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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ اگست ٢۴

 

 ازدواج و نکاح اسالمی
 

 بخش اول

 جانداران بعد از مرد و قوانين و دساتير اسالمی  با از بين بردن بسياری از حقوق زنھا  آنھا را تبديل به قشر دومی 

جو نمود  و  جست"آدم و حوا"  خلقت ۀتوان در ھمان افسان مربوط مرد ساخته است که ريشه ھای اصلی آن را می

ه ھنگ اسالمی موجودی ب در فر. خلق شده تا جوابگوی نياز ھای مرد باشدئیو آن اينکه زن برای نجات مرد از تنھا

با اين کم بھا و  ی وعمر و ديگران به موجودات ناقص العقل  تشبيه شده اندنام زن چندين بار از طرف محمد و عل

 ٣٠١حديث  ١صحيح بخاری جز (توان در حديثی از محمد  ا میر  خيلی بد به جنس زن ھایدادن به زنھا و توھين

  .مشاھده نمود) نھج البالغه امام علی امام اول شعيان ٨٠و  خطبه 

دين برابری  را رسی قرآن اسالمبدون مطالعه و برروانی در اسالم وجود داشته اند که ھمواره مسلمانان و يا دنباله  

ا آيده  اسالمی باعث تحقق بخشيدن صد ھۀد که يک تعداد آدم ھای باور مند به اين عقيدو برادری معرفی داشته ان

رين باره فقط کفايت د. گردد  اسالميون سياسی در جامعه میذھن فردی شده از جغير انسانی و ضد بشری خار

 دينی که اساس بردگی و کنيزی را مشروعيت بخشيده و رنگ آسمانی به آن داده و خواھد نمود که عرض نمود که

چنانچه وقتی از مسلمانچه ھا و . تواند دين برابری و برادری باشد  به ھيچ صورتی نمیرا شعار داده اندی زن ستيز

د کجای اين دين شو سيده میدارند پر رسالت ھدايت من و تو را به عھده ی که خود را پيشقدم دين دانسته وئآنھا

ايستاده و  د و صف در صف در مقابل خدا بدون تبعيضن مساجد ھمه برابر ادر: گويند  را میبرابری است ؟؟ فو

سان پوشند و ھم طواف کعبه ھمه يک رنگ لباس میو مراسم حج گويند در  و دوم اينکه می. دمشغول نيايش ھستن

 ؟؟ ھموطن من اين است برابری و برادری در دين اسالم؟؟ مورد سومی در قسمت دين برابری و برادری ھستند

اقتصادی  -سياسی –اجتماعی  – از نگاه حقوقی و زن برابری مردجود ندارد اگر شما و يا کسی مثال سومی در .و
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د لطفا غرض ئيد يا شنيده باشيد يا خوانده باشيد بياحتی از ديدگاه خواسته ھای طبيعی و جنسی انسانی چيزی بلد باشن

بايد دانست که . م آنرا بنويسيد و نشان دھيد که اين ادعا صحت دارد حق بودن اسالهروشن شدن موضوع و ب

مسلمانان امرو زی با فرو کردن ياوه ھا و چر نديات اسالمی در مغز ھای شان و قبولی و باور مندی ھای کور 

رفتن به ( يا و) مجازات در دوزخز ترس ا(حت تاثير سفسطه ھای  پيشوايان اسالمی قرار گرفته و کورانه ھميشه ت

 افکار و معيار جامعه شناسی  ۀن کننديکه بنيان گذار اسالم يعنی محمد آنرا طرح ريزی نموده تعي) الیبھشت ھای خي

سی و خدا پر ستی کمکی است که مستقيما باشد که اين بی تفاوتی و عدم تجسس و تحقيق در بنياد دين شنا شان می

 السالم اة حج و هللات آنچه مال و مولوی و آيو) عالمان دين(در پخش و تحکيم خرافات مورد استفاده به اصطالح 

  .شوند گيرد و آنھا است که بھره ھای مادی و معنوی نصيب می است قرار می

د است که اسالم گرايان آنرا طرح نموده اند  در  مساوی زن و مرحبت ما ازدواج اسالمی و طرح حقوقوب صخ 

