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تعداد کثيری از  ،"پرويز کامبخش"پس از توقيف و صدور حکم اعدام 

زادی خواهان؛ حمايت خويش را از پرويز  و آ، خردگرايانروشنفکران

با وجوديکه کار و زار . بيح نمودندکامبخش اعالم نموده و محکوميت او را تق

ولی هستند عده ای بود وگسترده حمايت و پشتيبانی از ايشان تا حدودی وسيع 

که تحت پوشش حمايت از پرويز، سعی ميکنند آب را در آسياب همان عالمان 

  .دينی و حاکميت تئوکراتيک بريزند

د امين بقلم محم »درس های تاريخی از حکم يک دادگاه بدوی  «: مقاله

 را در ارتباط با  اشايشان عنوان اين مقاله. فروتن يکی ازين نمونه هاست

حکم اعدام پرويز کامبخش بسيار مسمی، اما در ارتباط با مضمون و محتوای 

  .مقاله؛ غير مسمی انتخاب نموده است

ميخواند بايد فاکتوراستدالالتش بر محور » بدوی«را  دادگاه نويسنده وقتی

و تجدد انديشی بچرخد؛  يعنی مدرنيزم ،طرز تفکر غير بدویبرداشت ها و 

نه اينکه درس گيری از تاريخ را از دريچه همان بدوی انديشی نگرسته و 

ايشان در قسمت نگاهی به تاريخ، موضوع را . مورد قضاوت قرار دهد

با يک نگاه » تاريخ«  مسير  همچنان ما بايد به مقوله « :چنين قاطی ميکند

دم بريده گی های « عبينانه بنگريم که دامن تمامی تاريخ را بدونعلمی و واق

و فارغ ازآلوده گی های سيا سی حاکمان جوامع بشر، تنها براصل » ذهنی 

 مورد» توحيدی«  بينيش و انديشه   و برخاسته ازيک» خدا محوری « 

  .» قرار گيرند مطالعه و ارزيابی



از يک ! ميزند و هم به نعلطوريکه ديده می شود آقای فروتن هم به ميخ 

جانب ميگويد نگاه علمی و واقعبينانه به تاريخ بياندازيم اما از جانب ديگر 

» توحيدی« و انديشه  »خدا محوری « معتقد است که اين نگاه بايد بر اصل 

از ديدگاه ايشان چنين نتيجه گيری ميگردد که وی  . قرار بگيردمورد مطالعه

به اين مفهوم که .  علم جداگانه و مستقل نمی پذيرداصالً تاريخ را بمثابه يک

و  »خدا محوری «  اگر تاريخ علم است، ضرورتی ندارد آنرا بر اصل

 مقيد و مکلف نمائيم اما اگر علم نيست چرا ايشان »توحيدی« انديشه 

و اصرار دارد  تا آن را واقعبينانه به برسی بگيريم؟  تاريخ خدا محوری 

تن شرعی که بايد برای محمد امين فرو دينی و حاکمان اسالم ستايی عالمان

واقع بينانه باشد، چرا که آن تاريخ نه بر محور کشفيات و تحقيقات علمی، 

 استوار »توحيدی« انديشه و دم بريده گی های ذهنی « بدونبلکه بر اصل 

  .بوده است که نميدانم چرا ايشان با آن مشکل دارد

اقشار مبارزی که بيان ميانه خوبی دارد و نه با ايشان نه با آزادی انديشه و 

بر . تحت ستم حاکميت های تئوکراتيک قرار دارد احساس همنوايی دارد

، نددمستبدين مذهبی متضرر گرهمين اساس از نوشته ايشان پيش از اينکه 

   امورــــوی بعنوان يک م. قرار ميگيردخرد گرايان و آزاد انديشان را هدف 

اين مقاله ضد ارزش های انسانی و دينی « : هبی مينويسدعقايد مذتفتيش 

تلفنی با  در يک گفتگويی » آرش بی خدا « بنام آرين و به اسم مستعار 

خانم گلناز اسفنديار ی خبرنگار راديو فردا که از پراگ پايتخت چک 

اعتراف نموده » مؤهن و ضد اسالمی« نشرات ميکند نه تنها بر اين مقاله 

ا يکی از تأ ثير افگن ترين آثار قلمی خود بر افکار عمومی است بلکه آنر

  .»دنيز معرفی می کن



چگونه بايد بزرگترين خطرات و دهشتناکترين  و « :فروتن ادامه ميدهدآقای 

خطأ ها و انحراف ها و نا هنجاريها و سقوط های غير قابل تحملی که در 

 و   تمدن های يکمحيط اجتماعی و دنيای فکری و معنوی ما متوجه بنياد 

 ،و تمامی ريشه های معنويت  چند هزار ساله ء بشری است فرهنگ اصيل

 .»نت مردم و جامعه مارا فرا گرفته است،نشاندهی کنيم ؟و ديا

قسمی که ديده ميشود آقای فروتن قبل از اينکه از فتوای قتل پرويز کامبخش 

ه ايشان پخش توسط دادگاه بدوی بلخ عصبانی شود، از نوشتن مقاله ای ک

 سقوط غير قابل  هایکرده به خشم می آيد و آنرا آشوب گری و نا هنجاری

