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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٩

   جعفر جعفرنژادمصاحبۀ

  زنمسأله با بھرام رحمانی در رابطه با مذھب و 

  )قسمت اول(

 

 انسان ھای آزاده و ۀ، روز جھانی زن را به ھمچه می کنم و ھشت مارمن از اين فرصت استفاد :جعفر جعفر نژاد

 زن ۀگوھائی در رابطه با مذھب و مسأل و را برای سلسله گفتن از اين که دعوت م. برابری طلب تبريک می گويم

ايتان،  عرصه ھای فعاليت تان و نوشته ھۀاولين سؤالم اين است که در صورت امکان دربار. پذيرفتيد تشکر می کنم

  به ويژه درباره زنان بگوئيد؟

 انسان ھای آزادی ۀ را به شما و ھمچمن ھم ھشت مار .با درودھای فراوان به شما و خوانندگان محترم :بھرام رحمانی

شما که عضو کانون نويسندگان ايران در تبعيد ھستيد و در کارھای تحقيقی از . خواه و برابری طلب تبريک می گويم

ت دبيران أدر حال حاضر عضو ھيمن . زنان نيز فعاليت داريد کمابيش با فعاليت ھای من آشنا ھستيد ۀجمله در عرص

 و عضو يدن، انجمن قلم سويدن، کانون نويسندگان سو)در تبعيد(، انجمن قلم ايران )در تبعيد (کانون نويسندگان ايران

  . ھستميدننگاران سواتحاديه روزنامه 

 جلد ١٢ و تلويزيونی، ئیگوی راديو و  سياسی، صدھا سخنرانی، مصاحبه، گفتعملی ھای تاکنون عالوه بر فعاليت

از جمله سه جلد .  مسايل سياسی و اجتماعی و ترجمه از ترکی به فارسی و ھم چنين صدھا مقاله نوشته امۀکتاب دربار

در »  زنئیرھا«و »  زنۀمسألو مذھب، ناسيوناليسم «، »زنان در اسارت جمھوری اسالمی«از کتاب ھايم به نام ھای 

به .  زنان استئی زنان و مردان برابری طلب برای رھاۀرابطه با معضالت و مشکالت و محدوديت ھای زنان و مبارز

باور من، در جامعه ای که زنان آزاد نباشند ھيچ کس در آن جامعه آزاد نيست و ھيچ مبارزه ای نيز بدون حضور و 

  .و برابری منجر نخواھد شددخالت فعال زنان به آزادی 

  

 ۀنظرتان به طور کلی و اجمالی و مختصر دربار.  اسالم و زنان سه کتاب و ده ھا مقاله نوشته ايدۀ شما که دربار-١

  خدا و مذاھب چيست؟

 نه به خدا و نه به انواع و اقسام مذاھب بزرگ و کوچک و نه به کتاب ھای پاسخ صريح من اين است که شخصاً  -

کسانی که می گويند خدا جھان و .  نه پيامبران و امامان و امام زمان و غيره ھيچ گونه باوری ندارمآسمانی و
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چرا . موجودات را آفريده و قرآن و انجيل و تورات کتاب ھای آسمانی ھستند من در جواب می گويم سخت در اشتباھيد

بھشت و جھنم در آن دنيا، . ا بشر آفريده استکه اتفاقا خدا و کتاب ھای به اصطالح آسمانی و پياميران و غيره ر

يعنی صاحبان قدرت، سرمايه داران و . بھشت و جھنم در اين دنيا و در کره خاکی است. ذھيت و توھمات بشر است

پولداران در بھشت و کارگران و مردم فقير به ويژه زنان در کشورھای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه، در 

  .کنندجھنم زندگی می 

  

  نظر شما چيست؟. ت داده می شودبسخدا ن خلقت جھان و انسان به -٢

داستان گونه و به دور از ھرگونه واقعيت و بررسی » آسمانی« خلقت انسان در قرآن و ديگر کتاب ھای به اصطالح -

  .ھای علمی و تاريخی تکامل بشر توسط دانشمندان است

در قرن . ، ھميشه از پرسش ھای اساسی ذھن بشر بوده است» ما چيست؟ءمنشا«و » از کجا آمده ايم؟« که سؤالاين 

آفرينش مستقيم توسط « انسان را ءحاضر، دو روايت از آن توسط منابع مذھبی و منابع علمی ارائه شده که يکی منشا

  .عنوان می کند»  ترئی ابتداۀتکامل از موجودات زند«و ديگری، » خدا

ذھبی، حتا دين خداوندان يکی بيش نبوده است اما بسياری اين داستان را اين گونه از ابتدای خلقت تا روز قيامت م

شرع لکم من «: روايت کرده اند که از آدم تا محمد، بشر را به يک دين دعوت نموده اند و می افزايند، خداوند گفته است

وصيه شده بود، اکنون به تو توصيه می ؛ خداوند برای شما دينی قرار داد که قبال به نوح ت…الدين ما وصی به نوحا و 

  ».کنيم و به ابراھيم و موسی و عيسی نيز توصيه کرديم

  :نام نھاده و در قرآن نيز از آن چنين نام برده است» اسالم «خداوند اين دين مورد نظر را 

  ».است) و تسليم بودن در برابر حق(دين نزد خدا اسالم «

  »بلکه مرد موحد و مسلمانی بودابراھيم نه يھودی بود و نه نصرانی «

خداوند برای شما دين : ابراھيم و يعقوب به فرزندان خود چنين وصيت کردند«:  از قرآن، آمده استیو در جای ديگر