در مورد آيات (تاريخ  و کتابھای اسالمی بخوانيم ۀ مالحظه م ب چند حديث از پيامبر اسالين مورد بھتر خواھد بود ا

در )  نوشته از آن منصرف شدم تا اينکه تکرار در تکرار نباشد(ينارآن و حقوق زن قبال نوشته ام درزن ستيزی ق

 من   مانند شما زنان <گويد  محمد  به گروھی از زنان می:  می خوانيمچنين  ٣٠١ بخاری جلد اول حديث صحيح

يکی از . د گمراه گرد تواند به وسيله ای شما من و آگاه میؤيک مرد م. و ايمان ھرگز نديده امل نا قص در عق

 آيا مگر شھادت دو زن برابر شھادت يک :ای رسول خدا نقص در عقل و ايمان ما چيست ؟ او گفت : زنان پر سيد 

 نمیا آ يا درست نيست که شما زنھ..... ما اين ھم نقص عقل ش:او گفت . ؟ آنھا تکرار کردند که اثباتستمرد ني

 . ين ھم دليل بر نقص ايمان شما استا: و گفت.. ؟ دئيتوانيد در دوران قاعدگی نه روزه بگيريد و نه عبادت نما

چنين  "الروم" ۀسور ٢١ی که از بزرگترين مفسرين قرآن است در تفسير آيت امام فخر رازرجالبتر اينکه نظ

 و  نباتات،زنان آفريده شده اند مانند حيواناتکه  دليل است بر اين "آفريده ام برای شما"اين گفته که : نوشته  است 

و  "ما ھر آنچه که در روی زمين استبرای شد  آفريده ش"مايد چنانچه خداوند متعال ميفر. چيزھای سود مند ديگر

م که آفريدن ئيگو ما می. نجام دستورات خداوندی آفريده نشده استدت و ا زن برای عبااين اقتضا بر اين است که

ليتی وؤ زنان مس.ارزانی شده است تا مشعوف عبادت خداوند باشيم) مردان(ی است که به ما ئزن يکی از رحمت ھا

ليتی برای کودکان وؤ ھيچ مس واز لحاظ احساسی مانند کودک اند ،ابله، زنھا ضعيفا يرمانند ما مردان ندارند ز

  .ه استگذاشته نشد

سند و لف شده باشند که از عذاب سزا بترصورت کامل انجام شود زنھا بايد مکه برای اينکه عبادت خداوند ب 

ع خواھد  در غير آن فساد شاي جويندھای که ممنوع ھستند دوریز  از شوھران شان اطاعت کنند و از چيھمچنان
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  :گويد   ماھيت زنھا چنين میۀھمچنين مال صدرا در بار)  سی آيت بيست و يکمۀتفسير کبير رازی سور("شد

و بعضی برای ...که بعضی برای خوردن اند ... مختلف است  از عنايات الھی در خلقت زمين تولد حيوانات (

و بعضی ....و بعضی برای نکاح و آميزش ... و بعضی برای تجمل ... و بعضی برای بار کشيدن . ..سوار شدن

اينکه جناب مال صدرا  "مکتبه مصطفوی -١٣۶ص ١٣فصل –اسفار اربعه جلد ")برای تھيه لباس و اثاث خانه 

يت ی که ادعای اسالمئ حيوانات شمرده اند و ھيچ عالم دين و ھيچ اسالم شناس و ھيچ کدام  از آنھاۀزنان را در جمل

 اميد است اين ندا ننوشته اند يا اينکه تا حال افتخار خواندن آنر ا نداشتهو دارند تا ھنوز در رد اين نظر چيزی نگفته 

د که مال ن و در غير آن بايد بگوي درين باره وضاحت دھنداسالم گرايان اين تاجران اسالمی و منفعت جويان بی حيا 

  او غلط است ؟؟؟؟ۀصدرا غلط و مفکور

 و قيمت زن است  خريد و فروش بوده و مھريه ھم عبارت از نرخۀ و آن معامل دواج در اسالم يک معامله استزا

