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 : ي نويسنده اي از زندگي نامه خالصه

  
ي كشور  در كردستان تحت سيطره(  در شهر حلبچه1963در سال  نويسنده

قبل از به دنيا آمدن وي، پدرش شهيد .  است به جهان گشوده ديده) عراق
 كودكان  سالگي در مراكز14يا12از همان اوان كودكي تا سنين . است شده

در فعاليت هاي سياسي حضوري فعال . است بي سرپرست، زندگي كرده
است، تا جايي كه پس از دو سال پيشمرگ بودن، از جانب رژيم بعث  داشته

عراق، دستگير مي شود و پس از دادن مجازات اعدام براي وي، پس از 
 سال در زندان، شامل عفو عمومي مي شود و از زندان آزاد سپري كردن سه

رفتن  اي در درس خواندن و مدرسه از اين رو با مشكالت عديده. مي گردد
. ي شش ابتدايي را به اتمام برساند است تا پايه است و تنها توانسته بوده مواجه

ي   را به رشته"سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم"پس از آن كه كتاب 
. ادر شدتحرير درآورد؛ از طرف مفتي هاي اسالمي فتواي كشتن وي، ص

بدين سبب ناچاراً راه غربت را برگزيد و اكنون در يكي از كشورهاي 
  . اروپايي ساكن است
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 : عبارتند از آثار نويسنده

 شعر.... .......................گفت و گو  •

 شعر......................................غربت •

 ناسيتحقيقي فرا روان ش.. ...............انرژي هاي مخفي  •

 در مورد علوم اديان....  ي دين و فلسفه  در ميانهبودا •

 چكامه... .........................ها حرام شده •

 كتابي در مورد علوم اديان.............................. ابواب دين  •

 كتابي روانكاوانه................................... شكنجه •

 رساله........ .............تبليغات و رسانه  •

 تحقيقي.............. .… خرافات در جامعه •

 نمايش نامه........... .....................درمان  •

  تحقيقي.........سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم •

   تحقيقي............................خون نامه  •
  

 را  به خاطر نوشتن اين كتاب ها، فتواي كشتن نويسنده

    :اند صادر كرده

 ابواب دين  •

  خرافات در جامعه •

 سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم •

 خون نامه •
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  : هاي نويسنده سيري در گفته
بيشترين سركوب و شاهد ي قدرت باشد قشر زنان  تا زماني كه دين در ميانه

  . قرباني هستند
ي جايگاه زنان، نمي توان از آزادي هاي انساني،  جانبه بدون در نظر گرفتن همه

  . سخن به ميان آورد
انداختن آن ها از كار و موقعيت هاي اجتماعي،  سلب تحصيل از زنان، به حاشيه

هاي دين  نشين شدن در كنج خانه، سبب استحكام پايه سلب آزادي انتخاب، گوشه
را در مقابل موقعيت هاي دمكراتيك و متمدن و  و مذهب خواهد شد و جامعه

  .  نابودي سوق مي دهدبمب باران هاي اطالعاتي؛ به سوي
ديدگاه مردان، در مورد اين كه جنس مؤنث حافظ شرف مردان هستند، غير از 
مهر تأييد بر پيشاني خرافات ديني، اهانتي بزرگ به خود مردان نيز، محسوب مي 

  . شود
است، بدون هيچ  تمامي علوم و معارفي كه در فرهنگ مردساالري جمع شده

اند، مادام كه زنان نيز به طور مستقيم در آن ها گونه پيشرفتي باقي خواهند م
  .باشند حضور فعال نداشته

اي، حتي اگر با  زنان با هر روش، در هر زمان و در هر مكان، و با هر وسيله تنبيه
وجود چنين مشروعيت . باشد، اهانت به ساحت انسانيت است گلي نيز بوده شاخه

و به اين . ير انسانيت را مي رسانددر قرآن، حاكي از تحق بخشيدن هايي به تنبيه
  .اي مختص به زمان و مكان خود مي باشد مي گذارد كه قرآن پديده انتقاد صحه
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   مترجمي مقدمه

  

  
ل آن به يانه، و تبدي دگم و واپسگرايها شهياندج يبا ظهور اسالم، و ترو

ف ي طي براي و هوسراني و شهوتراني سرشار از سكس و تجاوز جنسينيد
حاكم شد كه، نه تنها رفتار، بلكه  تر بر جامعه ي توتاليستميسمسلمان، مردان 

 ي هيها آ وجود ده.  خود قرار دادي طرهير سي انسان را تحت نفوذ و زي شهياند 
دگرديسي  يايامبر و خلفا و ائمه، گويث از پيزانه و صدها حديزن ست

 يهمان ابتدااز اسالم .  را در پي دارد ي انحطاط جامعه هايست كه زمينه
عني ي اجتماع، ي  شدهيبند دسته ظهورش، انسان ها را در همان دو گروه

زال مردان يو قانون ال.  گذاشتي حاكم و گروهي محكوم، باق يگروه
ماندگار  شه ي هميحاكم و زنان محكوم، مردان بهتر، زنان كهتر را، برا

  ..  ساخت
خود، !!) ر قرآنيبه تعب(ت، ي بشري حسنه برايا محمد به عنوان اسوه

 كه يي ارزش دانستن قشر زنان است تا جاي و بي كامل از شهوترانيمظهر
، ي مالي هي رؤوف و مهربان و اندرزگو و فاقد بنيامبريبه صورت پ در مكه 

 يداري او را با ثروت هنگفتش خر جهي، كه خد  بودهيا صرفاً در حكم برده
 بر  هيجه و تكيبا مرگ خد نه ي مدي در مرحله.  كندي بود؛ ظهور م كرده

 و استبداد و ي و شهوترانيري به كام گي، مهرباني وي ثروت بادآورده
 فعاليت جنسيو  يي شروع به فرمانرواو عمالً.  شوديل مي، تبدييزورگو
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زن   داد؛ كه در طول نُه سال به بستر هجدهياز جنسي به نيتيچنان اهم. نمود
  .دي، خزي رسمي عقد شده

 عربستان، و با ي رهي شبه جزي و اجتماعيميط اقليبه شرا  محمد با توجه
، هم چون؛ ي بهشتيها وعده را تنها از راه  ن كه، مردم آن منطقه يص ايتشخ

شان ي جماع، كه هر بار به حالت دخترانگي  آمادهي بهشتي هايوجود حور
 عمل لواط، يا براي نازك پوست و مهي گردند، وجود غلمان هايباز م

 ي بهشتير و شراب و عسل، كاخ هاي شيبارهاي سر سبز، جويجنگل ها
.  نموديق به جهاد و كشتار مي مرمر و عاج، تشوي از سنگ ها شده ساخته 

ر ي و زيا  خشك و ماسهياباني كه در بينينش هي عرب بادي برايرين تصاويچن
 ي باشد، مناظريآفتاب سوزان، كه تنها همدمش شتران و گوسفدانش م

  . است  نبوده  از لطفيخال
اند،   كه بهشت نام گذاشتهين مكاني و تصرف چنيابي و كاميابيشرط دست

اند،  امبرش دانستهيت خدا و پيگر مناطق و رضاي به ديابيتصرف و دست
 زنند تا ي خود را به آب و آتش مين شخصياصحاب و هم مسلكان چن

تجاوزات، به ن يگر دست يازند و در اي دين هايشتر به سرزميشتر و بيبلكه ب
 فرد مسلمان ي كه برايميدا كنند، همان غناي پي دسترسيگريم و زنان ديغنا

امبر سكس مزاجش ين پي قاهر و جبار و هم چني است و خدايحالل شرع
ن يچ دير از اسالم هي غيو حت.  و خشنود هستندين كار راضيز، از اين

  :رندي پذي را نميگريد
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@@1 منهيقبلن يبتغ غير االسالم ديناً فلو من 
  .  هر كه جز اسالم دينى را بجويد، هرگز از او پذيرفته نشود

د ابتدا با صراحت تمام ترس از توهم ين بايد و بند دي رها شدن از قي برا
 يهستند مسلمانان.  به نام دوزخ و جهنم را، از خود دور ساختييعذاب ها

 كنند، ي م كنند، زنايبت ميند، غي گويها بار دروغ م را كه روزانه ده
نشان را ي تمام و كمال احكام مذموم در دي نوشند، يعني ميمشروبات الكل

، ترس يي آوردن به خرد گراي روين حال براي كنند اما در عياجرا م
 خود را ياست و به نوع افكنده  ه يشان ساي، بر سراسر زندگيا شده نه ينهاد

  . نندي بيناتوان و عاجز م
من از اعماق وجود ": است  نوشته هي در دوم ژانو به يونگيا د در نامهيفرو

 ي توانم باور كنم كه تماميقاً ميعم. نان كنمي توانم اطميز ميخود به يك چ
و ...  قرار داردي وي  خُردساالنهين، بر درماندگياز انسان به دي ني شالوده

  2."الخ
 و يپرست  و امامزادهين و خرافات و شخص پرستين است كه دين چني و ا

 يك، جايطان و جن و ماليو اعتكاف و ش ه ي و گريزن نهي و سيرجزخوان
 و ي توهميموجود.  دهندي ميخود را به عقل و منطق و علم و انسان مدار

 كند يجا خوش م ال پرداز جامعه يت خيب به نام امام زمان، در ذهنيم الغايدا

                                                           
 85ي آل عمران، آيه   سوره - 1
 محمد دهگانپور و دكتر ي كل پالمر، ترجمهي ماي د، يونگ و مذهب نوشتهي فرو- 2

 1385ز يي، چاپ اول پايودغالمرضا محم
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انش منور  از خادمي يك3 نور، بر سريا ست و يك هم چون هالهيو در قرن ب
  . شوديم

توسل به شعبده بازي هاي كالمي، سعي در سالوس  كه محمد با يهنگام
بازي داشت، از همان ابتداي امر، مخالفان بسيار زيادي برايش قد علم كردند 

مي كرد، به باد انتقاد  عرضه  و ديني را كه به عنوان يك ايدئولوژي به جامعه 
با الهام گرفتن ي وي،  پيروان دو آتشه  امروزه.  گرفتند گرفتند و بر وي خرده

شتر معارضان و ي در سركوب هر چه بيسع  محمد و خلفاء،يياز دوران طال
ن، مردم ين دي ايها ر چكمهي در زيكتاتورانيد شه يو هم. شان دارنديدگراند

   4.اند دهيرا به خاك و خون كشان
) ر مسلمانانيتعببه (انين ادين اسالم، به عنوان كامل تريروان دي كه پيستم

 است كه در قرآن، يتي جنسي نابرابرياي رسانند، گويدر حق زنان به انجام م

                                                           
 در صحن ي نژاد در هنگام سخنراني نور محمود احمدي ست به توهم هالهيا  اشاره- 3

 .سازمان ملل متحد
 هزار از مردم 182 انفال، ي ن با الهام از سورهير صدام حسي اخين سال هاي در هم- 4

، عمال يي فتواي در طينين خميهم چن.  سپارديجمع  دستهيكرد آن كشور را  به گورها
 يطالبان در افغانستان و پاكستان سال ها. ختن خون كردها را، مباح اعالم كردير

 يكه همگ. اند و يا قتل عام كرده دهيها سر بر وهين شيتر انهيست كه مردم را به وحشيطوالن
 ي اند كه به دستور  رهبر جامعه ر الهام گرفتهي نضيو بن ظهي قريل بني قباياز قتل عام ها

 . است امبر انجام گرفتهي شخص پي، يعنياسالم
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ن ماالمال از ين ديا  خالصه 5. است شده  مختلف، به آن اشاره ياتي آيو در ط
 يها  و عقدهيست كه با شهوت و هوسرانيا دهي متعفن و گنديباتالق ها

ت را، ي تجاوزات به ساحت انسانات وي جناياست و تمام ز شده ي، لبريجنس
 يشرع ه ير گوناگون از آن ها، توجي و تفاسيث محمديات قرآن و احاديبا آ

 ي را سرچشمهيز! ت زنان باشدي تواند ضامن امنيز نميقانون آن نو . اند كرده
 زنان نشأت يز، براي ترحم آميها دات و يا خطابهيح و تهدين، از نصايد

 شود ين، بر آن ها روا مي كه با نام شرع و ديتماگر زنان از س. گرفته است
از دشمنان اسالم را،  ن گروهين و سرسخت تريمطلع باشند؛ قطعا زنان اول

 كوچك در ي باشم قدم  توانسته ن ترجمهيدوارم از راه ايام.  دادنديل ميتشك
 باشم و زنان را  برداشته  جامعه يي آوردن به خردگراي و رويراه روشنگر

  .باشم شتر آگاه كرده يشتر و بي شود بي كه بر آن ها روا ميستمنسبت به 
، ي دشتي هم چون علي كه اشخاصيي بتواند با گام ها دوارم جامعهيام

ن راه يالخ در ا... ويا وان حلبچهيعبدالخالق معروف، عباس عبدالنور و مر
  كه امروزهيهمان روند. ديماي بپيزيخرافات گر  رو بهياند، روند برداشته

 ي ان جامعهي در م دهين پدي باشد و اي جوامع مي تماميها دهي از پديكي 
  .ز، كامال محرز استيمسلمانان ن

                                                           
 به نام زن بودن، مورد ي و گناهيتي جنسي مفصل، نابرابريا وهين كتاب به شي در هم-  5

 . ردي گي قرار ميبررس
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سنده ي چاپ هشتم و با كمك خود نوين كتاب، كه از رويا  در ترجمه 
 ي لغت نامه" و 6 "نهينبانه بور هه" ي است؛ از فرهنگ لغت ها انجام گرفته 

 قرآن ي ات، از ترجمهي آي  ترجمهياشتر موارد بري و در ب7"دهخدا
 و  ار، از ترجمهي بسيبا زحمت و مرارت ها. ام  بردهيكاف  بهره"فوالدوند"
 ين كاري، دست به چنيت وصف ناشدنيت امني تا رعا پ آن گرفتهيتا

اما .  مستعار آن را به چاپ برسانميام با نام  كه مجبور شدهييام، تا جا زده
ن كتاب جانم را ياست اگر به خاطر هم بار نشسته امروز كه آن زحمت ها به 

 دار ي  چوبهي به پايكوبينكه با رقص و پاينان كامل دارم به ايفدا كنم، اطم
ي  فهياست، به عنوان وظ ده ين كتاب به دست شما رسيامروز كه ا.  روميم

 يا  جامعهيد تا همه با هم به سويگران قرار دهيار ديش آن را در اختيخو
  . ميگام بردارخردگرا 

  يآرمان منوچهر
   هيژانو

  

  

  

  

  

                                                           
 )ژار هه(ي اثر استاد عبدالرحمن شرفكند- 6
  اكبر دهخداي اثر عل- 7
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  !ي گرامي خواننده

  
اي از قرآن همراه با كتب حديثي   لطفا قبل از خواندن اين كتاب ترجمه

صحيح مسلم و صحيح بخاري، همراه با يكي از تفاسير مورد اعتماد قرآن را، 
 فرماييد سپس در هر بابي از مطالب اين كتاب اگر با روايت يا مطالعه

اي وجود ندارد و  رويدادي  برخورد كرديد و احساس نموديد كه چنين آيه
برآورد كنيد تا صحت و سقم  يا آن روايت ساختگي است، با منابع ذكر شده

هاي اين كتاب از  اگر احساس كرديد كه نوشته. آن برايتان محرز گردد
كنيد و   پارهواقعيت به دور است و با آن منابع هم خواني ندارد، فوراً كتاب را

به  تر از آني است كه به عمامه آن را بسوزانيد اين كار شما خيلي شايسته
سرها و نمايندگان خداوندي پناه ببريد و از آن ها بخواهيد برايتان مسائل را 

است كه خود ما وارد متون اسالمي  ديگر وقت آن رسيده. روشن سازند
خود ما آن ها را . ور سازيمي ديگران به د شويم و خود را از وعظ و خطابه

با خواست خودمان آن . بفهميم، به جاي اين كه دست به دامن آن ها شويم
ها را بررسي كنيم و دست به قبول كردن يا رد كردن اصول آن بزنيم، نه با 

  .فشار شمشير و ترسانيدن
و بي  كلمات آن كامالً ساده. خواندن چنين كتابي كار آساني است

ي وسع  تا هر كسي به اندازه. است شده مداً بدين گونه نوشتهع. هستند پيرايه
، اسالم گرايان را دچار  اين رويه. ديدگاه و ميزان آگاهيش، آن را بفهمد
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اي عيب و عار خود را  آشفتگي نمود و نمي دانستند كه چگونه و با چه شيوه
 اين كتاب را از) آخرين چاپ در زبان اصلي كتاب(چاپ هشتم . پينه كنند

تا حد ممكن ضعف هاي آن را، . است ساير چاپ هاي ديگر متمايز ساخته
جمالتي را . ام كاري خود را بر حذر داشته از دوباره. ام مورد بررسي قرار داده

است، آن ها را تا حد ممكن اصالح  اي ناسيوناليستي بوده كه حاكي از رويه
كردن، بهترين و ام، غير از مشخص  بارها منابع را بررسي كرده. ام كرده

ام، اشتباهات آن را، اصالح   در آن ها، تا جايي كه توانستهدقيقبررسي 
عمقي نگري به مطالب اين كتاب، و صحبت از محتوا و آيات و . ام نموده

و  احاديث محمد و هم چنين انتقاد و پيشنهادات شما عزيزان باعث ادامه
از آن ها  هاي آتي هموارهتا بتوانم در چاپ . دلگرمي به اين راه، خواهد شد

مي توان مطالب جديدي به آن ها  چنين كتاب هايي را همواره. نمايم استفاده
اين راه فنا ناپذير است و . افزود و هم چنان چاپ هاي بعدي ادامه دارد

  .در حال پويايي است هميشه
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    در مورد چاپ هشتم اين كتاب  چند نكته

  )كردي(    به زبان اصلي كتاب

  
اكنون كه چاپ هشتم اين كتاب در اختيار شما قرار ! ي گرامي انندهخو
است، غير از تشهير و تكفير و تهمت زدن و تحقير و افتراء، كه بيشتر  گرفته

ي  ي همان ايدئولوژي دينيشان است؛ پاسخي علمي درباره آن ها زاده
ي  مدتي پيش مطلبي در روزنامه. است نشده محتواي اين تحقيق ارائه

ي آن به مطالبي   نويسنده8ام را به خود جلب كرد،  توجه"وال هه"
  : بود كه مناسب ديدم كه جمالتي از آن را در اينجا نقل كنم كرده اشاره

مي دهد يا اين كه جواب انتقادي را  اي انتقادي را ارائه زماني كه نويسنده
قرار اي سنگين مطلب را آماج انتقادات تند خود  مي دهد، اگر چه به شيوه

ي خاص متهم  را به نداشتن اطالعات كافي در آن زمينه دهد و حتي نويسنده
اما زماني كه اهل قلم يا آنتي . است سازد، هم چنان انتقادش انتقادي سازنده

به تشهير و  قلمي، نتواند به خوبي مطلب را مورد بررسي قرار دهد، در نتيجه
هاي دروني خويش را  قدهي آن مطلب مي پردازد، و ع بدنام كردن نويسنده

ها مي كشاند، در اين  اي از حرف هاي ركيك به داخل روزنامه با مجموعه
اي غير از بي ادبي و ركيك گويي، هيچ گونه توصيف  صورت چنين نوشته

الزم است كه انسان قبل از اينكه . ديگري را نمي توان براي آن اليق دانست
                                                           

 نجويني، سرور عبدالرحمن پ5، ص   شمارهلوا ي هه  روزنامه- 8
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قبل از اين كه جوياي علم باشد، . دانشمند باشد، ابتدا باادب و نزاكت باشد
  .بايد جوياي ادب باشد

مشكالت در جوهر خود، از نبود شعور ادبي ناشي مي شود، متأسفانه 
هاي متفاوت، بلكه در مقابل انديشمند و  مسلمانان نه تنها در مقابل ايده

. ي متفاوت نيز، به بي ادبي و ركيك گويي پناه مي آورند صاحب ايده
. ر وي را تشهير و رسوا سازند، شامل عملي صالح خواهند شدمعتقدند كه اگ

چنين كاري را به عنوان جهاد و جنگ در راه خدا مي دانند اگر نتوانستند 
اگر . چاقويي بر وي زنند؛ حرف هايي از چاقو بدتر، نثارش مي كنند

مسلماني بدين گونه رفتار نكند، و گفتارش متين و مناسب باشد، معلوم است 
متأسفانه . است نگي ديگر غير از فرهنگ اسالمي بر وي غالب شدهكه فره

مسلمان اگر از . صنعتي است مختص به مسلمانان مخلص) تشهير و تكفير(
هاي  گيرند به همان طريق مي تواند جوابي براي انديشه منابع اسالمي بهره

از اي ناب  روحانيون، نمونه) تشهير و تكفير(گفتارهاي . باشد متفاوت داشته
) تشهير و تكفير(هم چنان كه در قرآن نيز . گفتارهاي ادب اسالميست سلسله
 و همسرش "ابولهب"از  با بدترين شيوه) 5-1المسد (ي  در سوره: است آمده

وليد بن "از ) 16-10القلم (ي  در سوره. است سخن به ميان آمده
اقل مكه ي مردان نادر و ع سخن به ميان مي آيد، ايشان كه از زمره "مغيره
محقر، : با القابي هم چون. اند او را رسوا كرده است، اما با بدترين شيوه بوده

كار، پوست كلفت، بي اصل و نسب و  گر، ناشايست، متجاوز، گنه طناز، فتنه
  . در ادامه مي گويد، بينيش را خواهيم بريد
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ي مطلب خود بيان مي كند كه؛ تنها به اين خاطر كه  در ادامه نويسنده
و  است اسالم را بپذيرد و عقل وي تاب چنين ديني را نداشته  نتوانسته"ليدو"

اي بيان  اما در متن قرآني به گونه! است دنبالروي از عقل خود كرده در نتيجه
اي  است و به گونه را مد نظر داشته است كه تنها جهت شخصيتي مغيره شده

در اين اثنا مردي است كه پدر وي نامعلوم است و  تحقير آميز بيان كرده
  .است مكي او را به عنوان پسر خويش پذيرفته

اي اصيل و ملموسيست كه خود نمادي از گفتار و ديالوگ  اين خود نمونه
ماليان و روحانيون نيز، خود را وارث بر حق پيامبران مي . هاي اسالميست

از اين روست كه آن ها نيز از اين نوع گفتارهاي تحقير آميز، ! دانند
اگر قرآن صفاتي هم چون پوست كلفتي و بي اصل و . گردان نيستندروي

دارد؛ طبيعي است كه آخوندهايي  نسبي و تهديد به بيني بريدن وليد بن مغيره
  . نگيرند را به باد سخره) منتقد(باشند،  ي چنين مشربي نوشيده كه از سرچشمه

نون در  باز مي گردد، اك2005اولين چاپ اين كتاب به اواخر سال هاي 
است، چنين تجديد چاپ  شده  چاپ هشتم آن به بازار عرضه2010سال 

تيراژ هر تجديد چاپي . است هاي متوالي در كردستان، به ندرت اتفاق افتاده
است، تاجايي كه تنها در چاپ هاي اول و دوم  فراتر رفته نيز از هزار نسخه

  .اند كرده هزاران نفر آن را مطالعه
بيش از چهار سال پس از انتشار اولين چاپ اين با وجود مدت زماني 

اي از تشهير و تكفير و فتاوي و دشنام و  كتاب، تا كنون به غير از مجموعه
ي زندگي خصوصي و خانوادگي  رسوا كردن ها، هم چنين تجسس در ميانه
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و داستان بافي هايي بي اساس كه ممكن است حتي براي خودشان نيز، 
هاي  اي و بزرگ نمايي مسائل در شبكه انهنامفهوم باشد سپس جنگ رس

ام كه  و نه شنيده اسالمي، به غير از اينها نه ديدهتلويزيوني مختلف 
  . باشند حتي يك پاراگراف علمي در مورد اين تحقيقات من بنويسند توانسته

غير قابل انكار است كه اسالم گرايان كردستان، اهميتي وصف ناكردني به 
جمعي از طرف احزابي چون  اي دسته اند كه به شيوه  دادهاي رساله) مثالً(آن 

ي  ، مفتيان و پروژه”اتحاد اسالمي“، ”جمعيت اسالمي“، ”حركت اسالمي“
به طور شبيخون آسا در حمالتي رزم گونه و جهادگرانه، در برابر ” تيشك“

اگر چنين شبيخوني هماهنگ نمي بود، . اين كتاب عرض اندام نمودند
اي  پاسخي برايشان نمي نوشتم، و خود را به چنان مرتبههرگز هيچ گونه 

  . اي براي تشهير و دشنام باران هاي آن ها بنويسم نزول نمي دادم كه جوابيه
به سبب اين كه در انتهاي اين كتاب، به عنوان دفاع از خود در برابر 

اي مفصل  اند، جوابيه مسلمانان و هتك حرمتي كه در حق من انجام داده
اين قسمت را به  ام از اينرو در اينجا با اين مختصر مقدمه؛ ن نگاشتهبرايشا

 . پايان مي رسانم
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 زن و شريعت يا شريعت و زن

 اي رو به سكس و شرع و زن دروازه

  

  
بدون توجه به ابعاد و جايگاه زنان بسان انساني كه با مردان حق برابري 

  .ها سخن به ميان آوردي انسان  دارد، نمي توان از آزادي هاي اوليه

اي، و هـم      و تحليل آداب و ارزش ها و عقليت كامالً عـشيره            براي تجزيه   
چنين آشنايي هر چه بيشتر با داستان هاي تراژيك و قوانين ارتجاعي كه در     

اند، و براي ايجاد پيوندي ميان آداب و رسوم    تاريخ اسالم به واقعيت پيوسته    
ال قبل؛ الزم است وقايع آن روزگاران  س1400با زندگي  اجتماعي امروزه 

فراروي  بلكه بتوانيم چشم اندازي گسترده . را با عقليت امروزي تطبيق دهيم
  . اين دين قرار دهيم

ي عراق، با وجود اين كـه   در كردستان زير سلطه) س(به نام  دختر كردى
از دين اسالم چيزي نمي فهميد، ولي مـسلماني كـامالً مقلـد و اهـل نمـاز و              

او به علت فعاليت هاي يكـي از بـرادرانش بـر    . و خداترسي كامل بود    وزه  ر
در زمـان دسـتگيري هنـوز    .  دسـتگير شـد    1986ضد رژيم بعثـي، در سـال        

سربردن در زندان، اقوام و خويـشانش         بعد از چند ماه به      .  بود  ازدواج نكرده 
او   يقه  مدت چند دق    بغداد به   )اطالعات و امنيت  (توانستند در مركز مخابرات     

در آن اندك زمان مالقات، دريافتند كـه دخترشـان مـورد      . را مالقات كنند  
 سـال  20را بـه   )س( بعد از محاكمه. و حامله است تجاوز جنسي قرار گرفته
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پـس از وضـع     . زندان محكوم كردند و به زندان بزرگ ابوغريب فرسـتادند         
او بعد از . ادندبراي اقوامش فرست اي پيچاندند و    حمل، نوزادش را در پارچه    

 مشمول عفو عمومي قرار     1988هاي زندان، در سال       تحمل آزار و شكنجه   
  .گرفت و بعد از دو سال كودكش را ديد

ها، گفتگـويي بـا    گزارشي براي يكي از روزنامه        به منظور تهيه  1997سال  
هرچند تمام مصاحبه با دوربين فيلمبـرداري ضـبط شـد امـا             . وي انجام دادم  
ي تراژيـك پخـش    دند تحت هيچ شرايطي فـيلم آن فاجعـه  ايشان حاضر نش  

تنهـا بـه ايـن دليـل كـه بعـدها       . ها چاپ شود  و بيوگرافيش در روزنامه   . شود
من هم تا حـدودي بـا         البته  . به چشم حقارت به او نگاه مي كنند         افراد جامعه 

ي تـوپ و       شرف و ناموس آمـاج حملـه       ي او موافق بودم، چون كه با حربه        
  . نان اسالم قرار مي گرفتتشر هاي موم
ي تقرير ايـن كتـاب از احـساس تـألمي كـه در گفتگـوي يـاد                    خمير مايه 

جنـايتي فجيـع وآشـكار، انـساني        . اسـت   به من دست داد، نشأت گرفته         شده
خاطر جنسيتش كه زن است، توسط نيروهـاي امنيـت            دستگير مي شود و به      

مـورد  “ سـليماني  “ر رژيم بعث، داخل كابيني در مركز فرماندهي امنيت شه        
راضي نمي شود كه حقايق روشـن       ) س(با اين وجود    . تجاوز قرار مي گيرد   

بـرداري از ايـن حقـايق موجـب رسـوايي و منكـوب شـدن                زيرا پـرده  . شود
ــه اينكــه،  ) س. (شخــصيت اجتمــاعي وي مــي شــود كــامالً واقــف اســت ب

و  اي كه در آن زندگي مي كند و فرهنگ غالب مردمش همان جامعه جامعه
ولـي  . مـي شـود    فرهنگي است كه در آن به زنان با چشم حقـارت نگريـسته            
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متأثر از متـون آيينـي    نسبت به اين موضوع ناآگاه بود كه افراد همين جامعه       
و كرامـت انـسانيش را        او را هتـك كـرده       به نام اسـالم، بـه او تجـاوز كـرده          

 دينـي اسـت     سبب تأثيرپذيري ازاين متـون      به    اين جامعه . اند  دار كرده   خدشه
) س(سرنوشـت  آري چنين بـود كـه   . كه با چشم حقارت به او نگاه مي كند    

  . ي اصلي نوشتن اين كتاب شد انگيزه
اولين زني نيست ) س( اجتماعي ملل مختلف،    -اگر چه در تاريخ سياسي      
و هتك حرمت مي شود، ولي در جـوامعي كـه             كه مورد تجاوز قرار گرفته      

اي گـسترده     ت، فجايعي از اين دسـت بـه شـيوه         اس  ي اسالم بوده      زير سيطره 
هــاي )س(نيــست و  ملــت كــرد هــم مــستثني از ايــن قاعــده. ملمــوس اســت

اگر نگاهي گذرا بـه سـلول       . اند  بيشماري در طول تاريخ هتك حرمت شده      
م بـه  يباشـ  هاي انفـرادي زنـدان هـاي سياسـي در كردسـتان و عـراق داشـته           

  . تراژدي هاي زيادي برخورد مي كنيم
باشـد، بـرايش كـامالً        به عراق و يا افغانستان داشته          كه سفري كوتاه   كسي

ــب  ي روشــن خواهــد شــد كــه پروســه   هتــك حرمــت، مخــصوصاً از جان
و هنوز هـم پـا        هاي بنيادگراي اسالمي، خيلي سهل و آسان اجرا شده            گروه

اخبـار مـشابه چنـين تجـاوزاتي در نقـاط مختلـف جهـان،               . است  بر جا مانده  
  . باشد هاي خبري داشته  خوراك رسانه

مطـابق آيـات قـرآن،    . در اسالم، زنان مسؤول اصلي گناهان مردان هستند      
زناني كـه نمـاد نـاموس و شـهامت          . زنانند  كننده  و تنبيه   مردان هدايت كننده    
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بـا  . اي طبيعي نيست و مخلوق خداوندست     اين تبعيض، پديده  . مردان هستند 
  : النساء ي  سوره توجه به آيه

\Žuč‹Üa@@@@@@@@@@@@@Ćæñà@aí�Õ�ÑĆä�c@fŽáñiŽì@��ĆÉŽi@Žô�ÝŽÈ@ĆâžéŽ›ĆÉŽi@žê$ÝÜa@ŽÞč›�Ð@bŽáñi@ñöfŽ�čåÜa@ô�ÝŽÈ@Žçížàačí�Ô@žßb
@@@@@@@@@@@@@@@Žçí�Ðb�ŽƒŽm@ð�ñm$þÜaŽì@žê�$ÝÜa@�Æ�ñÑŽy@b�Žáñi@ñkĆïŽÍÝ$Ü@Čpb�ÅñÐbŽy@ČpbŽnñäb�Ô@žpbŽzñÜbč—Üb�Ð@Ćâ>éñÜaŽíĆà�c

@@@@bŽ›ŽáÜa@ðñÐ@čæžèìž‹žvĆèaŽì@čæžèí�ÅñÉ�Ð@čæžèŽŒíž“žä@@@@@@@@aí�žÍĆjŽm@�þ��Ð@Ćâ�ÙŽåĆÉ���c@Ćç>h�Ð@čæžèíži>‹ĆšaŽì@>Êñu
IþïñjŽ�@čæ>éĆï�ÝŽÈN@^@@

مردان سرپرست زنانند به دليل آن كه خدا برخـى از ايـشان را بـر برخـى                  
پـس زنـان    . كننـد  به دليل آن كه از اموالـشان خـرج مـى          ] نيز[برترى داده و    

حفظ كرده اسـرار    ] نانبراى آ [به پاس آنچه خدا     ] و[درستكار فرمانبردارند   
كنند و زنانى را كه از نافرمانى آنـان بـيم داريـد     را حفظ مى ] شوهران خود [
اگـر تـاثير   [در بستر از ايـشان دورى كنيـد و        ] بعد[پندشان دهيد و    ] نخست[

بر آن هـا    ] ديگر[پس اگر شما را اطاعت كردند       . آنان را ترك كنيد   ] نكرد
   9.ا واالى بزرگ استمجوييد كه خد] براى سرزنش[هيچ راهى 

  :ديگري كه در ميان احاديث موثق به چشم مي خورد نمونه 
\ñêMÝÜa@žßíž�ŽŠ@ŽxŽ‹Ž‚@ñöbŽ�ĐåÜa@ô�ÝŽÈ@ş‹Žá�Ð@ôMÝŽ—žáÜa@ô�Ü>g@ @ñöbŽ�ĐåÜa@Ž‹Ž“ĆÉŽà@bŽî@Žßb�Õ�Ð@@@@ŽæÔş‡Ž—Žm

@ðĐä>h�Ð@@@@şæ�Ùžnî>Š�c@ @@@Žâ�ñiŽì@ŽæÝ�Õ�Ð@>ŠbşåÜa@>ÞĆè�c@Ž‹ŽrØ�c@@@@@@ŽçĆ‹�ñrÙžm@Žßb��Ô@ñê�MÝÜa@Žßí�ž�ŽŠ@b�Žî@ @@@Žæ�ĆÉMÝÜa@@
                                                           

قوام كل شيء عماده ونظامه وما ) القوام  ( -الشاة أصابها القوام والمعوج عدله و أزال (- 9
) القوامة  ( -يقيم اإلنسان من القوت وقوام األمر ما يقوم به وهو قوام أهل بيته يقيم شأنهم

 ( -يام باألمورالحسن القامة والحسن الق) القوام  ( -القيام على األمر أو المال أو والية األمر
إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ : المعجم الوسيط.) المعتدل والحسن القامة) القويم 

 )قوم، قوام(مادة. مجمع اللغة العربية/ حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق 
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@@ŽçĆ‹�ÑÙŽmŽì@@@@Ž�ñ“ŽÉÜa@@@�ÞÕŽÈ@ñpbŽ—ñÔbŽä@Ćæñà@žoĆî�cŽŠ@bŽà @ŽkŽèĆ̂ �c@�æîñ†Žì@@@@Đk�ÝñÜ@@@@@>ã>Œb�ŽzÜa@>Þžuş‹Üa
ŽæÝ�Ô@şæ�ØaŽ‡Ćy>g@Ćæñà b�Ô@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@bŽî@bŽåñÝÕŽÈŽì@bŽåñåîñ†@žçbŽ—Õžä@bŽàŽìŽ÷Ćï�Ü�c@Žß @@ñò�cĆ‹�ŽáÜa@�òŽ†bŽéŽ’

Žßb�Ô@ô�ÝŽi@ŽæÝ�Ô@>Þžuş‹Üa@ñòŽ†bŽéŽ’@ñÒĆ—ñä@ŽÞĆrñà @ĆoŽšbŽy@aŽ̂ >g@Ž÷Ćï�Ü�c@bŽéñÝÕŽÈ@>çbŽ—Õžä@Ćæñà@ñÚñÜŽ‰�Ð
Ćâ�ÜŽì@ĐÞŽ—žm@Ćâ�Ü bŽéñåîñ†@>çbŽ—Õžä@Ćæñà@ñÚñÜŽ‰�Ð@Žßb�Ô@ô�ÝŽi@ŽæÝ�Ô@Ćâž—ŽmN10@@

از كنار جمعـي از     . خارج شد ]  از خانه [مسجد  رفتن به   پيامبر خدا به قصد     
چنـان كــه  ! دهيـد  هـان اي زنـان صـدقه   : زنـان گـذر كـرد و بـه آنهـا گفــت     

زنـان  . ، قسمت اعظم اهل دوزخ را شما تشكيل مـي دهيـد           11ام  كرده  مشاهده
از شوهر  . زياد نفرين مي كنيد   : چرا اي پيامبر خدا؟ در جواب گفت      : گفتند

 كـه عقـل و   يـي در ميان آن ها   . ند هستيد م  و اقوام و خويشان ناراضي و گله      
ام كساني همچون شما را كـه عقـل مـرد             نكرده  دينشان ناقص است مشاهده     

ناقص العقـل بـودن مـا،       ! اي پيامبر خدا  : زنان گفتند . عاقل را منحرف سازند   
آيــا دو زن در حكـم يــك شـاهد مــرد بــه   : ؟ در جــواب گفـت .در چيـست 

.  دليلي بـر نـاقص العقـل بودنتـان       اين: گفت. آري:حساب نمي آيند؟ گفتند   

                                                           

صحيح البخاري، كتاب : كنيد ن منابع مشهور اسالمي مراجعه ي جهت اطالع به ا-10
صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب، . 298حائض الصوم، حديثالحيض، باب، ترك ال

الحاكم، المسترك على . 79بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات وبيان إطالق، حديث
سنن ابي داود، كتاب السنة، باب . 8783الصحيحين، كتاب الفتن والمالحم، حديث

اب الفتن، باب فتنة سنن ابن ماجه، كت. 4679حديث. الدليل على زيادة اإلِيمان ونقصانه
سنن الترمذي، أبواب . 334اآلداب للبيهقي، باب التغليظ في اللعن، . 4003النساء، حديث

 2745اإليمان، باب في استكمال االيمان والزيادة والنقصان، حديث
 )مي كنم مشاهدهيا  (- 11
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؟ .منـع نمـي شـويد       ن آيا اگر به حيض ماهيانه افتاديد از نماز و روزه          يهم چن 
  .اين هم از نقصان دينتان: پس بگفت. آري:زنان گفتند
زن   اسـت كـه محمـد غيـر از ايـن كـه بـا هجـده                  هاي نبوي آمده      در سيره 

هفت زن ديگر هـم     است كه با بيست و        است، خواسته     مقاربت جنسي داشته  
اگر مسلمانان از روحانيون و علماي اسالم بپرسند كه دليل اين . ازدواج كند

اول ايـن   ” :ازدواج و مقاربت محمد در چيست؟ در جواب مي گوينـد            همه  
. اسـت  اند و كـسي خواهـان آن هـا نبـوده       بوده  كه قسمت اعظم زنانش بيوه      

و سـوم  .  آنان نمـي شـد   دوم؛ به علت عدم زيبايي كسي حاضر به مقاربت با         
  . "كمكشان كند) حتي(اند و هيچ كس حاضر نمي شد  اينكه، فقير بوده

 براي اثبات صحت و سقم اين توجيهات، بهتر است خودمان سرگذشـت       
چنانكـه  . و تاريخ آن ها را ورق بزنيم تا بيشتر حقايق برايمان محقـق گـردد              

ي   ز يـا هديـه    در پايان ايـن كتـاب روشـن خواهـد شـد بيـشتر زنـانش، كنيـ                 
ي  نــود درصــد زنــانش شــهره. انــد پادشــاهان يــا جــزء غنــايم جنگــي بــوده 

نـام  ” ريحـان “كـي از زنـانش      ي،    بـراي نمونـه   . انـد   ثروتمندي و زيبايي بـوده    
، و    اي نگون بخـت بـوده       داشت، كه مترجمان اسالمي ادعا دارند كه او بيوه        

وي عطـا  سـپس شـرفي بـزرگ بـه     . است پيامبر خدا دلش به حالش سوخته       
ولــي در حقيقــت . اســت و او  را بــه همــسري خــود انتخــاب نمــوده   كــرده

شــوهر و پــدر و بــرادر و فرزنــد و تمــام  بلكــه . اســت نبــوده  بيــوه ” ريحــان“
كـه بـه دسـتور محمـد انجـام          بنـي قريظـه،       ي    خويشانش را در قتل عام قبيله     

ر ثروتمنـدترين   زنـي از تبـا      فقير هم نبود، بلكه     . بود  بود، از دست داده     گرفته
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و غنـايم ايـن جنـگ كـه نـصيب محمـد و        بهـره . اسـت  بـوده     منطقـه    ي قبيله
از لحـاظ ظرافـت هـم       . اسـت   باشـد غيـر قابـل تـصور بـوده             مسلمانان داشته   

است، بلكـه   ازدواج با او نيز از روي ترحم نبوده         . است  ي زيبايي بوده      شهره
گي و فقيـري   بيوه. است ده كه به چنگش افتا  بوده غزوه جزء بخشي از غنايم      

دن ي زيبايي و به بردگـي كـشان       ي و ترحم كجا، بزرگي و ثروتمندي و ملكه       
  ! كجا؟

بـر مـي دارد كـه ديـن اسـالم ايـن چنـين                 اين كتاب از واقعيت هايي پرده     
و چون خداونـد قـدرت و       . مجاهدانش را بر حق و صاحب قدرت مي داند        

وقــت دعــا و نيــايش زارزار در ) بايــستي(بــه آنــان عنايــت مــي كنــد  بهــره 
 خـود مـي تواننـد    يكنند و براي رسيدن به آمال جنسي و ارضاء سكس           گريه

دن زنـان توسـط   ي با وجود به استضعاف كـشان 12.انسان ها را هم قرباني كنند     
اين دين؛ اگر به فرض از زنان مسلمان سؤال شود كه تا چه حـدي بـا متـون     

شـان مـتن و تـاريخ دينـشان را          اسالمي آشنايي دارند و يا اين كـه آيـا خود          
اند يا نه؟ بدون هيچ ترديدي بيـشترشان از عـدم آگـاهي سـخن         كرده  مطالعه

  .. مي رانند
اگر بخواهيم از اين فرهنگ و آداب عشايري آن گامي فراتر بگـذاريم و      
تحت تاثير قوانين اين دين قرار نگيريم، بايستي ابتدا با ديدي وسيع و عميق              

پراكني عقيـدتي و      نيم و خود را از توجيهات و شايعه       تاريخ آن را بررسي ك    

                                                           
رسايي قلم ف به تفصيل در اين باره ) وعاظ السالطين(علي وردي در كتابش با نام . د- 12

 . است كرده 
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با خود راستگو باشيم و بدون هيچ بيم و هراسـي،   . ايدئولوژيكي دور سازيم  
ايـن هـم كـار سـخت و شـاقي           . آن را آشكار سـازيم      ي    واقعيات مسخ شده  

ي نويسندگان و محققان آشكار ساختن حقـايق تـاريخي            زيرا وظيفه . نيست
 . است

نار تالش هايي جدي و نويدبخش براي آشكار ساختن ايـن   و ك  از گوشه 
ــورد    ــي خ ــشم م ــه چ ــايق ب ــسنده    . حق ــاي نوي ــالش ه ــان ت ــن مي ي  در اي

در ) ي كردي آدميزاد در جامعه(با نوشتن كتاب ) عبدالخالق معروف(نامدار
 نتوانستند پيامش را تحمـل      يياز آنجا كه مجاهدان خدا    . خور ستايش است  

بـا  . بـه دام تـرور گرفتـارش كردنـد          تند در نتيجه    كنند و جوابي برايش نداش    
. وجود دادن قربانياني اينچنين، الزم است در مورد اين تز بيشتر تحقيق كنيم

اي دشـوار   اند اين انقـالب و دگرگـوني بـه شـيوه            موانعي هم كه باعث شده    
برمـي گـردد      نمايد، از طرفي به معدود بودن افراد آشنا به اين مسائل،              جلوه  

از سوي ديگر وجود    . ادشان از شمار انگشتان دست تجاوز نمي كند       كه تعد 
هايست كه از طـرف علمـاي اسـالمي بـه             مطالب شنيداري و شايع و ترجمه     

ي   كه بيشتر آن ها تـوأم بـا خرافـات و از روي سـليقه              .است  شده    ارائه  جامعه  
ها و تفاسير را بـا توجـه بـه     تا جايي كه بخش عظيمي از ترجمه. فردي است 

اســتوار  بينانــه،  افــات و احاديــث غيرمنطقــي و بــر اســاس نظــرات كوتــه خر
به غير از همان معدود كسان، كسي جرأت تحقيـق و تفحـص در    . اند  ساخته

بـا ايـن تـاريكي و جهالـت،         مبـارزه     در حـالي كـه      . است  را، نداشته   اين باره   
ي   ايجاد اين دگرگوني وظيفه   . ي معدود مي باشد     خارج از توانايي اين عده    
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اگر چه هر فرد توانايي روشن كردن شمعي را         . انجمن ها و جمعيت هاست    
دراين تاريكي دارد، ولي در برابر ظلمت استوار بر شمشير، آنطور كه بايـد              

بلكه تقابل  . چنين تحولي، انقالبي مدني نخواهد بود     . تاثيرگذار نخواهد بود  
.  و سركوب استميان واقع و افسانه، علم و خرافات، ظلمت و نور و آزادي

بـا تـرس و بـيم و          از عقل و توانايي هاي انسان است در مقابلـه           و نيز استفاده    
اگر . از اينرو فرد به تنهايي نمي تواند كامالً موثر واقع شود       . هراس از مرگ  

دور از تقليد و با پرهيز از هر گونه تعصب و تقدس مĤبي، متـون علمـاء و                   به
دس در بيـاوريم؛ مـي تـوانيم صـريح و           ي تقـ    مترجمان اسـالمي را از جامـه      

تاريخي كه تمـامي قـوانين و قواعـد آن بـراي            . واضح تاريخ اسالم را ببينيم    
كـاربردي   است و امروزه عربستان مناسب بوده  ي  جزيره  اي شبه     قبايل عشيره 

  . ندارد
بـدون هـيچ حـذف و       )متـون اسـالمي   (نظر اينجانـب اگـر ديـن اسـالم            به  

گـردد، تـأثير آن بـسي شـگرفتر از        ي اصـلي ترجمـه     اضافاتي به همان شـيوه    
و   بـدين ترتيـب آگـاهي عمـومي جامعـه         . انتظار مي رود، خواهـد بـود        آنچه

جوشش و اسـتحكام قـوانين      . باألخص سطح آگاهي زنان گسترش مي يابد      
ولـي اكنـون نمـي    . باز مـي گـردد   دين اسالم به تأثير فرهنگي آن در جامعه     

كارگيري خرد انـسان در       ختلف حاصل از به     توان آن را با صنعت و فنون م       
  . كرد قرون معاصر، مقايسه

ايـن  .  و علم بـا آن روبـرو شـد          و علم نيست تا بتوان با فلسفه        اسالم، فلسفه 
و مخـتص بـه تـاريخي محـدود در      دين مخصوص فرهنـگ و آدابـي ويـژه       
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ايـن فرهنـگ، جـز بـا سـالح علـم و متـدهاي              . اسـت   اي بياباني بـوده       منطقه
اي مدني، و از طريق افـشاگري و تحقيـق در مـورد               تيك و در جامعه   دمكرا

به تلخي و خوني كه در آن غليان دارد، بـا هـيچ     متون واقعي و تاريخ آغشته    
الزم اسـت چـشم     . دان تـاريخ نمـي پيونـدد        بـه زبالـه     اي    گفتار و هيچ شـيوه    

 اين ديدگاه من است و تالشهايم. بصيرت خود را بر روي اين دين بگشاييم
  .  ديگرهم گوياي اين ديدگاه استيدر اين كتاب و كتاب ها 

 سال پيش اين 1400اگر مذاهب اسالمي با اجبار و زور شمشير، بيشتر از 
ــر جامعــه  ــه انفــال    قــوانين را ب ــام خــدا دســت ب ــا ن ــد، ب تحميــل نمــي كردن

غيرمسلمانان و قتل عام ملت ها و جوامع ديگر نمي زدند، تجـاوز بـه زنـان،                 
زنان را روا نمي داشتند، اگر دين  ي و هتك حرمت و خشونت عليه دار برده

از دولت جدا مي بود، و در آزادي هاي فردي انسان ها دخالت نمي كـرد؛                
تالشـي در    ايـن نوشـته     . قطعاً چنين تحقيقاتي هم جايگاهي پيـدا نمـي كـرد          

 حقـوق   ي جهت آگاه ساختن زنان به قـوانين و احكـام ديـن اسـالم دربـاره               
ي   است كه اساس و شالوده     يگشايي از شريعت هاي     پرده. ي آن هاست   اوليه

همان شريعت هايي كه قبالً به سبب سركوب و . اين دين بر آن استوار است
عالمان ديني در برابر آزادي هاي      . اند  عدم آزادي بيان جايگاه خود را نيافته      

. انـد   ي انسان در كل و آزادي هـاي زنـان بـه ويـژه شـانه خـالي كـرده                     اوليه
در ايـن كتـاب     . ي هـر فـردي مـي دانـم          بنابراين تحقيقاتي اينچنين را وظيفه    

و روان آيـات و احاديـث محمـد بــا     اسـت كـه بـا زبــاني سـاده      سـعي شـده   
سؤاالت و انتقادات خود را       و با زباني ساده     . ديدگاهي عقالني بررسي شود   
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الت و الزم بـه ذكـر اسـت كـه سـؤا     . پيش روي عالمان ديني قرار مي دهيم   
ا احاديـث   يـ زيـرا ايـن مـستندات آيـات و          . مستندات غير قابل تغيير هـستند     

  . دارند اند و تا ابد ادامه  محمد هستند و به قول خودشان از ازل آمده
 
 

  فصل اول 

  باب اول

  پيشگفتـار

  
در حقيقت روشن نيست كه از چه راهي و چگونه سـكس، زن و ديـن را       

اي محـدود را   ي منطقـه  ي فرهنگ فرسودهبه هم مرتبط سازيم و با چه عقليت 
چگونه و از چه ديـدگاهي      . پيوند دهيم كه قابل هضم باشد       با عقليت امروز    

آيـا ايـن مقـوالت    ! دين و زنان و سكس را در جوامع ديني بررسـي كنـيم؟           
ي زندگي هستند يا نفرين  تاريخ؟ الزمه ي هايي طبيعي هستند يا ساخته پديده

بر چه اساسي و در       هاي اين پديده      ا مقدس؟ پايه  دين؟ نجس هستند ي     ي  شده
  ! اي از تفكر افراد جوامع ديني قرار دارند؟ چه مرحله

اي ديني يافت نمي شود، كه سـكس و   ا جامعهي دنيا ملت، قوم، سراسردر  
اديان خاورميانه جداي از . باشد زن را به افسانه و فرهنگ خود ارتباط نداده     

ي درست شدن اولـين آدميـزاد    ل آن را به افسانه    هاي نقل آن ها، مراح      شيوه
دين . اند افسانه را هم به قسمت مهم تاريخ اديان ارتباط داده         . اند  ارتباط داده 

اســالم هــم در ايــن گيــر و دار قــسمت زيــادي از ايــن ســناريو را بــه خــود  
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در جوامع اسـالمي سـكس و زن هماننـد دو قلوهـاي             . است  اختصاص داده   
ي تفكر و رفتار انـسان هـا تـأثير مـستقيم              تندكه بر نحوه  اي هس   تشويق كننده 

. كي از حقوق اساسي و ابتدايي تمام انسان هاسـت يانجام سكس، . اند  داشته
اندكه سبب تمايز آنهـا از        اما در جوامع ديني محدوديتي براي آن قائل شده        

ســبب رفتــار و عقــل خــود از ديگــر  انــسان بــه . باشــد ديگــر جوامــع داشــته 
باشد و برخالف ساير موجودات مـي توانـد غرايـز             متمايز داشته   موجودات  

انسان در روبرو شدن با : گرفت در اينجا مي توان نتيجه. خود را كنترل نمايد
ي سكس بهتر عمل نموده اما با جنس مونث خشن تر برخورد كـرده                پديده

همان تمكين هم كه در سـاير موجـودات ديگـر وجـود دارد در نـزد              . است  
چگونگي و ميزان تفهـيم از سـكس بـا زنـان در             . است  ها كنترل شده    انسان  

ي ديني به ميزان مدنيت، فرهنگ، و ابعاد نظـري و تـاريخي آن                يك جامعه 
با بررسي ابعاد مختلف آن مـي تـوان اخـالق و جايگـاه              . بستگي دارد   جامعه
درست همانند ايـن تحقيقـي كـه در مـورد           . و دينشان را برآورد نمود      جامعه
  . ايم اسالم و مسلمانان از بعد سكسي انجام دادهدين 

ــي، و      ــأثيرات فرهنگ ــدگي، ت ــيط زن ــا مح ــگ ب ــاطي تنگاتن ــكس ارتب س
دليـل همـان عقـب مانـدگي          از همان ابتدا به     . هاي بيولوژيكي دارد    مشخصه

اسـت؛ قـدرت جـسمي و       هايي كه براي شـرق و خاورميانـه بـه ارث مانـده              
است، را مالك قرار  س مذكر بوده  اي و خشونت، كه مختص به جن        ماهيچه

ظرافـت  انـد و در مقابـل ضـعف جـسمي و         و مرد را جنس برتـر ناميـده         داده
و در     زن و ناتواني جسمي ناشي از آن را مالك ضـعف دانـسته             ي ها    ماهيچه
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تا جايي كه اين ضعف هـا       . اند  قلمداد كرده   زن را جنس دوم و ضعيفه         نتيجه
غافل از اين كه جنس مونـث هـم هماننـد           . اند  در قوانين نيز جا خوش كرده     

ولي ارتباط ميان زن و مرد بـا آن چيـزي           . جنس مذكر حاصل طبيعت است    
جـنس    كه مد نظر ماست؛ در اين نـوع جوامـع تهديـدي جديـست بـر عليـه                 

  . مونث
تفاوت زيست محيطي جنس مونث، همراه با فرهنگ اجتماعي، با كمك           

اند تا بـه       در دست همديگر نهاده    هاي پر غرور مرد، دست      گرفتن از ماهيچه  
باعـث    آداب و رسوم حاكم بر جامعـه        . اي ستمكارانه با زن رفتار شود       شيوه
و غيـر از    . است كه مرد، زن را تمام و كمال مورد سركوب قرار دهـد              شده  

و بـه جـاي شـرمندگي؛ بـا           همسر خودش، با زناني ديگر نيـز همبـستر شـده            
  . ر زنان دم زند و به خود ببالدافتخار از چنين ارتباطاتي با ديگ

باشد كـه سـروري     ديني موجب رفتار و آدابي داشته  _اين تمايز تاريخي    
به طوري كه باعث  . است  مردان بر زنان را به واقعيتي اجتماعي تبديل كرده          

قدرت و عقالنيت را مختص به مردان بدانند تا براي ارضـاء              باشد كه     داشته  
در عـوض زنـان حامـل       . ن باال دست زنـان باشـند      مردا  غرايز جنسي همواره    

اميـال غريـزي در   . زير دست باقي بماننـد   عقليت مردساالري باشند و هميشه    
هـاي سكـسي    و اين غرايز جنـسي و سـائقه       . است  شده  وجود انسان ها نهاده     

و هماننـد دو موجـود    . مرد را به طرف زن و زن را به طرف مرد مي كـشاند             
 در غرايز جنسي و تمايل به طرف مقابل اشتراك          .اند  مكمل جنسي هم بوده   

. و دوران كـشاورزي     و اين بر مي گردد به عهد انـسان هـاي اوليـه            . اند  داشته
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هـاي   هاي طبيعي، همچون موهاي اضافي مردان، بزرگ شدن سـينه   مشخصه
انـد كـه بتواننـد سـبب        هايي نبـوده    زنان و آالت تناسلي، هيچ كدام مشخصه      

هـر دينـي مطـابق    . اديان نسبت به اين دو جنس شـود     تمايز و معني بخشيدن     
ي زن را بـه       نظر و بررسـي هـاي فرهنگـي خـويش، عمـل سـكس و چهـره                

ي  و زن و سكس را اساس ادامـه . ات مربوط ساخته استياي اخالق   مجموعه
برخـي ديگـر حـق لـذت        . انـد   حيات و حتي در بعضي اديان، مقدس دانسته       

ي    سـكس مايـه    ي را بـه خـاطر مـسأله      مرد دانـسته و زن        ي    جنسي را شايسته  
مانند ديـن اسـالم كـه در ايـن     . اند نكبت و سرافكندگي تمام زندگي دانسته    

  . كتاب به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد
ي اعمـال   اطالعات موجـود در مـورد چگـونگي پيـدايش اوليـه             راجع به   

ام چرا كه هيچ كد .  بحثي نداريم مخصوصاً براي ما كُردها      يسكس و زنانگ  
. اسـت  از اين اطالعات و آگاهي ها دستاويزي براي سركوب كُردها نبـوده     

ي پيـدايش مالكيـت،       تداعي مـي شـود ايـن اسـت كـه دوره             تنها چيزي كه    
فرهنگ ديني و محدود شدن آزادي هاي فردي و اجتماعي مـانعي بـزرگ              

ليپ كامبي معتقد يف. اند  براي درك مفاهيمي چون سكس و زن ايجاد كرده        
در خاورميانه و خاور دور انسان ها براي رسيدن به آگـاهي كامـل از     ”:است

عـشق هـم   . دين چراغ روح اسـت . اند، دين و عشق جنسي     دو راه وارد شده   
تقـدس روح، بـدون چـراغ جـسم امكـان      . قسمتي از مقدسات جـسم اسـت     

براي مثال قبل از ميالد مـسيح، هنـدوان تابلوهـاي خـود را بـا نقـوش        . ندارد
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بعد از ميالد مسيح، اسالم هم سـخن از بهـشت           . ن مي نمودند  دختركان مزي 
  13.“پر از حوري به ميان آورد

در فرهنگ هندوستان آن گونه كـه اكنـون هـم رايـج اسـت، ازدواج در                 
سـالگي را     ي سال هاي هـشت تـا دوازده           سنين كودكي، مخصوصاً در ميانه    

قـدس قلمـداد    اي كه آلت تناسـلي را م        اولين جامعه . اند  امري مقدس دانسته  
در پرستش  هاي جالب توجه كي از پديدهي. اند كرد، در هندوستان مي زيسته

مـرد را بـه سـبب    . اسـت  ي پرستش آلت تناسلي مـرد بـوده    و تقدس، پديده 
در جنـوب هندوسـتان     ” سـيوا “در معابـد    . انـد   آلت تناسليش محتـرم دانـسته     

 آلـت   365اد  در آن معبـد تعـد     . ”گاجورا“معبدي مشهور وجود دارد با نام       
اسـت و بـه طـور مـنظم در معبـد         هاي مختلف وجود داشـته      مردانه در اندازه  

بيضه ها را بـه     . بودند  ي گلها معطر كرده       آن ها را با رايحه    . بودند  شده    تعبيه  
عبادت كننـدگان در برابـر        بودند كه     ي بزرگ استوار ساخته     ي دو پايه    شيوه

عبـادت  .  شـود   نيازهايـشان بـرآورده     به اين اميـد كـه        14.اند  كرده  آنها سجده 
در . روز در معبـد مـي ماندنـد         ك شبانه يو مشخص     كنندگان در زماني ويژه   

بـا زنـاني كـه بـراي عبـادت و بـراي             ” خـداي سـيوا   “همان شب آلتي به نام      
و آن هـا را مـورد         منظوري خاص در عبادتگاه مي ماندند، همبستر مي شـد           
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ين سالي يكبـار مراسـم حـج را در          پيروان اين د  ! مرحمت خود قرار مي داد    
و   در قالـب دسـته    . انـد   اد آورده يـ اند و خداي سيوا را به         معبد به جاي آورده   

هـا   هاي مقدس، عريان و بدون هـيچ پوشـشي در خيابـان هـا و كوچـه             گروه
پيـروان ايـن ديـن      . ي خود افتخار مي كردند      مي زدند و به آلت مردانه       پرسه

  .  راه هستندي اين دهنده تا به امروز ادامه
  

الزم به توضيح است كه طرز ساخت مساجد در اسـالم بـه همـان سـبك                 
معابـدي كـه پرستـشگاه آلـت مردانـه         . معابد قديمي هندوستان بر مي گردد     

هـا در معابـد، در        احتماالً چگونگي قرار گرفتن آلت و حالت بيضه       . اند  بوده
ساجد اسـالمي  ي مـ    و بر چگـونگي نقـشه       خاورميانه مورد اقتباس قرار گرفته    

 يبرآورد مي شود كه در قسمت داخلي مساجد، تمايزات        . است  تأثير گذاشته 
ولـي در قـسمت    . اند  ي نقش و نگار داشته      هاي مذكور در زمينه     با پرستشگاه 

ي  اند و دو بيضه    اي را بلند كرده     خارجي همانند آلتي در حالت نعوظ، مناره      
ن هندو از زن و سـكس بـه عنـوان    در دي. اند ساخته گونه در طرفين مناره    قبه  

در اين دين زن حـق زنـدگي        . است  ي حيات سخن به ميان آمده         ابزار ادامه 
ي   دختر تحت امر پـدر، زن زيـر سـلطه         . دارد بدون داشتن هرگونه اختياري    

پدر، برادر، شـوهر، عمـو،    و بايستي هميشه . تحت لواي پسر هستند مرد، بيوه 
زن تـا بـه ابـد    . هر از دستش راضي باشنددايي، پسر عمو، پسردايي، پدر شو     

شـد نبايـد در فكـر شـوهري ديگـر       اگر بيوه . بايد در خدمت شوهرش باشد  
بايستي از تمام آن چيزهايي كه قبل از شـوهر كـردنش دوسـت                باشد؛ بلكه   
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دسـت آوردن حـضور    بـه (كليد براهما دستيابي به . است، تنفر پيدا كند     داشته
  15.ان مي يابدتنها با رضايت شوهر امك)خدا
كسان زيادي در اين باب سخن بـه        . "زن چابك سوار  ” :يعني” آمازوني “

قـومي بـه نـام      ” :اند و نزديكترينشان به واقعيت ايـن گونـه اسـت            ميان آورده 
. زنــان ايــن قــوم ســواركاران مــاهري بودنــد. اســت وجــود داشــته” سيــسي“

ــد  ــوان بودن ــ  . شمــشيرزن و پهل ــي توان ــا جــايي كــه از روي اســبان م ستند ت
در جنـگ بـا دشمنانـشان     تا زماني كه دختـر بودنـد هميـشه        . تيراندازي كنند 

 تنها براي زاد و و. باشند سكس نمي كردند نفر را نكشته   مادام كه سه  . بودند
 پس از آن تنها در مواقع لـزوم يـا زمـان    .ولد دست به عمل جنسي مي زدند   

ي   قـوم سـينه  زنـان ايـن  . احساس خطر به سواركاري و جنگ مي پرداختنـد    
ــي       ــا آهنـ ــشان بـ ــط مادرانـ ــت توسـ ــان طفوليـ ــشان در زمـ ــرف راستـ طـ

مي شد، و اين تنها بدين خاطر بود كـه رشـد و قـدرت آن                  سوزانده  گداخته
   16.به دست راستش برسد سينه
است و در طي هجومي مورد تجاوز قرار مـي   زني زيبا رخ بوده    ” امووال“

بـراي  . و بـسيار دلگيـر مـي شـود        او اين كار را اهانتي به خود دانـسته        . گيرد
! و به جنگ آن مردان مـي رود       . انتقامجويي سپاهي از زنان تشكيل مي دهد      

                                                           
ن و آسمان، يي زم هاي دين در ميانه  براي كسب اطالعات بيشتر به كتاب دروازه- 15
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ي   ولـي رابطـه   . اگر چه اين طرز تفكر از هيچ متون ديني نشأت نمي گرفت           
كـه هـر تقدسـي خـشونت را در پـي دارد،               ي انتقامجويي با اين عقيـده       ايده

  . “عي مي كندشخصيت با ايمان ديني را برايمان تدا
. بود شده  در معابد قديمي آفريقا مكان هايي مخصوص براي سكس تعبيه 

و تنها مخـصوص زنـاني بـود كـه          . فراتر بود   و تعداد اتاقك ها از هزار غرفه      
زنان جواني كه پايشان به معابد باز مي شـد،  . بودند خود را وقف خدا كرده    

ــد    ــي آمدن ــرون نم ــت بي ــا دوران كهول ــدي  . ت ــصف درآم ــه از راه ن را ك
خودفروشي هاي شرعي عايدشان مي شد، بـراي معبـد يعنـي بـراي خـدا و                 

   17.ي خويش مي كردند نصف ديگرش را صرف مخارج زندگي روزمره
نزد اقوام بومي استراليا زنان حق ندارند در زمان عادت ماهيانـه دسـت بـه               

ر چيزهايي بزنند كه مختص مردان است يا از راهي گذر كنند كه محل عبو         
گويـا  . اسـت   اي را ثبت كرده       كي از انتروپولوژيست ها واقعه    ي. مردان است 

بـود كـه زنـش در زمـان قاعـدگي بـر روي             مردي، بعد از ايـن كـه فهميـده        
هم چنين زنـان    . زنش را بكشد    زيرانداز وي دراز كشيده است، مي خواسته        

چه در زمان وضع حمـل و چـه در پايـان وضـع حمـل، فرمـانبردار و مطيـع                     
ي قاعـدگي كـامالً منـزوي و     زنان تـا اتمـام دوره  . بويي مشابه خواهند شد   تا

ندارند به وسايلي كه طـي        تا زمان بر طرف شدن تابو، اجازه        . دور مي شوند  
اســت، دســت بزننــد يــا از آن هــا  ي آن زن بــوده  آن مــدت مــورد اســتفاده

  . حتي ظروف غذاخوري خود زن. ي مجدد شود استفاده
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بومي امريكا، زماني كه دختري اولـين قاعـدگي را تجربـه    نزد بيشتر اقوام  
اي جداگانه نگهداري مي شود و تا پس از اتمام قاعدگي  مي كند، در كلبه 

پـس از اتمـام    تـازه  . ديدنش از طرف هر كدام از مـردان ممنـوع مـي باشـد         
كلبه، تا مدتي معين بايستي رخسار خـود را   گيري از خلوتگه عزلت و گوشه 

   18.دنيز بپوشان
ي تاريخ در مي يابيم بـابلي هـا داسـتانهايي رئاليـستي و حماسـي         با مطالعه 

ي چگــونگي ســاخت گيتــي و موجــودات و اســاس پيــدايش اشــياء  دربــاره
 در آن داستان ها سكس و زن از مسايل ابتـدايي قلمـداد داشـته                19.اند  نوشته

آن دوران بـه حـساب آمـده        ي سـاده    باشد تا جايي كه همچون يـك مـسئله          
  . است 

مـشكل    بلكـه   . در شمال آفريقا زنان مشكلي به نام حفظ بكارت نداشـتند          
ي بكارت را     شدن پرده    پاره 20.بودن رهايي يابند    اين بود كه چگونه از باكره     

مادران دنبـال  . اند دليل بر توانايي سكسي و همسرداري و وضع حمل دانسته         
كنـد حتـي اگـر آن     ي بكارت دخترانشان را پاره      كساني مي گشتند كه پرده    

                                                           
بنيادهاي : به عربي ابراهيم فتاح، بخش دوم ، ترجمه بنياد ديني، تأليف فراس السواح- 18
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 آشكارا عمل جنسي را انجـام مـي دادنـد و        21.شخص ناشناس و غريبه باشد    
در برخي جوامع   البته22.تا شوهر نمي كردند شلوار و زيرپوش نمي پوشيدند     

هايي مختلف منفذ آلـت زنـانگي دخترانـشان را مـي دوختنـد                ديگر با شيوه  
اسـت كـه     داشتهجوامع ديگري هم وجود   . مبادا كه عمل جنسي انجام دهند     

 23.انـد   ي آمادگي براي خـود فروشـي دانـسته          پوشيدن شلوار زيرين را نشانه    
ي كشور چين، نمايان شدن جسم عريان يـا           اكنون نيز در واليات دور افتاده     

در بعـضي از    . عريان زنان را نماد سرافكندگي و عيب و عار مـي داننـد              نيمه
ي   مايـان شـدن سـينه     مناطق مختلف آمريكاي جنوبي و آفريقـاي مركـزي ن         

  . زنان را عملي عادي مي شمارند
مي ميرد؛ الزم است    ” دنيساُ“زماني كه   ” :است  آمده  ” ونوس“در داستان   

كـردنش را بـه ونـوس،         جـرت هديـه   كند و اُ    كه هر زني جسم خود را هديه      
آشوري ها هم معتقد بودند كه زن بايستي، بـراي  . خداي زيبايي تقديم كند 

بـه همـين منظـور      . باشـد   ، در معبد عشتار سكس داشته        يك بار هم كه شده    
زمـاني  . زنان به معبد مي رفتند و با آرايش تمام در انتظار مردي مي نشستند             

كي از زنان را مورد خطاب قرار مـي داد و مـي       ياي وارد مي شد،       كه غريبه 

                                                           
 236األخالق، ص  سايكولوجيه: عبالحميد السيسلي.  د- 21
 240 منبع قبلي، ص - 22
 270 منبع قبلي، ص - 23



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

38 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

زن هم بـدون هـيچ گونـه بحثـي         . "با نام خدا تو را انتخاب مي كنم       ”: گفت
  24.ه مي افتاد تا كاري مقدس را به انجام برسانددنبالش را

هـايي   ي مجموعـه  فرهنگ هاي قديمي به اضـافه  اي از اين خرده    مجموعه
راه بـراي تجـاوز بـه زنـان و خـود        . انـد   ديگر، در اسالم به قانون تبديل شده      

هاي شرعي اين اعمال براي مسلمانان        و راه . است  فروشي آن ها هموار شده      
 از ديدگاه اسالم زن شيطان اسـت و بـراي فريـب دادن           .است  مشخص شده   

. عقـل كامـل نـدارد     . در زمان قاعدگي نجس اسـت     . است  مرد آفريده شده    
. ي حقـارت مـرد اسـت        مايـه . چند زن مي توانند همسران يـك مـرد باشـند          

چنـين  . نـاقص العقـل اسـت     . ي نكبت زنـدگي اسـت       ي شر و مايه     سرچشمه
ند و ساير حيوانات به حساب مـي آيـد،          شيطاني كه همتراز با اسب و گوسف      

از جلو، از عقب، از هر جـايي        . ابزاري است صرفاً براي ارضاء غرايز مردان      
مگر به نيت مـردن و اّلـا حـق    . جسمشان حالل مرد است. كه مرد آرزو كند 

. باشـند  بـراي خـدمت رسـاني بـه مـردان آمـاده            بايـد هميـشه     . خروج ندارند 
كنـد مـي توانـد     هـر زمـان مـرد اراده   . ستا  حجاب براي آن ها واجب شده       

مـي شـوند، كتـك كـاري مـي            زنداني مي شوند، تنبيـه    . زنش را طالق دهد   
واقع مـي شـوند،       شوند، سنگسار مي شوند، سرشان را مي برند، مورد معامله         

مي شوند، هتك حرمت مـي شـوند، و تجـاوز بـه آن هـا               دهيبه بردگي كشان  
  . حالل است
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حقـوقي كـه شـامل      . مطيع و تحت امـر مرداننـد        زنان هميشه ) در اين دين  (
 ي مثابـه     بـه   ” محمـد “مردان مي شود، زنان را در بر نمي گيرد، پيامبر اسالم            

كـي از  يرهبر و پادشاهي دينـي بـراي اجـراي ايـن احكـام و قـوانين، خـود           
   25.قهرمانان تاريخ است

 اي وجود دارد كه زن را مساوي بـا حيـوان بـه شـمار آورده                 در قرآن آيه  
 ي دادن ارج و مرتبه        ممكن است اين كم ارزش و رسوا گونه جلوه         26.است  

چون كه . باشد زنان در دين اسالم، از همان ديدگاه متافيزيكي نشأت گرفته 
به طور طبيعي، حيوان چند ماهي و زنان به دليل قاعدگي بـه طـور ماهيانـه،                  

محروم مي اي طبيعي است، چند روزي از توانايي سكسي          كه آن هم پديده   
، نوعي يكساني ميان آن دو پديـد          مانند و اين نوع تشابهات با حيوانات ماده       

كه جايگاه زنـان در ايـن ديـن           مشكالتي اين چنين باعث شده    . است  آورده  
 ي از يك سو به حيوان بـه مثابـه         . مساوي با زندگي حيوانات به حساب آيد      

 بيمـار و    ي موجـود  ي بـه   زن نيز به مثا     موجودي كه نادان و نفهم است؛ و به         
  . نجس و به عنوان كسي كه غذاي دستش حرام است، مي نگرند

ايـست بـراي تعـادل        وسـيله . سكس يكي از نيازهاي طبيعـي انـسان اسـت         
اخـالق سكـسي هـم محـصولي        . ارتباطات دروني بـا اعمـال بيرونـي جـسم         

 هـا در    اي ديگـر از پديـده       غير از تأثيرات طبيعي، مجموعه      به  . تاريخي است 
اي  زن كه خود محصول و پديـده . اند شكل گيري اخالق سكسي موثر بوده   

                                                           

 . است ي اين نكات بيان شده  اتي درباره در بخش هاي ديگر كتاب به وفور مستند- 25 
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پيوند زن با سكس همانند ساير      . ي تداوم زندگيست    طبيعي است، نماد اوليه   
هـا، فرهنـگ      افسانه  ولي شرايط محيط، خرده     . جانداران است و فرقي ندارد    

 را  هاي اجتماعي، تفاوت زيست محيطي در انسان ها، پديد آورندگان دين          
تفـسير و تحقيقـات متفـاوتي بـراي زن و             است كه هميشه      طوري بار آورده    

ديـن  . ي هر كدام از اينها را نيز مـشخص سـازند            دهند و وظيفه    سكس ارائه   
اسالم مطابق مستندات اين كتاب، بارزترين ديني است كه توجهي وافـر بـه          

انوني در چـارچوب خـود، قـ      . اسـت   داده    زن و عوامل موثر در سكس ارائه        
و . است كه زن در آن نقش بـسيار قهقرايـي دارد       براي انسان ها وضع كرده      

معتقد است قسمت زيادي از اين اعمال، بنيادي اخالقي و تاريخي دارند نـه      
  . اساسي طبيعي 

به همين سبب در اولين گام براي شرعيت بخـشيدن بـه متـون متـافيزيكي                
و آن را حكمي الهي  د تنزل داده  دوم و پايين تر از مر     ي خود، زن را به رتبه    
ن بخشش خدا نسبت    ي، گويا بهتر    واقعيتي را بيان نموده   . به حساب مي آورد   

از اينرو در غـزوات ايـن       . به بندگانش همانا لذت بردن جنسي از زنان است        
بهـشت ايـن ديـن      . دن زنـان را شـاهد هـستيم       يدين، به وفور به بردگي كشان     

بدترين گناه آنست كـه انـسان از روي           وه  به عال . ماالمال از دختركان است   
. دار كند خواست خود به اين نعمت خداوندي تجاوز كند و دامن او را لكه 

در اسـالم   . و راهنمايي هاي اسالمي در مورد جنس مونث را زير پا بگذارد           
. اند زن و مرد مابين دو سنگ آسياب و در دو نقش متضاد به هم قرار گرفته       

انـد كـه سـكس از روي هـوا و هـوس را گنـاهي        گرفتهاز طرفي طوري ياد   
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بزرگ به حساب بياورند؛ از طـرف ديگـر در درون خـود طـوري پـرورش              
مطابق مستندات تاريخي، . اند كه در پي ارضاء غرايز جنسي خود باشند يافته

مسلمانان بيشتر از روي هوا و هـوس در پـي ارضـاء غرايـز جنـسي خـويش               
مردان ديني اعتقاد دارند كه اين . احكام اسالمي اند نه از روي قواعد و         بوده

كار دليلي بر مخالفت با اسالم تلقي نمي شود؛ بلكـه آنهـا از نيـاز طبيعـي و                   
  . اند  روي نموده انساني خود دنباله

ــه "علــي وردي"دكتــر  ــام   در قــسمتي از كتــابش ب ” وعــاظ الــسالطين“ن
اگـر در    افراد جامعـه   .انسان ها ذاتاً سكس را دوست دارند      ” “:مي كند   اشاره

. ”اند  سكس هم عقيدهي هر موردي با يكديگر هم رأي نباشند، بر سر مسأله  
ايـن كـه    سـواي . اسـت  كرده  حقيقتاً دكتر علي وردي توصيف خوبي ارائه 

براي تدوام نسل ها الزم است، در همان حـال مـشوقي خـوب بـراي خـالي                  
مي و انـسانيت هـم   حتـي افكـار عمـو   . هاي دروني انسان هاست كردن عقده 

دين اسالم، با قرآن و تمدن و تاريخ كهن خود،          . نمي توانند منكر آن شوند    
ايـن در حاليـست   . است در مورد سكس و زن بيان نكرده        مطلبي قابل توجه    

. در قرآن وجود دارند كه پيرامون ايـن مـسائل دور مـي زننـد                كه صدها آيه  
 و سنت، غور كنيم، دريـغ از     اگر بخواهيم كامالً در متون اسالمي، در قرآن       

ي علـوم   ، حتي يك حديث نبـوي يـا يـك مطلـب عــلمي دربـاره            يك آيه 
ولي درست بر عكس، بنياد قوانين خود را        . جنسي و اساس بيولوژيكي زنان    

عربـستان    ي    جزيـره   هـا و افكـار شـبه          اي از فرهنگ هـا و افـسانه         بر مجموعه 
 كـرد كـه بيـشتر سـاكنانش از        اي ظهور   اسالم در منطقه  . است  استوار ساخته   
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اقوام عرب بيابـان نـشين بودنـد و طبيعتـاً فرهنـگ غالـب بـر تفكـر آن هـا،                      
چنين فرهنگي بر اساس جنگ و تجاوز به ديگـران اسـتوار            . اي است   عشيره
ي مــشكالت اجتمــاعي و  بــدون شــك قــوانين ايــن ديــن در نتيجــه . اســت

 اين مشكالت هم بـه      حل. اند  اقتصادي و ايدئولوژي اين منطقه سر برآورده      
فشار فرهنگي اين دين براي ذليـل  . ي همان فرهنگ امكان پذير است     وسيله

انسان ها بدون . نشأت مي گيرد كردن و سركوب زنان از فرهنگ آن منطقه  
انـد بلكـه، چـون در برابـر           هاي طبيعي برخورد نكـرده      تفكر و تأمل با پديده    

بـا تـأثيرات      انـد در نتيجـه      شـته تأثيرات طبيعي توانايي محافظت از خود را دا       
مـستثني   انـد و سـكس هـم از ايـن قاعـده       دروني و بيروني خود را وفق داده  

در كنار نيازهاي ديگري هـم چـون خـوردن، آشـاميدن، ارتبـاط بـا                . نيست
ــران، ــيله  .. ديگ ــوان وس ــه عن ــسي را ب ــاي جن ــات   نيازه ــداوم حي ــراي ت اي ب

راه و  . اين نيـاز شـركت دارنـد       برآوردن   يمرد و زن، هر دو برا     . اند  پذيرفته
ي  آميختگي دو پديده. روش و اخالق سكسي هم محصولي اجتماعي است 

ــان و    ــا مــسائل اجتمــاعي، همــان اشــتباه بزرگيــست كــه تمــام ادي طبيعــي ب
  . اند مخصوصاً دين اسالم به آن دچار شده
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  باب دوم

  

  مردان خدايي

  27تصاويري از سكسبازيهاي ديني

  
كردن اسـالم بـه آن دسـت        علمي كه محمد براي پياده     كي از اعمال غير   ي

زد؛ دست يازيدن به منابع و مأخذ تاريخي بود كه با بـازگويي موضـوعات                
مختلف در قرآن، بدون ذكر منبع و مأخذي، خود را مالك آن هـا قلمـداد                

چگـونگي آفـرينش آسـمان و زمـين، چگـونگي           ”:بـراي مثـال   . است  كرده  
ي جانــداران، بهــشت و دوزخ، احــتالم و آفــرينش آدم و حــوا، ذكــر اســام

مستي، حرام و حالل كردن خوراك، ازدواج، داسـتان اصـحاب كهـف، و              
بــسياري از داســتان هــاي ديگــر كــه قــسمت عظيمــي از قــرآن را بــه خــود  

هـم چنـين از كتـاب انجيـل در موضـوعات عيـسي و              . است  اختصاص داده   
ه مـسلمانان گويـا      از ديـدگا   28.اسـت   هـايي كـالن نمـوده         مريم سوء استفاده  

و نبايستي همانند منبعي علمي به حـساب        . است  كتاب تورات تحريف شده     
 كـافي و  ي كي از منابع مهم قرآن كه از آن بهـره ياين در حاليست كه  . آيد

                                                           
: به كردي  در اين بخش، از كتاب آيين هاي توحيدي، شجاع الدين شفا، ترجمه - 27

، 2005، بهار  ي رفرم شماره همچنين از مجله. ام  وافر برده شازين هيرش، استفاده
  105-22صفحات 
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كه قـسمت  . است) عهد عتيق/ العهد القديم(است، كتاب تورات    وافي برده   
بـديهي  . اسـت  ن اتخاذ نمـوده  و قانون ها را از آ زيادي از داستان ها و قاعده  

در قـرآن، بـا تـورات،         است كه ميان پيدايش و تقرير سرگذشت هاي اوليـه         
گذشـت تـاريخي طـوالني و    . بيش از هزار سال تفاوت تاريخي وجود دارد      

هـاي زنـدگي موجـب مـي          اي را در تمامي زمينـه       هزار ساله، تغييرات عمده   
ماعي، فرهنگـي، سياسـي،   ي تفكر، فرهنگ و آداب اجت      از اينرو نحوه  . شود

و حتي قسمتي   . مدني دوران پيدايش تورات با دوران محمد، متفاوت است        
كـامالً بـديهي اسـت كـه محمـد، بـه       . از اين دو دوران، متـضاد همديگرنـد    

است، از طرفـي ديگـر هـيچ     اي علمي بر مسائل تاريخي اشراف نداشته      شيوه  
ه همـين سـبب در موقـع    اسـت، بـ   منبع مكتوب ديگر را هم در اختيار نداشته   
اي جزيـي روشـن      با مقايسه . است  أخذ منابع، بسياري از وقايع را باور نداشته       
و مطـابق آرزوي خـود، تغييـرات     مي شود كه در انتقال وقايع صـادق نبـوده         

. اسـت  و در قرآن منعكس نموده        در قانون و داستان ها ايجاد كرده       يا  عمده
ي فراموشي سـپرده    برخي را به حيطهاند، وقايعي كه برايش غير منطقي بوده   

تحريفـي كـه مـسلمانان بـراي     . اسـت  بـازگو كـرده    است و برخي را وارونه       
با وجـودي   . اند در واقع از عقايد اسالمي نشأت مي گيرد          تورات ذكر كرده  

ها مورد مستند وجود دارد و ثابت مي كند كـه قـرآن تحريـف شـده                   كه ده 
اند، حتي يـك سـند        ي كه به تورات زده    ولي براي اثبات اتهام تحريف    . است

  . واضح و قابل اعتماد وجود ندارد
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ي  در بازگو كردن واقعيت هاي زندگي پيامبران بني اسرائيل، عقل و رويه
تحقيقات علمي حكم مي كنند، كه بـه منـابع كهـن مـورد اعتمـاد تـاريخي                  

بالطبع تورات هم خود يكـي از منـابع كهـن و مـورد اعتمـاد                . متوسل شويم 
اي از    پيـامبران خـدا، نمونـه     (از اينرو براي مـستند كـردن ايـن بخـش            . است

ــع   )سكــسبازان دينــي ــيم و از منب ــر مــي دان ــق ت ــر و موث ــورات را اصــيل ت ت
قبـل از ظهـور محمـد، هـم چـون      . مي داريم  خود را دور نگه) قرآن( ثانويه

ه بـ . انـد   پيامبري براي اسالم، چندين محمد در ميـان اديـان خاورميانـه بـوده             
خاطر اين كه اساس فرهنگ و ذات اخالق آن شخصيت ها برايمان روشـن         

هـايي از   ي دين محمد شد، سعي مي كنـيم نمونـه   شود، كه بعدها خمير مايه    
ابراهيم، لـوت،   . اخالق و سكسبازي هاي پيامبران دين يهود را تشريح كنيم         

اي وشع، سـليمان، كـه در اسـالم بـه عنـوان انـسان هـ         يهود، حزقيال، داود،    ي
ها تنها مـشتي از        ولي اين اسوه   29.اند  شده  اسوه، خيرخواه و با اخالق شناخته       

خروار پيامبراني هستند كه غرايز جنـسي آن هـا را در فـساد اخالقـي غـرق                  
  . است كرده 

ولي . وقايع مستند در اين قسمت، با عقل و مدنيت امروزي سازگار نيست       
 طـوري كـه قـسمتي از        ؛ بـه    با آداب و مدنيت روزگار خويش عجـين شـده         
  . است تفكر و اعتقادات و جزيي از فرهنگ ديني بوده
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  : ابراهيم) الف 
زماني كه ابراهيم در مهاجرت خود، به مصر مي رسد، به زنش سـارا مـي                