کاش خشم ايشان ميدان وسيعی ! ميداند  و فرهنگ اصيل  تمدن  يکتحمل

پيدا نموده متوجه نيروهای ملحد و اشغالگران ميگرديد که هم بادين مردم 

  ه اين مسايل ندارد و ايشان کاری ب. بازی مينمايند و هم با سرنوشت مردم ما

اشغالگران و قاضيان شرع به اين ترتيب رگ گــُرده اش در همنوايی با  

. در حمايت و پشتيبانی از آزادی انديشه پرويز و باقی آزاد انديشانميتپد، نه 

جالب اينجاست که اين فرهنگ و تمدن اصيل از نظر ايشان آنقدر فرسوده و 

 آنرا فراهم زوال و له زمينه انحتاطت که نوشتن يک مقازنگ زده شده اس

  !ميکند 

   تمدن ،اينیبايد از آقای فروتن پرسيد که وقتی از نظر شما وعالمان دين

ريشه های  است، پس چرا از لطمه خوردن (!)چند هزار ساله و ،  اصيل

 آن توسط يک نقد يا چند مقاله بيم و واهمه داريد؟ وقتی يک معنويت و ديانت

قد که بی ارزش  صفات و قدامت تاريخی باشد نبايد از يک نپديده دارای اين

وقتی شما و قاضيان شرع عليه يک . داشته باشيدهم خوانده ايد،ترس و بيم 

نقد چنين موضع ميگيريد؛ مبين اين واقعيت است که پايه های آن فرهنگ 

اصيل وچند هزار ساله بر بنياد مطلق انديشی و کور کورانه پرستی استوار 



بر اساس همين بينش ايشان است که نقد نويس را نه تنها . استبوده 

  نيزناسيوناليست، مذهب ستيز، فاشيست معرفی نموده بلکه تحقيق ايشان را

غير مستند و مستدل خوانده و حتی مخالف با معيار های حقوق انسانی 

  .معرفی نموده است

ژه های  کاش جناب فروتن درين باب روشنی می انداخت که ايشان از وا

 دارد تا ما یفاشيست، ناسيوناليست، انسان ستيز چه تعريف و برداشت هاي

واقعًا يک ناسيوناليست و » آيات زن ستيزی«نيز ميدانستيم که نويسنده مقاله 

  .فاشيست و انسان ستيز بوده است

اقای محمد امين فروتن بايد بداند که معيار های حقوق انسانی، يک مقوله 

تا روشنفکران مذهبی مثل فروتن از آن از مال ها گرفته  کهمذهبی نيست 

معيار حقوق انسانی هيچ ربطی به مذهب . بهره برداری مغرضانه نمايند

يک فرد ممکن است مذهب ستيز باشد اما مذهب ستيزی او به معنی . ندارد

تازه پژوهش و تحقيقات پيرامون تاريخ جامعه . انسان ستيزی تلقی نميگردد

آنچه جناب فروتن برداشتی از . عنی مذهب ستيزی نيستانسانی به م

يعنی اين محمد فروتن است که . موضوع دارد کامًال عکس آن صادق است

از نظر . معيار حقوق انسانی را، منوط به باور های مذهبی انسانها ميداند

ايشان اگر کسی معتقد به دين و مذهب نباشد، انسانيت او نيز مالک نميتواند 

به عقيده انتقادی آرش ميتازد و  اساس همين بينش است که ايشان بر. باشد

  .نوشته او را عليه ارزشهای دينی و انسانی ميداند

جناب فروتن حق دارد اسالم را هر طوريکه دلش بخواهد تفسير و توجيه 

 ايشان از .نمايد، اما حق ندارد اعتقاد خودش را از زبان ديگران بيان نمايد

از شما علمای دين که بنام دين و  ...«:ش چنين می نويسدزبان پرويز کامبخ

از منبر دين وعظ ميکنيد و فتوی می دهيد ، می پرسم ، که چگونه اين دست 



وارد معرکه گرديدند و شما را با صدور » خناس « همچون های از دور 

صلی و حقيقی تان بدور اين حکم سنگين و مضحکی از رسالت ا

 ارزشهای   چطور با اعتقادات ما و!يزان بزرگوار؟ ميبينيد عزنگاهداشتند

  » بازی می کنند ؟ دينی و مذهبی مان

ديده ميشود که آقای فروتن واقعيت های تاريخی را چگونه جعل و تحريف 

هدف ايشان اين است که اوًال پرويز کامبخش بعنوان يک اصالح ! مينمايد

با چطور  نمايد که  مبارزه مییطلب دينی قد علم کرده و عليه علمای دين

تو گويی اقای ! اش بازی می نمايد ارزشهای دينی و مذهبی  اعتقادات و

فروتن که از زبان پرويز کامبخش سخن ميگويد، بيشتر از عالمان دينی در 

جالب اينجاست که ايشان برای مخالفتش با . رشته دين شناسی تخصص دارد

 مذهبی -منابع دينیها و کتابعالمان دينی، از زبان خود آنها و از همان 

در واقع ايشان ابتکار يافته تا به عالمان دينی بفهماند که انها . استفاده مينمايد