  ».انتخاب کرده پس نميريد مگر مسلمان باشيد

 باز گرفته شد بزرگ خداوند از آن زمان که رسول خدا از شير«: ، آمده است٢٣۴در نھج البالغه فيض السالم خطبه 

  ».ترين فرشته اش را قرين وی ساخت تا شب و روز او را به راه ھای مکارم و طريق اخالق نيک سوق دھد

پيامبر اسالم قبل از رسالت دارای مقام نبوت بوده گاھی فرشتگان با «: ٢٧١ ص ١٨محمد باقر مجلسی، بحار االنوار ج 

  »يای صادق به او الھام الھی می شدؤنيد و گاھی در راو سخن می گفتند و او صدای آن ھا را می ش

محمد در سن چھل سالگی، پيامبری خود را اعالم کرد و اين که قبل از آن تاريخ خود محمد، چه دينی را می پرستيد و يا 

  .خداباور بود يا نه، روشن نيست

 آفرينش انسان و آدم ۀ، دربارتآي، يا به صورت چند ت و سه آيت مواردی که به صورت اشاره، به صورت دو آيۀھم

او را بپرستيد اگرای انسان، خدای آفريدگار تو را خلق کرد تا : در قرآن آمده، ھمه می خواھد يک نتيجه گيری کلی کند

ريق قرآن می خواھد طبنابراين، خدای محمد از . بعد از مرگ به بھشت خواھيد رفت و اگر به آن پشت کرديد به جھنم

در اين ميان تھديد زنان بسيار شديدتر از .  و ترس و وحشت وادار به پرستش خود نمايدتديد و رشوانسان را با تھ

  . مردان است

 اين است که آيا قبل از پيدايش اين آدم شخصی، سؤال. در قرآن نام شخصی معين است و نه نام کلی انسان ھا» آدم«نام 

ی شبيه او باشد وجود داشته يا نه ؟ در قرآن در اين باره چيزی موجود جانداری که از نظر قد و قامت و کارھای حيوان

  .نمی توان يافت
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، افکار و تصورات و تخيالت و روايات دينی، ربطی به علم و دانش و ...پس خدا، دين، قرآن، انجيل، تورات و

  .ی وجود ندارد ذھينيت بشری اند و خارج از آن چيزۀموجوديت و تکامل انسان نداشته و ھمگی ساخته و پرداخت

خداوند مقداری خاک «:  خلقات انسان توسط خدا، داستان خنده داری تعريف کرده استۀعلی امام اول شيعيان، در زمين

زار آن گرد آورد، و آب بر آن افزود تا گلی  از قسمت ھای سخت و نرم زمين و خاک ھای مستعد، شيرين و شوره 

 آميخت تا به صورت موجودی چسبناک درآمد و از آن صورتی دارای خالص و آماده شد و با رطوبت، آن را به ھم

اعضاء و جوارح، پيوستگی ھا، گسستگی ھا آفريد، آن را جامد کرد تا محکم شود و صاف و محکم و خشک ساخت تا 

موجودات  آن در ۀوقتی معلوم و سرانجامی معين و آن گاه از روح خود در او دميد و دارای افکاری قرار داد که به وسيل

تصرف کند به او جوارحی بخشيد که به خدمتش پردازد و ابزاری عنايت کرد که وی را به حرکت درآورد، نيروی 

 تشخيص رنگ ھا و اجناس مختلف در اختيار او ۀانديشه به او بخشيد که حق را از باطل بشناسد و ذائقه، شامه و وسيل

واد موافق و نيروھای متضاد و اخالط مختلف حرارت، برودت، قرار داد و او را معجونی از رنگ ھای گوناگون و م

آله در مورد  و عليه هللا عبدّهللا بن يزيد بن سالم از پيامبر گرامی اسالم صلی . رطوبت، يبوست، ناراحتی و شادمانی ساخت

ای اين که از خاک و گرد و بر«: آله فرمودند و عليه هللا پيامبر صلی . ناميده شد، پرسيد» آدم«آفرينش آدم و اين که چرا 

بلکه از : آيا آدم از تمامی خاک ھا آفريده شد، يا از يک نوع از خاک؟ فرمود: گفت. غبار روی آن آفريده شده است

شناختند، و ھمه با يک قيافه آفريده می  تمامی خاک ھا، زيرا که اگر از يک نوع خاک آفريده شده بود، ھمديگر را نمی 

خاک سفيد، سبز، : خاک؛ چرا که خاک انواع و اقسامی دارد: دنيا مثلی برای انسان ھا ھست؟ فرمودآيا در : گفت. شدند 

لذا مردم ھم مانند خاک ھا نرم، . زار، خشن، نرم ، سرخ، صاف، سرد، شوره )سفيد کدر(سرخ مايل به سفيدی، غبارآلود 

  …»خشن، سفيد، زرد و سرخ به رنگ خاک ھا آفريده شدند

 روز ساخته شده ۶آمده است که زمين و آسمان و تمامی جانداران روی آن در عرض » کتاب مقدس «١ در پيدايش باب

عالوه بر آن در کتاب مقدس روايت شده که خدا اين موجودات را . و نه طی يک فرايند چند ميليون و يا حتا ميليارد ساله

  . ده استخلق کرده و آنان طی يک فرايند طبيعی مستقل از خدا به وجود نيام

در آن زمان داستان . النھرين، و بيش از ھزار سال قبل از ميالد نوشته شده بود  در بين ١جالب اين است که پيدايش باب 

ليکن روايت کتاب . النھرين پيرامون داستان پيدايش به رشته تحرير در آمده و رواج يافته بود ھای مختلفی در بين 