  ” :گويد
اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر فيكـون اذا رآك المـصريون انهـم           

 ليكون لي خير. ولي انك اختيق .ويستبقونك فيقتلونني. يقولون هذه امرأته

ابـرام الـى مـصر ان     فحـدث لمـا دخـل    .بسببك وتحيـا نفـسي مـن اجلـك    
رآها رؤساء فرعون ومدحوها لـدى  . المصريين رأوا المرأة آن ها حسنة جدا    

وصـار  . فصنع الى ابرام خيرا بسببه ا. فرعون فأخذت المرأة الى بيت. فرعون
فـضرب الـرب فرعـون وبيتـه     . الغنم وبقر وحمير وعبيد واماء وأتن وجم له

فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي . ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام
لمـاذا قلـت هـي اختـي حتـى       .لماذا لم تخبرني آن هـا امرأتـك  . صنعت بي
  .خذها واذهب. و اآلن هوذا امرأتك. لتكون زوجتي اخذتها لي

مـي  . رمصريان تو را ببيننـد اگ. من بر اين امر واقفم كه تو زني دلربا هستي     
تـو بگـو   . مرا مي كشند و تو را نيز با خود مي برند  . گويند اين همسر اوست   

در اين صورت ما را تكريم مي كنند و در حق ما نيكي ادا              . من خواهر اويم  
زماني كه بـه سـرزمين مـصر داخـل شـدند و مـصريان چنـين زن                  . مي كنند 

او را نـزد فرعـون      .  ابـراهيم اسـت    زيبايي را ديدند، پنداشتند كـه او خـواهر        
سارا به حرمسراي فرعون روانه شد و فرعون او را بـه نكـاح    . ستايش كردند 
ابـراهيم  . و در حق او نيكي كردنـد        و ابراهيم را احترام كرده    . خود در آورد  

. و خـدم و حـشم شـد     صاحب گوسفند و گاو و شـتر و االغ و كنيـز و بـرده              
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. رعـون و امـوالش ضـرر زيـادي وارد كـرد          ي سارا به ف     بعدها خدا به واسطه   
ابـراهيم را  . فرعون فهيمد كه سارا خواهر ابراهيم نيست بلكه همـسر اوسـت       

چرا مرا بدين روز انداختي؟ اين چه بدبختي بود كه بـه  ” :فرا خواند و گفت 
من روي آورد؟ چرا نگفتي كه سارا همسر توست؟ چرا گفتي كه خـواهرم             

   30.برگزيدم؟ اين هم زنت، بگير و برواست و من هم او را به همسري 
نـزد حـاكم آن     . مي رسـند  ” جرار“مي دهند تا به واليت        به سفرشان ادامه  

به  سپس حاكم آن منطقه . سارا را خواهر خود مي خواند به همان شيوه منطقه
ي ايـن   بعد از كشف دوبـاره    . نام ابي مالك او را به نكاح خود در مي آورد            

د و مقداري اموال و طال به آن ها مي دهـد و آن هـا                ، تعدادي گوسفن    مسأله
   31.را از شهر بيرون مي كند

  
  لوت) ب

خـود و  . ابراهيم و يكـي ديگـر از پيـامبران يهـود اسـت        ي    لوت برادرزاده 
ساكنان شهر ذاتاً هم جنس . زندگي مي كردند” سدوم“اش در شهر  خانواده

اسـت كـه آن شـهر را        اي، خو   به همين خاطر خدا بـا طـرح نقـشه         . باز بودند 
بدين منظور دو پيام رسان خود را نزد لوت فرستاد تا بـه آن هـا                . ويران كند 

زماني كه مـردم شـهر از وجـود مهمانـان     . كنند اعالم كند، كه شهر را تخليه     
از لوت خواستند تا آن ها را از خانه بيرون كند تا ساعاتي را              . خبردار شدند 

                                                           
 )19-11( تورات سفر تكوين، باب دوازدهم، بخش - 30
 )16-2(تورات سفر تكوين، باب بيستم، بخش  - 31
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 در عـوض دو دختـر       32. راضـي نـشد    لوت بدين كـار   . با آن ها خوش باشند    
دو دختر دارم كـه  ” :خود را در معرض ديد مردم گذاشت و به آن ها گفت  

. هر كاري را كه خدا خوشش نمي آيد با آن ها انجـام دهيـد      . اند  مرد نديده 
مهمان ها به لـوت  . مردم راضي نشدند. “باشيد ولي با مهمانانم كاري نداشته      

دها و تمام پيروانت از شهر بيرون رويـد چـون           و داما   اعالم كردند با خانواده   
لـوت اطاعـت كـرد ولـي        . را هالك سـازيم     تا بقيه   كه خداوند ما را فرستاده    

. را به بـاد شـوخي و مـزاح گرفتنـد و در شـهر ماندنـد           دامادهايش اين مسأله  
  . نهادند” سخر“رو به ” سدوم“اش از  موقع طلوع خورشيد لوت با خانواده

سـدوم و  “ باران گوگرد و آتـش را بـر سـر مردمـان       در اين موقع خداوند   
زن لوت در اين هنگام به شهر نگاه مي كرد او نيز شامل اين     . بارانيد” عامور

، خداونـد شـهر را كـامالً          بعـد از سـوزاندن كامـل منطقـه        . قهر و آتش شـد    
لـوت  . دو دخترش راه افتادند تا به غاري رسـيدند          لوت همراه . تخريب كرد 
پـدر مـا بـه سـن        ”:ر بزرگتـر بـه خـواهر كـوچكش گفـت          دخت. خوابش برد 

) تا شوهر كنيم  (است    و هيچ مردي هم در روي زمين نمانده           كهولت رسيده 
بيا به پدر مشروب بخورانيم و بـا او همبـستر شـويم، تـا هماننـد يـك آداب              

به همين سبب به لـوت   . “و صاحب نسل شويم     زميني از پدرمان صاحب بچه    
شـب بعـد دختـر      . بـزرگش بـا او همبـستر شـد        مشروب خوراندنـد و دختـر       

به دنيا آوردنـد بـه نـام     دو بچه . كوچكش با همان ترفند از پدرش حامله شد       

                                                           
 .  در فصل هاي بعدي مطابق متون قرآن از اين وقايع بحث خواهد شد- 32
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و با اين همبستري لوت با دخترانش، نسل آدم از       . ”موآب و ابن عمي   “هاي  
  . انقراض نجات يافت

  
  يهودا ) ج

. ه اسـت هودا سه پسرداشتيدرباره يهوداي پيامبر درتورات چنين آمده كه        
را به عقد پسر بزرگش در مـي آورد، امـا پـسرش پـس از           ”ثامار“زني به نام    

را براي پسر وسطي عقد مي كنـد، امـا   ” ثامار“مدتي مي ميرد و يهودا ناچار     
بـه خانـه پـدرت      : مـي گويـد   ” ثامار“او هم پس از مدتي مي ميرد، يهودا به          

د او درمـي    بازگرد و منتظر باش تا پسركوچكم بـزرگ شـود تـو را بـه عقـ                
صورت خـود را مـي پوشـاند و    ” ثامار“پس ازگذشت سال ها روزي   . آورم

مـي پنـدارد بـه او         هودا نزديك مي شود و يهـودا كـه او را زنـي فاحـشه              يبه  
بـه  : خود را معرفي نمي كند و مي گويـد   ”ثامار“. پيشنهاد عشقبازي مي دهد   

مـي  ”مـار ثا“. من چه مي دهي، او هم مي گويد به تو بزي تقـديم مـي كـنم                
او هم مهر و زنار و . عنوان بيعانه به من بده تا بز را بفرستي       گويد چيزي را به   

پـس از بـاردار شـدن       . عصاي خود را به او مي دهد و با او همبستر مي شود            
ناچار خود را پنهان مي كند، يهودا بـه دنبـالش مـي گـردد امـا او را         ” ثامار“

هرزگـي كـرده و حاملـه      ” رثامـا “نمي يابد، پس از مدتي خبر مي رسد كـه           
ي ايـن هرزگـي خـود اوسـت       هودا كه فكر نمي كنـد انجـام دهنـده         ي. است

را به پيشگاه مـي  ” ثامار“پس از اين كه . را بسوزانند” ثامار“دستور مي دهد    
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توسط مهر و زنّار و عصا نجات مي يابد و سـپس دو قلـويي               ” ثامار“آورند،  
   34. مين دو قلوهاستعيسي مسيح نيز از نسل يكي از ه 33.ميزايد

  

  : حزقيال) د
گويـا  . اند  يك فيلم سكسي بازگو كرده    ]  به  جرياني شبيه [درمورد حزقيال   

آگاه باش كه دو خـواهر      ! اي پسر آدم  : خدا به پيامبرخود حزقيال مي گويد     
انـد و بكارتـشان را    هايـشان را فـشرده   در مصر زنا كردند به طوري كه سـينه     

.  نام داشت"اهوليه" وخواهر كوچك "اَهول"رگ خواهر بز. اند نموده پاره 
جوانان بابل روي يك تختخواب با . تر بود اهوليه ازخواهر بزرگترش فاحشه

اسـت    اند و با چنين زنا كـردن هـا خـود را نجـس كـرده                   او عشقبازي كرده  
  35. گوشت آن ها مثل گوشت االغ و شهوتشان مثل شهوت اسب بود

  

  داوود ) هـ
موقعي كه روي پشت بام كاخ      . است  الً سكسباز بوده    داوود پادشاهي كام  

. اش را مـي بينـد    است، زن يكي از مردان افسر وظيفه        مشغول قدم زدن بوده     
بـا ترفنـدي مكارانـه بـا او همبـستر      . به خاطر زيبايش نمي تواند از او بگذرد  

، نيرنگ بازي هـايي بـر     براي اختفاي اين مسأله   . و او را باردار مي كند       شده  

                                                           

 )28-6( تورات، سفر التكوين، باب سى و هشت، - 33

 )16-1( انجيل متا، باب يك، - 34
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.  شوهر آن زن انجام مي دهد، تا دست آخر او را به هالكت مي رسـاند  ضد
  36. بعدها زن را پيش خود مي برد و صاحب فرزندي از او مي شود

چنـان كـه بـه خـواهر        . بود  اين رفتار داوود نبي بر پسرش نيز تأثيرگذاشته         
دارد، ”ثامـار ”و” أمنـون “اين پيامبر پسر و دختـري بـه نـام      . خود تعرض كرد  

مريض مي شود و در فرصتي مناسب عليرغم عـدم          ” ثامار“از عشق   ” ونأمن“
پس از ارضـا شـدن او را از خانـه           . ميل خواهرش، با او همخوابگي مي كند      

لباسهاي الوان از تن مي درد وخاك بر سر مي ريزد           ” ثامار“. بيرون مي كند  
  تمـه و شيون و فغان سر مي دهد اما برادر بزرگتر غائلـه را بـا ترفنـدهايي خا             

  37.مي دهد
  وشع ي) و

كي ديگر از پيـامبران عزيـز و معتبـر خـود بـه نـام           يدرجايي ديگر خدا به     
وشع جمـر دختـر     ي. وشع امر مي كند با زني حرامزاده و هرزه همبستر شود          ي

كه بعـدها بـه او پـشت        (دباليح را مي گيرد و از او صاحب پسري مي شود            
مادرت دشـمني وسـتيزه كـن تـا        برو با   ” :وشع گفت يو خداوند به    ) مي كند 

و از اين پس ترحمـي در دل        ... و....ش آشكار شود  يهرزگي از ميان پستانها   
اند و مادرشـان      تو نسبت به پسرانت قرار نخواهيم داد، چون آن ها حرامزاده          

  38.بيشرمانه هرزگي كرده و به دنبال عشق خود رفته است

                                                           

 ) 26-1(كتاب دوم ساموئل، باب يازده، : تورات- 36
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  سليمان ) ز
هايي چنـد بـراي معـشوق خـود         سليمان شاعر و عاشقي نامي بوده و شـعر        

  . كي از آثارش را به عنوان نمونه مي آوريميكه . سروده است
  ات مرا سيبي تازه كن  شيرين كشمش گونهبا دندان ها ي 

  چون كه زخم خورده و مجروح عشقم

  دست چپ دلدارم را در دست دارم 

  و با دست راست مرا درآغوش گرفته

  كي مي شوميآن گاه با معشوقم 

   من، چشمانت از پشت حجابآه عشق

  به سان چشمان كبوتري 

  .اي مرواريد و دهانت چه زيباست و لبانت همچو رشته

  هايت و شيرعسل از زير زبانت  تراوش عسل از سينه

  يدست عشق

  از در پيدا شد و درونم را برآشفت

  براي گشودن در به رويش، برخاستم

  اما عشق من برگشت و رفت

  اي دختران اورشليم 

   را سوگند مي دهم، اگرعشق من آمد، شما

  ..!به او بگوييد من مجروح عشقم

  اگر مي خواهيد بدانيد كه معشوق من كيست؟

  سرخ و سفيد است او
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  چشمانش مثل كبوتران لب رودخانه است 

لبهاي او به سان گلهاي سوسنند كه از آن ها شير پـاك مـي               

  تراود

  .در دستهايش النگوهاي طاليي زمردنشان هستند

  پاهايش مرمرينند

  دهانش هم شيرين و هم زيباست

  .اي دختران اورشليم..... اين بود معشوق من

  
  ..ن مورد محرك سكسي هم داردياين شعرطوالني است و در چند  
  پاهايت درميان كفش چه زيبايند 

  . دست سازنديا هاي نقره ي رانت مثل حلقه حلقه

  و قدح شراب است ناف تو

  د دو بچه آهوهايت به مانن و سينه

  و گردنت مثل برج عاج و

  چشمهايت به مانند حوضهاي لذت

  . به مانند خوشه انگورآويزانييو قدي نخل آسا و پستانها

  عطرنفسهايت ازسيب و دهانت خوشترين شراب است

  عشق من

  اي كاش برادرم بودي و

  همانند من پستان ها ي مادرم را مي مكيدي

  ...  عشق تو نشوميتا چنين رسوا
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را هـم بـسيار دوسـت مـي           سليمان به غير از دختران فرعون، زنـان غريبـه           
 مــدام بــا زنــي 39.هفتــصد زن عقــدي و سيــصد كنيــز داشــته اســت. داشــت
حاصــل ايــن . اســت  مــشغول خوشــگذراني بــوده "رحــاب"بــه نــام  فاحــشه

 -در واقـع ايـن پيـامبرِ      . ”بـوغز ” خوشگذراني ها با وي فرزندي شـد بـه نـام          
ا ثروتش، موقعيت انجـام چنـين كارهـايي بـرايش مـساعد             پادشاه ثروتمند ب  

 40000 كالــسكه و1400اســت كــه مالــك  بــوده و خــودش اقراركــرده 
ميزان متوسـط درآمـد سـاالنه       .  است   چابك سوار بوده   12000سورچي و   

د وي مي شد، نزديك بـه بيـست و چهـاركيلو            يحاصل از طالي ناب كه عا     
ظروف منزلش از طالي ناب بـوده  به طوري كه تمامي وسائل و  . بوده است 

   40.است
پندهاي شگفت آوري هم از وي نقـل شـده اسـت در ميـان آن هـا ابعـاد                   

چهـار  ”:براي نمونه اين مثل بيان مي شود. است سكسي و جنسي نيز برجسته   
! وضعيت در جهان موجود است كه سرنوشتشان بـرايم قابـل حـدس نيـست          

سـوراخ هـاي زيرزمينـي، سـوم        اولي راه شاهين درآسمان، دوم راه مـار در          
  ).كـ(در فرج زنان) كـ(كشتي دردريا، چهارم آلت مردانه 

پـس ازمـرگ سـليمان او       . معاون سليمان بود در روي زمـين      ”  عام  رحبه   “
در روزهاي آغاز فرمانروايش نمايندگاني از طـرف مـردم بـراي            . پيامبر شد 

رت آن چنـان  پـد ”:عرض تبريك به پيشگاه او مي روند و به او مـي گوينـد         

                                                           

 3الملوك االول، باب يازده :  التورات-39

 )13. (اخبار روزهاي دوم، باب نهم:  التورات-40
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 .بـوديم  بود كه تاب تحمـل را از دسـت داده    گاوآهني سنگين برايمان بسته   
د تا بتوانيم هر چه بيشتر و بهتر در خـدمت  ياكنون شما بار ما را سبك گردان  

پس از . كنيد سه روز ديگر براي گرفتن جوابتان مراجعه: او هم گفت. باشيم
 ســنگين برايتــان يوآهنپــدرم گــا: بــه آن هــا گفــت اتمــام مــدت ســه روزه 

پدرم با تازيانه شما را تنبيه مي كرد، ولي        . بود، من سنگينتر خواهم كرد      بسته
ي پدرم ارزشـمند تـر و    چون كه انگشت كوچكم از پايين تنه  . من با عقرب  
  41.قوي تر است

راه و روش پدر را در پيش گرفـت، حتـي از نظـر جنـسي از                 ”  عام  رحبه  “
 خود فقـط توانـسته   يرسول خدا بر زمين در زندگهمه بهتر بوده، چون اين     

. و سيصد كنيز داشته باشد    ) متعه(هجده زن رسمي و شصت زن غير رسمي           
 شـده   بعد از مرگ سليمان كه به آخرين پادشاه بزرگ بني اسرائيل شـناخته     

. است تمامي پيامبراني كه جانشين او شده اند تقريباً همگي كشته شـده انـد              
اتفاقـات    قبل از مـيالد سلـسله   587 درآن سال ها تا سال تاريخ بني اسرائيل 

ها، برادركشي ها، كشتاركودكان، مكر و نيرنـگ،   پي درپي هم چون توطئه    
و در تمـامي ايـن وقـايع        . اسـت   خيانت و جرم و جنايـت را بـه خـود ديـده              

  . خداوند قهرمان اصلي ماجراست
دختران اورشليم  خشم خدا از ي هپاراگراف بسيار عجيبي درتورات دربار  

دختران با عشوه وكرشمه راه مي رفتند و بـه زيبـايي     وجود دارد، كه چگونه   
” :خداونـد آن هـا را تهديـد مـي كنـد و مـي گويـد           . خود غرّه شـده بودنـد     
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آن ها با گردن هاي افراشته . دختران اورشليم به زيبايي خود غرّه شده بودند
ا بـا خلخالهايـشان راه مـي    انگيزشان و ايجاد سـر و صـد       وچشم و ابروي فتنه   

من فرق سر آن ها را كچل مي گردانم و فرمان مي دهم از اين پـس                 . رفتند
و زيبـايي خلخالهـا وزيـورآالت وگوشـواره و          . بر عورتـشان مـويي نرويـد      

دستبند و النگو و دستمالهايشان را نيز، متعفن مي گردانم و به جاي كمربند،     
اين گونه به جاي زيبايي، سـوختگي     . دهايشان تسمه ببندن    جاي سينه   غُل و به  

  42.و به جاي زلف زيبا، سركچل دادم
 ديني، صد و بيست و چهار هزار پيامبر در تاريخ بـشريت          يطبق افسانه ها  

ك منطقه كوچـك جغرافيـايي      ياند، پنج ششمِ اين پيامبران در         وجود داشته 
يني خـدا را  بوده اند و در واقع نمايندگي و جانش ي خاورميانه   عني در منطقه  ي

و همگي آن ها گروهي جـالد و واعـظ و فاعـل جنـسي               . اند  بر عهده داشته  
  . بودند

اولين پيامبر يعني ابراهيم كه شرح آن بيان شد؛ ايشان دو بـار زن خـود را                 
حاال اگـر  . است   و او وادار به خود فروشي كرده           در معرض معامله قرارداده   

است كه زن خـود       خاطر فقر بوده    بار اول را به حساب رهايي از مرگ و به           
بـراي بـار دوم     اسـت، خـوب توجيـه         را به عنـوان خـواهرش معرفـي كـرده           

ــه ــراي ايــن    چيــست؟ ن ــه در قــرآن هــيچ تــوجيهي منطقــي ب در تــورات و ن
تنها مي توان گفت كه صرفاً به خاطر چندرغازي         . خودفروشي وجود ندارد  

  .!است دست به چنين عملي زده 
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بر، همان طوركه بيان شد تمامي انسان هـا ولـد زنـا و              در مورد دومين پيام   
” سـدوم ”به علت تخريب و ويران شدن شهر      . ي آدم و حوا هستند      حرامزاده

ولــي پيــامبري در حالــت مــستي بــا . كــسي در روي زمــين بــاقي نمــي مانــد
و حاصل اين همخوابگي ها دو فرزند شد، كـه بعـد              دخترانش همبستر شده    

ه و پدرانـه، بـار ديگـر نـسل بـشريت از انقـراض               از چنين ارتباطات دخترانـ    
هـايي، بنيـاد و سـاختار     با ايـن حـساب و طبـق چنـين افـسانه          . نجات مي يابد  

  .  شده است بشريت براي بار دوم نيز بر اساس حرام و زنا بنياد نهاده
سومين مورد از پيامبران زناكار پيامبريست كه بـا عـروس خـويش دچـار               

خودش زناكار و خود هم . به قتل او مي گيرد  بعد تصميم   . هرزگي مي شود  
  .قاضي و دادپرور است

در مــورد چهــارمين پيــامبر، خــدا بــا حــالتي تــوأم بــا ســكس و تحريــك  
كلماتي هم چون بـازي   . بافي مي كند    اش فلسفه   احساسات جنسي با فرستاده   

ي بكـارت، عـشق بـازي، تعفـن، تختخـواب، پليـد كـردن،                 ها، پـرده    با سينه 
بـافي هاسـت كـه        هوت اسب همان كلمات زرين اين فلسفه      گوشت االغ، ش  

  . است ادگار مانده يبرايمان به 
پنجمين مورد مربوط به پيامبريست كه سواي از پيامبري، پادشاهي مقتدر            

و در آنجـا هـوس      روزي به پشت بام كاخش رفتـه        جنايت او، كه    . نيز هست 
انجام مي دهد و    اش مي كند و با او عمل جنسي           اش وسوسه   زن افسر وظيفه  

. با ترفندي عالي شوهرش را هم به قتـل مـي رسـاند؛ در تـاريخ ثبـت اسـت                   
گـري هـاي جنـسي     و ميراث حيلـه . اي براي نوجواني زيبا سر مي دهد       مرثيه
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گيـري از آن ميـراث،    اش راهم براي پسرش به ارث مي گذارد، كه با بهـره        
  . پسرش به خواهرش تجاوز مي كند

ي پيامبري در ميان       سخن از مادر زناكار و فاحشه      در مورد ششمين پيامبر،   
  . خدا نيز به او دستور انجام زنا را مي دهد است، كه 

بـه  .  در آخرين و هفتمين مورد، پيامبر به شاعري عاشق تبـديل مـي شـود             
و در عين عاشـقي  . مي كند  غير از دختران فرعون، با زنان غريبه هم معاشقه          

 مالـك صـدها زن و كالـسكه و سـورچي و            .اسـت   پادشاهي دختر باز بـوده      
ساالنه كيلو كيلو طال به پيشگاهش      . است  چابك سوار و خدم و حشم بوده        

اسـت؛   از شـاهكارهاي مانـدگاري كـه برايمـان بـه ارث گذاشـته            . اند  آورده
هـاي   با وجود چنـين عقـده  . است پنديست كه به صورت ضرب المثل مانده  
ي راه    دهنـده   ي، پسرش هم ادامـه    جنسي و درون سرشار از عشق و سكسباز       

بـا   عاقبت گرگ شود، گر چـه       گرگ زاده   “ : به قول معروف  . پدر مي شود  
  .“آدم بزرگ شود
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  فصل دوم

  

  باب اول

  

  گفتارهاي مربوط به سكس و زن در مكه
  

اي تقليدگونه در ميـان شـبه         اسالم همانند هر دين و آيين ديگري به شيوه        
اي   گفتارهاي اين دين، در بـدو ظهـور شـيوه         . ي عربستان ظهور كرد     جزيره

بـا بـت هـا، شـناخت خـدا،           گفتارهـايي همچـون مبـارزه       . متافيزيكي داشت 
اري و يمردم به برادري، محبت، گفتگوي متقابل، عفت و پاكدامني،        توصيه

هـا، بـاور بـه        همكاري، عدالت و تـرحم، بهـشت و دوزخ، سـخن از افـسانه             
ي، و موضـوعات ديگـر را شـامل مـي        هاي طبيعـ    خرافات، صحبت از پديده   

اي و چه  از اينرو اديان ديگر در طول تاريخ چه با پذيرش از طرف عده. شد
ــشكالتي       ــا م ــاري ي ــايج رفت ــه نت ــر، ب ــي ديگ ــوي گروه ــت از س ــا مخالف ب

فرهنـگ هـاي اجتمـاعي،        اند همچون تجـارت و اقتـصاد، خـرده          شده  مواجه
ــده   ــي، مفاســد و پدي ــدرت، آداب دين ــرده سياســت اجــراي ق از . داري ي ب

 اجتماعي -سياسي-ها كه تأثير مستقيمي بر زندگي اقتصادي بارزترين پديده
ي بازرگـاني و فرهنـگ        است؛ مشكل قدرت كالسـيكي، نحـوه        مردم نهاده   

هـا از نظـر محمـد         اما اين پديده  . است  هايي در مورد ازدواج و سكس بوده        
يـرا كـه مـردم در       ز. مشكلي چنان كه بايد ملموس و قابل پـي جـويي نبـود            



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

60 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

اي محض؛ و غير از پيـروي         ابتداي دعوتش به غير از گفتار متافيزيك گونه       
، انتظـار ديگـري از        و آسان مورد پسند منطقـه       كردن از رفتار اجتماعي ساده    

، ارتبـاط    همانند صوفيان سر بر گريبان خود فـرو بـرده         ) محمد. (آن نداشتند 
بـه آگـاهي    امي سـخنانش اشـاره   تمـ . بـود    بيرون قطع كرده     يخود را با دنيا   

ي عربستان در مـورد دوزخ و بهـشت و          دادن و ترساندن ساكنان شبه جزيره     
علـت   اي بـه   اندك انـدك بـا زيركـي تمـام و تـا انـدازه          . جهان آخرت بود  

ي خويش، نقاط ضـعف جامعـه    اشراف بر فرهنگ و آداب و مدنيت جامعه      
ي عربـستان   ن شـبه جزيـره  دليل آگاهي از زندگي سـاكنا  به . تشخيص داد را  

رسـيد كـه    ايـن نتيجـه   بـا آن هـا؛ بـه     همراه با عمري طوالني و پـر از تجربـه          
بـر روي چهـار اصـل     براي حال و آينـده  حركت زندگي ساكنان شبه جزيره    

كشاورزي و دامپروري، جنگ و قدرت، بازرگاني و        ” :اساسي استوار است  
  . ي جنسي سود حاصل از آن، سكس و غريزه

اي زنـدگي كنـد، بـالطبع ايـن فرهنـگ در         در ميان چنين جامعه    كسي كه 
از اينـرو در بطـن و درون        . جريان رشد و بالندگي او نيز تـأثير گـذار اسـت           

ها ايجاد نكرد، كـه رنجـش افكـار      دينش مشكلي با هيچ كدام از اين پديده       
ي ابتـدا و انتهـاي زنـدگي     بزرگترين دغدغـه . را فراهم سازد    عمومي جامعه   

 سالگي آن   40 انتشار و گسترش همان تز متافيزيكي بود كه در سن            محمد،
 سال در مكه 13هايش كه در مدت       به همين خاطر در برنامه    . را شروع كرد  

مشغول به انتشار آن ها بود و بـه دوران مكـي معـروف اسـت؛ مـوفقيتي آن                   
 سـال  13در مورد علت عدم موفقيـت محمـد در آن    . دست نياورد    به يچنان
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و انـواع تفاسـير نيـز       . ، شبهات و سؤاالت زيادي ايجـاد شـده اسـت          در مكه 
  . اند برايش تراشيده

ايـن  ” :كـرد   مهمترين علل عدم موفقيت را در دو مورد مي تـوان خالصـه            
و    اجتماعي جامعـه   -سياسي-انديشي مشكالت اقتصادي    دين نوپا براي چاره   

طالبي مي  اسالم سخن از م   . تشكيل دولت مقتدر، چيزي براي گفتن نداشت      
فـي و شـاعران در   يكرد كه قـبالً از طـرف علمـاي يهـودي و مـسيحي و حن              

داري و سـتمي   هـم در سيـستم سـرمايه    منطقه  . بود  اذهان مردم ماندگار شده     
از طرفـي ديگـر قـانوني بـراي مجريـان دولـت آن              . بـود   گير غرق شده      همه

درگير  ي عربستان هميشه قبايل و طوايف شبه جزيره    . روزگار وجود نداشت  
اي  بودند هيأت رئيسه خيلي به زحمت توانسته . بودند  جنگ و انباشت سرمايه   

ميـان  . را به دست ايـن هيـأت بـسپارند          و تصميمات نهايي منطقه     تشكيل داده 
اعضاي اين هيأت رئيسه به خـاطر حفـظ منـافع قبايـل و طوايـف مختلـف،                  

ه بتوانـد   جدال و ستيزي هميشگي بر قرار بـود و قـانوني واحـد نداشـتند كـ                
مـردم منتظـر فريادرسـي    ) بـا چنـين اوضـاعي   . (باشـد  ضمانت اجرايي داشته  

منتظر ايـن نبودنـد     . بودند كه بتواند آن ها را از اين مشكالت خالصي دهد          
همان پيامي كه مردم    .   پيام اديان ديگر منطقه    يكه ديني بيايد با همان محتوا     

. بـود  شناختي جامعـه  ه رواندليل دوم مربوط ب. نبودند نسبت به آن ها غريبه 
محمد در تمام سخنان و پيامهايش، خواستار اخالق خوب و قناعت پيشگي            

از آن هـا مـي   . با اخالق و عقليت آن ها سـازگار نبـود    كه به هيچ وجه. بود
خواست؛ جنگ نكنند و با هم برادر باشند، ثروت را فراموش كنند و به غير    
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دزدي و كالهبـرداري    . زنا نكنند . رنداز خدا براي كسي ديگر سر فرود نياو       
... قتـل عـام نكننـد و   . به ناموس و مال و ملك ديگران تجـاوز نكننـد      . نكنند

غرق در جنگ و انباشتن غنايم و جمـع آوري ثـروت    ولي آن ها تا خرخره    
به خاك و خون كشاندن چنـد نفـر در روز،     . و بدست آوردن قدرت بودند    

اي ديگر قـرار      ي طايفه   طر اين كه زير سلطه    به خا . بود  اشان شده     كار روزانه 
خريد و فـروش بردگـان و كنيـزان         . ي سر بريدن بودند     نگيرند هميشه آماده  

و از يـك تـا     با سكس هـاي دو طرفـه  . بود جزء معامالت هر روزشان شده 
در پي ارضاء     پنج حتي تا بيست زن و دهها كنيز ارضاء نمي شدند و هميشه              

و  بديهي است كه پيامي كـه از درون جامعـه  . دندخواهي خود بو حس زياده 
  . باشد مورد پذيرش قرار نمي گيرد همگام با منافع آن ها نجوشيده 

 سال در مكه موفقيتي  13مجموع اين عوامل باعث شد كه محمد در طي          
بايستي مي دانست كـه تعامـل وتـأثير گـذاري بـر          . قابل توجه بدست نياورد   

كـردن در اميـال درونـي و ابتـدايي انـسان            هاي طبيعي نوعي دخالـت        پديده
هاست و اين سلب كردن و به بازيچه گرفتن روان، عواقب روحي و رواني              

اي طبيعـي اسـت، امـا جـزء      ي جنسي اگر چه پديـده  غريزه. را به دنبال دارد 
اگر به آشكار كـردن دعـوت محمـد در    . الينفك و مهم هر اجتماعي است  

خواهد شد آياتي را كـه در ايـن مرحلـه    مكه نظري بيندازيم براي ما روشن  
اي الگـو منـشانه، سـخن از سـكس و      است بـه نـدرت و تنهـا بـا شـيوه        نوشته  

هـا    در قالب داستان و بـازگويي افـسانه       . است  ي جنسي به ميان آورده        غريزه
با آوردن آياتي، ترس و بيم و عـذاب دوزخ را           . خواستار منع زنا شده است    
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در عـوض بـا     . رو نصايحش نيستند    ست كه دنباله  ا  در دل كساني القاء كرده      
ي بهـشت نيكـو را بـه كـساني مـي دهـد كـه از او         آوردن آياتي ديگر مژده  

از اينروست كه زبان قرآن با ادبياتي توأم با ادب و متانـت             . پيروي مي كنند  
در اين مـورد چنـدين      . بيان شده است تا بتواند تأثير دروني بر مردم بگذارد         

  ” :ي نماييمنمونه را ذكر م
  

  باب دوم

  

  ي آدم و حوا افسانه
  

در عقايد اسالمي حوا به عنوان يك زن و صرفاً موجودي است كه بـراي       
زماني كه خـدا    .  لذايذ آدم، خلق شده است     يپركردن خالء تنهايي و ارضا    

بعدها كه فهميـد آدم در  ! آدم را خلق كرد، قرار نبود كه حوا هم خلق شود          
ن اسـت و نمـي دانـد كـه چگونـه زنـدگي خـود را        عالم تنهايي خود هراسا   

كرد و حوا نيـز بـه ليـست           سپري كند، ناگزير به ليست لوح محفوظ مراجعه       
  :است در قرآن آمده . شد اضافه 

bŽéĆï�Ü>g@Žæ�ÙĆ�ŽïñÜ@bŽéŽuĆìŽŒ@bŽéĆåñà@ŽÞŽÉŽuŽì@ŞòŽ‡ñyaŽì@�÷Ñşä@æĐà@â�Ù�Õ�ÝŽ‚@ññ‰MÜa@Žížè43  
واحدى آفريـد و جفـت وى را از آن      اوست آن كس كه شما را از نفس         

  .. پديد آورد تا بدان آرام گيرد
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�Ê�Ýñš@Ćæñà@Ćo�ÕñÝž‚@�ò�cĆ‹ŽáÜa@şç>g44  
  .ي چپ مرد خلق شده است زن از دنده

و . و اين چنين بر طبق اين عقايد اسالمي، اولين جـنس مؤنـث خلـق شـد                
د و جسمش نيز همانن   . جالب اين كه اين جنس همانند جنس نر عاقل نيست         

ي تحتـاني آدم اسـت و در          ي دنـده    اين موجود نـاقص زاده    . او كامل نيست  
صـرفاً بـراي پـر كـردن خـالء            حـواي نـاقص الخلقـه     . واقع مكمل آدم است   

تنهايي و زدودن آزردگي خاطر و رساندن وي به آرامش و آسـايش خلـق               
  )ليسكُنَ إِلَيها. (است شده 

و   ايـن حـواي نـاقص الخلقـه       مهم تر تنها خداي مسلمانان حكمـت          از همه 
اگر حوا نيز همچـون آدم بـه   !! ي تحتاني مرد را مي داند و بس  ي دنده   زاده

شكلي كامل خلق مي شـد؛ خـود بـه خـود بـسياري از مـشكالت از جملـه                    
مـسلمانان بـا آن دسـت بـه           و فرهنگ و اقتصاد كه امـروزه          بندي جامعه   طبقه

  . وجود نمي آمد گريبانند به
@@@bŽî@bŽåÝ�ÔŽì@@@@@@@@@@@@bŽiŽ‹ÕŽm@b�ÜŽì@bŽážnĆøñ’@žsĆïŽy@ać‡�ÌŽŠ@bŽéĆåñà@b�Ý�ØŽì@�óşåŽvÜa@�ÚžuĆìŽŒŽì@ŽoĆä�c@Ćæ�ÙĆ�a@žãŽ†�e

ŽµñáñÜbMÅÜa@Žæñà@bŽäí�ÙŽn�Ð@�òŽ‹Žvş“Üa@ñëñ‰Žè45   
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و گفتيم اى آدم خود و همـسرت در ايـن بـاغ سـكونت گيريـد و از هـر                     
زديك نشويد كه از    كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد ولى به اين درخت ن         

  .ستمكاران خواهيد بود
ي  را براي آن دو بر پا كرد به شرطي كه از ميوهبهشت خداوند  در اين آيه

  . ايجاد شد وسوسهعلت همين بازداري مشكل  به . نخورند درخت ممنوعه 
@@@@@@@@@@@@@@�ÝžƒÜa@ñòŽ‹Žv�Ž’@ô��ÝŽÈ@�Ú�mÜž†�c@ĆÞŽè@žãŽ†e@bŽî@Žßb�Ô@žçb�nĆïş“Üa@ñêĆï�Ü>g@Ž‘ŽíĆ�Ží�Ð@@@@@b�MÜ@ŞÚ�ÝžàŽì@ñ‡

ô�ÝĆjŽî46  
اى آدم آيــا تــو را بــه درخــت : گفــت. پــس شــيطان او را وسوســه كــرد

  شود راه نمايم جاودانگى و ملكى كه زايل نمى
ñêïñÐ@bŽäb�Ø@bşáñà@bŽážéŽuŽ‹Ć‚�d�Ð@bŽéĆåŽÈ@žçb�nĆïş“Üa@bŽážéMÜŽŒ�d�Ð....47  

 ايـشان را بـه   پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد و از آن چه در آن بودند       
  ..درآورد

به خاطر زيركي و توانايي شيطان از طرفي و از طـرف ديگـر خـوردن از                 
حواي . درخت ممنوعه، حوا فريب خورد و در پي آن آدم نيز، فريب خورد

شـيطان او را فريـب داد و او         . در همان حال فريبكار نيز هست       فريب خورده 
وشتي دچار ساخت كه تا روز نيز آدم را فريب داد و مؤمنان اسالم را به سرن  

   48.قيامت، غلطان در آن سرنوشت هستند
                                                           

 120 طه - 46
 36 البقرة - 47
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دور از پختگـي، كـامالً غيـر منطقـي و غيـر               داستان جدا از ساختگي و بـه      
ي درختـي كـه       چه عقليتي قبول مي كند كه خوردن از ميـوه         .  است يعقالن

غيـر  . هيج ضرري ندارد، مدرك جرمي شود براي اخراج دو نفر از بهـشت            
ين كه تمـامي زنـان جهـان بـه سـبب اشـتباه حـوا شـامل عـذابي                    منطقي تر ا  

در قـرآن وجـود دارد        صدها آيه ! خداوندي شوند؛ عذابي به نام حيض زنانه      
عجبا . است  ي خداي اسالم سخن به ميان آمده          كه از ترحم بي حد و اندازه      

  .از چنين مهرباني و چنين عذاب هايي
خـدا  . ام زنان جهـان اسـت     در عقايد اسالمي حوا مادر بزرگ و سرور تم        

گيـر   اي همـه  و اين تبديل بـه قاعـده  . براي تكميل لذايذ آدم او را خلق كرد       
گير  ي همه قاعده. اند شد كه تمامي زنان براي تكميل لذايذ مردان خلق شده    

ناقص العقل بودن زنان نيز از همين جا نشأت مي گيرد و ايـن نقـصان عقـل            
، سـر از   كامجويي بهشت را رها كردهحوا سبب شد كه آدم زندگي توأم با    
ي اين نـاقص العقـل بـودن بـه            نتيجه. زندگي پر از مشكالت زميني درآورد     

 و تمـامي  .“تمـامي زنـان جهـان نـاقص العقلنـد       “: اي كلي تبديل شـد      قاعده
و مـورد غـضب خداونـدي يعنـي همـان حـيض               حواهاي جهان شامل كينه     

، همراه بـا احـساس        وردن از آن ميوه   ها، خ   بر طبق افسانه  . ماهانه قرار گرفتند  
  . برهنگي بود و تنها توانستند با برگ درختان بهشتي خود را بپوشانند

@@@@@@@@@@@@@@@@@>×ŽŠŽì@Ćæ�ñà@b�Žá>éĆï�ÝŽÈ@>çb�Ññ—�ĆƒŽî@b��ÕñÑ��Žì@bŽážéžm�eĆí�Ž�@b�Žážé�Ü@ĆpŽ‡Ži@�òŽ‹Žvş“Üa@b�ÔaŽ̂ @bşá�Ý�Ð
ñóşåŽvÜa49 

                                                           
 22 األعراف - 49



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

67 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

هايـشان بـر     رهنگـى پس چون آن دو از ميوه آن درخت ممنوع چشيدند ب          
انـدام هايـشان،    آنان آشكار شد و با چسبانيدن برگ هاى درختان بهشت به            

  ... خود را پوشاندند
ي عيب  روشن نيست كه خداي اسالم چرا آالت تناسلي مرد و زن را مايه

بهشت كه سرآمد لذايذ و از هـر        ! ي ننگ مي داند     و نشانه ) سوآُتهما(و عار   
 است، پس چـرا انـسان در آنجـا احـساس شـرمگين         اي بري   نوع غم و غصه   

عيب و عار به او دست دهد؟ جهـاني كـه بـري از هرنـوع موجـود ديگـري            
پـس چـه لزومـي    . ي آن نيـست  است و غير از آدم و حوا كسي ديگر سكنه       
دارند؟ بدون اين كه هيچ گونـه   دارد خود را از چشمان همديگر مخفي نگه   

باشـد چـرا نگـاه         از آن به ميان آمده       ا سخني يباشد،    عمل جنسي روي داده     
كردن به آالت تناسلي حرام شد؟ كامالً روشن است كه اسالم در پاسخ بـه              

ايـن مـسائل بـه        تنها چيزي كـه بـراي توجيـه       . است  اين سؤاالت عاجز مانده     
خداونـد بـا آفـرينش پـايين        : ذهنمان خطور مي كند؛ اين است كه بگـوييم        

پـس از آن مـشكالت      . د مشكل ايجاد كـرد    براي روان و تخيالت آدميزا      تنه
حوا تبـديل بـه ابـزاري بـراي      . يكي پس از ديگري خود نمايي كردند        عمده

لذت بخشيدن و آدم نيز همچون آلـت لـذت بـردن، بـه تابلوهـاي سكـسي                  
كي تبديل به جـاني و      ي. هر دو به نماد خطا و گناه تبديل شدند        . مبدل شدند 

 ترور و كشتن براي اولـين بـار         مشكالت ديگر هم چون   . ديگري مجرم شد  
خـاطر    در ميان نسل آدم پديدار شد و نسل آدم را بـه سرنوشـت كـشتن بـه                   
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ي كشتن هابيل به دسـت قابيـل بـه            واقعه. ي جنسي گرفتاركرد    ارضاء غريزه 
  . خاطر ارضاء نياز جنسي

žê�ÝŽn�Õ�Ð@ñêïñ‚�c@ŽÞĆn�Ô@žêž�ÑŽä@žê�Ü@ĆoŽÈşí�n�Ð 50  
پـس وى را    . بـه قتـل بـرادرش ترغيـب كـرد         اش او را    ]امـاره [پس نفـس    

  ... كشت
زماني كه آدم و حوا در روي زمين زندگي مي كردند، در جريان دو بار                
حاملگي و هربار زايش دو قلو، صاحب چهار فرزند و هر بار يـك دختـر و          

براي ازدياد جمعيت خواهر و بـرادر اولـي را بـه نكـاح              . يك پسر مي شوند   
با وجود اين كـه همگـي خـواهر و بـرادر       . ردندخواهر و برادر دومي در آو     

كسي حكمت اين كار خـداي      . بودند، تبديل به زن و شوهر براي هم شدند        
بسيار پافـشاري   مخصوصاً دين اسالم كه در اين باره  .  را نمي داند    اديان اوليه 

قابيـل بـه خـاطر    . انـد   نكـرده  چيزي اضـافه  ها هم در اين باره    افسانه. مي كند 
. است كه خواهرش را به عقد هابيـل در آورد           هرش روا ندانسته    زيبايي خوا 

از طرفي ديگر مرد ديگري هم وجـود نداشـت تـا خـواهرش را بـه عقـد او           
مـي تـوان ادعـا كـرد كـه قابيـل جهـت          البته  . درآورد و نسل ها ازدياد يابند     

هـاي جنـسي خـود، بـا هـر دو             خـواهي و ارضـاء خواسـته        ارضاء ميل زيـاده   
در مـورد يكـي از خـواهرانش واقعيـت       . اسـت   جام داده   خواهرش سكس ان  
. انـد   گذاشـته   هاي قرآن و تاريخ اسالم بر ايـن امـر صـحه             دارد و حتي افسانه   

همان گونه كه ادعا مي كنند كه خدا        . است  براي خواهر دومش جاي شبهه      
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ــري را از     ــواي ديگ ــد آدم و ح ــي ش ــرد، م ــق ك ــل خل ــوا را از گ آدم و ح
در آن صـورت    . با هم وصلت انجام دهنـد       دو خانواده تا اين   . خلق كرد   تخته

و . نه خواهر و برادر به عقد همديگر در مي آمدند و نه كسي قرباني مي شد
  . نمي شدند نسل خداپرستان اسالمي حرامزاده 

اولين مشكل در تاريخ اديان داشـتن تـصور         ” :گرفت  مي توان چنين نتيجه   
كه خدا در سرنوشت انسان ها ثبت   نادرست از پايين تنه بود و اولين گناهي         

اولين خونريزي ها و برادركشي ها بر . كرد با عقد خواهر و برادر شروع شد
تمام اين فرايند و تكامـل هـا زيـر نظـر آدم و              . ي جنسي روي داد     سر غريزه 

اند و سبب ازدياد نـوه        خواهر و برادر با هم سكس داشته      . حوا انجام مي شد   
اي  ن حـساب تمـامي انـسان هـاي روي زمـين شـالوده             با ايـ  . اند  شده  و نتيجه     

  . دارند به زنا  آميخته
جاي بسي شگفتي است كه سكس بـا محـارم و آميـزش هـاي خـواهر و                  
برادر در شريعت هاي تورات و انجيل و قرآن حرام است و در مقابل چنين               

ولي همان شريعت ها نسل اندر نـسل آن عمـل   . عملي بخششي وجود ندارد  
چنـين مـسائلي از طـرف انـسان هـا مـورد         ! يمان تداعي مي كنند   حرام را برا  

انتقاد و جاي بسي سؤال است ولي اديان به طور عام و بـاألخص اسـالم، بـه      
چنين .  براي آن بيابنديياند جوابي عاقالنه و يا مفري ماورا نتوانسته هيچ وجه

. انـد  ده كه مورد تأييد اسالم نيز هست، اهميتي براي زن قائل نـش      ييها  افسانه
ي خلـق شـدن او و ايـن كـه چـرا از                اند تـوجيهي بـراي نحـوه        حتي نتوانسته 

، حائـل     اين زن نـاقص الخلقـه     . ي تحتاني مرد خلق شده است، بتراشند        دنده



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

70 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

وار شــيطان و اميــال جنــسي قابيــل و شــريعت هــاي   ميــان تمــايالت ديوانــه
وزي خداوندي، روزي ناقص العقل است، روزي فريبكار و همراه مجرم، ر          

مـي    مجبور به پوشاندن پايين تنه و روز بعد براي شوهر كردن خود را آماده             
بـه  . بر سر همين پوشاندن خود، انسان ها قرباني و خون به پا مـي شـود         . كند

 و فوران از لذايذ جنسي را لمس كنـد،           جاي اين كه جسم سرشار از عاطفه      
  . روبرو مي شود با شوهري خونالود و جسمي مرده 

ت پاياني اين افسانه سرنوشت قابيل قاتل و زناكار و خواهر شوهر            در قسم 
تنها فرضي كه مي توان در نظر داشت اينست كه قابيـل            . اش ناپيداست   مرده

اين همان تاريخي اسـت كـه      . است  اين خواهر را هم به عقد خود درآورده         
ين ي بشريت را بر اساس چن   اسالم از آن داد سخن مي راند و بنياد و شالوده          

  ! است هايي استوار ساخته  افسانه
  

  باب سوم

  وسف و سناريوي سكسي

  
داسـتان هـا   . ي پيامبري بيان شده اسـت  هايي درباره در قرآن مفصالً افسانه  

قهرمـان ايـن سـناريو پيامبريـست بـه نـام            . اي سكس آميز دارنـد      كامالً رويه 
ي  بعـدها بـه واسـطه   . يوسف كه در پاكدامني الگـوي كامـل انـسان هاسـت        

ي قـدرت   مشكلي، سر از كاخي در مي آورد و براي مدت زيادي زير سايه         
در فرصتي مناسب زن صاحب خانه . صاحب خانه زندگي را سپري مي كند   
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اين فيلم كوتاه در آيات قرآن چنـين بيـان شـده            . از او تقاضاي سكس دارد    
  ” :است
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اش بود خواسـت از او كـام گيـرد و درهـا را                كه وى در خانه   ] بانو[و آن   
گفـت پنـاه بـر      ] يوسـف [چفت كرد و گفت بيا كه از آن تو هـستم            ] پياپى[

قطعاً ستمكاران رستگار . او آقاى من است به من جاى نيكو داده است    ! خدا
اگر برهـان  ] يوسف نيز[گ وى كرد و آهن] آن زن[و در حقيقت     شوند نمى

تـا بـدى و   ] كـرديم [چنـين  . كـرد  پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مـى    
  .چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. زشتكارى را از او بازگردانيم

ي   شـبه جزيـره   بازگو كـردن چنـين فـيلم كوتـاه سكـسي، بـراي سـاكنان                
اشـتند، جـاي تأمـل و       عربستان كه محيطي سرشار از اعمال سكسي گونـه د         

باشد در اين داستان پاكدامني يوسف را  اگر محمد خواسته . بررسي نداشت
هاي ديگري مورد نقد قرار گرفتـه         به نمايش گذارد، از طرف مردم به شيوه       

ي عربـستان مـشكلي بـه نـام           از سويي ديگر در ميان مردم شبه جزيره       . است  
هـا    اين كه مي توانستند ده    ساكنين آن كه غير از      . است  سكس وجود نداشته  

باشند؛ مي توانستند از زنان بيشماري هم كه مشغول           زن و صدها كنيز داشته      
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و در ارضاء نيازهاي جنسي خـود         خود فروشي و زناكاري بودند، لذت برده      
هيچ مانع و محدوديتي نداشتند، چنين داستاني كامالً برايشان ملموس بود تا            

از دگـر سـو،   . ي عبـرت و اندرزشـان شـود    مايههاي اين چنيني بتواند    افسانه
اسـت   وسف آن پيامبر پاكدامني نبوده يمضمون داستان روشن مي سازد كه     

وسـف بـه    يكامالً مشهود است كه       كه محمد از او داد سخن مي راند؛ بلكه          
و مبرهن . ولي خدا مانع اين كار شده است   اين كار كامالً راضي بوده است       

. انـد   خواست و ميل دروني راضي بدين عمل شـده        است كه هر دو از روي       
ا او را در آغـوش      يـ  ا آويـزان او شـده،       يـ  به وي روي آورده،     ) همت به (زن

است، معلوم نيست كه اتفاق نهايي چه چيـزي بـوده             ا او را بوسيده     ي گرفته،  
عمـل زن،   كامالً شـبيه  ) و هم بها(هم چنين يوسف نيز به همان طريق    . است  

ا هـر عملـي   ي ا او را در آغوش گرفته ي ا آويزان او شده ي  روي آورده   به وي 
هر دو يـك    . اي از ابهام قرار دارد      است، اين هم در هاله      ديگر از او سر زده      

اند چيزي كه مانع از اين اتفاق شده است تأثير            عمل نسبت به هم انجام داده     
كيبايي خـود  نه شـ . است و او مانع سكس يوسف شده است خداوندي بوده  

öbŽ“�Ćz�Ñ@@@@@. (يوسـف ÜaŽì@Žöí₣��Üa@žêĆåŽÈ@ŽÓ>‹Ć—ŽåñÜ@�ÚñÜŽ‰�Ø)(     چنـين كـرديم تـا بـدى و 
م، يباشـ  اگـر بـه چنـين اعتقـادي بـاور داشـته       ) زشتكارى را از او بازگردانيم  

كسي كه در زمان انجام عمل سويي خدا فريادرس او باشد، پس عمل سوء              
اسـت    راه يوسف را ياري كـرده  خدا هم كه در اين . معنايي نخواهد داشت  

ولي تمام مردم ! است او پيامبر بوده . به اين دليل كه او شخصي معمولي نبود
اگر خداوند مـي خواهـد كـسي مرتكـب عمـل سـوء              . كه پيامبر نمي شوند   
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يا زنايي از او سر نزند، بايستي همانند مورد يوسف، فريادرس همگـان              نشده
 خدا در ميان نبود يوسف با آن زن ساعاتي          معلوم است، اگر    نتيجه  . نيز باشد 

هم چنين محمد هم به مقصود خـود نمـي رسـيد،          . خوش را سپري مي كرد    
، اين افسانه قبالً در تورات نيـز بيـان شـده              هاي مطرح شده    جداي از ديدگاه  

  .  دور از ذهن نبود وبود و براي مردم مكه، مطلبي بديع 
  

  باب چهارم

  خانم هاجر
  

قرباني كردن پيـامبري از طـرف پـدر پيـامبرش، زبـانزد             در قصص اديان،    
همـسر ابـراهيم پيـامبر        سـاره . اند  را اين گونه بيان كرده      ها واقعه     افسانه. است

هـم    بـود،     پس از سال هاي متمادي و طوالني كه از ازدواجشان گذشته          . بود
كنيـزي در   . دست به گريبـان بودنـد       چنان با مشكل اجاق كوري و نبود بچه       

ابراهيم در طي ارتبـاط جنـسي كـه بـا هـاجر             . ي آن ها بود به نام هاجر       خانه
با آگاه شدن از اين ماجرا و اعـالم نارضـايتي،             ساره. كرد  داشت او را حامله   

هـاجر از تـرس     . عضو بدن هاجر را خواهد بريد       سوگند ياد مي كند كه سه       
اهيم و  بعـدها ابـر   . و خود را پنهـان مـي سـازد          متواري شده     تهديدات ساره،   

هاجر نوزادي را به دنيا مي آورد كـه او        . هاجر مخفيانه همديگر را مي يابند     
به ايـن مـاجرا پـي نبـرد، از            و به خاطر اين كه ساره       . را اسماعيل نام مي نهد    

امـا در  . خواهـد كـه او و كـودكش را بـه جـاي دوردسـتي ببـرد             ابراهيم مي 
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اسـت و   پـي بـرده       ألهگويا بـه ايـن مـس        روايتي ديگر نقل شده است كه ساره      
هـاجر و  (هر دوي آن ها  شرطي اين چنين پيش روي ابراهيم مي گذارد كه    

. را به مكاني دور دست و بي آب و علف ببرد و خـود بـر گـردد                 ) اسماعيل
را   ابراهيم هم امـر سـاره       . تا بلكه از شدت گرسنگي و تشنگي هالك شوند        

ي و غيـر مـسكوني رهـا مـي          و آن ها را در بياباني گرم و آفتاب          اجابت كرده   
هر چه هاجر به ابراهيم التماس مـي كنـد كـه آن هـا را در ايـن مكـان          . كند

خشك و غير مسكوني بدون هيچ آب و غذايي رها نكند؛ ابراهيم تـوجهي              
  . نمي كند

به عنوان يك منبع موثق اسالمي داستان آمـدن اسـماعيل بـه             ” ابن عباس “
اولين كـسي   ” :ين گونه بيان مي كند    وار بد   ي عربستان را خالصه     شبه جزيره 

ي مكـه پـا گذاشـت مـادر اسـماعيل بـود تـا بتوانـد خـود را از                       كه به منطقه  
زندگي نمي كرد  در آن دوران كسي در مكه . دارد مخفي نگه چشمان ساره 

قبل از آنكه ابراهيم آن هـا را   . و به دليل نبود آب، كامالً خالي از سكنه بود         
بعـد از رفـتن     . (ا و مشكي آب نزد آن ها گذاشت       تنها بگذارد مقداري خرم   

اي ابـراهيم كجـا مـي       “ :هاجر در پي او راه مي افتد به او مي گويد          ) ابراهيم
” رهـا مـي كنـي؟       خالي از سـكنه و دور افتـاده           روي؟ چرا ما را در اين دره        

چندين بار اين سخن را تكرار مي كند ولـي ابـراهيم بـي توجـه بـه راهـش                    
  . مي دهد ادامه

هـاجر از آن انـدك خرمـا و آب          ”:مي دهد و مي گويد      ادامه” ابن عباس “
خودش تناول مي كـرد و بعـد از تبـديل شـدن بـه               . بيشترين سود را مي برد    
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اما بعد از مدتي گرسنگي و تشنگي بر آن هـا  . را هم سير مي كرد      شير، بچه   
بـه   هرا رهـا كـرد   بچـه  . را ديـد   هاي صفا و مروه       هاجر از دور تپه   . غالب آمد 

صـفا مـي رود بلكـه كـسي يـا مكـاني را بيابـد كـه آن هـا را از           بـاالي كـوه  
بـه  . بـاز مـي گـردد       به دره . اما كسي را نمي بيند    . گرسنگي و تشنگي برهاند   

. كسي را نمي بيند. مي كند مي رود مي ايستد و اطراف را نظاره  باالي مروه 
رفـت و     ين صفا و مروه     بدين گونه هفت بار ماب    . باز مي گردد    به دره     دوباره  

اي از راه مـي رسـد و آب    ناگهـان فرشـته  . آمد مي كند بدون هـيچ سـودي       
هاجر خود را سيراب مي كند و شـير         . زمزم را برايشان از زمين مي جوشاند      

. هايش جاري مي گردد و با آن شير اسماعيل را هم سـير مـي كنـد                  در سينه 
. راي مردم هم كشف شـد     مدتي وضع بر همين منوال بود، تا كه اين مكان ب          

ساكنان آنجا زياد شدند و كم كـم بـه شـهري تبـديل شـد كـه آن را مكـه                      
هم زماني به ديدار آن دو باز مي گردد كه هـاجر            ! حضرت ابراهيم . ناميدند

اولـين اقـدام    . اسـت   و صـاحب خـانواده        ، اسماعيل بزرگ شـده        از دنيا رفته  
دومين اقدام، ساخت   .  بود ابراهيم وادار كردن اسماعيل به طالق دادن زنش       

قربـاني  .  نامگذاري شده است   52ي مسلمانان     بود كه اكنون قبله     ي كعبه     خانه
  . كردن اسماعيل سومين امر مهم او بود
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اى پـسركم، مـن در خـواب     : و وقتى با او به جايگاه سـعى رسـيد، گفـت           
: گفـت . آيـد  برم پس ببين چه به نظـرت مـى   بينم كه تو را سر مى  مى] چنين[

انـشاءاهللا مـرا از شـكيبايان       .  را بـدان مـامورى، انجـام بـده          آنچه  ! اى پدر من  
، ]و همديگر را بـدرود گفتنـد  [ وقتى هر دو تن در دادند   پس .خواهى يافت 

ى [رؤيـا  . او را ندا داديم كه اى ابـراهيم    . را به پيشانى بر خاك افكند     ] پسر[
راسـتى  . دهـيم  ما نيكوكاران را چنين پاداش مـى      . را حقيقت بخشيدى  ] خود

و او را در ازاى قربـانى بزرگـى بـاز           . كه ايـن همـان آزمـايش آشـكار بـود          
  .يمرهانيد

 فـشرده آمـده    يبود كه در قـرآن بـه صـورت          هايي    اي از افسانه    اين خالصه 
مي گيرند اينست كه ابراهيم       ي بزرگي كه مومنان از اين افسانه          نتيجه. است  

بـود كـه    در خـواب بـه او گفتـه    . اسـت   در آزمون الهي موفـق بيـرون آمـده          
ز آن به بعـد     ا. او هم راضي بدين كار شد     . فرزندش اسماعيل را قرباني كند    

  . قرباني كردن حيوانات جاي قرباني كردن انسان ها را گرفت
 كه هم چون ديگر واقعيات بـراي آن ارزش و اهميتـي             ياز واقعيات مهم  

همـان  . و سكسبازي هاي ابـراهيم بـا هـاجر اسـت            قائل نيستند، بحث معاشقه   
ه اي واقعي از زندگي زنـان بـه حاشـي           مي كنيم، هاجر نمونه     طوركه مشاهده   

ي مومنـان     ، و فراموش شده     و بيچاره   مادري ستمديده . خداوندگارست  افتاده  
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مـالكش اسـت؛      هاجر به خاطر كنيز بودنش و ايـن كـه سـاره           . اسالمي است 
و بدون خواست خود هم       پيامبري به او تجاوز كرده    . حقي در زندگي ندارد   

. بدون ارتكـاب هـيچ جرمـي تهديـد بـه مـرگ مـي شـود                . حامله مي گردد  
اگرچـه در برخـي از      . اري مي شـود و ناچـار خـود را مخفـي مـي كنـد               متو

مي شود، اما هـر دو   مشاهده ] تمايزاتي باهم دارند[قسمتهاي تورات و قرآن  
اتفاق نظر دارند كه اسماعيل از كنيـزي بـه نـام هـاجر                منبع بر سر اين مسأله      

يعت و شـر    بـا زبـاني سـاده     . عني از زن غيرعقدي ابـراهيم     ي. متولد شده است  
ابـراهيم هـم از جملـه پيـامبراني اسـت كـه             . است  گونه اسماعيل حرام زاده     

از نظـر   . جـد اعـالي محمـد اسـت       . كامالً مورد اطمينان ديـن اسـالم اسـت        
عني همان محمد صـبور و  ي. است ظاهري هيكل و صورتشان مشابه هم بوده        

همـان  . اسـت   ي جنـسي، دوران خـويش بـوده           خويشتن دار در برابر غريـزه     
از تـرس  . امبري كـه مخفيانـه و آشـكارا بـا هـاجر ارتبـاط جنـسي داشـت                پي

را از شـمال شـبه    به دنيا آمده  ، هاجر و نوزادي تازه      تهديدات همسرش ساره  
و التمـاس     گريـه   . مي كنـد    ي مركز اين شبه جزيره        ي عربستان آواره    جزيره

 درون ايـن  در دل و به دنيا آمـده      هاي نوزادي تازه      هاي هاجر، زاري و البه      
و آن ها را در بياباني خشك و بي آب و علف . ابر مرد خدايي تأثيري نكرد

بـدين گونـه سـناريوي ايـن تـابلوي ننگـين بـا بـي وجـداني و               . رها سـاخت  
كردن و از شهر بيرون كردن و در          تجاوزگري پيامبري شروع شد و با آواره      

تنهـا  . ايي نـدارد  اي رنگين شد و اين سـناريو انتهـ          بيابان رهاكردن زن و بچه    
زيـرا كـه بـر طبـق قـوانين و           . ك را كامل كرد   ياسماعيل اين سناريوي تراژ   
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اسـت كـه جـاي بـسي انتقادهـاي كنـوني را بـاز             احكام اسـالمي حـرام زاده     
  . است گذاشته

بـه خـاطر همـسرش    . هاجر تجاوز مي كند ابراهيم، تنها براي شهوتراني به     
 خـالي از سـكنه    يرا ويالن بيابان ها     به دنيا آمده    ، هاجر و كودك تازه        ساره

. همـسر شـرعي اوسـت       هاجر زن شرعي ابراهيم نيست؛ بلكه سـاره       . مي كند 
  . است احياء كرده  محمد به عنوان پيامبر اسالم چنين اعمالي را دوباره 

. تجاوز مي كنـد     ”ماريه“كنيزي به نام      ، به     محمد در منزل همسرش حفصه    
مد، به اين كار پي مي برد و اعتراض مي همسر شرعي مح بعدها كه حفصه، 

برايش مشكلي ايجـاد نكنـد بـه حفـصه            كند، محمد از ترس اين كه حفصه        
كـه همـسر شـرعي او نيـست، نزديـك             به ماريـه،      قول مي دهد كه دگرباره        

را  راز ايـن تجـاوز و سكـسبازي محمـد و ماريـه              نشود و در عـوض، حفـصه      
   54.آشكار نكند

اي صـادق از مـردان دينـي در برابـر زنـان          و اسـوه   ابراهيم و محمـد نمونـه     
اگر بخواهيم .! هايي هم چون هاجر و ماريه با نمونه. ي دينيشان هستند  جامعه

منزلت زن و ميزان افتخار مردان با ايمـان بـه شـهوتراني بـا زن و كنيـزان را                    
و  بدانيم؛ بهتر آنست كه از ابراهيم متجاوز و هاجر مورد تجـاوز واقـع شـده         

  .شروع كنيم عيل زنازاده اسما
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  باب پنجم

  قوم لوت
  

انـد؛ بيـان      ي قومي كه هم جنس باز بـوده          داستاني مشهور درباره   قرآندر  
هـر مهمـان يـا      . بودنـد   مردانشان به سكس معقدي عادت كـرده        . شده است 

اي كه گذرش به آن شـهر مـي افتـاد، آويـزانش مـي شـدند تـا عمـل              غريبه
شخصي به نام لوت به عنوان پيـامبر        .  برسانند سكس خود را با وي، به انجام      

ي هـم جـنس بـازي، در      براي گسترش دين خود و به منظور زدودن پديـده         
  .ميانشان ظهور كرد
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هايمان به عنوان مهمان نزد لوت رسيدند، لوت ناراحت       زماني كه فرستاده  
چون كه جواناني تازه به سن رسيده بودند و با وجـود قـوم هـم جـنس                  (شد

گفت امروز همان روز سختي است كه به        ).ندبازش دچار مشكالتي مي شد    
شـماها  ) به آن ها گفت. لوت مهمان هايش را بجا نياورد   . (ام  آن دچار آمده  

مـردم شـهر جمـع شـدند و بـه           ). به حوادث بدبين شـد    (بايستي غريبه باشيد    
سـريع نزدشـان   . دادند خاطر آمدن چند جوان خوشكل به همديگر مژده مي        

مان خانه لوت با آن ها عمل جنـسي را بـه انجـام              بلكه بتوانند در ه   . رسيدند
! اي قـوم مـن  : قبالً  نيز چنين عادتي داشتند، گفت لوت به آنها، كه    . برسانند

خيلي هـم برايتـان مناسـب هـستند ولـي از خـدا              . دخترانم در اختيار شمايند   
مگر انـسان بـا اخـالق در ميانتـان          . بترسيد، مبادا نزد مهمانانم شرمسار گردم     

  ا مانع اعمال زشتتان باشد؟نيست ت
خود كه كامالً واقفي كه مـا كـاري بـه كـار دخترانـت               : در جواب گفتند  

  !داني كه هدف ما چه كساني است خوب هم مي. نداريم
اي كاش صاحب چنان قدرتي بودم تا بتوانم مـانع          : لوت در جواب گفت   

 بـه   چـرا شـماها فقـط     . واقعاً كه قومي خالفكار هـستيد     . كردار زشتتان باشم  
  دنبال هم جنس بازي هستيد؟

                                                           

، 81، هود57، النمل82، هود173-172الشعراء:  به اين آيات نگاه كنيد-55
 10يم، التحر77 هود62و67، الحجر80-78، هود167-165و169الشعراء
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اگر سكوت اختيار نكني، ناچـار خـواهي شـد شـهر را تـرك          : مردم گفتند 
 ...كني

پروردگارا از اعمـال و رفتـار ايـن قـوم           ) كند  لوت به درگاه خدا دعا مي     (
اي لوت  : مهمانان نزد لوت آمدند و گفتند     . ام را مصون بدار     خود و خانواده  

. تيم دسـت مـردم بـه سـوي تـو كوتـاه اسـت              هاي خداي شما هس     ما فرستاده 
غير از  . ات شب هنگام دور شويد و به پشت سر نگاه نكنيد            همراه با خانواده  

زمان نابودي آن ها سپيده دم . همسرت چون كه عذاب شامل او خواهد شد    
  !آيا سپيده دمان نزديك نيست؟.است

جـز  ب. اش را نجـات داديـم       و بدين گونه لـوت و خـانواده       ) درنگ نكنيد (
زمان نـزول عـذاب،     . همسرش، كه اراده كرديم جزء نابود شوندگان گردد       

اي از  هاي انباشته شده ي توده وسيله هيكباره و ب  . تمامي شهر را ويران كرديم    
. گل و آهك مذاب، بال و مـصيبت همچـو بـاراني شـامل حالـشان گرديـد                 

ت با زيرا همسر نوح و همسر لو   (همسر لوت هم جزء نابود شدگان گرديد،        
امـا بـه سـبب خيانـت بـه         .! وجود اين كـه همـسران بهتـرين پيـامبران بودنـد           

شوهرانشان؛ با بدكاران داخل آتـش شـدند تاجـايي كـه حتـي شوهرانـشان                
  ).ع آن ها شوندينتوانستند فريادرسشان باشند و نزد خداوند شف

اگر در آيات دقيق شويم مي بينيم كه اگـر چـه لـوت در ابـالغ و انتـشار                    
يش موفقيتي بدست نياورد، اما تسليم واقعيت هاي قـوم خـويش           دعوت خو 

ي هم جنس بـازي       نه تنها نتوانست دين خود را گسترش دهد و پديده         . نشد
كن نمايد، بلكه در اين راه همسرش را نيز به سبب اين كـه بـه ايـن                    را ريشه 
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 آيـات فـوق الـذكر بـه تمـام معنـا           56.بود، از دسـت داد      اخالق عادت كرده    
ي هم جنس بازي نزد محمد، عملي مذموم و حرام  اينست كه پديدهنشانگر 

دليل صحت اين ادعا اينست كـه در طـول تـاريخ اسـالم، هـيچ                . است  بوده  
اگر چه محمـد    . داستاني نقل نشده است كه خالف اين ادعا را اثبات نمايد          

است، اما به غير از سكس از جلو، دنبال           شخصي به تمام معنا شهوتران بوده       
اما با اين وجود، مطلبي كه جاي بسي شگفتي         . است   نبوده   57س معقدي سك

شده است؛ سخن از هم جـنس بـازي         است و در آيات قرآن نيز بدان اشاره       
اند و مطيع     قرآن به كساني كه به خداي اسالم ايمان آورده        . در بهشت است  

رو است كه جمعي نوجوان زيبا ي بهشتي را داده    فرمان هاي او هستند، مژده    
  . برايشان مهياست و مي توانند از آن ها كام بگيرند و بي مو هميشه 

 I@@@@@Žçìž‡�MÝŽƒžà@ČçaŽ‡�Ü>ì@Ćâ>éĆï�ÝŽÈ@žÓí�nŽî@N@@@@@@@@@�µ�ñÉŽà@Ćæ�ñà@�‘d��ØŽì@ŽÖî>Šb�Ži�cŽì@ŞlaŽíØ�d�ñi@N@@b��Ü
Žçí�Ð>�Ćåžî@b�ÜŽì@bŽéĆåŽÈ@ŽçížÈş‡Ž—žîI@NHŽçí�ÝŽáĆÉŽî@aížäbØ@bŽáñi@ŽöaŽ�ŽuH.58   

گردند با جام هـا و آبريزهـا و        مى] به خدمت [انى جاودان   بر گردشان پسر  
خـرد   نه از آن سردرد گيرند و نـه بـى     ] كه[ ي ناب روان،    يى از باده  ]ها[پياله  

  .كردند پاداشى است براى آن چه مى] اينها. [گردند

                                                           
، 57براي نمونه النمل . است شده  در مورد همسر لوت در آيات ديگري به آن اشاره- 56

 10التحريم 
است كه در بخش محمد و سكس از  اين كار را انجام داده  با همسرش عايشه  البت ه- 57

 . ايم آن بحث كرده

 24و 19-17 الواقعة-58
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ČçížåÙŽà@Čü�ÜĆü�Ü@Ćâžéşä�d�Ø@Ćâžé�Ü@ČçbŽáÝñÌ@Ćâ>éĆï�ÝŽÈ@žÓí�nŽîŽì.59  
گردنـد انگـارى     نان پسرانى است كه بر گردشان همـى       آ] خدمت[و براى   

  .اند نهفته] در صدف[ هستند كه  آن ها مرواريدهايى
 aćŠížrĆåŽà@aćü�ÜĆü�Ü@ĆâžéŽnĆjñ�Žy@ĆâžéŽnĆî�cŽŠ@aŽ̂ >g@Žçìž‡MÝŽƒžà@ČçaŽ‡Ü>ì@Ćâ>éĆï�ÝŽÈ@žÓí�nŽîŽì.60  

ه گردند چون آن ها را ببينى گويى كـ        و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى      
  .اند مرواريدهايى پراكنده

در . ي هم جنس بازي نوعي از انواع اعمال جنسي اسـت            بي ترديد پديده  
قوم محمد و مردم شـبه   است و البته  اي رهرواني داشته ا هر منطقه ي هر جامعه   

هم . به ميزاني اندك    نيستند، البته     ي عربستان نيز مستثني از اين قاعده          جزيره
در قرآن، ترسانيدن اعـراب مـسلمان آن          ز اين دست  چنان كه وجود آياتي ا    

از اينرو محمـد متـأثر از   . روزگاران نسبت به چنين سكسي را نشان مي دهد        
وجود چنين عاداتي شهواني، از لذايـذ هـم جـنس بـازي و پـسران نوجـوان            

و شهوت انگيزي و برخورداري از . مرواريدگونه براي آن ها بحث مي كند
اعالم وجود . مي دهد اش مژده جواناني را به صحابه لذايذ جنسي از چنين نو  

، مخلـد، خالـد  پسران ماندگار،، : (نوجواناني در بهشت با توصيفاتي همچون   
هـاي   ، بيـانگر عقـده  )در حال زيبايي و بي مويي مـي ماننـد        جاودان و هميشه  

شده اسـت،     اشاره  همان طور كه در آيه      . ستيدروني و عميق هم جنس باز     
سـاقي مجـالس    . اندگار نوكر و خدمتكار مـردان بهـشتي انـد         پسران جوان م  
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خـدمت  . انـد   در اطـراف و اكنافـشان آمـاده         شرابخواريشان هستند و هميشه     
خـدمت همـان معنـاي ظـاهري آن     . كردن هم قواعـد خاصـي را مـي طلبـد         

  . اي خدمت كردن است خدمت به جسم و جنس نيز گونه بلكه . نيست
پسران نوجـوان، بـه غيـر از بـه جـوش            سخن از جوانان بهشتي و توصيف       

آوردن نيروي شهواني هم جنس بازان، هـدف ديگـري نمـي توانـد داشـته                 
 ".و هم چنان بكر مي مانند     )مَخلَّدونَ( بوده  بارها و بارها قابل استفاده      ". باشد  

است، كه هر چند بار  ي حوريان آورده    درست همانند كالميست كه درباره    
بـه دختـر تبـديل        و آن ها را به زنانگي برساني، دوباره       كني    از آن ها استفاده   

  .مي شوند
چنان . نيز هست” امام عقيلي“اي مورد تأييد  چنين ديدگاه هم جنس بازانه  

   61.”مؤمنان بهشتي توانايي ارضاء هزار نوجوان را دارند” :است كه گفته
خدمات رساني و نوكري و ارضاء مالكين از سوي نوجوانان زيباروي در            

ن دنيا، و اين قبيل خدمات رساني و نوكري و ارضاء مـالكين، در بهـشت                اي
بـه عبـارت ديگـر، همـان شـهوتراني و آداب            . دارد  ادامـه     نيز به همان شيوه     

و بـه عنـوان پاداشـي       ! دارد  سكسبازي براي مـردان بهـشتي هـم چنـان ادامـه           
b�Žáñi@ŽöaŽ��Žu@@aížäb�Ø@@@@(.اخروي در ازاي اعمال دنيوي آنان، نصيبشان مـي گـردد          

Žçí�ÝŽáĆÉŽî.(62   
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خـدا را شـكرگزاري    و هميـشه  . اسـت  باز بوده  مردي بچه) يحى بن اكثم (
و  سپاس مخصوص خدايست كه ما را نيز از ياد نبرده    ” :مي كرد و مي گفت    

است، و ارج و مقامي  در بهشت نوجوانان زيبا و بي مو را برايمان مهيا كرده 
اي كـاش هـم اكنـون مـرگم در مـي            . اسـت   واالتر از كنيزان به آن ها داده        

  63."رسيد و به بهشت برين شاد مي شدم
 : ي اين آيات مطرح مي شود عبارتند از اين كه  سؤاالتي كه در نتيجه

اي منفور است، پس چرا يكـي از نعمـات            اگر هم جنس بازي پديده     -1 
چرا هم جنس بـازان را بـا نوجوانـان بـي مـو و               بهشتي محسوب مي گردد؟     

  غواء مي كنند؟زيبارخ ا
را   زيـرا كـه قـسمتي از جامعـه          . بيشتر قوم لوت هم جنس باز نبودند       -2

زماني كه خداونـد سـزادادن هـم جـنس         . زنان و كودكان تشكيل مي دادند     
كرد، تمامي ساكنان شهر از مجـرم و بـي گنـاه شـامل عـذاب                  بازان را اراده  

لكـه دربـاره    كودكانشان نه تنها هم جنس بـاز نبودنـد، ب           در حالي كه    . شدند
آيا اين گونـه بـال نـازل كـردن و عـذاب      . شهوتراني هم چيزي نمي دانستند   

  دادن عادالنه و عاقالنه است؟ 
ــه آن    -3 تعــداد هــم جــنس بــازان در جهــان امــروز، احتمــاالً نــسبت ب

، كــه در شــهرها و  ي كوچــك، بيــشتر باشــد روزگــاران كهــن و آن منطقــه
مصيبت را شامل حالشان نمي كند؟ پس چرا خدا بال و    . اند  روستاها پراكنده 

اي از قبل از ظهور اسالم تا كنون آشكارا دست به             اين در حاليست كه عده    
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 ياي و حتي هم جنس بـاز        بازي، بلكه مردان ابنه     چنين عملي مي زنند؟ نه تنها بچه      
هـا   در ميان اين گروهها مـردان دينـي و طلبـه       . در ميان زنان هم رو به ازدياد است       

پـس چـرا   . انـد  بـازي دسـتگير شـده    اند كه در مساجد در حين عمل بچه    شده  ديده  
خداوند همانند قوم لوت باليي برايشان نازل نمي كند؟ اگر خـدا شـكيبا و صـبور            
است و اشتباهات و خطاي انسان ها را عفو مي كند، پس چرا اين شكيبايي و عفو                 

 ال دچار ساخت؟ هاي بي گناه را به ب شامل قوم لوت نشد و تمامي زنان و بچه

ي اهل    است، همه   اي كه خداي اسالم به مردان مسلمانان داده           مطابق مژده  -4
ي   آمـاده   بهشت در ناز و نعمت هستند، مطابق همان آيات گروهي نوكر و هميـشه             

و   سكس در بهشت پايدار و جاودان وجود دارنـد كـه هـم چنـان در بهـشت بـرده                   
پس اين گـروه چـه      . ن مومن هستند  خادم مي مانند و تا ابد در خدمت شهوت بازا         

كساني هستند كه بري از نعمات بهشتي هستند؟ آيا اين دليـل بـر نـوعي تـضاد در               
 آيات قرآن نيست؟ 

ذكر و بازگويي داستاني اين گونه چه نفعي بـراي       : به عنوان آخرين سؤال    -5
ساير مردم و مـسلمانان دارد؟ در صـورتي كـه همـين داسـتان هـا در منـابع كهـن                      

ي عربـستان چيـزي ناآشـنا     مي شود و براي مردم شبه جزيره ه وفور ديده تاريخي ب 
و چرا    روي شده     زياده  حال با اين وجود چرا در بازگو كردن آن، اين همه            . نيست

هاي متفـاوتي ايـن بـازگويي     و بارها در سوره   . اكتفا نشده است    ك سوره   يفقط به   
ت، االعــراف، النمــل، الــصافا(هــاي  بــراي مثــال در ســوره. اســت صــورت گرفتــه 

آيـا  .  بيـان شـده اسـت      )العنكبوت، الشعراء، التحريم، الحجر، االنبياء، القمـر، هـود        
 چنين افراطي در بازگويي آن ها، از اعجاز قرآن نمي كاهد؟
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  ي فصل دوم ضميمه

  سكس در بهشت
  

اسـت؛ و تمـامي       ي چيزي به نام بهشت نبوده         اگر چه محمد پديد آورنده    
اند، ولـي     هاي گوناگون سخن رانده     پرستي از آن به شيوه      هاديان مدعي يگان  

سخن از عمق جزئيات بهشت از طرف محمد نشان از درك بزرگ او بـود               
ي عربـستان را تحـت    شبه جزيـره     و روانكاوانه جامعهيياي ماورا   كه به شيوه  

در   ي ماوراءطبيعـه    عدم وجود متدي فلـسفي و علمـي دربـاره         . تأثير قرار داد  
و ديدگاهي بر روي محمد گـشود تـا بتوانـد             ي عربستان دروازه      رهشبه جزي 

  . مطابق ميل خود از زندگي معنوي سخن به ميان آورد
در آيات و محافل مختلف تصويرهايي از بهشت و جهان آخرت را براي             

ــذ بهــشت،  جويبارهــا، ســاختار كــوه. اســت مــردم تــشريح كــرده  هــا، لذاي
و خوراكي هـا و نوشـيدني         بي مو، ميوه    خادمانش، حوري ها، پسران زيبا و       

يكـي ديگـر از تـصويرهاي     ....  هايش، سكس و آداب شهوت راني، و غيره       
اسـت؛ جايگـاه و       از آن سخن بـه ميـان آمـده            اي گسترده   بهشتي كه به شيوه   

براي درك بيشتر از ساختار و تصوير       . هاي جنسي است    اهميت و نوع رابطه   
  . اي را ذكر نماييم چند آيه. الزم استهاي قرآني  هاي بهشت، ذكرافسانه
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@@@@@@@Ž—�žà@�ÞŽ��ŽÈ@Ćæñà@ČŠbéäc@Žì@Žµñi>Šbş“ÝñÜ@Şòş‰�Ü@�‹ĆáŽ‚@Ćæñà@ČŠbéäc@Žì@žêžáĆÉ��@Ć‹şïŽÍŽnŽî@Ćâ�Ü@�æŽj�Ü@Ćæñà@ô�Ñ
@@@@ñpaŽ‹ŽáşrÜa@ĐÞ�Ø@Ćæñà@bŽéïñÐ@Ćâžé�ÜŽì@N@bŽéïñÐ@Žæîñ‡ñÜbŽ‚@N@@@@@@@@@@Žçí��ÐŽ�Ćåžî@b�ŽéĆåŽÈ@Ćâ�žè@b��ÜŽì@ČßĆí�Ì@bŽéïñÐ@b�Ü@N

@@@ČµñÈ@ñÓĆ‹MnÜa@žpaŽ‹ñ–b�Ô@ĆâžèŽ‡ĆåñÈŽì@N@@ČçížåÙŽà@Č�ĆïŽi@şæžéşä�d�Ø@N@@@@@b�ÜŽì@Ćâžé�ÝĆj�Ô@Č÷Ćä>g@şæžéĆrñánŽî@Ćâ�Ü
ğçbŽu@N@ŽïÜa@şæžéşä�d�Ø@@žçb�ŽuĆ‹ŽáÜaŽì@žpí�Ôb@N@@@Čµ�ñÈ@ČŠí�žyû@N@@@>çí�žåÙŽáÜa@>ü��ÜĆümÝÜa@>ßb�ŽrĆà�d�Ø@N@@b�şä>g

@öbŽ“ä>g@ şæžèbŽädŽ“ä�c@N@aćŠb�ÙĆi�c@ şæžèbŽåÝŽÉŽv�Ð@N@@b�ćiaŽ‹Ćm�c@ŽkñÈaŽí�ØŽì@N@@@Şó�ŽÈí�ÐĆ‹şà@�•ž‹��ÐŽì@N@@žÓí��nŽî
@Žçìž‡MÝŽƒžà@ČçaŽ‡Ü>ì@Ćâ>éĆï�ÝŽÈ@Nd�ØŽì@ŽÖî>ŠbŽi�cŽì@ŞlaŽíØ�dñi�µñÉŽà@Ćæñà@�‘@N@@b��ÜŽì@bŽéĆåŽÈ@ŽçížÈş‡Ž—žî@b�Ü

Žçí�Ð>�Ćåžî@NŽçí�ÝŽáĆÉŽî@aížäbØ@bŽáñi@ŽöaŽ�ŽuN64  
اي داشـت و بـه خـداي        هركس از مردان و زنان، اعمال و رفتـار شايـسته           

بدون هيچ محدوديتي، كامالً تأمين . شود اسالم ايمان داشت وارد بهشت مي
ي وسعت آسمان ها و زمين      بهشت به اندازه  وسعت  . برند  سر مي   و در رفاه به   

ميزبانـان بهـشتي بـا      . شـود   هاي بهشتي به رويشان گشوده مي       و دروازه . است

                                                           

هم چنين .. ايم  به خاطر منقطع نشدن معاني آيات، آنها را در كنار همديگر آورده-64
- 12، االنسان73و71، الزخرف73، الزمر21، الحديد40الغافر: كنيد به اين آيات مراجعه

، 23-23، الواقعة58، 56، الرحمان49-48-47، الصافات14، االحقاف15، محمد19
  و غيره.. 24، 19-17، 34، الواقعة33 النبأ ،35-36
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ــه   ســالم و درود خــوش آمدگويــشان هــستند و در بهــشت ابــدي و جاودان
خـواهش هـاي نفـساني را         سيني و فنجانهاي طاليي حـاوي هرآنچـه       . هستند