توانايی تحقق و پاسداری از اسالم را ندارند بلکه ميخواهد رسالت اسالم 

و بهمين دليل دست به . سازی را اشخاصی مثل فروتن ها بعهده داشته باشند

زند و از زبان کامبخش حرف ها و اعتقادات خودش ابتکار قهرمان سازی مي

  .را بيان ميدارد

تا حدودی که ما در جريان هستيم؛ پرويز کامبخش آيات زن ستيزی قرآن را 

پخش و تکثير و دکانداران دينی بمنظور نقد و چالش طلبيدن دين اسالم 

ای ارزشهنموده بود؛ نه برای اينکه عالمان دينی از دين چيزی ندانند و با 

 در قرآن وجود »آيات زن ستيزی«اينکه . کنند بازی  مردمدينی و مذهبی 

 بستگی به فهم و برداشت خواننده دارند، اما برخورد قاضيان دارد يا نه

ير اين آيات، تيکه داران يشرع بلخ نشان دادند که استدالل در ترجمه و تفس

ی آن حکم دين را به مصاف طلبيده؛ قسمی که تا حال کدام مال و آخند



اينکه جناب فروتن بعنوان مالی اپوزيسيون . قاضيان را محکوم نکرده اند

نکتايی دار، آن حکم را محکوم نموده است؛ همانطوری که در باال اشاره 

شد؛ قبل از اينکه در خدمت حمايت و پشتيبانی از پرويز کامبخش قرار 

م و استوار جلوه داشته باشد، متاسفانه پايه های ايدئولوژک ماليان را محک

 .ميدهد

اگر چه هر خواننده ء با انصا فی که با ادبيات و علوم «: آقای فروتن نوشته است

بر ضعف عمومی داشته باشد   آگاهی  انسانی آشنائی و از ابتدائی ترين متون آن

اين نوشتارو سطح پائين آطالعا ت ومعلومات آفاقی نويسنده اين مقاله پی خواهند 

به يکی ازمحوری ترين » حقوق زن در اسالم «ينکه مسأ له برد ؛ اما ازا

مبدل شده است پرداختن » دين وآزادی انسان « شعارهای معا ندان معاصر با

  » نه می دانم  را خالی از فا يده  به اين مفهوم انسانی  عمومی و تاريخی

ت ومعلومات آفاقی طالعااسطح پائين  بهتربود بجای حکم نمودن مبنی بر

تا ما نيز سطح پائين اين اطالعات و . ، به چند مورد آن اشاره مينموددهنويسن

ی اينجانب منباب مدخلی بر اين بحث، آيات. معلومات ابتدايی نويسنده را ميدانستيم

يع شده در زير می آورم اميد است تا جناب که توسط پرويز کامبخش پخش و توذ

  .به نقد آن همت گمارندفروتن و ساير دوستان 

  ٢٠٠٨ فبروری ٩در نظری نا

 com.blogfa.azadiandeshe.www: آدرس وبالگ

 com.yahoo@rooshbin: آدرس کتبی

 
آن توسط آرش موجب  سبز اين آيات قرآنی است که صرفًا توضيحات به رنگ 

اينجانب بخاطر کاهش حجم اين نوشته، .  قاضيان دينی بلخ گرديده استخشم

خوانندگان ميتواند متن عربی آيات را در سايت . صرفًا ترجمه آيات را آوردم



مسئوليت اين نوشته بعهده نويسنده آن است که اينجانب به منظور . زير بخوانند

  .ستان، آنرا انعکاس دادمنقد شدن اين نوشته توسط محمد امين فروتن و يا باقی دو

  :آدرس اين نوشته در سايت زير

htm.zansetizi/com.secularismforiran.www://http  

  آرش :گردآوری و توضيحات

  ٢٢٨سوره بقره آيه 

ز ايستند و، اگربه خدا بايد که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن با

و روز قيامت ايمان دارند ، روا نيست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفريده 

است پنهان دارند و در آن ايام اگر شوهرانشان قصد اصالح داشته باشند به 

بازگرداندنشان سزاوارترند و برای زنان حقوقی شايسته است همانند وظيفه ای 

 وخدا پيروزمند و حکيم دان را بر زنان مرتبتی استولی مرکه بر عهده آنهاست 

  .است

ر اين آيه بطور صريح تاکيد شده است که مردان در درجه ای باالتر از زنان د

نابرابری حقوقی ميان زنان و مردان . قرار دارند و لذا برتر از آنان هستند

  .ه اندبرخواسته از اين واقعيت است که اديان در دوران مرد ساالری شکل گرفت

  ٣۶ صفحه ٢٢٣سوره بقره آيه 

و برای . هرجا که خواهيد به کشتزار خود درآييد. زنانتان کشتزار شما هستند

. خويش از پيش چيزی فرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد که به نزد او خواهيد شد