ود، چرا که در داستان ھای ديگر، خدايان بودند که جھان را آفريده بودند، در حالی پيدايش در نوع خود منحصر به فرد ب

در برخی از داستان ھای . که در روايت کتاب پيدايش تنھا يک خدا يعنی يھوه، الوھيم خدای يگانه آن را خلق کرده بود

 خشونت و کشتار ۀه بودند و يا نتيجالنھرينی، انسان ھا برای بردگی و خدمت کردن به خدايان آفريده شد پيدايش بين

کند و آن اين است که خدای يگانه انسان را به  ولی کتاب پيدايش نگاه ديگری راجع به انسان معرفی می . خدايان بودند

  . شباھت خود خلق کرد

يک (وانى و عمر قديمى ترين باقى مانده ھاى حي) چھار ميليارد سال( زمين ۀبا توجه به عمر موجود زنده بر روى کر

 ميليون ٣حدود ( ميليون سال پيش تعلق داشته اند، عمر انسان ۵٠٠و سرانجام اولين مھره داران که به ) ميليارد سال

 زمين ۀبه عبارت ديگر مى توان گفت که انسان جزء جوان ترين موجوداتى است که بر روى کر. مى رسد) سال پيش

 که انسان ھم نوعى از آن ی پستانداران جنين دارۀ زيست شناسان سابقاين در حالى است که. ظاھر شده و زندگى مى کند

 ء زمين را از ابتداۀصاحب نظران جمعيت انسانى کر. ن کرده اندييھا محسوب مى شود را دست کم ھفتاد ميليون سال تع

پيدايش . ى استئساار نسل در اين مجموعه قابل شنا ھز٣٠٠ ميليارد نفر تخمين زده اند که چيزى بيش از ٩٠تا امروز 

اوليه انسان در کره زمين را با توجه به نظريات مختلف علمى موجود مى توانيم در حدود چھار ميليون سال پيش در 

  .نظر بگيريم
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چون   ای از قدرت بی  پس حيات و ھستی، نشانه: می بينيم که چه داستان ھای مسخره ای سر ھم بندی کرده اند تا بگويند

  ! مادی ندارد؟ۀ وجه جنب و به ھيچو چرای الھی است 

 شناخت طبيعت، روش و شيوه ای ۀبنا به نظريه ھای برخی دانشمندان، تحقيقات علوم طبيعی و مطالعات علمی در زمين

دارد که بيش تر بر مشاھدات عينی خارجی، تجربيات آزمايشگاھی، بررسی ھای تطبيقی، و نتيجه گيری ھای علمی از 

در واقع شيوه ھای مورد استفاده در اين قرن .  دانشمندان تکيه داردۀھا و بررسی ھای چندين سداين مشاھدات و تجربه 

  .  ھای پيشرفته، آگاھی بخش و پرثمری بوده است  شناخت طبيعت، شيوهۀھای اخير در زمين

ی که بين داروين، دانشمند. است» چارلز داروين« ھای سرشناس و درخشنده در طبيعت شناسی علمی  يکی از چھره

جوگر، علم دوست، و عاشق  ودھد که به تمام معنا جست  زندگی نامه او، نشان می ۀ زندگی کرد، مطالع١٨٨٢ تا ١٨٠٩

 پيدايش ۀ علمی را که دربار اطالعاتۀداروين، با بردباری قابل تحسينی مجموع. شناخت بھتر جھان بوده است

يگران در کتاب ھايشان نوشته بودند گردآوری کرد و کتاب موجودات طبيعت، و مخصوصا موجود زنده، تا عصر او د

  . عظيم تر و بزرگ تری پر راز و در عين حال آگاھی بخش طبيعت را تدوين و منتشر کرد

او، با مطالعاتش توانست در شناساندن علمی پيدايش و تکامل بشر گام ھای مھمی بردارد که به نام داروينيسم معروف 

اند   او به آن ھا استناد کرده ۀر اين پيدايش تکاملی موجود زنده که داروين و دنبال کنندگان نظريھای علمی ب نشانه . شد

  :  اصلی استۀسه نشان

 ھای پيکرھای حيوانی و انسانی و ترتيب تاريخی که در پيدايش آن ھا   ـ فسيل ھای گياھی و حيوانی و احيانا بازمانده١

  .س زدتوان حد با معيارھای تاريخ طبيعی می 

 از يک انسان باقی مانده که با ترکيب آن ھا بر روی يکديگر می ئی جھان، استخوان ھاۀخوانيم در فالن نقط گاھی می 

  . کشند قرابت تصوير او را میدر صد توانند حدس بزنند اندامش چگونه بوده، حتا با چھل پنجاه  

 طبيعت شناسی بسيار جالب است، و آن مشابھت  ديگر ھست که از نظر جھان شناسی وۀـ در کنار اين، يک نشان٢

موجود در ساختمان اصلی سلول ھا و ارگانيسم موجودات زنده و تکامل اين مشابھت در موجوداتی است که ما آن ھا را 

وقتی اين مشابھت را االن ھم در ميان اين موجودات زنده ای که فکر می . در بستر تکامل تنظيم و رده بندی می کنيم

 يک مشابھت کلی در ساختمان سلول ھا و يدايش آن ھا در تاريخ طبيعت در يک رديف بوده دنبال می کنيم، اوالً کنيم پ

 ً   . تکامل اين مشابھت ھر چه جلو می رود بيش تر می شوددر ساختمان کلی اين موجودات می يابيم و ثانيا

 نه ماه در يعنی يک جنين که معموالً . ل جنينتجلی آن تاريخ طوالنی تکامل در تکام:  سوم بسيار جالب استۀـ نشان٣