انـد بـا      در آنجـا جاودانـه    ) بهـشتيان . (دهند  برآورده و ديدگان را نوازش مي     
خدا در پاداش شكيبايشان فرش حريـر را     . هاي فراوان   ميوه] برخورداري از [

گيرند كه نه گرما و نه سرما  بر سر منزلي آرام مي. است به آنها عنايت كرده 
سـايه درختـان بهـشتي برسرشـان        . موجب رنجـش خاطرشـان نخواهـد بـود        

در ظــروف ســيمين شرابــشان . ترس اســتهايــشان در دســ گــسترده و ميــوه
تمامي اسباب و ظـروف، هنـري   . نوشند هاي كريستال مي    دهند و در جام     مي

اي  از چـشمه  برگرفته )سلسبيل(ي ناب از زنجبيل     ا  باده. اند  و دلربا ساخته شده   
مـو و هميـشه جـاودان، كـه بـا                 نـام سلـسبيل و نوجوانـاني خوشـكل و بـي             به

ي هـستند كـه در آب شـناورند، در          يهـا   ابيكنـي مرغـ     ديدنشان احساس مي  
چندين رودخانه در آن جاري هستند با آبي مطبـوع          . خدمتگذاري حاضرند 

كنـد و چنـدين    چندين رودخانه پر از شير كه مـزه آن تغييـر نمـي            . و دلپذير 
هــم چنــين چنــدين . خــوران رودخانــه از شــراب گــوارا مخــصوص شــراب

و . هاي مختلف در آن وجود دارد ي عسل مصفا همراه با انواع ميوه رودخانه
هيچ نوع بدمستي، استفراغ، و ناراحتي را به  ) شرابه ا . (تا ابد در آن جاودانند    

در كنار اينها حورياني براي مردان بهـشتي كـه چـشم نظـر بـه          . دنبال ندارند 
ي نـازك     همان حورياني كه هماننـد پوسـته      . كسي ديگر ندارند؛ مهيا است    

. انـد   پـذير، آمـاده     مـو و انعطـاف      ت نخورده، بـي   پز، دس   درون تخم مرغ آب   
همچو ياقوت و مرجانند، پريان سفيد با چشماني خُمار، انگار مرواريدي در       
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ايم كه هميشه دختر      حوريان را با ساختار دخترانه خلق كرده      . صدف هستند 
ن يهم چنـ . بر سريرهايي بلند و راحت هايي برآمده نشسته با سينه. باقي بمانند 

زيبايي و كامبخشي ماندگار خواهند     ] كمال[جواني كه همواره در     پسران نو 
هـاي   هايشان، در پياله گردند با خُم و پارچ و جام  بود، گرد مردان بهشتي مي    

 سـردرد و  بـه دور از اي كـه     همـان بـاده   . كننـد   گـساري مـي     مخصوص بـاده  
پــاداش اعمــال صــالح ) ايــن عنايــت و نعمــت. (رنجــش خــاطر مــي باشــند

  !.اند ه در زندگي دنيويشان انجام دادهمردانيست ك
بـسياري از ايـن     . هايي از مناظر تخيلي بهـشت مـسلمانان اسـت           اينها نمونه 

محمد مي خواست از راه اين آيات نظر جامعه     . اند  شده  نوشته  آيات در مكه    
را به سوي نعمات و خوشي هاي بهـشتي جلـب نمايـد و آن هـا را از فـساد                       

چون كـه ذات و درون و  . موفقيتي بدست نياوردولي . اخالقي مصون بدارد 
آن ها . هاي محمد بودند مخالف خواسته  فرهنگ اجتماعي غالب در منطقه،      

. خود با زيباترين زيبارويان و در اعماق جويبارهاي شراب شـنا مـي كردنـد    
هـاي   هـاي خيـالي بهـشت و ارضـاء عقـده       كساني كه خواهان چنين خواسته    

همـان  . بودند دودي از فقيران و مستمندان جامعه     درونيشان بودند، تعداد مح   
كساني كه از خوشي ها و لذايـذ جنـسي در زنـدگي اجتمـاعي و اقتـصادي        

كـه   گذاشته   همان طوركه تاريخ نيز بر اين ادعا صحه       . خويش محروم بودند  
  .ها نبودند پيروان اين دين كساني غير از اين گروه

 و بحـث از سـكس بـا انـدك      بعد از مهاجرت به مدينه، ادراكات بهـشتي       
آيات ديگري كه بتوانند معني و منظور آيـات مكـي را    . تغييراتي روبرو شد  
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هـاي هـر از       در مقابل اين آيات، گفتـه       تازه  . نشد  ا تفهيم كنند؛ نوشته   ي توجيه
  : آن ها مي كرد گاهي محمد بود كه سعي در توجيه

@@@@@@@Žßb�Ô@_óşåŽvÜa@ðñÐ@�d�nŽä�c@žê�Ü@Žßb�Ô@\ĆâŽÉŽäZ^@@@@@@@@@@@Žãb��Ô@aŽ̂ >h��Ð@b�ćáĆyŽ†@bćáĆyŽ†@ñëñ‡Žïñi@ðñ�ÑŽä@ññ‰MÜ�aŽì@
ać‹Ùñi@òŽ‹şé�nžà@ĆoŽÉŽuŽŠ@bŽéĆåŽÈ.65   

آيا در بهشت عمل جنسي ” :است  پرسيده يكي از صحابه از محمد سؤال    ي
به عبارت ديگر آيا با زنان چنـان آميزشـي داريـم كـه بـه ارگاسـم           (داريم؟  
ــه كــسي كــه جــانم در دســت  بلــه، ســوگند” :در جــواب گفــت) برســيم  ب
زمان پايان يافتن هر عمل جنسي،      . است  سكس آماده     هر لحظه ) خدا(اوست

  . دخترانگيش باز مي گردد زن به مرحله
@@@@@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@Žßb�Ô@\@@@@@@@@@@ĆâžèŽöbŽ��ñä@aížÉŽàb�Žu@aŽ̂ >g@ó�şåŽvÜa@Þ�Ćè�c@şç>g

aćŠb�ÙĆi�c@ŽçĆ‡žÈ.66  
زماني كه مردان بهشتي با زنانشان همبستر شدند و كارشـان         ” :فتپيامبر گ 

  . به اتمام رسيد، زنان خود به خود به حالت دخترانگي بر مي گردند
@@@@Žßb�Ô@_óşåŽvÜa@ðñÐ@bŽåñ÷bŽ�ñä@ô�Ü>g@Þñ—Žä@ĆÞŽè@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî@ŽÞïñÔ@\@@@ð�ñÐ@Þñ—�Žï�Ü@Þžuş‹Üa@şç>g

öaŽŠĆ‰ŽÈ@óŽ÷bñà@ô�Ü>g@ãĆíŽïÜa.67  
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اي پيـامبر خـدا، آيـا در بهـشت بـه اوج ارضـاي               ” :اند  از از پيامبر پرسيده   ب
 دختـر   100مردان بهـشتي روزانـه بـا        ” :سكس مي رسيم؟ در جواب گفت     

  . سكس مي كنند دست نخورده
چيزي كه جاي انديشيدن و بسي شگفتي دارد اين اسـت، در تمـام متـون                

ا خود يـك چهـارم   ي نيمه  ا نصفهياصيل اين دين، در بهشت حقوقي محدود     
اسـالم سـواي از     . انـد   حقوقي كه مختص مردان است، براي زنان قائل نشده        

روا نديـده     ي جامعه     اين كه در زندگي دنيوي اندك حقوقي براي اين نيمه         
 و متافيزيكي هم قائل به اندك حقوقي ييدر همان زندگي ماورا است، تازه  

راي اين طيف قائل نـشده  هم چون آزادي و مطابق آرزوي خود زيستن را ب    
ا حديث روشني وجود ندارد كه در آن اميد به زندگي تـوأم بـا               ي آيه  . است

جـداي از ايـن همـه       . باشد  هاي زنان در بهشت، ترسيم شده         لذايذ و خواسته  
انـد؛ در بهـشت هـم سرنوشـتي بجـزء             مصائب دنيوي كه نصيب زنان كـرده      

  . دخدمت به مردان و اسير شدن در دام آن ها ندارن
اسـت كـه    ي نعمات بهشتي وعظ كـرده   نقل است كه روزي پيامبر درباره  

همـان حوريـاني    .  حوري مي تواند همبستر شـود      72گويا هر مرد بهشتي با      
با هر حـوري  . است اي خاص، براي اين كار خلق كرده  كه خداوند به شيوه   

كه همبستر شود، بعد از مراجعت مجدد به او، طوري احساس مي كنـد كـه         
 زني از پيامبر پرسيد، پـس مـا چـي؟     68.... است  نوز باكره و دست نخورده      ه

                                                           

68 -)لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسي ال: قال رف ا أَْنتُمقِّ مي بِالْحَثنعي باَلَّذرَف وا بِأَعْنيد
بِأَزواجِكُم ومساكنكُم منْ أَهل الْجنَّة بِأَزواِجهِم ومساكنهم َفيدخُل الرَّجل مْنهم علَى ثْنَتينِ 
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در تفسير ابن ! شما نيز نزد شوهرانتان باز مي گرديد”: پيامبر در جواب گفت
  ” :كثير بدين گونه منقول است

@şâžq@óŽÉŽiĆŠ�dÜaŽì@óŽqb�ÝşrÜaŽì@>æĆïŽuĆìŽŒ@xşìŽ�ŽnŽm@bşåñà@ò�cĆ‹ŽáÜa@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî@óşåŽvÜa@Þž‚Ć‡Žm@pížáŽm
@@@Žßb�Ô@_bŽéuĆìŽŒ@çí�ÙŽî@ĆæŽà@bŽéŽÉŽà@Žçí�Ýž‚Ć‡ŽîŽì@\@ĆâéåŽ�Ćy�c@ŠbŽnĆƒŽn�Ð@‹şïŽƒžm@bè@çe@óŽá�ÝŽ�@čã�c@bŽî

bIÕ�Ýž‚.69   
زنـاني هـستند كـه    ! اي پيـامبر خـدا  ” : از همـسرش محمـد پرسـيد      ام سلمه 

ا چهـار شـوهر     ي زناني وجود دارند كه دو يا سه      . گرفتار چند شوهري هستند   
هـم چنـين   . انـد، و پـس از مـرگ هـم وارد بهـشت مـي شـوند               اختيار كرده 

با ايـن حـال در بهـشت كـدام        . شوهران اين زنان نيز داخل بهشت مي شوند       
ك از اين شوهران نصيب هـر يـك از آن زنـان خواهـد شـد؟ در جـواب                    ي

                                                                                                                           

ه بِعبادتهِما اللَّه وسبعينَ زوجة مما ينْشئ اللَّه وثْنَتينِ منْ ولَد آدم َلهما فَضْل علَى منْ أَنْشَأَ اللَّ
في الدنْيا يدخُل علَى الْأُولَى مْنهما في غُرَْفة منْ ياُقوتَة علَى سرِير منْ ذَهب مكَلَّل بِاللُّؤْلُؤِ 

ر إِلَى يده منْ عَليه سبعونَ زوجا منْ سْندس وإِسَتبرَق وإِنَّه َليضَع يده بين َكتَفيها ثُم ينُْظ
صدرها منْ وراء ثيابها وجِْلدها ولَحمها وإِنَّه َلينْظُر إِلَى مخّ ساقها كَما ينْظُر أَحدكُم إِلَى 

ما لَا ينْدهع وا هنَميرْآة َفبم ا َلهكَِبدهي ونعرْآة يا ماُقوت َكِبده َلهة اْليبي قَصلْك فلَا السا وّله
تَمّله ولَا يأْتيها منْ مرَّة إِلَّا وجدها عذْراء ما يْفتُر ذَكَره ولَا يْشتَكي ُقبلها إِلَّا أَنَّه لَا مني ولَا منية 

ا أَنَّ لَك أَزواجا َغيرها َفبينَما هو َكذَلك إِذْ ُنودى إِنَّا َقد عرَْفنَا أَنَّك لَا تَملّ ولَا تُملّ إِلَّ
َفيخْرُج َفيأْتيهِنَّ واحدة واحدة كُلَّما جاء واحدة قَاَلت واَللَّه ما في الْجنَّة شَيء أَحسن منْك 

 36.تفسير ابن كثير، في تفسير سورة الواقعة.) وما في الْجنَّة شَيء أَحب إِلَي منْك

 37-34لمصدر سورة الواقعة نفس ا- 69
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ن آن هــا را ياي ام ســلمه آن زن خــود مختــار اسـت يكــي از بهتــر ” :گفـت 
  . اب كندانتخ

ك دهم  ياين آزادي كه زنان در انتخاب يكي از شوهران خويش دارند،            
آن حقوق و آزادي و لذايذ اخروي نيست كه در بهشت نصيب مـردان مـي        

متأسفانه در آن هنگام زن ديگري حضور نداشت كه از محمد بپرسد؛  . شود
اگر زن بهشتي هيچ يك از شوهرانش را دوست نداشت و خواسـتار آن هـا    

 72ا چرا زنان هم مثـل مـردان نمـي تواننـد از              يبود، تكليف وي چيست؟     ن
چرا حتي در زنـدگي بهـشتي هماننـد         ! مرد خوش تيپ و جوان كام گيرند؟      

ي مـرد     زندگي دنيويشان از مرد كمتر باشـند و چيـزي كـه اليـق و شايـسته                
  اند؟  است براي زن هم اليق ندانسته

 بهشتي را با خيالپردازي چاشني ر كردن مناظريزماني كه در مكه بود تصو
 تمام سكسي   يي به تصوير كشيدن ها به تصاوير        اما در مدينه نحوه   . مي داد 

 هـستند هماننـد     يدخترانـ   زنـان هميـشه   : در بهـشت هـاي مكـي      . تغيير يافـت  
و بكر و بـي مـو    ، دست نخورده  ي نازك درون تخم مرغ آب پز شده         پوسته

مـردان مـسلمانان   : اي مـدني ولي منـاظر بهـشت هـ   . حتي نرم و خوش دست   
بدون هيچ ترحمي مي توانند به جان اين حوريان بيفتند و اعمـال جنـسي را                

روزانه مـي تواننـد بـا صـد دختـرك           . يكي پس از ديگري به انجام برسانند      
افكار و تخيالت محمـد چيـزي از فـيلم          . و بكر همبستر شوند     دست نخورده 

اي سريع و آني در مورد        سهاگر مقاي . هاي سكسي سال هاي اخير كم ندارد      
ميزان موفقيت گسترش دين محمدي در مكه و مدينه انجـام دهـيم؛ روشـن         
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خواهد شد كه درست بر عكس انتظاري كه از تبليغات خـود بـراي بهـشت        
مطابق نظـرات گونـاگون،     . هاي مكي انجام مي داد؛ موفقيتي بدست نياورد       
   :است اين دليل عدم موفقيت در دو اصل اساسي نهفته

ي وي مطلب خـاص و جديـدي بـراي            اين كه؛ پافشاري تقليد گونه    : اول
ي آن عقب نشيني از پيامبري بـراي شـهر            كه نتيجه . اعراب به همراه نداشت   

  .جنگ هايي در شهر مدينه بود و به پادشاهي رسيدن و اميري سلسله  مكه 
از   اي كه در مكه بـود بـا اسـتفاده    شد، در مرحله همان طوركه اشاره  : دوم
ولـي در  . هاي تخيلي از سكس و لذايذ بهشتي سخن به ميان مـي آورد      شيوه

اي بر روي مردان  هاي تازه از متدهاي گوناگون راه با استفاده  ي مدينه مرحله
مسلمان گشود تا بتوانند خودشان را با انواع تفريحات و لذايذ جنسي ارضاء    

سـكس و مـال و منـال         بدين گونه مسلمانان صاحب بهـشتي پـر از           70.نمايند
اين چنين داليلي باعث    . ها داد   و بهشت واقعي جاي خود را به افسانه       . شدند

سال در مكـه بـا وجـود پايـداري و خـستگي               شد كه محمد در طول سيزده       
امـا در  . ناپذيري نتوانست در انتشار و گسترش دينش موفقيتي حاصـل كنـد    

 يوفقيــت هــاصــاحب م سـال در مدينــه  عنــي در مــدت ده يمـدت كمتــري،  
  . چشمگيري شد

اي   جنبـه   توصيفات سكسي محمد در مكه توأم با تخيالت، ولي در مدينـه           
) مـسعود محمـد   (واقعي به خود گرفت كه خود بيانگر همان مطلبيست كـه            

كرده   اشاره) المجتمع البشري لماذا يشبه مستشفى المجانين     (در كتابش با نام     
                                                           

 . خواهيم نمود  در بخش هاي بعدي مستندات بهتري را ارائه - 70
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ن هـاي هـم جـنس بـازي از          در همايشي، مـردي از زيـا      ” :است و مي گويد     
در اين وقت رئيس . نظرهاي علمي و جسمي و اجتماعي بحث مي كرد نقطه

يكي از باندهاي هم جنس باز به جـاي درخواسـت روشـن كـردن مطلـب،                 
  . "است  را تقديم همايش كرده يشيشكي منحصر به فرد

در مجموع چيزي كه كامالً بديهي است ايـن اسـت كـه، كـسي بـه خـاطر         
از ميان مكيان كساني كه مـسلمان     . مات بهشتي مسلمان نشده است    لذايذ و نع  

مي شدند به خاطر فرار از مشكالت اجتماعي و مسائل بغرنج اقتـصادي بـود،         
از ميـان مـدنيان كـساني كـه مـسلمان مـي          . بـود   كه جزيي از زندگيشان شده      

شدند به خاطر ترس هاي دروني كه از دوزخ و جبروت و درندگان داشـتند               
. بودنـد  انان در مقابل مخالفانشان به عنوان يك سياست، نهادينه كرده        و مسلم 

عوامل زيادي در اين ميان دخيل بودند كه پرداختن بـه آن هـا، مـا را از                    البته  
 .موضوع اصلي كتاب دور مي سازد
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   فصل ســه

  

  ي اخالق و عقايد اسالمي حجاب در ميانه

  
 مردان عقيم خواهند ي تمامي علم و دانش بشري در فرهنگ و انديشه

  .در آن مشاركت نورزند ماند، تا زماني كه زنان به طور شايسته
اي از خشونت هميشگي در برابر زن خود  ي اديان ريشه در تاريخ و گذشته  

 مستـضعف را در ميـان   يقسمت اعظم انسان هـا  زنان همواره  . نمايي مي كند  
 به خـود اختـصاص    يهاي متافيزيك تمامي طبقات اجتماعي اديان و گفتمان

از ديدگاه ما، تا حكمراني ديـن و مـذهب برقـرار باشـد، زن هـم در           . اند  داده
نبايـد فرامـوش كـرد كـه سـاختار        . ميان اين استضعاف دسـت و پـا مـي زنـد           

. اي است زندگي زنان نشانگر پيشرفت اجتماعي و مدني و فرهنگي هر جامعه
 مـدني، علمـي، آزادي و       هاي سياسي،   گر پيشرفت در تمامي زمينه    يبه تعبير د  

دين  همين دليل است كه به. در گرو آزادي زنان است عمومي افراد جامعه رفاه
براي حفظ پايگاه خـود و نيـز تحميـل گفتمـان متـافيزيكي خـويش بـر كـل                    

ــدگي در جامعــه ــشري، نيمــي از جامعــه ســاختار زن ــان را وادار  ي ب يعنــي زن
تبـديل   كنـد، در نتيجـه   اطاعـت، خموشـي و اسـارت در برابـر مـردان مـي                 به
  . جنبش انساني و مترقي مي شود مانعي اساسي در مقابل هرگونه به

علم به اين حقيقت در نزد اديان و مـذاهب امـري        نظر مي رسد كه     چنين به   
از اين رو اديان،  مخصوصاً دين اسالم، آشكار شدن          .  بديهي و آشكار است   
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هـا و خطرنـاكترين       يـده كـي از ترسـناك تـرين پد       يرخسار زن را بـه عنـوان        
اي روبـرو اسـت كـه،         اسالم با چنـان تـرس نهادينـه       ! اند  ها قلمداد كرده    جلوه

است و اختفـاء      كرده     ماندگار جاودانه  يرا در استضعاف  ) زنان(اساس انسانيت   
اي براي سرور و ساالر باقي ماندن مـردان           مه  و پوشيدگي رخسار زنان را مقد     
نمي دهد  و از روز ازل اجازه. مي دهد ، ارائهو به عنوان بهترين راهكار ممكن  

  . خود برخوردار باشدي از آزادي هاي اوليه) زن(
. ي واجب بودن حجاب اگرچه در ابتداي امر به تعبيـر امـروزي نبـود      مسئله

ولي بعدها، باألخص در اين سال هاي اخير ابعـاد كنـوني را بـه خـود گرفتـه                   
 صـورت گرفتـه، تغييراتـي كـه         ي پوشـش،     اساسي در نحوه   يو تغييرات . است

در ميـان     توانست سرنوشت زنان را به جايگاهي برسـاند كـه موجـب مجادلـه             
  .انديشمندان اسالمي و غير اسالمي شود

در جهــان، حجــاب و ريــش و محاســن مــردان بــه عنــوان يكــي از  امــروزه
از . ، و يكي از آداب مهم اسالمي قلمداد مـي شـود   شده شاخص هاي شناخته  

م، حجاب معياري براي تفكيك زنان مؤمن از زنان غير مـسلمان            اسال  ديدگاه
ي حجـاب، اهميـت بزرگـي را در           مسئله  بهادادن اين دين به   . قلمداد مي شود  

از طرفـي اميدوارنـد بتواننـد آن را بـا دانـش             . است  دنياي معاصر ايجاد نموده   
 يگـاه   با اين تفكر كـه پوشـش و حجـاب تكيـه           . دنياي مدرن سازگار سازند   

از سـويي ديگـر فكـر مـي كننـد         . آسا ماندن باشـد     ي مصون ماندن و ملكه    برا
باعث مي شود مردان از اغفال شدن و فريب خوردن توسط زنان مسلمان در               
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در عوض عدم رعايت حجاب، براي زنان غير مسلمان هرزگي و  . امان بمانند 
  .روسپيگري و فساد را در پي دارد
كي از آن ي. اند داشته  جانبي- فرعىمسئله ى در اوائل ظهور اسالم، چندين 

 خـود    يمحمد در ابتداي دعوت دين    . است  ي پوشش اندام زنان بوده        ها نحوه 
بـر   نداده و عـالوه  ي مسائل شرعي ديگر، چندان اهميتي به اين مسأله    مثل همه 

مي از مـسائل اجتمـاعي، اقتـصادي، تـاريخي و مـدني را بـه                يآن، قسمت عظ  
اي كالسيك مابانه در فكر تبليـغ         و تنها به شيوه   . ودب  ي فراموشي سپرده      حيطه

مهـاجرت كـرد و بـا بنيـان نهـادن اولـين        بعد از اين كـه بـه مدينـه      . دينش بود 
شروع شد و  حكومت اسالمي قدرت را بدست گرفت، اعمال فشار و شكنجه

 71.پذيرش كوركورانه اين دين نمودند از اهرم فشار مردم را وادار به با استفاده
تـا مـسائل فرهنگـي و اسـتقرار           تمامي مسائل، از مسائل اقتصادي گرفتـه      براي  

ي تفكـر،     براي مسائل اخالقـي، نحـوه     . حاكميت، ضوابطي را در نظر گرفتند     
ازدواج، چگونگي شوهر دادن دختران كـم سـن و سـال، مـسائل خادمـان و                 

و روابط جنـسي اهميـت خاصـي قائـل          ] براي مردان [كنيزكان، چند همسري    
ي زنـان نيـز       چنين براي پوشـاندن قـسمت هـايي از انـدام و چهـره              هم. شدند

  .شد تدابيري انديشيده

                                                           

قبايـل مختلـف     كنيم ، مخصوصاً جنگ هاي اسـالم عليـه     اگر تاريخ اسالم را مطالعه 71-
، ) ي بني قريظـه  براي مثال قتل و عام هاي قبيله(شهر مدينه كه بيشتر آن ها  قتل عام شدند      

اي را  در قسمت سكس و محمد چند نمونه     .. بودن اين مدعا را در مي يابيم          گواه حقيقي   
 .ايم  ذكر  كرده



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

100 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

اي   ها و آداب و رسـوم هـاي گونـاگون تحقيقـات گـسترده               بر روي پديده  
همان طوركـه در پايـان ايـن       . ي حجاب بود    پوشش، مسأله   مسأله. انجام دادند 

و  سـالم بـوده  ي حجاب يكي از مـسائل مهـم ا     روشن خواهد شد، مسأله     نوشته
اي واضـح و   حجاب را به صورت وظيفـه   )باترفندهايي(علماي ديني توانستند    

ي عقل مدارانه  نه دين و  ولي با شيوه. خطير بر دوش زنان مسلمان وا گذارند
  . بيابند نه علماي ديني نتوانستند توجيهي منطقي براي سؤاالت دنياي مدرنيته

اشـتباه  ) جلبـاب (ي    نـاي كلمـه   را بـا مع   ) حجـاب (ي    مسلمانان معنـي كلمـه    
ي حجاب به معناي پوشاندن موها يـا    كلمهيدر هيچ قاموس و منبع  . اند  گرفته

به معني مانع يا حائلي است كه ميان دو نفـر يـا               بلكه. است  پوشاندن سر نيامده  
مـتكلم و مخاطـب،   (اي كـه ميـان دو نفـر     يـا فاصـله  . دو شيء به وجود بيايـد   

  .   شودايجاد )  بازيگر و بيننده
 گـشاد  لبـاس  يـا  به معني پيراهن شده هم كه در قرآن به آن اشاره) جلباب(

را بـراي   گـشاد  لبـاس  يـا   ولي محققان غير واقع بينانـه معنـي پيـراهن   72.است
                                                           

لغتي عربي است و به خاطر اين كه مستقيما از فرهنـگ عربـي اتخـاذ    ) جلباب(  لغت- 72
 اينكـه  در .در زبان هاي ديگر به سختي مي تـوان معـادل هـايي بـراي آن پيـدا كـرد                     شده  

 دسـت  بـه  و اسـت  مختلـف  لغـويين  و مفـسرين    نظـر ، گويند مي را لباسي نوع چه جلباب
 باشد مي دشوار كلمه صحيح معناي آوردن

  نويسد مي المنجد

  ). است گشاد يلباس يا پيراهن جلباب يعني ( " الواسع الثوب او القميص : الجلباب "
 قـرآن   لغـت هـاي   شـرح  مخـصوص  و است معتبري و دقيق كتاب كه راغب مفردات در

   .")روسري و پيراهن يعني ( " الخمر و القمص : الجالبيب :است است، آمده شده نگاشته
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بهترين سند براي اثبات اين مدعا، خـود قـرآن مـي           . اند  به كار برده  ) حجاب(
ولـي در هـيچ   . اسـت  ه را بكار بـرد ) حجاب(ي  تواند باشد كه هفت بار كلمه 

تعبيرهاي   است كه امروزه      كدام از آيات به آن معني مصطلح امروزي نيامده          
در اساس هم به منظور پوشيدن پوششي مخـصوص         . اند  نادرست از آن كرده   

  .است پوشاندن سر و زلف نبوده براى
  :  اولين آيه

MÜa@ŽæĆïŽiŽì@�ÚŽåĆïŽi@bŽå  وإِذَاÝŽÉŽu@Žçe‹�ÕÜa@ŽpcŽ‹�ÔaćŠížnĆ�şà@bćibŽvñy@ñòŽ‹ñ‚łbñi@ŽçížåñàĆüžî@�ý@Žæîñ‰73  
 كـه  كـسانى  و تـو  ميان) مانع و حايلي   hijab حجابا (قرآن وقت خواندن   به

 .دهيم مى قرار پوشيده اى پرده ندارند ايمان آخرت به

 :  دومين آيه

�Ð@bŽåŽyìžŠ@bŽéĆï�Ü>g@bŽåÝŽ�ĆŠ�d�Ð@bćibŽvñy@Ćâ>éñäìž†@æñà@ĆpŽ‰Žƒşmb�ÐbĞî>íŽ�@ać‹Ž“Ži@bŽé�Ü@ŽÞşrŽáŽn74   

                                                                                                                           

  :گويد مي قاموس

 تغطـي  مـا  او الملحفـة   دون للمرأه واسع ثوب و القميص : سنمار و كسرداب الجلباب و "
 يـك  و پيـراهن  از اسـت  عبارت جلباب  يعني . الخمار هو او ، كالملحفة فوق من ثيابها به

 وسيله به زن كه ) مانند چادر ( ملحفه خود يا و . ملحفه از كوچكتر بزرگ و گشاد جامه
 "چارقد يا ، پوشد مي را خويش هاي جامه تمام آن

 :است آمده العرب لسان در

 يعنـي  . صـدرها  و رأسـها  المـرأه  بـه  تغطـي  الرداء دون الخمار من اوسع ثوب الجلباب "

 و سـر  آن وسـيله  بـه   زن . كوچك تـر  عبا از و بزرگ تر چارقد از است اي جامه جلباب
 "مترجم" .  " پوشاند مي را خود سينه

 45 االسراء - 73
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 سوى به را خود روح سپس داد قرار )hijab حجابا (اى پرده آنان برابر در
  .شد نمايان او بر اندام خوش به صورت انساني تا فرستاديم او

  : ي سوم آيه
Übñi@ĆpŽŠaŽíŽm@ôşnŽy@ðĐiŽŠ@>‹Øñ̂ @æŽÈ@>‹ĆïŽƒÜa@şkžy@žoĆjŽjĆy�c@ðĐä>g@Žßb�Õ�ÐñlbŽvñz75   

 خورشـيد  تـا  دادم تـرجيح  پروردگارم ياد بر را ام  گله   عشق به : گفت سپس
  ) مخفي، قسمت پنهانيhijab بِالْحجابِ ( شد  ظلمت حجاب پس درافق در 

  :ي چهارم آيه
@@@@@@@@@@@Žz�Ć–�c@aĆìŽ†b�ŽäŽì@ĆâžèbŽáïñ�ñi@�þ�Ø@Žçí�Ð>‹ĆÉŽî@ČßbŽu>Š@ñÓaŽ‹ĆÈ�ÿa@ô�ÝŽÈŽì@ČlbŽvñy@bŽážéŽåĆïŽiŽì@Žlb

ŽçížÉŽánŽî@ĆâžèŽì@bŽèí�Ýž‚Ć‡Žî@Ćâ�Ü@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@Čã�þŽ�@ç�c@ñóşåŽvÜa 76  
و بـر    ) hijabحجـاب   (حـايلى اسـت     ] بهشتيان و جهنميـان   [و ميان آن دو     

ــك      ــر ي ــه ه ــستند ك ــى ه ــراف مردان ــته[اع ــشان ] از آن دو دس را از سيماي
  .و.و..شناسند مى

  :  پنجمين آيه
@@@@ðñÐ@bŽåžií�Ý�Ô@aí�Üb�ÔŽì@@@@@@@@@@@@Člb�Žvñy@�ÚñåĆïŽiŽì@bŽåñåĆïŽi@æñàŽì@Č‹ÔŽì@bŽåñäaŽ̂ e@ðñÐŽì@ñêĆï�Ü>g@bŽäížÈĆ‡Žm@bşáĐà@ŞóşåñØ�c
Žçí�ÝñàbŽÈ@bŽåşä>g@ĆÞŽáĆÈb�Ð 77 

                                                                                                                           
 17  مريم- 74
 32 ص - 75
 46 االعراف - 76
 5  فصلت - 77
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 محجوب سخت خوانى مى آن سوى به را آن چه ما   از ما دل هاى  گفتند و
 حجـاب  (اى پـرده  تو و ما ميان و سنگينى ما گوش هاى  در و است مهجور و

hijab (كنيم مى را خود كار] هم [ما بكن را خود كار تو پس است.  
  :  ششمين آيه

@@@@@@@@@@@@@@@@@bIÜí�ž�ŽŠ@ŽÞ�ñ�Ć‹žî@Ćì�c@Şlb�Žvñy@öaŽŠŽì@æ�ñà@Ćì�c@b�ćïĆyŽì@bMÜ>g@žêMÝÜa@žêŽá�Ý�Ùžî@ç�c@�‹Ž“ŽjñÜ@Žçb�Ø@bŽàŽì
âïñÙŽy@ğðñÝŽÈ@žêşä>g@žöbŽ“Žî@bŽà@ñêñäĆ̂ >hñi@Žðñyížï�Ð78 

 از يـا  وحـى ] راه از [جـز  گويـد  سـخن  او با خدا كه نرسد را بشرى هيچ و
 چـه  هـر  او اذن به و بفرستد اى فرستاده يا ) hijab حجابٍ (اي پرده  فراسوى
  .. نمايد وحى بخواهد

  :  هفتمين آيه
@@@@@@@@@@@@@@@�ãb�ŽÉ��@ô��Ü>g@Ćâ��Ù�Ü@ŽçŽ̂ Ćü�žî@ç�c@b�MÜ>g@Đð�ñjşåÜa@Žpížïži@aí�Ýž‚Ć‡Žm@b�Ü@aížåŽàe@Žæîñ‰MÜa@bŽé₣î�c@bŽî@@Ž‹�Ćï�Ì@

@@@@@@@@@@@@Şsîñ‡ŽzñÜ@Žµñ�ñädŽnĆ�žà@b�ÜŽì@aìž‹ñ“Žnäb�Ð@ĆâžnĆáñÉ��@aŽ̂ >h�Ð@aí�Ýž‚Ć†b�Ð@ĆâžnïñÈž†@aŽ̂ >g@ĆæñÙ�ÜŽì@žëbŽä>g@Žæî>‹ñÄbŽä
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aŽ̂ >gŽì@ĐÖ�ŽzÜa@Žæ�ñà@ðñïĆzŽnĆ��Žî@b��Ü@žê�MÝÜaŽì@Ćâ�Ùå�ñà@ðñïĆzŽnĆ��Žï�Ð@şðñjşåÜa@ññ̂ Ćüžî@Žçb�Ø@Ćâ�ÙñÜŽ̂ @şç>g

@Žà@şæžèížážnÜ�dŽ�@@@@@@@@@@@@@b�ŽàŽì@şæ>éñií��Ý�ÔŽì@Ćâ�Ùñií��Ý�ÕñÜ@ž‹Žé��c@Ćâ�ÙñÜŽ̂ @ŞlbŽvñy@öaŽŠŽì@æñà@şæžèí�Ü�dĆ�b�Ð@bćÈbŽn
@Žçb�Ø@Ćâ�ÙñÜŽ̂ @şç>g@ać‡Ži�c@ñëñ‡ĆÉŽi@æñà@žêŽuaŽìĆŒ�c@aížzñÙåŽm@ç�c@b�ÜŽì@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@aìž̂ Ćüžm@ç�c@Ćâ�Ù�Ü@Žçb�Ø

bćáïñÅŽÈ@ñêMÝÜa@Ž‡åñÈ 79  
 آن كـه    مگـر  .مـشويد  پيامبر اتاقهاى داخل ايد، وردهآ ايمان كه ىسانك اى
 انتظـار  در آن كـه     بى] هم آن [شود داده اجازه شما به طعامى] خوردن [براى
 وقتـى  و گرديـد  داخـل  شـديد  دعوت كه هنگامى ولى. باشيد آن شدن پخته

                                                           
 51  شوري-78
 53  احزاب -79
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 ايـن . و مـشغول حرافـى و سـخن گفـتن نـشويد          شـويد  پراكنده خورديد غذا
 آن كـه    حـال  و دارد مـى  شـرم  شـما  از] لى[و رنجاند مى را پيامبر شما] رفتار[

 از خواسـتيد  چيـزى ] پيامبر [زنان از چون و كند نمى شرم] گويى[حق از خدا
دل  بـاكى وتـصفيه ى    براى   اين بخواهيد آنان از )hijab حجابٍ (پرده پشت
 و برنجانيـد  را خدا رسول نداريد حق شما و آنان مي باشد   دلهاى و شما هاى

 اين كه چرا درآوريد خود نكاح به او] مرگ [از پس را زنانش] نبايد [لقامط
  .است بزرگ] گناهى [همواره خدا نزد] كار[

 كـه  اسـت  حـدي  اي پرده اي مانع 80)حجاب (لفظ شده ذكر آيات به توجه با
 چيـزي  آن حجـاب  از منظور؛  منوال بدين. شود شامل را چيز دو بين انفصال
 حتـي . گذارنـد  مـي  سـر  بر امروزي مرسوم پوشش نعنوا به بانوان كه نيست
بـا وجـود چنـين واقعيتـي،        . كـرد  استخراج آن از توان نمي را مشابهي معناي

 معنـاي  كيـ  تنهـا  بـه طـوري كـه      ،انـد  كرده تفسير را آن مقابل  نقطه مفسران
 آن هـم  . شـود  اسـتنباط  آن از پـسندانه   عامـه  و مصطلح تقليدمĤبانـه   و سطحي
اين در حاليست كه در هيچ كدام  .زنان زلف و سر يدنپوشان است از عبارت

ي حجاب  اي به حجاب كالسيك و سنتي يا فلسفه      از آيات فوق الذكر اشاره    
به خاطر همين اشتباهات است كه حجاب به عامل مهمي        . است  به بيان نيامده    

 از يـك    يهاي گوناگون اجراي احكام اسالم      براي ايجاد مناقشات ميان شيوه    

                                                           
 احتجـب  وقد .ستره :حجبه و وحجابا حجبا يحجبه ء الشي حجب .الستْر :الحجاب -80

 مـادة  : المعجـم الوسـيط   كـذلك  و العرب، لسان (.حجاب راءو من اك¶تن إِذا وتحجب

 )حجب
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هاي كنوانسيون حقـوق بـشر و     طرف ديگر تقابل با مواد و تبصره    طرف، و از  
  . است ي مدني، تبديل شده  جامعه

، هـزاران كتـاب در ايـن        ياست، كه عالمان اسالم     اين انتقادات سبب شده     
ي   در مـورد آن بخواننـد و بـا حربـه            باب بنويسند، در مساجد ميليون ها خطبه      

اف شـوم خـود را لعـابي مـذهبي          فراوان سعي دارند اهـد     يآيات و تالش ها   
با آن حجابي كه زنان )  آن حجابي كه در قرآن بيان شده(در حالي كه . دهند

  . مي پوشند تفاوت هاي زيادي دارد
مّلـت هـايي    : براي بيشتر واضح شدن مسأله بهتر است حقايقي را بيان كنيم          

 و هـايي هـم چـون سـردي        انـد پديـده     كه مستقيماً از طبيعت تاثير پـذير بـوده        
) سر(ي پوشاندن     سازي، در نحوه    گرمي، جداي از تأثير بر رفتار و بافت خانه        

طوري كه تمايزي محسوس ميـان فرهنـگ و           به. است  بر آن ها اثرگذار بوده      
ي   هـا درنحـوه     اسـت، ايـن پديـده       رفتار ملّت ها و نژادها را بـه وجـود آورده            

همان طوركه منـابع    . تاس  پوشش لباس زنان و مردان نيز خالي از تأثير نبوده           
تاريخي مورد اعتماد اذعان مي دارند و اكنون هـم كـامالً  محـسوس اسـت،                  

و زنـان  ) عمامـه ( عربـستان، مـردان   ي جزيره قبل از دعوت اسالم در ميان شبه      
   81.اند مي بستهبر سر )  خمر، خمار، چفته(

ش و يك نوع پوش. نوعي از انواع دستار است     بلكه  .. حجاب نيست )  چفته(
قبـل از اسـالم، زنـان بـه خـاطر           . معمولي است درست ماننـد پوشـش مـردان        

. مــي بــستند محافظــت از گرمــا و بعــضي مــوارد ديگــر، بــه سرهايــشان چفتــه
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اش بـر   هـاي دوگانـه   و آويزه.  مي شد اي مدور فقط دور سر بسته      شيوه  به  چفته
و دوش  ها گاهي اوقات بـر شـانه      اين آويزه . هايشان آويزان مي شد     روي شانه 

  . است آن ها آويزان مي شده 
 پشت و كمر قابل رؤيت بخش هايى از، گردن و  ، چهره در آن دوران سينه

، مرواريـد و بعـضي        به همين سبب با انواع زيورآالت از قبيل طال، نقـره          . بود
سـندي محكـم در   . اشياي ديگر كه اعراب داشتند، خود را مزين مي كردنـد    

باشـند بـه نحـوي كـه بـاالي       اس كوتاه پوشـيده دست نداريم تا روشن كند لب   
گمان اين مي رود به خاطر     . باشد  پاهايشان يا باالي آرنج هايشان نمايان بوده        

مـي تـوان ادعـا      . باشـند   دهيي خورشيد، قسمت هاي نمايان بدن را پوشان         اشعه
 از غيـر  بـه  و. باشـند   دهيپوشان را خود، گشاد پيراهن همان اي) جلباب(كرد با 

بـود،   عادتـشان رايـج   و عـرف  كه در، مچ و پا و سينه عريان مانند هاي اندام
در ميـان   ) الزي المـشترك  (لباس متحدالشكل   . اند نداشته عريان اندامي ديگر

جوامـع ابتـدايي، لبـاس گـشاد        . اسـت   زنان قـديمي خاورميانـه معمـول بـوده          
ن لباس ها اي البته.  را همچو آدابي، چنانكه مرسوم بود، مي پوشيدند ) جلباب(

،   هماهنگ با فرم طبيعي و برجستگيهاي انـدام نبودنـد بلكـه             و   خوش دوخت 
انـد مـچ    اسناد مشخص كـرده  ولي همان طوركه. كامالً  گشاد و بزرگ بودند  

پا و بخـشي از سـاعد دسـت، بـا زيـورآالت و يـا بـدون زيـورآالت نمايـان                      
                  82.  اند بوده

                                                           
  108.  السيسلي ، ص - 82



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

107 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

 انتشار آن از طرف محمد و اصحابش، زنان بـه  با ظهور اسالم و اقدام براي    
سـال   اسالم و پيامبرش، حداقل تا سيزده .  پوشش باز هم ادامه دادند   اين شيوه 

در . اند   جزيي ترين مطلبي در قرآن ثبت نكرده        در مكه، در مورد اين پديده،     
. اسـت  ي حجاب مكتوب نـشده       هم در قرآن درباره     اين مدت حتي يك آيه      

   به يقين حتي بعد از چند سالي كه از هجرت محمـد بـه مدينـه               احتمال قريب 
، يكـي   بعـدها در دو آيـه  . انـد  بود؛ زنان به اين طرز پوشش ادامـه داده    گذشته

ي احزاب فرمان حجاب را       سوره 59ي    گري آيه يي نور و د      سوره 31ي    آيه
  .  بر مسلمانان تحميل كردند

 :ي اول آيه

@@Ć›ž›ĆÍŽî@ñpbŽåñàĆüžáÝ�Ü@Þ�ÔŽ@@@@@@@@@@bŽà@bMÜ>g@şæžéŽnŽåî>Œ@Žæîñ‡Ćjžî@b�ÜŽì@şæžéŽuìž‹�Ð@ŽæÅ�ÑĆzŽîŽì@şæñè>ŠbŽ—Ći�c@Ćæñà@Žæ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ćì�c@şæ>éñn�Üí�žÉžjñÜ@b�MÜ>g@şæžéŽn�Žåî>Œ@Žæîñ‡�Ćjžî@b��ÜŽì@şæ>éñií�žïžu@ô�ÝŽÈ@şæñè>‹žážƒñi@ŽæĆi>‹Ć›ŽïÜŽì@bŽéĆåñà@Ž‹Žé�Ä

�c@Ćì�c@şæ>éñn�ÜížÉži@öbŽie@Ćì�c@şæ>éñ÷bŽie@Ćì�c@şæ>éñäaŽíĆ‚>g@ðñåŽi@Ćì�c@şæ>éñäaŽíĆ‚>g@Ćì�c@şæ>éñn�ÜížÉži@öbŽåĆi�c@Ćì�c@şæ>éñ÷bŽåĆi
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Žæ�ñà@ñó�ŽiĆŠ>hÜa@ð�ñÜĆì�c@>‹�Ćï�Ì@ŽµñÉñib�şnÜa@>ì�c@şæžéžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@Ćì�c@şæ>éñ÷bŽ�ñä@Ćì�c@şæ>éñmaŽíŽ‚�c@ðñåŽi

Ćâ�Ü@Žæîñ‰MÜa@>ÞÑ�nÜa@>ì�c@>ßbŽuĐ‹Üa@Žâ�ÝĆÉžïñÜ@şæ>éñÝžuĆŠ�dñi@ŽæĆi>‹Ć›Žî@b�ÜŽì@öbŽ�ĐåÜa@ñpaŽŠĆíŽÈ@ô�ÝŽÈ@aìž‹ŽéÅŽî@
ŽçížzñÝÑžm@Ćâ�ÙMÝŽÉ�Ü@ŽçížåñàĆüžáÜa@bŽé₣î�c@bćÉïñáŽu@ñêMÝÜa@ô�Ü>g@aížiížmŽì@şæ>éñnŽåî>Œ@æñà@ŽµñÑĆƒžî@bŽà83  

 و نـد بند فـرو ] نـامحرمى  هـر  از [را خـود  ديـدگان  بگـو  ايمـان  با زنان به و
 از طبعا آن چه كه   مگر نگردانند آشكار را خود زيورهاى و ورزند پاكدامنى

ــت آن ــد و پيداس ــرى باي ــود روس ــر را خ ــينه ب ــويش س ــرو [خ ــد] ف  و اندازن
 يـا  شوهرانـشان    پـدران  يـا  پدرانشان   يا شوهرانشان   براى جز را زيورهايشان
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 پـسران  يا رادرانشان  ب پسران يا برادرانشان   يا شوهرانشان   پسران يا پسرانشان  
 از [كـه  مـرد  خدمتكاران يا كنيزانشان يا خود] همكيش [زنان يا خواهرانشان  

 انـد  نكـرده  حاصـل  وقوف زنان عورت هاى  بر كه كودكانى يا نيازند بى] زن
 آن چـه از    تـا  نكوبنـد ] زمـين  بـه  اى گونـه  بـه  [را خود پاهاى و نكنند آشكار

 بـه ] زن و مـرد  از [همگـى  مؤمنـان  ىا گـردد  معلـوم  دارنـد  مى نهفته زينتشان
 .شويد رستگار كه اميد كنيد توبه خدا درگاه

به  حداقل عنيي مدينه به هجرت از بعد سالي به چند  آيه اين پيدايش تاريخ
 بـه  نـسبت   كـه در آن  84.بر مي گردد   اسالم دعوت از پس سال پانزده از بيش

  :  شده انبي همان طوركه. است شده  داده دستور ها سينه پوشاندن
I@şæ>éñiížïžu@ô�ÝŽÈ@şæñè>‹žážƒñi@ŽæĆi>‹Ć›ŽïÜŽìH@  

  . اندازند] فرو [خويش سينه بر را خود روسرى بايد
) خمـار  (آن مفـرد  و اسـت  جمـع . اسـت   شده    اشاره آن به  آيه در كه) خُمرِ(

 و. اسـت ) جيب (آن مفرد و است جمع) جيوبِ. (ها عرب دستار عنيي. است
 مـي  شـامل  را هـا   سينه بين شكاف كه جايي همان درست. است سينه معني به

 بـستند  مي آن با را سرشان كه دستاري همان  با :است اين  آيه از منظور. شود
 بـين  شـكاف ،  اسـت   شـده    آويـزان  آن از زلف همانند كه اي آويزه دو آن و

  . هم بپوشانند را هايشان سينه
الزم بـه توضـيح     .  كنيم ق تر بررسي  ياي عم   قبل از آن كه مطلب را به شيوه       

ي   ي آراسـتن اسـت دربـاره        بـا نحـوه     است كه، مفهوم اصـلي آيـه در رابطـه           
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  چون كه دستار عربي به عنوان يك پوشـش از قبـل مـستعمل بـوده               .. حجاب
و بحث از هيچ نـوع پوشـش    . است  شده    ها به آن اضافه     ولي پنهان كردن سينه   

 اسـت كـه قـبالً از آن         صـحبت از آن دسـتاري     . اسـت   ديگري در ميان نبوده     
اي  هـا اسـتفاده   دن سـينه يهـايش بـراي پوشـان      مي كردند و حاال آويـزه       استفاده

آن هم به طرز استفاده و فرهنگي برمـي گـردد           . است  ديگري هم  پيدا كرده      
اين دليل مـي تـوان گفـت؛ ايـن              به. است  كه قبالً در ميان آن ملّت رايج بوده         

ي پيرايش و  اهري است و به حيطهنوع پوشش گوياي چگونگي آراستگي ظ  
، شـامل     زينت آالتي كه  در آن دوران ها مد بـوده          . زيور آالت بر مي گردد    

سرخاب و سـفيداب هـم بـراي        . است  النگو، گردنبند، انگشتر و مچ بند بوده        
پوشش هم شامل پوشاندن آرايش و زيورآالت       . صورت بكار مي رفته است    

گردنبنـد را   . اسـت    هاي لخت و عريان بـوده        اندن اندام پوش  ، بلكه براي      نبوده
ولـي  . اسـت  هم مي توان روي آن لباس هايي پوشيد كـه گـردن را پوشـانده          

بـا ايـن حـال    . كار مي بردنـد  النگو، انگشتر و پابند را براي اندام هاي لخت به 
ي باال مي تـوان ايـن     در آيه85.نمي شود پوشاندن، شامل زيور آالت و چهره     

                                                           
ي زينـت و آرايـش و هـم چنـين نمايـان         اي درباره    اعراب سخن غيرمنطقي و پوسيده     -85

بـو    بهترين عطر براي مردان عطريست كـه      : ( نان و مردان دارند و آن اين كه         بودن اندام ز  
بخشى ). رنگ دارد ولي بو ندارد      بهترين عطر براي زنان آنست كه     . دارد ولي رنگ ندارد   

عجيب تر اين كـه  .  هستند و آن اين كه القا كند كه زنان بدبو       بي اساس است    از اين جمله  
مـن ذكـر الرجـال     بو داود ، كتاب النكـاح ، بـاب مـايكره         سنن ا {. است  محمد اين را گفته   
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رد كه، دستور حجاب جـداي از آن معنـا و مفهوميـست كـه               گونه استنتاج ك  
  .  كاربرد دارد امروزه
  : ي دوم آيه

 @@@@@@@@@@@@@@şæ>éñjïñib��ÝŽu@æ�ñà@şæ>éĆï�ÝŽÈ@ŽµñäĆ‡žî@ŽµñåñàĆüžáÜa@öbŽ�ñäŽì@�ÚñmbŽåŽiŽì@�ÚñuaŽìĆŒ�d�Ü@Þ�Ô@₣ðñjşåÜa@bŽé₣î�c@bŽî
b�ØŽì@ŽæĆîŽ̂ Ćüžî@b�Ý�Ð@ŽæÐŽ‹ĆÉžî@ç�c@ôŽäĆ†�c@�ÚñÜŽ̂bćáïñyşŠ@aćŠí�Ñ�Ì@žêMÝÜa@Žç86   

 را خود جلباب هايشان  با بگو مؤمن زنان به و دخترانت و زنان به پيامبر اى
 بـه  [نگيرنـد  قـرار  آزار   مـورد  و شـوند  شـناخته  آن كـه     بـراى  ايـن . بپوشانند
 . است مهربان آمرزنده خدا و است نزديكتر] احتياط

 عنيي 87.است مدينه به هجرت از بعد سالي هم چند   آيه اين پيدايش تاريخ
 . اسالم، بر مي گردد دعوت از پس سال پانزده از به بيش دست كم

كـه   شـد  خواهـد  روشـن  برايمان. بيفكنيم مفسرين تفسيرهاي به نظري اگر
، مي نمايند صورت نمودن آشكار از بحث نور) 31 (ي آيه تفسير مفسران در

  آيــه و زمــاني كــه.  داردهــا پوشــاندن ســينه  بــه اشــاره،  در صــورتي كــه آيــه
 مـي  ميـان  بـه  سـخن  صـورت  را تفسير مـي كننـد، از پوشـاندن         احزاب)59(

 بـدون !! پوشـاندن صـورت    عنـي ي پوشاندن بـدن   پندارند چون كه مي  . آورند
اي   بـه گونـه    .مي شود   ديده تناقضاتي فاحش در تفسيرهايشان    كنند فكر آنكه

 . ندارند ها آيه با اصل شباهتي كه تفسيرهايشان هيچ گونه
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 در كـالم  آن هـم  آن و مـسبب   است بسيار مشكل  هم عالجش  مشكل اين
 خـود  جلباب هايشان  با (جلَابِيِبهِنَّ من علَيهِنَّ يدنينَ شده بيان كه است يا پرده

 از بعـضي . بپوشـانند  را خـود  چيـز  چـه  كـه  نكـرده  اي اشـاره  ولـي )بپوشانند را
 احـزاب ) 59 (ي  آيـه  نـزول  از عـد ب مدينـه  زنـان  كـه  انـد  كـرده   اشاره مفسرين

را   آيـه  ايـن  تفـسير  هـم  افراطـي  گـروه هـاي    و. پوشاندند را صورت هايشان 
مـي   شناسـي  جامعـه  منـابع  ولـي . كردند صورت انداختن نقاب براي ياستناد

كعبـه،   در اطـراف   و حتـي   امويـان  زمـان  تـا  و اسـالم  صـدر  در گويند، زنان 
 ابهــام از اي پـرده  در احــزاب) 59 (ي آيـه .. اسـت  نبــوده   پوشـيده  صورتـشان 

  . كه كامالً  روشن نيست، است داده  زنان به يپوشش دستور
 چـون كـه بحـث     [كنيم   درك بهتر را احزاب) 59 (ي  آيه كه اين خاطر به

و طـرز معمـاري      زندگي ي شيوه است الزم  ]بود خواهد  آيه همين ما اصلي
سـبك  . ررسـي كنـيم   را ب  مدينـه  شـهر  در   مخصوصاً روزگاران ها در آن    خانه

 هاي منـازل در      توالت و دستشويي،  است كه   بوده   اي گونه ها به   معماري خانه 
مردم براي رفع حاجت بـه  . بود شده  اي نسبتا دور تعبيه    بيرون خانه و در فاصله    

همگـاني    اين قضيه . ي زيادي داشت    آن مكان ها مي رفتند كه با منازل فاصله        
براي  بود كه جوانان مدينه باعث شده  مسألهاين . بود و شامل زنان هم  مي شد      

متلـك پرانـى    ستند و   يتفريح و شادي و دختر بازي، سر راه دختران و زنان با           
در چنين شرايطي دور از انتظار نيست كه زنان و دختران گاهي اوقات             . كنند

. اسـت    مسائل بغرنج اجتماعي را به همراه داشته       و طبعاً   از اين كار دلگير شده      
ولـي اشـتباه بزرگـي در       . را آورد   م براي رفـع ايـن مـشكل ايـن آيـه           محمد ه 
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تا كنون هنوز هم اسـالم بـر    و البته. خود به خود پيدا شد   اجراي حكم اين آيه   
كردن آن دسـت و پـا مـي     سر اين اشتباه بزرگ ماندگار است، و براي توجيه  

اجماع   ن آيه   مفسرين بر سر اي   . اند  اشتباهي كه تنها زنان قربانيان آن بوده      . زند
انـد   كـه، جوانـان خواسـته    نـازل شـده     بعد از آن واقعـه     نظر دارند كه اين آيه    

ي  ولي به خاطر نبودن تفاوتي در نحوه. كنيزكان را دستاويز تفريح قرار دهند     
كنيـزك،  (ي طبقاتي كه ميان زنان آزاد و كنيزان         پوشش، با وجود آن فاصله    

آماج آزار     زنان آزاد هم به همان شيوه      در اسالم وجود دارد؛   )  مستخدم، برده 
جوانان براي ارضاي آرزوهاي غريزي و       88.و اذيت و متلك قرار مي گرفتند      

بـا  . عاطفي خودشان به كنيزان پناه مي بردند و بر سر راه گيرشان مي آوردند            
قلمـداد مـي      ي بـاالتر جامعـه        ي طبقاتي، زنان آزاد خود را طبقه        وجود فاصله 

 وجـود    ي پوشـش ايـن دو طبقـه         اوتي مابين لبـاس و نحـوه      هرچند تف . كردند
ي متلـك و تـشر و         در اين گيرودار بالطبع زنان آزاد هم مورد حمله        . نداشت

اين زنان براي مصون ماندن . خاطر مي شدند دهيتحقير قرار مي گرفتند و رنج 
 آن ها هـم بـه محمـد پنـاه        . اند  برده  و اقوامشان شكوه    از اين بحران  به خانواده     

 شـد تـا     نازل بود كه اين آيه     بعد از اين واقعه   . اي برايشان بيابد    تا چاره . اند  برده
بـه ايـن جـدايي        همـان طـورهم كـه در آيـه        . زنان آزاد از كنيزان جدا شـوند      

ŽæĆîŽ̂@@@@@. (است  شده    اشاره Ćüžî@b�Ý�Ð@ŽæÐŽ‹ĆÉžî@ç�c@ôŽäĆ†�c@�ÚñÜŽ̂(  شـناخته  آن كـه     بـراى  ايـن 
 آزاد  زنـان  بـراي  قـرآن  ي چـاره  راه اينجا در. گيرندن قرار آزار   مورد و شوند

 اين با. ا همان لباس گشاد عربي بپوشانند     ي جلباب با را خودشان كه اين است 
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. اين نوع لباس شد    پوشيدن به كنيزان محدود  از آزاد   زنان تمايز وجه حساب
البته . است  امروزي بوده    لباس نيهم دوران آن مردان و زنان پوشش ي نحوه

 آن جلبـاب . اسـت   وجـود آمـده     به دوز و مدل دوخت  در كه هايي تفاوت با 
 بـا  گشاد. بوده است امروزي   مصريان هاي جلباب مانند درست هم ها دوران

  .. بزرگ آستيني
. هـست  نظـر  اخـتالف  جلباب معني سر برسان    شنا زبان و مفسرين در ميان 

 تـا   . انـد  كـرده  تديگـري از آن برداشـ      ،تعابير)گشاد لباس(غير از اين معني     
در بعضي . اند جايي كه تعبير به پنهان كردن صورت و رخسار زنان هم نموده 

ا تعبير به پوشش    ي 89.اند  مواقع هم سخن از پوشاندن يك چشم به ميان آورده         
درست مثل همان لباسي . اند كه از فرق سر تا نوك پا را بگيرد    و لباسي كرده  

ا پوششي كـه از يـك روسـري بـزرگ،           ي .رايج است در افغانستان     كه امروزه 
و اكنـون   آن روسـري بـزرگ قـبالً در ايـران نيـز معمـول بـوده             . بزرگتر باشد 

ولـي متاسـفانه در كمـال نابـاوري، در پـي درك             . روسري زنان مـصر اسـت     
را طـوري تفـسير و    از طرف مفـسران و مقلـدان، آيـه    نكردن مفهوم اين مسأله  

 تا ،دن صورت و رخسار در ميان استاند، كه گويا بحث از پوشان      تعبير كرده 
خيلـي واضـح و بـه         ولي آيـه  ! با اين تبعيض زنان آزاد را از كنيزان جدا كنند         

پـس  . اسـت  صراحت سخن از جلباب و لبـاس گـشاد عربـي بـه ميـان آورده             
چگونه مي توان با اين لباس صورت را پوشاند كه مفسران پا را اين گونـه از                 
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ــد و ســخ گلــيم خــود دراز كــرده ــيش  ان ن از پوشــش و نقــاب صــورت را پ
  .اند كشيده

. ي نـور مـي باشـد         سـوره  31ي     احزاب ناسخ آيه   59ي     با اين حساب آيه   
ي نـور      سوره 31ي     فاحش خود به جاي اين كه به آيه         عني مفسران با اشتباه   ي

يكـي  . انـد   ي احـزاب را مـالك عمـل قـرارداده            سوره 59ي    عمل كنند، آيه  
اي دارد ولـي عالمـان        در نظر ما اهميت فوق العاده     ديگر از واقعيت هايي كه      

چنـد  . انـد  داده اند و آن را بي اهميت جلـوه   ديني بي توجه از كنار آن گذشته      
ايـن   تا يؤْذَينَ َفلَا يعرَفْنَ أَن أَدنَى ذَلك “: مكتوب است   ايست كه درآيه    كلمه

  . ”نگيرند قرار آزار  مورد و شوند شناخته آزاد كه زنان
  : وضوعي مهمم

 اسـت  الزم،  كنـيم  درك را ي ا  آيـه  هر احكام بهتر اين كه بتوانيم    به خاطر 
 توجه خور در اي مسأله اين خود كه. بدانيم را  آيه نزول شأنعلت پيدايش يا 

 در كــه متــوني ا آنيــ و قرآنــي هــاي داســتان ايــ اتفاقــات تنهــا. اســت
 يميعظ قسمت ولي. شندخاصي نمي با احكام به باشند، مربوط شده نوشته مكه

 خاصـي  احكـام  بـه  هر كـدام مربـوط  ،  اند  شده مكتوب مدينه   در كه آياتي از
   .هستند

 بـراي . اسـت   به وجود آمـده      سؤالي اي خاص اتفاقي ي نتيجه در اين احكام 
نـو، ديـدگان خـود را        ديدي با تا كنيم مي بررسي را  آيه اين نزول شأن مثال

 .بصيرت بخشيم
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 األنفـال  قـل  األنفـال  عن سألونكي“ آمده چنين انفال ي رهسو اول ي  در آيه 
، بگـو ) جوابـشان  در (پرسـند  مي جنگي غنايم درباره) محمد اي (والرسول  هللا

  . “است پيامبرش و خدا به مربوط غنايم
 أسـباب  (كتـابش  در را  آيـه  ايـن  نزول شأن) واحدي(،  اسالم مشهور مورخ

 غنـايم  بـدر،  جنـگ  در پيـروزي  از بعـد ”:اسـت   كـرده    بيـان  گونه اين)النزول
 مي ديگران از بيشتري سهم اليق را خود اي عده. افتاد مسلمانان دست زيادي

 كـه  كنـد  اعالم مسلمانان به تا كرده نازل محمد به را  آيه اين خدا كه دانستند،
 آن ي دربـاره  تواننـد  آن هـا مـي     فقـط  و اسـت  محمـد  و خـدا  مال غنايم اين

 تقـسيم  مـسلمانان  ميـان  را غنـايم  مساوي طور به سپس محمد . بگيرند تصميم
 . “كرد

  آيـه  اين در كه حكمي. شد  آيه اين شدن پيدا باعث بدر جنگ غنايم پس
 مـي  مـسلمانان  دسـت  به كه جنگي غنايم تمامي كه اينست كند جلب نظرمي 

 كردنش تقسيم ي گيرنده تصميم ها آن وتنها،  است محمد و خدا ملك افتد،
   90.است برقرار ابد ات حكم اين و، هستند
، محمـد  پيـامبرش  بـه  خـدا  طـرف  از ديني نظر عالمان  از،    آيات نزول دليل

 آن بــه تمامــاً مــسلمانان اســت كــه يتــوجه مــورد و مهــم راه هــاي از كــيي
 و بيابنـد  آسـماني  متـون  براي تفهيم و تفسير بتوانند راه اين از تا،  اند داده تكيه

 از كـي ي واحـدي . برسـند  خـويش  صودمقـ  منتهـاي  به قوانين و با اين احكام  
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 تفسير كامالً   است ممكن غير” :مي گويد   در اين باره   اسالم شهير نويسندگان
آن ها واقف  نزول شأن و داستانمحتوى  اين كه بر   مگر كني درك را آيات

آيـه، راهـي     نـزول  شـأن  ادراك و بـرداري  پرده كند كه؛  مي اضافه  و 91.باشي 
  . “قرآن درك معاني و متفهي براي محكم و مطمئن است
 نـزول  داليـل  از صـحبت  نيـست  حـالل : كه دارد مي اظهار ديگر جايي در

 مثـال  شـاهد  كـه  يكـسان  سـخن  و اين كه داسـتان    بدون آوري ميان به آيات
 نزول شأن دنبال به كه گواهانيهمان  . يباش  نكرده گوش را اند بوده آن نزول

 92.اند سفر كرده ديزيا جاهاي، به آن نزول ي شيوه از شدن آگاه و

. دارد آيـات  تفاسير در اي ويژه اهميت آيات، پيدايي به علم حساب اين با
. كنـيم  بررسي را احزاب ي سوره 59ي  آيه پيدايش دليل است الزم اينجا در

 تـا  بپوشـانند  را خـود  كـه  را خطـاب قـرار داده      زنـان   آيـه  اين در اين كه چرا  
 دليـل  در،  بـا دقـت     اگـر  !نگيرنـد؟  قـرار و اذيـت    آزار   مـورد  و نشوند شناخته

 بـه ،  كنـيم  درك خـوبي  بـه  را دقيـق شـويم و آن       آيـه  كامل معني و پيدايش
. كـرد  پيـدا خـواهيم    اسـالمي  حجـاب  درمورد   بهتر شناختي و ذهنيت يآسان

  فلـسفه  است؟  بوده   اي مرحله چه در  آيه اين مفهوم و معنا بپرسيم كه بجاست
ــت ــيدن و حكم ــاب پوش ــست؟ حج ــا چي ــ آي ــه ابيحج ــروزه ك ــادت  ام  ع

 آيا حجاب شريعتي   است؟  بوده   مسلمان نظر مد كه بوده همان حكمتش شده،
  نه؟ اي دارد الهي

                                                           
 2ص النزول اسباب ي مقدمه  الواحدي- 91
 2ص النزول اسباب ي مقدمه  الواحدي- 92



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

117 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

 عالمـان  بـه  پناه ناچاراً بايستي  ديگر سؤاالتي و سؤاالت اين به جواب براي
 ديـدگاه  از جـواب هايمـان    كـه  تـا  ببـريم  مفـسران  و فقـه  انديشمندان و ديني

 ما از را داليل اين اسالم فكري هاي جريان كه زيرا ودش اثبات ديني، عالمان
  . خواهند مي
  : كه  آوردهتفسيرش در كثير ابن: 1
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شب هنگام زماني كه تاريكي همه جا را مي گرفـت، منافقـان شـهر مدينـه           

هـاي    مي كردند، در آن زمان خانـه و متلك پرانىسر راه زنان سبز مي شدند    
به همين خاطر بـه  ) اجت نداشتندجايي براي رفع ح ( كوچك بوده   مردم مدينه 

اگـر زنـي را بـا    . ناچار شبانگاهان به مكان هايي براي رفع حاجت مـي رفتنـد       
لباس گشاد عربي مي ديدند مي گفتند اين آزاد زن است و كاري به كـارش     

همان لباس نبـود، مـي گفتنـد     نداشتند ولي اگر زني را مي ديدند كه ملبس به   
شدند راهش مي اين كنيزك است و سد .  

يقول تعالي آمـرا رسـوله صـلي اهللا    ”:است كه ابن كثير در همان منبع افزوده   
 خاصة أزواجه و بناته     –و سلم تسليما أن يامر النساء المؤمنات المسلمات           عليه
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 بأن يدنين عليهن من جالبيهن ليتمزن عن سمات نـساء الجاهليـة و              –لشرفهن  
كه او هم امر كنـد بـه     ر داده  خداوند بزرگ به پيامبرش دستو     94.سمات االماء 

ي شـرف و      زنان مسلمان و با ايمان، باألخص زنان خود و دخترانش كه مايـه            
دارند تـا از      نگه  ي عربي خودشان را پوشيده      بزرگي برايشان است؛ كه با جامه     

  .زنان جاهلي و كنيزان مشخص شوند
 اي بـراي تـشخيص و   ، كه حجاب وسيله  در اينجا خيلي آشكارا اذعان شده     

  . جدايي زنان آزاد از كنيزان است
و سـلم     قدم النبـي صـلي اهللا عليـه       ”:طبري بدين گونه تفسيرش مي نمايد     : 2

و سلم وغيرهن اذا كـان   المدينة علي غير منزل، فكان نساء النبي صلي اهللا عليه 
الليل خرجن  يقضين حوائجهن، و كان رجال يجلسون علـي الطريـق للغـزل،          

النبـي قـل ألزواجـك و بناتـك و نـساء المـؤمنين يـدنين                يا ايها   {” :فأنزل اهللا 
 هنگـامي   95.يقنعن بالجلباب حتي تعرف األمة من الحرة      } عليهن من جالبيهن  

اي نداشـت، در آن       هجرت كرد همان زماني كه هنوز خانه        كه پيامبر به مدينه   
روزگار زنان پيامبر و ديگر زنان شبانه براي رفـع حاجـت بيـرون مـي رفتنـد،           

.  در سر راهشان قرار مي گرفتند تا با آن زنان لحظاتي خوش باشند         مردان هم 
كه اي محمد به دخترانت و به زنانت :را نازل كرد اين بود كه خداوند اين آيه

اي بلنـد بپوشـانند تـا زن          هم چنين به زنان مؤمنه بگو كه خودشان را با جامـه           
   .كنيز از زن آزاد مشخص باشد
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اسـت   بيـان كـرده   ” ابن عباس“ طبري از قول  در همان منبع و همان صفحه،  
  :كه

@óŽà�dÜa@‘bŽjñÜ@÷ŽjÝŽm@òş‹žzÜa@ ĆoŽäb�Ø@~@Ćæñà@şæ>éĆï�ÝŽÈ@ŽµñäĆ‡žî@ Ćç�c@ ŽµñåñàĆüžáÜa@ ŽöbŽ�ñä@êMÝÜa@ Ž‹Žà�d�Ð
şæéjïñib�ÝŽuN96@@

ي كنيزكان لباس مي پوشيدند، اين بـود          در آن دوران ها زنان آزاد به مثابه       
  . “اي گشاد و بلند خود را بپوشانند ن مؤمنة امر كرد كه با جامهكه خدا به زنا

  ” :مي كند هم چنين اضافه
@@@@@@@@@@@ŽµñåñàĆü�žáÜa@öbŽ��ñäŽì@ÚmbŽåŽiŽì@ÚñuaŽìĆŒ�dñÜ@ĆÞ�Ô@čðñjşåÜa@bŽéčî�c@bŽî@~@@@@@@@@ð�ñÐ@ñöb�Žà>hÜbñi@ŽæĆéşjŽ“�ŽnŽî@b��Ü

@@@@@@@şæ>éñnŽub�ŽzñÜ@şæémížïži@Ćæñà@ŽæĆuŽ‹Ž‚@şæžè@aŽ̂ >g@şæé�bŽjñÜ@@@~@@@@@@@şæžéŽèí�žužìŽì@şæžèŽŠížÉ�ž’@ŽæÑŽ“��Ù�Ð@~
@şæéjïñib�ÝŽu@Ćæñà@şæ>éĆï�ÝŽÈ@ŽµñäĆ‡žïñÜ@ĆæñÙ�ÜŽì@~Öñ�b�Ð@şæžé�Ü@�>‹ĆÉŽî@bMÝŽøñÜN.97  

اي پيامبر بـه زنانـت و بـه         ”:به پيامبرش امر مي كند      خداي بزرگ با اين آيه    
براي رفـع حاجـت     هايشان    دخترانت و به زنان مسلمان بگو زماني كه از خانه         

بيرون مي روند زلف و رخسارشان را بپوشانند تا در پوشش فرقي بـا كنيـزان              
اي بلند و گشاد بـه تـن كننـد تـا فاسـقان سـد          جامه) الزم است (باشند،    داشته  

  ..و.. و..راهشان نشوند
  : همان تحليل به چشم مي خورد” جاللين“در تفسير  :  3 

@ôŽäĆ†�c@�ÚñÜŽ̂@B@@@ô�Üg@lŽ‹Ô�cB�c@ŽæÐŽ‹ĆÉžî@Ćç@B@@@@@‹�ñ÷aŽ‹Žy@şæžéşä�d�ñiB@@@ŽæĆîŽ̂ Ćü�žî@b��Ý�Ð@B@@@@şæ�žé�Ü@>�₣‹ŽÉşnÜb�ñi
şæžé�Ü@Žçížšş‹ŽÉŽnŽî@Žçí�ÕñÐbŽåžáÜa@Žçb�Ù�Ð@şæéèížužì@Žµ�nŽÍžî@b�Ý�Ð@öbŽà>hÜa@ñÓb�ÝñƒñiN98  
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است كه با آن مي  اي اي چادر مانند كمترين يا بهترين وسيله پوشيدن جامه
 از هم تشخيص داد كه كنيز نيستند تـا مـورد آزار قـرار نگيرنـد                 توان زنان را  

درســت  بــرعكس كنيــزان كــه رخــسارشان را نمــي پوشــانند و منافقــان ســد 
  .راهشان مي شدند

 ايـن آيـه   99:نيز همان هدف را تبيين مـي كنـد و مـي گويـد      ” القرطبي“ : 4
 تـا زنـان   .اسـت  صرفاً براي جدا كردن زنان آزاد و كنيزكان از همديگر بوده      

   100.آزاد به جاي كنيزان آزار نبيند و مورد رنجش واقع نشوند
” :اسـت   چنين تقرير كرده      در اين باره  “ الطبقات” در كتاب   ”  ابن سعد “ : 5

براي رفع حاجت بيرون مي رفتند و چند نفر منـافق هـم سـر        زنان پيامبر شبانه    
 پرانـي اسـباب   راهشان را مي گرفتند و با دست ماليـدن بـه بدنـشان و متلـك               

باعــث شــد شــكايت و  همــين مــسأله. بودنــد رنجــش آن هــا را فــراهم كــرده 
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چرا زنان  ”:گفت) به منافقان (ايشان هم   . اعتراض خود را به پيامبر اعالم كنند      
مؤمن را آزار مي دهيد؟؟ آنها به پيامبر گفتند ما هرگز با زنان آزاد اين كـار                 

بعـد از مـدتي ايـن       .  انجـام مـي دهـيم      را نكرده ايم و ما آن كار را  با كنيزان          
نازل شد تا منافقان زنان آزاد را تشخيص دهنـد و اذيتـشان          به عنوان چاره      آيه

  . نكنند
مـي    برهمـان مـستندات صـحه       در مورد شأن نزول ايـن آيـه       ” الواحدي“ : 6

  :گذارد
@@@@@@@@@@@@@æ��@çí�š‹Énî@çíÕÐbå¾a@çbØì@æémbuby@¶g@ÞïÝÜbi@æu‹²@µåàü¾a@öb�ä@oäbØ

ìˆüîìóîła@ë‰è@oÜ�åÐ@æéä.101   
زنان مؤمنه براي رفع حاجتشان بيرون مي رفتند و منافقان سر راهـشان سـبز               

   .“نازل شد مي شدند و اسباب دردسرشان بودند  به همين سبب اين آيه 
اند هدف اين  داده با توجه به اين مستنداتي كه معتبرترين عالمان اسالم ارائه

 بـراي تمـايز زنـان آزاد، در مواقـع رفــع     اي آيـه جـدا سـازي و داشـتن نـشانه     
بـه  . اسـت تـا مـورد آزار واقـع نـشوند          ) المـاء، الجاريـه   (حاجتشان از كنيزان    

هــيچ گونــه  بــه وضــوح بيــان شــده،  گــر، همــان طــور كــه در آيــهيتعبيــري د
 حـرف هـاي     زدنمحدوديتي براي جوانان و مرداني كه اسـباب مزاحمـت و            

اي   و حتـي جريمـه    مي كردند، نبـوده  و تجاوزگري را فراهم     ركيك و زننده  
اين عدم محدوديت تنها ناشي از مرد بودنشان بـوده          . اند  برايشان وضع نكرده  

 و اعيـان و حاكمـان و         ي مرفـه    با اين ترفند زنان آزاد كه غالباً از طبقـه         . است  
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انـد و از      آريستوكرات ها بودند، در مواقع رفع حاجـت خودشـان را پوشـيده            
  . اند ون ماندهاذيت و آزار  مص

عياشي . همان جنس مذكري كه در اسالم حاكميت مطلق را بر زنان دارند           
ــشده   ــشان ســلب ن ــز و خــدمتكاران   و خوشــگذراني هاي ــر و كني ــان فقي و زن

تـا اسـباب ايـن    !! (نبايد خودشـان را مـي پوشـاندند      ) هم چون كااليي  (زيبارو
  ).عياشي ها باشند

الگـوي عفـت      كه زن مؤمن    نبودهپس حجاب درمعناي واقعيش به اين معنا        
بلكـه  . همـان حجـابي كـه در مقابـل هرزگـي و فـساد كـاربرد داشـت                 . باشد

و تبعـيض طبقـاتي اسـت، كـه اسـالم در              شريعتي الهي است كه بيانگر فاصله       
بيانگر آن است كه در اسالم جداي از تبعيض         اين آيه . است  قرآن بيان نموده    

 در ميان زنان وجود داردآن هم تنها        جنسي زنان و مردان، تبعيض طبقاتي هم      
بدين طريـق روشـن مـي       .  مردانشان است  بودنبه دليل حكمراني و باالدست      

زن مـؤمن آن      اين دليل نيست كه     كردن حجاب در اين آيه، به       شود كه توجيه  
كـار گيـرد،       تن فروشي و بي ايماني به       را همچون نمادي براي پاكدامني عليه     

اسـالم در قـرآن ذكـر     ي طبقاتي است كه     ن فاصله آ  ، شرعيت بخشيدن به     بلكه
  . را نشان دهد آزاد و برده  است و مرز ميان دو دسته كرده 

 شود، بي شك آن هـا را         به مسلمانان عرضه    اگر تفسيري درست از اين آيه     
اي از ابهام و ترديـد مواجـه مـي سـازد و سـؤالي سـر برمـي آورد كـه                    با هاله 

عيض طبقاتي را از ازل تا به ابد به عنـوان يـك          و تب   خداوند چگونه اين فاصله   
از اين هـم شـك برانگيزتـر اينكـه، ايـن      . است قانون براي آن ها وضع كرده     
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ي   و ايمان نيست و صرفاً به خاطر يك مـسأله       فاصله و تبعيض به خاطر عقيده     
 بـسنجيم، احتمـال دارد كنيـز از    ياگـر زن آزاد را بـا كنيزكـ     . اقتصادي است 

بهتـر و توانـاتر   ) فكـري، جـسمي  ( همچو زيبـايي و توانـايي      ياتنظر صف   نقطه  
ولي متأسفانه به دليل سيستم اقتصادي حاكم بـر اسـالم زن آزاد داراي              . باشد

ولي كنيـزك  . ي مباهاتش است است، كه مايه احترام و شأني باالتر در جامعه  
دن لبـاس  يبي ناموس است و آزار مي بيند و شايـستگي پوشـ  . تحقير مي شود 

ي شگفتي است، اين  چيزي كه جاي بسي تأمل و مايه. ك زن آزاد را نداردي
باشـد،   شـده  اي بـه پوشـيدن صـورت كـرده          بدون آنكه هيچ اشاره   ) قرآن(كه  

حتـي  . سخن از پوشـاندن صـورت مـي كننـد           علماي اسالم در تفسير اين آيه     
همـان طـور كـه در     . ك چشمـشان ديـده شـود   يـ بايد  اند كه زنان      كرده  اشاره

  : سير ابن كثير آمدهتف
 @@@@@Ćæñà@şæéèížužì@Žµ�nŽÍžî@Ćç�c@óŽubŽy@ðñÐ@şæémížïži@Ćæñà@ŽæĆuŽ‹Ž‚@aŽ̂ >g@ŽµñåñàížáÜa@öbŽ�ñä@êMÝÜa@Ž‹Žà�c

òŽ‡ñyaŽì@bćåĆïŽÈ@Žæîñ‡ĆjžîŽì@ñkïñib�ÝŽvÜbñi@şæé�ìžöžŠ@×Ćí�Ð 102    
ايـشان  ه  زماني كه براي رفع حاجـت از خانـه          خدا به زنان مؤمن فرمان داده     

 از فـرق سـر تـا نـوك انگشتانـشان را      كـه اي گـشاد   خارج مي شوند با جامـه     
  . بپوشانند به طوري كه يك چشمشان نمايان باشد

  :است كه هم چنين در تفسير القرطبي هم آمده 
bŽéñi@‹ñ—Ćjžm@òŽ‡ñyaŽì@æĆïŽÈ@bMÜ>g@bŽéĆåñà@‹ŽéÅŽî@b�Ü 103   
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  .اي ديدنهيچ جايي از صورت هويدا نباشد مگر يك چشم بر
  :است كه هم چنين در تفسير الطبري هم آمده 

şæžéŽ�ìžöžŠŽì@şæžéŽèížužì@Žµ�nŽÍžî@Ćç�c@~òŽ‡ñyaŽì@bćåĆïŽÈ@bMÜ>g@şæžéĆåñà@Žæîñ‡Ćjžî@b�Ý�Ð .104   
در حقيقت معلوم نيست . بپوشانند به غيراز يك چشم خود راسر و صورت 

 كـه در هـيچ   ي، در صـورت انـد  كه اين تحليل و تفـسيرها را از كجـا درآورده     
هـم  )   خدا فرمان داده   ”:امر اهللا ( اند  ، ولي گفته    اي به چشم نشده     اشاره  جاي آيه 

سـر و   ) جـداي از بـدن    (ي عربـي      چنين مگر ممكن است كه بـا همـان جامـه          
هـا معـاني ايـن     در تمامي سـوره     بلكه  نه تنها در اين آيه    ! صورت را هم پوشاند   

 هم تأسـف بـارتر ايـن كـه، بـا وجـود ايـن                نمي گردد، از اين     چنيني مشاهده 
اشتباهات فاحش و ملموس، مسلمانان به ايـن سـخنان سـاختگي مـي گوينـد                

  . ”تفاسير علماء“
به هر حال چيزي كه ايـن بـه اصـطالح عالمـان ديـن روي آن اتفـاق نظـر                     

در اينجـا   . دارند، اينست كه كنيزان و بردگان شامل قانون حجاب نمي شوند          
ت كه اين نوع حجاب در مدت زمامداري محمد و دوران الزم به توضيح اس   

و رعايـت آن از طـرف         طاليي خلفاء تا عصر عباسيان شامل زنان آزاد شـده           
در مقابـل كنيـزان    ) عمر بـن خطـاب    (ي دوم     خليفه. است  كنيزان ممنوع بوده    

و ايـن نـوع   .  اين نوع پوشش به تندي و با خشونت برخورد مي كرد         ملبس به 
 به مستندات تاريخي   با توجه . است  كنيزان و بردگان ندانسته     ستهپوشش را شاي  

  .است عمال كرده بدني را در اين موارد براي كنيزان ا تنبيه
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@@@@@@@LòŠ‡�Übi@béi‹�š@o�ÉåÕm@‡�Ô@ó�àc@õcŠ@aˆg@êåÈ@�a@ðšŠ@lbn‚@æi@‹áÈ@çbØì
‹÷a‹¨a@ñŒ@ôÝÈ@óÅÐb«.105   

ي پوشش زنـان   عمر بن خطاب در زمان خالفت خود براي حفظ اين شيوه    
مـي    بود مـشاهده    آزاد، در هر جايي كنيزي را كه اين نوع حجاب را پوشيده             

دليلي بر اينست كه نبايستي كنيزكـان   اين تنبيه. كرد، با چماقش تنبيه مي كرد   
  .خود را به شكل و شمايل زنان آزاد در آورند

ر مقـام   هم، كنيزك د     به دگر تعبير به غير از مفسران، از ديدگاه اين خليفه          
كه اين هم با آن به اصطالح دادگري و عدالت ايشان    . و شأن زن آزاد نيست    

هـم چنـين بنـا بـه        . كه مورخان اسالمي از آن سخن رانده اند، مغـايرت دارد          
گويا ايشان هـم دسـتور      ) عمر بن عبدالعزيز  (ي اموي     سرگذشتي ديگر خليفه  

 يعنـي  106.قليـد كننـد  كنيزان نبايـد حجـاب بپوشـند و از زنـان آزاد ت       :اند    داده
كامالً  آشكار اسـت     . بايستي پوشش كنيزان و زنان آزاد متفاوت از هم باشد         

ي تاريخ اسالم كه در نزد مـسلمانان بـه دادگـري و مـشهورند، چـه          دو خليفه 
باشـند    اگر كنيـزان خواسـته      . اند  تبعيضاتي ميان زنان آزاد و كنيزان روا داشته       

مانند زنـان  ) آزادي در لباس(هر انساني براساس يكي از ابتدايي ترين حقوق   
آزاد لباس بپوشند، اگر چه به نام حجاب يا به خاطر چشم و هم چـشمي هـم         

  .اند باشد، خلفا و مجاهدان در راه خدا مانع از اين كار شده
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در ) عمر بـن عبـدالعزيز    ( و) عمر بن خطاب  ( افراط و خشونت هر دو خليفه     
و محافظــت از آنـان در مقابـل تجــاوز   ايـن مـورد،  كنتــرل رفتـار زنـان آزاد     

موقعيتـشان در سيـستم        بـه     ولي كنيزان كـه بـا توجـه       . متجاوزين را مي رساند   
مـورد   ، در زمان خالفت آن هـا، هميـشه   اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه     

هنگـام   . انـد   اند، مشمول محافظت مزبـور نـشده        تحقير و متلك و بازيچه بوده     
دن هاي عريان و لخت نگاهشان مي كردند و كامالً           فروششان، خريداران با ب   
 و دندان هايـشان   تا لثه ي ران و كمر گرفته،  و كشاله تمامي بدنشان را از سينه   