  .و مومنات را بشارت ده

  ترجمه های بيشتر 

کشتزار ناميده شدن زنان مسئله ای کامًال جنسی بوده است، يهوديان معتقد بودند 

برقراری تماس جنسی از پشت با زن باعث چپ شدن چشم کودک وی ميشود، 



محمد وقتی اين آيه را سراييده است که در مدينه مسلمانان در مورد صحت اين 

در اين آيه به مرد مسلمان اجازه داده ميشود تا در . اندقضيه از او پرسش کرده 

  . هر کجا و در هر زمان و از هر طريق با زن خود رابطه جنسی برقرار کند

  ۴٩ صفحه ٢٨٢سوره بقره آيه 

ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون وامی تا مدتی معين به يکديگر دهيد، آنرا 

و کاتب نبايد . که آن را به درستی بنويسيدو بايد در بين شما کاتبی باشد . بنويسيد

و مديون بايد که بر . که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپيچی کند

اگر مديون . کاتب امالء کند و از اهللا، پروردگار خود بترسد و از آن هيچ نکاهد

ء سفيه يا صغير بود يا خود امالء کردن نميتوانست، ولی او از روی عدالت امال

 که يک مردم و دو زناگر دو مرد نبود، . و دو شاهد مرد به شهدات گيريد. کند

به آنها رضايت دهيد شهادت بدهند، تا اگر يکی فراموش کردد ديگری به يادش 

 نبايد از شهادت خود داری  و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند،. بياورد

اين .  ملول نشويدو از نوشتن مدت دين خود، چه کوچک و چه بزرگ،. کنند

روش در نزد خدا عادالنه تر است، و شهادت را استوار دارنده تر و شک و 

و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننويسند . ترديد را زايل کننده تر

و نبايد به کاتب . و چون معامله ای کنيد، شاهدی گيريد. مرتکب گناهی نشده ايد

خدا . از خدای بترسيد. چنين کنيد نافرمانی کرده ايدو شاهد زيانی برسد، که اگر 

  .شما را تعليم ميدهد و او بر هر چيزی آگاه است

امام علی  .با توجه به اين آيه شهادت زنان نصف شهادت مردان حساب ميشود

 از اين آيه نتيجه ميگيرد که زنان از عقل ناقصی  ام٨٠ خطبه در نهج البالغه

برخی از اسالمگرايان ميگويند اين مسئله برای آن است که . برخوردار هستند

اين درحالی است که اين آيه دقيقا نتيجه ای عکس . پای زنان کمتر به دادگاه برسد

  . ادگاه بروندميدهد، يعنی بجای يک زن دو زن بايد برای شهادت دادن به د



  ٢٢١سوره بقره آيه 

مومنه بهتر از ) برده(زنان مشرکه را تا ايمان نياورده اند به زنی نگيريد و کنيز 

مردان مشرک تا و به . آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آيد

مومن بهتر از مشرک است، ) برده(و بنده . ايمان نياورده اند زن مومنه مدهيد

اينان به سوی آتش دعوت ميکنند و خدا به جانب . را از او خوش آيدهرچند شما 

  .و آيات خود را آشکار بيان ميکند، باشد که پند گيرند. بهشت و آمرزش

در اين آيه نابرابری ميان مسلمانان و نامسلمانان و همچنين نظام برده داری تاييد 

عالميه جهانشمول حقوق بشر سازمان  ا ام١۶اين آيه در تضاد با اصل . ميشود

 است که ازدواج هر زن و مردی را بدون هيچ تبعيضی از نظر مذهب ملل متحد

عالميه جهانشمول حقوق بشر سازمان ا  ام ۴اين آيه همچنين با اصل . آزاد ميداند

  . که برده داری را محکوم ميکند در تضاد استملل متحد

  ٣٧صفحه   ٢٣٠سوره بقره آيه  

پس اگر باز زن را طالق داد ديگر بر او حالل نيست، مگر آنکه به نکاح مردی 

ود خدا را ، و هرگاه آن مرد زن را طالق دهد، اگر ميدانند که حدديگر در آيد

اينها حدود خدا است که برای مردمی . رعايت ميکنند رجوعشان را گناهی نيست

  .دانا بيان ميکند

اگر مردی سه بار همسرش را طالق دهد، و بخواهد برای بار چهارم با او 

. ازدواج کند بايد آن زن حتمًا با شخص سومی ازدواج کند و با او همبستر شود

اين وظيفه سنگين را معموال . ز بدن زن استفاده ميشوددر واقع برای تنبيه مرد ا

  . در طول تاريخ خود روحانيت مبارز انجام ميداده است

  ٧٨صفحه   ٣آيه  سوره نساء 

اگر شمارا بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هرچه شما را 

ربی يعنی نکاح در ع( به نکاح  دو دو و سه و سه و چهار، چهارپسند افتد،



و اگر بيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنها يک زن . در آوريد) سپوختن

  .اين راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشويد. بگيريد يا هرچه مالک آن شويد

