيت کنند

مذھب عامل تبعيض و تفرقه و .  به مثابه اعتراض به خداوند، پيامبران و قرآن، حتا خطر مرگ در بر داردھاآن

  .ھاستدشمنی بين انسان

بنابراين . خواھد که با مذاھب ديگر دشمنی کنندمذھب از پيروان خود می.  در اسالم زن و مرد حقوق برابر ندارند

. زندھا دامن میکند و به تفرقه و دشمنی بين انسانبندی میی و جنسيتی تقسيمھا را بر حسب اعتقاد مذھبمذھب انسان

ھای دشمنی ديروزی مسيحيت با نوآوری و کشتار روشنفکران و متفکرين توسط کليسا و دشمنی امروزی شيخ

 و انديشه، ھای فردی و اجتماعی، آزادی بيان، با فرھنگ و تمدن مدرن، مخالفت با آزادی...عربستان و ايران و

  .ھای علمی و اجتماعی است از مقاومت و خصومت مذھب با پيشرفتئیھانمونه

  