را مورد وارسي قرار مي دادندو سپس با توجه بـه رخـسار و سـن و سالـشان،           
   107.قيمتي برايشان تعيين مي كردند

 كنيزان اجباراً عريان باشند و چون  بود  باعث شده   ) بازاركنيزان(اين سيستم   
ي خريد و فروش نمي شدند، بـالطبع مـستثني مـي             كه زنان آزاد شامل معامله    

اي   نماند كه اين جدا سازي و تبعـيض در حجـاب، پيـشينه              ناگفته    البته  . شدند
ولي چيزي كه از  . ي اسالم نيست    و زاده . است  در تمدن هاي سامي هم داشته     

 اين بود كه حدأقل با تعيين مقرراتي اين فرهنـگ بجـا             اسالم انتظار مي رفت   
هم چنـين  !! همان راه باشد  دهنده  نه اينكه خود هم ادامه   . را ملغي سازد    مانده  

عنوان حجاب بر سر زناني مـي گذاشـتند كـه          در ميان آشوريان روسري را به     
نمـي دادنـد كـه كنيـزان آن          و اجـازه    . قصد بيـرون رفـتن از خانـه را داشـتند          

  108.جاب را بر سر نهندح
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ي آشوري و اسالمي جلوگيري كردن از پوشـاندن كنيـزان    در هر دو دوره 
كنيـزان عريـان      است كه باعـث شـده         مربوط به خريد و فروش و بازار معامله       

برعكس كنيزان، !!  آن چناني، لخت بودن را مي طلبديچراكه معامالت. باشند
مي شد، آن     ر اندام هايشان ديده    در مورد زنان آزاد مرسوم بود كه اگ        يذهنيت

ي    سـوره  53ي    القرطبي در تفسير آيه   . ي خفت و خواري مي دانستند       را مايه 
ايـن عـورت    ). فرج يا منفذ دارد   (مي كند كه زن عورت است         احزاب  اشاره  

  109.شامل بدن و حتي صدا هم مي شود
و انـد     ي كنيـز و آزاد تقـسيم كـرده          دليل اصلي اينكه زنـان را بـه دو دسـته          

داري   اند، ناشي از اعتقاد كامل اسالم بـه سيـستم بـرده              نوشته  ها  اش آيه   درباره
قـرآن يـا      سند اين مدعا ايـن اسـت كـه در تمـامي متـون مقـدس چـه                   . است

داري  و سيـستم بـرده      احاديث مورد اعتماد ديگر، در هيچ يك از آن ها برده            
ري هــم راه دا و سيــستم بــرده حتــي بــراي تجــارت بــرده . اســت حــرام نــشده 

، ناشـي از      و تجارت ها كمرنگ شـده       اگر اين نوع معامله     امروزه  . اند  بازكرده  
ي انسان هاست و حاصل       تغيير و تحوالت جهاني و تالش هاي آزاديخواهانه       

ديـن اسـالم هـم از دور، دسـتي بـر آتـش              . داريـست   اين تالش ها لغـو بـرده      
  . است گرفته

داري را    اي آشكار بـرده     كه به شيوه  افت نمي شود    ييا حديثي     در اسالم آيه  
  . باشند باشد، مگر اينكه به آيات ديگري پيوند داده  حرام كرده 
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اند و   حق مطلب را كامالً  ادا كردهيمعلوم است كه خلفاي مذكور به خوب
خـشنودي   ي دوم باقي نمـي مانـد كـه در راه     براي خليفهسرزنشىديگر جاي   

و از تقليد كردنشان از زنان آزاد         كرده  تنبيهخداي اسالم، كنيزان را اين چنين       
  . است جلوگيري به عمل آورده 

  :كه در كتاب الطبقات تأليف ابن سعد آمده
µåàü¾a@�àc@lbn©a@æi@‹áÈ @@béi‹�š@ójv«@óàc@õcŠ@aˆhÐ@óåî‡¾a@À@Óínî@çbØ

@@æ�È@lb�v¨a@ÂÕ�î@ôny@ò�é“Üa@êmŠ‡i @@ßí�Õîì@bé��cŠ@Z@@@@æéj“�nî@öb�àfia@b�áïÐ
‹÷a‹¨bi 110   

گشت مي زد، اگـر كنيـزي را       عمر بن خطاب، امير المؤمنين در شهر مدينه       
با حجاب مي ديد با عصاي مشهورش آنقدر او را مي زد تا حجاب از سرش                

  “ !!چرا كنيزان از زنان آزاد تقليد مي كنند؟؟”:مي گفت) بعد(بيفتد و 
  :كه در همان منبع در جايي ديگر آورده

©a@æi@‹áÉi@p‹à@÷äc@ßbÔìóîŠbu@lbn @@@@Ëb�ÙÜ@b�î@ßb�Ôì@òŠ‡Übi@bèþÉÐ@óÉåÕnà
ËbåÕÜa@ðÕÜc@‹÷a‹¨bi@µéj“nmcN@@

اي از كنار عمر بن خطاب گذر كرد او           از انس نقل است كه؛ كنيز محجبه      
اي ناپاك حاال ديگر خودت را به شمايل        : هم عصايش را باال آورد و گفت      

 جايي ديگـر از     ابن سعد در  ..! زنان آزاد در مي آوري؟ حجابت را پرت كن        
  : كه كتابش آورده

c@˜Ñy@íic@õìŠì@çênÐþ‚@À@ÊåÕm@óàc@Ë‡î@ý@çbØ@‹áÈ” .  
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از ابوحفص منقول اسـت كـه عمـر در زمـان خالفـتش مـانع از حجـاب و                    
  . است پوشش كنيزان شده 

  : كه در همان كتاب آمده هم چنين در اين باره 
@@@@@@@@@@@óÉåÕnà@bèeŠ@÷äc@ßł@óàc@l‹š@êåÈ@�a@ðšŠ@‹áÈ@çg@@@@Ú��cŠ@ðÑ“�Øa@ßb�Ôì

ýì ‹÷a‹¨bi@ðéj“nm.111  
  :ي أنـس را تنبيـه كـرد و بـه او گفـت               عمر بن خطـاب كنيـزي از خـانواده        

  .ات را عريان كن و خودت را همانند زنان آزاد قلمداد نكن چهره
عمـر بـه    تمامي اين نقل قول ها حاكي از نوعي اطمينـان اسـت كـه، خليفـه         

و  بردگـان  بنـدي زنـان بـه دو گـروه          دسته  باشد، كه همانا    را فهميده   خوبي آيه 
  . آزادگان است

ــه   ــوان نتيج ــي ت ــه   م ــه در آي ــزي ك ــت؛ چي ــوره59ي  گرف ــزاب   س ي اح
ايـن منظـور اجبـاري نـشد كـه مـردان را              است، اينست كه حجاب بـه       برجسته

صرفاً براي ايجاد تبعيضي بـود ميـان         درمقابل اغواي زنان محافظت كند، بلكه     
  .  ديگريه چيزن. كنيزان و زنان آزاد

پيروي كردن از نفـس    با اين حساب منشاء فريب دادن و تحريك مردان به  
اي  كنيزان خود صاحب تجربـه . اند نه زنان آزاد و شهوتراني كنيزان بوده     اماره

در اين كار بودند و بيشتر اوقات نسبت به زنان آزاد در دسترس تـر بودنـد و                  
عريان تـر و شـهواني    چراكه .  كنند مي توانستند به راحتي نظر مردان را جلب       

هم خود دليـل متقنـي اسـت بـر ايـن كـه فريـب دادن از طـرف           آيه. تر بودند 
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عربـستان بـا    جزيـره  قانون كنترل هوي و هوس ساكنان شبه . است  كنيزان بوده   
كردنشان  ولي با جدا كردن و دو دسته. نشين كردن زنان امكان پذير نبود خانه

هـم چنـين در اجـراي آن منافـات و تناقـضي              . دندبه مقصود نهايي خود رسي    
بـه  . اسـت   سال بعد از ظهور اسـالم پيـدا شـده              حدأقل پانزده     پيدا شد كه آيه   

چـون كـه    . است  براي جلوگيري از فساد نبوده        دگر معنا دليل پيدايي اين آيه     
 دو هـر  شـامل  گيـر و   اگر هدف جلوگيري از فساد باشد، دستور بايستي همـه         

تـر   افراطـي  كنيزان رفتـاري   با بايست مي اسالم اين كه دين   اي .شد مي گروه
 زنـان  و كـرد  مـي  عمـال إ كنيزان را  براي اجباري و پوشش حجاب  . مي كرد 

 را  اجبــار و حجــاب)مــستبدانه( و گذاشــت مــي واخودشــان حــال بــه را آزاد
 اهميـت . اسـت  عكس اين موضوع     درست،  صورتي كه  در. كرد نمي عملي

 و. گـردد  مـي  محـسوب  حجاب براي اساسي اي  آيه كه تاس آن در  آيه اين
 جـاي شـگفتي    بـسي .  اسـت   نـشده    اي اشاره شرايط و مكان و زمان به آن در

لباس  به ديگري چيز، ها سينه شكاف پوشاندن به  اشاره از غير به  آيه كه است
 از. است قابل توجهي  مطلب خود كه،  است  نكرده    اضافه جاهليت عهد هاي

 بـه  ملـزم  آزاد زنـان . شود نمي هم شامل  را زنان از عظيمي يفط ديگر سوي
  . نپوشيدن به كنيزان ملزم و هستند پوشيدن

ي ديگري، بـه غيـر از كنيـزان طيـف ديگـري را از ايـن نـوع حجـاب                       آيه
  .مستثني مي سازد
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ž‡ñÈaŽí�ÕÜaŽì@Žæñà@öbŽ�ĐåÜa@ðñmbMÝÜa@b�Ü@@Žçí�žuĆ‹Žî@@b�ćyb�Ùñä@@Ž÷Ćï��Ý�Ð@@şæ>éĆï��ÝŽÈ@žu@Č�b�Žå@ç�c@@ŽæĆÉŽ›�Žî@
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 نيـست  گنـاهى  ندارنـد،  زناشويى اميد] ديگر [كه اى افتاده كار از زنان بر و
 عفـت  وشد  نمايي نبا   جلوهبراي  ] كه شرطى به [.نهند كنار را خود پوشش كه

  .داناست شنواى خدا و است آن ها بهتر براى ورزيدن

)داعو انـد  كـرده  تمـام  را خـود  زناشـويي  سـن  كه دارد زناني به اشاره) الْقَو 
 و هـستند  ائسگيي دوران در اصطالح به و ندارند زناشويي ي رابطه به احتياج

بيـر از   تع. اي به صورت خود نمي دهند كه جايي براي هوسـراني باشـد              جلوه
انـد    چنين است كه اين زنان هم از زنجير دست و پا گير حجاب رها شده                آيه

 113.و بنا به سخنان علماي اسالم و مفسران، شامل قـانون حجـاب نمـي شـوند         
مربوط به زناني است كه در سن كهولت و پيـري هـستند و توانـايي               اصل آيه 

اين سن و سال مـي  تا جايي كه حتي در . اند ارتباط زناشويي را از دست داده 
توانند بدون حجاب و روسري بيرون روند و گناهي هم شامل حالـشان نمـي               

  . نمايي نباشد هدف جلوه با ] كه شرطى به) [جنَاح علَيهِنَّ َفلَيس. (گردد
 كـه ادراكـي از شـهوت و زينـت و آرايـش              يهم چنين دختـران خُردسـال     

ي    كم سن و سال را به مثابه       زيرا دختركان . ندارند، مي توانند حجاب نپوشند    
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لذت سكسي را     در نتيجه   . مي دانند كه عادت ماهيانه  ندارند        زنان سالخورده   
 مهم و از هر نظـر قابـل         يالزم به توضيح است كه مطلب     !! هم درك نمي كند   

تا كنون هيچ كدام از عالمان ديني بـه    وجود دارد كه   تأمل  معني و تفسير آيه     
چون كه حكم . اند و خود را به ناداني زده اين كه پي بردهاند، يا  آن  پي نبرده  

مفـسران در مقابـل   .  بـه كنيـزان اسـت    داري و وابسته منوط به سيستم برده    آيه  
ــه ــوره59ي  آي ــم آورده    س ــاب ك ــن ب ــزاب در اي ــار آن   ي اح ــد و از كن ان

به دگر . است   نور نيز اجرا نشده      60ي    از طرفي ديگر حكم آيه    ..!! اند  گذشته
كه همانند كنيزان مـورد       نا حجاب فقط براي در امان ماندن زنان آزاد بوده         مع

داري و  با اين حساب با از ميان رفتن سيـستم بـرده  .  آزار و اذيت قرار نگيرند    
متوقف مي شود و يوغ حجـاب از ميـان            خود حكم آيه    بازار كنيزان، خود به     

ها، به آساني  ر سر راهزيرا كه همان جوان متجاوز و مزاحم ب   . مي شود   برداشته
و  كنيزي نمانده) در اين دوران(زن آزاد را از كنيز تشخيص مي دهد و ديگر 

ولي قانون حجاب هم چنان بـه حـال خـود           . ي زنان به نوعي آزاد هستند       همه
از سويي دگر زنان سـالمند هـم ملـزم بـه پوشـيدن حجـاب                . است  باقي مانده   

گير حجاب را هم  ان اسالم قانون همهكه مؤمن قباحت به جايي رسيده. اند شده
اند، كـه هنـوز بـويي از قاعـدگي و سـكس و شـهوت                  شامل دختركان كرده  

باشـند بايـد    و تا روزي كه جان در بدن داشته . اند انگيزي و فريب دادن نبرده 
 بحـث  يهم چنين سؤالي كـه جـا  . در زير زنجير و يوغ حجاب زندگي كنند 

ــان آزاد  ــسران زن ــست كــه مف ــل كلمــهدارد اين ــر ) الحــره(ي   را در مقاب تعبي
دار و چه كنيزان، آزاد و يا آزاده         ولي آيا در اسالم چه زنان سرمايه      . اند  كرده
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كـه آن هـم خـود بـه تـشريعي           . هستند؟ اين تحقيق هم به همين خاطر اسـت        
ي آن حديثي است با اين مضمون كه  جهان شمول بر مي گردد كه سرچشمه

ولـي  . الل است و حرام او تا روز قيامـت حـرام          حالل محمد تا روز قيامت ح     
همان طـور كـه ذكـر    . را زير سؤال برد به روشي ديگر هم مي توان حكم آيه    

به اذيت و آزار جوانان مزاحم برمي گردد كه سـر        شد، دليل و شأن نزول آيه     
باعث رنجش خاطر آن ها  راه زنان سبز مي شدند و با سخنان ركيك و زننده 

ي سيستم مدني و مـدرن و      هيولي اگر جوانان در زير سا     . ندرا فراهم مي كرد   
دور از دين و مذهب پرورش يابند و راه بر زنـان نگيرنـد و متلـك پرانـي                     به  

در چنين حالتى اين    نكنند، آيا ديگر احتياج به پوششي به نام حجاب هست؟           
خود اهميت خـود را از دسـت مـي دهـد و حكـم آن هـم باطـل          خود به     آيه

متلك و سـخنان ركيـك نباشـد، و           ي اگر بر فرض مثال محتوى آيه      ول. است
اي دگـر     بـه گونـه      تعبيـر از آيـه     منظور تجاوز جنسي باشـد، در ايـن صـورت         

 شـامل    بلكـه . خواهد بود و حجاب شامل پوشاندن سر و صـورت نمـي شـود             
پايين تنه مي شود و پوشش پايين تنه با شلواري امكان پذير است چيزي كـه                

ا شــلوار دور از عــادت يــو لبــاس زيــر پوشــيدن   مرســوم نبــوده در آن دوران
ايـن مـسأله خـود بـه خـود مـسائلي همچـون              . اسـت   نـشين بـوده     اعراب باديـه  

دار شدن را به دنبال دارد كه قرآن از اين مـسائل اسـمي بـه     شدن و بچه    حامله
اين هم خود از مسائل بحث برانگيز است و ما را از اصـل      . است  ميان نياورده   

  . ضوع دور مي سازدمو
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ي وجـود ابـدي       دربـاره   جاي بسي شگفتي است كه در قرآن چنـدين آيـه            
و كنيز و جوانان بداخالق مي خوانيم، ولي بعـدها ايـن جوانـان بـه اسـم                    برده

و در تاريخ به همين نام از آن      . ي خاص و عام مي شوند       اصحاب پيامبر شهره  
يابي، كه خريد و فـروش و بـه        يا حديثي نمي      اما هيچگاه آيه  . ها ياد مي شود   

اي كـه از      يا آيـه  ! باشد  و كنيز را ممنوع و حرام كرده        مالكيت در آوردن برده   
  .باشد كنيزان سخن به ميان آورده آزادي تمامي زنان چه آزاد و چه

در . از ترفندهاي ايدئولوژيك است در قالب دين يكىمحدود كردن زنان 
ريزي و  ثل حجاب در حق زنان برنامهم تاريخ تمامي اديان  ضوابط گوناگوني

درهـر صـورت ايـن ترفنـدهاي     . نشين كردن زنان مانند خانه .  است  اجرا شده   
ديني سؤاالت مختلفي را در ذهـن انـسان مـدرن ايجـاد مـي كنـد و از درون            

مـي بايـست    .  را هـم دارد     باورهاي آن ايدئولوژي تقاضاي جوابي قانع كننده      
دئولوژي، تفــاوتي چــشمگير بــا اديــان ك ايــيــاســالم هماننــد يــك ديــن و 

با عقل انسان و پيـشرفت        يا حدأقل احكامش براي هميشه      . باشد  داشته    گذشته
دارد، كـه از ازل   زيرا كه همان طور كه اسالم خود اشـاره   . هماهنگ مي شد  

اي براي تغييرات باقي مي   و تا ابد غير قابل تغيير است، دست كم تبصره           بوده  
براي .  تغييرات از حدود احكام بيرون رفت، حرام نشود        گذاشت كه اگر اين   

ي تعـدد زوجـات از بـي نهايـت بـه چهـار زن                 در ديدگاه اسالم مـسأله    : مثال
و اكنون اين مسأله فقط در اسالم مقبول است و منافاتي كامل با             . محدود شد 

الزم است كه اسالم نيـز خـود را بـا قـوانين و              . تمامي قوانين بين المللي دارد    
الزم است تعدد زوجـات     . كار معاصر و بندهاي حقوق بشر هماهنگ سازد       اف
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ي  هم چنين پديده. دان تاريخ بسپارد را به زباله را حرام اعالم كند و حكم آيه
حجاب را متحول سازد و پوشش قبل از اسالم را كه مختص نواحي مختلف              

ساني همگام كنار بگذارد و خود را با آزادي هاي ان است  آن روزگاران بوده 
. و در فكـر احيـاي آداب و رسـوم دوران هـاي كهـن تـاريخي نباشـد                  . سازد

تغييرات و پيشرفت هاي علمي، امروزه خيلي سريع در حال دگرگـون شـدن             
هستند و مسلمانان چه بخواهند چه نخواهند، بايد قبول كنند كه حكم بعضي             

جـود دارد كـه   اي در قرآن و مثال آيه. از آيات در طول دوران باطل مي شود 
  :را بيان مي كند و مي گويد) حيض(ي قاعدگي مسأله
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 گـذارد ى قاعـدگى را پـشت سـر ب           مرحلـه  سـه  بايد شده داده طالق زنان و
 آنچـه را   كـه  نيـست  روا آنـان  بـراى ). كننـد  اختيـار  شوهر توانند سپس مي (.

  “ ..دارند پوشيده آفريده، آنان رحم در خداوند
 كامـل  را اش  ماهيانـه  عادت بار سه بايد است  شده   داده طالق كه زني عنيي

 اختيـار  شوهر تواند مي بار سه اين از بعد. نه اي است حامله شود معلوم تا كند
تنها به اين خاطر است كه معلـوم شـود آن             آيه اين حكم انتهاي و ابتدا .ندك

 چنـين . براي اطالع هم بايستي چند ماهي انتظـار بكـشد  . است يا نه    زن حامله   
. اسـت   بـوده    خـوبي  حكـم  قبل سال هزاران و قديم زمان هاي  براي  حكمي

را هـم    مـدت  اين زنان نيست الزم ديگر بشري دانش پيشرفت با امروزه   ولي
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 انـدك،  مـدتي  در علمـي  هـاي  آزمايـشگاه  بـه   مراجعـه  بـا  بلكه. انتظار بكشند 
 خـود  ديني عالمان كه است الزم. شود مي روشن بودن  حامله سقم و صحت

 از جزيي و انـدك    آثاري تنها ورزند غفلت اگر كه. دهند وفق روز علم با را
 115.ماند مي جايي بر اسالم

 شـكاف  و زلـف  پوشانيدن جاي به. تغيير داد اين گونه    را حجاب توان مي
 بـا  توأم نظرات و خارج  رده از سنتي و كالسيك افكار حايل و  پرده،  ها سينه

و ايـن هـم محقـق    . را به باد فراموشي بـسپاريم    ها افسانه و برداريم را خرافات
د كساني هم چون عمر بن خطـاب را  يو نبا. نخواهد شد مگر با نابودي اسالم    

است؟  كرده  را تنبيه ش قرار داد كه چرا با عصايش كنيزان محجبه مورد سرزن
  . است  در صورتي كه صرفاً درپي اجراي تمام و كمال احكام دين بوده 

سندي ديگر كه در تاريخ اسالم خيلي بديهي و نمايان است، بحث حجاب 
يعني در دوران محمد و حتي پـس        . سال بر اسالم است     بعد از گذشت هجده   

ت شش سال از مهاجرت به مدينه يعني در دورانـي كـه اسـالم وارد                از گذش 
سالگي مي شد حكمي به نـام حجـاب در زمـان اوج قـدرت قلمـروي                   هجده

و صـورت و    . نمـي شـود     معمول است، ديده    اي كه امروزه    آن شيوه   اسالمي به 
و ” مـسلم “. انـد   عريـان و عريـان بـوده        بعضي از اندام هاي زن به حالـت نيمـه         

اي مـي كننـد كـه در آن محمـد، زن              مفسران قرآن بحث از واقعه    مورخان و   
و هوسش فـوران مـي     شهواني شده   فوراً.  را در بازار مي بيند     زيبا و بلند قدى   
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هايش مي رسـاند تـا هوسـش را فـرو         خودش را به يكي از زوجه      سريعاً. كند
 و ما من دابـة فـي االرض و ال       ”:كه  ي انعام آمده     سوره 38ي     در آيه  116.نشاند

اال أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثـم الي ربهم              طائر يطير بجناحيه  
اي كـه بـا    اي در زمين وجود ندارد و حتـي هـيچ پرنـده    هيچ جنبده . يحشرون

و هيچ چيزي را از     . بالهايش پرواز كند، و امت و اجتماعي نباشند مثل شماها         
و همگي نزد   )  لوح محفوظ  (ايم در كتاب      ايم و فراموش نكرده     قلم نيانداخته 

   117.“پروردگارشان محشور مي گردند
 برايمان مبرهن مي گردد كه قرآن تمامي چيزها را از كوچـك           در اين آيه  

و ارزيـابي آيـات از طـرف عالمـان دينـي           ترين تا بزرگترين از قلم نيانداخته       
. نـد و عوام الناس براي فهميدن قرآن به اين عالمان پناه مي بر           . انجام مي شود  

در تفهـيم آن بكوشـند    ولي بايستي قرآن و اسالم و مسلمانان با علم و انديشه   
و سـؤاالت و  . كـردن واقعيـات بـه خرافـات پنـاه ببرنـد       بـراي توجيـه   اينكـه   نه  

 مطرح مي شود، جـوابي   اي كه بر معنا و تفسير آن در اين باره  انتقادات وارده 
ر بردن كلمـات و اصـطالحات       از طرفي ديگر قرآن در بكا     . دهند  قانع كننده   

كـه خواسـته      اسـت و هـر چـه        ركيك، هيچ گونه سانسور و شرمي روا نداشته       
) forjفـورج  (ي فرج مثالً كلمه. است باشد، بدون حيا و هيچ ابايي بيان كرده   

اسـت كـه در معنـي بـازاريش           به معني آلت تناسلي زنان و مردان ذكر شـده           
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 والَّـذينَ (آوردن آياتي از اين دسـته     به همين خاطر    .  است همان كـير و كـس   
مه فُرُوِجهِمظُونَ لافاگر قرآن مي خواست معنـي      . چيزي معمولي است  118)ح

ي رايج امروزي بيان كند، بدون هيچ شرم و ابايي بيان          حجاب را به اين شيوه    
تمامي زنان چه كنيز و چـه آزاد، بـدون هـيچ تفـاوتي       ” :مي كرد و مي گفت    

قرآن در بحـث كـردن و آوردن        “ .. هايشان را بپوشانند   سر و زلف و صورت    
ي ننگيني فرو گذار  اي از بدن انسان ها، از اداي هيچ كلمه نام اندام هاي ويژه

  . است نكرده 
  :براي مثال
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 عورتهاى كه فرستاديم فرو لباسى شما براى ما حقيقت در آدم فرزندان اى
] لبـاس  [جامه بهترين] ولى [است زينتى] شما براى [و دارد مى پوشيده را شما
  . “يدشو آگاه كه باشد خداست] قدرت [هاى نشانه از اين .است تقوا

 شرمگين كلمات بردن بكار از  آيه اين در گردد، مي مشاهده همان طور كه
 احاديث اي قرآن تمامي در كه اين بر است دليلي خود كه. است نداشته ابايي

 اي آزاد زنان براي خواه .نيست حجاب بودن اجباري به اي اشاره هيچ صحيح
اين كه  است يا  يافته  پايانحكم اين مصرف تاريخ كه اين اي.  كنيزان براي

 شايد. كنند قلمداد غيرمسلمان را كنيز زنان تمامي مسلمانان حاضر عصر در
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 هاي سال در افراطي هاي گروه چون كه .باشد نزديك تر واقعيت به نظر اين
 در تجاوز، از بعد باشند گرفته گروگان را مسلماني غير زن جايي هر در اخير

 شدن قطعه  قطعه درد و بريدن به سرنوشت سر اي .اند كرده معاوضه پولي مقابل
 ماند نمي باقي  آيه اين نزول دليل در شكي  هيچ120.اند وي را مبتال ساخته

با اين كار  واقع در و كنند جدا كنيزك زنان از را آزاد اين كه زنان جزء
 فقيهان و مفسران و تمامي. نمايند ايجاد طبقاتي تبعيض و  فاصله نوع كي

 آمد، ميان به سخن آن از مستند اي گونه چنانكه بهم ه. ظرندهم ن آن روي
 و پاكي اسالمي علماي و انديشمندان كه ماند نمي باقي دليلي ديگر

پاكي و ايمان  از يا هنشان حجاب اگر. بدانند حجاب رعايت در را ايمانداري
است، چرا در اين ميان كنيزان از اين موهبت الهي محروم باشند؟ آيا در 

ي خدا نيستند؟ چرا  م چه كنيز و چه آزاد انسان نيستند؟ آيا هر دو بندهاسال
خاطر  آيا كنيزكان رنجيده.فقط زنان آزاد نبايد مورد اذيت و آزار قرار گيرند

هم نسخ نشده   ناسخ و منسوخ آيات، اين آيهمفهومنمي شوند؟ چرا در 
شرع است؟ آيا كنيزك همانند هر انساني صاحب كرامت نيست كه در  

متلك بارشان كنند و آن ها را مورد آزار و  شده   داده اسالم به مؤمنان اجازه
ي گروه هاي اسالمي   ترين و اولين حربهياذيت قرار دهند؟ يكي از ابتداي

در . برداي نمايند، حجاب است اند در مسائل سياسي از آن بهره كه توانسته
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 . اند  ضبط كرده
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 و حصر پيدا نكرده كه گروه هاي اسالمي قدرتي بي حد سال هاي گذشته
با ديدن عكس هاي قديمي .  به تن داشتند بودند، جوامع اسالمي لباسي ساده 

. مربوط به جوامع اسالمي تا حدودي واضح تر اين حقايق آشكار مي شوند
 از حجاب به عنوان نمادي سياسي قلمداد   امروزه روزگاران قديم و چه چه

باسهايي كه افراطيون اسالمي ل. اي ديني است، نه به عنوان وظيفه شده 
 تالشي است براي گوياىالجزاير، پاكستان، و افغانستان بر تن مي كنند، 

رخسار و بدن و صدا . پوشش در دوران محمد ي بكارگيري نحوه بازگشت به
 و شهوت انگيز مي ياي براي ايجاد محيطي سكس و زلف زنان را دريچه

ها در جهان پر از  اين ديدگاه. وندش داشته ازاينرو بايستي مخفي نگه. دانند
كردن و توهين و تحقير و  دگرگوني و مدنيت خواهي به معني محاصره

حجاب مرسوم امروزي تنها به خاطر منافع سياسي . زنداني كردن زنان است
زنان را در مرداب عقب ماندگي  ن وسيله يا به كه. دولت هاي اسالمي است

دين  ود، كه همانا پايبند نگهداشتن آنان به تا به اهداف شوم خ.  مي دارند نگه
ترور كردن جسم و روح و نابودي قسمت اعظم زندگيشان  اسالم و درنتيجه

 علماي اسالمي با مشكل دختران نونهال  از طرفي ديگر همواره. است، برسند
اينكه اگر اين نونهاالن را به زور مجبور به رعايت حجاب . اند بوده مواجه 

 كار از كار مي گذرد و ديگر بلوغن عادت ندهند، در موقع نكنند و به آ
دختركان شامل قانون . ملزم كردنشان به حجاب امري دشوار خواهد بود

ولي بدون هيچ دليل و . حجاب نمي شوند چه آزاد باشند يا كه كنيزك
اگر مقصود اسالم اين باشد كه . اند مدركي حجاب را برايشان اجباري كرده
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اب  مي توان شرف و ناموس زنان را محافظت كرد، اخالق از راه اين حج
د، فساد را از ميان برد، شهوتراني را به حداقل رسانيد ياجتماع را سامان بخش

هاي فساد اخالقي را كنترل كرد، آيا بهتر نبود كه حجاب را شامل  و دروازه
امت و كنيزان نيز مي كردند؟ آيا اسالم دفاع از حقوق كنيزان و احترام به كر

ي خود نمي داند؟ چرا در شرع اسالم اذيت و آزار  شأن انسانيشان را وظيفه
زنان آزاد حرام است ولي نسبت به اذيت و آزار كنيزان بي تفاوت مانده 

ي  است؟ واقعاً كه جاي تأمل و تعجب است كه حجاب به معني فاصله 
اي  ن هيچ پردهو قرآن هم آشكارا و بدو. طبقاتي زنان آزاد و زنان كنيز باشد

ولي اسالم گرايان افراطي به . است ت اين تبعيض اعتراف كردهيبه حقان
از اين هم ! اند عنوان دستاويزي آن را به قانوني ازلي و ابدي تبديل كرده

عجيب تر اينكه اسالم در اين فكر است كه بيشتر ساكنان زمين، اعم از 
روي فرهنگي  ايستي دنبالهب متمدن، پيشرفته،آگاه، آزادي خواه و دانش پژوه

باشند كه سراپا بياباني و بي ارزش و مربوط به هزار و چهار صد سال  منحط
 از بطن آيات دراسالم، نه تنها غرائز ينيبا تراشيدن چنين قوان. است قبل بوده 

آنهم به خاطر . بيشتر و بيشتر رواج مي يابد جنسي كنترل نمي شود بلكه 
هرگاه : است  علم روانشناسي اثبات كرده . زن استيمحدوديت هاي جنس

داشته  چيزهايي كه انسان خواهان و آرزومند آن است، ممنوع يا در خفا نگه
  سؤالي كه اينجا 121.آنها حريص تر مي شود شوند، انسان  براي دستيابي به 

چرا مجازاتي مشخص براي :مطرح است و بايد از اسالم پرسيد اين كه
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است تا زناني كه براي رفع  نشده  وز در نظر گرفته جوانان متلك باز و متجا
ت مصون يحاجت ازخانه دور مي شوند، چه كنيز و چه آزاد از آزار و اذ

بمانند؟ هم چنين چرا قانون حجاب شامل مردان هم نمي شود؟ چرا بايستي 
زنان تاوان اشتباهات مردان را بپردازند؟ اكنون كه دستشويي و توالت ها در 

 مي شود، و زنان ناچار نيستند براي رفع حاجت از  ها تعبيه داخل خانه
 هم چنان مي تواند پا برجا بماند؟  هايشان دور شوند، آيا حكم اين آيه خانه

ا اينكه از يآيا قوانين قرآني مربوط به زمان ها و مكان هاي مشخص نيست؟ 
 اند و  براي جنس زن قائل نشدهكرامتيلحاظ سايكولوژي هيچ احترام و 

و گرنه، بايستي . اند داده احساسات و غرايز درونيش را بي اهميت جلوه 
از بدن  غافل از اين كه چند نقطه. حجاب براي مردان هم اجباري مي شد

اسالم در اين . مرد، براي زنان محرك جنسي محسوب مي شود
كه بدن زنان پر از گناه و عصيان است و براي تحريك جنسي،  بوده انديشه
باشند و  به همين خاطر است كه بايد پوشيده.  طيف را، دارا هستند ليمحرك

تا مردان از ارتكاب گناه و جرم و فساد جنسي مصون .  نشود بدن آن ها ديده
كه زنان مسؤول گناه و  است ولي همين دين به اين مسأله فكر نكرده . باشند

ان ،كه هم چنين مسؤول حل مسائل بغرنج جنسي مرد! جرايم مردان نيستند
از اين نظر به . حاصل تحريك شدن غرايز جنسي آنهاست، نمي باشند

يكي از بزرگترين اشتباهات اسالم بوده  احتمال قريب به يقين قانون حجاب 
اي باقي مي  پيدايش حجاب را براي دوران عشيره بهتر اين بود كه. است 

نترل مردان ي ك مسئله. نمي كردند گذاشتند و دوران معاصر را با آن آلوده
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و بهتر اين بود زنان مسلمان را .  نمي شود بر طرفمؤمن  با پوشانيدن زنان
سرشت . ي جنسي قلمداد نمي كردند اي براي خدمت و ارضاء غريزه وسيله

زن به طرف مرد و مرد به طرف ، يطور طبيعي و ذات به ايست كه گونه انسان به
راه  ي جلوگيري شودكه ي طبيع اگر از اين پديده. زن كشش دروني دارند

شواهد حاكي از . به مقصد مي رسد طبيعي خود را بپيمايد، الجرم از بيراهه
اي افراطي اعمال مي  شيوه در جوامعي كه حجاب اجباري و به آن است كه

  .درصد انحرافات جنسي هم رو به باالستشود، به همان نسبت 
  

  فصل چهارم

  

  باب اول

  

  در تجربيات اسالميازدواج و تعدد زوجات 
 

 آيينــي  بلكــه. اي تــاريخي نيــست دهيــمفــسران قــرآن، اســالم پد از ديــدگاه
و قـرآن هـم شـريعتي متـافيزيكي      است و پيامبر آن صاحب معجـزه   آسماني

طبق تبليغاتي كه اين ديـن  . و تا ابد قانونگذار است از ازل وجود داشته   . است
ات، آزادي و برابـري را بـه   براي خودش انجام مي دهد؛ براي انـسان هـا نجـ          

بـا ايـن حـساب      . اسـت   زيرا انقالبي بر ضد جهالت بوده       . است  ارمغان آورده   
غيرانـساني كـه قبـل از اسـالم بـر             زنان هم مثل مردان، در جريان آن جايگاه         

دوششان سنگيني مي كرد بايستي با آمدن اسالم ارزش و اعتباري هم طراز با  
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 بـراي تمـامي زمـان هـا و مكـان هـا بـا مـردان         مي شد و  مردان به آن ها داده      
اسـالم تـا بـه ابـد مـي توانـست جوابگـوي آن سـؤاالت و                . يكسان مي شدند  

گـاهي محكـم      و مي توانـست تكيـه     . با آنها مواجه مي شد       باشد، كه  يانتقادات
  . براي ابتدايي ترين حقوق زنان باشد

باشـد، در   دهكـر  هاي تاريخي اسالم را مطالعه كسي كه بدون تعصب، برنامه 
پـر ازاستـضعاف دينـي       در همان جايگـاه   ) در اين دين  (خواهد يافت كه زنان     

اسـت و از كـوچكترين حقـوق          و حقوقشان تماماً  پايمال شده       . اند  باقي مانده 
هاي حقـوقي هـستند كـه         زنان در پايين ترين رده    . اند  انساني برخواردار نشده  

  . اسالم برايش تبليغ مي كند
ي  ايهام آميز و در آن بيابان هاي لم يـزرع و در ميـان جامعـه           قرآن با زباني    

. ي وجـود گذاشـت       سال پـيش پـا بـه عرصـه         1400عربستان در     شبه جزيره   
، اين كه زن همانند مـرد،  مي كنندك موضوع تاكيد يبر تمامي قوانين اسالم  
  . انسان كاملي نيست

اسـت دقيقـا    ده بر قرآن كه براي تمامي انسان ها وضع ش اين ديدگاه غالب   
ناشي از فرهنگ كالسيكي قرون قبل از اسالم است كه با اين آيين مخلـوط               

به جهالت اديـان قبـل    حملههيچ گاه در مقام با اين توصيف قرآن  . است  شده  
بلكـه بازگـشتي بـود بـراي قانونمنـد كـردن آداب و              ! اسـت   از خودش نبوده    

  .  جهاني ي تحميلي آن در همه و در ضمن اشاعه رسوم منطقه
عربستان بودند مثل تمدن هاي       تمدن هاي كهني كه در اطراف شبه جزيره         

. تـر بودنـد   خيلـي پيـشرفته    هند، يمن، شام از لحاظ فرهنگي از اين شبه جزيره         
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ي تمدن فرهنگي اسالم زنان را بـه استـضعاف    هيچ كدام از آنها به اندازه     تازه
ي پيامبر اسـالم، سـند         مثابه محمد چه همانند يك انسان، و چه به       . اند  نكشيده

  . است) استضعاف(راستين قهرماني اين واقعيت 
  : اي در قرآن وجود دارد كه مي گويد ي سخنان پيامبر اسالم آيه درباره

@\ôŽyížî@ČðĆyŽì@ý>g@Žížè@Ćç>g“122  
  . مي گويد، وحي از جانب خداست) محمد(كه  آن چه

اي  تـار محمـد اهميـت ويـژه    ، بـه سـخنان و رف       به ايـن آيـه      مسلمانان با توجه  
خيلي دقيق سعي در تقليد تمام و كمال از رفتار و ” سنت نبوي“با نام . اند داده

تا جايي كه نقـص هـاي قـرآن را بـا احاديـث ايـشان جبـران               . گفتار او دارند  
كه    وي براي رفع نواقص، بدان جا رسيده       يها  اين پناه بردن به گفته    . اند  كرده

عنـي نـاقص بـودن    يايـن واقعيـت،   . انـد  راق نيـز زده حتي در آنها، دست به اغ    
چيـز    خـدا در قـرآن از همـه       ”: قرآن، ناقض اين تبليغات است كه مـي گويـد         

   123.“است بحث كرده 
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اى در  داند و هيچ دانه  مىآن را] اينكه[افتد مگر  داند و هيچ برگى فرو نمى و درياست مى

 .است ] ثبت[تاريكي هاى زمين و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتابى روشن 
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به همين خاطر مسلمانان بعضي از مضامين و معاني قرآن را به باد فراموشي              
طقـي بـراي   من جالب اينكه، هيچ توجيه . اند بر احاديث كرده اند و تكيه      سپرده

  . بستن ها ندارند اين جايگزيني و پينه 
، انتقادي بر اسالم وارد شـود، منتقـد هـم بـراي          كه هرگاه   بسيار اتفاق افتاده  

اي از قرآن متوسل مي شود و اسالم گرايان براي جواب  اثبات سخنش به آيه
ت احاديث زيادي براي اثبـا . به حديثي پناه مي برند     دادن به انتقاد وارد شده،      
احاديـث محمـد گرفتـه     ا اگر انتقـادي از يكـي از         ي. سخنانشان ذكر مي كنند   

عكس اين عمل را انجام مي دهند يعنـي بـه آيـات قـرآن متوسـل مـي                   . شود
خالصه اين كه دين اسالم در هر مرحله اي كه  بـه بـن بـست رسـيده                   . شوند

  . باشد؛ از هر دو حربه براي حفظ منافعش، استفاده كرده است
بحـث در مـورد تعـدد         در اين قسمت، كـه بـه          ات حقايق ذكر شده   براي اثب 

 يا حـديث را بـا  داسـتان   ي است كه آيه  زوجات مي پردازد، سعي بر آن شده       
 به مستنداتي خواهد شد كه از نظر مـسلمانان قابـل             اشاره. مستند تشريح كنيم  

 هـزار  در اين بخش با عقليت قبـل از . مانند قرآن . اعتمادترين اسناد مي باشند   
و چهارصد ساله كاري نداريم كه هيچ تفاوتي مابين جريـان هـاي خرافـي و                

همان طور كه مسلمانان اذعان مي دارنـد كـه     .  دنيا قائل نيستند   يدانش امروز 
و تـا بـه ابـد ادامـه         از ازل بـوده   . ي زندگاني بشريت است     اسالم تنها راه چاره   

 عصر حاضر را پـيش پـاي   در اين قسمت چندين انتقاد منطقي و قانوني  . دارد  
  . اسالم مي گذاريم
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  باب دوم

  

  سكس و ازدواج قبل از اسـالم
 

عربستان به خاطر موقعيت جغرافيـايي خـود، قـرن هـا قبـل از       ي   شبه جزيره 
ي   شـبه جزيـره   . اسـت   ظهور اسالم هم، يكـي از منـاطق سـكس بـازي بـوده               

تقيم آداب و   عربستان به خاطر نزديكي به خط اسـتوا و هـم چنـين تـاثير مـس                  
را بــه خــود   قابــل مالحظــهيرســوم عــشايري و قــدرت مردســاالرانه، تــاريخ

ي جنـسي   شرايط آب و هوايي گرم و استوايي، غريـزه       . است  اختصاص داده   
 زنـان و   است تا جايي كـه ايـن غريـزه،    اي قابل توجه افزايش داده       را به شيوه  

  . اند سكس بازي داشتهنوعي اشتياق به  و هميشه مردان را به هم نزديك كرده
. انـد  ي ثـروت مـردان بـوده    زير سايه اند و هميشه  زنان صاحب قدرت نبوده  

بـا سـكس و عـشق         اند سخني از حقوق اساسي خـود در رابطـه             حتي نتوانسته 
  . بازي به ميان آورند

انـد نيازهـاي      توانـسته   ، هميـشه      در مقابل، مردان با داشتن قـدرت و سـرمايه         
جـداي از كنيـزان كـه مـي توانـستند بـا آن هـا           . ء كننـد  غريزي خود را ارضا   

  . همبستر شوند، چندين زن را هم مي توانستند مالك شوند
عربستان با ديگـر منـاطقي هـم چـون مـصر              اي ميان شبه جزيره       اگر مقايسه 

ي تمدن  مي كنيم مصريان به سبب ميراث عظيم و ديرينه      انجام دهيم؛ مشاهده  
 هم چون پزشـكي، ورزش، اعمـال فراروانـشناسي،          ، به انواع كارهايي     فراعنه
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كاري،  فعاليت هاي مذهبي، هنرهايي هم چون مجسمه سازي، معماري، كنده
اي   جداي از اين ها به كارهاي روزمره      . اند  نقاشي و خوشنويسي مشغول بوده    

جاي   در ميان آثار به   . اند  هم چون كشاورزي، تجارت و صنعت اشتغال داشته       
اي قابـل   عنوان پديـده   مسائل جنسي و ازدواج به      صر، راجع به  از تمدن م    مانده  

اي يافت نمي     توجه؛ كه بتوان از آن سخني به ميان آورد، مورد قابل مالحظه           
   124.شود

كنـيم؛    ي يونـان باسـتان مقايـسه        عربـستان را بـا جامعـه        ا اگـر شـبه جزيـره        ي
تر شــان؛ تــأ خــواهيم كــرد كــه يونانيــان جــداي از كارهــاي روزمــره مــشاهده

و رياضيات نزد آن   ، فستيوال موسيقي، المپيك ورزشي، فلسفه       )خياباني(سيار
، بيـانگر ايـن حقيقـت         آثار باستاني بجا مانـده    . است  اي داشته     ها جايگاه ويژه  

است؛ كه همانند تمدن مصريان، زنـان را تنهـا آلتـي بـراي ارضـاء جنـسي و                   
نـام تعـدد زوجـات در    اي بـه    هم چنين پديده  . اند  خوشگذراني قلمداد نكرده  

  . نمي شود ميان آن ها مشاهده
كـه    و مدينه   عربستان باألخص ساكنان شهرهاي مكه        اما ساكنان شبه جزيره     

اي كـامالً    انـد، جامعـه   جوالنگاه اسالم و مركزي براي گـسترش اسـالم بـوده         
اي ابتـدايي      به شـيوه    125سازي  بيشتر هنرشان در شعر و مجسمه     . اند  داشته  بسته  
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سازي هم مي توان به  كرد در مجسمه اشاره)  اميه( از شاعران نامدار مي توان به - 125
 . كرد اشاره ساخت بت هاي اين منطقه
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اسـت    نـشده     در ال بـه الي تـاريخ در ايـن منطقـه مـشاهده             . مـي شـود     خالصه
صدها سال است . باشند رياضيات، علم و دانش يا صنعت جايگاهي داشته           كه

ي شـبه     مي توان ادعـا كـرد جامعـه       . اند  اي خود را حفظ كرده      زندگي عشيره 
  . اند عربستان قبل از اسالم، تنها به چهار فعاليت مشغول بوده جزيره 

ي موقعيت سوق الجيشي كـه        به واسطه   اين منطقه   :  بازرگاني و تجارت   -1
و فروش كاالهايي كه در ميان يمـن و شـام رد و              دارد براي صادرات، مبادله     

  . است بدل مي شدند از موقعيت خوبي بر خوردار بوده 
عربـستان در     ي    شـبه جزيـره   :  دامپروري و به مقدار انـدكي كـشاورزي        -2

پـرورش دام و  . اسـت  ني و گرم و خشك و كم آب واقع شـده         اي بيابا   منطقه
  . كشاورزي تقريباً جزء كارهاي سخت است

تاريخ اين منطقه سرشار از داستان هـا و افـسانه هـاي جنگـي و                : جنگ -3
  126.ايست كشتارهاي خونين قبيله

   غرايزي سكس و ارضا-4
ل البته مراسم هايي هم چون مراسـم حـج و زيـارت حجراالسـود در داخـ                

) ولـي . (كعبه و در شهر مكه به صورت رسوم كهن مذهبي، رايج بوده اسـت    
اند چندان جايگاهي را به خود اختصاص دهنـد كـه از    اين مراسمات نتوانسته  

 كـسب منـافع     ياين كار صرفاً تنهـا وسـيله اي بـرا         . آن سخني به ميان آوريم    
  . ت سرمايه دار و آريستوكرات هاي اين شهر بوده اسي اقتصادي طبقه

                                                           

 .  هر كتاب تاريخي مي تواند سند اين ادعا باشد- 126
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هاي ارتباط جنسي و  اگر در زبان غني عربي و تأثير عوامل خارجي و شيوه      
ميــان زن و مــرد دقيــق شــويم؛ روشــن خواهــد شــد كــه چــه كلمــات  رابطــه 
ها و فرهنگشان خودنمايي مي كنـد و در هنگـام صـحبت               اي در لهجه    عديده

. اسلوب هاي همبستري و ارضاء جنـسي پـي مـي بـريم            كردن هاي روزانه، به   
  : ماتي هم چونكل

@\@@@@@@@@@@Ló�Éàb�a@Ló��ÐbÉ¾a@Lóå�bj¾a@Lò‰‚bÑ¾a@LóÐŠbÕ¾a@LóÉub›¾a@Ló�àþ¾a@LóÉšbj¾a
@@Löþn��Èýa@Lçb��ïmýa@Ls��Ð‹Üa@Ló��ÉÔaí¾a@Ló��zØbå¾a@Ló��ä†bƒ¾a@Lò‹��’bj¾a@Lò†ìa‹��¾a

líØ‹Üa@Löbnnàýa^127  
ن گونه نيست كـه بپرسـند چنـد سـال سـن             يي پرسيدن سن و سال بد       شيوه
اي؟ او هم از راه پـايين    دوران مثل چه كسي بوده    اند در آن      گفته  بلكهداري؟  

است يا نه، سـن خـود را معلـوم كـرده        تنه و اين كه آيا توانايي جنسي داشته         
انـد او هـم در جـواب          براي مثال از ابـن عبـاس ايـن سـؤال را پرسـيده             . است  

  : است گفته
أنـا يومئـذ   : قـال مثل مـن أنـت حـين قـبض النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم؟                  “

   128”مختون
” : روزي كه محمد در گذشت تو مثل چه كسي بودي؟ در جـواب گفـت        

  . “بودم آن زمان، من ختنه شده 
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كـه در مجلـسي در مـورد رخـسار          )  ابـي جحيفـه   (هم چنين شخصي به نام      
 او “در آن دم تو مثل چه كسي بودي؟”: محمد بحث مي كرد؛ از او پرسيدند

  : هم در جواب گفت
  129.”ري النبل وأريشهاأب“ 

  . موي زهارم را مي تراشيدم و در پر فرو مي كردم
منظورش اين بود كه موهاي زهارم را مي تراشيدم و بـا  فـرج زنـان قـاطي             

در دوران . (عبارتي ديگر اعمال جنسي را مي توانستم انجام دهم به . مي شدم 
  ).جواني بودم

، از     روزمـره  بكار بـردن كلمـات و جمـالت ركيـك در گفـت و گوهـاي               
طرفي نشان از عـادي بـودن امـور جنـسي و ارضـاء غرايـز دارد كـه قـسمت                     

و از طرفـي ديگــر  . اسـت  عظيمـي از زندگيـشان را بـه خــود اختـصاص داده     
. خصلت و شهامت و اوج مردانگي يك مرد عرب را به نمايش مـي گـذارد               

اين نوع صحبت كردن ها  عدم رعايت ادب و نزاكـت و عفـت كـالم را در                   
  . هاي مختلف عربي  مي رساند هجهل

روش براي ارضاي  عربستان قبل از ظهور اسالم  ده  ي  در تاريخ شبه جزيره   
مـي   وار بـه آن هـا اشـاره      است كـه خالصـه      نياز جنسي و ازدواج وجود داشته     

  : شود
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   تعدد زوجات -1
اسـت و     عربستان رفتاري عادي بوده       ي تعدد زوجات در شبه جزيره         پديده

 را كـه مـي   يبه ميزان آرزو و توانايي مالي خود هـر تعـداد زنـ         بسته  هر كس   
تعـداد زنـان تنهـا بـستگي بـه ميـزان ثـروت مـردان                . خواست اختيار مي كرد   

مردان ثروتمند، زنان بيشتر و بيشتر، و مردان فقيرتر زنان كمتر و حتي         . داشت
  130.تك همسري

  
   زنا -2

اي سـبز رنـگ آويـزان     پارچـه زنان زناكاري بودند كه بر سر در منازلـشان         
) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثـه (در كتاب . شوند بودند، تا شناخته   كرده  

نـام  ) أم مهزول(كي از آن ها   ي  است كه   را ذكر كرده       زن زناكار شهر مكه      9
زهيـر  ابن (هم چنين مرد داللي به نام  131.است داشت كه سرآمد زيبايي بوده      

                                                           
ي اندك اين قسمت را به پايان مي رسانيم، چونكه بحث اصلي در اين   با اين مقدمه- 130

 . است بخش همين مسأله

مكة في قديم الدهر :  الفاكهي، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد اهللا-131
.  المحقق د6ية عدد األجزاء، الطبعة الثان275 وفاة المؤلف217والدة المؤلف. وحديثه

ذكر أنحاء نكاح الجاهلية وتفسيرها . 1414عبد الملك عبد اهللا دهيش، دار خضر بـيروت
بعد از ظهور اسالم مسلمان شد ولي طبق حكم قرآن از ) أم مهزول(اين زن . وذكر البغايا

براي  ..  بودند  بايستي شوهري را انتخاب مي نمود ميان كساني كه قبالً با او زنا كرده
ي   سوره3ي  طبري در تفسير آيه - قرطبي -كسب اطالعات دقيق تر به تفاسير ابن كثير
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اي سبز رنگ     است و او هم پارچه       داللي زنان بوده     مشغول  در مكه   ) المدايني
ر منزلش آوبر س132.شود بود تا شناخته زان كرده ير د   
  
   ازدواج هاي سنتي -3

بـدين  .  مـي شـود    يازدواج هاي سنتي تا حاال هـم در جوامـع سـنتي پيـرو             
صورت شكل مي گيرد كه اگر مردي خواست ازدواج كنـد، بايـستي پـيش                

.  سرپرست دختر برود و خواست خـود را علنـي سـازد           پدر دختر يا بزرگ يا    
رضايت خود را اعالم مـي كنـد و           سرپرست او هم در مقابل مقداري مهريه،        

نمانـد قبـل از اسـالم در بعـضي از       ناگفته. دختر را به نكاح مرد در مي آورد
ها زنان اين توانايي را داشتند كه بـدون رضـايتمندي اقـوام يـا ولـي،                   خانواده

  . ندشوهر كن
  

  : اي   همبستري براي به دنيا آوردن نجيب زاده-4
باشـد   را داشته     اي از تبار أشراف زادگان منطقه       اگر مردي مي خواست بچه    

ي مباهـاتش گـردد و در مجـالس بـه      كند، تا بعداً مايه    و خودش او را پرورده    
 بـا    بعد ازتوافق  133.را دارم   خود ببالد، كه من اوالدي از نژاد فالن نجيب زاده           

                                                                                                                           

كتاب النكاح، باب قول . همچنين مي توانيد به  للبيهقي، السنن الصغرى. كنيد نور مراجعه
 . رجوع نماييد) الزاني الَ ينكح إِالَّ زانية أو مشركة:(اهللا عزَّ وجلَّ

 241، ص.اخبار النساء: زية ابن قيم الجو- 132
كه در آن دوران شديداً . گرايي داشت  با اقتصاد و قبيلهي  اين كار ارتباط مستقيم- 133

 . است بوده  مورد توجه 
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باشـد، همبـستر آن مـرد     اي، زنش زماني كه حيض را تمام كرده         أشراف زاده 
بـا ايـن كـار معلـوم مـي شـد كـه قـبالً بـا شـوهرش                    . مي شد  تا حامله گردد     

دسـت مـردش    و در واقـع شـب زفـافي بـود كـه بـه          . (اسـت   همخوابي نداشته   
  134)االستبضاع(به اين كار مي گفتند ) مي شد آماده

  
  : براي ازدياد جمعيت جمعي  زناي دسته-5

جمعي از مردان كه تعدادشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد، بـا              
تـا زن  . باشـند  جمعـي داشـته    هم توافق مي كردند كه با يك زن سكس دسته      

زن بعد از وضع حمل، پيكي دنبال آن مردان سهيم در ايـن كـار               . شود  حامله  
. مـال توسـت    مي گفت اين بچه زن به يكي از آن ها . جمعي مي فرستاد    دسته

انتخاب مـي كـرد و    او هم بدون هيچ انكاري قبول مي كرد، اسمي براي بچه   
  . اي هم به زن پرداخت مي نمود حق الزحمه

  
  : ي زنان   زنا از نوع تعويض يا مبادله-6

مـردي    اي بود، كه اگر ظرافت زني توجـه         به شيوه   فرهنگ حاكم در منطقه     
ي جنسي او را تحريك مي نمود و دوست           د و غريزه  را به خود جلب مي كر     

داشت ساعاتي را با او خوش بگذراند؛ با شوهر آن زن توافق مي كرد كه بـه          
هـر  كننـد و      مدت يك شب يا براي مدتي محدود زنانشان را با هـم معاوضـه             
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مـي  ) نكـاح البـدل  (به ايـن نـوع ازدواج    .  همبستر شود  يك با همسر ديگري،   
   135.گفتند

  
  :ي دختر يا خواهر  ز نوع تعويض يا مبادله زنا ا-7

در اين نوع ازدواج، دو مرد ميان خودشان توافق مـي كردنـد، دختـران يـا                 
بهـا    بدون پرداخت هـيچ نـوع اجـاره       . كنند  خواهرانشان را با همديگر معاوضه    

   136.مشهور بود) نكاح الشغار(اين نوع ازدواج به ). مهريه(
  
  : زنا با دختر و خواهر -8

در اسالم به نام زنـا    (است  وع زنا، نوعي ديگر از همخوابگي و معاشقه         اين ن 
 در   البتـه . اسـت   بوده    كه نوعي از انواع نادر در منطقه        )با محارم معروف است   

و   با دختـر خـود ازدواج نمـوده         ) حاجب بن زراوه  (آن دوران شخصي به نام      
    137.است هم شده  صاحب بچه

  
  : ازدواج هاي موروثي -9

                                                           
 2002 طبعة الرابعة .الجنس عند العرب بغداد:  المنجد، دكتر صالح الدين المنجد- 135
 10ص
 4822حديث. كتاب النكاح، باب الشغار:  صحيح البخاري- 136
  10 دكتر صالح الدين المنجد، ص- 137



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

156 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

در صـورت از    . چون يكي از ميراث هاي مرد به حـساب مـي آمـد            زن هم   
زنانش در ميان اقوام و خويـشانش         دنيا رفتن مردي، تمامي مايملك به اضافه        

در ايـن تقـسيم كـردن هـا، پـسران، زن بابايـشان را بـه                 . است  تقسيم مي شده    
آن   اين كار يكي از رسـوم شايـسته       . عنوان ارث به نكاح خود در مي آوردند       

است؛ تا پـسران بـه عنـوان حـافظ ارث پـدري نگذارنـد زن بابـا                    ان بوده   دور
سال بعد از ظهـور        اين نوع ازدواج تا چهارده       138.از دستشان برود  ) شان  ارثيه(

   139.است اسالم نيز، هم چنان رايج بوده 
  
  :ي كنيزان به عنوان يك كار تجاري   اجاره-10

 بـا اعمـال زور و فـشار،         يـا ) كنيـزان (بعضي از صاحبان كنيزان با رضـايت        
و هـيچ محـدوديتي     . مـي دادنـد     كنيزان را براي انجـام اعمـال جنـسي اجـاره            

   140.است برايشان نبوده 
، برخـي از رفتارهـاي        الزم به توضيح اسـت كـه غيـر از مـوارد ذكـر شـده               

ي  مخـصوصاً رفتـار قبيلـه   . ساكنان مكه و اطرافش زبانزد خاص و عـام اسـت         
عــادت . گ و مــشهور در تــاريخ اســالم اســتاي بــزر قــريش قبيلــه. قــريش

. ناپسندي كه داشتند اين بود كه از طريق معقد با زنانشان سكس مـي كردنـد      

                                                           
 22ي النساء   سوره- 138
در بخش هاي ديگر .  بعد از هجرت پيامبر به مدينه اين نوع ازدواج نيز حرام شد- 139

 . مي گردد مطالب بيشتري ارائه
 11منجد، ص دكتر صالح الدين ال- 140
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بـه ايـن واقعيـت        اي اشاره     در تفسير آيه  ) القرطبـي(تفسير مشهور     در اين باره    
 هم چنين در كتاب ها سـخن ازهـم جـنس گرايـي شخـصي                141.است  نموده  

ي دولت اموي، به ميان آمده  اولين خليفه معاويه، شخيص به نام ابوسفيان پدر 
به اين كـار مـشغول        ايشان چه در كودكي و چه در بزرگسالي همواره          . است  

معقـدش خـارش پيـدا        و هرگاه     ولي بعدها از اين كار دست كشيده        . اند  بوده
بعدها به خدا سوگند    . مي كرد آن را با سنگ، درخت يا ديواري مي خاراند          

ايـن  . است كه ديگر نخواهد گذاشت كـسي دسـتش بـه آن برسـد              ياد كرده   
بود كه در جنگ بدر يكي از اصحاب پيـامبر او را صـدا                عمل او باعث شده     

   142“..معقدت مي خارد” : زد
و در عين حال قابل توجه  اين است كه، هـيچ وقـت    تنها مطلب باقي مانده    

بعـضي از زنـان بـه    است حتـي   سن و سال مانعي براي شوهر دادن زنان نبوده         
خاطر داشتن ثروت، خودشان شوهرانشان را انتخاب مي كردند و اجباري در  

   143.است شوهر دادنشان نبوده 
  

                                                           
  وكَانَ هذَا الْحي منْ قُرَيش يشْرَحونَ النِّساء شَرْحا منْكَرًا، ويتََلذَّذُونَ مْنهنَّ مْقبِلَات - 141

 ومدبِرَات ومستَلْقيات، فَلَما قَدم الْمهاجِرُونَ الْمدينَة تَزَوج رجل مْنهم امرَأَة منْ الْأَنْصار،
هَليع فَأَنْكَرَْته كا ذَلنَع ِبهصي بدر بخش هاي ديگر در . 223البقره. تفسير القرطبـي. َفذَه

 . مي گردد اين مورد بيشتر مطالب ارائه
 12 الدكتور صالح الدين المنجد، ص- 142
 در اين كتاب چند مثالي به عنوان.  كتاب دكتر كامل النجار، القرائة النقدية لالسالم- 143

 . است نمونه بيان شده
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  باب سوم

  

 ازدواج در اسـالم

  
 بعد از هجرت از مكه به مدينه وگشودن جاي پايي در ميان طوايف              محمد

 اقتـصادي   - نو مسلمان، قبل از هر اقدامي شروع به حل مـشكالت اجتمـاعي            
  . مهاجران كرد

نمي توان منكر اين واقعيت شد كه يكي از مراحل بسيار مهم تاريخ اسالم، 
زندگاني خود محمد به عنوان يك پيامبر و سكني گزيدن وي در شهر مدينه 

اين مهاجرت با فقر و نداري و آشفتگي و بحران اجتماعي همراه            . بوده است 
 نبود خانـه و سـرپناه دسـت بـه گريبـان             بود و مسلمانان با مشكالتي هم چون      

  . بودند
ي جنسي نومسلمانان، يكي ديگر از مشكالتي بـود           سكس و ارضاي غريزه   

ي پيـام هـاي سـنتي     ولي محمد با اشاعه   . كه بر دوش محمد سنگيني مي كرد      
باوري راسخ در ميان مسلمانان مدينه        بود در شهر مدينه       ، توانسته   در شهر مكه  

  . ين رو براي اندك زماني توانست بر مشكالت فايق آيدايجاد كند، از ا 
هم چنين محمد با زيركي هر چه تمـامتر، بـرادري را در ميـان مهـاجران و                  

 -انصار ايجاد كند و با اين ترفند قسمت عظيمـي از گرفتـاري هـاي سكـسي                
با اين برادري قـسمتي از ثـروت و دارايـي           .  اقتصادي را حل نمود    -اجتماعي

و . انصار هم از اين فكر به خوبي استقبال كردند   . هاجران بخشيد انصار را به م   
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ي خود، در خوراك و پوشاك و شـتر و حتـي       و كاشانه   مهاجران را در خانه     
، بـا     با اين روش وضـع اقتـصادي مؤمنـان فقيـر مدينـه            . زنانشان سهيم ساختند  

  . كسان شدي وضع اقتصادي مهاجران مكه 
ه حساب مـي آمـد، خـود بـه خـود بـه        در اين گيرودار زن كه يك ملك ب       

 يعني تقديم يك زن از طرف مردش بـه يـك   144.ي مشكالت پيوست   جرگه
شد در آن  همان طور كه اشاره.  آن چناني ايجاد نمي كرديمرد مهاجر مشكل

  . است دوران، هر مردي صاحب چندين زن بوده 
 يا اي، اگر چه هدف واحد از لحاظ فرهنگي و جنگ هاي قبيله و مدينه مكه

ي واحدي نداشتند ولي به دليـل نزديكـي جغرافيـايي، همـسان و مـشابه            شيوه
از اين رو انصار به نام ايمان و براي رضايت خـدا و پيـامبرش زنـي از                  . بودند

. تقـديم كردنـد   ي شتري از شتران خود، به مهاجران مكه         زنان خود را به مثابه    
بدون ايـن كـه هـيچ         د البته   كاري بس آسان بو     تنها دشوار نبود بلكه     اين امر نه  

  . گونه نظر خواهي از خود زن انجام بگيرد
ــاريخ اســالم    ــسي ســؤال اســت كــه ايــن مــسائل در ت در حقيقــت جــاي ب
خودنمايي مي كند ولي خيلي به نـدرت از سـوي محققـان و منتقـدان از آن                  

سواي از آن محمد با اين كار ناانسانيش، كرامـت         . است   به ميان آمده     يسخن
و از سوي مؤرخان و مفـسران دينـي پذيرشـي     . است  دار كرده      خدشه زنان را 

افتـه  يپـرورش     مهاجران در ابتداي امر با ايـن ايـده          . است  تمام و كمال داشته     

                                                           
قول الرجل ألخيه انظر أي زوجتي شئت حتى  باب النكاح، كتاب صحيح البخاري - 144

 4785حديث. أنزل لك
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بودند كه ماديات دنيوي هيچ ارزشي ندارد و انسان بايستي با پشت پا زدن به                 
يك زن، بـه  و اين چنين راضي شدند به     . اين دنيا در فكر جهان آخرت باشد      

با اين قناعت توانستند مصيبت هاي آن روزگـاران را          . يك شتر، به يك اتاق    
ي جنسي    ولي كنترل غريزه  . داران مشكلي نداشتند    سرمايه. پشت سر بگذارند  

گـر  ياز طرفـي د . نياز به مشوق هـاي درونـي داشـت نـه بـه دارايـي و ثـروت           
آن آداب و ي  چـون پـرورده  . مستمندان هـم خواهـان تعـدد زوجـات بودنـد        

بـه  . ي اسـالم سـازگار نبـود    ولي اين كار با تبليغات هاي اوليه . فرهنگ بودند 
همين خـاطر بـراي ارضـاي خواسـت هـاي درونيـشان، بـا وجـود مـشكالت                   

ي جنسي، پنـاه      يكي از راه هاي كنترل غريزه     . اقتصادي اقداماتي انجام دادند   
شد، چرا محمد در    در اينجا سؤالي مطرح خواهد      . آوردن به آيات قرآن بود    

جنسي به ميان آورد ولي بعداً برنامـه          ابتدا، سخن از برادري در ارضاي غريزه      
  !! به دشمني با فساد تغيير نام پيدا كرد؟؟

بـراي  . و اين چنين محمد توانست قدرت اسالم را تثبيت و گـسترش دهـد             
عربـستان از جملـه قـدرت سياسـي،      ي شـبه جزيـره    هـاي جامعـه   تمامي جنبـه  

تمامي قـوانين  بـا توسـل بـه آيـات،             و به .  و سكس قانون وضع كرد     يداقتصا
  . لعابي شرعي و الهي بخشيد

از مـشكالت رفـع    آن دسته  در مي يابيم كه   . اگر گشتي در ميان قرآن بزنيم     
مثل مشكل قـدرت    . شد و به قانون بدل گشت كه جزء رسومات مردم بودند          

اي از فرهنـگ    ج هـم نتوانـست ذره     ي ازدوا   در زمينـه  .   سرمايه كردن  يا انباشته 
چنـد  . بودنـد   مردم عدول كنـد كـه مـردم سـاليان دراز بـه آن عـادت كـرده                   
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از اين رو چندين قانون در . است همسري بخش مهمي از زندگي مردان بوده 
اين قوانين به غير از رسوم قديمي قبـل از ظهـور اسـالم              . وضع كرد   اين رابطه 
نان را از استضعاف نجات دهد و ارزشـي آن          اي در بر نداشتند كه ز       چيز تازه 

  145.شود چناني پيدا كنند كه حدأقل مثل يك انسان به آن ها نگريسته 

                                                           
ي عربستان زندگيشان را وقف چهار  ي شبه جزيره  شد جامعه  همان طور كه اشاره- 145

. جنگ، بازرگاني و تجارت، كشاورزي و دامداري، ازدواج و سكس. بودند كار كرده 
به  مردم منطقه . است طالعاتي نداشته ي كشاورزي و دامپروري چندان ا پيامبر درباره

اند به همين خاطر  خاطر گرمي بيابان ها و كمبود آب اهميت چنداني به اين مسأله نداده
اما در . است در قرآن و احاديث كمترين سخني از كشاورزي و دامداري به ميان نيامده

ن اختصاص داده و قسمت اعظم آيات قرآن را به آ ديگر بخش ها آگاه به آن مسائل بوده
پيامبر نيز قبل از آن كه مشغول تبليغ دين . است ي اكثر مردم تجارت بوده  پيشه. است 

را براي مشكالت اقتصادي  از اين رو صدها آيه. است بوده  اسالم شود در بازرگاني خبره
است و در آن ها خريد و فروش بردگان كه يكي از كارهاي مهم  اختصاص داده
خريد و فروش . است  است را به صورت حالل هم چنان ماندگار مانده بازرگانان بوده 

و اسالم در هيچ يك از  بردگان يكي از كارهاي مهم و سودآور براي بازرگانان بوده
داران موجودي ناقص  بردگان در مقابل سرمايه. آن را حرام اعالم كند مراحل نتوانسته

.  در خور ستايش در اسالم ماندگار شدداري همانند فرهنگي معرفي شدند و سيستم برده
از اين رو نه در قرآن و نه در احاديث نبوي متن مورد اعتمادي را نمي توان يافت كه با 

سواي از اين . باشد داري را حرام كرده  روشني و صراحت، در آن بردگي و نظام برده
 كه براي سيستم، جنگ و شمشير زني و سربريدن و تجاوز و غارت ميراث هايي بودند

نمي توان يافت كه دستش به  اي در آن منطقه  ا قبيلهي كسي يا طايفه. اسالم ماندگار شد
پيامبر هم ادامه  بلكه . اين اعمال در اسالم تحريم نشد. باشد نشده خون ديگران آلوده
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محمد در ابتدا سـعي مـي كـرد از راه بـازگويي خـاطرات و داسـتان هـاي                    
ولي به داليلي موفق به . كنترل و آرام كندي جنسي مسلمين را  سكسي غريزه
  : مي كنيم ين اين داليل به ذكر دو دليل بسنده از مهم تر. است اين كار نشده 

. عربستان برايشان سخت بود با يك زن مدارا كننـد           مردان شبه جزيره    : اول
انـد و راضـي نمـي      كـرده زيرا قبالً در ميان چندين زن و كنيزك زندگي مي       

  . دهند شدند دور از اين فرهنگ به زندگي ادامه
باز مي گردد كه صحبت  د در مكه به شرايط زندگاني محم اين مرحله: دوم

محمـد يـك      در اين مرحله    . ي جنسي مي كرد     از كنترل و آرام كردن غريزه     
داران بـزرگ   اين زن يكـي از سـرمايه      . است  بوده    و آن هم خديجه     زن داشته   

                                                                                                                           

براي استناد به . است را  به آن اختصاص داده تا جايي كه صدها آيه . همان راه بود دهنده  
ي همين  كافي است، كه در آن ها مسلمانان را تشويق به ادامه ين واقعيات ذكر چند آيها

غير . هاي غير انسانيست كه خود نشاني از خشونت اسالم در قبال اين پديده. اند راه كرده
ي سكس و  به اقتصاد، الزم بود داستان، آيات و احاديث زيادي در مورد نحوه از توجه 

در قرآن وجود مي داشت؛ نه اين كه خود هم ) وان يك نياز انسانيبه عن(ارضاي جنسي 
اين . است اعمال مي شده پيوندي باشد ميان آداب و رسوم كهن كه قبل از اسالم در جامعه

البقره ) (191البقره (: هم آشكار نمودن اين حقايق است با توجه به اين آيات  نوشته
) 84النساء ) (76النساء ) (74النساء ) (244البقره) (217البقره ) (216البقره) (193

) 60األنفال ) (39األنفال ) (17األنفال ) (12األنفال ) (33المائدة ) (89النساء (
) 36التوبة ) (29التوبة ) (14التوبة ). (13التوبة ) (12التوبة ) (5التوبة ) (65األنفال(
و ذلك  و غيره ) 4-2الحشر ) (35محمد ) (4محمد ) (27 و 26األحزاب ) (73التوبة (

 ..... 
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در آن  . اسـت   خود با محمـد ازدواج كـرده          است و با خواست       بوده    شهر مكه 
اسـت   ين حال در اوج فقر و فالكت بـوده  زمان محمد در اوج جواني و در ع   

باعث شد كه محمـد نتوانـد همـسر ديگـري را              و اين ثروت و سامان خديجه     
  . اختيار كند و به عبارت ديگر در انزوا باقي بماند

اين انزوا تأثير زيادي بر روان و درون او گذاشت و به ناچار شروع به آرام              
 ن بــه مــسلمانان اكيــداً هــم چنــي146.ي جنــسي نمــود كــردن و كنتــرل غريــزه

مي كـرد كـه آرزوهـا و اميـال غريـزي خـود را بـراي آن هفتـاد و دو                توصيه
  147.مي شود اي نگاه دارند كه در بهشت به آنها بخشيده  فرشته

و . داد   تكيـه  ، بـر ثـروتش      محمد به عنوان تنها ورثـه     مرد،    بعدها كه خديجه    
عـداد زيـادي زن     خودش را از آن انزواي سكسي آزاد كرد و پشت سر هم ت            

 و خـواه نـاخواه      148.غير از زنانش با كنيزانش نيز همبستر مي شد        . اختيار كرد 
. اين رفتار به درون مريدانش رسوخ مي كرد و از پيشوايشان تقليد مي كردند

و در اين عقـيم  .  در اسالم عقيم ماند در اينجا خود به خود كنترل غرايز عمالً       
  .    يدان نقش آفريني كردماندن خود محمد به عنوان قهرمان م

عنوان مـشكل سـكس و ازدواج در    در اينجا دو اسلوب روشن و بزرگ به   
  : قرآن و احاديث نبوي براي اصحاب پيامبر پديدار شد

                                                           
 . ي يوسف را نگاه كنيد   براي نمونه سوره- 146
  35 تفسير ابن كثير، الواقعة - 147
ي ازدواج و تعداد زنان پيامبر بحث   از نحوه در قسمت هاي ديگر كتاب، مفصالً- 148

 . خواهد شد
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و حديث وجود دارند كه در مكه و اوائـل زنـدگي      چندين آيه   : روش اول 
ي  دن غريـزه  بحث از فروخـور اند كه در آنها عميقاً    پيدا شده   محمد در مدينه    

از كوچك ترين عقـاب كـه همانـا تهديـدي بـراي روز              . است  جنسي نموده   
قيامت است تا بزرگ ترين سـزا را شـامل مـي شـود كـه آن هـم عبـارت از                      

  . در همين زندگي دنيوي نه در قيامت بلكه  سنگسار است البته 
روش اول بـا در نظـر گـرفتن       در روش دوم درست بر عكـس        : روش دوم   
. هاي دين را به روي سـكس و همبـستري بـاز كـرد               ايي دروازه محدوديت ه 

ــه ــا   ب ــكس ه ــصوص در س ــي  ييخ ــود فروش ــوع خ ــسي   از ن ــاوز جن  و تج
     149.)اغتصاب(

هاي سكسي دوران قبـل از اسـالم          مثالً محمد خيلي ناشيانه بعضي از پديده      
ي دختـر در   ي خـواهر يـا مبادلـه        ي مبادله   با يك حديث پديده   . را حرام كرد  

بـدين  . يا نگرفتن اسـيري از ميـان برداشـت      ختر را بدون دريافت وجه    مقابل د 
توافـق كننـد و       گر، بدون دريافـت مهريـه       معني كه نبايستي آن دو مرد معامله      

 با حديثي ديگر همبستري با نجيب زادگان، براي     150.زني را از طرفين بگيرند    
  151.را حرام اعالم كرد) نكاح البدل(ازدياد نسل نجباء 

  ” : اي سكس موروثي را حرام كرد يهبا آوردن آ

                                                           
 . مي كنيم  را ارائهي از اين  به بعد مستندات بيشتر - 149
 4822حديث. كتاب النكاح، باب الشغار: يصحيح البخار - 150
: كتاب النكاح، باب: صحيح البخاري. هدم نكاح الجاهلية كله إال نكاح الناس اليوم - 151

 4834حديث. ال نكاح اال بولي
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ŽÒ�ÝŽ�@Ć‡Ô@bŽà@ý>g@öbŽ�ĐåÜa@ŽæĐà@â�ØìbŽie@Ž|�ÙŽä@bŽà@aížzñÙåŽmýŽì 152  
 كـه  ييانـد، مگـر آن هـا    آن زناني را نكاح نكنيد كه پـدرتان نكـاح كـرده       

  . “اند شده طالق داده
هر كسي مي توانست زن بابايش را به عنوان يك ميراث به نكاح خـودش               

ــه درآور ــي ايــن آي ــست ول ــا آن وقــت مــي توان راه را ســد كــرد و ايــن  د، ت
محمـد بعـد از   در اينجا معلوم مـي شـود در دوران خـود           . حرام گرديد   پديده

اند كه زن بابايـشان را بـه           از ظهور اسالم، مسلماناني بوده     سال  گذشت پانزده   
: ويـد مي گ روشن مي سازد كه     هي را خود آ    اين مسأله . اند  نكاح خود درآورده  

  . “)اند مشكلي نيست برايشان  كه قبالً اين كار را انجام دادهييآن ها(”
، زناني كـه پـدرتان      â�ØìbŽie@Ž|�ÙŽä@bŽà@@(مي كند     اشاره  جاي تأمل است كه، آيه    

در اينجا مادر را هم شامل مي شـود زيـرا كـه مـادر هـم بـه                   ) اند    نكاح كرده 
  . است ي ديگر زناني است كه پدر نكاح كرده  مثابه

اي ديگـر تعـدد زوجـات را از بـي نهايـت بـه چهـار زن          هم چنـين در آيـه     
  : است محدود كرده 

@ŽtþžqŽì@ôŽåĆrŽà@ñöbŽ�ĐåÜa@Žæñà@Ćâ�Ù�Ü@Žlb��@bŽà@aížzñÙĆäb�Ð@ôŽàbŽnŽïÜa@ðñÐ@aí�nñ�Õžm@bMÜ�c@ĆâžnÑñ‚@Ćç>gŽì
bŽà@Ćì�c@IòŽ‡ñyaŽí�Ð@aí�Üñ‡ĆÉŽm@bMÜ�c@ĆâžnÑñ‚@Ćç>h�Ð@ŽËbŽižŠŽìaí�ÜížÉŽm@bMÜ�c@ôŽäĆ†�c@�ÚñÜŽ̂ @Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@153   

 سرپرسـت عـادل نخواهيـد    دختران بي  اين داشتيد كه نسبت به    اگر ترس از    
تا، چهـار تـا چهـار     تا سه    بود، در اين صورت زن اختيار كنيد دو تا دو تا، سه           
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ر ايـن  تا، اگر ترس اين رفت كه نمي توانيد در ميانشان عدالت اجرا كنيـد، د     
 كه در جنگ ها نصيبتان      ياست، يا آن كنيزان     صورت تك همسري راه چاره    

  . اند، برايتان كافي است كه ستمكار نباشيد شده
ــرادرزاده     ــر، ب ــواهر، دخت ــادر، خ ــد م ــارم مانن ــا مح ــين ازدواج ب ــم چن ،  ه

، )ازمـردي ديگـر   (، خواهر رضاعي، دختر همسر      ، خاله، دايه    ، عمه   خواهرزاده
  ” : ي اين تحريم اين هم آيه.. ر در يك آن را حرام كردعروس، دو خواه

@@@@@@@@@@@@>…�ÿa@žpb�ŽåŽiŽì@Ćâ�Ùžm�ýb�Ž‚Žì@Ćâ�Ùžmb�şáŽÈŽì@Ćâ�ÙžmaŽíŽ‚�cŽì@Ćâ�ÙžmbŽåŽiŽì@Ćâ�ÙžmbŽéşà�c@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@ĆoŽàĐ‹žy
@@@@@@@@@@@@@ŽÈb�Žšş‹Üa@Žæ�Đà@â�ÙžmaŽí�Ž‚�cŽì@Ćâ�ÙŽåĆÉ�ŽšĆŠ�c@ð�ñmMþÜa@žâ�Ùžmb�Žéşà�cŽì@ñoĆ‚�ÿa@žpbŽåŽiŽì@@@žpb�Žéşà�cŽì@ñó

@@@@@@@@@@@@@@@@Ćâ�MÜ@ç>h��Ð@şæ�>éñi@âžn�ÝŽ‚Ž†@ðñmMþÜa@žâ�Ùñ÷fŽ�Đä@æĐà@â�Ø>Šížvžy@ðñÐ@ðñmMþÜa@žâ�Ùžjñ÷bŽiŽŠŽì@Ćâ�Ùñ÷fŽ�ñä
@@@@@@@@@@@@@@@@ç�cŽì@Ćâ�Ùñi�þ�Ć–�c@Ćæ�ñà@Žæîñ‰�MÜa@žâ�Ùñ÷b�ŽåĆi�c@žÞñ÷�þŽyŽì@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@�þ�Ð@şæ>éñi@âžnÝŽ‚Ž†@aížäí�ÙŽm

Ži@aížÉŽáĆvŽmbćáïñyşŠ@aćŠí�Ñ�Ì@Žçb�Ø@Žê$ÝÜa@şç>g@ŽÒ�ÝŽ�@Ć‡�Ô@bŽà@MýŽg@>æĆïŽnĆ‚�ÿa@ŽæĆï“154   
 شد در اسالم     به آن اشاره    ده    ي شماره     ي فساد با كنيزان، كه در نكته        پديده

  . است حرام نشده 
}@@@@@@@@žÍŽnĆjŽn�Ü@bćå₣—ŽzŽm@ŽçĆ†ŽŠ�c@Ćç>g@öbŽÍñjÜa@ô�ÝŽÈ@Ćâ�ÙñmbŽïŽn�Ð@aížè>‹Ùžm@b�ÜŽì@@@@@@@bŽïĆä₣‡�Üa@ñòb�ŽïŽzÜa@Ž�Ž‹�ŽÈ@aí

ČâïñyşŠ@ČŠí�Ñ�Ì@şæ>éñèaŽ‹Ø>g@ñ‡ĆÉŽi@æñà@ŽêMÝÜa@şç>h�Ð@şæ₣éè>‹Ùžî@æŽàŽì155  
اگر كنيزانتان خواسـتند عفيـف و پاكـدامن بماننـد، شـما نيـز بـراى اينكـه                   

كسي كه مجبور به اين كارشان . زندگى دنيا را بجوييد به زنا وادارشان نكنيد
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آمرزنده ] نسبت به آن ها[خدا پس از مجبور نمودن ايشان      ر حقيقت   نمايد، د 
  . مهربان است

بـه   چون كـه در آيـه   . است همان طوركه مي بينيم زنا با كنيزان حرام نشده       
به همين خـاطر  . است كه بعضي از كنيزان تمايل به زنا ندارند      صراحت آمده   

د زنا و فساد انجام دهند  كه نمي خواهنيكنيزان(به صاحبان كنيزان مي گويد   
مـي  . كنيـزان نمـي شـود       اين قانون شامل همـه      البته  ). با زور مجبورشان نكنيد   

بايست قرآن، همانند يك قانون الهي كه از ازل تا به ابد ادعاي وجـود دارد،               
ي ناانساني را بدون در نظر گرفتن هيچ پيش شرطي محكوم             اين چنين پديده  

  . و حرام اعالم مي كرد
م سـخن از حـرام كـردن،        ي انواع ازدوج كه در آن ها اسال         ز مشاهده بعد ا 

اسـت،   خود فروشي، فراوان همـسري  و چنـد نـوع ديگـر را بـه ميـان آورده         
 روشن است كه خود فروشي چه براي زنـان آزاد و چـه بـراي كنيـزان         كامالً

است زيرا آياتي در قرآن وجود دارند كه نشان مي دهـد نـه تنهـا     حرام نشده  
هـم چنـين    156.و مروج اين كـار هـستند   دهنده  بلكه اشاعه   نعي ايجاد نكرده    ما

. سـت  ي جهـان اسـالم نيـز حـرام نـشده ا      ي تعـدد زوجـات در گـستره    مـسأله 
ي تعدد زوجات در نوشـتار و انتقـادات منتقـدين اهميتـي فـوق العـاده                   مسأله

ي مهـم را ذكـر مـي كنـيم و در ضـمن               به همين سبب ما هـم ايـن آيـه         . دارد  
اثبـات مـي      با خود آيـه     . مي  دهيم    توضيحاتي هم در مورد حكم آن  را ارائه        

                                                           
 . مي شود  حقيقت اين واقعيت در قسمت هاي بعدي ارائه- 156
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كنيم كه تعدد زوجات در اسالم هم چنان ماندگار است و هر مـسلماني مـي                
  . باشد ها زن را در اختيار داشته  تواند ده

  
  باب چهارم

  

  تعدد زوجــات در فرهنگ اسالمي
  

ز ظهـور اسـالم بـه طـرزي         مـردان قبـل ا    : علماي تاريخ اسـالم مـي گوينـد       
ي خودشـان مـي توانـستند      و بـا اراده   . انـد   نامحدود در زن گـرفتن آزاد بـوده       