در اسالم يک مرد ميتواند تا چهار زن رسمی داشته باشد، از نظر شيعه ميتواند 

اما .  بيشماری را نيز به بردگی بگيردتعداد بيشماری زن را صيغه کند، و زنان

زنان تنها ميتوانند با يک مرد ازدواج کنند و اين نابرابری در تضاد با اصل يکم 

مسئله عدالت در اينجا .  استعالميه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحدا

پيامبر اسالم خود بطور برابر با زنانش . د با برابری اشتباه گرفته شودنباي

برخی از . برخورد نميکرده است و زنانش از بی عدالتی او شکايت داشته اند

 اگر زنی چند شوهر اسالمگرايان ميگويند اين نابرابری به اين دليل است که

داشته باشد معلوم نخواهد شد کدام شوهر پدر فرزندی است، اما وقتی که برای 

اين اسالمگرايان توضيح داده ميشود که اکنون ميتوان با آزمايشهای ژنتيکی پدر 

يک فرزند را تشخيص داد، اين اسالمگرايان از اجازه دادن به همسرانشان برای 

  .فره ميروندازدواج با چند مرد ديگر ط

  ٧٩صفحه    ١١سوره نساء آيه  

سهم پسر برابر سهم دو دختر خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش ميکند که 

و اگر يک . و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو سوم ميراث از آنهاست. است

دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد هر يک از پدر و مادر يک 

و اگر فرزندی نداشته باشد و ميراث بران تنها پدر و مادر . ث را بردششم ميرا

اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس . باشند، مادر يک سوم دارايی را برد

و شما نميدانيد که از . از انجام وصيتی که کرده و پرداخت وام او يک ششم باشد

 اينها حکم خداست، که خدا .پدران و پسرانتان کداميک شما را سودمند تر است

  .دانا و حکيم است



اين مسئله با اصل يکم . سهم زنان از ارث در اسالم نصف سهم مردان است

 که حقوق تمامی افراد بشر را عالميه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحدا 

  .ميداند در تضاد استيکسان 

  ٨١صفحه   ١۵سوره نساء آيه 

آنان که مرتکب فحشا ميشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد زنان شما و از 

خانه محبوس کنيد تا مرگشان  آنها را دراگر شهادت دادند . آنها شهادت بخواهيد

  .يا خدا راهی در پيش پايشان نهدفرا رسد 

خ شده است زنان متاهلی که مرتکب زنا اين آيه در آيات ديگر قرآن منسو

  . ميشوند در تمامی مکاتب فقهی اسالمی شيعه و سنی محکوم به سنگسار هستند

  ٢۴نساء آيه  سوره

و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده 

کتاب خدا از .). منظور زنانی است که در جنگ اسير مسلمانان شده باشند(باشند 

و جز اينها زنان ديگر هرگاه در طلب آنان از مال خويش مهری . پيروی کنيد

و زنانی را . بپردازيد و آنها را به نکاح درآوريد نه به زنا، بر شما حالل شده اند

و پس از مهر معين . که از آنها تمتع ميگيريد واجب است که مهرشان را بدهيد

  .هر آينه خدا دانا و حکيم است. گناهی نيستدر قبول هرچه دو بدان رضا بدهيد 

در زمان جنگ بعد از کشته شدن مردان، زنان آنها از اموال و غنيمتهای 

مسلمانان به شمار ميروند و مسلمانان ميتوانند آنها را تصرف کنند و با آنها 

همبستر شوند و در صورت تمايل آنها را به فروش برسانند، اين مسئله عين برده 

عالميه جهانشمول حقوق بشر ا ام ۴ست و برده داری در تضاد با ماده داری ا

بر اساس تاريخ و اسناد اسالمی معتبر پيامبر اسالم خود .  استسازمان ملل متحد

ر يکروز شوهر و پدر د. در مورد صفيه يکی از زنان خود چنين کاری را کرد

  او را کشت و در همانروز با او همبستر شد



  ٢۵نساء آيه  سوره

هرکس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مومنه را ب نکاح خود در آورد از 

و خدا به ايمان شما آگاه تر . کنيزان مومنه ای که مالک آنها هستيد به زنی گيرد

ا به اذن صاحبانشان نکاح کنيد و پس بندگان ر. همه از جنس همديگريد. است

و بايد که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از . مهرشان را به نحو شايسته ای بدهيد

و چون شوهر کردند، هرگاه مرتکب فحشا . آنها که به پنهان دوست ميگيرند

از . و اين برای کسانی است. شوند شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است