شکم مادر است، اگر ما بخواھيم ھمين سير تکاملی آن را بررسی کنيم می بينيم مثل فھرست کوتاھی است از آن کتاب 

مفصل تاريخ طبيعت؛ يعنی ھمان مراحل تکاملی که برای موجود زنده از تک سلول تا انسان در تاريخ طبيعت ھست 

آن تاريخ طوالنی تکامل . ه صورت خالصه و فشرده در جنين انسانی يا در جنين حيوانات ديگر ھستھمان مراحل ب

 که در رحم يا تخم می گذراند تجلی می يابد؛ به خصوص در جنين انسان تا ئیموجود زنده در تکامل جنين و دوران ھا

  .  انسان شدنۀرسيدنش به مرحل

 موجودات اين جھان، حتا انسان، مولود حرکتی تکاملی ھستند که ۀه گرفتند که ھمھا نتيج داروين و ديگران از اين نشانه 

در پرتو اين نتيجه گيری، طبيعت شناسان تاکنون موفق به کشف بسياری . در طبيعت به صورت ھمه جانبه وجود دارد

  . طبيعت شده اندۀاز رازھای نھفت

 گيری قطعی و يک مقدار نتيجه گيری غيرقطعی به دست آورده دانشمندان، در مورد تکامل گفته اند که يک مقدار نتيجه

 می توان گفت موجوديت و اما قطعاً . ايم و ھم چنان آن ھا را پيگيری می کنيم تا جنبه ھای ناروشن آن را روشن کنيم

  .تکامل بشر کم ترين ربطی به ادعاھای مذھبيون ندارد
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آوری کرده بود به اين نتيجه رسيد که شباھت بسيار  انورانی که جمع بنابراين، داروين با بررسی آناتومی استخوان بدن ج

 گيری ساختار استخوان ھا وجود دارد و ھم چنين مشاھده کرد که بدن انسان بسيار شبيه بدن  زيادی در طرز شکل

طی دويست سال اين دانشمند نظريه تکامل را ارائه کرد که .  باشد  ھستند، میPrimatesھای  بوزينه که يکی از گونه 

  . انگيزترين نظريه بوده است گذشته بحث 

 مورد خشم ءدر ابتدا» نظريه تکامل «ۀشايان ذکر است که چارلز داروين، طبيعيدان انگليسی، اگر چه برای ارائ

بی  سالگی داروين را فرصت مناس٢٠٠مبر گذشته اعالم کرد که رفت، اما کليسای بريتانيا در سپتنمايندگان کليسا قرار گ

  .می داند تا از او به علت برداشت نادرستی که از گفته ھايش داشته، عذرخواھی کند

قوانين طبيعت مطلب مھمی را ... «: ، فيزيکدان و اخترشناس به ما می گويد»استيون ھاوکينگ«ھمين امروز نيز 

شما نمی توانيد به زمانی . يستدنشان می دھد، قوانين طبيعت به ما می گويند که در اين جا ھم زمان از حرکت باز می ا

ما نھايتا چيزی را پيدا کرديم که علتی ! بيش از انفجار بزرگ برويد، چون زمانی بيش از انفجار بزرگ وجود ندارد

ندارد، چون بيش از آن زمانی نيست برای اين که يک علت بتواند بتواند وجود داشته باشد، برای من اين به اين 

از آن جائی که خود زمان از لحظه انفجار . ود خالق است، چون زمان برای خالق وجود نداردمعنای نا ممکن بودن وج

بنابراين علم به ما  !بزرگ آغاز شد، انفجار بزرگ رويدادی نيست که بتواند به واسطه کسی يا علتی پديد آمده باشد

ما !  برای دانستنش به ھمراه داشتپاسخی که سه ھزار سال تقالی بشر را. پاسخی را می دھد که به دنبالش بوديم

کشف کرديم که چگونه قوانين طبيعت عمل کننده بر ماده و انرژی جھان فرآيندی را آغاز کردند که نھايتا به پيدايش ما 

بنابراين زمانی که مردم .  اين ھا را می دانيمۀ خودمان ھستيم، بسيار خوشحاليم که ھمۀدر حالی که در سيار. انجاميد

» زمان«.  درست نيست پرسند آيا خدا جھان را خلق کرده است؟ من پاسخ می دھم خود اين پرسش اساساً از من می

اين پرسش به اين  !بيش از انفجار بزرگ وجود نداشت، بنابراين زمانی برای خدا وجود نداشت که جھان را خلق کند

 زمين، بيھوده ۀجوی لب و ندارد، پس جست جھت لبه زمين بپرسيم زمين کروی است و ھيچ لبه ایۀمی ماند که دربار

ما ھمگی آزاد ھستيم آن چه را که می خواھيم بپذيريم و به نظر من ساده ترين توضيح اين است که ھيچ خدائی ! است

اين موضوع من را به درک . ھيچ کس جھان را خلق نکرده و ھيچ کس ايمان ما را ھدايت نمی کند !وجود ندارد

ما ھمين يک زندگی را داريم برای !  ھيچ بھشت يا زندگی پس از مرگی وجود ندارداحتماالً موضوعی ھدايت می کند 

بخش کامل اين مطلب در (. اين که سپاسگذار طراحی عالی کائنات باشيم و از اين بابت من بسيار سپاسگذار ھستم

» !آيا خدا وجود دارد«گ به نام  ويدئوئی از استيون ھاوکينۀسايت ھای اينترنتی قابل دسترس است و بر مبنای برنام

  .)تنظيم شده است

  

نگرش اسالم نسبت به حقوق کودکان چگونه . قوانين حکومت اسالمی برگرفته از قوانين اسالمی و قرآن است -٣