ي   سـوره 3ي  ي آيـه  بعد از ظهور اسـالم بـه واسـطه      . مالك چندين زن شوند   
، فراوان همسري تقليل يافت به چهار زن، و زنان صاحب احترام )النساء(زنان 

  .و كرامت شدند
اسـت    د؟ آيا قرآن واقعاً احترامي براي زنان قايل شده          آيا واقعاً حقيقت دار   

است؟ آيا توجيهات اسالم بـراي   و فراوان همسري را به چهار زن تقليل داده          
  تعدد زوجات حقيقتي منطبق با علم و منطق است؟

حقيقتي انكار ناپذير است كه قبل از ظهـور اسـالم تعـدد زوجـات هماننـد            
. اسـت  عربـستان رايـج بـوده     ي  شبه جزيـره  گير در بيشتر جوامع       فرهنگي همه 

. اسـت   در آن دوران ها، فرهنگي كامالً مـرد سـاالر بـوده               فرهنگ آن منطقه    
باشـند و هـيچ مـانعي          را مالـك     اند مطابق ميل خود چندين زن       مردان توانسته 
 نداشـته   ياز طرفي ديگر زن در رفع اين معـضالت نقـش          . است  برايشان نبوده   
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ز آن است كه قبل از ظهور اسالم چند همسري يكي از شواهد حاكي ا. است 
پس . است هاي ارج و بزرگي و شهامت و غيرت مردان به حساب آمده     نشانه

سال از ظهور اسالم، محمـد بـه فكـر مـشكل تعـدد       از گذشت بيش از پانزده    
محمد مي خواست با . اي را به آن اختصاص داد  زوجات افتاد و در قرآن آيه     

يعنـي مـسلمانان هماننـد قبـل از اسـالم      . ان همسري را حرام كند    فراو  اين آيه   
  . خود را به چهار زن محدود كنند باشند، بلكه ها زن داشته  نتوانند ده

@ŽtþžqŽì@ôŽåĆrŽà@ñöbŽ�ĐåÜa@Žæñà@Ćâ�Ù�Ü@Žlb��@bŽà@aížzñÙĆäb�Ð@ôŽàbŽnŽïÜa@ðñÐ@aí�nñ�Õžm@bMÜ�c@ĆâžnÑñ‚@Ćç>gŽì
žnÑñ‚@Ćç>h�Ð@ŽËbŽižŠŽìaí�ÜížÉŽm@bMÜ�c@ôŽäĆ†�c@�ÚñÜŽ̂ @Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@Ćì�c@IòŽ‡ñyaŽí�Ð@aí�Üñ‡ĆÉŽm@bMÜ�c@Ćâ.157  

] ديگـر [و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان              
كه شما را پسند افتاد دو دو، سه سه، چهار چهار به زنى گيريد پس اگـر بـيم         

] از كنيـزان  [يا بـه آن چـه       ] زن آزاد [فتار نكنيد به يك     داريد كه به عدالت ر    
  .نزديكتر است تا به ستم گراييد] خوددارى[اين ] اكتفا كنيد[ايد  مالك شده

، نظر مفسران نامدار اسالمي را در اين مـورد     ابتدا با نظري به تفسير اين آيه      
  : جويا مي شويم

  : تاس ابن كثير در تفسير مشهور خود، اين چنين آورده 
@@ËbŽižŠŽì@tb�ÝžqŽì@ôŽåĆrŽà“            ـدكُمأَح نَّ إِنْ شَاءاهواء سنْ النِّسم ئْتُمنْ شوا محنْكا أَي

  158.ثنْتَينِ وإِنْ شَاء َثلَاثًا وإِنْ شَاء أَربعا
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اگر كسي خواسـت  . ا چهار زن را نكاح كنيدي مطابق ميل خودتان دو يا سه    
زن، يا اگر بيشتر خواست،        خواست مي تواند سه      دو زن را نكاح كند، يا اگر      

  .   مي تواند چهار زن را نكاح كند
  ” : مي كند هم چنين ابن كثير اضافه 

@@@@@@@@žëŽ‹�ØŽ‰�Ü@ÊŽiĆŠ�c@Ćæñà@‹ŽrØ�c@æĆïŽi@ÊĆáŽvÜa@ŒížvŽî@Žçb�Ø@Ćí�Ý�Ð@N@@@@@@@óşå�ž�@Ćo�MÜŽ†@Ć‡�ÔŽì@čðñÉñÐbş“Üa@Žßb�Ô
@@@@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@@@@@@@@@@@@@@Ş‡�Žy�dñÜ@Œí�žvŽî@b��Ü@žêşä�c@êMÝÜa@ĆæŽÈ@óŽåĐïŽjžáÜa@ŽâMÝŽ�Žì@êÜeŽì@ŽâMÝŽ�Žì@

òŽíĆ�ñä@ÊŽiĆŠ�c@Ćæñà@‹ŽrØ�c@æĆïŽi@ÊŽáĆvŽî@Ćç�c@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@‹Ćï�Ì.159  
عـالم و  (شـافعي  . اگر بيشتر از چهار زن روا بود، خدا آن را بيان مـي كـرد             

سـنت  : مي گويد) د و شخصيت مورد اعتماد تاريخي در نظر اهل سنت        مجته
پيامبر سند است، غيـر از خـود پيـامبر نبايـد كـسي ديگـر بيـشتر از چهـار زن           

  . “باشد همزمان داشته 
  ” : است چنين بيان كرده  امام قرطبي در تفسير اين آيه

@@@@@@@@@�ñÐŽì@ó�şïñÝñèbŽvÜa@ðñÐ@Žçb�Ø@bŽáñÜ@�óŽƒñ�bŽä@óŽîfÜa@şç>g@@@@@ãb�Ý�Ć�>hÜa@ßşì�c@ð@[@@@@@@Ćç�c@>Þ�žuş‹ÝñÜ@şç�c@Ćæ�ñà
ÊŽiĆŠ�c@ô�ÝŽÈ@óŽîfÜa@şæžéĆmŽ‹Ž—�Õ�Ð@LŽöbŽ’@bŽà@‹ñ÷aŽ‹ŽzÜa@Ćæñà@ŽxşìŽ�ŽnŽî.160  

قبل از ظهور اسالم مطابق     مانع كساني شد كه در دوران جاهليت و           اين آيه 
ي  كمي دربارهيعني قبل از اسالم هر ح(اند  ميل خود زنان آزاد را نكاح كرده

چون كه خدا خودش به چهار زن آن )  حرام شد تعدد زوجات بود با اين آيه 
  . “است را تقليل داده 
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  ”: است هم آمده ) الجاللين(در تفسير امام 
@@@@@@@@@�Ú�ñÜŽ̂ @ô�ÝŽÈ@aìž‡î>�Žm@b�ÜŽì@bćÉŽiĆŠ�cŽì@bćqb�ÝŽqŽì@>æĆïŽnŽåĆqa\@@@Ćâžn�Ññ‚@Ćç>h��Ð@^@@b��Ü@Ćç�c\@aí�Üñ‡�ĆÉŽm@^@@şæ>éï�ñÐ

ñi@@@âĆ��ÕÜaŽì@ñó�Õ�ÑşåÜb\òŽ‡ñyaŽí�Ð@^@@bŽèížzñÙĆäa\Ćì�c@^@@@ô�ÝŽÈ@aìž‹ñ—ŽnÔa\@@@Ćâ�Ùäb�ŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@^@@Ćæ�ñà
@@@@@@ñpb�ŽuĆìş�ÝñÜ@bŽà@×í�ÕžzÜa@Ćæñà@şæžé�Ü@Ž÷Ćï�Ü@Ć̂ g@öbŽà>hÜa\@�Ú�ñÜŽ̂@^@@@@Ćì�c@Â��Õ�Ð@ÊŽiĆŠ�d�Üa@�b��Ùñä@Ćñ�c

@ñĐ‹Ž�şnÜa@Ćì�c@òŽ‡ñyaŽíÜa\ôŽäĆ†�c@^Ô�c@ô�Üg@lŽ‹\aí�ÜížÉŽm@bMÜ�c@^aìžŠížvŽm.161  
و  ولي اگر ترس از نفقـه   . ا چهار و نبايد از اين تعداد تجاوز كند        ي دو يا سه    

يـا ايـن كـه    . سهم ميراث داشـتيد، در ايـن صـورت يـك زن را نكـاح كنيـد            
زيرا حقوقي كه شامل زنـان آزاد مـي شـود، شـامل             . كنيزانتان قناعت كنيد    به

چهـار زن يـا يـك زن يـا      ) انتخـاب كنيـد   (در هر صـورت     . كنيزان نمي شود  
  . “نشويد كنيزان؛ اين كمترين راهي است كه به ستم آلوده 

  ” : است در تفسير امام طبري چنين بيان شده 
@@@@@@@@@@@@@@ãb�Ý�Ć�>hÜa@ßşì�c@ð�ñÐŽì@ó�şïñÝñèbŽvÜa@ðñÐ@Žçb�Ø@bŽáñÜ@�óŽƒñ�bŽä@óŽîfÜa@şç>g@[@@@@@@Ćç�c@>Þ�žuş‹ÝñÜ@şç�c@Ćæ�ñà

Ž�ŽnŽîÊŽiĆŠ�c@ô�ÝŽÈ@óŽîfÜa@şæžéĆmŽ‹Ž—�Õ�Ð@LŽöbŽ’@bŽà@‹ñ÷aŽ‹ŽzÜa@Ćæñà@Žxşì.162  
قبل از ظهور اسالم مطابق     مانع كساني شد كه در دوران جاهليت و           اين آيه 

اند و مردان مي توانستند مطابق ميـل خـود            ميل خود زنان آزاد را نكاح كرده      
  . “است زن تقليل يافتهبه چهار  با زنان آزاد ازدواج كنند، با اين آيه 

  ” : مي كند طبري هم چنين  اضافه
@@@@@@@@@@@@@@Žð�ñèŽì@Ê�ŽiĆŠ�c@ë‡�ĆåñÈŽì@IóŽ��ñàbŽ‚@žxşìŽ�ŽnŽî@ññ‰MÜa@ðñÐ@ŽµñáñÝĆ�žáÜa@öbŽá�ÝžÈ@Ób�ÝñnĆ‚ña@bşà�cŽì@Z@^

                                                           

 . تفسير الجاللين في تفسير اآليه- 161

 . تفسير الطبري في تفسير اآليه-162



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

172 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

@@čðñÉñÐbş“ÜaŽì@ÚñÜbŽà@Žßb�Õ�Ð@Z@^@@@@@@b�ćáñÜbŽÈ@Žçb��Ø@Ćç>g@č‡ŽzÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@N@@@@@@@ŠĆí�Žq@í�ži�c@Žßb��Ô@ñê�ñiŽì@NŽì@@Žßb��Ô
čñ>‹Ćè₣�Üa@Z@^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ží�žè@ññ‰�MÜa@>æĆîş‡�ŽzÜa@ô�ŽäĆ†�c@b�IÝñèbŽu@Žçb��Ø@Ćç>gŽì@Lb�ćáñÜbŽÈ@Žçb��Ø@aŽ̂ >g@âŽuĆ‹�žî

‡ÝŽvÜa.163  
چهار زن دارد و مـي خواهـد پنجمـي را هـم               ولي در مورد جرم كسي كه       

، مالك و شافعي مـي گوينـد        بگيرد، ميان علماي اسالمي اختالف نظر هست      
اين كه پنجمي حرام است و اقـدام بـه ايـن كـار نمـود بايـستي                  اگر با علم به     

اگـر بـا علـم بـه ايـن كـه       : ابوثور و الزهري معتقدنـد كـه   . چوب حد را بزنيد   
پنجمي حرام اسـت و اقـدام بـه ايـن كـار نمـود، بايـستي سنگـسار شـود، در                      
صورت عدم آگاهي به حرام بودن با كمترين سزا روبرو مي شـود و آن هـم                 

  . “استزدن تازيانه 
است،   بيان شده     يا دادپروري كه در آيه      ) تَعدلُوا(هم چنين طبري در مورد      

  : دادپروري در ازدواج شامل اركان زير است” : مي گويد
@@@@@@@@@@@@@tb��ÝşrÜaŽì@ÊŽiĆŠ�d�Üa@pb�ŽuĆìş�Üa@ŽæĆïŽi@âĆ��ÕÜaŽì@òŽ‹Ć“ñÉÜaŽì@ËbŽáñvÜaŽì@óşjŽzŽáÜaŽì@ÞĆïŽáÜa@ðñÐ

>æĆïŽnŽåĆqbñÜaŽì.164  
ا دو زن باشـند همـان رغبـت و          يـ  دپروري در ميان زنان اگر چهار يا سـه          دا

  . “محبت و همبستري و همزيستي و سهيم شدن در ارث است
بـه اشـكال گونـاگون     تمامي مفسران و عالمان دين اسالم در مورد اين آيـه  

هـاي مـذكور از ميـان قابـل اعتمـادترين مفـسران               اند، ولي نمونه    تفسير نوشته 
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ي مطمـئن   و اين منابع اكتفا مـي كنـد چـون كـه از زمـره           . است    انتخاب شده 
  . ترين مفسران هستند

  : مفصالً اين چنين خواهد شد معني و توضيح آيه  خالصه 
است و هر كس مطابق       قبل از اسالم فراوان همسري براي مردان آزاد بوده          

ين ميل و رغبت خويش با تعداد نامحدودي زن مي توانست ازدواج كند، از ا
ولي اگر بيم داشتيد كه با دختران يتـيم دادپـرور نخواهيـد     . پس حرام گرديد  

. بود از ميان زنان آزاد از يك زن تا چهار زن آزاد را مي توانيد نكـاح كنيـد                 
زن يـا چهـار زن بـه خواسـت شـما بـر مـي         يك زن يا  دو زن يا سـه       ) نكاح(

ولي نبايد از چهـار  . اگر  چندين زن آزاد داشتيد، قادر و مختار هستيد     . گردد
به شرطي كه عدالت در همبستري و همزيستي و سـهيم           . زن آزاد تجاوز كند   

ولـي اگـر نتوانـستيد و    . شدن در ارث را در ميان اين زنان آزاد رعايت كنيـد       
ترس اين را داشتيد كه، نمي توانيد در ميان ايـن زنـان آزاد دادپـرور باشـيد،                  

 كه در جنگ هـا اسـير        يبه همان كنيزان  يا اكتفا كنيد    . يك زن را نكاح كنيد    
  . ستم روا نداريد و با آن ها مهربان باشيد. ايد كرده

فهميـديم، نكـاتي را     ) 3النـساء ( پس از اين كه معاني و توضيحات اين آيه          
  : مي دهيم وار ارائه خالصه
  : ي اول نكته

  : است آمده   ابتداي آيه
)ŽïÜa@ðñÐ@aí�nñ�Õžm@bMÜ�c@ĆâžnÑñ‚@Ćç>gŽìôŽàbŽn (  
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اگـر تـرس آن را داشـتيد كـه بـا دختـران يتـيم                (است كـه      بدين معنا آمده    
  ). عدالت را رعايت نمي كنيد

را   هـر نـوع آيـه     . به تعدد زوجات مربوط مـي شـود         در واقع كجاي اين آيه    
روشن نيـست كـه چـرا در    . نمي شود اضافه   تفسير كنيم تغييري در حكم آيه       

غير از تفاسير مشهور در زندگي  . است  ونه آمده   ن گ ياي بد   ، جمله   ابتداي آيه 
است و جالب اين كه به هيچ عنـوان   آمده  ي بخاري تفسير اين چند كلمه     نامه

  165.ربطي به تعدد زوجات ندارد
                                                           

قَاَلت يا  ) في اْليتَامى   تُقْسُطوا    وإِنْ خْفتُم أَلَّا (رضي اللَّه عْنها    عائَشةَ    أَنَّه سأَلَ      عرْوةُ- 165
 صْنتَقأَنْ ي رِيديا وهالما وهالمي جف رَْغبا َفيهيلرِ وجي حةُ تَُكونُ فيمتاْلي هذي هنَ أُخْتاب

صحيح البخارى، كتاب . في إِكْمالِ الصداق   يقْسُطوا    صداَقها فَُنهوا عنْ نكَاحهِنَّ إِلَّا أَنْ 
   در حقيقت اين 4804حديث. النكاح، باب االكفاء في المال وتزويج المقل المثرية

هاي  همي شود بلكه نمون در قرآن مشاهده   از اين گونهياولين باري نيست كه مطالب
ي  دو مسأله ي بقره اي از سوره براي مثال در آيه. ديگري از اين نوع نيز در دست داريم

از  پيامبر   اند يهوديان مدينه  ، و در كنار هم آورده  از هم جدا را با هم قاطي كردهكامالً
اي از آن نمايان مي  سؤال كردند چرا ماه كماني شكل مي شود؟ در بعضي اوقات گوشه

؟ برخي از مسلمانان ..ا به صورت ماه كامل ظهور مي كند ي در بعضي اوقات نصفهشود و 
تفسير القرطبي، (؟ ..نيز مي پرسند چرا حركت ماه با حركت خورشيد متفاوت است 

  :پيامبر نيز  بدين گونه جواب مي دهد)  البقره189تفسير آيه 
) ل يتاقوم يلَّةِ قُلْ هنِ األهع أَُلونَكسن يم وتيا اْلباْلبِرُّ بِأَنْ تَأُْتو سَليو جالْحلنَّاسِ و

البقره ) (ُظهورِها ولَكنَّ اْلبِرَّ منِ اتَّقَى وأُْتواْ اْلبيوت منْ أَبواِبها واتَُّقواْ اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ
 شمارى براى مردم  گاه] شاخص[پرسند بگو آنها  ي ظهور هالل ماه از تو مى  درباره)189

)  شايسته(ها درآييد بلكه نيك  خانه نيست كه از پشت)  شايسته(اند و نيك حج] موسم[و 
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آنها وارد شويد و از خدا بترسيد ] ورودى[ها از در  آن است كه تقوا پيشه كنيد و به خانه
  .باشد كه رستگار گرديد

دارد ؟؟ مردم از پيامبر سؤال  دوم آيهچه ربطي به بخش   معلوم نيست بخش اول اين آيه
آن ها از قبل مي . اند بلكه برايشان روشن سازد كه هالل ماه چگونه كماني مي شود كرده

پيامبر ) مثال(آن ها مي خواستند . اند شماري سود برده دانستند و قبال از ماه  براي گاه
. و كوچك مي گرددبرايشان توضيح دهد كه ماه چگونه كمان مانند مي شود يا بزرگ 

ولي قرآن و پيامبر نه تنها به سؤاالت . ا چرا در حركت وضعي با خورشيد متفاوت استي
هم ! ؟.پاسخ نمي دهند بلكه صحبت از چگونگي دخول به منازل را به ميان مي آورند 

د كه ياي ديگر از قرآن  سخن از جمعي انسان هاي نابهنجار به ميان مي آ چنين در آيه
خدا با .  ها ناراضي است و تهديدشان مي كند كه وارد بهشت نمي شوندخدا از آن

از انسان ها مي خواهند و انتظار دارند داخل  آيا آن دسته : حالتي پرسش گونه مي پرسد
  : جوابي شگفتي ساز  به خود مي دهد  بهشت شوند؟ بعدا  خدا در ادامه

-38المعارج . (}جنَّةَ نَعيمٍ، كَلَّا إِنَّا خَلَْقنَاهم مما يعلَمونَأَيطْمع كُلُّ امرِئٍ مْنهم أَن يدخَلَ {
ما آن ها را از چيزي خلق .. آيا آن افراد انتظار دارند داخل بهشت شوند ؟؟ نخير  ( )39

  .) ايم كه خود نيز مي دانند آن چيست كرده
د كه وارد بهشت شوند زيرا  اين چنيني كه آن افراد نبايد در انتظار آن باشنيجواب سؤال

به راستي هيچ منطقي نمي تواند اين سؤال . اند كه مي دانند آن چيست از چيزي خلق شده
و جواب را به هم ارتباط دهد كه خلق كردن انسان چه ربطي به داخل بهشت نشدن آن 

خلق ا از خاك يا از آب ي از ديدگاه اسالم بديهي است كه انسان از نطفه..!! افراد دارد 
ي  ممكن است مد نظر باشد اين است كه بگويد انسان از نطفه باشد چيزي كه در آيه  شده 

خلق مي شود نبايستي در  آيا انساني كه از نطفه . مرد در حالت ارگاسم خلق مي شود
چرا اين انسان خلق : ؟؟ منطق حكم مي كند و كاوش گرانه مي پرسد.انتظار بهشت باشد 

چه ارتباطي ميان اين دو وجود . !! باشد  اميد رفتن به بهشت را داشته نبايد از نطفه  شده 
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  : ي دوم نكته
 آيات و تفاسير اذعان مي دارند، اگر مردي قبل از ظهـور اسـالم صـاحب                

د به بيست زن و صـدها كنيـز   در برخي موار  (باشد    چندين زن و كنيزك بوده    
حـرام شـد و از بـي          ، ايـن پديـده      بعد از پيدايش اين آيـه     ) بالغ مي شده است   

حـاال اگـر بـه    . البته بدون كم كـردن كنيـزان      . نهايت به چهار زن تقليل يافت     
فرض محال، كنيزك را هم به حساب نياوريم و همـان چهـار زن آزاد را بـه                  

اثبـات فـوران ميـل جنـسي و منتهـي           اين هم خـود دليلـي بـر         . حساب آوريم 
از طرفي ديگر دليلي بر صـدق ايـن         . ي سكس و فساد آن دوران است        درجه

مدعا است كه اسالم هيچ گاه به طورجدي براي كاهش فـساد كـاري انجـام          
چشم   همان فسادي كه مرد با تك همسري ارضاء نشود و هميشه          . است  نداده  

  . باشد طمع به زنان ديگر داشته 
. دعا دارد كه قوانين قرآن براي هر زمان و مكاني جاري و روا استاسالم ا

و موشكافانه در مورد جوامـع   اي همه جانبه  با اين ادعا اسالم بايستي با مطالعه   
عربستان، و با در نظر گرفتن منافع عمومي قانون جديد و             بيرون از شبه جزيره   

ن كه با وضـع قـانوني   ي مردم جهان وضع مي كرد نه اي اي براي همه    متمدنانه
                                                                                                                           

با اين . ؟ مي توان گفت اين آيات هيچ ارتباطي به هم ندارند و آياتي اضافي هستند!دارد 
روي در افزودن آيات به قرآن اولين باري نيست  كه در  مثال ها معلوم مي شود كه زياده

بايستي .  النساء هيچ ارتباطي با تعدد زوجات ندارد3ي  است و ابتداي آيه قرآن آمده 
اي  ا خود را همانند معجزهي. روي و افراط در آيات را اعمال نمي كرد قرآن اين زياده

و به باد فراموشي   گرفته را ناديده از اين رو از طرف خودمان ابتداي آيه. معرفي نمي كرد
 . مي سپاريم
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 كوچـك، هـم     يا  از اعماق آداب و رسـوم منطقـه         ثابت و اليتغير و برخاسته      
 23عربستان و با قدمت هزار و چهارصد ساله، كـه حاصـل             چون شبه جزيره    

و در نهايت به فكر صدور . اي خاص باشد سال محصور ماندن در يك منطقه   
  .   هان نيز باشنداي به سراسر ج و گسترش اين آداب و فرهنگ عشيره

  : ي سوم نكته
كساني كه بيشتر از چهار زن دارند، زنان مـازاد بـر               بر طبق احكام اين آيه،    

و هـر مـسلماني كـه بيـشتر از چهـار زن داشـت               . مي كردنـد    چهار زن را بيوه   
با اين حكـم جمـع زيـادي از زنـان بـدون             . بايستي مازاد آن را طالق مي داد      

از طرفـي ديگـر، باعـث سـرگرداني         . شـدند   وه  داشتن هيچ گونه اختالفـي بيـ      
چونكـه در آن آشـفتگي خـانوادگي نمـي توانـستند تـصميم              . مردان نيز شـد   

 كه به يآشفتگي خاطر. دارند و كدام را طالق دهند بگيرند، كدام زن را نگه
آن هـا را بـه ايـن        . بـود   بود، ناشي از حكم اين آيه       مردان و زنان روي آورده      

ي كار چيست؟ زنان اختيار و انتخاب رفتن يا           چاره  خرهفكر وا داشت كه باال    
بايستي قرآن راهنماي مردان مي شد تا بعـد از طـالق دادن    . ماندن را نداشتند  

يا اين كه حق يا حقـوقي بـراي بيـوه    . زنان، حقوق انساني آن ها رعايت شود      
زنان از روي وجدان و انسانيت و معنويت مشخص مي شد و به اصحاب اين                 

يا حـدأقل   . بگيرند  را نمي داد كه ابتدايي ترين حقوق زنان را به بازيچه            هاجاز
قانون، براي ماسبق نبود و آن هايي كـه بـيش از چهـار زن داشـتند آن هـا را                     

يـا ايـن كـه در    . مورد عفو قرار مي داد و اين قانون براي مابعد وضع مي شـد    
قـبالً  . ار مـي شـد    ماندن يا جدايي بهتر بود اين حق بـه زنـان واگـذ            ) انتخاب(
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عربستان بـود و قـرآن نيـز     ي شبه جزيره  در ميان جامعه مشكلي به همان شيوه   
هايي   همان طور كه در ابتداي مبحث نمونه      . اي برايش مشخص كرد     چاره  راه

اي بـراي   اي فوت مي شد، زنان همانند ارثيـه   زماني كه پدر خانواده   . ذكر شد 
بعـد از   .  به نكاح خود در مـي آوردنـد        فرزندان باقي مي ماندند و آن زنان را       

تحريم اين كار توسط قرآن، كساني كه قبالً مبادرت به چنين اعمـالي كـرده       
با اين شرط نبايستي از اين به بعد كسي ديگر هم چنين    . شدند  بودند بخشوده     

: است  النساء آمده 22ي  در آيه. اعمالي از وي سر بزند، چون كه حرام است
 ”  

}ñÙåŽm@�ýŽìŽÒ�ÝŽ�@Ć‡�Ô@bŽà@Mý>g@öbŽ�ĐåÜa@ŽæĐà@â�ØžûbŽie@Ž|�ÙŽä@bŽà@aížz{@@
اند نكاح نكنيد مگر آن چه  و با زنانى كه پدرانتان به ازدواج خود درآورده

  “. .كه پيشتر رخ داده است
در اينجا مي بينيم كه قرآن آن كساني را كه همسرِ پدر يا پدر بزرگشان را                

مگر آن  LŽÒ�ÝŽ�@Ć‡�Ô@bŽà@Mý>g@@@@@(مورد عفو قرار مي دهد      اند    به نكاح خود در آورده    
مـي  . شـامل آينـدگان مـي شـود         و حكـم آيـه      @)چه كه پيشتر رخ داده اسـت      

Ć‡��Ô@b�Žà@Mý>g@@@@@(بايست در مقابل تعدد زوجات همان واكـنش را ابـراز مـي كـرد                
@LŽÒ�ÝŽر باز زده ) مگر آن چه كه پيشتر رخ داده است�است  ولي از اين كار س

آن هـا  . اند  باز مثل هميشه، زنان دست به گريبان رحم و شفقت مردان شده            و
اي را انتخـاب      هم از روي ميل جنسي و اشتياق درونـي بـه هـر كـدام، دسـته                

اين در حالي است كـه حكـم تعـدد    . اند و گروهي ديگر را طالق داده  نموده  
ن حكـم ز . زوجات از حكم نكاح زن بابا از لحاظ نـوعى متفـاوت تـر اسـت            
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ي كثيري از زنـان را        بابا شامل يك زن مي شد ولي حكم تعدد زوجات عده          
  . خودنمايي مي كند تناقضات عجيبي در اين دو آيه. شامل مي شود

از . انـد   ي كثيـري از مـردان بـيش از چهـار زن داشـته               روشن است كه عده   
طرفي ديگر زنان همان قربانياني بودنـد كـه بـدون كوچـك تـرين اشـتباه يـا            

 كوچك وبدون هيچ اختياري علي رغم ميل خـود بـه جـدايي، بيـوه                 لغزشي
اين هم خود با عدالت اسالمي كه از آن داد سخن مي راننـد منافـات                . شدند  

شدن زنان هيچ احترام و حقوقي برايـشان قائـل نـشده       در مقابل بيوه      آيه. دارد
  . است 

ن زمـاني كـه مـسلمان شـدم هـشت ز          “ : اظهار مـي دارد   ) قيس بن حارث  (
  166.“دارم داشتم، پيامبر مرا امر كرد كه از ميان آن ها، چهار زن را نگه

  : است ابن كثير در تفسيرش اين چنين آورده 
زن  قبل از مسلمان شدن ده ) غيالن بن سلمه(است كه   از ابن عمر نقل شده      

زماني كه همراه با زنانش مسلمان شد، پيامبر او را فرمان داد كـه  . است داشته  
  167.دارد چهار زن را نگهتنها 

                                                           
  604 ص 7م:  ابن القدامة، المغني- 166
167 - النَّبِي رَهفَأَم هعنَ ملَمأَسو لَمة فَأَسوسشْر نْنده عة كَانَ علَمن سلَان بر أَنَّ َغيمن عبنْ اع 

و . 3تفسير ابن كثير في تفسير اآليه النساء ) صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يْختَار مْنهنَّ أَربعا
لترمذي، النكاح عن رسول اهللا، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر سنن ا: رجوع به

 .النسوة
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اسـت و هـشت زن را        زن داشـته      دوازده) عروه بن مسعود الثقفى   (هم چنين   
  168.است طالق داده 

”@@@@@@@@@@@@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@ĐðñjşåÝñÜ@pĆ‹�ØŽ‰�Ð@òŽíĆ�ñä@çbŽáŽq@ññ‡ĆåñÈŽì@oĆá�ÝĆ��c@Žßb�Ô@čññ‡Ž��dÜa@òŽ‹ĆïŽážÈ
@Žßb�Õ�Ð@ŽâMÝŽ�Žì@\ŽiĆŠ�c@şæžéĆåñà@Ć‹ŽnĆ‚ñabćÉ.169  

عميره األسدي اظهار مي دارد زماني كه مسلمان شـدم صـاحب هـشت زن       
تنهـا چهـار زن را   : را با پيامبر در ميان گذاشتم او هـم گفـت   بودم، اين مسأله    

  .  “دار نگه
بـه    شـده     نفـر نويـد داده        ، كه يكـي از ده       )عبدالرحمن بن عوف  (هم چنين   

بعد . است  دن بيست زن داشته     است، قبل از مسلمان ش    ) Iò‹“j¾aò‹“ÉÜaبهشت  
   170.است زن را طالق داده  از مسلمان شدن، شانزده

عبـدالرحمن  (و  ) òŽ‹�ĆïŽážÈ@(و  ) òì‹�È@(و  ) غيالن(كه اصحاب مذكور  پيداست  
حـاال يـا   . اند چهار زن باب طبع خودشان را انتخاب كرده       )قيس(و  ) بن عوف 

 ايـن صـورت بـراي       انـد، كـه در      دار بـوده    اي مشهور يـا سـرمايه       شايد از قبيله  
بـه سـبب      ولي بقيه . اند  برداري منافع شخصي خود آن ها را انتخاب كرده          بهره

اند بدون ايـن كـه حقـوق طـالق برايـشان              شده  فقر يا عدم ظرافت طالق داده     
حاال به فرض محال هم اگر اندك حقـوقي برايـشان قائـل     . باشند  معين كرده   
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زنـان، بـري از حـدأقل حقـوق     هاي اسالمي بـراي   باشند، ولي درون مايه  شده
  . ممكن است

مشخص . است پيشنهاد نكرده  شده  اي براي زنان طالق داده محمد راه چاره
در   هاي شخصيتي و انساني براي زنان بيـوه         به جنبه   نكردن حقوق و عدم توجه    

  . هاي ضعف اسالم است كي ديگر از نشانهيقرآن و احاديث 
  : ي چهارم نكته

 مؤمن كه چهار زن آزاد را حالل خود كنند، رعايت تنها شرط براي مردان
  : است بيان شده  همان طوركه در آيه . عدالت است ميان زنان

Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@Ćì�c@IòŽ‡ñyaŽí�Ð@aí�Üñ‡ĆÉŽm@bMÜ�c@ĆâžnÑñ‚@Ćç>h�Ð.171   
يا به آن چه ] زن آزاد[پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك  

  ] اكتفا كنيد[ايد  مالك شده] كنيزاناز [
در حقيقت حكم دادپروري و عدالت، حكمـي معنـوي اسـت و انـسان بـه                 

ي اميال درونيش، نه تنها با ديگران بلكه ميان اميال دروني خويش هم               واسطه
غالب تـر و مـوثرتر        محيط سراپا سكسي آن منطقه،      . نمي تواند دادپرور باشد   

سـواي از ايـن     . در آن شرايط خود را كنترل نمايد      از آن بود كه انسان بتواند       
. اسـت   ها در تمامي منابع اسالمي مرزي مشخص براي دادپروري معين نشده            

و منظـر نظـر خـود تفـسيري از            بلكه انديشمندان اسالمي هر كدام از ديـدگاه       
به جرأت مـي تـوان      . (اند  و به تعريف واحدي نرسيده    . اند  داده  عدالت را ارائه  

و نخواهد توانـست در ايـن مـورد دادپـرور             س در دنيا نتوانسته   هيچ ك ) گفت
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اي بـه آن      و بـا آوردن آيـه       اين حقيقت از ديد محمد هم مخفي نمانـده        . باشد
  .است نموده  اشاره

ĆâžnĆ–Ž‹Žy@Ćí�ÜŽì@ñöbŽ�ĐåÜa@ŽæĆïŽi@aí�Üñ‡ĆÉŽm@Ćç�c@aížÉïñnŽnĆ�Žm@Ćæ�ÜŽì.172  
حريص ] بر عدالت[د هر چند توانيد ميان زنان عدالت كني و شما هرگز نمى

  ..باشيد
  : ي پنجـم نكته

كي از نكات مهمي كه تاكنون كسي در مورد آن سخني به ميان نيـاورده               ي
اسـت    همان پيش شرطي است كه قرآن براي تعدد زوجات بيان كرده            . است  

است و به هيچ عنوان سـخن يـا حتـي        و اين شروط، شامل زنان آزاد و آزاده         
مـردان را پنـدي   . اسـت  روري در ميان كنيزان به ميان نياورده اي به دادپ   اشاره
متأسفانه ذهنيت دينداران طوري بار     . است كه با كنيزان نيز عادل باشند        نداده  
و كنيزك به ميان آيد اين گونه توجيه          است كه هر وقت سخن از برده          آمده  

يگـر اثـري   اند و اكنون د و كنيزك روزگاراني وجود داشته مي كنند كه برده   
گويـا خودشـان ايـن واقعيـت را         . اسـت   داري باقي نمانـده       از اين سيستم برده   

ايـن خـود   . و تا ابد هم دوام نـدارد  اند كه قرآن از روز ازل نبوده        درك كرده 
ي زماني حقوق كنيزان      واقعيتي انكار ناپذير است كه اسالم در يك محدوده        

لوحي مي زنند  آگاهي يا به سادهولي آنان خود را به نا  . است  را پايمال كرده    
. اسـت   نـشده  چه در قرآن و چه در سنت، حرام چون كه خريد و فروش برده   

انـد و     و كنيـز بـوده      محمد، خلفاء، اصحاب و مسلمانان هر كدام مالـك بـرده          
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بـدون نكـاح همبـسترشان    . انـد  حتي با آن ها هم خريـد و فـروش انجـام داده        
نون و تا ابد حكـم اليتغيـر خـودش را در    اين تحريم نكردن هم تا ك. اند  شده

  .ي ننگيني خواهد بود بر پيكر دين اسالم و تا ابد لكه قرآن حفظ كرده
  :ي ششـم نكته

مشخص نكردن تعداد كنيزان حاكي از آن اسـت، كـه كنيـز انـسان كامـل             
چهار زن و در صـورت  . است صراحتاً اذعان داشته      همان طور كه آيه     . نيست

در تفسير موثـق    .  زن، يا همان تعداد كنيزان كافي است       عدم دادپروري، يك  
خدا تعـدد زوجـات را تقليـل داده         ” : است  ابن كثير و ديگر تفاسير بيان شده        

كـرده   و اضـافه . ي تعداد نامحدودي كنيـزك  اضافه است به چهار زن آزاد به   
  173.“است كه، تعداد كنيزان بستگي به خواست مسلمانان دارد 

�c@@@@@@@ñê�ñnşà�dñÜŽì@ŽâMÝ�Ž�Žì@ñê�Ćï�ÝŽÈ@ê�MÝÜa@ôMÝ�Ž–@ñê�ĐïñjŽåñÜ@čñ>ŠaŽ‹ş�Üa@ô�ÜbŽÉŽm@êMÝÜa@şÞŽy” : امام قرطبي 
bIÕ�Ýnžà   .  

را بـراي پيـامبر و امـتش بـدون هـيچ           خداي بزرگ كنيز و زنان اسـير شـده        
  . “است محدوديتي حالل كرده 

ل مـي   است و مـرد بـا اقتـدار كامـ           در تمام قرآن تعداد كنيز مشخص نشده        
بايد اعتراف كـرد    . باشد  تواند مطابق ميل خود، تعداد نامحدودي كنيز داشته         

براي بردگان به ميـان آمـده         كه در آيات متعددي سخن از آزادي هاي اوليه          
ولي اين آزادي همان آزادي نيست كه بردگان را از لحـاظ اجتمـاعي              . است  

  ” : است كه شده براي مثال در قرآن بيان . همسان با مالكان قرار دهد
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}ŞóŽjŽÍĆ�Žà@ññ̂ @�ãĆíŽî@ðñÐ@ČãbŽÉ�>g@Ćì�c@LŞóŽj�ÔŽŠ@mÚ�Ð@L�óŽj�ÕŽÉÜa@bŽà@�ÛaŽŠĆ†�c@bŽàŽì{.174   
اى را آزادكـردن، يـا       چيست، بنـده  ] سخت[ي    و تو چه دانى كه آن گردنه      

  .“دادن در روز گرسنگى، طعام
. خـوراك ا بخـشش  يـ  است كـه آزاد كـردن بـرده    صراحتاً بيان شده      در آيه 

را بـا همـديگر       هر دو تـاوان و هـر دو آيـه         )  يا، ياكه (به معني     كه) أو(ي    كلمه
  اين بدان معنا نيـست كـه خريـد و فـروش بـرده       . است  ساختهالمعاني  موقوف  

نبود، مسلمانان مي توانستند سخني قابـل         در آيه   ) يا(ي    اگر كلمه . حرام است 
است كه مفسران در جـاي جـاي        جاي شگفتي   . براي انتقادات ما بيابند     توجيه

در اسالم را تاييـد مـي كننـد و بيـان مـي كننـد                  تفاسيرشان وجود داشتن برده   
  !  منظور اسراي جنگي است نه برده) رقبة(ي  كلمه كه

}@@@@@@@@@@@@@@@@@Žçb�ŽáĆî�ÿa@žâ₣m‡�MÕŽÈ@b�Žáñi@â�Øž‰�ñ‚aŽüžî@æ�ñÙ�ÜŽì@Ćâ�Ùñäb�ŽáĆî�c@ðñÐ@>íĆÍMÝÜbñi@žê$ÝÜa@žâ�Øž‰ñ‚aŽüžî@�ý
bMÑ�Ù�Ð@@@@@@@@Ćì�c@ĆâžéžmŽíĆ��ñØ@Ćì�c@Ćâ�Ùï�ñÝĆè�c@Žçí�žáñÉnžm@b�Žà@ñÂ�Ž�Ćì�c@Ćæ�ñà@ŽµñØbŽ�Žà@ñòŽ‹Ž“ŽÈ@žãbŽÉ�>g@žêžmŽŠ

@@@@@@@@@@@@@Ćâžn�Ñ�ÝŽy@aŽ̂ >g@Ćâ�Ùñäb�ŽáĆî�c@�òŽŠb�MÑ�Ø@�Ú�ñÜŽ̂ @�ãb�şî�c@ñó�Žq�þŽq@žãbŽïñ—��Ð@Ć‡�ñvŽî@Ćâ�MÜ@æŽá�Ð@ŞóŽj�ÔŽŠ@ž‹î>‹ĆzŽm
žî@�ÚñÜŽ‰�Ø@Ćâ�ÙŽäbŽáĆî�c@aí�Å�ÑĆyaŽìŽçìž‹�ÙĆ“Žm@Ćâ�ÙMÝŽÉ�Ü@ñêñmbŽîe@Ćâ�Ù�Ü@žê$ÝÜa@žæĐïŽj{.175  

كنـد ولـى بـراي       تـان مؤاخـذه نمـى      خدا شما را بـراي سـوگندهاى بيهـوده        
شـما را مؤاخـذه     ] شـكنيد  و مى [اد مي كنيد    ي] از روى اراده  [سوگندهايى كه   

اش خوراك دادن به ده بينواست از غذاهاى متوسطى كه بـه   كند و كفاره   مى
و كـسى كـه     . اى خورانيد يا پوشانيدن آنان يا آزاد كردن بنده        خود مى كسان  
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ايـن اسـت    . سـه روز روزه بگيـرد     ] بايـد [انجام ندهد، ] هيچ يك از اين ها را     [
وقتى كـه سـوگند خورديـد و سـوگندهاى خـود را             . كفاره سوگندهاى شما  

كند باشـد كـه      پاس داريد اين گونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مى           
  .سپاسگزارى كنيد

ي  به عنوان وسيله داري نيست بلكه  اي به حرام كردن برده هم اشاره  اين آيه
  . ي سوگند است كفاره
  : اي ديگر حقيقت اين واقعيت را بهتر نمايان مي سازد آيه

}@@@@@@@@@@@@@�Ð@b�ćø�nŽ‚@bćåñàĆüžà@ŽÞŽn�Ô@æŽàŽì@bćø�nŽ‚@Mý>g@bćåñàĆüžà@ŽÞžnÕŽî@ç�c@�æñàĆüžáñÜ@Žçb�Ø@bŽàŽì@@@@Şó�Žj�ÔŽŠ@ž‹�î>‹ĆzŽn
@ČæñàĆüĆà@ŽížèŽì@Ćâ�ÙMÜ@čìž‡ŽÈ@�ãĆí�Ô@æñà@Žçb�Ø@ç>h�Ð@aí�Ôş‡ş—Žî@ç�c@Mý>g@ñêñÝĆè�c@ô�Ü>g@�óŽáMÝŽ�₣à@�óŽîñ†Žì@ŞóŽåñàĆü₣à

@@@@@@@ŽáMÝŽ��₣à@�óŽîñ‡�Ð@Č×bŽrïĐà@ĆâžéŽåĆïŽiŽì@Ćâ�ÙŽåĆïŽi@�ãĆí�Ô@æñà@Žçb�Ø@ç>gŽì@ŞóŽåñàĆü₣à@ŞóŽj�ÔŽŠ@ž‹î>‹ĆzŽn�Ð@@@ñê�ñÝĆè�c@ô��Ü>g@�ó
@@@@@@@@@@@@@@@@žê�$ÝÜa@Žçb��ØŽì@ñê$ÝÜa@ŽæĐà@IóŽiĆíŽm@>æĆïŽÉñibŽnŽnžà@>æĆîŽ‹ĆéŽ’@žãbŽïñ—�Ð@Ć‡ñvŽî@ĆâMÜ@æŽá�Ð@IóŽåñàĆü₣à@ŞóŽj�ÔŽŠ@ž‹î>‹ĆzŽmŽì

bćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ{.176  
بيان مي دارد كه هر كس از روي عمد كسي را كشت بايد جداي             اين آيه   

  .  هم آزاد كنداي را  ، بنده از پرداخت ديه
}ŞóŽj�ÔŽŠ@ž‹î>‹ĆzŽn�Ð@aí�Üb�Ô@bŽáñÜ@Žçìž†ížÉŽî@şâžq@Ćâ>éñ÷bŽ�Đä@æñà@Žçìž‹ñèb�Åžî@Žæîñ‰MÜaŽì{.177  

هم بيان مي كند كه هر كـس بـه زن خـود گفـت تـو جـاي مـادرم         اين آيه 
  .اي را آزاد كند هستي، بايستي بنده
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امي آيـاتي كـه   در تمـ  . داري نيست   هم تحريم برده    روشن است كه اين آيه    
در ميـان اسـت نـه تمـامي      باشـد، سـخن از آزادي يـك بـرده           مربوط به برده    

يـا    اين كه يـك آيـه         خالصه  . آن هم براي پس دادن تاوان اشتباهي      . بردگان
حتي حديثي وجود ندارد، كه بدون هيچ ابهام و يا گذاشتن هيچ پيش شرطي 

ضعيف، كه مستقيماً چه در قرآن و چه در احاديث اعم از احاديث صحيح و           
مفـسران هـم ايـن ديـدگاه را تاييـد مـي       . باشد داري را حرام كرده    و برده   برده

باشد در اين صورت      كنند و اظهار مي دارند اگر مردي آزاد چهار زن داشته            
امـام اعظـم قرطبـي مفـسر مـورد اعتمـاد            . باشند  بردگان بايستي دو زن داشته      

   ” :مي نويسد جهان اسالم، در اين باره 
@@@@@>æĆïŽnŽåĆqña@bMÜ>g@xşìŽ�ŽnŽî@b�Ü@‡ĆjŽÉÜa@şç�c[ìN@@@@@@@čñ>ŠĆíşrÜaŽì@bŽáéibŽzĆ–�cŽì@ó�ÑïñåŽy@íži�cŽì@čðñÉñÐbş“Üa@Žßb�Ô@ì

@@‡ĆÉŽ�@æĆi@sĆïMÝÜaŽì@Z@@@@@@@@@@@@>æĆï�ŽnŽåĆqña@Ćæ�ñà@‹�ŽrØ�c@‡�ĆjŽÉÜa@xşìŽ��ŽnŽî@b�Ü[ìN@@@@@@@@æ�Ći@‹�ŽážÈ@Ćæ�ŽÈ@Žñ>ìžŠŽì@ì
@@@@��@ðñi�c@æĆi@čðñÝŽÈŽì@lbMnŽƒÜa@@@@@@@@@@@Ćæñà@Ž‹ŽrØ�c@|ñÙĆåŽî@b�Ü@‡ĆjŽÉÜa@ðñÐ@ÓĆíŽÈ@æĆi@æŽáĆyş‹Üa@‡ĆjŽÈŽì@kñÜb

@>æĆïŽnŽåĆqña@[óŽibŽzş—Üa@Ćæñà@bIÑñÜbŽƒžà@Ćâžé�Ü@â�ÝĆÈ�c@b�ÜŽì.178   
و پيروانش و ثوري      شافعي و ابوحنيفه  . باشد  بيش از دو زن داشته         نبايد    برده

هـم چنـين   . باشـد  دو زن داشـته    بيش از     نبايد    برده  : و ليث بن سعد مي گويند     
كساني ديگر هم چون عمر بن خطاب و علي بن ابي طالب و عبدالرحمن بن               

  .“باشد نبايد بيش از دو زن داشته  اند كه برده  عوف اظهار كرده
ايـن اظهـار    . باشـد   كسي هم از ميان صحابه وجود ندارد كه مخالفتي كرده         

. د اسـالم روشـن مـي سـازد         را در مـور    ينظر قرطبي حقيقت غير قابل انكـار      
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گر هر دو ي به عبارت د179.ن ديدگاه را داردي نيز هم'طبري'بزرگ امام اسالم 
داري اعتـراف     و سيـستم بـرده      بزرگ مفسر جهان اسالم، نسبت به وجود برده       

م يمي توان. مي كنند و اين كه حقوقشان نصف حقوق انسان هاي عادي است  
را  ديـن واقعيـت هـاي دوران گذشـته     انتقادي شديد از اسالم بگيريم كه اين     

به خاطر اين كـه غيـر   . پيش پايمان مي گذارد و براي امروز كاربردي ندارند        
اي خاص و باال دسـت و مخـتص بـه مـردان شـبه جزيـره                از حفظ منافع طبقه   

بندي به آن فرهنگ ارتجاعي است كـه جوامـع آن روز بـه آن          يعربستان و پا    
اي بـراي خوشـبختي و نيـك روزي و     هكـوچكترين نكتـ  . بودند عادت كرده  

است و هـدف      آزادي انسان ها، حتي براي آن روزگار هم به ارمغان نياورده            
از همه مهم تـر، نمـي توانـد بـراي هـر      . است اين دين، برابري انسان ها نبوده      

  . و براي هر مكاني اثر گذار باشد دوره
  : ي هفتم نكته

هاي تـوأم بـا واقعيـت و       هشيوري را به    اسالم بدون آنكه حكمت چند همس     
ي حقيقت و مدنيت را برايمـان روشـن سـازد، تنهـا بـه ايـن                   آغشته به عصاره  

تعداد نامحدودي كنيز براي يـك  تعداد چهار زن و : جمله بسنده مي كند كه 
با آوردن اين جمله انديشمندان اسالمي در خيـال         . مرد حالل و مشروع است    

ي براي اين عمل غير انساني بيابند و در         اند توجيهي شرعي و دين      خود توانسته 
  . ، آن را هم تفهيم  سازند اند جداي از توجيه خيال خود توانسته
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اي، كه سـخن از تعـدد زوجـات          چنين آيه   به  با اشاره   در اينجا الزم است كه    
تا انديـشمندان اسـالمي را درگيـر          به ميان مي آورد، از قرآن و محمد گرفته          

دارند و نيز سـؤاالتي كـه    وجيهاتي را كه براي اين آيه و ت     بحثي منطقي نموده  
  .هنوز اسالم قادر به جواب دادن بدان ها نيست، را بيان نماييم

  :   اسالم در پنج مورد تعدد زوجات را الزم مي داند
بدون اوالد نمانند و  نشود به خاطر اين كه آن خانواده  اگر زني حامله : كي

  . اشد، مرد مي تواند زن دومي را اختيار كنداز هم نپ ي خانواده  شيرازه
در صورتي كـه زن دچـار مرضـي العـالج يـا مرضـي طـوالني مـدت               : دو

گردد، براي جلوگيري از بي بند و باري مرد، و نداشتن نظر حـرام بـه ديگـر                  
  .زنان، مرد مي تواند زن ديگري را اختيار كند

بـا او همبـستري كنـد       زماني كه زن در عادت ماهيانه است و مرد نبايد           :  سه
  . باشد به زنا نشود، بهتر است زن ديگري داشته  لذا براي اين كه مرد آلوده

برخي از مردان از قدرت جنسي بااليي برخوردارنـد و يـك زن بـه               : چهار
نشدن بـه     ي جنسي آنان را ارضاء نمايد و براي آلوده          تنهايي نمي تواند غريزه   

  . نندزنا، بهتر است زن ديگري را اختيار ك
اي تعداد زنان از تعداد مردان بيشتر شد، بـراي ايـن كـه           اگر در جامعه  : پنج

  . زنان بدون شوهر نمانند، مردان مي توانند زنان ديگري را اختيار نمايد
امبراسالم، براي رفع اين مشكالت تعدد زوجات يچه قرآن و چه احاديث پ     

نـدن مـرد مـسلمان از       و داشتن تعداد نامحدودي از كنيزان را، براي مصون ما         
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 يي هميـشگي بـراي هـر دورانـ       چـاره   شدن به بي بند و باري را تنها راه          آلوده
  . اند دانسته

عني چهار شوهر براي يك زن، در اسالم به كلي باطـل            ي عكس اين پديده    
 زن صـاحب فرزنـدي   اين تحريم اين است كـه اگـر    و توجيه   . و مردود است  

  ! كيست؟  مرد، پدر واقعي بچهشد معلوم نمي شود در ميان آن چهار
اسالم در خيال خود با اين پنج مورد مذكور، كه هـيچ كـدام از آن هـا در                  

ــرآن نيامــده ــشه و همگــي حاصــل و زاده ق ي علمــاي اســالمي اســت   ي اندي
  ). كند است تعدد زوجات را توجيه توانسته(

  :  ايم اي علمي، جواب اين ادعاهاي بي اساس را آورده ما هم به شيوه
بـدون اوالد نمانـد،    نشود به خاطر اين كه آن خانواده  اگر زني حامله   : كي

ولـي قـرآن و محمـد و انديـشمندان          . مرد مي تواند زن دومي را اختيار نمايد       
دار نـشدن خـود مـرد باشـد،      اند اگر به فرض دليـل بچـه         نكرده  اسالمي اشاره   

در خيلـي از  اسـت كـه    تكليف زن در اين ميان چيست؟ تحقيقات نشان داده         
زن حـق دارد كـه   . دار نشدن مربوط به بيمـاري مـردان اسـت    موارد دليل بچه  

باشـد تـا      ولي آيا اين حق را دارد كه شوهر ديگـري داشـته             . باشد  بچه داشته   
اســت؟ تنهــا  دار شــود؟ اســالم بــا ايــن معــضل چگونــه برخــورد كــرده   بچــه

توانـد تقاضـاي   ي اسالم براي حل اين مشكل اين است كـه زن مـي          چاره  راه
 .طالق كند

 در صورتي كـه زن دچـار مرضـي العـالج يـا مرضـي طـوالني مـدت               :دو
ولـي قـرآن و محمـد و        . اي ديگر انتخـاب نمايـد       گردد، مرد مي تواند زوجه    
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اند اگر مرد دچار مرضي العالج يا طوالني مدت  نكرده  علماي اسالمي اشاره  
ا اختيــار كنــد؟ گــردد، آيــا بــه همــان طريــق زن حــق دارد شــوهر ديگــري ر

ي اسالم براي رفع  تنها راه چاره چيست؟ دوباره ي اسالم در اين باره      چاره  راه
 . اين مشكل، تقاضاي طالق از طرف زن مي باشد

ــراي   : ســه  برخــي از مــردان بــه خــاطر داشــتن قــدرت جنــسي اســتثنايي، ب
محمد ولي قرآن و . دارند زن ديگري را اختيار كند نشدن به زنا، اجازه       آلوده

اند اگر زن قـدرت جنـسي زيـادي داشـت و بـا       نكرده  و علماي اسالمي اشاره   
يـك مـرد ارضـاء نــشد، يـا ايـن كـه شــوهرش نتوانـست ارضـايش كنــد راه         

مي شود با شخص ديگري ارتبـاط جنـسي           داده  چيست؟ آيا به زن اجازه      چاره
، ي اسـالم، در ايـن مـورد هـم، بـراي زن              باشد؟ باز هم تنهـا راه چـاره         داشته  

  .گرفتن طالق است
ممكن است مرد   زماني كه زن در عادت ماهيانه است تا اتمام وعده، :چهار

دارد زنـان   اجـازه  به همين خاطر . نتواند خود را كنترل كند و دچار زنا گردد      
اند  نكرده ولي قرآن و محمد و انديشمندان اسالمي اشاره  . باشد  ديگري داشته   

رود و زن هم هم چون مردش نتوانست خـود    ب  اگر مرد به مسافرتي چند روزه     
دارد با شـخص ديگـري ارتبـاط جنـسي داشـته            را كنترل نمايد، آيا زن اجازه     

ي اسالم براي اين مورد چيست؟ اين بار هم اسالم يـك راه               چاره  باشد؟؟ راه   
  .  زن دارد و آن اين است كه زن مي تواند تقاضاي طالق كندپيشنهادي براي

اي جمعيت زنان بيشتر از جمعيت مردان شد، براي ايـن            اگر در جامعه  : پنج
. كه زنان بدون شوهر نمانند، مردان مي توانند زنان ديگـري را اختيـار نمايـد               
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اي   انـد كـه اگـر در جامعـه          نكـرده   ولي قرآن و محمد و علماي اسالمي اشاره       
ي   جمعيت مردان بيشتر از جمعيت زنان شد، غير از چند شـوهري، راه چـاره              

راي رفع اين مشكل چه مي تواند باشد؟ در اسالم مثل ديگر سؤاالت، اسالم ب
غير از اين كه اگر زنـان بـه ايـن وضـع راضـي      . جوابي براي اين سؤال نيست   

نبودند و مردانشان زنان ديگـري اختيـار كردنـد، او هـم مـي توانـد تقاضـاي                   
 تعـدد  اي از كه به شـيوه  نشده اي حقي به زنان داده   در هيچ مرحله  . طالق كند 

  . زوجات براي مردان، جلوگيري به عمل آورد
در حقيقت اسالم تعـدادي توجيهـات غيرمنطقـي و غيرعلمـي بـراي تعـدد           

: اسـت ايـن اسـت كـه         اي كه بـراي اسـالم مانـده           چاره  تنها راه . زوجات دارد 
صراحتاً به اين واقعيت غير قابل انكار اعتراف نمايد كه زنان با مردان در هيچ 

تـاريخي، يكـسان و برابـر       - علمـي  - اقتـصادي  -هـاي اجتمـاعي     يك از زمينه  
در اسـالم چهـار مـرد بـراي         . و خود را از هر نوع انتقادي آزاد سـازد         . نيستند

ولي توجيهات اسـالم    . و منطقي است    كاري شايسته     البته. يك زن حرام است   
شد پدر بچـه      براي حرام كردنش كه اگر زن از يكي از اين چهار مرد حامله              

زيـرا امـروزه   . نمي شود؛ توجيهي ضعيف  و غير منطقي اسـت        يص داده   تشخ  
به يك آزمايشگاه علمي در انـدك زمـان ممكـن، مـي تـوان پـدر                   با مراجعه   

  180.را تشخيص داد بچه

                                                           
هايي كه مرد در هنگام مقاربت داخل رحم زن مي گذارد ميليون ها اسپرم را   نطفه- 180

ي چندين مرد را در استكاني مخلوط كنند و  داخل رحم اگر اسپرم ها. شامل مي شود
را در آزمايشگاهي علمي مورد  بعد از حاملگي يكي ازسلول هاي بچه. زني تزريق نمايند
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شـگفتي    ي    ق شويم، مي بينيم كه واقعاً مايه      يدق  شده   اگر در توجيهات ارائه     
ي يـك   قـادر بـه ارائـه   است كه قرآن و محمد و انديـشمندان اسـالمي حتـي        

اي جنـسي و آن     تعدد زوجات را تنها در رابطـه      . علمي و منطقي نيستند     توجيه
در ايـن توجيهـات كـه بـه قـانون       . هم بستگي به اميال غريزي مرد مـي داننـد         

است و كامالً      نشده    است، ابتدايي ترين حقوق زنان در نظر گرفته         ل شده   يتبد
اسـت كـه تعـدد زوجـات         ثابت كرده     ه  تجرب. است  حقوق آن ها پايمال شده      

خيلي بـه نـدرت اتفـاق مـي         .  است ي ارتجاعي و مضمحل   -اجتماعي    ي  پديده
. افتد كه شخصي بتواند در ميان دو زن دادپروري و عـدالت را رعايـت كنـد        

  . ي قليلي گير مي داشت نه فقط براي عده  همهي ا قوانين قرآن بايستي جنبه
  :هشتم  ي  نكته

داري كـامالً  نفـي        هاي كنوانسيون حقوق بـشر، بـرده        و تبصره بر طبق مواد    
چنين خريد و فروش هايي       از طرف دولت هاي متمدن و پيشرفته        . است  شده  

بـا ايـن    . انـد   اسـت و جـزاي قـانوني بـرايش تعيـين كـرده              ممنوع اعالم شـده     
هم مانند ديگر انسان هـا، انـسان آزادي اسـت       روشن مي شود كه برده        مقدمه

با اين حساب مسلمانان نبايـد ادعـا كننـد          . وار يكساني و برابري است    كه سزا 
معلوم مي شود كـه   با اين آيه. با زنان آزاد يكسان و برابر هستند  كه زنان برده    

چهار (دارد به تعداد زنان آزاد  اشاره زيرا آيه . است تعدد زوجات حرام نشده   
توانند تعداد زيـادي كنيـز      مسلمانان مي   . كنيزان نامعلوم است  ولي تعداد   ) زن

                                                                                                                           

مي شود زيرا كه رحم زن براي  آزمايش قرار دهند،  با اين روش پدر او تشخيص داده 
 .  را جذب مي كندشدن از ميان ميليون ها، اسپرم تنها اسپرم يك مرد حامله 
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اگر اسالم ادعاي يكساني دارد بايستي تعداد كنيزان را هم مانند      . باشند  داشته  
مفسران بهتر است ادعاي كذب خود را پس    . تعداد زنان آزاد معلوم مي كرد     

  . بگيرند
  :ي نهـم  نكته

هايش از تعـداد      اگر مردي زوجه  . است  محدوديتي ايجاد نشده      در اين آيه    
بـا   آيـه   ر زن تجاوز كرد، ديگر نبايستي زن ديگري را اختيـار كنـد بلكـه              چها

تمام تر، اعالم مي كند كه مـي تـوان آن زنـان را طـالق            دستي هر چه      گشاده
ــار كــرد ــايي و . داد و زنــان ديگــري را اختي طــالق در اســالم آن چنــان توان

 و است كه مطابق ميـل خـود مـي توانـد طـالق دهـد        ساالري به مرد بخشيده     
ها و  مردي مي تواند در طول زندگي خود صاحب ده تا جايي كه  . نكاح كند 

طالق دادن زنان مازاد بر چهار زن، براي اجـراي حكـم            . صدها زن شود    بلكه
ي شـرعي مـي تواننـد زنـان           اسـت و مـسلمانان بـا ايـن حيلـه            قانوني شده     آيه  

  . ديگري را هم اختيار كنند
رش حسين، درگير جنگ با دولت يزيد،       حسن بن امام علي زماني كه براد      

. زن ها را نكاح مي كرد و طـالق مـي داد   دسته   بود، دسته   غرق در خون شده     
وي در طـول زنـدگي خـويش نـود زن اختيـار كـرده           اند كه   منابع ثابت كرده  

. اسـت    عبدالرحمن بن عوف قبل از مسلمان شدن بيـست زن داشـته              181.است  
در . زن از زنـانش را طـالق داد         د شـانزده    بعداً كه ايمـان آورد و مـسلمان شـ         

كه يكي يكـي و دوتـا دوتـا           و اين باعث شده     گردن كج بوده    مقابل حكم آيه  
                                                           

 191ص. تأريخ الخلفاء: السيوطي - 181
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انـد در مـدت       مورخان نوشته . زنان را طالق دهد و زن ديگري را اختيار كند         
 ياين زنـان غيـر از آن كنيزانـ        . است  هفت سال، سي و شش زن اختيار كرده         

   182.است يت براي همبستري، خريد و فروش مي كرده كه با ذهنيت حالل بوده
اولـي  . اي كوچك بودندكه به عنوان مثال ذكر شـد          اشخاص مذكور نمونه  

العشرة (به بهشت  شده  داده نفر مژده و دومي جزء ده ي دختري محمد بوده    نوه
، بـراي اثبـات ايـن واقعيـت تلـخ           ياقعـ   كه نمونه هـاي و    . است  بوده  ) المبشرة
   183.هستند

از اصـحاب طـراز اول      ) ò‹“�j¾a@ò‹“ÉÜa@@(به بهشت     شده    داده  نفر مژده     ن ده اي
اسـت؛   شـده   اسالم هستند كه از طرف محمد نويد بهشت به آن هـا بخـشيده             

كه بدون هـيچ سـؤال و جـوابي از اعمـال و زنـدگي دنيويـشان، بـدون هـيچ                  
ر كـدام از  هـ . اين افراد نزد مسلمانان نا آشنا نيـستند . بروندبازپرسي به بهشت   

براي اسـتناد و ايـن كـه ديـد        . آن ها داستان هايشان زبانزد خاص و عام است        
در مورد ايـن سـناريوي تراژديـك روشـن شـود، اسـامي زنـان ايـن                    خواننده

عـشره مبـشره چهـار      .  سـند مـي آوريـم      شخصيت هاي شخيص را بـه عنـوان       
ت ي مسلمين بودند كه بعد از فوت محمد، پشت سر هـم قـدر               نفرشان خليفه 

  . اند را در دست گرفته
  :هاي واقعي از مجريان قوانين اسالمي هستند در حقيقت به عنوان نمونه

  ابو بكر الصديق _ الف
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  )اند از اين ميان دو نفرشان دختران پيامبر بوده (
I1HM@‡á«@oåi@ãírÝØ@ãaI‡á«@�‚†H@@
I2HM@‡á«@oåi@êïÔŠI‡á«@�‚†H@@
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I3HMçaì�Ì@oåi@ón‚bÐ@@
I4HM†Œýa@æi@l‡åu@oåi@@
5M‡ïÜíÜa@oåi@êá�bÐ@@@
I6HMæ—y@æi@óïåïÈ@oåi@µåjÜa@ãa@@
I7HMi@óÝàŠójï’@oå@@
I8HMó—Ða‹ÍÜa@oåi@óÝ÷bä@@
I9HM‡Üì@ãaN186 @@

  :است  علي بن ابى طالب ُنه زن داشته -د 
I1HM@‡á«@oåi@óá�bÐI‡á«@�‚†H@@
I2HM‘bîa@oåi@óÜí‚@@
I3HMˆíÉà@oåi@ôÝïÜ@@
I4HMãa�y@oåi@µåjÜa@ãa@@
I5HM‡Üì@ãa@@
I6HM÷ïáÈ@oåi@öb�a@@
I7HMöbjé—Üa@kïjy@ãa@@
I8HM™bÉÜa@ôia@oåi@@
I9HMoåi@‡É�@ãaòì‹È@187@@

شـدگان بـه بهـشت        ي نويـد داده     ، ليـست زيـر هـم بقيـه          غير از چهار خليفه   
@@: هستند
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  :است  ُنه زن داشته ��a‡ïjÈ@æi@ózÝ -هـ 
I@1HM”zu@oåi@óå¼@@
I2HMÓíÈ@oåi@õ‡É�@@
I3HMóÉïiŠ@æi@ójnÈ@oåi@çbia@ãa@@
I4HMËbÕÉÕÜa@oåi@óÜí‚@@
I5HM‹Ùi@ôia@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I6HMóïjÝÍnÜa@óÈ‹ÑÜa@@
I7HMãaóàb�Ô@oåi@tŠb¨a@@@
I8HMójÉ—Üa@ãa@@
I9HMâî‹à188@@

  : است  الزبير بن العوام شش زن داشته -و 
I@1HM‹Ùi@ôia@oåi@öb�a@@
I2HM‡ïÉ�@æi@‡Üb‚@oåi@‡Üb‚@ãa@@
I3HMÒïäa@oåi@çbi‹Üa@@
I4HM‡q‹à@oåi@kåîŒ@@
I5HMójÕÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I6HM÷ïÔ@oåi@ßþ§a@189@ 

 تعداد بيست زن يست ولا   عبدالرحمن بن عوف سي و شش زن داشته          -ز  
  :اند شده او شناخته
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)1HMóÉïiŠ@æi@ójnÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I2HM|jšýa@oåi@‹šb¸@@
I3HMÂïÉà@ðia@æi@ójÕÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I4HMâïèa‹ia@ãa@@
I5HMâ–bÈ@oåi@óÝé�@@
I6HMöôäbè@oåi@óî‹¢@@
I7HMÞïé�@oåi@óÝé�@@
I8HMÄŠbÔ@oåi@âïÙy@ãa@@@
I9HM•bƒ“©a@ôia@oåi@@@
I10HM@oåi@öb�a@óàþ�@@
I11HM@ð�j�@oåi@sî‹y@ãa@@@
I12HM‡î�î@oåi@‡ª@ãa@@@
I13HM@õ‹�Ø@oåi@Ûa‹È@@@
I14HMòì‹È@ãa@@@
I15HM@ô±@ãa@@@
I16HMßþi@ãa@@@
I17HMóÉïiŠ@æi@ójï’@oåi@@@
I18HM‡ï¼@ãa@@@
I19HM�bj—Üa@oåi@kåîŒ@@@
I20HMçþïÌ@oåi@óä†bi@190@ 
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@@:است  زن داشته  ازدهي@ سعد بن مالك-ح 
 1M@lbé’@óåia@@@

2Mi@@õ‡Éà@æi@÷ïÔ@oå@@
3M‹áÈ@oåi@‹àbÈ@ãa@@@
4MtŠb¨a@oåi@Ž‡ŽîŒ@@@
5Mì‹áÈ@oåi@óÜí‚@@@
6MÊïiŠ@oåi@ßþè@ãc@@@
7MÄŠbÔ@oåi@âïÙy@ãa@@@
8M˜Ñy@oåi@ôáÝ�@@@
9M@óïjÄ@oåi‹àbÈ@@@

10M@�vy@ãa@@@
11M‡Üì@ãa@N191@@

مهم ترين دليل اين . اند  زن گرفته77در مجموع هشت نفرشان، نزديك به  
بـديهي اسـت   . ي جنسيشان بر مي گـردد       و فوران قوه  زن گرفتن ها به قدرت      

) نكـاح موقـت   ( ي متعـه    كه اين تعداد شامل كنيزان و آن زناني كـه بـه شـيوه             
بـراي مثـال   . ي ازدواج هم داستان ها دارند در نحوه. اند؛ نمي شود   نكاح شده 

زنـي كـامال زيبـا رخ و    . است همراه شوهرش در شام بوده ) ام ابان بنت عتبه  (
بـه    بوده  شدن شوهرش، چونكه زن دايي معاويه         با كشته   . است  وده  خوشكل ب 

به خاطر زيبايش عمر بن خطاب و علي ابن ابوطالـب و            . است  بازگشته    مدينه  
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و زبير، در يـك آن، هـر چهـار         ديگر يعني طلحه      شده  داده  هم چنين دو مژده     
   192.مي شود نفر به خواستگاريش مي روند ولي او همسر طلحه

است او نيز زني خوشـكل   دختر عم عمر بن خطاب بوده  ) بنت زيد عاتكه  (
پـسر  ) عبداهللا بن ابي بكر   (بار اول با خاطر خواهي همسر     . است  و قشنگ بوده    

ي جنـسي     قـوه . اند  بعداً مجبور به طالق دادنش كرده     . ابوبكر صديق مي شود   
 از طرف ديگر، عمر بـن       "عاتكه" از يك طرف و زيبايي       "عمر بن خطاب  "

اســت كــه باالجبــار او را بــه همــسري خــود انتخــاب   ب را ســوق داده خطــا
علــي بــن ابــي طالــب .  بــار ســوم همــسر زبيــر بــن عــوام مــي شــود193.نمايــد

 بعدها همـسر حـسن بـن    194.خوستگاريش مي كند ولي بعداً پشيمان مي شود      
ي زهـر،   وسـيله  پس از مـسموم شـدن حـسن  بـه    . علي ابن ابي طالب مي شود    

  . از چهار شوهر بي شوهر مي ماندپس  سرانجام عاتكه 
ي مومنان اسـالم      اين رسومات كهن و پوسيده    ) ابن قيم (مورخ نامداراسالم   

  : را به خوبي ترسيم مي كند و مي گويد
@@@@ÊiŠc@æà@æÉj“î@ý@ČÊiŠc@Z@@@@@@@@@@õ‰äcì@L‹nà@æà@Č�Šcì@L�‚@æà@Čçˆcì@L‹Åä@æà@ČµÈ

‹Øˆ@æàN195@@
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 .أم أبانِ بِْنت عْتبة
 195صالطبقات الكبرى البن سعد، الجزء السادس، - 193
 .عاتَكة ِبْنت زيد) ع(كتاب النساء، حرف: ابن اثير - 194
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وش از شـنيدن، زمـين از   چشم از ديدن، گ   :  ناپذير هستند  يچهار چيز سير   
  . باران، زن از مرد

  :ي دهم  نكته

  
اضـافي هـستند و مـي    ) 129 النـساء  – 3النـساء (ي  در حقيقت هـر دو آيـه      
دارد اگر    ي اولي اشاره    آيه. مي شد   نوشته  ك آيه   ، ي   بايست به جاي هر دو آيه     

ي دوم سـخن از عـدم         و آيـه  . عادل باشيد مي توانيد چهار زن را اختيار كنيد        
خـود حكايـت از نـوعي    . (دالت و اينكـه هرگـز نمـي توانيـد عـادل باشـيد            ع

  ).دارد)  ناسازه(پارادوكس
را بـه آن اختـصاص    الزم بـود دو آيـه      اگر قابليت دادپروري نـداريم، چـه        

بـر  ! ؟.دهند به طوري كه به صورت ركني از اركان زندگي مسلمانان درآيد            
به اين شـكل مـي    ي هر دو آيه  طبق اعجازي كه از قرآن انتظار مي رود بايست        

تك همسري اختيار كنيد چونكه با دادپروري و عدالت شـما سـازگار    (بودند
) نـه يـك زن  (ك همسر   يدر آن حالت به علت عدم رعايت عدالت،         ). است

روي در آيات خود به خود از اعجاز          اين افراط و زياده   . را اختيار مي كرديم   
  . قرآن مي كاهد

  
  :ازدهـم يي  نكته

، دادپروري را پيش شرط تعـدد زوجـات قـرار داده              ان طور كه اين آيه    هم
ا حتـي دو زن  يـ  است، اگر مردي نتوانست عادل باشد ديگر نبايد چهار يا سـه    
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مرد هـر چنـد     . باشد  ولي مي تواند يك زن و چندين كنيز داشته          . باشد  داشته  
 و غيـر  غير عادل باشد حق دارد زن را تحـت تـاثير رفتـار و كـردار نادرسـت      

ولي به هيچ وجه صـحبت از حقـوق كنيـزان نمـي             . ي خود قرار دهد     عادالنه
ي مردان دست و  اين طيف هم تحت لواي تصميم گيري هاي ناعادالنه. شود

است مردان سـكس بـاز اسـالم،     همان طور كه تجربه ثابت كرده     . پا مي زنند  
اند كه به  اشيدهاند و شريعت و احكامي برايش تر گرفته كرامت زنان را ناديده

تـا و    تا سـه    غير از كنيزان كه با آن ها سكس دارند، مي توانند دوتا دوتا و سه              
و چهـار زن   و بـاز از نـو دو و سـه       . چهارتا چهارتا زن بگيرند و طـالق دهنـد        

  . است نوع حقوق زنان پايمال شده  و در كل همه . ديگر را اختيار كنند
گيري از بحـث      وار به صورت نتيجه     هدر پايان مي توان نكات زير را خالص       

  : بيان كرد
  . ندارد وجود دارد كه ربطي به حكم آيه  كلماتي در آيه .1
و هرگـز     فساد كاري هاي مـرد مـسلمان را كـاهش نـداده               اين آيه  .2

 . نمي تواند مانعي براي كاهش فساد باشد

براي كساني كه از چهار زن بيشتر بگيرنـد و در واقـع               در اين آيه     .3
ي زن گرفتن هايـشان باشـد، حكمـي صـادر نـشده               براي پروسه  ياختتام

 . است 

اند، حقي برايشان تعيين      شامل طالق شده    زناني كه بر طبق اين آيه      .4
 . است نشده 
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پيش شرط تعدد زوجات عدالت است و عدالت نيز محـال اسـت              .5
 . كه اجرا شود

 النساء منسوخ مـي     3ي      ، بايستي آيه     همان سوره  129ي    طبق آيه  .6
ي جنسي مردان مسلمان، از ايـن كـار سـر     ولي به خاطر وفور غريزه  شد،  

 . اند باز زده

عدالت پيش شرط براي تعـدد زوجـات آن هـم بـراي زنـان آزاد                .7
 انسان به حساب نمي آورند، كن به اين دليل كه، كنيزان را اصالًيل. است

 . است اين پيش شرط شامل كنيزان نشده 

 .باشد يك زن داشته ) حدأقل (اگر مرد عادل هم نباشد مي تواند .8

به سبب اين كه كنيزان همانند زنان آزاد انـسان كـاملي محـسوب            .9
 .اند از اين رو تعداد برايشان معين نكرده. نمي شوند

انـد كـه نبايـد دو زن بيـشتر         بدون هيچ توجيهي مانع بردگان شـده       .10
  . باشند داشته 

نهـا بـراي    توجيهات اسالم براي تعدد زوجات منطقي نيـست و ت         . 11  
اي زنـدگي كـرده       دوراني است كه جوامع بـا رفتـار و رسـومات عـشيره            

  . است 
توجيهات اسالم در مورد چنـد شـوهري بـراي يـك زن علمـي               . 12  

  . نيستند
دارد نـسبت بـه بـاور داشـتن اسـالم بـه نظـام                 تاكيدي دوباره     آيه. 13  

  . داري برده
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ا يـ  زن نكاح نكنـد مـانع         بيشتر از چهار   يبراي اينكه مسلمانان    آيه. 14  
هـر مـرد   ! بـا قـرار دادن لفـظ طـالق     بلكـه . است محدوديتي ايجاد نكرده  

  . اي زن را به نكاح خود درآورد مسلمان مي تواند مجموعه
اي   و اجرا نكـردن مـضمون هايـشان بـه شـيوه             وجود اين دو آيه     . 15  

  . است انسان مدار، از اعجاز قرآن كاسته
در ! دار و سـكس بـاز اسـت          جنگاور و سرمايه   اسالم دين مردان  . 16  

ي  بــه حيطــه) آن احكــام(باشــد،  هـر جــايي عكــس ايــن واقعيــت آمــده  
  . است شده  فراموشي سپرده

پايمـال كـردن حقـي      . ي اجتماعي است    تعدد زوجات از رسومات پوسيده    
است، در حالي كه     كه محمد نسبت به امر ازدواج براي ديگر زنان قائل شده            

زمـاني كـه   . بـر سـر دختـر خـويش آزمـايش شـود       ايـن تجربـه    ديدهن شايسته  
زن ديگـري     مـي خواسـته       دامادش علي ابن ابي طالب با وجود داشتن فاطمـه         

اختيار كند، محمد نسبت به اين اقدام نارضايتي خـود را از منبـر مـسجد ايـن         
  ” : است گونه اعالم كرده 

علي ابن ابـي طالـب      اند كه دخترشان را به عقد         بني هاشم رخصت خواسته   
نمي دهم، تاكيـد مـي        ي چنين كاري را نمي دهم، اجازه        من اجازه . درآورند

اول دختـر   . اگر علي مي خواهد زن ديگري بگيـرد       . نمي دهم   كنم كه اجازه    
ي تـن   پـاره  چون كه فاطمـه . بعداً دختر آن ها را عقد نمايد. من را طالق دهد 
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است و هر كـسي او        احت كرده   هر كس او را ناراحت كند مرا نار       . من است 
   196.“است را بيازارد مرا آزرده 

همان آزار  . زنان در احساس و محرك احساسات با مردان مشترك هستند         
و نارضايتي كه مرد برايش ايجاد مي شود زمـاني كـه همـسرش را بـا مـردي          

درست هماننـد آزار و نارضـايتي       . ديگر در تختخوابش در حال معاشقه ببيند      
ن در همان حال زنـي را بـا شوهرشـان در تختخوابـشان در حـال          است كه زنا  

شامل هر زني مي شـود، چـه روشـنفكر          ) اين احساس انزجار  (و  . ببيند  معاشقه
بهترين و عالي ترين نوع ازدواج تك همسري اسـت همگـام و بـا               . چه عامي 

  . مد نظر قراردان كنوانسيون حقوق بشر و احترام به قوانين بين الملل
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  جمباب پن
 

  ي فصل چهارم ضميمه

  

  نسخ شدن و ماندگاري حكم عدالت و تعدد زوجات
  

ي ناسخ و منسوخ در قرآن، تعدد زوجات بايستي منسوخ مي            بر طبق قاعده  
اگر تعدد زوجات بيانگر دادپروري و عدالت اسالمي است، پـس تعـدد             . شد

اگر سـيري در آيـات      . منسوخ است    همان سوره    129ي    زوجات بر طبق آيه   
رآن انجام دهيم، آياتي وجود دارند كه حكمشان به سبب آيات ديگر باطل ق

. اند   جايگزين آنان شده   يوجود دارد كه احكام ديگر      آيه  صدها  . است  شده  
را به  در اينجا براي ادراك بهتر و اداي حق مطلب، باطل شدن حكم چند آيه  

  : عنوان مثال ذكر مي كنيم
ي مست  اين ماده. است م حالل بوده نوشيدن مشروب در ابتداي ظهور اسال

  ”: است ن هيچ ابايي، به عنوان يكي از نعمات الهي توصيف شده  بدو كننده
IbåŽ�Žy@IbÔĆŒ>ŠŽì@Ia‹�ÙŽ�@žêĆåñà@Žçìž‰ñƒşnŽm@ñlbŽåĆÈ�dÜaŽì@>ÞïñƒşåÜa@ñpaŽ‹ŽáŽq@ĆæñàŽìN197 @@

راى بخش و خوراكى نيكو بـ    ي مستى     و از ميوه درختان خرما و انگور باده       
  @“..خود مى گيريد

ي انگور يا همـان      ي خرما كه همان عرق است و افشره         افشره  طبق اين آيه،    
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ي مـست    كلمـه . شراب، جزء مسكرات هستند كه خوردنشان هم حالل است        
چـون    اين محصوالت مست كننـده    . در آيه كامال مشهود است    ) كرأس( كننده

  .هستند نه نعمتي به درد نخور) اًورِزقاً حسن. (اند نعمتي گرانبها توصيف شده
ي گاو  اولين قدم از سوره. انجام گرفت تحريم مشروبات در چندين مرحله 

  ”: شروع شد)  بقره(
@@Ćæñà@ž‹ŽjØ�c@bŽážéž�>gŽì@>‘bşåÝñÜ@žÊñÐbŽåŽàŽì@Č�ñj�Ø@Čâq>g@bŽá>éïñÐ@ĆÞÔ@>‹ñ�ĆïŽáÜaŽì@>‹ĆáŽƒÜa@>æŽÈ@�ÚŽäíÜ�dĆ�Žî

bŽá>éñÉÑŽäN198@@
پرسـند، بگـو در آن دوگنـاهى بـزرگ و          شـراب و قمـار از تـو مـى         درباره  

   .“گناهشان از سودشان بزرگتر است] ولى[سودهايى براى مردم است 
هم مي توانـد سـودمند و هـم مـي           ... ي انگور و خرما و       افشره  طبق اين آيه  

اي را    عـده   احكـام ايـن آيـه،       . ولي زيانـشان بيـشتر اسـت      . تواند زيانبار باشند  
، حكـم   با حكم اين آيـه  . رد كه از نوشيدن مشروبات دست بردارند      تشويق ك 

افراط . ي قبلي كه سخن از منافع مسكرات مي كرد، تا حدودي نسخ شد              آيه
اي در حـال      در شرب مشروبات از طرف مسلمانان، بدان جا رسـيد كـه عـده             

 در كتابش به نام ناسخ و منـسوخ       )  سالمه  هبه اهللا   .(مستي اداي نماز مي كردند    
اسـت كـه در حـال مـستي           چند نفر از اصحاب را به عنوان نمونه ذكر كـرده            

ي  در آيـه . انـد  ي كافرون را به اشتباه خوانـده     اند و سوره    نمازشان را ادا كرده   
ي پـنجم بـه جـاي         يا در آيـه   ) داعب(مي گفتند   ) دال اعب (ي    دوم به جاي كلمه   

)اعب(مي گفتند ) دال اعبعني كلمات هم مشكل ايجاد مي تا جايي كه در م) د
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  . شد
باعث شد براي جلوگيري از اشتباهات آتي، احكـام ديگـري بـه          اين واقعه   

    ”:شود  قرآن افزوده 
Žçí�ÜíÕŽm@bŽà@aížá�ÝĆÉŽm@ôşnŽy@õŽŠb�Ùž�@ĆâžnĆä�cŽì@�òþş—Üa@aížiŽ‹ÕŽm@ý@aížåŽàe@Žæîñ‰MÜaN199    

ه نمـاز نزديـك نـشويد تـا      ايد در حال مـستى بـ       اى كسانى كه ايمان آورده    
  .“گوييد زمانى كه بدانيد چه مى

بيانگر آنست كـه نوشـيدن مـسكرات تـا آن دم حـالل بـوده        حكم اين آيه  
از . مگر زماني كه نماز مي گزارند بايستي در اين هنگام هوشيار باشند           . است  

طرفي ديگر اگر مسلماني مشروب بنوشد ولـي بـه حـال مـستي و زوال عقـل               
شـامل حـالش نمـي        ند نمازش را كامالً ادا نمايد، حكم ايـن آيـه          نرسد و بتوا  

ولـي  . اي از افـراد از شـرب مـشروبات دسـت كـشيدند              با اين آيه، عده   . شود
اي ديگر به قرآن      تا اين كه آيه   . اي ديگر هم چنان مشروب مي نوشيدند        عده

    ”:شد افزوده
@@@@@@ÜaŽì@ž‹ĆáŽƒÜa@bŽáşä>g@aížåŽàe@Žæîñ‰MÜa@bŽé₣î�c@bŽî@@@@@@@@@@>Þ�ŽáŽÈ@Ćæ�ñà@Č÷�Ću>Š@žãýĆŒ�d�ÜaŽì@žlbŽ—Ćä�dÜaŽì@ž‹ñ�ĆïŽá

ŽçížzñÝÑžm@Ćâ�ÙMÝŽÉ�Ü@žëížjñåŽnĆub�Ð@>çb�nĆïş“ÜaN200   
ايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعـه پليدنـد             اى كسانى كه ايمان آورده    

  .“از عمل شيطانند پس از آن ها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد] و[
اسـت و مـسلمانان    نوشيدن شراب به عملي شيطاني توصيف شـده      در اينجا   
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 بـراي اطمينـان     201با ايـن تاكيـد تحـريم      . دارند  بايستي از آن خود را دور نگه      
  . اي ديگر، طرح تحريم تمام و كمال تصويب شد كامل با آيه