با اين همه، اگر صبر کنيد برايتان بهتر است و . که به رنج افتندشما که بيم دارند 

  .خدا آمرزنده و مهربان است

اين . کنيزان را ميتوان با اجازه از صاحبانشان به زنی گرفت و با آنها نکاح کرد

  .سوره بازهم برده داری را تاييد کرده است

  ٨۵ صفحه ٣۴النساء آيه  سوره

و از آن . ی را بر بعضی برتری داده استمردان، از آن جهت که خدا بعض

پس زنان شايسته، . جهت که از مال خود نفقه ميدهند، بر زنان تسلط دارند

و آن زنان . فرمانبردارند و در غيبت شوی عفيفند و فرمان خدای را نگاه ميدارند

را که از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوری کنيد و 

و . اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد. نبزنيدشا

  ترجمه های بيشتر. خدا بلند پايه و بزرگ است

يک دليل برتری مردان ) ٢(مردان برتر از زنان خوانده شده اند ) ١(در اين آيه 

دليل ديگر اين ) ٣( ذاتی آنها است که خداوند به آنها داده است به زنان برتری

رابطه زن و مرد ) ۴(ميدهند ) پول(برتری آن است که مردان به زنان نفقه 

رابطه ای نابرابر است که به رابطه بين فرمانده و فرمانبردار تشبيه شده است و 

" بيم"ی که مردان درصورت) ۵(زنان مجبورند از مردان فرمانبرداری کنند 



بايد زنان را با سه ) و نه حتی در حالتی که اين نافرمانی واقعًا رخ دهد(نافرمانی 

روشی که آمده است تنبيه کنند، يکی از اين تنبيهات اين است که بايد آنها را 

بعد از آن نبايد به آنها ظلم کنند، يعنی در صورتی که بيم ) ۶. (کتک بزنند

کتک زدن زنان مجازاتی ظالمانه . د به آنها ظلم کنندنافرمانی دارند، مردها باي

 عالميه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحدا ام ۵است و در تضاد با اصل 

 عالميه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحدا ام ١١همچنين ماده . است

اعالم ميدارد که هيچکس را نميتوان بدون حضور در دادگاه دارای صالحيت 

محکوم و مجازات کرد، لذا تصميم گيری خودسرانه در مورد زن و تنبيه 

  .فيزيکی او از طرف مرد کامال محکوم است

  ١٧۶سوره نساء آيه  

: از تو فتوی می خواهند ، بگوی که خدا در باره کالله برايتان فتوی می دهد، 

هر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد بميرد و او را خواهری باشد ، به آن 

خواهر نصف ميراث او می رسد اگر خواهر را نيز فرزندی نباشد ، برادر از او 

لث دارايی را به ارث می برند ارث می برد اگر آن خواهران دو تن بودند ، دو ث

 خدا برای شما  هر مرد برابر دو زن می بردو اگر چند برادر و خواهر بودند ،

  .بيان می کند تا گمراه نشويد ، و او از هر چيزی آگاه است

  .از ديدگاه اسالم به مردان دو برابر زنان ارث ميرسد

  ٣۵١ صفحه ۶سوره نور آيه  

 شاهد پيدا کنند ميتوانند ۴ا متهم ميکنند، اگر نتوانند و کسانيکه زنان خود را به زن

اين عمل را . (خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگويان است

  .)لعان گويند

  . بار شهادت دادن در راه خدا زنش را متهم به زنا کند۴يک مرد ميتواند با 

  ٣۵۴ صفحه ٣١سوره نور آيه  



چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند و و به زنان مومن بگو که 

زينتهای خود را جز آن مقدار که پيداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا 

گريبان فرو گذارند و زينتهای خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود يا پدر 

خود يا پدر شوهر خود يا پسر خود يا پسر شوهر خود يا برادر خود يا پسر 

ردار خود يا پسر خواهر خود يا زنان همکيش خود، يا بندگان خود، يا مردان ب

خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، يا کودکانی که از شرمگاه زنان بيخبرند 

ای .  نيز چنان پای بر زمين نزنند تا آن زينت که پنهان کرده اند دانسته شودو

  .که رستگار گرديدمومنان همگان به درگاه خدا توبه کنيد، باشد 

در اين آيه به زنان دستور داده ميشود که حجاب را رعايت کنند و زينتهای خود 

بر اساس احاديث معتبر . چنين حکمی در مورد مردان وجود ندارد. را پنهان کنند

اسالمی مسئله حجاب به پيشنهاد عمر وارد اسالم شد زيرا برخی از زنان محمد 

د و محمد اين آيات را برای کنترل زنان خودش با مردان غريبه سخت ميگفتن

 . سراييد

  ۴٢٧ صفحه ۵٩سوره احزاب آيه 

به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که چادر خود را برخود ای پيامبر، 

اين مناسب تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و . فروپشونند

  .خدا آمرزنده و مهربان است

زنان ميخواهد که حجاب را بگونه ای رعايت کنند تا شناخته نشوند، اين آيه از 

اين بدان معنی است که صورت آنها نيز همچون حجاب فعلی زنان عرب و 

  . افغان بايد پوشيده باشد

  ١٤سوره التغابن آيه  



 در ميان زنان و دشمنانتان دشمنی برای شما ای کسانی که ايمان آورده ايد ،

 حذر کنيد و اگر عفو کنيد و چشم بپوشيد و گناهشان پوشيده از آنهاوجود دارد 

  .داريد ، خدا آمرزنده و مهربان است

  . مردان هستنددشمانزنان و فرزندان 

  ٣٠ و ٢٩سوره المعارج آيات 

 کنيزانشانو کسانی که شرمگاه خويش نگه می دارند؛ مگر برای همسرانشان يا 

  .، که در اين حال مالمتی بر آنها نيست

خود ) دستگاه تناسلی(ردان مسلمان نيازی به نگاه داشتن و پوشاندن شرمگاه م

  .در مقابل همسرانشان و برده های زنشان ندارند

   