البته محمد زنان بی . است؟ برای مثال، يکی از زنان محمد، عايشه بود که گفته می شود بيش تر از نه سال نداشت

  نظرتان در اين مورد چيست؟. د ھم در قرآن وجود دارئی ھاتشماری داشت و در جھت کنترل زنانش آي

از اين رو، او بايد به ھر  در ايدئولوژی و تفکر اسالمی و به طور کلی مذاھب، زن نصف انسان محسوب می شود -

  . مرد به حساب می آيدۀ خانی مرد گردن بگذارد و مانند کاال و اشياۀخواست

 عشق و شناخت، بلکه براساس شھوت رانی و  ھای محمد نه براساس شود که ازدواج  تاريخ، روشن می ۀبا مطالع

  .مصالح خاص سياسی صورت گرفته است

در نزد بسياری از خانواده ھا، به ويژه خانواده ھای مذھبی و سنتی، . در اسالم، حقوق دختر و پسر بسيار متفاوت است

 قائل نيستند و چه بسا بسياری در حالی که نسبت به نوزاد دختر چنين جايگاھی. به دنيا آمدن پسر ارج و احترامی دارد
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دن دختر مورد تحقير و توھين شوھر و خانواده شوھر مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ قرار می ئياز زنان به دليل زا

سفانه ھمين امروز أمت. است» شرمساری و بدبختی «ۀبرای خانواده به حساب می آيد دختر ماي» نعمتی«اگر پسر . گيرند

از اين رو، .  خانواده ھای مذھبی ھمين نگرش تبعيض آميز به فرزند دختر و پسر وجود داردنيز در نزد بسياری از

خيلی از روحانيون از احکام  ۀبرای مثال در رسال.  شوھر برودۀسعی در اسالم شده است دختر ھر چه زودتر به خان

ر است دوران قائدگی دختر در خانه جمله روح هللا آيت هللا خمينی بينان گذار حکومت اسالمی نيز آمده است که بھت

  . شوھر آغاز شود

اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و بيش «:  خود، می نويسد٢۴١٠برای مثال، خمينی، در حکم و يا فتوای 

کی ت نبايد با او نزديق افضا نمايد ھيچ ورااز آن که نه سال دختر تمام شود، با او نزديکی و دخول کند، چنان چه او

  ».کند

 اين است که چرا بايد دختر نابالغ به عقد کسی درآوده شود؟ آيا ھمبستر شدن کسی با دختر بچه، غير از پدوفيليسم سؤال

  .معنی ديگر می دھد؟ در جوامع متمدن و پيشرفته چنين اعمالی جرم بزرگی محسوب می شود

 سال داشت که عايشه ۵٠محمد حدود . ی محمد استبه اين ترتيب، الگوی بسياری از روحانيون و مسلمانان ھمان الگو

  . ھفت ساله را به عقد خود خود درآورد و در سن ھشت و نيم و يا نه سالگی با اين کودک ھمبستر شد

چنين به نظر من می رسد که خداوند تو در ارضای اميال تو «: از عايشه، روايت شده است که به پيامبر گفته است

 و جواب قبلی ديديم که اکنون نيز سران حکومت اسالمی و نمايندگان مجلس آن، به سؤالدر واقعا ھم » .شتابان است

  .و دست اندرکاران حکومت و حاميانش گام برمی دارند» ارضای اميال جنسی خدا و پيامبرشان«سرعت در راستای 

محمد، در حالی که . سلمانان است آن، احيای سنت محمد پيامبر مۀدر واقع قوانين حکومت اسالمی به ويژه قانون خانواد

او، زنان متعدد .  ھشت نه ساله را به عقد خود درآورد و به اين بچه تجاوز کردۀ سال داشت عايشه دختر بچ۵٠بيش از 

بنابراين، نگرش محمد و قرآن او که در واقع مانيفست . داشت و ھر شب را اختصاص به يکی از زنان خود می داد

 عربستان بود و امروز نه تنھا به درد ھيچ بنی بشری نمی خورد، ۀسال پيش در شبه جزير ١۴٠٠حکومتش در دوران 

 و وحشيانه یبلکه مضر ھم ھست؛ زيرا به ويژه نسبت به استقالل انسانی و حقوق زنان، نگرشی به غايت غيرانسان

  .دارد

 سال پيش قوانين حکومت ١۴٠٠انين  اين قوانين حکومت اسالمی، توضيح المسائل آيت هللا ھا، ھمگی ريشه در قوۀھم

  .جمع آوری شده اند و يا نقل قول ھا و فتواھا و احاديت دارند» قرآن«اسالمی محمد پيامبر مسلمانان که در کتابی به نام 

ازدواج او با محمد، .  رفت اولين ھمسر محمد، خديجه بود که از خاندان سرشناس و از زنان ثروتمند مکه به شمار می

. او، تمامی ثروت خود را در اختيار محمد گذاشت تا به سوی حاکميت خيز بردارد.  عامل پيشرفت محمد بودمھم ترين

 عربستان آزادتر بودند و در ۀ خديجه، نشان می دھد که قبل از حکومت اسالمی محمد، زنان شبه جزيرۀھمين نمون

  .عرصه ھای تجاری و فرھنگ و ھنر نيز فعاليت داشتند

تر   سال از محمد بزرگ ١۵ سال داشت، يعنى ۴٠ سالگى با خديجه ازدواج کرد، در حالى که خديجه، ٢۵محمد در سن 

 ھاى ھاله و ھند از شوھر اول و از ھمسر دومش نيز  او دو فرزند به نام. بود و قبل از او نيز دو بار ازدواج کرده بود