@@@@@@@�ñÐ@öbŽ›�ĆÍŽjÜaŽì@�òŽìaŽ‡�ŽÉÜa@žâ�ÙŽå�ĆïŽi@ŽÊ�Ôížî@ç�c@žçb�nĆïş“�Üa@ž‡î>‹žî@bŽáşä>g@@@>‹ñ��ĆïŽáÜaŽì@>‹�ĆáŽƒÜa@ð
ŽçížéŽnå₣à@âžnä�c@ĆÞŽé�Ð@ñò�þş—Üa@>æŽÈŽì@ñê$ÝÜa@>‹Øñ̂ @æŽÈ@Ćâ�Øş‡ž—ŽîŽìN202 @@

خواهد با شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند       همانا شيطان مى  
  .داريد و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد پس آيا شما دست برنمى

 آيات مراحل تحريم مشروبات انجام دهيم، با اطمينـان    اگر اندك دقتي در   
اى كـسانى كـه ايمـان      (ي النـساء       سـوره  43ي    كامل مي توان گفت كه آيـه      

ايد در حال مستى بـه نمـاز نزديـك نـشويد تـا زمـانى كـه بدانيـد چـه                     آورده
و كاربردي نـدارد   عني حكم آن توقيف شده     ي. است  منسوخ شده   ) گوييد مى

از اين رو . است جايگزين آن شده  ي مائده  سوره90ي  هبه جاي آن حكم آي   
اي از  ي النـساء جـز بـراي قرائـت و روشـن سـاختن مرحلـه               سـوره  43ي    آيه

  . مراحل تاريخ كاربرد ديگري ندارد
اكنون فهميديم كه آياتي در قرآن وجود دارند كه تنها كاربردشان قرائت            

لي مطرح مي شود و آن      در اينجا سؤا  . و هيچ حكمي هم ندارند    . است و بس  
ي النساء همانند حالل   سوره3ي  ي تعدد زوجات در آيه اينكه چرا حكم آيه

ي    سـوره  129ي    شدن مسكرات پايان نيافت و حكم تـك همـسري در آيـه            
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بايـستي هماننـد تمـام آن آيـاتي كـه نـسخ             . اسـت   ي آن نگشته    النساء ضميمه 
بايـستي عـدالت و   ي تعدد زوجات هـم منـسوخ مـي شـد و مـي       اند، آيه   شده

واقعـاً جـاي بـسي شـگفتي        . اي درست تبيين مي كردند      دادپروري را به شيوه   
اي عدالت را پيش شرط تعدد زوجات قرار مي دهـد؛             است كه قرآن در آيه    

بـا  . اي ديگر هم اظهار مي دارد كه هيچ كسي نمي تواند عـادل باشـد                در آيه 
عقـل و  . اسـت   ده  وجود اين تناقضات آشكار، تعدد زوجات هم منـسوخ نـش          

تمام معيارهاي دينـي هـم      . منطق حكم مي كند كه تعدد زوجات حرام است        
تعدد زوجات را منسوخ مي دانند و ناسخ آن را عدم دادپروري از طرف مرد 

ي دادپـروري بـا    گرفت كـه تـك همـسري و مـسأله     مي توان نتيجه. مي دانند 
بـه     اين پديده  غرايز سكسي مؤمنان اسالمي هماهنگ نيست و منسوخ نكردن        

و هيچ قانوني هم وجود نـدارد كـه     . غرايز جنسي مردان مسلمان بر مي گردد      
منسوخ نشدن حكم تعـدد زوجـات از طـرف          . آن ها را ارضاي جنسي نمايد     

علماي اسالمي و اجرا كردن اين حكم از طرف مؤمنان و اصحاب به استثمار 
هـر جـا    . گـردد زندگي اجتماعي زنان به عنوان يك طيف اجتماعي باز مـي            

در احكـام  . سخن از منافع مرد باشد آيات قـرآن هـم در آنجـا حـاكم اسـت               
ولـي بـراي منـافع زنـان        . براي حفظ منافع مرد وجود دارد       اسالمي صدها آيه    

 هم وجود نـدارد كـه صـراحتاً حقـوق زنـان را در برابـر مـردان             تنها يك آيه  
  !!روشن سازد

در . اسـت   ردسـاالري بـوده     اسالم در هر زمان و مكـاني حـافظ فرهنـگ م           
مـرد سـرور و سـردار     هاي سياسي، اقتصادي، حكومتي، همـواره        تمامي زمينه 
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ي  فرهنگ سرشار از جنگ و كشتار، كه ناشـي از آداب پوسـيده          . است  بوده  
است، در تمامي آيـات قـرآن بـه           عربستان در آن روزگاران بوده        شبه جزيره   

ن كـوچكترين منـافع مـرد را       و قـرآ  . اي ملموس خـود نمـايي مـي كنـد           شيوه
آيات ديگري در قرآن وجـود دارنـد كـه از بـرادري،             . است  فراموش نكرده   

ي بهـشت و   مهرباني، مدارا، ديالوگ هاي زيبا، داسـتان هـاي تخيلـي دربـاره     
  . زندگي پر از آرامش سخن مي راند

  : براي مثال 
Žµñá�ÜbŽÉÝñÜ@IóŽáĆyŽŠ@bMÜ>g@�ÛbŽåÝŽ�ĆŠ�c@bŽàŽìN203@@

   . را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديمو تو
Ć‹�ÑÙŽïÝ�Ð@öbŽ’@æŽàŽì@æñàĆüžïÝ�Ð@öbŽ’@æŽá�Ð@Ćâ�ÙĐişŠ@æñà@₣ÖŽzÜa@>Þ�ÔŽìN204@@

است پس هر كه بخواهد بگرود و هـر  ] رسيده[و بگو حق از پروردگارتان  
@@. كه بخواهد انكار كند

ñÈĆíŽáÜaŽì@ñóŽáÙñzÜbñi@�ÚĐiŽŠ@>ÞïñjŽ�@ôñÜ>g@žËĆ†ažæŽ�Ćy�c@Žðñè@ðñnMÜbñi@âžéÜñ†bŽuŽì@ñóŽåŽ�ŽzÜa@ñó�ÅN205  
با حكمـت و انـدرز نيكـو بـه راه پروردگـارت دعـوت كـن و بـا آنـان بـه            

  ..  كه نيكوتر است مجادله نماى] اى شيوه[
  : ديگر را ذكر مي كنيم ي چند آيه غير از آيات مذكور ترجمه
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پرســتم شــما   مــىپرســتم و آنچــه پرســتيد نمــى بگــو اى كــافران آنچــه مــى
پرسـتم شـما     پرسـتم و نـه آنچـه مـى         پرستيد و نه آنچه پرستيديد مـن مـى         نمى
  206پرستيد، دين شما براى خودتان و دين من براى خودم مى

ــد    ــوان در چن ــراي قرائــت عــالي هــستند، در حقيقــت مــي ت ــات ب ايــن آي
ولي چون كه اخالق    . داد  پاراگراف اين چنيني ظاهري از دين اسالم را ارائه          

اي بـود، معـاني و        عربستان كامال عـشيره     ي مردم شبه جزيره       و رفتار و انديشه   
مضامين اين آيات موافق طبعشان واقع نشد و با غيـرت و مـنش مردانگـي  و                  

.  عجـين نـشد   خـونريزي اخالق شهامت و جنگ و دعوا و ويراني و غارت و         
بـه  . دكـر   آن كلمات و ديالوگ هاي زيبا نزدشـان بـي معنـي جلـوه                 در نتيجه 

است و به جـاي     همين خاطر بيشتر اين آيات حكمشان در قرآن توقيف شده           
انـد كـه    اي از آيات مربوط به جنگ و دعوا جـايگزين آن شـده   آن مجموعه 

هـاي از ايـن       نه  اين هم نمو  . است  ي جنگاوري آن ها بوده        دقيقا موافق روحيه  
  : نوع آيات

كجـا يافتيـد بكـشيد و       هاى حرام سپرى شد مشركان را هـر          پس چون ماه  ”
آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمين گاهى بـه كمـين       
آنان بنشينيد پس اگـر توبـه كردنـد و نمـاز برپـا داشـتند و زكـات دادنـد راه            

  207“برايشان گشاده گردانيد زيرا خدا آمرزنده مهربان است
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آورند و آنچه  نمىبا كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان ”
دارند و متدين به دين حق  اند، حرام نمى  اش حرام گردانيده   را خدا و فرستاده   

    208“. خود جزيه دهند خوارى با دست] كمال[گردند، كارزار كنيد تا با  نمى
خواهم افكند پس شما نيز گردنهايشان را  به زودى در دل كافران وحشت ”

   209.“بزنيد
روى ] به سوى شما  [ به كافران برخورد كرديد كه       ]در ميدان نبرد  [هر گاه   ”
   210.“ور شويد  و به آن ها حملهآورند به آنان پشت مكنيد مى
بر شما كارزار واجب شده است در حالى كه بـراى شـما نـاگوار اسـت و         ”

داريد و آن براى شما خـوب اسـت و بـسا چيـزى را      بسا چيزى را خوش نمى  
  211“دانيد داند و شما نمى  و خدا مىداريد و آن براى شما بد است دوست مى

   212“مؤمنان را براى جنگيدن در مواضع خود جاى دهى] تا[”
شـما بيـست تـن شـكيبا        ] ميان[اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز اگر از          ”

و اگر از شما يكصد تن باشـند بـر هـزار            . شوند باشند بر دويست تن چيره مى     
   213.“گردند تن از كافران پيروز مى
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ر چه در توان داريـد از نيـرو و اسـبهاى آمـاده بـسيج كنيـد تـا بـا ايـن                        و ه 
ديگـرى را جـز ايـشان       ] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و       ] تداركات[

   214“شناسد بترسانيد شناسيدشان و خدا آنان را مى كه شما نمى
  215“هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه اسيرانى نگيرد

اهم افكند پس فراز گردنها را بزنيد و       خو به زودى در دل كافران وحشت       ”
  216.“همه سرانگشتانشان را قلم كنيد من با شما هستم

   217.“كيفر است قطعا خدا سخت ”
اى بــر جــاى نمانــد و ديــن يكــسره از آن خــدا  بــا آنــان بجنگيــد تــا فتنــه”

  218.“گردد
اسـت بـه فرمـان خـود پيـامبر        ت كه آيات ديگري را منسوخ ساخته      اين آيا 

ــوده  ــه   ب ــت ن ــشه اس ــل اندي ــسران  حاص ــان و مف ــراحتاً  . ي عالم ــرآن ص در ق
ما خود، احكام آيات را تغيير مي دهـيم و احكـام ديگـري را         ( كه    شده  اشاره

  ” ): جايگزين مي نماييم 
}@@@@@@@@@@@ĐÞ��Ø@Žô�ÝŽÈ@Žê$ÝÜa@şç�c@Ćâ�ÝĆÉŽm@Ćâ�Ü�c@bŽéñÝĆrñà@Ćì�c@bŽéĆåĐà@�‹ĆïŽƒñi@ñpdŽä@bŽéñ�åžä@Ćì�c@ŞóŽîe@Ćæñà@Ć„Ž�åŽä@bŽà@

Č‹îñ‡�Ô@ŞöĆðŽ’{N219@@
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فراموشى بسپاريم بهتر از آن يا    ] دست[هر حكمى را نسخ كنيم يا آن را به          
  . “آوريم مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست مانندش را مى

ت قتـل و خـونريزي در اسـالم داراي اهميـت بيـشتري      روشن است كه آيا   
چونكـه آيـاتي كـه      . است، نسبت به آيات برادري و همزيستي مسالمت آميز        

سـواالتي از   . مي شـوند    اكنون از آن ها سخن به ميان آمد، آيات برتر شمرده          
مي شد كه چگونه ممكن اسـت در قـرآن چنـين چيـزي                پيامبر اسالم پرسيده  

.. مردم آزادند در ايمـان آوردن بـه اسـالم         (صادق باشد؟ از طرفي مي گويي       
كسي (گر مي گويي    ولي از طرفي د   )هر كسي در انتخاب دينش مختار است      

؟ بـا ايـن   )!باشـد هـر جـا او را يـافتيم او را بكـشيد      كه به اسالم ايمان نداشـته       
  ..حساب تو كاذبي بيش نيستي

  ” : اي جواب مي دهد او هم با آيه
}@@@@@@@@@@@@@Ži@�‹ŽnÑžà@Žoä�c@bŽáşä>g@aí�Üb�Ô@žßĐ�Žåžî@bŽáñi@žâ�ÝĆÈ�c@žê$ÝÜaŽì@ŞóŽîe@Žçb�Ùşà@IóŽîe@bŽåÜş‡Ži@aŽ̂ >gŽì@@@Ćâžèž‹�ŽrØ�c@ĆÞ

Žçížá�ÝĆÉŽî@�ý{N220@@
و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم و خدا بـه آنچـه بـه تـدريج                   

بلكـه  ] نه[بافى  گويند جز اين نيست كه تو دروغ  كند داناتر است مى نازل مى 
  . “دانند بيشتر آنان نمى

نكه در عين اي  . جواب مي دهد  ) مثال(ي پر از ابهام       محمد با آوردن اين آيه    
دهـد، مـي بينـيم كـه محمـد را بـه              جوابي روشن و دليلي منطقي ارائه       نتوانسته

  .  دروغ گويي متهم مي كنند
                                                           

 101سورة النحل - 220
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. اسـت   افتـه ياي ديگر تغييـر       به آيه   ولي حقيقت اين است كه حكم اين آيه         
بـه تعبيـري دگـر اسـالم نمـي          . اسـت   قرآن هم به اين تغييرات اعتراف كرده        

باشي، بلكه باالجبار بايستي دين اسـالم         اشته  خواهد آزادي در انتخاب دين د     
  . ا تسليم محض يا كشتني. را انتخاب كني

دوانيد، زيرا  ي عشايري ريشه آيات جنگ خيز خيلي سريع در درون جامعه   
كه ترساندن و چپاول و غنيمت و توهين و اهانت و انفال و غارت با زنـدگي                 

. بـود   كي عجـين شـده      ، از همان اوان كـود       و سرشت اصحاب مسلمان منطقه    
اي واجـب و مقـدس مـي      آياتي را كه موافق با اخالق و ذاتـشان بـود وظيفـه            

دانستند و آن آيات يا احكام را كه با فرهنگ و اخالقشان منافات داشـت بـه             
  . دست فراموشي مي سپردند

. اسـت  ي تعدد زوجات و تك همسري از همين ديدگاه نشأت گرفته        مسأله
اسـت نـه موافـق     شتن جمعي از زنان و كنيـزان بـوده   اخالقشان هماهنگ با دا 

اي كه از تك همسري بحث مي كـرد بـه       به همين خاطر آيه   . داشتن يك زن  
اي را اجرا كردند كـه سـخن    دست فراموشي سپردند و به جاي آن حكم آيه     

  .از تعدد زوجات مي نمود
پس از گذشت صدها سال از تاريخ اسالم، هنوز فتواهاي گوناگون كشتن 

تا جايي كه يكي از علماي اسالمي . ا سبك هاي بريدن سر را شاهد هستيمي
 221.است كه بريدن سر آسان ترين و آرام ترين نوع كشتن است فتوا داده 

                                                           

و قتل و عام  مستندي با موضوع  شكنجه. ذيب في االسالمتأريخ التع: هادى علوي- 221
 .هاي تاريخ اسالم 
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است كه حكم تعدد زوجات را متوقف سازد و  ولي انديشمندي پيدا نشده 
 مسلمانان بر اين باور. به جاي آن حكم تك همسري را جايگزين آن نمايد

هستند كه بدون ارضاي غرايز جنسي مردان، دين اسالم استحكام نمي يابد و 
  .است گسترش آن نيز به همين امر وابسته

  

  فصل پنجم 

  سكس و محمد
  

نشين كردن آن ها  انفصال زنان از علوم و دانش روز، طرد كردن و حاشيه
ر نشين كردن آن ها د از فعاليت هاي اجتماعي، سلب حق انتخاب، گوشه

از طرف ديگر . كنج خانه، باعث محكم تر شدن اساس اديان خواهد شد
را در رسيدن به دمكراسي و مدنيت و شناخت هاي معرفتي، دچار  جامعه 

  . چالش خواهد كرد
  باب اول

  تيانسان و يامبريپ ي انهيم در محمد

هاي حجاب و تعدد زوجات برايمان روشن شد كه از ديدگاه  در بخش
 زن پر از گناه و جرم و جنايت است و براي تحريك غريزه اسالم اندام

چنين ديدگاهي قوانيني را وضع كرد . ترين وسيله است جنسي مردان حساس
سبب اغواء  تا مردان مسلمان زنانشان را الي پوشاك هاي تودرتو بپيچند كه

هم چنين باعث شد تعدادي از زنان را به ملك يك مرد . دنمردان نگرد
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و از اين طريق آنها را از . را فرونشانند) مرد(بلكه غرايز سركش اودربياورند 
راستي چنين نيتي   محمد بهاياما آ. گناه و جنايت و انحراف جنسي باز دارند

  داشت؟
رفت اخالق پسنديده و رفتار نيكو و پيامبر منشانه و دوري از هر  انتظار مي

اي از  ، مجموعه)نامد ميكه خود را پيامبر  كسي براي بويژه(گونه شهوتراني 
 مي بود نه اينكه خود يي انسان كامل و نمونه. منش هاي رفتاري محمد باشند

خود محمد  قوانين اسالمي كه. قهرمان وسرچشمه ي اعمال ناپسند باشد
بنيانگذار آن هاست، نمادي از تأثير فرهنگ آن دوران و نحوه تفكر و 

. كس، برايمان نمايان مي سازدديدگاه وي را، خصوصاً در رابطه با زن و س
اگر چه زنان مسؤول اعمال بزهكاري و مسؤول مشكالت رفتاري مردان در 

هاي دروني خود  ولي به خاطر عقده. رابطه با نيازهاي جنسي خود، نيستند
 عدم حل مشكلِ محمد، جداي از عوامل اجتماعي آن روزگاران، راه 

 چنين در تعدد زوجات مي مردان مسلمان را، در حجاب زنان و هم كنترل
  222.كه در اين موارد خود وي بهترين نمونه است. ديدند

                                                           
 محمد اندامي متوسط به باال داشت، سري بزرگ و ريشي پرپشت و پهن، گيـسواني     -222

گردني سفيد داشت از زير گردن تا نافش مودار بوده است ولي  . مجعد و بلند داشته است    
بـين  . اسـت  داشـته   ستاني فراخ و پاهايي گشادهد. است كتف و زير بغل هايش بي مو بوده         

در موقع نگاه كـردن  . است رفتن قدم هاي سنگيني برداشته كتف هايش عريض و موقع راه 
تـأريخ  . اسـت   به عقب، به خاطر سنگيني سر و گـردنش، بـا تمـام بـدن روي برگردانيـده                   

 2/221الطبري، ذكر صفة النبـي 
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صحيحين بخاري و مسلم،  در بيشتر منابع موثق تاريخ اسالم، از جمله
اند كه پيامبر در سن پنجاه و يك  چنين رويدادي اشاره كرده مستقيماً به

،   دهبو آن هنگام شش ساله سالگي از عايشه دختر ابوبكر صديق، كه
 اين دو منبع 223.اند سال بعد با هم ازدواج كرده  خواستگاري كرده است و سه

ترين منابع تاريخي و نويسندگان آن ها جزء عالمان دنياي اسالم  از موثق
   224.هستند

                                                           

.  مـن بنـى بـأمرأة وهـى بنـت تـسع سـنين              كتـاب النكـاح، بـاب،     :  صحيح البخاري  - 223
ــديث ــسلم  .4863ح ــحيح الم ــاب  : ص ــاح، ب ــاب النك ــصغيرة كت ــر ال ــزويج األب البك . ت
 1422حديث

ولـي دخـول كامـل    . انـد   نقل است در زمان نامزدي با عايشه معاشقه زيادي كـرده       - 224
يعنـي فقـط   . ي ران عايشه ماليـده اسـت   بلكه پيامبر آلت خود را در ميان كشاله      . اند  تهنداش
علمـي  _بـه همـين خـاطر سـؤال را از هيـأت تحقيقـاتي              . است   وي را لمس كرده    يها  ران

ايـن هيـأت بـا صـدور فتـوايي،          . اند كه آيا پيامبر چنين عملي را انجـام داده اسـت             پرسيده
  :آيد اش مي اند كه در زير متن عربي و ترجمه داده گونه ارائه جوابي بدين

  هـ1421\5\7تاريخ .. 31409فتوى رقم .. فتوى مفاخذة الصغار
فقد اطلعـت اللجنـة الدائمـة       : وبعد.. الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده         

داهللا للبحوث العلمية واالفتاء على ما ورد الى سـماحة المفتـي العـام مـن المـستفتي ابـو عبـ             
 وتاريخ 1809محمد الشمري والمحال الى اللجنة من االمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 

انتـشرت فـي االونـة االخيـرة، وبـشكل          : هـ وقد سأل المستفتي سؤاال هذا نصه      1421\5\3
كبير وخاصة في االعراس عادة مفاخذة االوالد الصغار، ماحكم ذلك مع العلـم ان رسـول            

؟؟ وبعد دراسـة اللجنـة   .. عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي اهللا عنها        اهللا صلى اهللا  
ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجـأن الـى اسـتعمال      : لالستفتاء اجابت بمايلي  
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هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بالدنا من االفالم الخالعية التي يرسـلها الكفـار                
من جهة مفاخذة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم لخطيبتـه عائـشة فقـد      واعداء االسالم، اما    

كانت في سن السادسة من عمرها وال يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صـلى اهللا     
كما ان رسول اهللا يملك اربـه علـى    عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا،

لتعامـل بالمفاخـذة ال فـي االعـراس وال فـي            بناء على ذلـك فـال يجـوز ا        . عكس المؤمنين 
المنازل وال في المدارس،لخطرها الفاحش ولعن اهللا الكفار،الذين اتوا بهـذه العـادات الـى               

صـالح  :عـضو . بكر بن عبد اهللا ابو زيد     :عضو. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء    . بالدنا
  . محمد آل الشيخالرئيس عبد العزيز بن عبد اهللا بن. بن فوزان الفوزان

  ق. .هـ7/5/1421تاريخ .......31409شماره فتوا ....فتواي مالش وساييدن بركودكان
هيأت .......وصلوات بر پيامبري كه خاتم پيامبران است. حمد وستايش مخصوص خداست

 علمي با صدور فتوايي از طرف مفتي اعظم ابوعبداله محمد الشمري كـه پـس    -تحقيقاتي
ــسيل  ــتن ه از گــــ ــي   داشــــ ــه و طــــ ــور عامــــ ــرف امــــ ــأتي ازطــــ ــه يــــ ي  نامــــ

تقديم ايشان شده بود، جواب ايـن هيـأت بـه ايـن           ق.هـ  3/5/1421درتاريخ1089شماره
در اين اواخر به طرزي همه گير آدابي به عنـوان سـائيدن و ماليـدن      : نامه بدين گونه است   

ع حكم چنين عملي چيـست؟ بـراي اطـال    . در زمان نامزدي با كودكان، مرسوم شده است       
عمل سـائيدن و ماليـدن را بـا عايـشه           ) ص(عرض برسانيم كه پيامبر     بيشتر الزم است كه به    

بعد از مطالعات زياد هيأت به اين نتيجه رسيده است كه اين عمل . انجام داده است) رض(
پيامبر راهكاري براي مسلمانان نيست كه بعد از سال هاي متمادي چنـين عمـل قبيحـي را                  

هاي سكسي كـه از مغـرب زمـين بـه             ها و عكس    ه آنها در نتيجه فيلم    تكرار نمايند، كه هم   
اند و ترفنديست از طرف كافران و دشمنان اسالم براي بد نـام كـردن                 بالد اسالمي رسيده  

ن يـ به ا. و سائيدن را انجام داده است اگر پيامبر خدا با نامزدش عايشه عمل ماليدن   .  اسالم
الگي بوده است و بـه خـاطر كـودكيش پيـامبر          خاطر بوده است كه عايشه در سن شش س        

به همين خاطر پيامبر آلت خود را مـابين كـشاله           . نتوانسته عمل دخول كامل را انجام دهد      
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اين چنين مسائلي از ديد آگاهان پنهان نمانده است، از اين رو سؤاالت و 
 كه باعث به چالش كشيدن تاريخ اند انتقاداتي تند عليه اسالم مطرح كرده

اند پاسخي منطقي يا  عالمان ديني هم تاكنون نتوانسته. است اين دين شده 
                                                                                                                           

جـداي  . هاي ران وي قرار مي داد وخيلي به آرامي عمل نوازش و مالش راانجام مـي داد                
ن رسـم را  نبايـد بـه    امـا ايـ  . از اين ها پيامبر خود داراي آلتي منحصر به فـرد  بـوده اسـت          

چـه در موقـع عقـد و نـامزدي چـه درمنـزل و چـه                 . صورت يك سـنت حـسنه بجـا آورد        
وخداوند هم آن كافراني راكه . چونكه سرچشمه هر نوع هرزگي و فساد است. درمدارس

هيـأت تحقيقـاتي علمـي و       .(اند؛  نفرين كرده اسـت       اين رسم را به ممالك اسالمي آورده      
بكر بـن عبـد اهللا ابـو       . مدير هيات رئيسه  ..عبد اهللا بن محمد أل الشيخ     فتوايي عبد العزيز بن     

ايـن اطالعـات را از شـبكه       ).  عـضو هيـأت   .. صالح بن فـوزان الفـوزان     . عضو هيأت .. زيد
  . ام اينترنت اقتباس كرده

ولـي  . يـد كننـد   ياي كوشيدم كه هيأت مزبور به طور رسمي اين فتـوا را تأ              ي نامه   به وسيله 
حتي آن را تكذيب هم  نكردند ولي چيـزي كـه در ايـن               . بي به دستم نرسيد   متأسفانه جوا 

اند و هيات به آن اشاره مستقيم داشته است، ايـن اسـت كـه                 فتوا به دست فراموشي سپرده    
هـاي اسـالمي روانـه     هاي سكسي كافران نيست كه بـه سـرزمين   چنين رسومي حاصل فيلم  

  !!  ه يادگار مانده استاند، بلكه سنتي است كه از خود پيامبر ب كرده
چون كه اولين كـسي كـه ايـن نفـرين           . نبايستي چنين نفريني را نثار كافران مي كردند       

روشن است كه حاصل ندانم كاري هايش بـوده  . شامل حالش مي شود، خود پيامبر است    
 تأثيرات چنين اعمال پيامبر، حتي امام خميني را نيز به صدور فتوايي مـشابه تـشويق                .است  

داده  و به خود اجـازه        دراز كرده     تا جايي كه پا را از گليم خود بيش از اندازه            . است  كرده
هاي عاشقانه و در آغوش فـشردن و سـرانجام سـاييدن و           است لمس كردن و بوسه      و گفته   

تحرير الوسيلة لإلمـام لـروح اهللا   ...!! باشد  حتي اگر كودك، شير خواره . مالش مباح است 
 . كتاب النكاح..الموسوي الخميني
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پيداست كه ازدواج پيامبري پنجاه و چهار . توجيهي براي اين كار بيابند
ساله، با دختري ُنه ساله كه هنوز ارگانيسم خود را نمي شناسد، ما را وادار 

آياتي . يق از زندگي سكسي اين پيامبر داشته باشيماي دق مي كند كه مطالعه
چند در قرآن و تعدادي احاديث نبوي زندگي توأم با سكس محمد، به 

ايشان چندين . است اي شگفت آور، ما را به زندگي وي كنجكاو كرده  شيوه
ي    با مطالعه. ها مورد تعدد زوجات را انجام داده است تجاوز سكسي و ده

هد شد كه راه و روش محمد، همانند هر فرد ديگري، بيشتر، روشن خوا
ي خود وي بوده است و قادر نبوده كه خود را از تأثير و  تأثيرپذير از جامعه

  .است، آزاد سازد اي كه در آن زندگي كرده  شرايط جامعه
ش، نتوانسته است قدم هايي مثبت براي ياز اينرو در محتواي پيام ها
برعكس . در منطقه شايع بوده است، برداردجلوگيري از فساد جنسي، كه 

ي فساد در  دهنده خود او به عنوان يكي از قهرمانان مشهور اسالم كه اشاعه 
  .است شده براي بشريت شناخته بوده، جامعه

مطابق مستنداني كه در اين قسمت بيان مي شود، احكامي كه اين دين 
ا و صحابه و هيچ براي محمد شايسته ديده است، در حق هيچ كدام از خلف

  .است  روا نداشته يانسان مسلمان و غير مسلمان
محمد تا زماني كه به پيامبري برگزيده نشده بود و قدرت و اقتدار پيدا 
نكرده بود، همانند ساير مردم، گفتار، رفتار، افكار و طرز زندگي و اعمال و 

 هايي غير از خرافات و داستان . كردارش درخور بحث و تحقيق نبوده است
دو  ولي مقايسه . شود توهمي، مطلبي قابل توجه در زندگيش ديده نمي
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از زندگي وي، يعني زمان ظهور و تبليغ پيامش در مكه و زندگي  مرحله
  .ستيسزا اي كه در مدينه داشته است، كار به  شاهانه

اند، به دو گونه بر پيام و  آياتي كه در مكه و بعدها در مدينه پديدار شده
مي توان گفت در مكه همانند هر پيامبر . اند ش تأثيري مستقيم داشتهپيروان

ديگر تاريخ، صرفاً پيامبري سنتي بوده است و همانند كساني كه قبل از وي 
اي نداشته است كه در خور  تبليغات و ادعاي پيامبري داشتند، ابداع تازه

دش بوده ولي در مدينه كامالً اوضاع  متفاوت و بر وفق مرا..بررسي باشد
اي كالن براي  پانزده سال پس از ظهور اسالم، با بدست آوردن سرمايه. است

علت باال رفتن سطح اقتصادي و تجديد حيات اجتماعي  خود و نيز به
مسلمانان، كم كم حكومتي سياسي شكل گرفت و پادشاهي ظهور كرد به 

  . نام محمد
اما در . رفته بودي ماورايي وآسماني به خود گ  تبليغات وي درمكه جنبه

ساالري قدرتمند آرزوهاي آسمانيش را در زمين اجراء  مدينه همچو سپه
ي  چون كه خود را در ميانه. اين مرحله برايش بسي آسان تر بود. كرد مي

ازطرف ديگر موافق شرايط و فرهنگ غالب منطقه گام . ديد لذايذ دنيوي مي
. جهت منافع مردم نبودداشت و توانست قوانيني را وضع كند كه در  برمي

  .هاي خويش و اطرافيانش بود بلكه صرفاً درخدمت خواسته
 محيط، فرهنگ، اقتصاد، رسوم اجتماعي و سرانجام فرهنگي به نام 
فرهنگ اسالمي، شخصيت محمد را از پيامبري و هدايت، به فرماندهي 
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ت  و بديهي اس225.ي پادشاهي تكيه زد قدرتمند تبديل كرد و عمالً بر اريكه
و . و خدمتكار مي شود چنين سلطاني مالك تعداد زيادي كنيز و برده كه

  . اند اي از آنها را ثبت كرده مورخين اسم دسته
بعدها . در مكه و قبل از ازدواج با خديجه، تنگدست و فقير بوده است

شوند كه هر كدام كار مخصوصي را عهده دار  خدمتكاراني برايش پيدا مي
ي توالت و مكان رفع   سرپرستي و ادارهس بن مالكأََنمثالً . مي شوند

@Ş†ížÉĆ�Žà. داشت حاجت محمد را به عهده  žæĆi@ ñê$ÝÜaž‡ĆjŽÈ مسؤول كفش ها و 
čðñåŽéžv. است مسواك ايشان بوده Üa@�‹ñàbŽÈ@žæĆi@�óŽjÕžÈ مسؤول استر و باركش ها و  ،

هايشان  ران و محمولهأَسَلع بنُ شَرِيك سرپرست شت. است سورچي ها بوده 
čñ>Šb�ÑñÍ. (است بوده Üa@ čŠŽ̂ íži�c@ H@ ìIŞ‡ĆïŽjžÈ@ žæĆi@ žæŽáĆî�c@ H@ •Š†bà@ ìIŽæŽáĆî�c@ čã�c ( مسؤول

@žæĆi@: (چون همي شاعران 226.اند و مايحتاج منزل بوده كارهاي روزانه žkĆÉ�Ø

                                                           

أَبو رافعٍ، أَسلَم، َثوبانُ، أَبو َكبـَشةَ سـَليم، ُشـقْرَانُ، ربـاح             :: براي مثال از ميان مردان      - 225
ُنوبِي، يسار نُوبِي، مدعم، كرْكرَة ُنوبِي، مدعم، أنْجَشةُ اْلحادي، سفيَنةُ بنُ فَرّوخَ، أَبا مشْرَحٍ،            

دينٌ، سـندر،                   زَنـيانُ، حـرْوـرَانُ، مهانُ، مانُ، ذَْكـوـسَكي ،ديبع ،يلَ، أَفْلَحنِ شَرَاحارَِثةَ بنُ حب 
: از ميـان زنـان     . فَضَاَلةُ يماني، مأبور خَصي، واقد، أَبو واقد، قسام، أَبو عسيب، أَبـو مويِهبـةَ             

َنةُ ِبْنت سعد، خضرة، رْضوى، رزِيَنةُ، أُم ُضـميرَةَ، ميموَنـةُ ِبْنـت أَِبـي               أُم رافعٍ، ميمو  ) سلْمى(
السيرة النبوية، زاد المعاد    : كنيد به   ، براي اطالعات تكميلي مراجعه    .عسيب، ومارِيةُ، ريحاَنةُ  

قـيم  في هدي خير العباد لإلمام العالمـة شـيخ اإلسـالم محمـد بـن أبـى بكـر الزرعـى ابـن                   
هم چنـين فـصل فـي سـراريه         . فصل في مواليه صلى اهللا عليه وسلم      . الجوزية، الجزء األول  

 .صلى اهللا عليه وسلم

 صفحات ديگر منبع قبلي- 226
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ŞoñibŽq@ žæĆi@ žçbč�Žy@ @ L�óŽyaŽìŽŠ@ žæĆi@ ñê$ÝÜaž‡ĆjŽÈ@ @ LŞÚñÜbŽà( اكنافش و رافاط در  شهيهم 
   227.بودند حاضر

@L�bŽiŽŠ@@:( اند مؤذن هايي مخصوص نيز در مساجد اذان مي گفته žæĆi@ žßb�Ýñi
�òŽŠìž‰ĆzŽà@íži�c@@LñÄŽ‹�ÕÜa@ž‡ĆÉŽ�@ŞöbŽj�Õñi@@Lčðñ’Ž‹�ÕÜa@�ãížnÙŽà@čã�c@žæĆi@ìž‹ĆáŽÈŽ.(228  

برخي ديگر از اصحاب كه به دستور محمد بيشتر از ديگران، مسؤول سر 
است  اند و نامشان در تاريخ ماندگار شده  ن و قرباني كردن مردم بودهبريد

  : عبارتند از
@L�óŽá�ÝĆ�Žà@ žæĆi@ ž‡čáŽzžà@ Lì�‹ĆáŽÈ@ žæĆi@ ž†aŽ‡ÕñáÜa@ L>ãačíŽÉÜa@ žæĆi@ ž‹ĆïŽič�Üa@ LŞkñÜb��@ðñi�c@ žæĆi@ čðñÝŽÈ

@ ŽçbŽïÑž�@ žæĆi@ �Ûbčzč›Üa@ L>|�ÝÔ�dÜa@ðñi�c@ >æĆi@ ñoñibŽq@ žæĆi@ žâñ–bŽÈ@>æĆi@ ñ‡ĆÉŽ�@ žæĆi@ ž÷Ćï�Ô@ Lčðñib�ÝñÙÜa
�óŽjĆÉž’@žæĆi@�òŽ�ñÍžáÜa@Lčñ>ŠbŽ—Ćä�dÜa@�òŽ†bŽjžÈ(.229  

مانند . هايش بودند هايش مسؤول نوشتن گفته چند نفر هم در حجره
ي ليست زير كه  عباس و خلفاي راشدين، به اضافه، حسان، ابن عبدالّله، أَنَس

  : اند هر كدام به نوعي مطلبي نوشته

                                                           

227 -                   ـةَ واحوـنُ رب الّلـه ـدبعو كالنُ مب بلَامِ كَعنْ الْإِسونَ عذُبينَ ياّلذ هرَائنْ شُعكَانَ م
ثَاِبت وكَانَ أََشدهم علَى الْكُفّارِ حسانُ بنُ ثَاِبت وكَعب بنُ مالك يعيرُهم بِالْكُفْرِ             حسانُ بنُ   

السيرة النبوية، زاد المعاد فـي هـدي خيـر    . والشّرْك وكَانَ خَطيبه ثَاِبت بنَ َقيسِ بنِ شَماسٍ 
 .ئه صلّى الّله عَليه وسلّم فَصلٌ في شُعرَائه وخَُطبا1العباد، ج

  فَصلٌ في مؤَذّنيه صلّى الّله عَليه وسلّم1 منبع قبلي ج-228

 منبع قبلي فصل فيمن كان يضرب األعناق بين يديه- 229
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@L>â�ÔĆŠ�dÜa@ žæĆi@ ñê$ÝÜa@ ž‡ĆjŽÈ@LŞkĆÉ�Ø@ žæĆi@ čðŽi�c@ L>™bŽÉÜa@ žæĆi@ìž‹ĆáŽÈ@L�òŽ‹ĆïŽé�Ð@ žæĆi@ ž‹ñàbŽÈ@L‹ĆïŽič�Üa
@ñê$ÝÜa@ž‡ĆjŽÈ@L�óŽjĆÉž’@žæĆi@�òŽ�ñÍžáÜa@@Lčññ‡ĆïŽ��dÜa@>Êïñič‹Üa@žæĆi@�ó�Ý�ÅĆåŽy@L�‘bčáŽ’@>æĆi@>÷Ćï�Ô@žæĆi@žoñibŽq

ñÜbŽ‚@@L�óŽyaŽìŽŠ@žæĆi>™bŽÉÜa@>æĆi@ñ‡ïñÉŽ�@žæĆi@ž‡ñÜbŽ‚@Lñ‡ïñÜŽíÜa@žæĆi@ž‡.(230   
صاحب خدمتكاران وكنيزان و  پيامبرِ پادشاه اين چنين بدين ترتيب 

  . بردگاني شد، كه درتاريخ ثبت شده است
ولي آيا شايسته . هرچند محمد نزد مسلمانان داراي ارج و مقامي عاليست

ماورايي تبديل شود به آدميزادي هايي  است انساني آسماني با ديدگاه
ي شهوترانان و خواهندگان اميال غريزي  سكس و به جرگه حريص در زمينه

اي  اميال و آرزوهاي غريزي حق طبيعي هر موجوديست و پديده. بپيوندد
انسان ها هم نمي توانند به دور از . ايست طبيعي براي بقاي هر موجود زنده

ي تفكر و ابداع و  يال تأثير مستقيمي بر نحوهاين ام. اين نيازهاي جنسي باشند
. نوآوري دارد و براي بقاي نسل ها و دوري از انقراض كامالً  الزم است

زماني كه اميال جنسي انسان ها سركوب شوند، به همان ميزان قسمت زيادي 
همان . شوند از تفكر و نوآوري، در همان مراحل اوليه سركوب و نابود مي

چون كه .  سركوب اميال شامل حال محمد نگرديده استطور كه مي دانيم
او را به سوي جنگ و پادشاهي سوق مي داد، نه اينكه  او حامل پيامي بود كه

  .  خود را محصور به زندگي ديني و تهذيب نفس و تبليغات مذهبي نمايد
ما نبايد شگفت زده شويم كه محمد آرزوي سكس و اميال جنسي داشته 

مامي انسان ها، انساني بوده كه خوشگذراني و برآورده او هم مثل ت. است
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از طرف ديگر مانند ساير . كردن نيازهاي جنسي برايش اهميت داشته است
. اي بوده است كه درآن زيسته است و متأثر از جامعه مردم، پرورش يافته

دختران خوشكل و زيبا را دوست داشته و با دوشيزگان كم سن و سال عشق 
  .  با آن ها همبستر شده استو حال كرده و

آن مي پردازد، درست عكس آن چيزهايست كه  مسائلي كه اين نوشتار به
هايشان شخصيت  مسلمانان در نوشته. از طرف مسلمانان تقرير شده است

آسمانيش قلمداد  خدا براي پيام رساني و تبليغ دين محمد را صرفاً فرستاده
است كه كامالً  غرق در  ده ولي بايد پذيرفت محمد كسي بو. كنند مي

براي اثبات اين مدعا .  است هوسراني و آرزوهاي نفساني خويش بوده 
 را ذكر كرد كه شخصيت و رفتار جنسي او را يي قرآن ها آيه توان ده مي

بيشتر نمايانگر خواهدكرد و اين بخش را به اثبات اين ادعا اختصاص 
  .آوريم تحرير ميي  ايم و هر سندي در دست باشد به رشته داده

: كنيم اي درقرآن دال بر زندگي سرشار از هوسراني محمد را ذكرمي آيه
  ) احزاب51 و 52ي آيه(
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@ðñÐ@ bŽà@ žâ�ÝĆÉŽî@ žêMÝÜaŽì@ şæžémÝ�Ø@ şæžéŽnĆïŽme@ bŽáñi@ ŽæĆïŽšĆ‹ŽîŽì@ şçŽ�ĆzŽî@ b�ÜŽì@ şæžéžåžïĆÈ�c@ ş‹�ÕŽm@ ç�c@ ôŽäĆ†�c
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. اى حالل كرديم اى پيامبر ما براى تو آن همسرانى را كه مهرشان را داده
را كه خدا از غنيمت جنگى در اختيار تو قرار داده و دختران ] زانىكني[و 

هايت كه با تو  هايت و دختران دايى تو و دختران خاله عمويت و دختران عمه
به پيامبر ببخشد در ] داوطلبانه[و زن مؤمنى كه خود را . اند مهاجرت كرده

 ازدواج از روى اين. [صورتى كه پيامبر بخواهد، مي تواند او را به زنى گيرد
دانيم كه در مورد زنان و  ما نيك مى. ويژه توست نه ديگر مؤمنان] بخشش

 و خدا 232ايم تا براى تو مشكلى پيش نيايد كنيزانشان چه بر آنان مقرر كرده
خواهى  نوبت هر كدام از آن زن ها را كه مى. همواره آمرزنده مهربان است

 پيش خود جاى ده و بر تو باكى خواهى به تاخير انداز و هر كدام را كه مى
طلب كنى اين نزديك تر ] دوباره[اى  نيست كه هر كدام را كه ترك كرده

شان به  است براى اينكه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى
 خدا  اى خشنود گردند و آن چه در دل هاى شماست آن چه به آنان داده

  .داند و خدا همواره داناى بردبار است مى
مطابق . ي خوبي است كه پيامبر دست به تعدد زوجات بزند اين آيه، بهانه

النيشاپوري نقل شده است، محمد با هجده زن ازدواج  روايتي كه از حاكم 
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از زناني است   اين تعداد به غير از آن تعداد كنيزان و آن عده 233.كرده است
گر قدرت كه خود نشان. است كه عقد كرده ولي منجر به ازدواج نشده 

اند كه تنها در يك  علماي اسالمي اذعان كرده. جنسي باالي او مي باشد
كه داشته است،   سواي از زناني234.ه زن از زنانش همبستر شده استشب با ُن

اين سنت . اند اند كه خود را پيشكش وي كرده زنان ديگري هم بوده
ظار عمومي و بود كه برخي از آن زنان در ان گير شده  خوداهدايي چنان همه

ام خود را به  آماده: كردند در مساجد و تكايا و با حضور مهمانان اعالم مي
و به داليلي خاص . كرده است  او هم تعدادي را قبول235.شما هديه كنم

  .اي را نپذيرفته است عده
يكي از شگفت انگيزترين اعمال محمد اين بود كه با زناني كه در 

كامل  ولي سكس. است انجام داده  را قاعدگي ماهيانه بودند عمل سكس 
كرد كه پارچه يا دستمالي روي اندام  بلكه به زن امر مي. انجام نمي داد

                                                           

 6713تسمية أزواج رسول اهللا، حديث. المستدرك على الصحيحين: الحاكم- 233

234 - أَنَّ النَّبِي    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهكَانَ    ص       َلـهةٍ وـداحَلـةٍ وـي َليف هائسلَى نع ُطوفي   عِتـس
 4781حديث. ب كثرة النساءصحيح البخاري، كتاب النكاح، با. نسوةٍ

 50تفسير ابن كثيـر اآليـه   . أَنَّ اللَّاتي وهبنَ أَنْفُسهنَّ للنَّبِي صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم َكثير         - 235
 .االحزاب
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بخاري بي  درصحيح. داد جنسي خود بياندازد و بعداً عمل جنسي را انجام مي
  236.هيچ پرده اي در اين باب سخن به ميان آمده است
وده كه احساسات و غريزه ظرافت ظاهري زنان يكي از مؤثرترين عواملي ب

روايت شده است، زماني كه . جنسي محمد را به جوش آورده است
مسلمانان از جنگي خونين بر مي گردند، زن جواني كه جزء غنايم جنگي 

اين زن زيبارو آن چنان . بوده است نصيب يكي از مجاهدان اسالم مي شود
ا او، حاضر به در روان محمد تأثير گذاشته است، كه براي همبسترشدن ب

در فرهنگ اسالمي،   چرا كه237.است معاوضه با يكي ديگر از زنانش شده 
شود از طرف  از اموال محسوب مي زن همانند ديگر غنايم جنگي جزيي 

  .ديگر، با مرد در يك مرتبه انساني نيستند
ها  اي نظامي و در پايان  جنگ  محمد در ميادين نبرد همانند فرمانده

 زيبا را به چنگ مي آورد و آن ها را براي خود حالل مي تعدادي از زنان
برخي مواقع . اند اين زنان به غير از ثروتمندي، در زيبايي نيز زبانزد بوده. كرد

اند، قبل از ورود خود و سپاهيانش به شهر مدينه،  برگشته كه از جنگ 
   238.مراسمي سه روزه براي آن زن به غنيمت گرفته شده، بر پا كرده است

                                                           

امرَأَةً منْ نـسائه  إِذَا أَراد أَنْ يباشرَ    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم      كَانَ رسولُ اللَّه    :   براي مثال   -236
    ضـائح يهو تا فَاتَّزَررَهصـحيح البخـاري، كتـاب الحـيض، بـاب مباشـرة الحـائض             . أَم .

 297حديث

 4781حديث. كتاب النكاح، باب، فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها:  صحيح مسلم- 237

بـاب، اتخـاذ الـسراري ومـن أعتـق جاريتـه ثـم              . كتـاب النكـاح   :  صحيح البخارى  - 238
  4797حديث. تزوجها
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هاي خونين و غارت و چپاول كه  كشتار و قتل عام آن همه توجه به بي
ي زفاف زني سرگردان سر  ها بود، هم چون داماد از حجله حاصل آن جنگ

اگر زني  مطابق شريعت اسالم در هر رويداد و در هر جنگي . آورده است در
  اين قانون239.است اسير مي شد، براي محمد و ديگر مسلمانان حالل بوده 

در تفيسرخود ” ابن كثير“هم چنان كه . است افتهياي مشروعيت  اسالمي با آيه
خداوند پيامبر عالي مقامش را با حالل كردن غنايم براي “: كرده است بيان

هم چنين مي تواند بيشتر از چهار زن را به نكاح .  ”او، ارجمند ساخته است
بوده است و براي ولي اين قانون اخير تنها مختص پيامبر . خود درآورد

هر زني هم كه خود را پيشكش پيامبر نمايد، . تمامي انسان ها حرام است
: بدون خواندن صيغه عقد براي وي حالل است فقط كافيست كه زن بگويد

هم چنين صيغه عقد بدون حضور سرپرست . ”خودم را به تو اهداء مي كنم”
 را به عقد خود اگر پيامبر بخواهد زني. وي براي شخص پيامبرحالل است

چه آن ها راضي . درآورد، الزم به رضايت بزرگتر يا سرپرست وي نيست
باشند چه نباشند، اين عمل براي پيامبر حالل است ولي براي ساير مسلمانان 

، ابن كثير مطلب شگفت   در قسمت آخر تفسير اين آيه240....حرام  است و
  ” :  را بدين گونه بيان كرده استيآور

                                                           

 .هايي بيشتر ذكر مي نماييم   در همين بخش نمونه- 239

ــائم - 240 ــه ِبتَحليــلِ الَْغَن ــه اللَّ أَكْرَمة ..و..ووــس ــع ن بــى أَر ــادة عَل و..و الزِّي.. ــظ و النَِّكــاح بِلَْف
و سُقوط .و.كَاحه في حاَلة الْإِحرَام   ن. و.و.و النِّكَاح بَِغيرِ صداق   .و..والنِّكَاح بَِغيرِ ولي  ..و..اْلِهبة

   ْنهاج عون الْأَزيم بو.الْقَس.         ـلَّ َلـهحـا، وـا طَلَاقهجهوَلـى زع بجرَأَة وملَى اره عصب قَعو إِذَا و
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  .  ع بصره علَى امرَأَة وجب علَى زوجها َطلَاقها،  وحلَّ َله نكَاحهاإِذَا وَق
يعني اگر پيامبر به زن شوهرداري نظري بيفكند و توجه او را جلب كند، 

  . “شوهرآن زن ملزم است زن را طالق داده تا پيامبر بتواند او را نكاح كند
ه است كه عشق به دختركان كم جداي از مطالب ذكر شده، محمد نتوانست

سن و سال را مخفي نگه دارد و به همين خاطر به اصحاب خود نيز سفارش 
چون كه بازي . كرده است كه به جاي بيوه زنان، دوشيزگان را نكاح كنند

ها نقل   همان طور كه در يكي از روايت241.دادنشان خالي از لطف نيست
. با دختران هستند تا بيوه زنانشده است كه ايشان بيشتر دوستدار معاشقه 

اي مقابلش بنشيند و او هم بخواهد در ميان  و بيوه طبيعي است اگر دوشيزه 
آن دو يكي را انتخاب نمايد، بدون هيچ ترديدي دختر را انتخاب خواهد 

اي اتراق كني ودر آنجا دو  اگر در دره: عايشه از محمد پرسيده است. كرد
 آن ها خورده شده و ديگري هنوز دست درخت را ببيني كه از يكي از

نخورده است، صادقانه بگو شترت را از كدامين درخت سير مي كني؟ در 

                                                                                                                           

امام بخاري نيـز روايتـي مـشابه        .  االحزاب 51و50تفسير ابن كثير في تفسير اآليه       . نكَاحها
صحيح البخـاري،  . أُحلَّت لي الَْغنَائم   صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم      قَالَ رسولُ اللَّه     : ت  اس  نقل كرده 

 2954حديث. كتاب فرض الخمس، باب قول النبي احلت لكم الغنائم

241 -     ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهفَُق     ص تجا تَزَوم   تجتَزَو ـا      ْلتبـا       َثيفََقـالَ م
ــا   اِبهعلى وــذَار لْعلو ــك ــاب   . َل ــاح، ب ــاب النك ــاري، كت ــحيح البخ ــات : ص ــزويج الثيب . ت

  4792حديث



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

233 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

قطعاً از همان درختي كه دست نخورده وكسي به آن نزديك : جواب گفت
   242.نشده است

تمامي شواهد و مستندات حاكي از اين است كه محمد به خاطر قدرت و 
و با احاديث به آن ها چاشني  ضع كردهقوانيني كه با آيات قرآني و

اش و ارضاي  شده است؛ براي ارضاي هوسراني هاي نهادينه  زورگويي داده 
كردن و  به شرط اراده. است هاي خويش از هيچ جنايتي دريغ ننموده  عقده

اينك راه و . اند خواهشي نفساني، تمامي زنان دنيا نسبت به او حالل بوده
تمامي رفتار . است به صورت سنتي نبوي در آمده روش وي براي مسلمانان 

و اعمال محمد، درست مشابه اعمال پادشاهان در حرمسراهاي درباري بوده 
كسي كه در مدت ُنه سال از پنجاه و چهار سالگي تا زمان مرگش . است 

است، آيا  سالگي وارد حريم نزديك به چهل زن شده  يعني شصت و سه
سف بار را از ياد خواهد برد؟ با برخي از اين تاريخ بشريت اين وقايع تأ

هايشان وادار به  و برخي ديگر كه با اجبار خانواده تعداد زنان ازدواج كرده
اند كه كاري  اند، در شب زفاف از محمد التماس كرده ازدواج با محمد شده

برخي . است باشد و او هم در همان جا طالقشان داده  به كارشان نداشته 
، موفق به ازدواج يولي به داليل نانش را خواستگاري كردهديگر از ز

از جانب روساء و پادشاهان هم چون رسمي شاهانه برايش زن به . اند نشده

                                                           

 وفيـه  قُلْت يا رسولَ اللَّه أَرأَيـت َلـو نَزَْلـت واديـا    : قَاَلت   رضي اللَّه عْنها    عائَشةَ     عنْ  -  242
فـي     شَجرَةٌ َقد أُكلَ مْنها ووجدت شَجرًا لَم يؤْكَلْ مْنها في أَيهـا ُكْنـت تُرْتـع بعيـرَك َقـالَ                   

 4789حديث. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب، نكاح االبكار. الَّذي لَم يرْتَع مْنها
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است و با  ي وي همخواني داشته  اند كه با طبع شاهانه فرستاده عنوان هديه 
 ازدواج زن  هجده با شانيا كل در 243.است پذيرايشان بوده  سرشتي شاهانه

 ميآوري م ريز در را كدام هري زندگ و داستان كه است،  داده انجام املك
 جوش به راي مدار تيانسان داريب وجدان هر زنان، نيا از چندي تن داستان كه

 به تواندي نم را بار تأسف عيوقا نيا خيتار صفحات كهيي تاجا آورد،ي م
  . بسپاردي فراموش دست

  باب دوم

   زنان محمدي اطالعاتي كوتاه درباره

  بخش اول 

  :است ي كامل با آن ها ازدواج كرده  زناني را كه به شيوه

  

  :خديجه

IlþØ@æi@ð—Ô@æi@ñ�ÉÜa‡jÈ@æi@‡�c@æi@‡Ýîí‚@oåi@ó°‡‚H@@
شواهد حاكي از . خديجه اولين زني بوده كه محمد او را عقد كرده است

. ه استآن است كه خديجه قبل از محمد، دو شوهر ديگر نيز اختيار كرد
 كه حاصل ازدواج با وي، عتيق بن عابد بن عبداهللا بن عمر بن مخزوماولي 

أبوهالة بن بينها بن نباش بن بينها بن شوهر دومش . يك دختر بوده است
قبل از آن كه محمد .  نام داشت كه از او هم يك دختر داشته استحبيب

ي   خديجهشروع به تبليغ دين اسالم كند، در سن بيست و پنچ سالگي با

                                                           

 . در همين بخش به آن مي پردازيم - 243
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اند،  كه درست پانزده سال اختالف سني داشته 244.چهل ساله ازدواج كرد
همان طور كه منابع اذعان مي دارند، محمد درمدت زماني كه با خديجه 

اگر چه طبق . ي ديگر و همسر دومي اختيار نكرد كرد زوجه زندگي مي
 ولي مؤرخان. است رسوم رايج آن روزگاران، تعدد زوجات شايع بوده 

حتي سخن از زندگي . اند ي ديگري به ميان نياورده سخن از هيچ زوجه
بسيار جاي تعجب و . اند سكسي محمد قبل از اين ازدواج را ثبت نكرده

انساني كه در ميان چنين آب و هوايي گرم و در ميان . شگفتي است
، و آن فرهنگ غالب زن ستيز زندگي كند و ياي صد در صد سكس جامعه

باشد، آيا احتمال نمي رود كه مؤرخان در اين  ي آن فرهنگ  پرورش يافته
  باشند؟   پوشي نكرده  مورد پرده

ي سكسي كه با آن روبرو شده  اند اولين تجربه همان طور هم كه گفته
اي  بعد از گذراندن زندگي بيست دو ساله. است ازدواج با خديجه بوده است

در اين .  مدينه، خديجه مي ميرداند، سه سال قبل از هجرت به كه با هم داشته
  . مدت بيست و دو سال، هفت سال آن مربوط به بعد از پيامبر شدن است

تا زماني كه شوهر خديجه بوده است، سكس و انجام عمل جنسي را به 
. حاصل اين ازدواج هفت بچه بوده است. ي معمول آن انجام داده است شيوه

                                                           

قـال  . ذكر تزويج النبـي صلى اهللا عليه وسلم خديجة رضي اهللا عنهـا          : تأريخ الطبري  - 244
نكح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة         : هشام بن محمد  

 . وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة
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@nÜa$ (سه پسر و چهار دختر @ Lžâñ�b�ÕÜa@L�ãížrÝ�Ø@ čã�c@ LžkŽåĆîŽŒ@ @ L�óčï�ÔžŠ@ @ Lž‹ñèb$nÜa@ @ Lžkčï
�óŽáñ�b�Ð(.245    

چرا تا خديجه در قيد حيات بود محمد زن ديگري را : اگر سؤال شود
. اختيار نكرد اما بالفاصله پس از مرگ او پشت سر هم همسر اختيار مي كرد

.. داشت چون كه خديجه را بسيار دوست مي: گويند مسلمانان در جواب مي
اين پاسخ در عين حال گوياي اين است كه ديگر همسرانش را دوست 

. از اين روست كه پياپي زنان ديگري اختيار كرده است. نداشته است
گردد، روشن مي  مستندات ارائه مي حقايقي كه در اين بخش با استناد به

در . سازد كه چنين پاسخ هايي حاكي از توجيهاتي غيرمنطقي مي باشد
، بلكه به وضع اقتصادي مناسب  ت ارتباطي به دوست داشتن نداشتهحقيق

خديجه شخصيتي سرشناس بوده و صاحب . است خديجه ارتباط داشته 
محمد هم قبل از اين ازدواج شخصي . است دارايي و ثروت هنگفتي بوده 

و توان مقابله با قدرت مادي و معنوي خديجه را . فقير و تنگدست بود
 قدرت اقتصادي خانواده در دست خديجه بوده است نه در نداشت، و عمالً

داري  مطابق رسوم اجتماعي و ساختار اقتصادي و سيستم برده. دست محمد

                                                           

 ولي بعدها و پس از ازدواج 190الجزء األول، ص . السيرة النبوية : هشامسيرة ابن    - 245
تمامي آن تعـداد زنـي   . است كرده اش با زنانش مجامعه    هاي مكرر، به طور عادت روزمره     

اسـت    اي نـشده      است غير از يك بچه به نـام ابـراهيم، صـاحب هـيچ بچـه                 كه اختيار كرده  
ي خـودش نيـست    د، كه نشان مي دهد او نيز بچـه ابراهيم نيز سرگذشتي وجود دار      درباره  

 .بلكه حاصل يك زنا است
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است كه تنها نقش ارضاي نيازهاي  اي بوده  آن زمان، محمد به سان برده
داري  پس با وجود شخص سرمايه. است را داشته  ي خديجه  جنسي و زنانه

  .    زن ديگري را اختيار كند ؛ عمالً نمي توانسته هم چون خديجه
 يكي از عوامل تعيين كننده ساختار قدرت و اقتصاد آينده بوده  خديجه

 محمد نزد خديجه مانند يتيمي فقير و نيازمند بوده است و خديجه 246.است
  . هم براي محمد در حكم مادر، خواهر، برادر، زن و زندگي بوده است

ده كه خديجه اقتداري كامل بر محمد داشته باشد و  اين عوامل باعث ش
هم چنان كه اين . هاي مجدد بيفتد محمد هم نتوانسته است در فكر ازدواج

هم زمان با فوت خديجه دگرگوني سريع . واقعيات در قرآن نيز موجود است
و تنها پس از چند روز از فوت او، . و ناگهاني در زندگي محمد رخ داد

 پياپي و پشت سر هم همسران همين منوال ه ب247.ختيار كردهمسر ديگري را ا
مدت بيست و دو سال تنها يك زن داشت، . بي شماري اختيار كرده است

مدت سيزده سال پس از فوت خديجه، بيش از چهل زن به اشكال مختلف 
  .اند سر از زندگي او در آورده

  

  :سوده

ä@æi@č†žì@‡jÈ@æi@÷�@‡jÈ@æi@÷ïÔ@æi@óÉàŒ@oåi@ò†í�‹—  
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ذكـر  .  فـصل فيازواجـه صـلى اهللا عليـه وسـلم        1 زاد المعاد في هدي خير العباد، ج       - 247
 سودة
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سوده قبل از ازدواج با محمد، همسر يكي از مهاجران به حبشه، به نام 
  248. بوده استالسكران بن عمرو بن عبد شمس

  249كند در همان روزهاي اول بعد از مرگ خديجه، با سوده ازدواج مي
تنها زني بوده است كه اندام و رخسار او براي محمد جلب توجه نكرده 

چنين اندامي در فرهنگ . يخت و قدي دراززني فرتوت با صورتي بدر. است
مردان اصوالً زنان . آور بوده است ي عربستان براي مردان چندش شبه جزيره

منبعي قابل اعتماد يافت نمي شود كه . پسنديدند فربه و متوسط اندام را مي
توان احتمال داد كه محمد در مكه، نياز  مي. سبب اين ازدواج را روشن سازد

است؛ از اينرو بدين ازدواج  زرگ و جنجگو و مدافع داشته اي ب به قبيله
بعد از مهاجرت محمد به مدينه، . راضي شده است تا اين خالء را پر كند

هاي سوده روبرو شده  چند بار خواسته است او را طالق دهد ولي با التماس
اند كه هم چنان همسر وي  دست آخر در اين نكته به تفاهم رسيده. است

” امام بخاري“.ند بشرطي كه تقاضاي همخوابگي نداشته باشدباقي بما
ي  هاي شبانه و يا روزانه سوده، براي ماندگاريش نزد محمد نوبت“: گويد مي

بدين ترتيب سوده، به خاطر عدم  250”.خود را به عايشه بخشيده است
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ذكـر  . صـلى اهللا عليـه وسـلم    فصل في ازواجه 1 زاد المعاد في هدي خير العباد، ج   - 249
 سودة

  صلَّى اللَّه عَليـه وسـلَّم          لعائَشةَ زوجِ النَّبِي       وهبت يومها وَليَلَتها      سودةَ ِبْنت زمعةَ       أَنَّ   -   250
       ولِ اللَّهسرِضَا ر كي ِبذَلتَغَتب     لَّمسو هَليع لَّى اللَّهكتاب الهبـة وفـضلها   : حيح البخاريص. ص

 2453حديث. هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاوالتحريض عليها، باب، 
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محمد هم تا زمان . شود اي مي ظرافتش تبديل به زني چندش آور و حاشيه
توجهي پيامبر، مسلمانان را  اين عدم ظرافت و بي. رود  نميمرگش نزد او

 ييكي از توجيهات. نسبت به توپ و تشر زدن عليه اين زن گستاخ كرده بود
كه عمر بن خطاب براي پديده حجاب عنوان مي كرد، اندام و رخسار اين 

  251.زن بوده است
  

  :عايشه

óÐbzÔ@ðic@æi@Öî‡—Üa@‹Ùi@ðic@oåi@ó“÷bÈN @@
بعد از فوت اولين همسر يعني خديجه هم چون زني پير و فرتوت؛ هم 
چنين دومين زنش سوده هم چون زني بدريخت، فرصتي مناسب براي محمد 

و بعد از چند ماهي كه از . اي تجربه كند شد كه سكس را با دختر بچه ايجاد 
اي   ترين زن و تنها دوشيزه اج با سوده گذشته بود به سراغ كم سن و سالازدو

  .است رود كه  با او ازدواج كرده  مي
ابوبكر از دوستان نزديك و يكي از دوستان . عايشه دختر خليفه ابوبكر بود

اند و خود را برادر  همديگر را بسيار دوست داشته. است معتمد او بوده 
رود؛  و روزي كه محمد به خواستگاري عايشه مي. خواندند  همديگر مي

                                                           

لَم يكُنْ رسول    وكَانَ عمر يُقول لرَسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم اُحجب نساءك َف            - 251
               ـهَليـلَّى اللَّـه عول اللَّه صسج روةَ زعمة ِبْنت زدوس تل فَخَرَجفْعيل لَّمسو هَليلَّى اللَّه عاللَّه ص

حرْصا عَلـى أَنْ  َقد عرَْفنَاك يا سودة : وسلَّم وكَاَنت امرَأَة َطوِيَلة َفنَاداها عمر بِصوته الْأَعلَى     
 . االحزاب51تفسير ابن كثير في تفسير اآليه . ينْزِل الْحجاب
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هم چنان كه در صحيح . شود ابوبكر از اين اقدام محمد بسيار متعجب مي
  : است بخاري آمده 

şðñjşåÜa@şç�c@@@@Žk�nŽ‚@@@@�óŽ“ñ÷bŽÈ@@@@ô�Ü>g@@@@�‹ÙŽi@ðñi�c@@@@žê�Ü@Žßb�Õ�Ð@@@@�‹ÙŽi@íži�c@@@@Žßb�Õ�Ð@�Ûíž‚�c@bŽä�c@bŽáşä>g@@
@Čßb�ÝŽy@ðñÜ@ŽðñèŽì@ñêñibŽnñØŽì@ñêMÝÜa@>æîñ†@ðñÐ@ðñ‚�c@ŽoĆä�c.252  

ابوبكر هم به . كند پيامبر موضوع خواستگاري عايشه را با ابوبكر مطرح مي
بله تو : محمد هم در جواب گفته است.! او گفته است كه من برادر توام

  . ولي دختر تو براي من حالل است. برادر مني در دين و قرآن
Ž�Žm@₣ðñjşåÜa@Žxşì@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@�óŽ“ñ÷bŽÈ@@@Đoñ�@žoĆåñi@ŽðñèŽì.253 

 كرد، او دختركي شش ساله يآن هنگام كه پيامبر از عايشه خواستگار
محمد دو سال قبل از هجرتش، عايشه را در مكه خواستگاري و . بوده است

 و در 254ر مدينه در ماه شوال ماه از هجرت، د18عقد كرده است و پس از 
   255.سن ُنه سالگي با او ازدواج كرده است
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دارند كه اين همسر محمد بسيار كم سن و سال بوده  مؤرخان اذعان مي
ي كودكي خود و روز به  هاي مختلف تاريخي، عايشه درباره در نسخه. است

ان است و آن واقعه را بدين گونه بي خانه بخت رفتنش، سخن به ميان آورده 
  :كند مي

@₣ðñjşåÜa@ðñåŽuşìŽ�Žm@@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@Žµñåñ�@Đoñ�@žoĆåñi@bŽä�cŽìNNì@NN@ðĐà�c@ðñåĆnŽm�d�Ð@@₣ã�c
@ ŽçbŽàìžŠ@@@@bŽà@ñ>ŠĆ†�c@ b�Ü@ bŽéžnĆïŽm�d�Ð@ðñi@ ĆoŽ‚Ž‹Ž—�Ð@ðñÜ@ žkñyaŽíŽ–@ðñÉŽàŽì@ ŞóŽyížuĆŠ�c@ðñÑ�Ü@ðĐä>gŽì

�Ð@ðñi@ ž‡î>‹žm@ðĐä>gŽì@ >Šaş‡Üa@ ñlbŽi@ô�ÝŽÈ@ðñåĆn�Ñ�ÔĆì�c@ôşnŽy@ññ‡Žïñi@ ĆpŽ‰Ž‚�d@@@@ žw>éĆä�d�Ü@@@@Žæ�ÙŽ�@ôşnŽy
@ŽŠaş‡Üa@ðñåĆn�ÝŽ‚Ć†�c@şâžq@ðñ�cŽŠŽì@ð>éĆuŽì@ñêñi@ĆoŽzŽ�Žá�Ð@ŞöbŽà@Ćæñà@bćøĆïŽ’@ĆpŽ‰Ž‚�c@şâžq@ðñ��ÑŽä@ž�ĆÉŽi

@ Ćæñà@ �òŽíĆ�ñä@ aŽ̂ >h�Ð@@@@ >ŠbŽ—Ćä�dÜa@@@@ ðñÐ@�‹ñ÷b��@ >‹ĆïŽ‚@ ô�ÝŽÈŽì@ ñó�ØŽ‹ŽjÜaŽì@ >‹ĆïŽƒÜa@ô�ÝŽÈ@ ŽæÝ�Õ�Ð@ ñoĆïŽjÜa
ðñädŽ’@ Ćæñà@ ŽæĆz�ÝĆ–�d�Ð@ şæ>éĆï�Ü>g@ ðñåĆnŽá�ÝĆ��d�ÐNNì@ NN@>ÊĆ�ñm@ žoĆåñi@ Ş‰ñøŽàĆíŽî@ bŽä�cŽì@ ñêĆï�Ü>g@ ðñåĆnŽá�ÝĆ��d�Ð

Žµñåñ�.256  
 عروس روزي كه.  ساله بودم6زماني كه پيامبر به خواستگاري من آمد؛ 

پيش . مرا صدا زد» اُم رمان«مادرم . با دوستانم مشغول تاب بازي بوديم. شدم
دستم در دست مادرم بود . خواهد دانستم از من چه مي ولي نمي. او رفتم

مدتي كه . تنگي نفس و اضطراب داشتم. جلوي درب ورودي منزل ايستاد
در آنجا جمعي . مرا به اندرون هدايت كرد. اضطرابم فروكش كرد. ايستادم

مادرم مرا به . مبارك باد. قدم خير باشد: گفتند. از زنان انصار نشسته بودند
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در . آن ها نيز بعد از آرايش كردنم، مرا به دست پيامبر سپردند. آن ها سپرد
  .آن روز من ُنه ساله بودم

عايشه پس از شوهر كردنش؛ هواي عروسك بازي با دوستانش را 
است پيامبر با  هايش مشغول بازي بوده   با عروسكروزي كه عايشه. كرد مي

اين چيه؟ در جواب : پرسد هايش از او مي به يكي از عروسك اشاره
و آن ديگري در : گويد محمد مي. اين عروسك دختركم است: گويد مي

اي كه اسب  مگر نشنيده: دهد وسط، سوار بر اسب بالدار؟ عايشه پاسخ مي
 پايان محمد لبخندي استهزاء آميز بر لب مي در! است سليمان بالدار بوده 

   :كند  عايشه در يكي ديگر از خاطراتش اين گونه تعريف مي 257.آورد
 @ ñêMÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ Žçb�Ù�Ð@ðñÉŽà@ ŽæĆjŽÉÝŽî@ žkñyaŽíŽ–@ðñÜ@ Žçb�ØŽì@@@@ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@aŽ̂ >g

@ŽÞŽ‚Ž†@@@@ŽæĆÉşá�ÕŽnŽî@@@@žêĆåñà@@@Đ‹Ž�žï�Ð@şæžéži@@@ðñÉŽà@ŽæĆjŽÉÝŽï�Ð@şð�Ü>g.258   
آمد، خود را از او  پيامبر به منزل مي هنگامي كه. جمعي همبازي داشتم

است كه به  در اين مورد در روايتي ديگر نقل شده (كردند  پنهان مي
شد و آن ها هم بعداً  ولي پيامبر مانع آن ها نمي) رفتند هايشان مي خانه
  .كرديم بازي مي آمدند و دوباره  مي

با . منشي عايشه دارد  و كودك يها حاكي از خُردسال تمامي اين روايت
ĆoŽr�ÙŽàŽì@. است  ساله ازدواج كرده 9 ساله با دختركي 54اين حساب محمد 
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bćÉĆ�ñm@ žëŽ‡ĆåñÈ.259  63محمد كه در سن . است ُنه سال هم با او زندگي كرده 
است تا   او كه هجده ساله بوده است و عايشه هم در زمان فوت سالگي مرده 

   260. سال به طول انجاميد؛ هم چنان بيوه مانده است57آخر زندگيش كه 
سواالت زيادي درباره سن و سال و رخسار و اندام آن دوران عايشه، 

ي اسالم و عالمان ديني وارد  است و انتقادات تندي بر پيكره مطرح شده 
ل؛ نه سن مناسب ازدواج، نه چون كه كودكي در آن سن و سا. است شده 

  .اي براي شوهر كردن ندارد بلوغ فكري مناسب، حتي جسم و روان آماده
كسي كه خود را پيشواي روحاني و پرچمدار آزادي براي تمام جهانيان 

است كه در سن پنجاه و چهار  مي داند، چگونه وجدان خود را قانع كرده 
  ازدواج كند؟  سالگي با دختركي ُنه ساله

متوسل  ماي دين اسالم براي پاسخ به اين انتقادات منطقي، به دو فرضيه عل
در موقع ازدواج ُنه سال  اند كه، سن عايشه اول اين كه احتمال داده. اند شده

،  برخي ديگر از اين عالمان، سنين سيزده. است سال بوده  بلكه يازده  نبوده، 
ء در موقع تدريس به اين علما. اند سال را تخمين زده ا هجدهي شانزده

كودكان، و يا هنگام خواندن وعظ و خطابه در مساجد بر روي منابر، خيلي 
ولي صدها سال است . با اطمينان خاطر از اين موضع خود دفاع مي كنند
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چون كه نه در . اند سندي مستند و قابل اعتماد براي اثبات آن بيابند نتوانسته
بيان نشده  اي دال بر صحت اين فرضيه  هقرآن و نه در منابع مورد اعتماد، جمل

اند و در اين باب  كتاب هايي نيز در اين سال هاي اخير به چاپ رسيده. است 
اند، كه  اما به عنوان منبعي موثق مقبول واقع نشده. اند سخن به ميان آورده

از طرف ديگر تمامي آن . باشند بتوانند جايگاهي در تاريخ اسالم داشته 
د مسلمانان به عنوان منابع دست اول و ناب ترين منبع ياد منابعي كه خو

  : مانند . است ُنه سال بوده  اند؛ همگي تاكيد دارند كه سن عايشه  كرده
1M ñŠbƒjÜa@|ïz–@lbnØ@@L�bÙåÜa@lbi@ @Lãbàfia@æà@ênåia@lÿa@wîì�m@N

@lbnØkÔbå¾a@lbi@@Lóåî‡¾a@béàì‡Ôì@ó“÷bÈ@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�åÜa@wîì�m@N@@
2M âÝ�à@|ïz–@lbnØ@LbÙåÜa�@lbi@@Lò�Í—Üa@‹ÙjÜa@lÿa@wîì�mN 

3M @ð÷b�åÜa@æå�@lbnØ@L�bÙåÜa@lbi@@LÊ�m@óåibi@öbåjÜa  

4M æå�@Nñ‰à�ÜalbnØ@L �a@ßí�Š@æÈ@lbi@@L�bÙåÜa @ëa‹Øg@À@öbu@bà
wîì�nÜa@ôÝÈ@óáïnïÜa@N 

5M êubà@æia@æå�lbnØ@L �bÙåÜalbi@@L öbiła@æéuì�î@ŠbÍ—Üa@�bÙä@N 

6M †ìa†@ðic@æå�lbnØ@L l†ÿalbi@@L óyíuŠÿa@À@N 

7M ðàŠa‡Üa@æå�lbnØ@ L �bÙåÜalbi@ @ L @æéuìŒ@ aˆg@ ŠbÍ—Üa@wîì�m@À
æèûbieN 

8M Lãb“è@æia@ò��@@ó“÷bÉi@êuaìŒ@LðäbrÜa@ö�§a 

9M @L†bÉ¾a@†aŒó“÷bÈ@LêuaìŒc@À@Þ—Ð@Lßìÿa@ö�§aN 

ا ده ي ُنه ساله بوده  است كه عايشه  نكرده  بجز ابن هشام كه دقيقا اشاره 
   .ساله 
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باشد، خواهد فهميد   هركس هم اندك آشنايي با دين اسالم داشته
گردآوري و تحقيق در مورد تاريخ اسالم، مخصوصاً احاديث قدسي و  كه

قسمت زيادي از رفتار و گفتار محمد از طرف همين امامان و عالمان دين 
مي شوند و  ي اسالمي به كار برده  و به عنوان منابع اوليه. است صورت گرفته

. نون و تاريخ اسالمي ياد مي كنندمسلمانان از آن ها به عنوان زير بناي قا
ها و مذاهب اسالمي، در  و روحاني و مفتي و حجج االسالم بيشر فرقه طلبه

ها، بعد از  هاي ديني، حتي در مدارس و دانشگاه تكايا و مساجد و حوزه
ي  ي اول و در درجه قرآن، احاديث مندرج در صحيح بخاري را، در درجه

گاه  ر را به ترتيب اولويت به عنوان تكيهكتب مذكو دوم صحيح مسلم و بقيه
كامالً روشن است كه فرضيات و تخمين سنين . نظريات ديني قبول دارند

باالتر براي سرپوش گذاشتن به اين عمل وقيحانه، كامالً  غيرمنطقي و به دور 
تنها طيفي از مؤمنان كه ايماني خشك و . ي علمي است از هر گونه پشتوانه
  . رند؛ چنين داستان هاي خرافي را باور دارندسرشار از تعصب دا

بيان مي دارد كه زنان در آن دوران، از توانايي و  اين فرضيه: ي دوم فرضيه
اند، و كسي هم چون عايشه  اندامي مناسب براي اعمال جنسي برخوردار بوده

است كه بتواند وظايف  با وجود سن و سال اندكش؛ اين توانايي را داشته  
  . ا از لحاظ بيولوژيكي به انجام برساندزنانگيش ر

، از   انكار كرد كه داشتن جسمي مناسب و اندامي ورزيدهنمي توان
جداي از اين آمادگي ها، داشتن . ملزومات ازدواج براي يك دختر است

هم مربوط به  فكر عايشه. بلوغ فكري و شخصيتي نيز از ملزومات است
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راي اعمال جنسي و زندگي مشترك ب است و به هيچ وجه  دختري ُنه ساله 
  . مناسب نمي باشد و اين چنين فرضياتي در علم پزشكي جايگاهي ندارد

است،  شده  در اسالم و متون اسالمي تنها از بعد جسمي به زن نگريسته 
افكار و  ي مسلمانان را مالك قرار دهيم، و مثل هميشه  حاال اگر اين فرضيه

و تنها جسم او را مالك  261بگيريم نديدهاحساسات و روح و روان زنان را 
است كه مردي  اين توانايي را داشته  عايشه ازدواج بدانيم و فرض كنيم كه

را ارضاء جنسي نمايد، آيا هيچ سندي وجود دارد كه اين  و چهار ساله  پنجاه 
 ادعا را اثبات كند؟؟

موثق در تمامي منابع ... با اطمينان مي توان گفت كه پاسخ آن منفي است
داشته  اندامي ورزيده اي يافت نمي شود كه ثابت كند عايشه  اسالمي جمله

اما مي توان اثبات كرد كه اندامي ضعيف و كوچك و نحيف داشته . است 
به روز عروسيش، چنين بيان  براي نمونه طبري در تاريخ خود با اشاره. است 

و توانايي  ده كوچك و ناتوان بو (ËbávÝÜ@|Ý—m@ý@ò�Í–.262”: است كرده 
است كه نه تنها  نيز بيان كرده  خود عايشه . “)است  عمل جماع را نداشته 

اند؛  و گوشتالو و قدبلند نبوده وي، بلكه بيشتر زنان در آن دوران ورزيده 
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ي  ي اين روايت درباره در ادامه. اند بلكه كوچك و كم خوراك بوده
   263.”كوچك و نوپا بودم“است كه  خودش بيان كرده 

با اين حساب و با توجه به سخنان طبري و با توجه به سخنان خود عايشه، 
گرفت كه جسم  مي توان با زبان امروزي و با ديدگاه امروزي چنين نتيجه 

ُنه ساله، هم از لحاظ روحي رواني؛ هم از لحاظ  كوچك و نحيف عايشه 
و  جاه جسمي آمادگي ازدواج و انجام اعمال سكسي را با محمد لندهور پن

اي تاريخي براي اثبات  از دگر سو، بازگويي واقعه. است را نداشته  چهار ساله
روزي محمد از وجود حوريان : اين عدم آمادگي در عايشه الزم است

  ” : براي مردان صحبت مي كند و مي گويد آماده بهشتي و هميشه
IaćŠb�ÙĆi�c@ şæžèìž‡ŽuŽì@ şæéuaŽìĆŒ�c@ şæžèbŽm�c@ bŽáMÝ�Ø@ H�ÐĆo�Üb�Ô@ �ÚñÜŽ̂ @ óŽ“ñ÷bŽÈ@ ĆoŽÉñáŽ�@ bşá�Ý@Z

IëbŽÉŽuŽìaŽì@HAŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@čðñjşåÜa@bŽé�Ü@Žßb�Õ�ÐI@ZÊŽuŽì@�ÛbŽåžè@Ž÷Ćï�ÜH.264   
اي كه مردان با آن ها همبستر شوند و آن ها را به زنانگي  هر چند دفعه
. اند هنوز دست نخوردهبه دختر تبديل مي شوند مثل اين كه  برسانند، دوباره 

محمد نيز در جوابش  )!ëbŽÉŽuŽìaŽì: (كه اين سخن را مي شنود، مي گويد عايشه
  .”در بهشت درد و آزاري وجود ندارد: مي گويد

                                                           

اللَّحم وإِنَّما يأْكُلْنَ الْعلَْقةَ مـنْ     يغَْشهنَّ    لَم يثْقُلْنَ ولَم    خفَافًا    ذْ ذَاك وكَانَ النِّساء إِ (- 263
تعـديل  : صحيح البخـاري، كتـاب الـشهادات، بـاب    ) حديَثةَ السنِّ   جارِيةً    وُكْنت ..  الطَّعامِ

 2518حديث. النساء بعضهن بعضا

 36في تفسير الواقعة اآليه. طبي تفسير القر- 264
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ي  اولين شيوه.  به دو صورت قابل بررسي استëbŽÉŽuŽìaŽìي  اين جمله
ن، و اگر حروف آ) دردناكترين عذاب:(خواندن به صورت سر هم به معني

در . است) واي از درد آن( به معني aŽì-ëbŽÉŽuŽìاز هم منفك شوند به صورت 
روزگاري را با محمد به عنوان همسر  زمان نقل اين روايت، اگرچه عايشه

است؛ اما درد و آزار شب زفاف را كه در وجودش نهادينه  وي، گذرانيده 
ي  جدد پردهزماني كه محمد از بازگشت م. است است، از ياد نبرده  شده 

و باكرگيش سخن مي گويد، ضمير ناخودآگاه  بكارت به حالت اوليه 
ُنه يعني همان شبي كه سنش . تداعي گر درد و رنج شب زفاف است عايشه

ضمير  . وجود او را خونمال كرده است و مردي پنجاه و چهار ساله ه بودهسال
ه و اين گون. است ناخودآگاهش را نسبت به آن شب، حساس كرده 

تنها . هم به باد فنا رفت عايشه ي درشت بودن قامت و اندام مناسب  فرضيه
ي صادق در اين ميان اين است كه محمد در كنار اين كه مشغول  فرضيه

بازي و خوشگذراني با دختركان،  است، از بچه تبليغات پيامبري خود بوده 
ي سركوب و غرايز سركش خود را با رنگ و لعاب پيامبر روي گردان نبوده 

را آماج حمالت هوسراني هاي خويش  ، به طوري كه كودكي ُنه ساله نكرده
چنين اعمال قبيح سكسي مردي پنجاه و چهار ساله با . است قرار داده 

همان . است دختركي نُه ساله، تنها از طرف محمد و پيروانش قابل توجيه
  . كرداري كه وجدان هر انساني را به درد و فغان مي آورد

اني كه رهبر هر دين و مسلكي، نتواند غرايز خود را كنترل كند، بالطبع زم
از ! ماندگار خواهد شد رفتار وي در ميان پيروانش، به عنوان سنتي حسنه 
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سال براي  محمد انتظار مي رفت با وضع ممنوعيت ازدواج هاي زير هجده
از ازل تا به اي، قانون  زوجين، با همان تهديد و ارعاب قرآني و با آوردن آيه

اما درست برخالف عقل سليم و علم و منطق معاصر، . ابد را مستحكم سازد
هم،  است كه به دختران به قاعدگي نرسيده  اي در قرآن بيان كرده  آيه

   265.است ي ازدواج داده  اجازه
 گونه هر از دور به. است  بوده محمد ي فرزانه همسران معدود جزء شهيعا

 رزنيش نيا ي درباره قيعم و قيدقي ا مطالعه است الزم ،ينيد ريتأث و تعصب
 اگر. ميباش  داشته يطبقات وي جنس ديآپارتا در شده خفه استخوان تا ي جامعه

ي اسالم ديعقا انيم در شهيعا كه ديد ميخواه م،يبنگر شهيعا به عيوسي ديد با
 ا ين،يمنالمؤ اُم نيعناو با را شهيعا انيراو. است  داشته رو انهيمي ا دهيعق

 است  داشته زنانهي اندام صرفاً كه كوچك، جسماً و سال و سن كمي دخترك
 راندن سخني حت و اتيآ ريتفس ابراز در او.. اند كرده ادي يو از چيه گريد و
 نشان شجاعت و شهامت مردان و زنان حساس وي شرمگاهي ها اندام از