اين . شود ن میيدازد ھم در ازدواج دايمی و ھم در از دواج موقت؟ و اين قيمت در وقت نکاح تعيکه شوھر بايد بپر

يه است قبل از اسالم ھم رواج داشته است که محمد آنرا شکل دينی داده است و نظر به قوانين نام مھره قيمت که ب

گيرد که قيمت اين معامله ھمان مھر است که ارزش مادی زن را  اسالمی زن در وقت ازدواج مورد معامله قرار می

بديل به خريد و فروش ست ت و زن ا دين اسالم بزرگترين پيوند انسانی را که ھمانا ازدواج مردکند يعنی تعين می

ه تعبير ھای گوناگون ياد  بش نمودن ذھنيت عامه ھميشه از مھرعلمای دينی اسالمی برای مغشو. جنس نموده است

دانند و قلب خوش باوری دارند   که عربی نمیی فريب کاری ھای بنيادی اسالم پرده انداخته و مردم برنموده تا باشد

رود سطحی گذر  ال میؤو به فکر حيثيت و شرف زنھا که درين معامله ازدواج عربی زير سبه گفتار اوشان قناعت 

  :يدگو  چنين میءسوره نسا٢۵آيت.باشند 

 زنان پاکدامن از بردگانی با توانند با پاکدامن با ايمان را ندارند می "آزاد"دواج با زنان و آنھا که توانائی از (

گاه تر است و ھمگی اعضای يک پيکريد آنھا را با اجازه آ کنند خدا به ايمان شما ه در اختيار دارند از دواجايمانی ک

تکب طور آشکار مره نه ب. را به خود شان بدھيد به شرط آنکه پاکدامن باشند صاحبان آنھا تزويج نمائيد و مھر شان

 نصف فت شوندع باشند و مرتکب عمل منافی "محصنه " کهیزنا شوند و نه دوست پنھانی گيرند و در صورت

از نگاه "برای کسانی از شماست که بتر سند  " ازدواج با کنيزانۀاجاز"ت اين مجازات زنان آزاد را خواھند داش

برای شما بھتر است و  "از ازدواج با آنان"خود داری  "با اين حال نيز"به زحمت بيفتند و  "غريضه جنسی

 کنيز نصف زن آزاد آن  وا ضحاين آيت قرادر ) ارم شيرازیترجمه آيت هللا مک(بان است خداوند آمرزنده و مھر

   ؟؟پاداش و جزای او ھم نصف زنان آزاد قلمداد شده استاره  حساب شده حتی برای کنيز بيچ

اسالمی  حق مرد  حکم نموده و کنيز بد بخت که اسيرفاتحين مغرور و دزدان خون آشام آن حق زن را نصف قر

که قدرت چپاول و ی ؟؟ در زمان محمد و بعداجانشينان او يعنی آنانباشد  زن آزاد میگرديده اند  دارای نصف حقوق

دست گرفته و پا به پای محمد در راھی که او باز کرده بود در تاراج و غارت خوشبختی ھا و نابودی ه آدمکشی را ب

  گسترش اسالم آنھا را میۀانگر انديشان يھود و عيسوی ھا به بھ در ھنگام جھاد با د،رفتند زندگی ابتدائی مردم
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نايم حالل و مال غقسيم مينمودند و بنا به دستور قرآن اين کشتند و اموال آنھا را غنيمت جنگی گفته در بين خود ت

که اين زنان کفار که  ;وسايل قيمتی و زنان کفار را صاحب ميشدند ،تا فاتح  حيوانیفاتحين اسالم بود و مسلمانھا

يعنی از ديدگاه اسالم . شوند به کنيزان فا تحين اسالمی اند تبديل می نات به عنيمت گرفته شدهدر رديف اموال و حيوا

 که اسالم به مقام یاين است ارزش) در يک رديف غنيمت جنگی= (زنھای کفار = حيوانات= ل و پيروان آن اموا

خاطر بھره ه  فقط خواسته اند بيکا و اروپا و جا ھای ديگر مسلمانان نکتائی دار کهکه در امر دھد اين زن می