  :آيات مخصوص محمد

چنين به : "روايت شده است که به پيامبر گفته است* از عايشه در صحيح مسلم

و واقعا هم " .نظر من ميرسد که خداوند تو در ارضای اميال تو شتابان است

در قرآن آيات ويژه ای وجود دارند که تنها مخصوص محمد . چنين بوده است

هستند و قوانين و رفتارهايی که ساير مسلمانان بايد در چهارچوب آنها رفتار 

 . کنند برای محمد وجود نداشته است

  ٢٩ و ٢٨سوره احزاب آيات 

و زينتهای آن ، هستيدبياييد اگر خواهان زندگی دنيا : ای پيامبر ، به زنانت بگو 

تا شما را بهره مند سازم و به وجهی نيکو رهايتان کنم؛و اگر خواهان خدا و 

  .پيامبر او و سرای آخرت هستيد ، خدا به نيکوکارانتان پاداشی بزرگ خواهد داد

اين آيه نشان ميدهد زنان پيامبر از وضعيت مادی خود رضايت نداشته اند، و 

مگرايان در مورد اينکه پيامبر صرفًا برای پشتيبانی مادی با همچنين ادعای اسال

در اين آيه . زنان زيبا و جوان خود ازدواج کرده است، دروغی بيش نيست



خداوند جهان به کمک محمد آمده و همچون يک مشاور خانوادگی تالش ميکند 

  . مشکالت محمد را با وعده های دروغين آخرت حل کند

  ٣٣سوره احزاب آيه 

در خانه های خود بمانيد و چنان که در زمان پيشين جاهليت می کردند، و 

،زينتهای خود را آشکار مکنيد و نماز بگزاريد و زکات بدهيد و از خدا 

وپيامبرش اطاعت کنيد ای اهل بيت ، خدا می خواهد پليدی را از شما دورکند و 

  .شما را چنان که بايد پاک دارد

نان پيامبر نبايد از خانه هايشان خارج شوند و بعد از سروده شدن اين آيه ز

  .همچون دوران جاهليت خود زندگی کنند

  

  ٣٧سوره احزاب آيه 

: و تو ، به آن مرد که خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودی ،، گفتی 

زنت را برای خود نگه دار و از خدای بترس در حالی که در دل خودآنچه را 

فی داشته بودی و از مردم می ترسيدی ، حال آنکه خدا از خدا آشکار ساخت مخ

هر کس ديگر سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زيد از او حاجت خويش 

بگزارد ، به همسری تواش در آورديم تا مؤمنان را در زناشويی با زنان فرزند 

 خواندگان خود ، اگر حاجت خويش از او بگزارده باشند ، منعی نباشد و حکم

  .خداوند شدنی است

زيد فرزند خوانده محمد بوده . اين آيه مربوط به ماجرای زيد و زينب ميشود

در دوران پيش از اسالم، اعراب فرزند خوانده . است و همسری زيبا داشته است

های خود را همانند فرزندان خود می انگاشتند و زنان آنها را بر خود حرام 

ر با زيد به منزل او ميرود و زينب را در خانه محمد روزی برای ديدا. ميدانستند

اين عالقه مند شدن در اين آيه نيز آمده . و عريان ميبيند و عالقه مند به او ميشود



البته ظاهرا چندان هم . است، محمد چيزی را در دل خود پنهان ميکرده است

 محمد سر انجام باعث ميشود تا زيد زن خود. پنهان کاری در کار نبوده است

و دليل .  ساله ازدواج ميکند٣۵ ساله با زينب ۵٨زينب را طالق دهد و پيامبر 

اين ازدواج بر اساس گفته قرآن اين است که مومنان بياموزند ميتوانند با زنان 

البته معلوم نيست چرا پيامبر بايد اين مسئله . فرزند خواندگان خود ازدواج کنند

  ..ًا خود آنرا پياده ميکردرا بطور عملی به آنها ياد ميداد و حتم

  ٥٠سوره احزاب آيه 

  