 حقوق احقاقي برا كه است آن ازي حاك شواهد. است  نشده  شرمنده و داده
 ي واقعه صدها. است  شده ريدرگي و با و  دهيكش چالش به را محمد خود،
 زبان از دارند وجود منابع گريد در ا يو نيحيصح در كهي خيتار ي شده ثبت

ي م كه زمان هر. اوست ذكاوت ازي حاكي همگ كه است  شده نقل زن نيا
 تنها نه ،يو همسران گريد برعكس كند،ي م تجاوز او حقوق به محمد ديد

 محمد بارها كهيي جا تا. است  كرده پا بهي آشوب بلكه ، نكرده ارياخت سكوت
                                                           

 . سورة الطالق) 4( واللَّائي لَم يحضْنَ - 265
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 شدهي وي بدن هيتنب به ناچار هم او . است كرده تيشكا ابوبكر پدرش نزد
ي م ريدرگ اديز محمد با كه نيا وجود با و بوده موقر و نيسنگي زن. است 

 دوست را او زنانش تمام از شتريب محمد كه بودهي ا گونه به رفتارشي ول شد،
 شهيعا نزد در مرگش زماني حت اوقات، شتريب و ها شب شتريب. است  داشته

 خواهد باشد،  زدهي ورق را اسالم خيتار كهي كس نماند ناگفته  266.است  بوده 
ي م ديپد اسالم وارثان انيم ميعظي چالش نبود، انيم در شهيعا اگر ديفهم
 در زنان حقوقي ستيبا ميريگي م شهيعاي زندگ از كهي درس و تجربه با. آمد

 راي كسان نيچن هم. ميبدان دار مكتب عنوان به را او و. مينبر اد ياز را اسالم
 حسنه سنت وي شرع را دختركان با ازدواجي عن يسان؛ نيبديي ها جرم كه

 تانمارسيت به را ها آن شانيماريب عالجي برا و ، كرده محاكمه شمارند،ي م 
  . ميبسپاري رواني ها

  :حفصه

ð’‹ÕÜa@ñìŽ‡ŽÉÜa@lbn©a@æi@‹áÈ@oåi@ó—Ñy@@
 خنيس بن حذافة السهميحفصه قبل از اينكه  همسر محمد گردد، همسر 

 در سن 267 كه از هجرت گذشته بود،،پس از دو سال و شش ماه. بوده است
 پنج ودر سال چهل و. آمد نوزده سالگي به عقد پيامبر پنجاه و شش ساله در 

در . هجري، يعني در سن شصت و يك سالگي، بدرود حيات گفته است

                                                           

 . در همين بخش اطالعات تكميلي را مي آوريم - 266
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جواني 268.منابع تاريخي، صحبت از ماجراجو بودن حفصه به ميان آمده است
اين امر باعث شده است كه تا . است جنگجو و براي محمد درد سر ساز بوده 

  زماني كه از همسر قبليش بيوه شد، پدرش269.مرحله طالق و جدايي برسند
ي ديگر يعني ابوبكر و  خليفه عمر خواسته است كه او را به عقد دو خليفه

  . اند عثمان در آورد ولي آن ها راضي بدين كار نشده
زماني كه حفصه دختر عمر، از همسرش : بخاري روايت كرده است

سرگذشت . رود  بيوه شد، عمر نزد خليفه عثمان بن عفان ميخنيس بن حذافة
عثمان هم . خواهد كه حفصه را عقد كند د و از او ميكن حفصه را بيان مي
بعدها . راضي بدين كار نيستم: گويد روز فكر كردن، مي پس از چند شبانه

كند و جوابي  او سكوت مي.  كند اين پيشنهاد را با خليفه ابوبكر مطرح مي
رود و عمر هم  بعد از مدتي محمد به خواستگاري حفصه مي. دهد نمي

  270.كند اجابت مي

                                                           

 .  در همين بخش نمونه هايي به عنوان سند ارائه مي دهيم-147

 .قصة تزوج النبي حفصة بنت عمر.  ابو عبداهللا، المنتخب من كتاب أزواج النبـي- 269

270  -    تمينَ تَأَيرَ        حمع ةُ ِبْنتفْصنْ     حم        يمهذَاَفةَ السنِ حسِ بنْ      ُخَنيكَانَ مابِ     وـحأَص
   ولِ اللَّهسر        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص     فِّييَنةِ     َفُتودنُ الْخَطَّابِ      فَقَالَ     بِالْمرُ بمع تـنَ      أََتيـانَ بثْمع

َليالي ثُم لَقيني فَقَالَ َقد بدا لي أَنْ    فَقَالَ سأَنْظُرُ في أَمرِي فََلِبْثت  حفْصةَ    فَعرَْضت عَليه    عفَّانَ  
  ي جذَا قَالَ   لَا أَتَزَوي همرُ    ومع    يتيقَ    فَلَقدكْرٍ الصا بأَب       ُتـكجوز ـْئتإِنْ ش ةَ     فَقُْلـتْفـصح
  ثْت فََلِب   عثْمانَ    فَلَم يرْجِع إِلَي َشيئًا وُكْنت أَوجد عَليه منِّي علَى    أَبو بكْرٍ    فَصمت    ِبْنت عمرَ 

    ثُم يالَلي       ولُ اللَّهسا رهخََطب          ـلَّمسو ـهَليع ـلَّى اللَّـهـا    صُتهكتـاب  : صـحيح البخـاري  . فَأَنْكَح
 4830حديث. النكاح، باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
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فوت شوهر : در روايتي ديگر ماجرا را بدين گونه نقل كرده است» حاكم«
حفصه و بيوه شدن حفصه همزمان است با بيوه شدن عثمان و فوت رقيه 

ولي با . دهد دختر محمد، عمر پيشنهاد عقد كردن حفصه را به عثمان مي
كند غرورش  عمر هم كه احساس مي. مخالفت عثمان مواجه شده است

پيشنهاد : گويد محمد مي. شده است، نزد پيامبر گاليه كرده استخدشه دار 
كلثوم را به عقد عثمان در مي آورم، خودم نيز حفصه  بهتري دارم، دخترم ام

 و بدين ترتيب 271.يابد در نتيجه غائله به خوشي خاتمه مي. كنم را نكاح مي
  . شود حفصه زن محمد مي

  

  :زينب

a@‡jÈ@æi@óïÜþ�a@óº�‚@oåi@kåîŒ@Óbåà@‡jÈ@æi@ì‹áÈ@æi@�@@
كند پس از آن  يك ماه پس از مراسم ازدواج با حفصه، زينب را اختيار مي

 در جنگ احد كشته مي الطفيل بن الحارث بن المطلباش  كه شوهر قبلي
مناسبي براي ازدواج با وي  شود، به محمد پناه مي برد و بدين ترتيب زمينه 

 منابع 272.است زندگي مشترك داشته فقط دو ماه با محمد . فراهم مي شود

                                                           

 مر المستدرك على الصحيحين، تسمية أزواج رسول اهللا، ذكر حفصة بنت ع- 271

 جعلت أمرها اليه فتزوجها، فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شـهر ربيـع               - 272
قـصة  . ابو عبداهللا، المنتخب من كتـاب أزواج النبــي        . اآلخر على رأس تسعة وثالثين شهرا     

 .تزوج النبي زينب بنت خزيمة الهاللية
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اند تا جايي  هاي گوناگون شخصيت اين زن را بررسي كرده مختلف به شيوه
  273.اند كه لقب مادر مستضعفان را به وي نسبت داده

  

  :اُم سلمه

I@ò‹à@>æi@�ó�Å�ÕŽî@>æi@ãì�ƒŽà@>æi@‹áÈ@>æi@�a@‡jÈ@>æi@ò�ñÍ¾a@>æi@�óïàc@ðñi�c@oåñi@‡åè
óïñàì�ƒ¾aH@@

 عبداهللا بن عبد األسد المخزوميشوهر قبليش كه . به اُم سلمه مشهور بوداو 
ها به شدت زخمي  برادر رضاعي محمد بوده است، در يكي از جنگ

ده چهار ماهه، ي ع با اتمام دوره. ميرد  مي جراحتشود و بر اثر همان مي
 او در سال 274.دهد او هم جواب مثبت مي. كند محمد از او خواستگاري مي

  منابع آگاه عقيده دارند كه اين زن آخرين 275. هجري فوت كرده است59
گويند  اما برخي ديگر مي. همسر محمد بوده است كه فوت شده است

  . ميمونه آخرين زن فوت شده ايشان است
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   :جويريه

Ša‹š@ðic@æi@tŠb¨a@oåi@óî‹îíuN@@
 ملكه اين زيبايي و. است ي زيباترين زنان محمد بوده  از زمره جويريه

زماني كه تمامي اقوام و خويشانش . بودنش او را از مرگ حتمي نجات داد
تازي ها و قتل عام هاي محمد شدند؛ نه تنها از مرگ و يا بردگي  قرباني يكه

محمد به سويش  ي همين دلربايي، توجه  نجات پيدا مي كند، بلكه به واسطه
يخ خود، سخن از ابن هشام در تار. جلب مي شود و همسر ايشان مي گردد

اي به نام   گويا در نزديك چشمه. است به ميان آورده . ي سال ششم هـ واقعه
يعسرَيَقي   در منطقهالْميدي   جنگي نابرابر و سنگين ميان  مسلمانان و قبيلهد

اين جنگ به فرماندهي خود محمد و پيروزي . است بني مصطلق روي داده 
به طور صريح  ،اين مؤرخ قابل اعتماد در ادامه. است مسلمانان به پايان رسيده 

اعمالي هم . است در آن جنگ فجايعي روي داده  و روشن اظهار مي دارد كه
 و 276ون غارت و چپاول، اسير كردن و به بند كشيدن تعداد زيادي كنيزچ

كه اين جنگ را به يكي از فجايع تاريخ . جاري شدن جويبارهاي خون
را چنين توصيف مي   اين فاجعه ي ا و در جمله. است بشريت تبديل كرده 

  ” : كند
a@ô$ÝŽ–@ ñê$ÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ ŽÞ$ÑŽäŽì@ ĆâžéĆåñà@ ŽÞñn�Ô@ ĆæŽà@ ŽÞñn�ÔŽì@ĆâžèŽöbŽ�ñäŽì@ ĆâžèŽöbŽåĆi�c@ Žâ$ÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žê$ÝÜ

Ćâžé�ÜaŽíĆà�cŽìNìNN277   
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شدند و هر چه دارايي و ثروت و زن و بچه  شدند، كشته كشته آنهايي كه
  . ”ي خدا، انفال شدند داشتند، به دست فرستاده 

 را بني مصطلقزماني كه مؤمنان خدايي غنايم جنگ ”: مي گويد عايشه
ها به   سهم يكي از صحابهجويرية بنت الحارثند، زني به نام تقسيم مي كرد

 و براي آزاد كردن 279.ثابت او را مالك شد.  شد278نام ثابت بن قيس
 كرد تا او را از بردگي آزاد  پول را، در عوض وي تعيينيمقدار جويريه، 

  . ”سازد
اه به از دست ثابت پن. زني زيبا رخ بود جويريه ”: در ادامه مي افزايد عايشه

اي ديگر وي را ياري دهد و  بتواند با دادن پول يا به شيوه محمد آورد، بلكه
ما رسيد، خيلي  به حجره  زماني كه جويريه . از دست ثابت خالصي يابد

اگر محمد وي را ببيند او را مالك خواهد  پيش بيني كردم كه. ناراحت شدم
دختر حارث  ن جويريهم”: نزد پيامبر بدين گونه عرض حال كرد جويريه . شد

ام و ياريم  به مصيبتي دچار آمده. ي بني مصطلق هستم بن زيرار رئيس قبيله
 280!موافقي از دست او رهايت كنم و همسر خودم شوي؟”: پيامبر گفت.  ”ده

ي بزرگي به نام بني مصطلق بود و  بدين ترتيب زني كه دختر رئيس قبيله
بودند، اكنون به دست   انفال شده قتل عام وتمامي اقوام و خويشانش كامالً
دست ياري به سوي پيامبري صاحب رحم . مؤمني ديگر گرفتار بردگي شد
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و شفقت دراز مي كند و از وي تقاضاي كمك و آزاد شدن از بردگي را 
. اي ديگر به نام همسري محمد گرفتار مي آيد ولي به دام ناخواسته. دارد

دوست مي داشت، با شنيدن خبر ناگوار را  جويريه   عاشقانه   قبليش كههمسرِ
اي را مي  بردگي و تجاوز به وي، قبل از مرگش، از فرط ناراحتي مرثيه

  281.سرايد
تنها به اين دليل كه سينه به . را زن محمد مي دانند اكنون مسلمانان جويريه 

و او را به  اند كه محمد وي را از بردگي نجات داده سينه برايشان نقل كرده
به سبب يورش مسلمانان اقوام و خويشان زناني از . است در آورده عقد خود 

ي چنين كشتارهاي خونين،  نتيجه. اين دست، ناجوانمردانه قتل عام شدند
شد كه گرفتار اسارت و درماندگي و انفال و خود به  و امثال جويريه  جويريه 

شان ي ارشد خود مسلمانان و فرمانده. شدند خود به جمع بردگان اضافه 
اند و چنين  محمد؛ در اين ويراني و كشتارهاي خونين نقش اساسي داشته

شدند و سپس با مالك  زناني كه در اساس آزاد بودند به بردگي كشيده
شدنشان توسط محمد و مجاهدان به عنوان همسر خود، آزاديشان را به آن 

 به بردگي كردن شريعت اسالمي زن كامالً  آزاد را، و با پياده! ها مي فروشند
  . هاي پياپي گرفتار مي كنند
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  :ريحانه

óäb±Š@oåi@‡îŒ@æi@ì‹áÈ@æi@óÐbå‚@æi@çíÉ�@æi@‡îŒ282   
ادعاي پيغام  و اما رويدادهاي مربوط به ازدواج ريحانه با محمد، كسي كه

و رهگذر راه  كوچنده  كسي كه همواره. رساني متافيزيكي و ماورايي دارد
 اين آميختگيش با سكس و ميادين .سكس و عازم ميادين جنگ است

اين ازدواج بيانگر اهميت . جنگي ماهيت حقيقي ذات وي را نمايان مي سازد
جنگ و كشتار، قدرت و اقتصاد هم چنين اهميت بيش از حد  نقش و

  . ي سكس  در نزد مؤمنان متدين مي باشد مسأله
  ” : است در تاريخ، سرگذشت ريحانه از زبان خودش چنين ثبت شده 

@��Üa@ ×‹Ðì@ õŠb�ÿa@ ÞnÔ@ ôny@ bàbîc@ ÷ïÔ@ oåi@ Š‰å¾a@ ãc@ oïi@ ¶g@ oÝ�ŠdÐ
@�a@ßí�Š@Þ‚‡Ð}âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–{@µi@��ÝudÐ@ðäbÈ‡Ð@êåà@pdjn‚bÐ@ðÝÈ@

@ßbÕÐ@êî‡î@I@�a@ßí�Š@ÛŠbn‚a@êÜí�Šì@�a@p�‚a@çg}âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–{@
@ê�ÑåÜ@Ha@oáÝ�c@báÝÐ@êÜí�Šì@�a@Šbn‚c@ðähÐ@oÝÕÐ@â�Õî@çbØì@�uì�mì@�ÕnÈ

lbv¨a@ðÝÈ@l‹šì@ê÷b�åÜ@â�Õî@çbØ@báØ@ðÜ.283  
تا تمامي مردان . چند روزي در منزل أم المنذر بنت قيس ماندگار شدم

محمد نزد من . ي زنان و كودكان را تقسيم كردند را كشتند و بقيه اسير شده
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دش ايشان مرا صدا زد و مرا جلوي خو. آمد ولي من خود را قايم كردم
گفت اگر به خدا و پيامبرش ايمان بياوري، پيامبر خدا نيز تو را براي . نشانيد

به خدا و پيامبرش ايمان مي آورم، بدين : گفتم. خودش انتخاب مي كند
مرا به عقد خود درآورد و هم چون زنان . گونه از بردگي به آزادي رسيدم

  . ”ردديگرش سهمي برايم قائل شد و حجابي نيز بر سرم تحميل ك
. اين چند جمله گوياي بسياري از مسائل وحشتناك زندگي محمد است

و موضوع را  كرده مبلغان ديني به اين چند جمله بسنده جالب اينكه هميشه 
اما وقايع اين ازدواج دين اسالم و شخص . به حساب مي آورند تمام شده

اريخ هيچ وقايعي كه ت. است پيامبر را، با انتقادهاي سنگيني مواجه كرده 
انجام اين ازدواج، دنيايي از . وقت نمي تواند آن ها را فراموش نمايد

ريحانه كيست؟ : سؤاالتي هم چون. سؤاالت را در اذهان متبادر مي سازد
اسيران چه كساني بودند كه بايستي قرباني مي شدند؟ كودكان و زناني كه 

خود را از محمد بين مسلمانان تقسيم شدند، چه كساني بودند؟ ريحانه چرا 
مخفي كرد؟ محمد او را از چه چيزي آزاد كرد؟ در اينجا جواب اين 
سؤاالت را مورد بررسي قرار مي دهيم همان سؤاالتي كه در طول تاريخ 

  . است اسالم كسي ياراي سخن گفتن در اين باب را نداشته 
را  اي داستان اين واقعه اكنون الزم است بدون هيچ گونه حذف و اضافه

يان نماييم تا ماهيت رهبر اسالم با چنين ازدواجي كه يكي از تلخ ترين و ب
اگر . دهشتناك ترين ازدواج هاي تاريخ بشريت است، بهتر و بهتر بشناسيم

چگونگي انجام چنين ازدواجي را به صورت داستان گونه يا سناريوي يك 
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مي فيلم سينمايي در ذهن خود مجسم نماييم، كامالً دچار شوك دروني 
چنين تصاوير و تجاوزهاي واقعي در زندگي محمد، به سان قهرماني . شويم

ديني و دنيوي، وجدان هر انسان صاحب احساس و داراي عقل و روشنايي 
  . ضمير را، به جوش مي آورد، مگر اين كه آن انسان كامالً حيوان طبع باشد

زد گويا جبرئيل ن. دمدماي ظهر يكي از روزهاي سال پنجم هجري است
” ايد؟ مي بينم شمشيرهايتان را غالف كرده”: و به او مي گويد محمد رفته 

مالئك نيز شمشيرهايشان را ”: جبرئيل مي گويد. ”بلي”: محمد مي گويد
را به انجام  است جنگ بني قريظه  خدا فرمان داده ! اما اي پيامبر. اند گذاشته

  284.”ريدبرسانيد به طوري كه نماز عصر را در آنجا به پاي دا
. بودند قبايل ساكن مدينه بودند كه هنوز مسلمان نشده  از جمله  بني قريظه 

ي اين جنگ قراردادي مكتوب بود كه اين قبيله آن را نقض كرده  بهانه
هايشان  يهوديان از يورش مسلمانان خبردار مي شوند و در قلعه. بودند 

را شروع مي با دستور محمد مجاهدان خدايي جنگ . سنگربندي مي كنند
بر خالف پيش بيني محمد، نه تنها يك . مي گيرند را در محاصره كنند و قلعه 

ي  محاصره. و جنگ به طول انجاميد بيست و پنج روز نبرد محاصره  روز بلكه
ابتدا محمد . شوند طوالني باعث شد براي پايان دادن به جنگ وارد مذاكره 

ن آييد و خود را تسليم خدا و هايتان بيرو از قلعه: به آن ها اعالم كرد
” حكم خدا و پيامبرش چيست؟”: پرسيدند ي بني قريظه قبيله. پيامبرش كنيد
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اما در اين اثنا يكي از صحابه گفت اگر از ! فقط كشتن” : در جواب گفتند
تان صرف نظر كنيد و مسلمان ييهايتان بيرون آييد و از ثروت و دارا قلعه

اعالم  ي بني قريظه  اما قبيله. جات مي يابيدجمعي ن شويد؛ از كشتار دسته 
هايمان نمي گذريم و دين  از ثروت و دارايي و خانواده كردند به هيچ وجه 

خود را با هيچ دين ديگري عوض نمي كنيم و در صورت اعمال فشار، 
هايمان را مي كشيم و با محمد روبرو  نهايتا خود با دستان خودمان زن و بچه

ت باختن جنگ، چيزي به جا نمي گذاريم تا حسرتش مي شويم و در صور
  . ”به دلمان بماند

اي به نام أبا لبابة بن عبدالمنذر را نزد آن ها مي فرستد، بلكه  محمد صحابه
به محض ورود وي به نزد آن ها؛ زن . نهايي برساند را به نتيجه  بتواند مذاكره 

دگي سخت و در و زن هايي كه مدت بيست و پنج روز در محاصره  و بچه
و البه و زاري التماس مي كنند به  اي خطرناك بودند، با گريه  انتظار آينده

) در جواب اين التماس ها(او هم . اي برايشان بيابد دادشان برسد و راه چاره
  ”  !اگر خود را تسليم پيامبر و مسلمانان نماييد، قتل عام مي شويد” : مي گويد

راضي مي شوند  ي بني قريظه قبيله ن باالخره از مذاكراتشا در آخرين مرحله
ي آن ها حكم  خدا و محمد درباره خود را تسليم محمد نمايند، به شرطي كه 

ندهند و كس ديگري به نام سعد بن معاذ كه يهوديان مي پنداشتند با آن ها 
محمد شرط را مي پذيرد و . كم آن ها شودي خوبي دارد، قاضي و ح ميانه

  .  اسفناك و خونبار مي شودي ا جعهاين سرآغاز فا
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زماني كه خداوند اولين ” : محمد در توصيفي از خود چنين مي گويد
موجود را خلق كرد، در وجود و سرنوشت من ترحم و مهرباني را قبل از 

بوده  حال ببينيم شفقت و خشم محمد چگونه ” 285.كرد خشم و غضب نهادينه
مين گذاشتن آالت و ادوات جنگي، و ز بعد از تسليم شدن بني قريظه. است 

سعد بدين گونه حكم . اي سعد اكنون حكم كن: محمد به سعد امر مي كند
ها و دارايي هايشان را تقسيم  مردان را سر ببريد و زن و بچه”: صادر مي كند

درستي كه  به ”: پيامبر خدا حكم را مي پذيرد و به سعد مي گويد. ”نماييد
  286. ”ش حكم كرديمطابق قانون خدا و پيامبر

@Şò�cŽ‹Ćàa@ñt>ŠbŽzÜa@ñoĆåñi@>ŠaŽ†@ðñÐ@ñóŽåîñ‡ŽáÜbñi@Žâ$ÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žê$ÝÜa@ô$ÝŽ–@ñê$ÝÜa@žßíž�ŽŠ@ĆâžéŽ�ŽjŽz�Ð
@ðñn$Üa@LñóŽåîñ‡ŽáÜa@>×íž�@ô�Üg@Žâ$ÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žê$ÝÜa@ô$ÝŽ–@ñê$ÝÜa@žßíž�ŽŠ@ŽxŽ‹Ž‚@čâžq@>ŠbčvčåÜa@ðñåŽi@Ćæñà

ŽïÜa@bŽé�Ôíž�@ŽðñèĆâžé�ÔbŽåĆÈ�c@ŽlŽ‹Ž›�Ð@Ćâ>éĆï�Üg@ŽsŽÉŽi@čâžq@Ž×ñ†bŽåŽ‚@bŽéñi@Ž×Ž‡ĆåŽƒ�Ð@ŽãĆí.287   
را در منزل زني به نام بِنْت الْحارِث از  ابتدا محمد تمامي مردان بني قريظه 

مي رود و دستور  و خود به بازار شهر مدينه . ي بني النّجارِ زنداني كرد قبيله

                                                           

وكـان عرشـه   {باب .  البخاري، كتاب التوحيدصحيح). إن رحمتي سبقت غضبي   (- 285
 6986 حديث129:التوبة} وهو رب العرش العظيم{. 7:هود} على الماء

مرجـع النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن             :  صحيح البخاري، كتـاب المغـازي بـاب        - 286
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 الـسيرة هـم چنـين   . 145- 134  :  صالجـزء الرابـع  بني قريظة، هم چنين البدآيه والنهĤيـه،   
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مردان و جوانان  دسته بعداً دسته. هايي بزرگ حفر كنند مي دهد در بازار چاله
و دوستانشان، همچو گوسفند  را جلوي چشمان اقوام و خويشان و خانواده 

  . سر بريدند
بودند؛ پس از نگاه كردن به  پسران نوجوان نيز كه به دوران بلوغ رسيده 

سلمانان ي موهاي زهارشان، از دم تيغ تيز م بين پاهايشان و به محض مشاهده
 بدين ترتيب بعد از سر بريدن هاي گروهي، آن ها را 288.مي گذشتند

   289.ها مي انداختند و با خاك سرشان را مي پوشاندند در چاله دسته دسته
)Žk�nĆ‚�c@žæĆi@čðŽïžy@HìIŞ‡Ž��c@žæĆi@žkĆÉ�Ø (بودند، آن ها  ي بني قريظه روساي قبيله

. مي شود  هشتصد نفر تخمين زدهتعداد مقتولين بين هفتصد تا. شدند نيز كشته
در . اند هشتصد تا نهصد نفر اين رقم را تخمين زده برخي از مؤرخان، بين 

ها، تنها يك زن وجود دارد كه دوست صميمي عايشه  ميان اين تعداد كشته
@æi@(  290. است و با احترام از وي ياد كرده  بوده  ì‹áÈ@æi@‡îŒ@oåi@ @ óäb±Š

óÐbåÔ (ريحانه همسر  291. است و نصيب وي گشته ه جزء سهام محمد بود
ي  كه در ظرافت و زيبايي شهره  بودهŽk�nĆ‚�c@žæĆi@čðŽïžyعني همسر ي،  رئيس قبيله
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را يك به يك  بعد از اتمام جنگ، زنان اسير شده . است خاص و عام بوده 
اش،  كننده اما به سبب زيباي خيره. اند در معرض ديدگان محمد گذاشته

 خود ياست از او بگذرد، و بدين ترتيب او را به همسر همحمد نتوانست
   292.انتخاب  مي كند

ي  من معشوقه” : است ريحانه در بيان سرگذشت خود چنين روايت كرده 
سوگند وفاداري . خيلي برايش قابل احترام بودم. مردي بودم كامالً  عاشق

  293.”بودم كه غير از وي با كسي ديگر همبستر نشوم ياد كرده 
ي تاريخي با چشمان خود قتل عام همسر و برادر و پدر و   از اين فاجعهبعد

. او را به عنوان اسير نزد محمد مي آورند. است جوانان دربند را، شاهد بوده 
معلوم است كه اين غنيمت با ارزش؛ در چنين شرايطي، راهي بجز تسليم 

او مي سازد، و هاي  محض در برابر محمد را ندارد و ناچاراً با تمام خواسته
  . براي محمد مي شود اين گونه تبديل به همسري محجبه
 و  ي تراژيك هيچ شرمي به خود راه نداده اسالم در بازگو كردن اين واقعه

تا جايي كه در . در منابع و تواريخ مختلف از آن سخن به ميان آورده است
در اين . اند ي احزاب را به آن اختصاص داده از سوره اوج وقاحت، دو آيه

است كه چنين غنايم و ثروت هايي كه در آن جنگ، به  شده  آيات اشاره
  . ، حالل مي باشد چنگ مسلمانان افتاده
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@žâ>éñií�Ý�Ô@ ðñÐ@ ŽÓŽ‰�ÔŽì@ Ćâ>éïñ–bŽïŽ–@ Ćæñà@ ñlbŽnñÙÜa@ >ÞĆè�c@ Ćæñà@ Ćâžèìž‹Žèb�Ä@ Žæîñ‰MÜa@ ŽßŽ�Ćä�cŽì
�Ð@ Žçìž‹ñ�dŽmŽì@Žçí�ÝžnÕŽm@bIÕî>‹�Ð@ ŽkĆÈ₣‹Üa@bćšĆŠ�cŽì@ Ćâžé�ÜaŽíĆà�cŽì@ĆâžèŽŠbŽîñ†Žì@ ĆâžéŽšĆŠ�c@Ćâ�ÙŽqŽŠĆì�cŽì@bIÕî>‹

ać‹îñ‡�Ô@ŞöĆðŽ’@ĐÞ�Ø@ô�ÝŽÈ@žêMÝÜa@Žçb�ØŽì@bŽèížø�nŽm@Ćâ�Ü.294  
همپشتى كرده بودند خدا از ] مشركان[و كسانى از اهل كتاب را كه با 

كشتيد و  دژهايشان به زير آورد و در دلهايشان هراس افكند گروهى را مى
ها و اموالشان و سرزمينى را كه  كرديد، و زمينشان و خانه گروهى را اسير مى

  .در آن پا ننهاده بوديد به شما ميراث داد و خدا بر هر چيزى تواناست
است مطابق عرف و   اگر چه چنين ازدواجي، كه محمد به انجام رسانيده 

اي افتخارآميز از  ونهنيست، اما مؤرخان اسالمي به گ رسوم اجتماعي جامعه 
محمد را هم چون . اند ي مباهات اسالم دانسته اند و آن را مايه آن ياد كرده

او را به  اند، بلكه  فرماندهي جنگاور و غارتگر و سكسباز به حساب نياورده
  .  اند سان پيشĤهنگ و قهرمان جهاد توصيف كرده

 معاصر  كه"ابن صياد"است كسي هم چون  چنين وقايعي باعث شده 
است، او را پيامبري براي بشريت، به حساب نياورده  محمد بوده 

گويا ابن : است روايتي مفصل نقل كرده  بخاري نيز در اين زمينه 295.است 
محمد خطاب به وي . است تر دانسته  صياد خود را از محمد شايسته
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مطابق وقت خودش . ها را نيز دوست مي داشت و بچه عالمي ديني بوده) ابن صياد (-295
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 است آيا ايمان داري كه من پيامبرم؟ ابن صياد با نگاهي عميق جواب گفته
ايمان دارم كه تو تنها پيامبر هستي براي اعراب عشاير و ” : است داده 
   296.”نشينان ناآگاه باديه
  

  : أم حبيبه

@çbïÑ�@ðic@oåi@ójïjy@ãcI@æi@÷�@‡jÈ@æi@óïàc@æi@l‹y@æi@‹ƒ–@oåi@óÝàŠ
Óbåà@‡jÈ(  

. بود و مسيحي شده   از دين اسالم برگشتهعبيداهللا بن جحششوهر سابقش 
  297.است اي براي جدايي آن ها شده  هانهاين ارتداد ب

. عثمان است ي خليفه  و دختر عمه اين زن دختر ابوسفيان و خواهر معاويه 
 مذكور، يذكر نام شخصيت ها. است مسبب اين ازدواج خود عثمان بوده 
اقوام و خويشان اين زن از قبايل بزرگ . نشان از ازدواجي كامالً منفعتي دارد

طبيعي است كه محمد با چنين ازدواجي . اند بوده و صاحب منصب منطقه
ابوسفيان خود . است ايجاد كرده  دژي مستحكم از عشاير براي خود در منطقه

به طوري كه تاريخ نقش وي را به عنوان . است يكي از مشاهير بزرگ منطقه 
. داري متشخص و آريستوكراتي تاريخي مي شناسد  كارا و سرمايهيا فرمانده
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ابـو  .) ورجـع إلـى النـصرانية    . إني نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النـصرانية           (- 297
 قصة تزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان. عبداهللا، المنتخب من كتاب أزواج النبـي
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از دشمنان سرسخت اسالم  تا قبل از فتح مكه   و پسرش معاويه، اگر چه خود
توسط مسلمانان و در آن موقعيت حساس،  اند، اما در هنگام فتح مكه  بوده

در زمان عقد قرارداد . ابوسفيان با گذاشتن شروطي اسالم را مي پذيرد
  : است ابوسفيان به محمد گفته

\�Ø@ bŽá�Ø@ ŠbMÑ�ÙÜa@ Þñmb�Ô�c@ ðñä‹žàdŽm@ Žßb�Ô@ ŽµñáñÝĆ�žáÜa@ Þñmb�Ô�c@ oĆå@ \@ ĆâŽÉŽä@ \@óŽî>ìbŽÉžàŽì@ Žßb�Ô
@Žßb�Ô@ÚĆîŽ‡Žî@æĆïŽi@bćjñmb�Ø@žêÝŽÉĆvŽm@\@ĆâŽÉŽä@\@óŽjïñjŽy@čã�c@êÝŽáĆu�cŽì@lŽ‹ŽÉÜa@æŽ�Ćy�c@ññ‡ĆåñÈŽì@Žßb�Ô

bŽéÙuĐìŽŒ�c@çbŽïÑž�@ðñi�c@oĆåñi.298  
ا هم چنان كه باشي و در جنگ ه مي تواني مرا تحت امر خود داشته 

اگر . كافران را با امر شما خواهم كشت مسلمانان را مي كشتم، به همان شيوه
محمد در . يدار را، به عنوان كاتب وحي در نزد خود نگه پسرم معاويه 

بهترين و زيباترين زن را : است گفته ابوسفيان در ادامه. موافقم:  جواب گفته
  .” به غير از ام حبيبه دخترمهم به عقد تو در مي آورم و آن كسي نيست

هرگاه محمد و يارانش در هر ميدان : اساسي ترين شرط وي اين بود
سند . جنگي، غنايمي به دست آورند، سهمي از آن غنايم به وي تعلق بگيرد

@âžéžií�Ý�Ôي  اين شرط هم در آيه ñó�ÑMÜŽüžáÜa بعد از مسلمان شدن 299.است  آمده 
مي جنگ ها سهمي از غنايم به آن ها رسيده هايش، در تما ابوسفيان و نوه
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اي  با  مسلمان شدن و پيوند نزديك ميان ابوسفيان و محمد به اندازه. است 
  300.است افتهياي به آن اختصاص  اهميت بود كه در قرآن آيه

ي مالك و ثروتمند  ي سوم، فرزند همان عشيره هم چنان كه عثمان خليفه 
بلكه مدام . است نكرده  نداري را تجربه است كه حتي يك روز فقر و  بوده 

حتي به جمع . است هم چون شخصي مالك و دارا، خوشگذراني كرده 
با اين اوصاف، تمامي شواهد حاكي از ازدواجي . خلفاي راشدين پيوست

  . منفعتي و سود جويانه را دارد
  

  :ي محمد زينب، عروس و دختر عمه
  .بن مرّة بن كبيرزينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة 

زنان زيبارخ و ظريف اندام دوران  ي محمد، و از جمله  زينب دختر عمه
 كه محمد برايش صلوات  اي بوده زيبايي وي به اندازه. است خويش بوده 

به بركت . است گو شده  ، و با ديدن هيبت و رخسارش سبحان اهللا فرستاده
. د و طالق مي ستاندي آيات محمد، پياپي شوهر مي كن مهرباني و سايه

دومين . است اولين ازدواجش با انتخاب خويش و براساس عشق بوده 
ي محمد به عقد زيد در  و با خواست و اراده شوهرش با خواست خود نبوده

و همسر محمد  سومين شوهرش هم به خاطر رضايت خدا بوده. است آمده 
 دنياي اسالم زينب سند قابل اعتماد ديگري از واقعيات تراژيك. مي شود

                                                           

بروانه تفـسير ابـن كثيـر    . نْ يجعلَ بينَكُم وبينَ الَّذينَ عاديتُم مْنهم مودةً عسى اللَّه أَ-  300
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اند رنگ و لعابي شرعي و  اگر چه مسلمانان و عالمان ديني خواسته. است
اند براي  نقابي عقلي براي اين داستان سراپا سكسي بيابند؛ اما نتوانسته

بر اين داستان آسماني، پاسخي صحيح و منطقي   سؤاالت و انتقادات وارده
و هم   چنين سناريويي را نداشتهبسياري از مسلمانان امروز هرگز انتظار. بيابند

داستان شگفت انگيز طالق دادن و شوهر كردن  اند كه انتظار هم نداشته چنين 
زينب، كه حاوي رويدادهاي حيرت انگيز سكسي است، در قرآن نيز 

  .شود ديده
MÝÜa@ žâ�ÙŽuaŽìĆŒ�c@ ŽÞŽÉŽu@ bŽàŽì@ ñêñÐĆíŽu@ ðñÐ@ >æĆïŽjÝ�Ô@ æĐà@ �ÞžuŽ‹ñÜ@ žêMÝÜa@ ŽÞŽÉŽu@ bşà@Žçìž‹ñèb�Åžm@ ðñ÷b

@žßí�ÕŽî@ žêMÝÜaŽì@ Ćâ�ÙñèaŽíÐ�dñi@ â�Ù�ÜĆí�Ô@ Ćâ�ÙñÜŽ̂ @ Ćâ�ØöbŽåĆi�c@ Ćâ�ØöbŽïñÈĆ†�c@ ŽÞŽÉŽu@ bŽàŽì@ Ćâ�ÙñmbŽéşà�c@ şæžéĆåñà
Þïñjş�Üa@ññ‡ĆéŽî@ŽížèŽì@şÖŽzÜa.301   

خداوند براى هيچ مردى در درونش دو قلب ننهاده است و زناني را كه 
پنداريد، مادران شما نگردانيده و پسر خواندگانتان را هم چون مادر خود مي 

] لى[اين گفتار شما به زبان شماست و. شما قرار نداده است] واقعى[پسران 
  .كند به راه راست هدايت مى] ست كه[و او. گويد خدا حقيقت را مى

در مورد زيد، دومين شوهر زينب نازل شده  مفسران معتقدند اين آيه 
 الزم است از زبان مؤرخان و مفسران زيد را بشناسيم، تا  در اينجا302.است 
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و آيات  زيد كيست و چرا اين آيه: سؤال. برايمان بهتر روشن شود آيه
  است؟  شده  ديگري در مورد ايشان نوشته

زيد بن “قبل از اينكه خديجه همسر محمد شود، خادمي نوجوان به نام 
ابتدا اين . است  داشته ”سحارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القي

حكيم بن حزام بن  اي گم مي شود و عموي خديجه  كودك در اثر حادثه
بعدها هم چون كادويي .  او را در بازار مي خردخويلد بن أسد بن عبد العزى

 بعد از وصلت محمد و خديجه، 303.مي كند وزين آن را تقديم به خديجه
  . هم چنان نزدشان باقي مي ماند اين برده 

بعد از مدت ها عمو و پدر زيد، كه دنبال زيد بودند، نزد محمد او را مي 
محمد نيز . از وي خواهش مي كنند كه زيد را به آن ها بازگرداند. يابند

اگر ” : و مي گويد. بازگرداندن زيد را، منوط به رضايت خود زيد مي داند
لي اگر خودش خواست مي توانيد بدون هيچ وجهي او را با خود ببريد، و

پس از . ”مي دارم مرا انتخاب كرد، در اين صورت او را نزد خود نگه 
پرسش از زيد و دادن اختيار به او، مبني بر ماندن يا رفتن؛ او ماندن نزد 

محمد اين كار را به فال نيك مي گيرد و بانگ . محمد را انتخاب مي كند
  :بر مي آورد

@^žêşä�c@aìž‡ŽéĆ’ña@”ĆîŽ‹�Ô@‹Ž“ĆÉŽà@bŽîžêq>Š�cŽì@ðñåq>‹Žî@ðñåĆiña@   

                                                           

303 -    ا ريمد فيكَانَ زـنْ                وـل مَخي ْتهـبـنْ الـشَّأْم، سا مِبيـسره مَغيك والن منْ أَنَس بع وِي
تهامة، فَابتَاعه حكيم بن حزَام بن ُخويلد، َفوهبه لعمته َخديجة َفوهبْته َخديجة للنَِّبـي صـلَّى                

َتبو تََقهفَأَع لَّمسو هَلياللَّه عمن سورة االحزاب4تفسير القرطبي، تفسير اآليه. نَّاه . 
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زيد پسر من است، او وارث من و من ! اي قريشيان آگاه باشيد و بدانيد
  . وارث او خواهم بود

بعد از اين كه اين ندا را به گوش ديگر قبايل هم مي رساند، پدر و عموي 
 به 304.زيد بدين كار رضايت دادند و فرزندشان را براي محمد وا گذاشتند

بلكه ! د كه ديگر كسي او را با نام زيد بن حارثه نمي شناختاين خاطر بو
با چنين قراردادي   در فرهنگ اعراب آن منطقه، 305.مي گفتند زيد بن محمد

كه به محمد ايمان  اي بوده  زيد اولين برده. مي توان پسري را مالك شد
به مدينه، زيد نيز جزء مهاجران  بعد از مهاجرت محمد از مكه. است آورده 

رسيد، به  زماني كه زيد به مدينه” : مي گويد عايشه. است همراه پيامبر بوده 
، با عجله  زيد تق الباب كرد و چون پيامبر فهميد زيد آمده. منزل من آمد

لباسهايش را دور خود پيچانيد و خود را به او رسانيد، او را در آغوش  
 تيمحبوب ازي خيارت منابع در 306.هاي پياپي پذيراي او شد گرفت و با بوسه

تا جايي كه . است  آمده انيم به سخن محمد نزد در ديزي  اندازه از شيب
 كه جزء زنان پيشكشي بود، به عنوان اُم كلثوم بنت عقبةمحمد زني به نام 

 آن زن هم با اطالع از اين كه تصميم پيامبر راه 307.، به زيد مي بخشد هديه
                                                           

 . من سورة االحزاب4 تفسير القرطبي، تفسير االيه- 304

  منبع قبلي-305

  فصلت 34 تفسير القرطبي، در تفسير آيه - 306

لَّه عَليه وسـلَّم،   أُم كُْلُثوم ِبْنت عْقبة بن أَبِي معيط، وكَاَنت وهبت نَفْسها للنَّبِي صلَّى ال     - 307
إِنَّما أَردنَا رسـول اللَّـه صـلَّى       : فَزَوجها منْ زيد بن حارَِثة، فَكَرِهت ذَلك هي وأَُخوها وقَالَا           

رَهنَا َغيجفَزَو لَّمسو هَليتفسير القرطبـي في تفسير آيه االحزاب . اللَّه ع 
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بدين ترتيب زيد صاحب  308.دبرگشتي ندارد، بدين تصميم تن در مي ده
اش را  محمد در اقدامي ديگر، زينب بنت جحش دختر عمه. مي شود خانواده

هر چند زينب و هم برادرش بدين وصلت . براي زيد خواستگاري مي كند
بود كه بدين وصلت راضي  اعالم كرده  ناراضي بودند و زينب نيز بي پرده

سازي  د با اين كار، در فكر زمينهاما  بيشتر مردم مي پنداشتند كه محم. نيست
 از داليل عدم رضايت، مي توان به 309.خواستگاري براي خودش است

كرد كه قبول  ي طبقاتي موجود آن روزگاران اشاره گرايي و فاصله عشيره
مشكالتي از اين . اي از يكي از دختران قريش خواستگاري كند نداشتند برده

را  اي مسأله راحتي با آوردن آيهدست، براي محمد خيلي آسان بود و به 
 احزاب را 36ي  هم چنان كه اين كار را انجام داد و آيه. خدايي مي كرد

  .براي حل اين مشكل اختصاص داد
 @Ćæñà@�òŽ‹ŽïñƒÜa@žâžé�Ü@Žçí�ÙŽî@ç�c@ać‹Ćà�c@žê�Üíž�ŽŠŽì@žêMÝÜa@ôŽ›�Ô@aŽ̂ >g@ŞóŽåñàĆüžà@b�ÜŽì@�æñàĆüžáñÜ@Žçb�Ø@bŽàŽì

Žì@Ćâñè>‹Ćà�cbćåïñj₣à@bIÜb�ÝŽš@şÞŽš@Ć‡�Õ�Ð@žê�Üíž�ŽŠŽì@ŽêMÝÜa@>̃ ĆÉŽî@æŽà.310   

                                                           

ال يحـل ألحـد أن      ، بـاب    الهبة وفضلها والتحـريض عليهـا      كتاب:  صحيح البخاري  - 308
 .يرجع في هبته وصدقته

لَما َتبينَ أَنَّه يرِيدها لزَيد، كَرِهت وأَبت وامَتنَعت، َفنَزََلـت           فََظنَّت أَنَّ الْخْطبة لنَفْسه، َف     - 309
فَامَتنَعت وامَتنَع أَُخوها عبد اللَّه لنَسِبها منْ  : في رِوآيه   . فَأَذْعَنت زيَنب حيَنئذ وتَزَوجْته   . الĤْيه

  االحزاب 36ر آيه تفسير القرطبـي در تفسي. قُرَيش

 36 االحزاب - 310
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اش به كارى  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده
فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و 

  . اش را نافرمانى كند، قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است فرستاده
به زينب اختصاص دارد  اين آيه” : مي نويسد قرطبي در تفسير اين آيه امام 

 311.”و راضي به وصلت با زيد گردد تا حكم خدا و پيامبرش را اجابت كرده
 مقابل در مييبگو است بهتر و ديز مقابل دري ا هيآ نيچن با نبيز بيترت نيبد

 با قابلهمي اراي راي كس كه، چون. كندي م خم سر امبرشيپ و خدا ميتصم
 شهيهم اوامرش ؛يمطلقي ها حكم نيچن صدور با محمد و نبوده محمد اوامر

 به نسبت ارعاب و ديتهد با را او كندي نافرمان كهي كس و اند شده اجابت 
  . است  دهيترسان اش، ندهيآ سرنوشت

روزي  محمد با . محمد اگر مدتي زيد را نمي ديد، احوالش را مي پرسيد
منزلشان مي رود، زيد در خانه حضور نداشت و با زينب به . زيد كار داشت

احساسات . بلند باال و سفيد و خوشكل و از هر نظر ناب، روبرو مي شود
�çbzj@”: محمد با اين تصوير زيبا سركشي مي كند و در اين حال مي گويد

líÝÕÜa@ kÝÕà@ �a ”ي دل  بزرگي و جالل از آن خدايست كه برگرداننده
   312.هاست

تيب زينب در دل محمد جا خوش مي كند و زينب نيز متقابالً بدين تر
هنگامي ”: طبري در تفسير خود مي نويسد. چنين حالتي به او دست مي دهد

                                                           

  االحزاب 36 تفسير القرطبـي در تفسير آيه - 311

 37 تفسير القرطبـي، تفسير آيه االحزاب - 312
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ي دل پيامبرش آگاه شد، زيد را نسبت به زينب دچار  كه خدا از نهانخانه
موقعي كه زيد به خانه .  تا بلكه از هم جدا شوند313.”دلواپسي و كينه كرد

: زيد مي گويد. عت مي كند زينب جريانات را برايش تعريف مي كندمراج
موافق هستي طالقت . باشد پيدا كرده پيامبر به تو عالقه ! احساس مي كنم”

مي ”: ؟ زينب هم مي گويد”دهم تا پيامبر با عقد كردن تو، به آرزويش برسد
 خاطر زيد نزد براي اطمينان. جدا شوم و پيامبر نيز مرا پذيرا نباشد ترسم از تو

من مي خواهم زينب را طالق بدهم، پيامبر هم با ”: پيامبر رفت و گفت
  : اي جوابش را داد آوردن آيه

ŽêMÝÜa@>ÖşmaŽì@�ÚŽuĆìŽŒ@�ÚĆï�ÝŽÈ@Úñ�Ćà�c.314   
  همسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار

در زيد هيچ تأثيري نگذاشت، چون كه خودش آخر ماجرا را  اين آيه
 ي هعدپس از اتمام  كثير النكاح و محمد . زينب را طالق داد. بود فهميده

 و زفاف، از زني ي كابين نامه را، به دست زينب داد و  كامگير چهارماه
  . ديگر آغاز شد

چگونه : مي پرسيدند. اي در ميان مسلمانان ايجاد كرد اين ازدواج شبهه
آن ها هنوز نداي ! ردممكن است پدري عروس خود را به عقد خود درآو

زيد پسر من است، وارث من و توريث او خواهم محمد و سر دادن اين كه 

                                                           

313-            َقـعـا وـه مـي نَْفـس َنِبيف َقـعـا وماللَّه م ملا عما لتهد كَرَاهيي نَفْس زف يتفـسير  .  فَأُلْق
 االحزاب 37الطبري، في تفسير اآليه 

 37 االحزاب - 314



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

274 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

از سويي ديگر، ايمان داشتند كه محمد . بود نشده   از گوشهايشان زدوده. بود
و هر كالمي . شخصي پاك است و مصون از هر گونه خطا و اشتباهي است

خداونديست و مسلمانان كه بگويد از روي هوي و هوس نيست، بلكه وحي 
  :بودند به چنين ديدگاهي رسيده  با اين آيه

^ôŽyížî@ČðĆyŽì@bMÜ>g@Žížè@Ćç>g@LõŽíŽéÜa@>æŽÈ@žÖñnåŽî@bŽàŽì.315   
وحي است و اين وحى از جانب  گويد، بلكه و از سر هوس سخن نمى

  . ”خداست
ي  بود و مي گفتند طبق همان گفته اين داليل به اين شبهات دامن زده 

اين . محمد زيد پسر اوست و پدر هم حق ندارد عروس خود را عقد نمايد
 و وجود مي آمد مفرّ بار نيز محمد همانند ديگر بن بست هايي كه برايش به

اي قرآني، به انجام مي  و به سكوت كشانيدن مردم را، با آيه بهترين راه چاره 
قلمداد نمود و آن اين بود كه ازدواج خود را با زينب، امري خدايي . رساند

بدين ترتيب شبهات و حرف و .  حالل اعالم كرد،را  نيز براي ساير مسلمانان
حديث هاي اصحاب را سرپوش گذاشت و با چرب زباني، غائله را مورد 

  . اغماض و ماست مالي قرار داد
@ Úñ�Ćà�c@ ñêĆï�ÝŽÈ@ ŽoĆáŽÉĆä�cŽì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ ŽâŽÉĆä�c@ññ‰MÝñÜ@ žßí�ÕŽm@ Ć̂ >gŽì@ŽêMÝÜa@ >ÖşmaŽì@ �ÚŽuĆìŽŒ@ �ÚĆï�ÝŽÈ

@ôŽ›�Ô@bşá�Ý�Ð@žëbŽ“ĆƒŽm@ç�c@₣ÖŽy�c@žêMÝÜaŽì@Ž‘bşåÜa@ôŽ“ĆƒŽmŽì@ñêîñ‡Ćjžà@žêMÝÜa@bŽà@�Úñ�ÑŽä@ðñÐ@ðñÑĆƒžmŽì
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bŽïñÈĆ†�c@>xaŽìĆŒ�c@ðñÐ@ČxŽ‹Žy@ŽµñåñàĆüžáÜa@ô�ÝŽÈ@Žçí�ÙŽî@b�Ü@Ćð�ÙñÜ@bŽé�ØbŽåĆuşìŽŒ@ać‹��Žì@bŽéĆåĐà@Č‡ĆîŽŒ@Ćâ>éñ÷
ćßížÉÑŽà@ñêMÝÜa@ž‹Ćà�c@Žçb�ØŽì@ać‹��Žì@şæžéĆåñà@aĆíŽ›�Ô@aŽ̂ >g.316   

] نيز[كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو )زيد(و آنگاه كه به كسى 
يعني كافر بودي و خدا به تو ايمان بخشيد و برده (به او آزادي داده بودى 

رت را پيش خود نگاه دار همس: گفتى مى.) بودي و محمد تو را آزاد ساخت 
و از خدا پروا بدار، و آن چه را كه خدا آشكاركننده آن بود در دل خود 

ترسيدى با آن كه خدا سزاوارتر بود كه از او  كردى، و از مردم مى نهان مى
 كه يدييعني زينب را دوست مي داشتي و از شايعات مردم مي ترس(بترسى 

. ما اندرون تو را آشكار مي كنيم. دبگويند پيامبر عروس خويش را نكاح كر
او را به نكاح ] و او را ترك گفت[كام برگرفت ] زن[پس چون زيد از آن )

، در مورد ازدواج مؤمنان، با زنان ]در آينده[تا . تو درآورديم
زينب را نزد (پسرخواندگانشان، چون آنان را طالق گفتند، گناهى نباشد 

  . جام برسانو فرمان خدا را به ان) خود جاي ده
حقيقتاً انسان دچار آشفتگي و پريشاني خاطر مي گردد زماني كه مي بيند 

نه تنها  اين آيه. است كرده  اي قرآني اين گونه، و مستقيماً به نام زيد اشاره  آيه
براي ما، بلكه مورد توجه مفسراني هم چون ابن كثير و قرطبي و بسياري 

در  اند كه كه از عايشه نقل قول كردهتا جايي . است ديگر از مفسران بوده 

                                                           

 37 االحزاب - 316
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اگر پيامبر مطلبي در قرآن را به صورت نهاني باقي مي ”: است گفته اين باره 
   317.”را مخفي مي كرد گذاشت، قطعاً همين آيه

با اين تعبير خدا خود عامل خواستگاري، عقد و نكاح و رسيدن محمد و 
هاي محمد صورت مي و اين گونه يكي ديگر از ازدواج . است زينب بوده 

نمي توان انكار كرد دليل اصلي و منطقي اين ازدواج همان درون پر . پذيرد
هاي جنسي اوست كه حتي در مقابل عروسش كه در حكم دخترش  از عقده

  . ها را سركوب كند اين عقده مي باشد، نتوانسته است 
اخته ، زينب را هم دچار توهمات س ريزي شده ن گونه برنامهي بدييسناريو

تا جايي كه . است بود و ادعا مي كرد كه خدا در آسمان ها، عقد مرا را بسته  
مي زد و اين اوهام را به رخ آن ها مي كشيد و مي  به ديگر زنان محمد طعنه 

كار . ”است ي آسمان ها بسته خداوند عقد و نكاح مرا در هفت طبقه”: گفت
احت شد و او هم در جوابش هايش نار از اين گفته بدان جا رسيد كه عايشه 

من هم آن چنان پاك و معصوم بودم كه، از طرف خدا نازل ”: مي گفت
اند و تنها  بوده ي زنان محمد همگي بيوه  اين بود بقيه منظور عايشه  318.”ام شده

 تياهم با و ارزش با اريبس محمدي برا وصلت نيا. ام بوده من دختر و باكره 

                                                           

317 -      ا قَاَلتا أَنَّهْنهاللَّه ع يضَشة رائهـذه         :  ع ـنْ القـرآن لََكـتَمئًا ملو كان محمداً كاتما َشي
 37تفسير ابن كثير، في تفسير االحزاب . اآليه

ّنِبـي صـلّى الّلـه عَليـه وسـلّم وتَُقـولُ زوجُكـنّ               وِبذَلك كَاَنت تَْفتَخرُ عَلـى نـساء ال        - 318
اتومعِ سبقِ سنْ َفوم ي الّلهنجوزيكُنّ وال37ابن كثير، في تفسير آيه االحزاب. أَه 
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 زينب يبرا كهي مراسم” : است  كرده تيوار انس كهيي جا تا. است  بوده
     319.”است نداشته  بر پا شد، براي هيچ كدام از همسران پيامبر سابقه 

محمد چنان با شكوه براي ”: است امام بخاري از قول أنس نقل كرده 
بود؛ كه براي هيچ كدام از همسرانش چنين مراسمي  زينب مراسم گرفته

   320.”ذبح كردبود، حتي برايش گوسفند  نگرفته
  

   صفيه

ïÑ–ókÉØ@æi@‡ïjÈ@æia@‹àbÈ@æi@óïÉ�@æi@kn‚c@æi@ðïy@oåi@N@@
زندگي . است ر نام داده ييتغ بعدها به صفيه . نام داشت در ابتدا حبيبه صفيه 

. است دو ازدواج ناموفق داشته . است توأم با آسايش و بزرگ منشي داشته 
 مشكم و ديگري هم يك اولي با شاعري يهودي االصل، به نام سالم بن

در سال هفت هجري به . است  بوده 321يهودي به نام كنانة بن أبي الحقيق
   322.است و در سال پنجاه هجري فوت شده  زندگي محمد وارد شده 

ي محمد، بيش از پيش  ساالري و خصلت دربارگونه و پادشاه مدارانه سپه
. تر مي كردخواهي و ازدواج هاي پياپي را در وجودش شكوفا حس زياده

ي  گونه سندي است روشن، كه طبع پادشاه براي اثبات اين موضوع صفيه 
                                                           

 37 تفسير القرطبـي، تفسير آيه االحزاب - 319

لـى زينـب، أولـم     أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم على شيء من نسائه كمـا أولـم ع     - 320
 4873الوليمة ولو بشاة، حديث: باب. بشاة

 110-109 ص 8 الطبقات الكبرى، ج - 321

 110-109 ص 8 براي اطالعات بيشتر الطبقات الكبرى، ج - 322
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از اين به بعد، از آن محمدي كه در مكه، سر در . محمد را نمايان مي سازد
و خوي . و مشغول تبليغات خود بود، هيچ خبري نيست گريبان خود فرو برده

  . ت آميز سوق مي داداش عمالً  او را به سوي رفتارهاي خشون سكس گرايانه
شهر خيبر،  پس از حمالت گسترده و پياپي مسلمانان با فرماندهي محمد، به

روز به طول انجاميد و طي آن افراد زيادي در خون غرق  كه چندين شبانه
شدند، مسلمانان شهر را كامالً  ويران كردند و به عنوان فاتح ميدان به شهر 

يزي، محمد به خاطر چنين فتح و پس از اتمام جنگ و خونر. وارد شدند
بار فرياد اهللا اكبر  ظفر و ويرانكاري ها؛ خدا را شكر گذاري مي كند و سه 

   323.سر مي دهد
هم چون ديگر جنگ ها و پس از هر فتحي، و استيالي بر اموال و غارت و 

ي تقسيم غنايم و اموال بين مسلمانان  چپاول شكست خوردگان، مرحله
ن غنايم اين جنگ تعداد زيادي كنيز بودند كه ميان در ميا. شروع مي شود

 يك 324ي انفال  سوره41ي  مطابق آيه. مجاهدان و اصحاب تقسيم شدند
نيز جزيي از آن غنايم بوده  پنجم اين غنايم به خود محمد مي رسد و صفيه

است كه  با رخساري نوراني و از معدود زنان يهودي بوده  صفيه . است 
                                                           

 1365حديث. مته ثم يتزوجهافضيلة إعتاق أكتاب النكاح، باب .  صحيح المسلم- 323

واعلَمواْ أَنَّما َغنمتُم من شَيء فَأَنَّ لّلـه خُمـسه وللرَّسـولِ ولـذي الْقُرْبـى واْليَتـامى                   {- 324
رَْقـانِ يـوم اْلتََقـى    والْمساكينِ وابنِ السِبيلِ إِن ُكنتُم آمنتُم بِالّله وما أَنزَْلنَا علَى عبـدنَا يـوم الُْف            

الزم است كه بدانيد غنايمي كـه  (سورة األنفال ) 41(} الْجمعانِ والّله علَى كُلِّ شَيء َقديرٌ 
است يك پنجم آن به مربوط به خدا و پيـامبر و اقـوامش و    در اين جنگ نصيب شما شده  

 ... و..
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 محمد در ابتدا جذابيت و زيبايي اين زن نيكو و 325.است ده  بو زيبايي شهره به
اما بعدها . اي مي بخشد از اين رو او را به صحابه. بود مشهور را لمس نكرده 

كه زيبايي و جذابيت اين زن برايش هويدا مي شود، از بخشش خود اظهار 
  . پشيماني مي كند و او را نزد خودش باز مي گرداند

ي پشيمان  ورد اعتماد تاريخ اسالم، چگونگي واقعهأنس يكي از اصحاب م
  :شدن محمد را بدين گونه نقل مي كند

^@@žëŽöbŽv�Ð@@@@�óŽïĆyñ†@@@@ðñåñnĆÈ�c@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@bŽî@Žßb�Õ�Ð@@@@IóŽî>ŠbŽu@@@@Ćæñà@@@@>ðĆjş�Üa@@@@ĆkŽèĆ̂ a@Žßb�Õ�Ð
@ Ć‰žƒ�Ð@@@@ IóŽî>ŠbŽu@@@@ Ž‰Ž‚�d�Ð@@@ čðŽïžy@ ŽoĆåñi@ �óşïñÑŽ–@@@@ ñêMÝÜa@ ĐðñjŽä@ô�Ü>g@ ČÞžuŽŠ@ ŽöbŽv�Ð@@@@ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–

@ŽâMÝŽ�Žì@@@@ŽoĆï�nĆÈ�c@ñêMÝÜa@şðñjŽä@bŽî@Žßb�Õ�Ð@@@@�óŽïĆyñ†@@@@čðŽïžy@ŽoĆåñi@�óşïñÑŽ–@@@@ñ‡ĐïŽ�@@@@�ó�ÅĆîŽ‹�Ô@@@@>�ñ›şåÜaŽì@@
@�Ð@Žßb�Ô@bŽéñi@žëížÈĆ†a@Žßb�Ô@�Ú�Ü@bMÜ>g@ž|�ÝĆ—Žm@bŽà@₣ðñjşåÜa@bŽéĆï�Ü>g@Ž‹�ÅŽä@bşá�Ý�Ð@bŽéñi@ŽöbŽv@@@@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–

@ŽâMÝŽ�Žì@@@@Ć‰ž‚@Žßb�Ô@@@@IóŽî>ŠbŽu@@@@Ćæñà@@@@>ðĆjş�Üa@@@bŽéŽuşìŽ�ŽmŽì@bŽé�ÕŽnĆÈ�cŽì@Žßb�Ô@bŽèŽ‹Ćï�Ì.326  
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فَلَما دخَلَ الْقَرْيـةَ َقـالَ      و.و.َخيبرَ   غَزَا    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم        لَ اللَّه   أَنَّ رسو  أَنَسٍ      عنْ   -  326
     ترُ خَرِبأَْكب ا         اللَّهنَاهبأَصقَالَ و رَّاتا ثَلَاثَ مرُ، قَاَلهبةً    َخيْنوع    عمجو    يبالس    هاءـةُ    فَجيحد   
صـفيةَ ِبْنـت      فَأََخـذَ      جارِيةً     فَقَالَ اذْهب فَُخذْ       السبيِ     منْ     جارِيةً     فَقَالَ يا رسولَ اللَّه أَعطني       

  ييح    اللَّه لٌ إِلَى َنبِيجر اءفَج    لَّمسو هَليع لَّى اللَّها   ص ا َنبِيفَقَالَ ي تَطيأَع ـةَ     للَّهيحةَ     ديـفص
   ييح ِبْنت     ديَظةَ    سيرِ    قُرَيالنَّضا    وها نَظَرَ إَِليا فَلَمِبه اءا قَالَ فَجِبه وهعقَالَ اد إِلَّا لَك لُحا تَصم

  النَّبِي        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهـةً      قَالَ ُخذْ      صارِيـنْ      جيِ      مبـا         الـسهجتَزَوـا وتََقهأَعـا َقـالَ ورَهَغي .
 هـم چنـين     1365حـديث . فضيلة إعتاقه أمته ثـم يتزوجهـا      كتاب التكاح،   . صحيح المسلم 

 .سفرسنن النسائي، باب البناء في ال
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نزد پيامبر رفت و از وي تقاضاي كنيزي ”  دحيه“كي از ياران پيامبر به نام ي
او هم . كي از كنيزان را بردار و بروي: پيامبر مي گويد. ز ميان اسيران را كردا

بِنْت حيي را انتخاب مي  صفيةَمستقيماً از ميان سهام محمد، كنيزي به نام 
: و به وي مي گويد بعد از مدتي يكي ديگر از يارانش نزد پيامبر رفته. كند

ي بني قريظه و بني نضير  ي دو قبيله  همان ملكه�óşïñÑŽ– Žïžy@ŽoĆåñičðاي پيامبر خدا 
. بخشيدي؟ به خدا سوگند آن تنها اليق به شماست نه كسي ديگر را، به دحيه

پس از باز پس گيري . بازستانند ايشان هم دستور مي دهد كه او را از دحيه
 امر مي كند برو به دحيه. ي او مي شود ، پيامبر تنها با نيم نگاهي شيفته صفيه

مي  يكي ديگر از كنيزان را انتخاب كن؛ چون اين زن را براي خودم نگه
  ” .و از كنيز بودن نجات مي يابد و او را به عقد خويش در مي آورد. دارم

پس از قتل عام اقوام و خويشان اين زن، خود اين زن نيز با رخسار دلكش 
ه او نيز خود، قرباني نيروي شهواني و احساسات محمد مي شود و بدين گون

اند قبل از مراجعت كامل  روايت كرده. مي شود به ليست زنان محمد افزوده
و  را آماده صفيه م سلمه، ، اُ مجاهدان خدايي از شهر خيبر به شهر مدينه

آرايش مي كند و قبل از مراجعت به شهر مدينه، محمد در كنار اين زن 
و صاحب اختيار، دامادي مالك  ، هم چون تازه دهيو مكافات چش ستمديده

حتي بخاري 327.شب زفافي توأم با كامجويي با وي را به پايان مي رساند

                                                           

  منبع قبلي-  327
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ي اين ازدواج را  روزه شبانه بدون هيچ شرم و عذاب وجداني، مراسم سه 
  328.است ستايش كرده 

مي رسند، زنان انصاري خبر  هنگامي كه محمد و مجاهدانش به شهر مدينه 
او هم با حالتي . مي رسانند به گوش عايشهازدواج و دامادي مجدد محمد را 

. شد محمد به چشمانم خيره ” : مي گويد عايشه. عصباني نزد محمد مي رود
محمد به دنبالم آمد، مرا در آغوش . من هم به او پشت كردم و برگشتم

  329.”گرفت، به او گفتم اين يهودي را نزد يهوديان برگردان
 از شهيعا منظور”: است  هنوشت  شهيعا عمل نيا حيتوض در” يسند“

است كه تاب تحمل اين ازدواج  به ميان يهوديان اين بوده   هيصف بازگرداندن
و چنين عكس العملي خود نشان از اندوهگيني و عدم رضايت وي  را نداشته،

   330”.دارد
اشان، به طور طبيعي در  جنسي انسان ها در ميان خانواده ي  ارضاء غريزه

كان پذير است، تا جايي كه در اين حالت ها عشق و زمان آرامش و آشتي ام
ي جنسي مسلمانان؛  اما حتي اين حالت طبيعي غريزه. محبت فزوني مي يابد

تأثير مستقيم  فرهنگ غالب عشاير پيشگي منطقه،. با ديگر انسان ها فرق دارد
                                                           

328  -      النَّبِي أَقَام        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهنَ     صيرَ     ببيَنةِ     َخيدالْمثَلَاثًا     و      هَلينَى عبي      ةَ ِبْنـتيفبِص
يياتخاذ السراري ومن أعتق جاريتـه ثـم تزوجهـا      صحيح البخارى، كتاب النكاح باب      .  ح .

 4797حديث

ــساء    - 329 ــاب حــسن معاشــرة الن ــاب النكــاح، ب ــد األول، كت ــن ماجــة، المجل .  ســنن اب
 1980حديث

 . به شرح سندى بر روايت هاي ابن ماجة در اين مسأله  مراجعه - 330
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، تا جايي كه چه در موقع جنگ و چه در موقع طرح  بر آن ها گذاشته
پيامبر . است در جوش و خروش بوده  ز آن ها، همواره يراچيني، غ دسيسه

بر  منطقه ، فرهنگ عشايرگرايانه ي فردي در بطن آن جامعه اسالم به مثابه
تنها در زمان آرامش و آسايش، بلكه در  نه . است وجود ايشان نيز غالب بوده 

انگيزي هم، خواهش هاي نفساني وي، هم چنان در اوج  زمان جنگ و فتنه
جنگ خيبر نمادي كامل از كشتار، اشغال، قتل عام، غارت و . است ده بو

ي كامالً  محرز آن، به بردگي  كه نتيجه! است چپاول آن دوران بوده 
در آن ميدان كارزار جنگ . است كشانيدن هر چه بيشتر اسيران جنگي بوده 

است  و خونريزي، محمد فقط در فكر ارضاء غرايز جنسي خويش بوده 
در . است بوده  اي كه در راه  يچ توجهي به آخر و عاقبت فاجعهبدون ه

ي زني دلربا كه  جنگي چنين خونين، هوس هاي سكسي محمد به وسيله
او مي شود؛ و در عين حال كه اقوام و خويشانش را قرباني و سالخي  شيفته

روزه تبديل مي  شبانه مي كند، اما لذت همخوابگي با وي، به مراسمي سه 
است،  و كنيز محسوب شده  ه خاطر اين كه غنيمت جنگي بودهب. شود

گويا شرف هم آغوشي و جماع با محمد . اي نيز برايش مقرر نمي كند مهريه
 عتيشر و  بوده آزادي زن  قبالً  هيصف اين در حاليست كه 331.است افتهيرا 

  . است  كرده ليتبد زيكن به را او اسالم

                                                           

331 -     ولَ اللَّهسلَّى ا     أَنَّ رص   لَّمسو هَليع َتقَ    للَّهةَ    أَعيفا      صاَقهـدـا صتَْقهـلَ ععجصـحيح  . و
 4798حديث. من جعل عتق األمة صداقهاالبخارى، كتاب النكاح باب 
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ي جلو دري ا صحابه محمد، و  هيصف يعروس شب در اند كرده نقل مؤرخان
 نيا بودند  گفته محمد به. است  بوده محمد ازي پاسدار مشغول ها آن چادر

 ديبا اكنون است،  داده دست از جنگ در را شوهرش و برادر و پدر زن
 خداوند كه است حيتوض به الزم  332.برساندي بيآس شما به مبادا بود محتاط
 نيچن نيزمي روي ها انساني تمامي برا قرآن در محمد تيشخصي  درباره

  ” : ديگوي م
@ž‡îñ‡Ž’@ ŽêMÝÜa@ şç>g@ ŽêMÝÜa@ aí�ÕşmaŽì@ aížéŽnĆäb�Ð@ žêĆåŽÈ@ Ćâ�ØbŽéŽä@ bŽàŽì@ žëìž‰žƒ�Ð@ žßíž�ş‹Üa@ žâ�ØbŽm�e@ bŽàŽì

ñlb�ÕñÉÜa.333   
و از آن چه شما را باز داشت . و آن چه را پيامبر به شما داد آن را بگيريد

  ..كيفر است  و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت.باز ايستيد
  

  خَولَه دختر حكيم

âïñÝŽ�@ðñåŽi@Ćæñà@˜�ÔĆì�dÜa@æĆi@âïñÙŽy@oĆåñi@ó�ÜĆíŽ‚   
اند  ابن كثير به عنوان مفسر و بخاري به عنوان راوي احاديث، روايت كرده

بوده “ خوله “است  كرده  زناني كه خود را به محمد هديه كه يكي از جمله 
  .  بيان خواهد شدمفصلي بحث) يياهدا خود ا يهبة  (مورد در 334. است 

                                                           

 .صفية بنت حيي/ كر المستدرك على الصحيحين، ذ:  الحاكم- 332

 7 الحشر - 333

334  -)   يمٍ       كَاَنتكح َلةُ ِبْنتَخو    لنَّبِينَّ لهنَ أَنْفُسبهي ونْ اللَّائكتـاب  : صحيح البخاري.) م
 51-50تفسير ابـن كثيـر فـي تفـسير اآليـه      . النكاح، باب، هل للمرأة أن تهب نفسها ألحد     

 .االحزاب
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  ميمونه 

IójîìŠ@æi@ã��a@æi@�¡@æia@ôä�y@æi@tŠb¨a@oåi@óäíáïàH   
رهم بن عبد  أبو(بعدها همسر ) مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي(قبالً همسر

  مي شود، بعد از فوت ايشان، در سال هفت هجري به)العزى بن أبي قيس
 به را او اسم محمد بعدها ، بوده برَّة اسمش قبالً 335.عقد محمد نائل مي آيد

  . است  داده رييتغ مونهيم
  

   عمره

óïiþÙÜa@‡î�î@oĆåñi@ò‹ážÈ   
در مورد نام . است ايشان در سال هشت هجري به عقد محمد در آمده 

گروهي مي گويند . كامل اين زن، ميان مؤرخان اختالف نظر وجود دارد
ò‹áÈ@اما برخي ديگر او را با نام   بوده فاطمة بنت الضحاك بن سفياناواسم 

‡ïjÈ@æi@‡î�î@oåiسبا بنت سفيان در برخي ديگر از منابع با نام.  مي شناسند 
@óïiþÙÜaاما به نظر اينجانب . است شده   شناخته بن عوف ‡î�î@ oĆåñi@ ò‹ážÈ 

  . صحيح تر است
  

  

  

                                                           

 .  أزواج رسول اهللا الطبقات الكبرى، ذكر- 335
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  ..است يي داشته ليست زناني كه با آن ها پيوند زناشو

  
در ميان منابع و مأخذ تاريخ اسالم بر سر تعداد و نام زنان محمد اختالف 

ولي چيزي كه مورد يقين است، با اين تعداد زنان، زناشويي . نظر وجود دارد
  : است داشته 

1N ‡Ýîí‚@oåi@ó°‡‚@@
2N ÷ïÔ@æi@óÉàŒ@oåi@ò†í�@@
3N bÈ"ó’@oåi@ðic@‹Ùi@Öî‡—Üa@@@
4N @lbn©a@æi@‹áÈ@oåi@ó—Ñy@@
5N @ò�ñÍ¾a@>æi@�óïàc@ðñi�c@oåñi@‡åè@@
6N ójïjy@ãcI@l‹y@æi@‹ƒ–@oåi@óÝàŠH@@
7N lb÷Š@æi@”zu@oåi@kåîŒ@@
8N tŠb¨a@æi@óº�‚@oåi@kåîŒ@@
9N íuŠa‹š@ðic@æi@tŠb¨a@oåi@óî‹îN@@

10N kn‚c@æi@ðïy@oåi@óïÑ–@@
11N ì‹áÈ@æi@‡îŒ@oåi@óäb±Š@@
12N çíÉ�@oåi@óîŠbà@NIŠbà@êi@Šíé“à"ë@"ônjÔ@H 

13N âïñÝŽ�@ðñåŽi@Ćæñà@˜�ÔĆì�dÜa@æĆi@âïñÙŽy@oĆåñi@ó�ÜĆíŽ‚@@
14N Iójïjy@ãc@HóÝàŠl‹y@æi@‹ƒ–@oåi@@@
15N tŠb¨a@oåi@óäíáïà@@
16N óïiþÙÜa@‡î�î@oĆåñi@ò‹ážÈ@ 

17N óÝï»@ 
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  336.است كرده  كنيزي كه زينب دختر جحش، به او هديه هم چنين  .18
همان همسراني هستند كه با آن ها ازدواج كرده   نفره  اين ليست هجده

 و. باشد؛ كه ذكر گرديد  بودهياحتمال دارد اين تعداد كمتر از شمار. است 
دليل آن نيز ناشي از كثرت زناني است كه محمد با آن ها ازدواج كرده 

احتمال مي رود در اين راستا زنان آزاد و كنيزان از هم قابل تشخيص . است 
المستدرك “در كتابش با نام ” حاكم“مؤرخ بزرگي هم چون . باشند نبوده

د با ازدواج محم”: است اي كهن تر، نوشته   با پيشينه”على الصحيحين
ي  هاي منسوب به قبيله هفت زن از طايفه. زن غير قابل انكار است هجده

ي قريشي، نه زن ديگر را از ديگر  ي خليفه قريش، يك زن را از خانواده
كه   مطابق آن چه337.”است قبايل، و از ميان يهوديان يك زن را اختيار كرده 

ز ميان زنان آزاد، دو زن ا ي اين زنان استنباط مي شود، يازده  از زندگي نامه
است،  زن از آن ها كنيز بودند، يكي از آن ها با خود اهدايي همسر وي شده 

است، حاصل جنگ و خونريزي  و سوغات پادشاهان هم يك زن بوده  هديه 
  . است براي محمد بوده  شده  زن به غنيمت گرفته  و چپاول، سه 

  
                                                           

.  وجارِيةٌ أُخْرَى جميَلةٌ أَصابها في بعضِ السبيِ وجارِيةٌ وهبْتها َله زيَنب ِبْنت جحشٍ - 336
 فـصل  48-47ص1السيرة النبوية، زاد المعاد في هدي خيـر العبـاد، ج  : اطالعات بيشتر در  

 .في سراريه صلى اهللا عليه وسلم

وصح عندنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تـزوج ثمـاني عـشرة امـرأة           وقد ثبت    - 337
سبع منهن من قبائل قريش و واحدة من خلفـاء قـريش و تـسعة مـن سـائر قبائـل العـرب و                  

  4/4واحدة من بني إسرائيل الحاكم، المستدرك على الصحيحين، 
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  بخش دوم

   ليست زناني كه آن ها را نكاح كرده، 

  است  ولي زناشويي با آن ها را به انجام نرسانيده
  

ها و غرايز سيري  عقده.. غير از آن تعداد زناني كه داستانشان نقل شد
هر كدام از اين . است ناپذير محمد او را به سوي زنان ديگري هم سوق داده 

ولي بعد از  زنان، كه شرحشان در ذيل مي آيد، از آن ها خواستگاري كرده
است و  اح، هر كدام به داليل مختلفي مجبور به طالق آن ها شده عقد و نك

در اينجا داستان . است حرص سكس كامل با آن ها در دلش به جاي مانده 
برداري از  برخي از آن ها را مي آوريم؛ تا رسالت اين كتاب كه همانا پرده

  . باشيم ي اسالم است، را به انجام رسانيده  مسائل در پرده
  

  أسماء 

æi@çí§a@ðic@æi@çbáÉåÜa@oåi@öb�c tŠb¨a@æi@†í�ÿa@@
. اند نقل كرده مؤرخان علت جدايي اين زن از محمد ر،ا به دو شيوه 

زفاف منتظر  ، در خلوتگه  اند؛ زماني كه اين زن عروس محمد شده گفته
ي زفاف مي شود، أسماء از  هنگامي كه محمد وارد پرده. است محمد مانده 

اين جمله باعث . ”مرا ايمن گردان”: رد و به او مي گويداو دوري مي گي
: اند  در روايتي دگر بدين گونه روايت كرده338.است جدايي آن دو شده 

                                                           

 .أسماء بنت النعمان/ المستدرك على الصحيحين، ذكر :  الحاكم- 338
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أسماء هم در . ”جلو آي“است  به أسماء گفته حجله  محمد در خلوتگه”
گويا اين كالم أسماء، غرور محمد را . “تو جلو بيا“است  جواب گفته

و سبب جدايي  ت و همين جمله محمد را به خشم آورده، اس دار كرده  خدشه
  339.است آن دو شده 

  

   قتيله

@óîìbÉà@æi@l‹Ø@ñ‡Éà@æi@÷ïÔ@oåi@óÝïnÔ@@
ي   آن هنگام كه محمد أسماء را طالق مي دهد و با عصبانيت از كلبه

: اي به نام األشعث بن قيس به محمد مي گويد بيرون مي آيد، صحابه حجله 
 دوست داري همين االن زني برايت مي گيرم كه هم نگران نباش، اگر”

او ” آن زن كيست؟” : محمد مي گويد. ”اي اصيل باشد زيبا و هم از خانواده
محمد با خرسندي تمام رضايت خود را . ”است خواهرم قتيله”: هم مي گويد

ي يمن مي شود تا خواهرش را كه ساكن آنجا  اشعث روانه. اعالم مي كند
بعد از طي طريقي از جانب يمن به سوي مكه، . مد بياوردبود به خدمت مح

. ي راه خبر مرگ محمد را مي شنوند و ناچار به يمن باز مي گردند در ميانه
 قيس بن“ بعدها از اسالم خارج مي شود و همراه عاشقش به نام  قتيله 

 بعد از فوت 340.فرار مي كنند تا خود را مخفي كنند“ مكشوح المرادي 

                                                           

 "اسماء" منبع قبلي در بحث مربوط به - 339

ذكـر قتيلـة بنـت    . الطبقات الكبـرى، ذكـر أزواج رسـول اهللا      :  براي اطالعات بيشتر      -340
 قيس
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و آن ها را  كر تصميم مي گيرد اين دو عاشق و معشوق را گرفته محمد، ابوب
اما . تنها با اين اتهام كه كسي حق ندارد با زنان پيامبر ازدواج نمايد. بسوزاند

محمد با وي ”: عمر بن خطاب مانع اين تصميم مي شود و مي گويد
د و در نهايت به جمع زنان آزا و شامل قانون حجاب نشده  همخوابگي نكرده

  .  و اين خود رفع اتهامي براي آن ها مي شود341.”است نپيوسته 
  

   مليكه

óïäbåÙÜa@kÉØ@oåi@óÙïÝà@@
است كه در جنگ بر ضد مسلمانان كشته  كساني بوده  پدر اين زن از جمله

، اين زن از  ي عايشه و نقشه ، با دسيسه پس از عقد كردن مليكه. است شده  
رخسار زيبا و اندام . ابدي مي ييمد، رها به نام كلكسيون زنان محيا مخمصه

: نزد او مي رود و مي گويد. را بر مي انگيزاند برناي ايشان، حسادت عايشه
است، وي را بر  كه شرمسار نمي گردي، كسي كه پدرت را كشته! عجبا”

آميز وي را به  درون پريشان و كينه ؟ اين كالم عايشه”بالين خود جاي دهي
رو در شب زفاف خود را تسليم محمد نمي كند، از اين . جوش مي آورد

اقوام و نزديكان مليكه نزد محمد مي . بدين خاطر او نيز طالقش مي دهد
ي وي را دارند و تاكيد مي كنند از  آيند و تقاضاي بخشش و پذيرفتن دوباره

اما . است ، كسي او را فريفته  روي جواني و خامي اين كار را انجام داده

                                                           

قتيلـة بنـت    / المـستدرك علـى الـصحيحين، ذكـر         : الحاكم:  براي اطالعات بيشتر   - 341
 .قيس
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او نيز بعدها همسر شخص .  خودش پشيمان نمي شودمحمد از تصميم
  342.ديگري مي شود

   عاليه

@çbïjÄ@oåi@óïÜbÉÜa@@
ترين وقايع ازدواج  هم خوردن اين وصلت، كه يكي از قابل توجه علت به 

در شب زفاف زماني كه محمد  و طالق هاي آني پيامبر است، اين بود كه
 بيند؛ در همان شب و در همان هايي سفيد رنگ مي را با لكه بدن عريان عاليه 

  343.طالقش مي دهد و مهرش را نيز به او مي بخشد لحظات اوليه 
  اميمة

Ióáïàa@H@bîIÞïya‹’@æi@çbáÉåÜa@oåi@öb�aH@@
اتفاق عجيبي در شب زفاف براي اين زن روي مي دهد، گويا در آن شب 

  : است محمد به وي گفته
 ðñÜ@ñÚŽ�ÑŽä@ðñjŽè@Žßb�Ô   

  .كن ديهخودت را به من ه
  ”: بدين گونه جوابش را مي دهد اميمه

                                                           

 مليكـة بنـت     ذكـر . الطبقات الكبرى، ذكر أزواج رسـول اهللا      :  براي اطالعات بيشتر      -342
 كعب الليثي

ــاد،   654 العقيلــي، ص- 343 ــسيرة النبويــة، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العب  در كتــاب ال
 .است  اي ديگر روايت شده به شيوه. اجهو فصل في أز48-47ص1ج



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

291 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

ñó�Ôí₣�ÝñÜ@bŽéŽ�ÑŽä@�ó�ÙñÝŽáÜa@žkŽéŽm@ĆÞŽèŽì@Ćo�Üb�Ô.”344  
مي كند؟ محمد با پيش  آيا دختر پادشاه، خود را به مردي بازاري هديه

خود را عقب  اما اميمه. وي را دارد آمدن، سعي در نوازش و آرامش دادن به
 محمد 345.”از دست تو به خدا پناه مي برم” : يدمي كشد و به محمد مي گو

  . نيز او را طالق مي دهد
. اند اين را نمي توان انكار كرد كه اميمه و أسماء دو زن متفاوت بوده

اند كه حاضر به ازدواج با  مطلب قابل تأمل اين است كه، زنان زيادي بوده
  .اند اند و او را شخصي بازاري دانسته محمد نشده

  سنا 

öbå�óïáÝ�Üa@oÝ—Üa@æi@öb�c@oåi@@@
اما سنا قبل از رفتن به .  او را عقد مي كند محمد از سنا خواستگاري كرده

   346.چشم از جهان فرو مي بندد! ي بختش خانه
بدون ايجاد پيوند  در كل اين زنان، زناني هستند كه آن ها را عقد كرده

  :و آن ها عبارتند از زناشويي 
1N ðic@æi@çbáÉåÜa@oåi@öb�cçí§a@@@
2N óïáÝ�Üa@oÝ—Üa@æi@öb�c@oåi@öbå�@@

                                                           

344 -  ى ِبيووَقةِ قَالَ فَأَهلسا لهَكةُ نَفْسلالْم بلْ َتههو ي قَاَلتل كبِي نَفْسقَالَ ه هدي ضَعي هد
     نْكم وذُ بِاللَّهأَع كُنَ فَقَاَلتتَسا لهَليمن طلق وهـل    ، باب   الطالق، كتاب   صحيح البخاري . ع

 4956/4957حديث. يواجه الرجل امرأته بالطالق

 . منبع قبلي-   345

 .سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية/ المستدرك على الصحيحين، ذكر :  الحاكم- 346
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3N óïäbåÙÜa@kÉØ@oåi@óÙïÝà@@
4N l‹Ø@ñ‡Éà@æi@÷ïÔ@oåi@óÝïnÔ@@
5N kÉØ@oåi@öb�c.@@
6N Þïya‹’@oåi@óáïàa. 