  تالشی است بيھوده که مینمايند زنان مقام مساوی با مرد را تبليغ برداری ھای مادی و معنوی در اجتماع به

ستی را توسعه بخشند تا باشد که سبب ی بيشتر داشته و دامان خرافات پرخواھند در گمراھی مردم خوش باور سھم

ری شان گرديده و چند توجه مادی به اوشان بدارند در غير آن مطابق آيات قرآن خوشنودی باداران عربی و استعما

 مساوی است با مال و شود بلکه و گفتار محمد و علی و باقی کله جنبانان اسالم زن نه تنھا در رديف مرد حساب نمی

  . .وش جنس قابل خريد و فر

بورا به اطاعت از ار بابان خود حق رد ھيچ نوع ھا مج  آنندشد ھا اسير مسلمانان می زمانی که زنان در جنگ 

آنجا از مقام زن خبری نبود چون .  را نداشته مجبور به اطاعت بی چون و چرای اربابان مسلمان خود بودندیعمل

خته و يا تحفه ھا را در بازار برده فروشان فرو اسير و کنيز بودند ومسلمان فاتح بعد از يک مدت آميزش جنسی آن

 ارتباط با صفيه و نمودند که خود محمد پيامبر اسالم در ھا با کنيزان خود ازدواج می آناز و يا ھم بعضی دادند  می

 و تنھا آزاد دواج نموده و مھريه ای ھم نپر داخته استھا از با آن يھوديان  يريه دو زن يھودی اسير در جھاد عليهجو

 تفاوت حقوقی زن و مرد را يمتوان در مورد ديگری ھم میھمچنان . ھا را به عنوان مھر يه اظھار نمود نمودن آن

  :بينيم ببعد از ازدواج 

تواند به جا ھای دور و  نمی ھمچنان صميم گيری برای جايگاه زيست خود ندارداينکه زن پس از ازدواج حق ت 

 پيروی از اسالميون با. دارده ن زن حق بيرون آمدن از خان– نزديک مسافرت نمايد بايد شوھرش اجازه دھد

يات محمد و علی زن را موجود ناتوان و سست اراده در مقابل مرد دانسته و ھميشه ذھن زن را آلوده فکر کرده نظر

سازند اين موضوع با صراحت ) نيعنی خانه نشي(ن   پرده نشيدارند تا زنھا را و به مردان تو صيه و سفارش می

  :گويد زالی میمچنان امام غشود ھ البالغه استنباط می از احاديث نبوی و نھج

 - غزالی - احيای علوم دين "شيطان از او پذيرائی ميکند )از خانه(رود  زن عورت است ھنگاميکه او بيرون می 

تر  زديکدا نيک زن به خ(فرمايند  ھمچنان ايشان می) ۶۵کتاب ادب النکاح ص ٢ جلد کتب علميه بيروتالدار

حاال به  "ھمان منبع") عبادت او در مسجد ت زن در خانه بھتر است از خودش بماند و عبادۀاست اگر در کنج خان

  : توجه بداريد"رسول خدا"دو حديث ديگر از 

خواند بگذار نزد شوھرش بيايد ھر گاه  ھنگاميکه يک مرد ھمسرش را جھت ارضای خواھشات نفسی اش فرا می (
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  ۶١وظايف زن و شوھر حديث بخش  -جمه انگليسی تر - مشکات کتاب") مشغول تنور باشد "زن"او 

  :پيغمبر خدا گفت 

مرد شب را با خلق تنگی سر کند رد کند و  "زن"و و اضای تمايلش فرا خواند جھت ارھر گاه مردی زنش را  (

با خواندن " ١٢١حديت ٧صحيح بخاری ترجمه انگليسی جز ") زن را نفر ين کنند آن شتگان تا ھنگام سحرفر

داند آنھم  ينيم که اسالم  زنان را مکلف به انجام وظايف شان در برابر شوھران شان میب  مییچنين احاديث و روايات

  وظايف جنسی ؟؟ کنون با در نظر داشت ھدايات اسالمی فوق خواھيم ديد ازدواج و نکاح اسالمی چيست ؟؟

 پايان بخش اول                                                                                                                            

  
  