ب فرزندانى به نام طيب، طاھر، زينب، ام کلثوم،  سال زندگی کردند و صاح٢۵خديجه و محمد، . يک فرزند داشته است

محمد بعد از اين .  سال داشت۵٠در آن ھنگام محمد .  سالگى، در مکه درگذشت۶۵خديجه در سن . رقيه و فاطمه بودند

 سالگی خود را ۴٠ديجه بود که توسط او، پايش به محافل سياسی قبايل بزرگ و سرمايه داران باز شد و در خازدواج با 

  . بنابراين، قبل از ھر چيز ثروت و معروفيت خديجه، پلکان ترقی محمد به سوی حاکميت شد. غمبر نامندپي
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در تاريخ آمده است . سوده بسيار سال خورده بود. محمد يک سال بعد از مرگ خديجه، با سوده بنت زمعه ازدواج کرد

اى بود که او چند  سال خوردگى وى به گونه . ختاى تعجب مکيان را برانگي که ازدواج محمد با چنان زن سال خورده 

  . سال پس از ازدواج پيامبر با عايشه، حق ھم خوابگى خود را به عايشه بخشيد

بر اين اساس . محمد، عايشه شش يا ھفت ساله را به عقد خود درآورد و در ھشت و نيم و يا نه سالگی با او ھمبستر شد

 عقد، عايشه شش يا ھفت ساله بود، ۀھنگام اجرای صيغ. را نه ساله می دانندمراجع تقليد و روحاينون بلوغ دختران 

بنابراين، يکی از قوانين . عقد با رضايت پدرش ابوبکر خوانده شد. توجيه می کنند که اجرای صيغه با اذن پدر بود

  .اسالمی اين است که دختر نابالغ را می توان با رضايت پدر شوھر داد

 بزرگی بود و محمد برای ۀعايشه دختر ابوبکر دارای قبيل. ا عايشه نيز بنا بر مصالح سياسی بودعلت ازدواج پيامبر ب

  .نفوذ سياسی و اجتماعی خود با عايشه ازدواج کرد

او در ھمان سال، زينب را . در آن زمان سوده و عايشه نيز ھمسر او بودند.  سالگى با حفصه ازدواج کرد۵۶محمد در 

د و تنھا سه ماه و برابر روايت ديگر، تنھا ھشت ماه ھمسر پيامبر بود؛ زيرا وى در ھمان سال به ھمسرى خود درآور

  . در گذشت

که قبال او، زينب بنت جحش را در جاداد اى  و او را در خانه.  سالگى، ام سلمه را به ھمسرى خود برگزيد۵٧محمد در 

  . سالگى به عقد خود درآورد۵٨

  .ازدواج کرد… سپس او با جويريه، ميمونه، ام حبيبه، ماريه و.  سالگى صورت پذيرفت۶٠ازدواج او با صفيه، در سن 

 ازدواجش ١١محمد در . شھوت پرستی، شھرت پرستی، پول و جاه و جالل و مقام داليل ازدواج ھای مکرر محمد بودند

 از ميان آن ھا فقط عايشه . سالگی است۶١ تا ۵۴ مورد آن به صورت ھم زمان بوده و اين تعدد ھمسران در سن ٩که 

  . بود» باکره«دختری 

 اند که چون سن سوده زياد بود و پذيرای مرد نبود، خودش به پيامبر پيشنھاد کرد که شبی که نوبت اوست، نزد  گفته

  . عايشه باشد

مد به اسيران و مح.  کرد تقسيم می) ماريه قبطيه و ريحانه قرطنيه(ھای خود را ميان ھمسران و دو کنيز خود  محمد شب 

 يک از زنان خود را طالق نداد چون که آن ھا را مانند او تا پايان عمر خويش، ھيچ. کنيزھای خود نيز رحم نمی کرد

  .اشيای خود می ديد

، به نقل يک حکايت تاريخی ٣۵۴شناس کامل، در کتاب نظام حقوق زن در اسالم، ص  مطھری، به عنوان يک اسالم 

. ال نمودؤ در مورد رفتار پيامبر با ھمسرانش س- عايشه -  خويش ۀاز خال» عروه بن زبير«، پردازد که در آن می 

با ھمه به عدالت و .  داد رسم پيغمبر اين بود که ھيچ يک از ما را بر ديگری ترجيح نمی«: عايشه در جواب چنين گفت

ولی . پرسی و تفقد نکند د و احوال ن خود سر نزافتاد که به ھمه زنان کم تر روزی اتفاق می . کرد تساوی کامل رفتار می 

برد که نوبت   آن فرد به سر می ۀکرد و شب را در خان پرسی قناعت می  نوبت ھر کس بود، نسبت به ديگران به احوال 

اگر . گرفت آمد و اجازه می  خواست نزد زن ديگر برود، رسما می  اگر احيانا در وقتی که نوبت زنی بود، می . او بود

  خواست، نمی من شخصا اين طور بودم که ھر وقت اجازه می . رفت شد نمی  رفت و اگر داده نمی  شد می اجازه داده می 

 ئیحرمسراھا! چه داستانی؟ داستانی که راه انداختن حرمسرا و تجاوز به زنان، کنيزان و اسيران انتقادی ندارد؟» .دادم

عباسی داير کرده و در آن صدھا زن در خدمت عياشی شاھان قرار می که برخی پادشاھان ايرانی و حاکمان اموی و 

برخی پادشاھان از جمله فتحعلی شاه قاجار که دارای حرمسرای يک . گرفتند، در واقع سنت محمد را ادامه می داده اند 