ای پيامبر ، ما زنانی را که مهرشان را داده ای و آنان را که به عنوان ، غنايم 

جنگی که خدا به تو ارزانی داشته است مالک شده ای و دختر عموها و دختر 

ر تو عمه ها و دختر داييها و دختر خاله های تو را که با تو مهاجرت کرده اند ب

حالل کرديم ، و نيز زن مؤمنی را که خود را به پيامبر بخشيده باشد، هر گاه 

پيامبر بخواهد او را به زنی گيرد اين حکم ويژه توست نه ديگرمؤمنان ما می 

دانيم در باره زنانشان و کنيزانشان چه حکمی کرده ايم ، تابرای تو مشکلی پيش 

   .نيايد و خدا آمرزنده و مهربان است

 اينجا خداوند سر کيسه رحمت الهی را بسيارشل ميکند و به پيامبر اجازه در

و پيامبر از اين حق خود . ميدهد تا تقريبًا با هرکس که ميخواهد ازدواج کند

 .بسيار خوب استفاده کرده است

  ٥١سوره احزاب آيه 

از زنان خود هر که را خواهی به نوبت مؤخردار و هر که را خواهی با خود، 

دار و اگر از آنها که دور داشته ای يکی را بطلبی بر تو گناهی نيست در نگه 

اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشان 



را ارزانی می داری بايد که خشنود گردند و خدا می داند که در دلهای شما 

  .چيست و خداست که دانا و بردبار است

ست در همخوابگی با زنانش نوبت و مساوات را رعايت کند، وی پيامبر الزم ني

و زنانش نيز . ميتواند نوبتها را جابجا کند و با زنانی که دوست دارد بيشتر باشد

  . نبايد لب به شکايت بگشايند

  ٥٢سوره احزاب آيه 

بعد از اين زنان ، هيچ زنی بر تو حالل نيست و نيز زنی به جای ايشان ، اختيار 

، هر چند تو رااز زيبايی او خوش آيد ، مگرآنچه به غنيمت به دست تو کردن 

   .افتد و خدا مراقب هر چيزی است

اما بايد توجه داشت که زيباترين زنان . و البته اين آيه آيات قبلی را منسوخ ميکند

 دو صفيه و جويريه. پيامبر آنانی بودند که در جنگها به تصرف او در آمده بودند

گويا اين آيه در هنگام اعتراض . نمونه بارز از اين نوع تصرفات پيامبر بودند

  .نه پيامبر در مورد زنان، توسط او سروده شده استعايشه به آيات زياده خواها

  ٥٣سوره احزاب آيه 

  

ای کسانی که ايمان آورده ايد ، به خانه های پيامبر داخل مشويد مگر شما، را به 

خوردن طعامی فرا خوانند ، بی آنکه منتظر بنشينيد تا طعام حاضر شود اگر شما 

پراکنده گرديد نه آنکه برای را فرا خواندند داخل شويد و چون طعام خورديد 

سرگرمی سخن آغاز کنيد هر آينه اين کارها پيامبر را آزار می دهد و او از شما 

شرم می دارد ولی خدا از گفتن حق شرم نمی دارد و اگراز زنان پيامبر چيزی 

خواستيد ، از پشت پرده بخواهيد اين کار ، هم برای دلهای شما و هم برای دلهای 

ده تر است شما را نرسد که پيامبر خدا را بيازاريد ، و نه آنکه آنها پاک دارن



زنهايش را بعد از وی هرگز به زنی گيريد اين کارها در نزد خدا گناهی بزرگ 

   .است

پيامبر در مورد کلکسيون زنان خود . با زنان پيامبر از پشت پرده سخن بايد گفت

بعد از مرگ او باکس زنان محمد حق نداشتند . بسيار حسادت ميورزيده است

 ١٧صفيه در مثًال . ديگری ازدواج کنند و بايد تا آخر عمر خود بيوه ميمانند

 ٣٩ سال با او زندگی کرد و در ٤ ساله در آمد و ٥٩سالگی به تصرف محمد 

سال باقی زندگی خود بعد از مرگ او حق نداشت با کسی ازدواج کند و بعنوان 

  .يک بيوه مرد

  ١سوره تحريم آيه 

ی پيامبر ، چرا چيزی را که خدا بر تو، حالل کرده است ، به خاطر خشنود ا

   .ساختن زنانت بر خود حرام می کنی؟ و خدا آمرزنده و مهربان است

ماريه کنيز حفصه از . اين آيه در مورد ماجرای ماريه قبطی ساخته شده است

را تنها محمد روزی به خانه حفصه رفته است و ماريه . زنان محمد بوده است

حفصه به خانه برگشته و محمد را در حال . ديده است و با او همبستر شده است

محمد قسم ميخورد که ديگر با ماريه . نزديکی با کنيز خود در خانه ميبيند

اما حفصه . همبستر نشود و از حفصه ميخواهد که اين راز با کسی بازگو نکند

ر از تصميم خود بازميگردد و اين آيه اين راز را با همه در ميان ميگذارد و پيامب

 و تحريم را از سر راه خود برميدارد. را نازل ميکند

   

  ٥سوره تحريم آيه 

شايد اگر شما را طالق گويد پروردگارش به جای شما زنانی بهتر از شمايش ، 

بدهد زنانی مسلمان ، مؤمن ، فرمانبردار ، توبه کننده ، اهل عبادت و روزه 

  .وهر کرده ، خواه باکرهگرفتن ، خواه ش



منظور همان داستان (اينجا زنان پيامبر تهديد ميشوند که اگر دست از فتنه جويی 

بر ندارند، پيامبر آنها را طالق داده و اهللا زنان بهتری را به ) ماريه و محمد است

بر اساس احاديث اين گفته در واقع مربوط به عمر بن خطاب . او خواهد داد

و محمد نيز بعد از .  اين حرف را به زنان محمد زده استميشده است و او

  .شنيدن اين حرف عمر، آنرا در قرآن از زبان اهللا بازگو ميکند

  

  
  

 