ر يينسانی آن ھيچ تغصد ھزار نفره بوده است شايد به لحاط کميت قابل مقايسه با محمد نباشد اما در نفس و ماھيت غيرا

  .نمی دھد
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چنين به نظر من «: از عايشه، روايت شده است که به پيامبر گفته است. در قرآن، آيات مخصوص محمد نيز کم نيستند

در قرآن آيات ويژه ای وجود . و واقعا ھم چنين بوده است» .می رسد که خداوند تو در ارضای اميال تو شتابان است

 که ساير مسلمانان بايد در چھارچوب آن ھا رفتار کنند برای ئیمد ھستند و قوانين و رفتارھادارند که تنھا مخصوص مح

در زير چند نمونه از اين آيات که محمد در آن ھا از جانب خدايش برای خود امتيازاتی فوق . محمد وجود نداشته است

  .العاده قائل شده است را می خوانيد

د تا ئياگر خواھان زندگی دنيا و زينت ھای آن، ھستيد بيا: مبر ، به زنانت بگو ای پيا«: ٢٩ و ٢٨ احزاب آيات ۀسور

شما را بھره مند سازم و به وجھی نيکو رھايتان کنم؛ و اگر خواھان خدا و پيامبر او و سرای آخرت ھستيد، خدا به 

  ».نيکوکاران تان پاداشی بزرگ خواھد داد

 خداوند جھان، به تدر اين آي.  از وضعيت مادی خود رضايت نداشته اند، آشکارا نشان می دھد که زنان محمدتاين آي

  . حل و فصل کند» دروغين آخرت«کند مشکالت محمد را با وعده ھای  کمک محمد آمده و تالش می

و در خانه ھای خود بمانيد و چنان که در زمان پيشين جاھليت می کردند، زينت ھای خود را «: ٣٣ ت احزاب آيۀسور

مکنيد و نماز بگزاريد و زکات بدھيد و از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد ای اھل بيت، خدا می خواھد پليدی را از آشکار 

  ».شما دورکند و شما را چنان که بايد پاک دارد

زنت را برای خود : و تو، به آن مرد که خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودی، گفتی«: ٣٧ ت احزاب آيۀسور

ار و از خدای بترس در حالی که در دل خود آن چه را خدا آشکار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می نگه د

ترسيدی، حال آن که خدا از ھر کس ديگر سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زيد از او حاجت خويش بگزارد، به 

گان خود، اگر حاجت خويش از او بگزارده باشند،  با زنان فرزند خواندئیمنان را در زناشوؤھمسری اش در آورديم تا م

  ».منعی نباشد و حکم خداوند شدنی است

در دوران پيش از .  محمد بود و ھمسری زيبا داشتۀزيد فرزند خواند. ، مربوط به ماجرای زيد و زينب استتاين آي

. آن ھا را بر خود حرام می دانستنداسالم، اعراب فرزند خوانده ھای خود را ھمانند فرزندان خود می انگاشتند و زنان 

. محمد روزی برای ديدار با زيد به منزل او می رود و زينب را در خانه و عريان می بيند و عالقه مند به او می شود

البته ظاھرا چندان ھم .  نيز آمده است، محمد چيزی را در دل خود پنھان می کرده استتاين عالقه مند شدن در اين آي

 ساله با ۵٨محمد سر انجام باعث می شود تا زيد زن خود زينب را طالق دھد و پيامبر . در کار نبوده استپنھان کاری 

منان بياموزند می توانند با زنان ؤ قرآن اين است که مۀو دليل اين ازدواج بر اساس گفت.  ساله ازدواج می کند٣۵زينب 

  . فرزند خواندگان خود ازدواج کنند

ای پيامبر، ما زنانی را که مھرشان را داده ای و آنان را که به عنوان، غنايم جنگی که خدا به «: ۵٠ ت احزاب آيۀسور

 ھا و دختر خاله ھای تو را که با تو ئیتو ارزانی داشته است مالک شده ای و دختر عموھا و دختر عمه ھا و دختر دا

به پيامبر بخشيده باشد، ھر گاه پيامبر بخواھد او منی را که خود را ؤمھاجرت کرده اند بر تو حالل کرديم، و نيز زن م

 زنانشان و کنيزانشان چه حکمی کرده ايم، ۀمنان ما می دانيم در بارؤ توست نه ديگرمۀرا به زنی گيرد اين حکم ويژ

  » .تابرای تو مشکلی پيش نيايد و خدا آمرزنده و مھربان است

و محمد نيز از اين حق خود، بسيار . کس که می خواھد ازدواج کنددر اين جا خداوند به پيامبر اجازه می دھد تا با ھر

  .خوب استفاده کرده است

از زنان خود ھر که را خواھی به نوبت موخردار و ھر که را خواھی با خود نگه دار و اگر از «: ۵١ ت احزاب آيۀسور

ار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند طلبی بر تو گناھی نيست در اين گزينش و اختيآن ھا که دور داشته ای يکی را ب
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شنود گردند و خدا می داند که در دل ھای شما چيست و خداست وو از آن چه ھمگی شان را ارزانی می داری بايد که خ

  ».که دانا و بردبار است

کردن، ھر چند بعد از اين زنان، ھيچ زنی بر تو حالل نيست و نيز زنی به جای ايشان، اختيار «: ۵٢ ت احزاب آيۀسور

  » . او خوش آيد، مگر آن چه به غنيمت به دست تو افتد و خدا مراقب ھر چيزی استئیتو را از زيبا

جويريه و صفيه دو نمونه بارز از اين . زيباترين زنان پيامبر آنانی بودند که در جنگ ھا به تصرف او در آمده بودند

 پيامبر در مورد زنان، توسط ۀاعتراض عايشه به آيات زياده خواھان در ھنگام تگويا اين آي. نوع تصرفات پيامبر بودند

  .او سروده شده است

ای کسانی که ايمان آورده ايد، به خانه ھای پيامبر داخل مشويد مگر شما را به خوردن طعامی «: ۵٣ ت احزاب آيۀسور

ند داخل شويد و چون طعام خورديد فرا خوانند، بی آن که منتظر بنشينيد تا طعام حاضر شود اگر شما را فرا خواند

ينه اين کارھا پيامبر را آزار می دھد و او از شما شرم می ئپراکنده گرديد نه آن که برای سرگرمی سخن آغاز کنيد ھر آ

دارد ولی خدا از گفتن حق شرم نمی دارد و اگر از زنان پيامبر چيزی خواستيد، از پشت پرده بخواھيد اين کار، ھم 

شما و ھم برای دل ھای آن ھا پاک دارنده تر است شما را نرسد که پيامبر خدا را بيازاريد، و نه آن که زن برای دل ھای 

  » .ھايش را بعد از وی ھرگز به زنی گيريد اين کارھا در نزد خدا گناھی بزرگ است

مثال . نددد بيوه می مانزنان محمد حق نداشتند حتا بعد از مرگ او با کس ديگری ازدواج کنند و بايد تا آخر عمر خو

 سال باقی زندگی خود بعد از ٣٩ سال با او زندگی کرد و در ۴ ساله در آمد و ۵٩ سالگی به تصرف محمد ١٧صفيه در 

  .مرگ او حق نداشت با کسی ازدواج کند و به عنوان يک بيوه مرد

شنود ساختن زنانت بر وبه خاطر خای پيامبر ، چرا چيزی را که خدا بر تو، حالل کرده است، «: ١ ت تحريم آيۀسور

  » . و مھربان استهخود حرام می کنی؟ و خدا آمرزند

 حفصه ۀمحمد روزی به خان. ماريه کنيز حفصه از زنان محمد بوده است.  در مورد ماجرای ماريه قبطی استتاين آي

و محمد را در حال نزديکی با حفصه به خانه برگشته . رفته است و ماريه را تنھا ديده است و با او ھمبستر شده است

محمد قسم می خورد که ديگر با ماريه ھمبستر نشود و از حفصه می خواھد که اين راز با . کنيز خود در خانه می بيند

 را تاما حفصه اين راز را با ھمه در ميان می گذارد و پيامبر از تصميم خود باز می گردد و اين آي. کسی بازگو نکند

  .ريم را از سر راه خود برمی داردو تح. نازل می کند

شايد اگر شما را طالق گويد پروردگارش به جای شما زنانی بھتر از شمايش، بدھد زنانی «: ۵ ت تحريم آيۀسور

  ».من، فرمانبردار، توبه کننده، اھل عبادت و روزه گرفتن، خواه شوھر کرده، خواه باکرهؤمسلمان، م

 بر ندارند، پيامبر آن ھا را طالق داده و خداوند قادر و ئیکه اگر دست از فتنه جودر اين نيز زنان محمد تھديد می شوند 

  .متعال زنان بھتری را به او خواھد داد

به اين ترتيب، محمد پايه ھای اسالمی را با جنگ و خونريزی و غارت و سياست ھای فاشيستی و به ويژه قوانين 

 با اتکاء به قوانين حکومت اسالمی محمد و مانيفست آن قرآن، ضدزن گذاشت و حکومت اسالمی نيز قوانين خود را

 ۀ انسان به ويژه حقوق و آزادی زنان، رابطۀمسألبر اين اساس، نگرش سران حکومت اسالمی به . منطبق کرده است

اگر زنان به عنوان نصف جامعه، سرکوب و مرعوب شوند طبيعتا مرعوب کردن . مستيقی با بقای قدرت آن ھا دارد

با ھمين توجيھات مذھبی، مسلمانان قرآن را باالی سرشان گرفته اند تا از يک سو . صف ديگر جامعه ساده تر می شودن

 سرکوب ن را شديداً ا برای خود دست و پا کنند و مخالفبا تحريک احساسات بخش عقب مانده و مذھبی جامعه، پايگاھی

در واقع ھر .  برد اھداف سياسی خود بھره برداری سياسی کنندو از سوی ديگر، از زنان به طور ابزاری در پيش. کنند

قدر زنان خانه نشين شوند به ھمان نسبت ھم به لحاظ اقتصادی و ھم به لحاظ سياسی به نفع سرمايه داران و حکومت 
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  اصلی ديگر برای حکومت در قانونی کردن فحشای اسالمی،ۀمسألبنابراين، يک . سرمايه داری اسالمی آنان است

عايدات بخش مذھبی از صورت اسالمی .  مادی داردۀسودآوری کردن آن برای آخوندھا و نھادھای اسالمی است و جنب

 خوانند يا  دادن به فحشاء يا اسالمی کردن آن، وجھی است که برای ثبت ازدواج موقت به روحانيونی که صيغه را می

ای که موارد بسياری از آن در عرف و سنت فحشاء تلقی  طه بدون پرداخت اين وجه، راب. شود نويسند پرداخت می  می 

بنابراين، بسياری از آخوندھا، دالالن اصلی . يابد و به قوانين حکومت اسالمی تبديل نمی شود شود رسميت نمی  می 

  .فحشای اسالمی ھستند

  ٢٠١٣ چ ھفتم مار-  ١٣٩١ حوتشنبه ھفدھم پنج

  

  ادامه دارد

  