7N óïjÝÙÜa@óÑïÝ‚@oåi@Óa‹’.@@
8N óî‡åÙÜa@óîìbÉà@oåi@ë‹áÈN 

9N çbïjÄ@oåi@óïÜbÉÜa@@
10N óîŠbÑÍÜa@ë‹áÈ. 

11N óîŠb—äÿa@âïn©a@oåi@ôÝïÜ. 

12N óîŠb—äÿa@âïÙy@oåi@ôÝïÜ ÿaóï�ì. 

13. ‡î�î@oåi@‡åè347  
  بخش سوم

  

   زناني كه از آن ها خواستگاري كرده،

  ..اند ولي هر يك به داليلي به عقد و نكاح او در نيامده

  
جنسي سيري ناپذير، در هر موقعيت و در هر شرايطي،  ي  سكس و غريزه

و همچو نيرويي آتشين و پر جوش،  بر وجود و افكار محمد غالب بوده 
است، تعداد  غير از آن تعداد زناني كه عقد كرده . است ته درونش را گداخ

                                                           

. سمية ازواج الرسـول اهللا    ذكر ت .   براي اطالعات بيشتر المستدرك على الصحيحين       -347
 28في تفسير آيه االحزاب : هم چنين تفسير القرطبـي
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شرف ديدار او نائل   ، ولي مثل بقيه به ديگري از زنان را خواستگاري كرده
حاال به هر دليلي، چه از . اند وي قرار نگرفته و مورد خشونت پيامبر گونه نشده

ا در ي. اند ي محمد زده طرف خود يا از طرف خويشان؛ دست رد به سينه
ضباعة بنت "مثالً . است برخي موارد پشيماني از طرف خود محمد بوده 

، با باسن بزرگش توجه محمد را   يكي از زنان باب طبع اعراب بوده"عامر
قبل از شروع به تبليغ براي پيامبريش، اين زن را با . است به خود جلب كرده 

تگاري كرد ولي  محمد از او خواس348.بود ديده  حالت عريان در داخل كعبه
  349.است بعدها كهولت و سن باالي آن زن مانع از آن ازدواج شده 

ي خواستگاري باقي  اين هم تعدادي از آن زناني كه، فقط در مرحله
  : ماندند

1N æi@kÝn¾a@‡jÈ@æi@ò�¼@oåi@óàbàc @â’bè@@
2N ó—ïjÔ@æi@ò�jè@æi@Þî‰�a@oåi@óÜí‚@@
3N òì‹Ð@æi@óÑïÝ‚@oåi@Óa‹’@@
4N íÈ@æi@tŠb¨a@oåi@ò‹àæi@kÉØ@æi@Ó çbïiˆ. 

5N ójÝÉq@æi@‡îŒ@æi@tŠb¨a@æi@Þé�@oåi@ójïjy óîŠb—äÿa. 

6N êï’‹ÕÜa@ë†í�. 

7N êÝ›ä@æi@óàb“i@oåi@óïÑ–. 

8N æi@kÉØ@æi�“Ô@æi@óáÝ�@æi@Ã‹Ô@æi@‹àbÈ@oåi@óÈbjš óÉïiŠ. 

9N êîŠbÑÍÜa@‹ibu@oåi@Úî‹’@ãc. 

                                                           

  اآلصابة، ابن حجر العسقالني، باب، ضباعة بنت عامر- 348

  الطبقات الكبرى، آلبن سعد، ذكر من خطب النبي، ولم يتم نكاحه- 349
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10N óîŠb—äÿa@Úî‹’@ãc.I@Úî‹’@ãaH 

11N ÓíÈ@æi@ça†ì†@oåi@óşîŽ��Ì 

12N ì‡Üa@Úî‹’@ãcêï�. 

13N êî‹àbÉÜa@óï’‹ÕÜa@Úî‹’@ãc. 

14. Iôäbè@ãc@H‡jÈ@æi@kÜb�@ðie@oåi@ón‚bÐ kÝn¾a.350  
  

*****  
  

است؛ تنها يك نفر از آن  در ميان تمامي زناني كه با آن ها ازدواج كرده 
به غير از اولين . اند بوده همگي بيوه  بقيه )  عايشه(،  ها دختر بوده

 سالگي، يعني 63 تا 50ي زماني  هزنانش  در فاصل ، با بقيه) خديجه(همسرش
  : براي مثال. است سال آخر عمرش، ازدواج كرده  در مدت سيزده

  �óÉàŒ@oåi@ò†í  سالگي 51در 

  Öî‡—Üa@‹Ùi@ðic@oåi@ó“÷bÈ سالگي  54در
  lbn©a@æi@‹áÈ@oåi@ó—Ñy سالگي  56در

  tŠb¨a@æi@óº‰‚@oåi@kåîŒ سالگي  56در

 óáÝ�@ãcMc@oåi@‡åèóïàc@ði سالگي  56در

 zu@oåi@kåîŒ” سالگي  56در 

                                                           

ن مكتـوب  كنيد كه بيشتر اين اسـماء در آ    براي اطالعات بيشتر به اين منبع مراجعه  -350
 الطبقات الكبرى، ذكر من خطب النبي من النساء فلم يتم نكاحه: هستند 
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  Ióî‹îíu@HtŠb¨a@oåi@òş‹Ži سالگي  58در

  –kn‚c@æi@ðïy@oåi@óïÑ سالگي  60در

 Iójïjy@ãc@H@çbïÑ�@ðic@oåi@óÝàŠ سالگي  60در

@@óïiþ�a@tŠb¨a@oåi@óäíáïà@ سالگي  60در
  . اند تمامي زنانش نيز بدين منوال بوده

زن به طور  گرفت كه محمد در زندگيش با هجده مي توان اين گونه نتيجه
ولي  ديگر را عقد كردهزن  سيزده. است رسمي پيوند زناشويي داشته 

، اما به داليلي ازدواج  زن هم خواستگاري كرده ، از چهارده زناشويي نكرده
  . است كامل، برايش ميسر نبوده 

  
  

  بخش پنجم

  خود اهدايي زنان به محمد
  

ايست به نام خود  هاي قابل توجه دنياي اسالم، پديده يكي ديگر از پديده
يا خود اهدايي ) هبه(و روايات به نام كه در قرآن . اهدايي زنان به محمد

خواست، مي توانست خود را  معروف است، هر زن شوهردار يا بيوه اگر مي
او هم اگر اشتياق به معاشقه داشت، . كند به عنوان هديه به محمد تقديم 

ولي اگر ميل به معاشقه . داشت و حالل او مي شد براي خودش نگه مي
زن هم . آورد قد كسي ديگر در مينداشت در اين صورت او را به ع
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اين خود اهدايي زنان مختص به محمد بود ! توانست اظهار  پشيماني كند نمي
  : سوره احزاب50ي  مطابق آيه! و براي ديگر مؤمنان حرام است

ñÜbŽ‚@bŽéŽzñÙåŽnĆ�Žî@ç�c@ð�jåÜa@Ž†aŽŠ�c@ Ćç>g@ĐðñjşåÝñÜ@bŽéŽ�ÑŽä@ĆoŽjŽèŽì@ç>g@IóŽåñàĆü₣à@Iò�cŽ‹ĆàaŽì@�ÚMÜ@IóŽ—
ŽµñåñàĆüžáÜa@>çìž†@æñà.351  

به پيامبر ببخشد در صورتى كه پيامبر ] داوطلبانه[و زن مؤمنى كه خود را 
ويژه توست نه ] اين ازدواج از روى بخشش[بخواهد، او را به همسري بگيرد 

  ... .براي ساير مؤمنان
ه  بيتمايز قايل شدن در اين نوع ازدواج و اختصاص داشتن چنين زنان

ي سكس،  در آيه كامالً مشخص است و جزء نوآوريهاي اين نابغه پيامبر، 
اما . باشد توان گفت كه يگانه ابداع محمد مي به جرأت مي. شود محسوب مي

  . است ساير مسلمانان را از بركات اين ابداع، محروم كرده 
  : ابن كثير در تفسير اين آيه چنين بيان كرده است

 سلَيŽm@Şò�cŽ‹ĆàbñÜĐðñjşåÝñÜ@bMÜ>g@‹ĆéŽà@b�ÜŽì@čðñÜŽì@>‹ĆïŽÍñi@�ÞžuŽ‹ñÜ@bŽé�ÑŽä@kŽé.352  
هيچ زني حق ندارد بدون مهريه و بدون حضور سرپرستش، خود را به 

  .عقد مردي ديگر در بياورد بجز براي پيامبر
اهداء كردن زنان قبل از اسالم رواج داشته است اما خود اهدايي زنان   البته 

ي با ارزش در ميان سرداران و  زنان هم چون يك هديه. است وجود نداشته 
به عنوان نمونه پادشاه . اند قدرتمندان و ثروتمندان و پادشاهان مبادله شده

                                                           

 50 االحزاب - 351

  االحزاب50ي   تفسير ابن كثير در تفسير آيه- 352
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 خود را، به عنوان هديه براي محمد فرستاده يمقوقس دو زن و دختر عمو
  . است

ي از او هم در كمال مهرباني و با آغوشي باز، پذيراي آن ها شد و با يك
 ولي هيچ موردي مشاهده نشده است كه زني  353.آن ها هم همخوابگي كرد

در شبه جزيره عربستان چه قبل از اسالم، و چه بعد از اسالم، خوداهدايي 
ي جنسي  ها و غريزه را، صرفاً جهت سير كردن عقده محمد اين پديده. نمايد

  . است سركش خود ابداع كرده 
كرد؛ اگر بعداً از   را به محمد پيشكش ميمطابق روايات، هر زني كه خود

شد؛ نزد محمد هم چون سگي بود كه استفراغ كرده و  كار خود پيشمان مي
  354.مجدداً استفراغش را ليس مي زند

قرطبي در تفسير خود آورده است كه، مطابق نظر برخي از مؤرخان محمد 
 اما چنين همسراني را، نداشته است كه خود را پيشكش وي كرده باشند،

 ابن كثير 355.برخي ديگر معتقدند كه محمد همسر خود اهدايي داشته است
اند بسيار زياد  معتقد است تعداد آن زناني كه خود را پيشكش محمد كرده

                                                           

 سراري رسول اهللا / ذكر : المستدرك على الصحيحين:  الحاكم- 353

354 -  قَالَ النَّبِي     عي يالَّذ ءوثَلُ السَلنَا م سَليهتبي هف ود    ـهئـي َقيف رِْجـعصـحيح  . كَالْكَْلبِ ي
 أن يرجـع فـي هبتـه     ال يحـل ألحـد    ، بـاب    الهبة وفضلها والتحريض عليهـا    كتاب  : البخاري
 2478/2479حديث. وصدقته

 50 تفسير القرطبي االحزاب - 355
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‚oĆåñi@ó�ÜĆíŽ@ همان طور كه در بخش زنان محمد به آن اشاره شد 356بوده است
âïñÝŽ�@ ðñåŽi@ Ćæñà@ ˜�ÔĆì�dÜa@ æĆi@ âïñÙŽyاست، كه خود  اني بوده  يكي از جمله زن

 مطابق تفسير قرطبي هر زني كه خود را به محمد 357.اهدايي كرده است
 عايشه در مقابل چنين 358.هديه كند بدون، مهر و نكاح براي او حالل است

اي پاسخ وي را داده  اعمال محمد واكنش نشان داده، و محمد نيز با آيه
  . است

د، اگر رخسارشان باب طبع او كردن مي زناني كه خود را به محمد هديه 
اند گويا  بخاري و مسلم روايت كرده. بخشيد نبود، به افراد دور و برش مي

يكي از زناني كه خود را به محمد هديه كرده است نزد ايشان مي رود، 
ايشان هم بعد از ورانداز كردن از فرق سر تا نوك پنجه، آخر سر او را نمي 

كند به نشان اينكه چهره و  د و سكوت ميانداز پسندد و سرش را پايين مي
اي كه در آنجا حضور  در همين موقع صحابه. رخسار وي را نپسنديده است

اي پيامبر خدا اگر شما خواهان او نيستيد، او را به من : كند دارد اعالم مي

                                                           

 50ابن كثير، تفسير اآليه .  أَنَّ اللَّاتي وهبنَ أَنْفُسهنَّ للنَّبِي صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم َكثير          - 356
 االحزاب

 50 تفسير ابن كثير االحزاب - 357

 50  تفسير القرطبي االحزاب -358
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پيامبر هم بعد از گذاشتن شروطي چند، بي توجه به رضايت زن، . ببخشاييد
  359.ابه در مي آوردوي را به عقد آن صح

كند او  هم چنين زني به نام اُم كلثوم بنت عقبه خود را به محمد اهدا مي
اُم كلثوم و . آورد پسندد و در نتيجه او را به عقد زيد در مي هم اين زن را نمي

اند، ولي قدرت و سلطه  برادرش در مقابل اين عمل محمد راضي نبوده
 360.ين تصميم محمد، شانه خالي كنندبود كه نتوانند از ا محمد، باعث شده 

 و تاب در محمد، ي تهيسكسوال يايدن يها سرگذشت و دادهايرو يتمام
 در تفحص و قيتحق و درآوردن سر كه چون. گنجد ينم كتاب نيا توان

 ينوع دچار را محقق اسالم؛ خيتار مأخذ و منابع انبوه سبب به مورد، نيا
 با بارها منابع، نيا ي طالعهم در. سازد يم يخاطر شانيپر و يسردرگم
 را، ها آن از يپوش چشم كه ام كرده برخورد ييها پاراگراف و جمالت

                                                           

359 -   تاءرَأَةٌ     جام    ولِ اللَّهسإِلَى ر     ـلَّمسو هَليع لَّى اللَّهص         ِجْئـت ـولَ اللَّـهسـا ري فَقَاَلـت
صـوبه  النَّظَرَ فيهـا و    فَصعد   صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم        إَِليها رسولُ اللَّه     أَهب لَك نَفْسي قَالَ َفنَظَرَ    

     ولُ اللَّهسطَأْطَأَ ر ثُم    لَّى اللَّهص    لَّمسو هَليْقـضِ            عي َلـم رْأَةُ أَنَّـهالْم أَتا رفَلَم هأْسئًا     رـا َشـييهف
   فَزَوجنيها فَقَالَ اللَّه إِنْ لَم يكُنْ لَك ِبها حاجةٌ جلَست فَقَام رجلٌ منْ أَصحاِبه فَقَالَ يا رسولَ

ــلْ  هــالَ   و ــيء َق ــنْ َش م كــد ــزويج    . و.و.عْن ــاب ت ــاح، ب ــاب النك ــاري، كت ــحيح البخ ص
ندب النظر إلى وجـه المـرأة وكفيهـا لمـن يريـد       / باب  :  صحيح مسلم  479حديث.المعسر
 .تزوجها

360 -      تبهو كَاَنتط، ويعن أَبِي مة بْقبكُْلُثوم بِْنت ع أُم   ،ـلَّمسو هَليلَّى اللَّه عص لنَّبِيا لنَفْسه
إِنَّما أَردنَا رسـول اللَّـه صـلَّى       : فَزَوجها منْ زيد بن حارَِثة، فَكَرِهت ذَلك هي وأَُخوها وقَالَا           

رَهنَا َغيجفَزَو لَّمسو هَليالحزاب تفسير القرطبـي في تفسير آيه ا. اللَّه ع 
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 بهيحب ام نام به يدختر روزها از يروز مثال عنوان به. دانم يم انتيخ ينوع
 بود،  كرده تمام را يخوارگ ريش ي مرحله  تازه كه است  دهيد را عباس دختر

 بچه دختر نيا دنيد با. است  بوده يسالگ چهار تا دو ي انهيم در سنش يعني
 ازدواج او با ،شد بزرگ عباس دختر نيا و ماندم زنده  اگر” : است گفته 

   361.”كرد خواهم
بود، مدت طوالني  ا اينكه، روزي با زني انصاري كه پيش محمد رفتهي

به ": بعد از مدتي كه باز مي گردند محمد به او مي گويد. خلوت مي كنند
 در آن روايت بيان 362."سوگند كه شما از بهترين دوستان من هستيدخدا 
است، و چرا آن مدت طوالني با محمد  كسي بوده  است كه آن زن چه نشده 

  . است خلوت كرده 
  
  
  
  

                                                           

أُم حِبيبـةَ    رأَى     صلَّى اللَّـه عَليـه وسـلَّم           أَنَّ رسولَ اللَّه      أُم الْفَضْلِ ِبْنت الْحارِث        عنْ    - 361
. أَنَا حـي لَأَتَزَوجنَّهـا    هذه و    الْعباسِ   َلئنْ بلََغت بَنيةُ       وهي َفوقَ الْفَطيمِ قَاَلت فَقَالَ         ِبْنت عباسٍ   
 .حديث أم االفضل بن عباس و هي أخت ميمونة. باقي مسند األنصار. مسند أحمد

362  -     كالنَ مب أَنَس        ْنهع اللَّه يضنْ     : قَالَ   ررَأَةٌ مام تاءارِ     جالْأَنْص      إِلَى النَّبِي     لَّى اللَّهص
صحيح البخاري، كتـاب النكـاح،      . واللَّه إِنَّكُنَّ لَأَحب النَّاسِ إِلَي       فَخَلَا ِبها فَقَالَ       م  عَليه وسلَّ 

 4936حديث. ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناسباب 
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  باب ششم

  بخش اول

  مهات المؤمنين اُ

  

  ..ي زندگي اجتماعي محمد و رازهاي پشت پرده
  

تاريخ پر فراز و نشيب زندگي دور از تعصب،  اگر محققي بي طرف و به
محقق خواهد شد كه اجتماعي محمد را مورد بررسي قرار دهد، برايش 

سكس و در غرق زندگي ايشان سرشار از قدرت طلبي و انباشت ثروت و 
و پاسخ گويي به اين نياز درونيش، جزء مهم ترين و با . است زنان بوده 

افراد قدرت و اقتصاد، اي از جد. است ارزش ترين نيازها و تمايالتش بوده 
زنان محمد سخن به ميان  اند، از تعداد انبوه  زيادي كه معاصر وي بوده

محمد چنان غرق در زن گرفتن و خواستگاري بوده ”: اند و گفته. اند آورده
در . ”است اش نداشته  در برنامه انگار كاري مهم تر از اين مسأله است كه 

كردن و  براي توجيه. اند  نقش اساسي داشتهي اين واقعيات يهوديان اشاعه
  : اي بدين گونه در قرآن مكتوب است جواب دادن به چنين سخناني، آيه

ñêñÝĆ›�Ð@Ćæñà@žêMÝÜa@žâžèbŽm�e@bŽà@ô�ÝŽÈ@Ž‘bşåÜa@Žçìž‡ž�ĆzŽî@Ćã�c.363  
بلكه بعضي از مردم، براى آن چه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده، 

  . ورزند رشك مى
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ي تاريخ اسالم چندين سؤال به ذهن خطور مي كند و  ين رو با مطالعهاز ا
مثالً اگر . است خوشبختانه خود تاريخ هم پاسخگوي برخي از آن ها بوده 

و   بر آمده چنين همسر گيري هاييي اين  سؤال شود، محمد چگونه از عهده
ع موثق است؟ پاسخ چنين سؤالي در مناب نيازهاي جنسي آن ها را تأمين كرده 

. بود است كه؛ محمد برايشان نوبت تعيين كرده  تاريخي بدين گونه بيان شده 
كي از آن ها مي ماند، بعضي مواقع هم در دمدماي عصر يهر شب، نزد

ه زن و در هيچ موقعيتي از ُن . خارج از نوبت، نزد يكي از آن ها رفته است
  364.است كمتر نداشته 

در  است كه هميشه  داد كنيزاني بوده زن، غير از آن تعه ُنسكس با اين 
محمد اين قدرت سرشار از سكس را، به . بودند اطراف و اكنافش آماده 

روزي جبرئيل چيزي به ”: و مي گفت. الهامي از طرف جبرئيل ربط مي داد
است، و به محض خوردن آن، قدرت جنسي من چهل برابر  من خورانده 

در حال فوران را، مي توان در  ه اين چنين قدرت جنسي هميش365.”است شده 
  .ديد” راسپوتين“شخصيت و فعاليت كسي هم چون 

                                                           

يُطوف علَى نـسائه فـي َليَلـةٍ واحـدةٍ وَلـه تـسع          كَانَ    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم      النَّبِي    أَنَّ - 364
باب، :  صحيح مسلم  4781حديث. كتاب النكاح باب كثرة النساء    . صحيح البخاري . نسوةٍ

 .لة مع يومهاالقسم بـين الزوجات وبـيان أن السنة أن تكون لكل واحدة لي

المنتخـب مـن   .  لقينى جبريل بقدر فأكلت منها وأعطيت الكفيت وقاع أربعين رجال    - 365
 . ما جاء فيما أوتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القوة في الجماع..كتاب أزواج النبـي
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ي جنسي دليلي بر ضعف  نبايد فراموش كرد كه اين قدرت فوق العاده البته 
بلكه خود دليلي بر صحت ادعاي ما مبني بر . اسالم نيستا ضعف يپيامبري و 

توانايي هاي جنسي اين چنين . توانايي هاي طبيعي انسان را نشان مي دهد
ي  بلكه كامالً  يك پديده. ارتباطي با گفتارهاي ديني و متافيزيكي ندارد

، كه برايش يباشد، و به هر طريق و محمد هرگاه آرزو كرده.  استيطبيع
نماند كه انتقادي بر  ناگفته . است باشد خود را ارضاء كرده  ممكن بوده

ت كه شخصي ادعا كند و بگويد بلكه انتقاد اينس. توانايي هاي انسان نيست
و كنترل  از فساد و تباهي دم زده از طرفي از پاك كردن جامعه . ”من پيامبرم“

ي رهروان  از طرف ديگر خود پرچمدار و سرقافله. كند نفس اماره را توصيه
در جايي ديگر با تبليغاتي اين چنين ضد و نقيض، زماني كه . باشد نفس اماره 

و  كرده اند، با آن ها معاشقه يا در قاعدگي ماهيانه بودهبودند،  زنانش روزه 
 همان طور كه در 366.است هرگز چيزي از خوشگذراني هايش كم نكرده 

است، كه محمد مني و شهوت خود را در رحم  روايات به كرّات بيان شده 
به . خالي نمي كردآن ها، زنانش در هنگام قاعدگي به سبب خونالودگي 

در زمان قاعدگي محمد ”: است و مي گويد نقل كرده  ه عنوان نمونه عايش

                                                           

 عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ثم كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقبـل وهـو                  - 366
باب بـيان أن القبلة في الصوم على من لم تحـرك           : صحيح مسلم . ويباشر وهو صائم  صائم  
 1106حديث. شهوته
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مرا وادار مي كرد دستمالي بر روي مهبل خود بيندازم و بدين طريق عمل 
   367.”جنسي را به انجام مي رسانيد

وجود دارد كه در آن، عمل  بقره اي در سوره  اين در حالي است كه آيه
ما خود محمد به اين است؛ ا سكس را در زمان عادت ماهيانه نفي مي كرده 

  :است امر مبادرت ورزيده
@ ^@�ýŽì@ >�ïñzŽáÜa@ ðñÐ@ öbŽ�ĐåÜa@ aí�Ü>�ŽnĆÈb�Ð@ õć̂ �c@ Žížè@ ĆÞ�Ô@ >�ïñzŽáÜa@ >æŽÈ@ �ÚŽäí�Ü�dĆ�ŽîŽì

ŽçĆ‹žénŽî@ŽôşnŽy@şæžèížiŽ‹ÕŽm368   
پس . بگو آن رنجى است. پرسند مى] زنان[ي عادت ماهانه  از تو در باره

زنان كناره گيرى كنيد و به آنان نزديك ] آميزش با[ از هنگام عادت ماهانه
  ”...نشويد تا پاك شوند

بر عدم جماع در مدت زمان عادت ماهيانه تأ كيد دارد، اول به سبب  آيه 
اين كه براي زن درد آور است و ديگر اين كه در اين مدت زهدان خونالود 

را، نجس مي به چنين حالتي  تا جايي كه زن وارد شده. و چركين است
حتي زنان . ولي محمد حتي فرمان خدايش را هم اجراء نمي كرد. انگارند

و پريود را ناپاك و نجس مي داند و اين علت نجاست معلوم نيست به  قاعده
اي كامالً  طبيعي است و احتياج  قاعدگي زنان پديده! چه چيزي بر مي گردد

                                                           

كنت أغتسل أنا والنبـي صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحـد كالنـا              :  عن عائشة قالت   - 367
بـاب،  : كتـاب الحـيض   : صـحيح البخـاري   . جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض      

  296ديثح. مباشرة الحائض

 222 البقره- 368
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 علمي، مطلبي دال ي هاي تمامي بررسي به بررسي هاي علمي دارد، در نتيجه
احتمال دارد اين قانون نيز، از . بر ناپاكي زنان در اين دوران، وجود ندارد

 داشته ييي اجرايي و استثنا ي آن احكامي باشد كه براي خودش جنبه جمله
داشتن، يا  از همان احكامي كه با وجود داشتن وضو، يا در حال روزه. است 

ولي اين قانون . نمايد با آن ها معاشقه  در حالت حيض زنانش؛ مي توانسته
اند كه  هم چنان كه نقل كرده. عموميت نداشت و براي ديگر مردم حرام بود

محمد نيز حكمي . است با همسرش عشق بازي كرده  مردي با دهان روزه 
اي را آزاد كني، يا دو ماه  ا بايد بردهي”: بدين گونه برايش تعيين مي نمايد

    369.”يري، يا شصت فقير را طعام دهيبگ پشت سر هم روزه
است، سرگذشتي ديگر از  همسري كه داشته  محمد سواي از آن همه 

و كنترل ناپذير  اند كه نشانگر قدرت فوق العاده  زندگي وي نقل كرده
، في  روزي از روزها در بازار زني را ديده. ي جنسي وي مي باشد غريزه

ند در جا به خانه باز مي گردد و الفور فكر سكس و هوسراني بر سرش مي ز
عين روايت بدين گونه . مي كند شهوت خويش را در يكي از زنانش تخليه 

  : است
                                                           

 أبا هريرة رضي اهللا عنه قال ثم بـينما نحن جلوس ثم النبـي صلى اهللا عليه وسـلم إذ                   - 369
جاءه رجل فقال يا رسول اهللا هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتـي وأنـا صـائم فقـال                    

وم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل تجد رقبـة تعتقهـا قـال ال قـال فهـل تـستطيع أن تـص                       
كتـاب  : صـحيح البخـاري   . شهرين متتابعين قال ال قال فهل تجـد مـا تطعـم سـتين مـسكينا               

: صحيح مـسلم  . الحيض، باب، إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر            
 .باب، تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. كتاب الحيض
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@ ĆæŽÈ@@ �‹ñibŽu@@ ñêMÝÜa@ Žßíž�ŽŠ@ şç�c@@@ôMÝŽ– @ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@@@ žêŽm�cŽ‹Ćàa@ôŽm�d�Ð@ Iò�cŽ‹Ćàa@õ�cŽŠ@@ŽkŽåĆîŽŒ
@ŽðñèŽì@@@ž÷ŽÉĆáŽm@@@@IóŽøïñåŽà@�Ü@bŽé@@žêŽnŽubŽy@ôŽ›�Õ�Ð@@@ŽxŽ‹Ž‚@şâžq @Žßb�Õ�Ð@ñêñibŽzĆ–�c@ô�Ü>g@@žÞñjÕžm@�ò�cĆ‹ŽáÜa@şç>g

@�çb�nĆïŽ’@ñòŽŠíž–@ðñÐ@@ž‹ñiĆ‡žmŽì@�çb�nĆïŽ’@ñòŽŠíž–@ðñÐ.370   
 خود است و فوراً زني را ديده    رسول خدااست كه همانا  از جابر نقل شده 

زينب مشغول پخت نان بود؛ اما  چند هر. را به همسرش زينب، مي رساند
كرد و پيش اصحاب و يارانش بازگشت و  محمد نياز جنسي خود را برآورده

زن در شكل و صورت شيطان، به انسان روي مي آورد و ”: به آن ها گفت
  . ”در همان شكل و شمايل نيز، به انسان پشت مي كند

عاجل محمد، است، ولي نياز  اگر چه زينب مشغول سرشتن خمير بوده 
و هر طريق ممكن خود را از  است و با هر شيوه مجال اتمام پخت نان را نداده 

بعد از اتمام نياز . است آن جهش ناگهاني هوي و هوس خالص كرده 
جنسيس، فراموش مي كند كه غرايز جنسي وي باعث و باني اين ارتباط 

طان قلمداد مي ي شي با اين حال باز هم زن را مجرم و هم پايه. است بوده 
همين درك نادرست و . كند و آن را به ديگر اصحابش نيز، القاء مي كند

عدم فهم كافي محمد در قبال سكس و زن، شخصيت وي را وهم آلود 
است و مسلمانان را با قاموسي از كلمات و حركات ناآشنا و عجيب و  كرده 

بدين گستردگي است؛ كه قبالً چنين اعمالي در ميانشان  غريب روبرو ساخته
و هيچ گاه چنين انتظاري نداشتند كه زني رو درروي . يافت نمي شد

                                                           

ت فـي نفـسه إلـى أن    كتاب النكاح، باب ندب من رأى امـرأة فوقعـ  :  صحيح مسلم  - 370
 1403حديث. يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها
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پيامبرشان بياستد و او را با صفت عامي و خصلت بازار منشانه توصيف 
  371.نمايد

. است محمد كامالً  نسبت به كام گرفتن ها و لذايذ جنسي ناآگاه بوده 
 آن ي ود انجام دهنده انجام و خي چون كه اين ارتباط بستگي تام به نحوه

ي بكارتشان را از دست  به همين خاطر در خيال خود، زناني را كه پرده. دارد
مي  مدام به اصحابش توصيه . است اند، بهتر و لذت بخش تر دانسته  نداده

روزي جابر بن عبداهللا .  كرد اگر قصد ازدواج كرديد، دختر بگيريد نه بيوه
دختر است يا : است محمد گفته. است داده خبر متأهل شدن خود را به محمد  

محمد مي گويد اگر دختر مي گرفتي . است بيوه” : ؟ او هم مي گويد بيوه
بهتر و نكوتر بود، چون با او بازي هاي كودكانه را هم مي توانستي انجام 

  372.”دهي
ي  ايست كه براي مستعصم، خليفه اين سرگذشت، نمود همان خاطره

اند، يكي دختر بوده  برده دو كنيز را نزد خليفه . است عباسي پيش آمده 
او هم دختر را انتخاب . تا از ميان آن دو يكي را انتخاب نمايد ديگري بيوه، 

. "بين من و او يك روز اختالف وجود دارد”: به او مي گويد بيوه . مي كند

                                                           

. من طلق وهل يواجه الرجل امرأتـه بـالطالق        ، باب   الطالق، كتاب   صحيح البخاري  - 371
 4956/4957حديث

372 -      ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل     لَّى اللَّهص    لَّمسو هَليع        تجتَزَو فَقُْلت تجا تَزَوا     مبـا       َثيفََقـالَ م
ــذَارى   لْعلو ــك ــاَل اِبهعلــاب   . و ــاح، ب ــاب النك ــاري، كت ــحيح البخ ــات : ص ــزويج الثيب . ت

 4792حديث
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ك روز در نزد خدا برابر است با هزار شب ي ":دخترك در پاسخ گفت
  :است خن مصداق اين آيه اين س. "شما

Žçì₣‡žÉŽm@bşáñà@ŞóŽåŽ�@ñÒÜ�d�Ø@�ÚĐiŽŠ@Ž‡ĆåñÈ@bćàĆíŽî@şç>g.373   
ي جنسي محمد و  م قدرت فوق العادهيكرد  كه اشارههمان طور

كردن هوي و هوس هايش، مردم را نسبت به وي بدگمان كرده  برآورده
ي شك و بدگماني به  از اين رو هر وقت او را با زني مي ديدند، باديده. بود 

همسر محمد براي علي بن امام  مطابق روايتي كه صفيه . او مي نگريستند
) سيد ابن حوزيراُ(در راهي دو صحابه به نام هاي ”: است حسين بازگو كرده 

هايي  در حين سالم و عرض ادب، ايماء و اشاره. را مي بينند) عباد بن بشير(و 
هاي آن ها پي  محمد به ايماء و اشاره. شودميان اين دو صحابه رد و بدل مي 

صفية بنت اين خانمي كه همراهم است ” : آن ها را نگه داشت و گفت. برد
محمد . ايم سبحان اهللا، ما كه چيزي نگفته: اصحاب مي گويند. حيي است

در كمين است تا در نهاد و خون  شيطان هميشه ”: خطاب به آن ها گفت
 هراسي كه داشتم مربوط به اين بود كه مبادا شيطان انسان ها نفوذ نمايد، تنها

  374.”در ذات شما نيز نفوذ كند
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374 -       ولِ اللَّهسإِلَى ر تاءج        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهـي             صف ِجدـسـي الْمف ـهكَافتـي اعف هتَزُور
صلَّى اللَّـه عَليـه        ت عْنده ساعةً ثُم قَامت َتنْقَلب فَقَام النَّبِي         الْعشْرِ الْأَواخرِ منْ رمضَانَ َفتَحدَث    

  لَّمسا     وهعا     مهبقْلابِ        يب ْندع ِجدسالْم ابب لََغتتَّى إِذَا بةَ    حلَمس نْ    أُملَانِ مجرَّ رارِ    مالْأَنْص  
عَلـى    صـلَّى اللَّـه عَليـه وسـلَّم        فَقَالَ َلهما النَّبِي    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم        علَى رسولِ اللَّه    فَسلَّما   

  هِما فَقَالَ النَِّبـي     فَقَالَا سبحانَ اللَّه يا رسولَ اللَّه وَكبرَ عَلي          صفيةُ ِبْنت حيي       إِنَّما هي      رِسلكُما  
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و خواهرزن محمد، در  اسماء بنت ابي بكر الصديق خواهر عايشه  نيچن هم
محمد او را مي بيند و از او مي خواهد . اي سنگين راه مي رفت راهي با پشته

 شدن مردش، با او سوار تا با هم بر شترش سوار شوند، اسماء از ترس غيرتي
 اما اگر أسماء از محمد مطمئن بود و مردم نسبت به وي سوء 375.نمي شود

  . ظن نداشتند، قطعاً با او همراه مي شد
مي  عايشه. داستان زير هم چنين سؤاالتي را در اذهان متبادر مي سازد

 شبي كه نوبت همراهي با من بود، زماني كه پيامبر رسيد من خود را” : گويد
. پيامبر دمپايي و عبايش را درآورد و روي پتو درازكش شد. به خواب زدم

است، به آرامي از جايش برخاست  بعد از اطمينان از اين كه من خوابم برده
من هم لباس پوشيدم و حجاب كردم . ر را گشود و بيرون رفتو به آرامي د

بار دستانش  دم سهدي. و عبايم را بر روي خود انداختم و تا بقيع دنبالش كردم
من هم . من هم با عجله برگشتم، هروله مي رفت. را بلند كرد و بعداً برگشت

. خود را به خواب زدم سعي كردم با دويدن قبل از او به خانه برسم و دوباره
به من گفت . ام من دنبالش كرده بود كه هنگامي كه به منزل رسيد، فهميده 

دم تو بودي؟ من هم گفتم پدر و اي كه دي ؟ آن سايه چي شده) عايش(

                                                                                                                           

      لَّمسو هَليع لَّى اللَّهـي         صف فْقـذأَنْ ي يتإِنِّـي َخـشمِ ولَغَ الـدبانِ منْ الْإِنْسلُغُ مبطَانَ يإِنَّ الشَّي
صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلـى           . قُُلوبِكُما َشيئًا 
 1930حديث. باب المسجد

  4926حديث. الغيرة. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب:  منبع قبلي- 375
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چرا فكر ”: ام كوبيد و گفت مشتي بر سينه. مادرم فدايت گردند، بله من بودم
  376 و غيره” ..مي كني خدا و پيامبرش به تو ظلم مي كنند

مثالً روزي كه به منزل . است خودش هم نسبت به زنانش بدگمان بوده 
محمد با ديدن آن . است كه مردي پيش عايشه  كرده مي رفت، مشاهده عايشه

به محمد  عايشه . است و خيلي برايش سخت بوده  مرد رنگش پريده 
محمد با عصبانيت . ”من است) شيري(اين برادر رضاعي” : است گفته
كساني برادر شما هستند، بيشتر شير دادن ها  خوب فكر كنيد چه“: است گفته

   377.”باشد به خاطر گرسنگي بوده)شايد(
زي در كتابش به نام أخبار النساء، بيشتر از هر مؤرخ ديگري  ابن قيم الجو

به عنوان نمونه مي . است ظنين و بد گمان بودن محمد را به تصوير كشيده 
در . بود ي محمد آمده   به خانهابن أم مكتومروزي مردي نابينا به نام ” : گويد

ت اس آن هنگام دو تن از همسرانش حضور داشتند محمد به آن ها گفته
اي محمد اين مرد كه نابينا ” : اند زنان گفته. برويد و در اتاقي ديگر بنشينيد

                                                           

. كتـاب الجنـائز بـاب مـا يقـال ثـم دخـول القبـور والـدعاء ألهلهـا            :  صحيح المسلم  - 376
 974حديث

377  -   َشةُ     قَاَلتائع    ولُ اللَّهسر لَيخَلَ عد    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص    فَاْشَتد دلٌ قَاعجي رْندعو
             ةِ قَاَلـتنْ الرَّضَاعي مأَخ إِنَّه ولَ اللَّهسا ري فَقُْلت قَاَلت ِههجي وف الْغََضب تأَيرو هَليع كذَل

صـحيح مـسلم، كتـاب    . انْظُرْنَ إِْخـوتَكُنَّ مـنْ الرََّضـاعةِ فَإِنَّمـا الرََّضـاعةُ مـنْ الْمجاعـةِ        فَقَالَ  
 1455حديث. باب إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاع
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او نابينا است، شما : است محمد در جواب گفته. است و چيزي را نمي بيند
   378”!كه بينا هستيد

. كار بدانيم نمي توان اسالم يا خود محمد را به جرم سكسبازي متهم و گنه
است، آداب و  ي اسالمي وجود داشته  رهچون كه سكسبازي هايي كه در دو

اند، كه از رفتار و كردار باستاني  رسوم بسيار ارتجاعي و بي ارزشي بوده
ولي اتهام . است است، به جايي مانده   عربستان، كه مرسوم بوده ي جزيره شبه

است اين است كه؛  و جرمي كه به اسالميت و پيامبري محمد وارد شده 
سكسبازي را با تمام جزئياتش ي  رزش ترين پديدهارتجاعي ترين و بي ا

قيمت پايمال كردن كرامت انساني زنان و ناديده  است، آن هم به أحياء كرده 
اش  زن را در پايين تنه در اسالم هميشه . انگاشتن ابتدايي ترين حقوق آنان 

اي براي ارضاء لذايذ جنسي به  اند و صرفاً هم چون وسيله كرده خالصه
در روايتي از محمد . و اين حقيقتي غير قابل انكار است. اند ردهحساب آو

زن عورت است اگر از خانه هم بيرون رود شيطان ”: است چنين آمده 
   379.”نگهبان اوست

                                                           

ــة  - 378 ــيم الجوزيـ ــن قـ ــساء .:  ابـ ــار النـ ــوريا  . اخبـ ــشر سـ ــة والنـ ــدى للثقافـ / دار المـ
 108ص2001دمشق

379  -    نْ النَّبِيع         لَّمسو هَليع لَّى اللَّهقَالَ     ص      تةٌ فَإِذَا خَرَجرورْأَةُ عا    الْمتَشْرََفهطَانُ   اسالشَّي .
ــذي ــاب  . ســنن الترم ــاب الرضــاع، ب ــات  كت ــى المغيب ــدخول عل ــة ال ــي كراهي ــا جــاء ف . م

 1183حديث



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

312 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

اي ايجاد مي كند كه آيا محمد،  داشتن شمار بسيار زيادي همسر، شبهه
ستند و قابل هاي م است ميان آن ها عدالت را رعايت نمايد؟ نمونه توانسته 

. است ء نشده  دسترس، حكايت از اين دارد، كه عدالت در ميان آن ها اجرا
است كه زنان محمد، به علت زياديشان و  مثالً بخاري در روايتي نقل كرده 

حتي در آن . گيري مي كردند اي منسجم، در ميان خودشان جبهه عدم ايده
و  اول عايشه  گروه .است روايت از آن دو گروه تعبير به دو حزب شده 

 380.بودند گروه بعدي اُم سلمه و ديگر همسران بودند و سوده  و صفيه  حفصه
نيز به  را بيشتر از ديگر همسرانش دوست مي داشت و عايشه  محمد عايشه

ي مباهات  مورد را به عنوان مايه تا جايي كه ده. همين سبب به خود مي باليد
 با اين عناوين، ديگر همسران را است و و شرف و شوكت خود بر شمارده 

غير از من با هيچ ) الف” : عبارتند از اين موارد از زبان عايشه . اذيت مي كرد
، پدر من يار  در زمان هجرت به مدينه) ب. است اي ازدواج نكرده  دوشيزه

)  د381.است خداوند پاك بودن مرا در آسمان ها، نويد داده ) ج. غار او بود
و نويد همسري مرا به  ، جبرئيل مرا براي محمد نشان كردهقبل از ازدواج ما

همراه با محمد در ) و. است دو بار مرا در خواب ديده ) هـ. است وي داده 
. است در آغوش من وحي برايش نازل شده ) ز. ايم يك تشت، حمام كرده

در منزل من به ) ط. است در آغوش من جان به جان آفرين تسليم كرده ) ح

                                                           

مـن أهـدى إلـى      ، بـاب    الهبـة وفـضلها والتحـريض عليهـا        صحيح البخارى، كتاب     - 380
 2442حديث. صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض

 .مسألةى فدك به  اشاره- 381
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و هيچ  و ادعا مي كرد كه اين موارد مختص به وي بوده،. شد ه خاك سپرد
   382”. اند كدام از زنانش چنين مواردي از شرف و شوكت را، نداشته

ي بدريخت و فرتوت را از آن  جداي از اين كه نوبت هاي سوده عايشه
مي  بود، از فرصت هايي ديگر براي حضور در رقابت، استفاده  خود كرده 

به عايشه  بود، صفيه ناراحت شده  زي كه محمد از دست صفيهمثالً رو. كرد
در عوض . پناه آورد و از وي خواست تا محمد را نسبت به وي دلگرم نمايد 

اي  و بدين ترتيب به شيوه. نوبتي از نوبت هاي خويش را به وي مي بخشد
  383.مي شود مسالمت آميز مشكل گشاي صفيه

محمد تقديم  به  را آن خواست يم و آوردي م باخودي ا هيهدي كس اگر
ديگر زنان محمد نارضايتي خود را .  كند، صبر مي كرد تا شب نوبت عايشه

بعد از اُم سلمه . رساندند تا به محمد اطالع دهداُم سلمه از اين عمل به گوش 
ي سوم محمد با او  و نگرفتن هيچ پاسخي، در مرتبه دوبار مطرح كردن مسأله

است كه در موقع  ي نكنيد، چون كه او تنها زني بوده بدگوي از عايشه ”: گفت
براي دومين  اين گروه  384.”است همبستري با وي، برايم وحي نازل شده 

تازي هاي محمد را  اند، تا بلكه بتواند يكه شده ، دست به دامن فاطمه  مرحله
: است گفته محمد در جواب فاطمه . به نحوي كنترل نمايد در برابر عايشه، 
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 385.”دختر نازنينم؛ آيا تو كسي را كه من دوست دارم، دوست ندارياي ”
ي تالش  در سومين مرحله. شد اين جواب هم مهر سكوتي بر دهان فاطمه 

،  ي محمد مي روند، او هم نزد محمد رفته اين گروه، نزد زينب دختر عمه
زينب با صداي بلند و با حضور . است هم بوده   در منزل عايشه اتفاقاً

پاسخي دندان شكن  اما عايشه. تقاضاي دادگري ميان زنان را دارد شهعاي
محمد . اي جز سكوت ندارد  دهد، بطوري كه زينب چارهيتحويل زينب م

 386.”دختر ابوبكر است”: و خطاب به وي مي گويد با نگاه معنا دار به عايشه
  . همان تراود كه در اوست يعني از كوزه

سخنان . بود د اعالي خود رسيده رقابت و كشمكش ميان زنان به ح
ي هم  دست به يقه و حفصه  عايشه. ناشايست و ركيك رد و بدل مي كردند

در . عمر نثار كرد عني به خليفهي ،اي به پدر حفصه سخنان زننده عايشه. شدند
ابوبكر، دريغ نكرده  عني خليفهي نيز از گفتن ناسزا به پدر عايشه عوض حفصه 

و  ت و هم جناح هم، در مقابل همديگر دسيسه  حتي زنان همدس387.است 
مثالً محمد، در روايتي از . هايي نيز وجود دارد و نمونه. اند چيده توطئه
از باب مذاق بودن، عسل و حلوا به عنوان عصرانه در كنار زنانش خبر  عايشه

مي رود و بيش از حد مجاز و انتظار نزد او مي  روزي نزد حفصه . مي دهد
مي گويد بعد از تفحص زياد فهميدم كه علت آن ماندگاري  عايشه. ماند
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از اينرو شروع . بودند بيش از حد، وجود عسلي ناب بود كه برايش آورده 
را با  نقشه. بيش از حد مجاز در آنجا نماندمن بعد اي كرديم تا  به طرح نقشه
است تا جايي كه خوردن آن عسل را به  عملي ساخته و صفيه كمك سوده

شب هايي كه محمد در مجالس شب نشيني 388. محمد زهر كردندكام
معموالً تمامي همسرانش نيز . شركت مي كرد و مردم دورش جمع مي شدند

اي  حتي در اين مجالس هم، بعضي اوقات هواي معاشقه. اند حضور داشته
معترض چنين شب هايي و چنين عشق بازي هايي، . جزيي بر سرش مي زد

شبي كه مجلس در منزل عايشه ”: أنس روايت مي كند. تاس بوده  تنها عايشه
.  و نوبت ايشان هم بود؛ به طور اتفاقي زينب كنار محمد مي نشيند بوده 

عايشه . اي به سوي وي مرحمت مي فرمايند محمد نيز دست نوازشگرانه
او ”: معترض مي شود و داد و فرياد به راه مي اندازد و به محمد مي گويد 

اين اعتراض . يعني نوبت را مراعات كن. ”نيست ايشهزينب است و ع
ناراحت مي  زينب از اين رفتار عايشه. مي كند دست محمد را كوتاه  عايشه

. شود و منجر به دعواي آن دو مي شود و تا هنگام نماز عشاء طول مي كشد
ي  ابوبكر در اين اثنا به محمد مي گويد به مسجد برويم براي اداي فريضه

باز مي گردد و  بعد از نماز ابوبكر دوباره . گل بگير اً دهانشان را كاهنماز، بعد
   389.را مورد بازپرسي قرار مي دهد عايشه

                                                           

 4967حديث. لم تحرم ما أحل اهللا لك، كتاب الطالق، باب صحيح البخاري388

389 -    لنَّبِيكَانَ ل         لَّمسو هَليع لَّى اللَّهرْأَةِ             صْنَتهِي إِلَى الْمنَّ لَا يَنهيب مةٍ فَكَانَ إِذَا َقسوسن عست
عٍ فَكُنَّ يسي تالْأُولَى إِلَّا ف تيي با فَكَانَ فيهأْتي يالَّت تيي بَلةٍ فنَ كُلَّ لَيعتَمَشةَ    جائع    تاءفَج
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زناني را كه بدون گرفتن مهر و كابين خود را به محمد مي  عايشه 
براي (ي ننگي مي دانست دند، مورد سرزنش قرار مي داد و آن را لكهيبخش
است ولي  اهدايي در قرآن به صراحت بيان شده ي خود  هر چند مسأله). زنان

واقعاً جاي بسي شرمساريست ”: است از زنان گفته عايشه خطاب به اين دسته
هر زماني 390.اي به مردان ببخشايند كه زنان خود را بدون گرفتن هيچ مهريه

است و از  باشد مستقيماً اعتراض خود را ابراز داشته  كه حقوقش پايمال شده
در ميان ديگر زنان  حقيقتي آشكار است كه عايشه. است ذشته حق خود، نگ

علماي اسالمي او را به عنوان . است محمد از ذكاوت بيشتري برخوردار بوده 
تفسير نمايد مي  زيرك ترين و باهوش ترين زني كه مسايل قرآن را توانسته 

                                                                                                                           

     َنبيز         هذه ا فَقَاَلتهإَِلي هدي دفَم    َنبيز    النَّبِي فَكَف      ـلَّمسو ـهَليع لَّى اللَّهَلَتـا      صَفتَقَاو هـدي
رَّ    تَّى  حلَاةُ فَمالص تيمأُقتَا وتََخبكْرٍ    اسو بـا           أَبي ا فََقـالَ اْخـرُجماَتهـوأَص عمَفـس ـكَلـى ذَلع

 النَّبِي فَخَرَج هِنَّ التُّرَاباهي أَْفوثُ فاحلَاةِ وإِلَى الص ولَ اللَّهسر   لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص     فَقَالَت
َفيفْعـلُ ِبـي ويفْعـلُ       أَبو بكْرٍ    صلَاَته َفيجِيء    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    الĤْنَ يقْضي النَّبِي      عائَشةُ     

    ا قَضَى النَّبِيفَلَم        لَّمسو هَليع لَّى اللَّها      صأَتَاه لَاَتهص    و بَقـالَ             ْكـرٍ   أَبا ويدًلـا َشـدـا َقوفََقـالَ َله
صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات و بيـان أن الـسنة أن               . أَتَصنَعينَ هذَا 

  1462حديث. تكون لكل واحدة

، هـل  كتاب النكاح، باب  . صحيح الخاري .  أَما تَستَحي الْمرْأَةُ أَنْ َتهب نَفْسها للرَّجلِ       -  390
 4823حديث. للمراة تهب نفسها للرجل
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 به شناسند هم چنين او را به عنوان منبعي موثق براي روايات احاديث نبوي
  391.حساب مي آورند

اي  ، كه بدون هيچ شرم و پرده اين بوده ي عايشه  از صفات حسنه
تي، يدور از هر گونه مرز و محدود به . است سرگذشت ها را روايت كرده 

مي شود، نام اندام هاي حساس  كه اكنون در ميان زنان مسلمان به وفور ديده
هر سؤالي كه از وي . است ها و عواقب انواع سكس، را بيان كرده  و پديده
حتي به آلت تناسلي محمد نيز . است باشند، بي پاسخ از آن نگذشته  پرسيده 

است آلت هيچ مردي همچو آلت محمد نبوده  است و گفته كرده  اشاره
  . است 

@�ÚñÝĆáŽî@Ćâ�Ù₣î�cŽì@@žêŽiĆŠ>g@@@₣ðñjşåÜa@Žçb�Ø@bŽá�Ø@žêMÝÜa@ôMÝŽ– @ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@@ĆáŽî@�ÚñÝ@žêŽiĆŠ>g(.392  
هر وقت با محمد در تفاهم و سازش بودند، مي گفت به خداي محمد 

و هنگامي كه از وي دلخور مي شد، مي گفت به خداي ابراهيم . قسم
ي ممكن،  و به هر شيوه از وجود خدا و پيامبر هيچ ابايي نداشته 393.سوگند

ت نيز دخالت تا جايي كه در باب شأن نزول آيا. است برداري كرده  پرده
در آن  ي احزاب كه و يك سوره ي پنجاه  نسبت به آيه عايشه . است نموده 

                                                           

 واتّفََقت الْأُمةُ علَى كُْفـرِ قَاذفهـا وهـي أَفَْقـه نـسائه وأَعلَمهـنّ بـلْ أَفَْقـه نـساء الْأُمـةِ                        - 391
 .  فصل في أزاجه112ص1زاد المعاد، ج. السيرة النبوية. وأَعلَمهنّ علَى الْإِطْلَاقِ

392 - أَيو    كلمي كُم     هبإِر      ا كَانَ النَّبِيكَم     ـلَّمسو هَليع لَّى اللَّهص     ـكلمي    ـهبصـحيح  . إِر
 296حديث. البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض

 4930حديث. غيرة النساء ووجدهن:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 393
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و بخاري و ابن كثير اين  گيري كرده بحث خود اهدايي زنان است، جبهه
در مورد زناني كه خود را ”: اند نوشته و از زبان عايشه . اند را تأييد كرده واقعه 

: مدام مي گفتم.  ناراحت مي شدممي كردند، خيلي نگران و به محمد هديه
پيشكش ) انساني ديگر(وجود خود را به ) انساني(چگونه ممكن است زني 

  :نازل شد كند؟ تا اين كه اين آيه 
I@@b�Ý�Ð@ ŽoÜŽ�ŽÈ@ Ćæşáñà@ ŽoĆïŽÍŽnĆia@ >æŽàŽì@ öbŽ“Žm@ æŽà@ �ÚĆï�Ü>g@ ñ>ìĆüžmŽì@ şæžéĆåñà@ öbŽ“Žm@æŽà@ ðñuĆ‹žm

�ÚĆï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu.394  
خواهى به تاخير انداز و هر كدام را   كدام از آن زن ها را كه مىنوبت هر“

خواهى پيش خود جاى ده، و بر تو باكى نيست كه هر كدام را كه  كه مى
  . ”...طلب كنى] دوباره[اى  ترك كرده

مي بينم كه ”: است و خطاب به محمد گفته زبان از انتقاد نبسته باز هم عايشه
 395."آمال و آرزوهايت با تو همگام استخدايت در به انجام رسانيدن 

: است را از زبان خودش بدين گونه روايت كرده  بخاري اين انتقاد عايشه
نفرت و بيزاريم روز به روز نسبت به آن زناني كه خود را كادو پيچ مي ”

                                                           

 51 االحزاب - 394

 عائَشة قَاَلت ُكْنت أَغَار منْ اللَّاتي وهبنَ أَنُْفـسهنَّ للنَِّبـي صـلَّى اللَّـه عَليـه وسـلَّم             عنْ - 395
 تُرْجِي منْ تَشَاء مْنهنَّ وُتؤْوِي إَِليك مـنْ  "وأَُقول أََتهب الْمرْأَة نَفْسها ؟ فَلَما أَنْزَلَ اللَّه تَعالَى    

 نْ امك تَشَاء وَلينَاح عزَْلت فَلَا جنْ عمت متََغياك  "بـوـي هارِع فسك إِلَّا يبى را أَرقُْلت م  .
كتـاب النكـاح،   . هم چنين  صـحيح الخـاري  .  االحزاب50تفسير ابن كثير في تفسير اآليه   

 .باب، هل للمراة تهب نفسها للرجل
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مي گفت، مگر زنان كاال هستند . كردند براي محمد، بيشتر و بيشتر مي شد
  ” كند؟كه چنين خود را هديه مي 

است كه  شده  است كه در آن اشاره ابوذر هم روايتي از محمد نقل كرده 
از . ”االغ، زن، سگ سياه” : چيز نمازگزار را از نمازش منحرف مي سازد سه

اند فرق ما بين سگ سياه و سگ قرمز در چيست؟ ايشان هم  ابوذر پرسيده
 سياه شيطان سگ”: بود؛ جواب مي دهد كه همين سؤال را از محمد پرسيده

  396.”است
روزي از روزها جمعي در ميان خودشان بحث مي كردند و بحثشان بر سر 

و به اين روايت . اين مسأله بود كه چه چيزهايي سبب ابطال نماز مي شود
 را هم به ليست االغ و زن و سگ سياهمنقول از ابوذر هم استناد مي كنند و 

ما را همرديف، و ”: د مي گويدبا لحني تن عايشه. مبطلين نماز مي افزايند
اين لحن ” عجب حيوان كثيفي است اين زن؟! سگ و االغ كرديد؟به  تشبيه

و هم طراز سگ و  در واقع انتقاد به خود محمد است كه زن را همپايه  عايشه
و محمد از   در روي محمد صدايش را بلند كرده عايشه. است االغ دانسته

                                                           

ما بـالُ الْكَْلـبِ الْأَسـود        أَبا ذَر       والْكَْلب الْأَسود قُْلت يا       يقْطَع صلَاَته الْحمار والْمرْأَةُ    - 396
         ـولَ اللَّـهسر ـأَْلتي سنَ أَخا ابفَرِ قَالَ ينْ الْكَْلبِ الْأَصرِ ممنْ الْكَْلبِ الْأَحم       ـهَليع ـلَّى اللَّـهص

  لَّمسي فَقَالَ اْل      وأَْلَتنا سطَانٌ  كَمَشي دوالْأَس قـدر مـا   ، كتاب الصالة، بـاب  صحيح مسلم . كَْلب
 .يستر المصلي
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عمل  آن آيه  در واقع عليه397.است ده دست وي به پدرش ابوبكر شكايت كر
  :است كه مي گويد كرده 

@^ĐðñjşåÜa@ñpĆíŽ–@Ž×Ćí�Ð@Ćâ�ÙŽmaŽíĆ–�c@aížÉ�ÐĆ‹Žm@b�Ü@aížåŽàe@Žæîñ‰MÜa@bŽé₣î�c@bŽî.398   
   .”ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد اى كسانى كه ايمان آورده

داشته  ابوبكر را به همراه تنبيه و  اين رويگرداني از آيات، سرانجام گاليه
 399.است 

و  نسبت به ازدواج هاي مكرر و گرفتن همسران غير قريشي، معترض شده 
ها رسيد، تنها  دستش هم به غريبه”: است باتوپ و تشرهايش به محمد گفته

  400.”از ما سير شود و كامالً  در خدمت بيگانه ها باشد مانده 
و داراي اميال و آرزوها؛ حق داشته  همانند هر انسان با احساس  عايشه

اما بي ارزش بودن زنان و نبود پايگاه اجتماعي . است كه از خود دفاع كند 
در . است ي آن روزگاران، تالش هاي وي را عقيم ساخته زنان در جامعه

جايي ديگر و به خاطر گرفتار نيامدن دختري در دام تعدد زوجات، 
كعب كه پدرش را در جنگ بدر از دست به نام مليكه بنت  دختركي نونهال 

و آن زن را نسبت به اين عمل پشيمان كرده  اي چيده بود، مخفيانه توطئه داده 
بود شرمسار نمي گردي همسر مردي شوي كه قاتل پدرت  به او گفته . است 

                                                           

 .ء في المزاحباب ما جا. كتاب األدب.  سنن أبي داود- 397

 2 الحجرات - 398

 .فصل عائشة..  الطبقات الكبرى، باب ذكر أزواج رسول اهللا- 399

 .فصل عائشة..  الطبقات الكبرى، باب ذكر أزواج رسول اهللا- 400
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او را از اين ازدواج پشيمان مي كند، هر چند كه محمد او را  اين جمله. است
    401.بود و به عقد خود در آورده  خواستگاري كرده، 

، كسي هم چون  برايش دشوار بوده همان طوركه شرح آن گذشت عايشه
كه  ي زناني بوده از زمره صفيه. قسمتي از زندگي او را تصاحب نمايد جويريه

به همين خاطر آماج . است محمد او را به عنوان غنايم جنگي تصاحب كرده 
هم به خاطر افتخارات  جويريه . است هقرار گرفت و تشرهاي عايشه طعنه

بود، مورد سرزنش و   بهره ياي كه ديگر زنان داشتند و او از آن ب عشيره
ي خود را به محمد مي  ها قرار مي گرفت؛ او هم شكايت و گاليه كنايه

كه  و گفته محمد نيز اين تشرها را به حساب حسادت زنانه گذاشته . رسانيد
چندين اسير و  چون كه به خاطر جويريه. زنان استاو بيشتر از ديگر  مهريه

مجموع اين حوادث،  402.است آزاد كرده ) بني مصطلق(ي  قبيلهكنيز را از 
بار  است كه در هنگام برگشتن به خانه، سه ذهنيتي به محمد القاء كرده 

اي بر پا خواهد شد كه محل رشد شاخ هاي  و دسيسه است در اينجا فتنه گفته
   403.بودشيطان خواهد 

                                                           

  منبع قبلي- 401

 أن جويرية قالت للنبـي صلى اهللا عليه وسلم إن نساءك يفخرن علي قال أولم أعظم - 402
قـصة  :. المنتخب مـن كتـاب أزواج النبــي       . من بني المصطلق  صداقك ألم أعتق كل أسير      

 .تزويج النبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار

403  -    النَّبِي قَام         لَّمسو هَليع لَّى اللَّهكَنِ        صسم ونَح ا فَأَشَاريبَشةَ خَطائْتَنةُ ثَلَاثًا    فَقَالَ     عنَا الْفه
ما جاء في بيوت  باب . كتاب فرض الخمس. صحيح البخاري . لُع قَرْنُ الشَّيطَانِ  منْ حيثُ يْط  
 2937حديث. أزواج النبي
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اگر جوانب اين روايات را با دقت بررسي كنيم، برايمان روشن خواهد 
است و به خدا و محمد ايمان  خود نيز مسلمان بوده  اگر چه عايشه شد، كه

آلود به محمد و  است، ولي در مقابل حقوق ابتدايش با ديدي شبه داشته 
رفدار است كه خدايش ط و كامالً درك كرده . است مسائل نگاه كرده 

محمد براي رسيدن به كاميابي هايش  هميشه . محمد است تا ديگر مسلمانان
ها، براي  از اين حربه است و مدام با استفاده ي خداوند تمسك جسته به حربه

  404.است اي بوده  كردن آيه ي پياده رسيدن به آمال و آرزوهايش، آماده
به عنوان . است ه و هم نظر بود هم عقيده دختر عمر نيز، با عايشه  حفصه

. است فردي معترض و مدافع از حقوق خويش بوده  همسر محمد هميشه 
ي عربستان از موارد نادر هستند  جزيره ي شبه  دفاع از حقوق خود در جامعه

طبيعي است كه چنين . است و هيچ زني توانايي اين چنين دفاعياتي نداشته 
غير از به كارگيري و . است ه رفتارهايي با عادات و رفتار محمد مغايرت داشت

ي قرآن و سوء  از نظام مردساالري و سروري خويش، با حربه ي بهينه استفاده
. است را تهديد كرده  ا عايشهي ، بارها حفصه  از جمالتي به نام آيه استفاده

  ” :ي تحريم ي چهارم از سوره مانند آيه
�Ùžií�Ý�Ô@ ĆoŽÍŽ–@ Ć‡�Õ�Ð@ ñêMÝÜa@ ô�Ü>g@ bŽiížnŽm@ ç>g@žëb�ÜĆíŽà@ Žížè@ ŽêMÝÜa@ şç>h�Ð@ ñêĆï�ÝŽÈ@ aŽ‹Žèb�ÅŽm@ ç>gŽì@ bŽá

Č�>é�Ä@�ÚñÜŽ̂ @Ž‡ĆÉŽi@�ó�Ùñ÷b�ÝŽáÜaŽì@ŽµñåñàĆüžáÜa@ž|ñÜbŽ–Žì@žÞî>‹ĆjñuŽì.405  

                                                           

 . االحزاب50 تفسير ابن كثير في تفسير اآليه - 404

 4 التحريم - 405



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

323 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

واقعاً دلهايتان ] بهتر است[به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[اگر 
  يد، در حقيقتانحراف پيدا كرده است و اگر عليه او به يكديگر كمك كن

و ] نيز ياور اويند[خدا خود سرپرست اوست و جبرئيل و مؤمنان صالح 
  .خواهند بود] او[پشتيبان ] هم[گذشته از اين فرشتگان 

اختصاص به همسران محمد داشت و مربوط به  به سبب اين كه، اين آيه 
است؛ كسي  مشكلي خانوادگي و در عين حال بيانگر معضلي اجتماعي بوده 

عبداهللا بن عباس شخصيت نامدار . درستي شأن نزول آن را نمي فهميدبه 
كنجكاو شدم تا شأن نزول اين  اسالم اذعان مي دارد كه خيلي در اين باره 

اي آن دو زن را اين گونه تهديد  برايم روشن شود كه خدا با چنين آيه آيه 
و الخ ” ]....تبهتر اس[به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[اگر “است  كرده 

در جواب . اند روزي از عمر بن خطاب پرسيدم اين افراد چه كساني بوده
   406."هستند و حفصه  عايشه”: گفت

و از اين كه . اند به وي رشك برده  به سبب دلربايي صفيه،  و حفصه عايشه
به او  و كنĤيه از اين رو با گوشه. همسر محمد است، ناخشنود بودند صفيه 

                                                           

  َتينِ منْ أَزواجِ النَّبِي     عنْ الْمرْأَ    رضي اللَّه عْنه     عمرَ     و لَم أَزلْ حرِيصا علَى أَنْ أَسأَلَ         ..-406
      لَّمسو هَليع لَّى اللَّها        صمَله نِ قَالَ اللَّها      ( اللََّتيكُمقُُلوب َغتص فََقد ا إِلَى اللَّهإِنْ َتُتوب (   ـتججفَح

َفَتوضَّـأَ     اْلـإِداوةِ     ى جاء فَسَكبت علَى يديه مـنْ   َفَتبرَّز حتَّ    بِالْإِداوةِ     معه     وعدْلت     فَعدلَ     معه  
 اجِ النَّبِيونْ أَزرْأَتَانِ منْ الْمينَ منؤْميرَ الْما أَمي فَقُْلت    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهزَّ    صع اللَّتَانِ قَالَ اللَّه

  عائَشةُ     ابنَ عباسٍ      فَقَالَ وا عجبِي لَك يا      ) إِلَى اللَّه فََقد صَغت قُُلوبكُما    إِنْ َتُتوبا   ( وجلَّ َلهما   
. الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها     : كتاب المظالم باب  : صحيح البخاري . وحفْصةُ 
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براي . تريم  كنيزكي يهودي هستي، ما از شما برتر و نجيب زادهاند؛ تو گفته
اي جز  چاره صفيه. و حتي نسبمان با محمد يكي است تعيين شده  ما مهريه

محمد . است جواب دادن و زاري كردن و بازگويي ماجرا براي محمد نداسته
   407.دهد) تبعيض طبقاتيش(نيز، تنها با دلجويي مي توانست التيام 

بر ضد محمد را  و حفصه عايشه  تفسير خويش يكي از اعتراضات طبري در
اين داستان اگر چه بسيار حيرت آور است اما متأسفانه . است ثبت كرده 

منظور ” : است در تفسير طبري چنين آمده . است اي نكرده  كسي به آن اشاره
 كه اى پيامبر چرا چيزهايي را: (ي تحريم كه مي گويد ي اول از سوره از آيه

اين است كه، پيامبر ) است از خود حرام مي كني خداوند برايت حالل كرده 
همسر محمد  است كه در اين موقع حفصه  بوده  با كنيزش در حال معاشقه 

بسيار مشوش و ناراحت مي  حفصه . است آن دو بوده  شاهد ماجراي منازله
مي كرديد، به محمد مي گويد حاال با چشمان خودم ديدم كه چه كار . شود

آرام ”: پيامبر مي گويد. مگر من از ديگر زنانت سر به زير تر و آرام تر نبودم
باش و پيش كسي سخني نگو، من نيز قول مي دهم آن كنيز را از خودم 

: در جوابش مي گويد حفصه . نزديكش نشوم حرام كنم و به هيچ وجه 

                                                           

عنْ الْمـرْأََتينِ      عمرَ     َلِبْثت سَنةً وأَنَا أُرِيد أَنْ أَسأَلَ         :قَالَ   رضي اللَّه عْنهما        ابنِ عباسٍ    -  407
     لَى النَّبِيرَتَا عنِ تَظَاهاللََّتي          ـلَّمسو ـهَليع لَّى اللَّهخَلَ           صنْزًِلـا َفـدـا مموَفَنـزَلَ ي ـهابأَه ْلـتعفَج  

   اكالْأَر    س ا خَرَجفَقَالَ فَلَم َشةُ    أَْلُتهائةُ صحيح البخاري   عفْصحكتـاب اللبـاس، بـاب، مـا     : و
 رقـم   2سـنن الترمـذي، ج    . كان النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم يتجـوز مـن اللبـاس والبـسط                
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 كه ير صورتچگونه مي تواني دستور خداوندي را از خودت حرام كني، د”
است؟؟ اما محمد سوگند ياد مي كند  خداوند اين كار را برايت حالل كرده 

   408.”كه نزديكش نشود
اين كنيز چه كسي بود؟ اصل ماجرا از چه قرار است؟ در قسمت بعدي، 

  .وقايع مربوط به اين كنيز را مورد بررسي قرار مي دهيم
  

  بخش دوم

  

 ي قبطي ي ماريه واقعه

  
يكي از كنيزان اهدايي پادشاه ) مارية القبطية(مشهور به . نماريه بنت شمعو

همراه با خواهرش  ماريه . اند است كه براي محمد فرستاده بوده  اسكندريه 
. اند جزو اهداشدگان به محمد بوده سيرين و پسر عمويش مابور، هر سه 

و ماريه . محمد سيرين را به يكي از اصحابش به نام حسن بن ثابت مي بخشد
خيلي خوشكل و   احتماالً ماريه 409.مي دارد و مابور را هم براي خود نگه 

 بدون خواندن عقد و نكاح براي محمد ياست كه شامل ازدواج ها زيبا بوده 
در سال هشت هجري، از او صاحب . است ، و او را بر خود حالل كرده  شده
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 410.مي رودماهگي از دنيا  اما در هجده . فرزندي مي شود به نام ابراهيم
بلكه  برخي از روايت ها حكايت از آن دارند كه ابراهيم پسر محمد نبوده 

اين . يعني اين فرزند ولد زنايي است منتسب به محمد. پسر مابور است
در ميان مردم و  شايعات جداي از اين كه به گوش خود محمد هم رسيده

  . است حتي در ميان مؤرخان نيز بحث شده 
و او را  همبستر شده  است كه محمد با ماريه ل شده در روايات چنين نق

احتمال مي . به نام ابراهيم فرزندي به دنيا آورده  ماريه. است ك رده  حامله
و رخسار محمد متفاوت  و رخسار اين فرزند با چهره  دهند كه چهره 

از اين رو در ميان مردم صحبت هايي بر سر زبان ها شايع شد، كه . باشد بوده
ي همبستري با  ، بلكه اين فرزند نتيجه اي برقرار نكرده رابطه با ماريه محمد 

مي گفتند محمد به خاطر نداشتن پسر، او را پسر خود به . است مابور بوده 
است كه روزي محمد  ي همان روايت آمده  در ادامه. است حساب آورده 

به من نه؟ .. مي برد، از او مي پرسد خوشكل است را نزد عايشه آن بچه
و به محمد  با تعجبي خانمانه نظري بر آن نوزاد افكنده نه؟ عايشه ..است شبيه
چنان تأثيري در  اين كالم عايشه. ”نيستند رخسارتان با هم شبيه ”: است گفته

وجود محمد مي گذارد، كه به علي بن ابيطالب فرمان مي دهد؛ هر جا مابور 
پرسان پرسان مابور را روي درخت علي . ند، سر او را از تنش جدا سازديرا بب
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خرمايي مي يابد ولي از سر بريدنش صرف نظر مي كند زيرا فهميد كه 
   411.است شده  مابور اخته 

با پسر  و همخوابگي ماريه  ي معاشقه  به دو دليل احتمال مي رود كه مسأله
با  اول اينكه؛ رخسار و هيبت اين بچه . باشد عمويش مابور، واقعيت داشته 

از همه مهم تر اين كه، زماني . است  و شمايل محمد شباهتي نداشته شكل
به  كه محمد تك همسر بود و همخوابگي هايش مطابق ارگانيسم خديجه 

اما . پسر و چهار دختر مي شود بود، صاحب سه  طور طبيعي تنظيم شده 
زماني كه دست به تعدد زوجات زد و براي آن تعداد از زنانش بايستي مدام 

حال ارگاسم باشد، از اينرو از ميزان غلظت مني و اسپرم هايش، در 
اين رقيق شدن اسپرم ها تأثيري مستقيم، بر زاد و ولد وي مي . مي شود كاسته
است توانايي كاملي براي  و چون در دوران كهولت و پيري بوده . گذارد

 مدام است انساني كه از نظر پزشكي نيز ثابت شده . است زادن اوالد نداشته 
مشغول ارضاء خود، يا مشغول اعمال جنسي باشد يا اين كه در سن پيري 

                                                           

 عليها وقعة    أهديت مارية إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعها ابن عم لها، فوقع              -411
فاستمرت حامال، فعزلها ابن عمها، فقال أهل اإلفك والزور من حاجتـه إلـى الولـد أدعـى                  

؟؟ .كيـف تـرين   : فدخل به علـى النبــي صـلى اهللا عليـه وسـلم ذات يـوم، فقـال                 . ولد غيره 
وبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ما أرى شبها  : فحملني ما يحمل النساء من الغيرة، قلت      

خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق بن عم مارية      : ل الناس، فقال لعلي بن ابي طالب      ما يقو 
فانطلق، فإذا هو على نخلة، فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته، فسقطت . حيث وجدته 

/ الحـاكم، ذكـر     . الخرقة، فإذا هو لم أصحهما اهللا عز وجل لـه مـا للرجـال شـيء ممـسوح                 
 .التحريم)1(ير ابن كثير فى تفسير اآليههم چنين تفس. سراري الرسول
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از اين رو . و توانايي بارور كردن تخمدان را ندارد باشد، مني وي رقيق شده 
. است صاحب فرزندي شود از ديگر همسرانش نتوانسته  به غير از خديجه، 

د توانايي بارور اگر محم. دليل دوم را با مستندات منطقي بررسي مي كنيم
و  و جويريه است، بايستي از ديگر زنانش مانند صفيه كردن زهدان را داشته 

مخصوصاً كه اين زنان از جمله زنان كم سن . دار مي شد بچه ريحانه و عايشه 
و از نظر فيزيولوژيكي آمادگي . اند ي زيبايي بوده و سال و هم چنين ملكه

و ريحانه  و جويريه از طرف ديگر، صفيه. دان دار شدن را داشته كامل براي بچه
كه گويا  واقعه  در اينجا توجيه . از شوهران قبليشان صاحب فرزند شده بودند

ي  است تنها جهت اختفاء و جلوگيري از آبروي بر باد رفته بوده  مابور اخته 
  .است شده  پيامبر، از جانب راويان بر آن افزوده

، با وي همخوابگي   از ازدواج با ماريهشد محمد قبل همان طور كه اشاره
از ديدگاه . مي گذارد ، صحه و اسالم نيز بر واقعيت داشتن اين مسأله داشته 

است تنها به اين سبب كه كنيز وي بوده  بر محمد حالل بوده  اسالم ماريه 
است؛  ي تاريخي بزرگي كه برايش پيش آمده  به سبب دو واقعه ماريه . است 

اول به سبب فرزند . است م جايگاهي در خور توجه پيدا كرده در تاريخ اسال
دوم . اند مظنون و منتسبي است به نام ابراهيم كه آن را به محمد نسبت داده

است و قبالً  به سبب همان واقعيت جنسي است كه برايش پيش آمده : اينكه
را  اريهاكنون واقعيات زندگي پر فراز و نشيب م. اي جزيي به آن داشتيم اشاره

  .از جوانب مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم
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قبل از . رسيد روزي كه در حرمسراي محمدي، نوبت به سراي حفصه 
ي پدريش برود، گويا در  رخصت خواست تا به خانه انجام هر عملي حفصه

با . ي خروج داد محمد اجازه. و بايد با خود بياورد آنجا چيزي جا گذاشته
داشته  اي با ماريه  فرصتي ايجاد مي شود تا معاشقهبراي محمد رفتن حفصه

گرم   پيشنهاد محمد را اجابت مي نمايد و در رختخواب حفصه  ماريه. باشد 
مراجعت مي  دست بر قضا قبل از اتمام سكس، حفصه . مي گردند معاشقه

ناچاراً . است شده  به خانه مي رسد مي بيند كه درب منزل از پشت بسته . كند
محمد با . از حرمگاه خود خارج شوند  مي نشيند تا محمد و ماريهجلوي در

با ديدن چنين تصاويري  حفصه. بيرون مي آيد پيشاني عرق آلود و شرمنده 
ي صبر و تحملش لبريز مي  است، كاسه كه حكايت از اتمام سكس داشته 

: به محمد مي گويد. و زاري و داد و فرياد مي كند شروع به گريه . شود
ي خروج دادي؟ مي خواستي باكنيزت  وم بود كه چرا به آساني اجازهمعل”

اي در منزل ديگر  بر روي رختخواب من همبستر شوي؟ جرأت نداشته
همسرانت چنين عملي را انجام دهي؟ قسم به خدا كاري غير شرعي و حرام 

؟ محمد هم سوگند ياد مي كند كه اين كنيز خودم است و ”اي مرتكب شده
ولي به خاطر تو، او را از خود حرام مي ! است رايم حالل كرده خدا آن را ب

اما . به شرطي كه نزد هيچ كدام از همسرانم لب به سخن نگشايي. كنم
است  از وي مژدگاني خواسته  ي عايشه با كوبيدن به در و ديوار خانه حفصه

   412.ايم خالص شده و از دست ماريه را از خود حرام كرده كه محمد، ماريه 
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و حفصه  ي عايشه  مي رسد و خود به خود به وسيله به گوش عايشه سأله م
محمد .  براي پيامبر فراهم مي گردديمسأله بزرگ مي شود و اسباب دردسر 

براي سرپوش گذاشتن به اعمال ننگينش، و سركوب زنانش، به  مثل هميشه
  : مي برد اي از آيات قرآن پناه  آيه

Đ‹Žzžm@ŽâñÜ@ð�jåÜa@bŽé₣î�cČâïñyşŠ@ČŠí�Ñ�Ì@žêMÝÜaŽì@�ÚñuaŽìĆŒ�c@ŽpbŽšĆ‹Žà@ðñÍŽnĆjŽm@�Ú�Ü@žêMÝÜa@şÞŽy�c@bŽà@žã@N
@ŽÓş‹ŽÈ@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ žëŽ‹ŽéÄ�cŽì@ ñêñi@ Ćp�dşjŽä@ bşá�Ý�Ð@ bćrîñ‡Žy@ ñêñuaŽìĆŒ�c@ >�ĆÉŽi@ô�Ü>g@ð�jåÜa@ ş‹Ž��c@ Ć̂ >gŽì

bŽè�dşjŽä@ bşá�Ý�Ð@ ��ĆÉŽi@ æŽÈ@ Ž�Ž‹ĆÈ�cŽì@ žêŽ›ĆÉŽi@žâïñÝŽÉÜa@ Žðñä�dşjŽä@ Žßb�Ô@ aŽ‰Žè@ �Û�dŽjä�c@ ĆæŽà@ Ćo�Üb�Ô@ ñêñi@
ž�ñjŽƒÜa@N@žëb�ÜĆíŽà@Žížè@ŽêMÝÜa@şç>h�Ð@ñêĆï�ÝŽÈ@aŽ‹Žèb�ÅŽm@ç>gŽì@bŽá�Ùžií�Ý�Ô@ĆoŽÍŽ–@Ć‡�Õ�Ð@ñêMÝÜa@ô�Ü>g@bŽiížnŽm@ç>g

�Ä@ �ÚñÜŽ̂ @ Ž‡ĆÉŽi@ �ó�Ùñ÷b�ÝŽáÜaŽì@ ŽµñåñàĆüžáÜa@ ž|ñÜbŽ–Žì@ žÞî>‹ĆjñuŽìČ�>é@ N@ç�c@ şæ�Ù�ÕMÝ��@ ç>g@ žê₣iŽŠ@ ôŽ�ŽÈ
@ŞpbŽzñ÷bŽ�@ ŞpaŽ‡ñibŽÈ@ ŞpbŽjñ÷bŽm@ ŞpbŽnñäb�Ô@ ŞpbŽåñàĆü₣à@ ŞpbŽáñÝĆ�žà@ şæ�ÙåĐà@ ać‹ĆïŽ‚@ bćuaŽìĆŒ�c@ žê�Üñ‡Ćjžî

aćŠb�ÙĆi�cŽì@ŞpbŽjĐïŽq. 413   
اى پيامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى تو حالل 

قطعاً خدا . آمرزنده مهربان است] ست كه[كنى؟ خدا گردانيده، حرام مى
گشودن سوگندهايتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست ] راه[براى شما 

و چون پيامبر با يكى از همسرانش . شماست و اوست داناى حكيم 
]  به زن ديگر، عايشه[سخنى نهانى گفت و همين كه وى آن را ) حفصه(

                                                                                                                           

حلَّ اللَّه لَك ؟ قَالَ  فَقَاَلت أَتُحرِّم ما أَ" َلا تُْخبِرِي أَحدا وإِنَّ أُم إِبرَاهيم علَي حرَام      "لحفْصةَ  
الواحـدي، اسـباب النــزول، ابـو        .  قَالَ فَلَم يقْرَبها حتَّـى أَْخبـرَت عائـَشة         " َفواَللَّه لَا أَقْرَبها     "

ابـن كثيـر فـى تفـسير     . 1968الحسن الواحدي النيسابوري، مؤسسة الحلبى بالقاهرة طبعـة         
 . التحريم5-1اآليه

 5-1 التحريم - 413
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بخشى از آن را ] پيامبر[ا بر آن مطلع گردانيد ر] پيامبر[گزارش داد و خدا 
را به آن ] مطلب[پس چون . اعراض نمود] ديگر[اظهار كرد و از بخشى 

گفت مرا آن داناى . خبر داد وى گفت چه كسى اين را به تو خبر داده] زن[
] بهتر است[به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[آگاه خبر داده است، اگر 

ن انحراف پيدا كرده است و اگر عليه او به يكديگر كمك كنيد واقعاً دلهايتا
نيز ياور [خدا خود سرپرست اوست و جبرئيل و مؤمنان صالح  در حقيقت 

اگر پيامبر . خواهند بود] او[پشتيبان ] هم[و گذشته از اين فرشتگان ] اويند
شما را طالق گويد اميد است پروردگارش همسرانى بهتر از شما مسلمان، 

  .دار، بيوه، و دوشيزه به او عوض دهد من، فرمانبر، توبه كار، عابد، روزهمؤ
در  بازتاب اين واقعه. بدين ترتيب اين آيات آب ها را از آسياب انداختند

بيشتر منابع اسالمي، سؤاالت و شبهات و انتقادات زيادي را در عصر كنوني 
در حال جاي شگفتي است كه محمد همراه كنيزش . است ايجاد كرده 

يكي ديگر از زنانش ماجرا را بفهمد و براي دفاع از حقوق . باشد معاشقه 
را تهديد  حفصهاست،  ي خود و نفي تجاوزي كه صورت گرفته پايمال شده

مطابق معيار و ارزش هاي امروزي مي توان گفت كه . به طالق دادن نمايد
 فرهنگ و قوانين با اين كار! است اش، تجاوز كرده  كنيز عقد نكرده محمد به

است، كه مشهور به همان دوران  داشته  نگه  و آداب دوران هايي را زنده 
با آن . ي عربستان است جزيره گري و جاهليت قبل از اسالم در شبه  عشيره

است و دزدكي  است ارضاء جنسي و روحي نشده  تعداد همسراني كه داشته 
، نبود همسرانش را غنيمت است و در اولين فرصت تجاوز جنسي انجام داده 
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 در آيات قرآني صراحتاً. است با كنيزش همبستر شده  ، و بالفاصله شمرده
است كه مالكين حق سكس و انجام عمل جنسي با كنيزانشان را  شده  اشاره

   414.دارند و هيچ گناهي برايشان نيست
اين واقعه سندي حقيقي براي حالليت بخشيدن و مشروع بودن تجاوز 

و در ماندگاري اين فرهنگ عشايري خود . ن به كنيزانشان استمسلمانا
انجام  اگر محمد اين كار را در منزل حفصه . محمد پيشĤهنگ ميدان است

اي دادپرورانه  با شيوه ا اگر با ماريه ي. نمي داد، اين گونه رازش برمال نمي شد
أقل اي برايش تعيين مي كرد، يا حد رفتار مي كرد و از ملك خود، مهريه

اي  حقوقي همانند ديگر زنانش براي او تعيين مي كرد؛ هم چنين به شيوه
معمولي و با آزادي نه دزدكي در منزلگاه خودش با وي همبستر مي شد؛ 

. واقع نمي شد و مزاح آن ها و تحقير حفصه  اين چنين مورد مسخره 
ها نمي بود و در مقابل اين نوع كار زني با جرأت و اهل دعوا و مرافعه حفصه

را مي  مي بايست محمد اين واقعيت رفتاري حفصه . توانست سكوت نمايد
اش، يك بار وي  چون كه قبالً هم به خاطر منش خشونت گرايانه. پذيرفت

هيچ حد و مرزي را باقي  از دگرسو رفتار خشن حفصه، . اند را طالق داده
ي او  و دسيسهاست كه با فرمان  هم چنانكه در روايتي آمده . بود نگذاشته 

                                                           

414 = }انُكُممأَي لََكتا ماء إِالَّ منَ النِّسم نَاتصحالْمسورة النساء) 24..) (و 
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و قسم   عمر بن خطاب از ماجرا اطالع داشته415.است شده  يك نفر كشته 
را طالق نمي دهد  است كه محمد، تنها به خاطر اوست كه  حفصه خورده 

اين  اي كه همان حفصه..  آري416. وي را دوست نمي داردواال محمد اصالً
  . و گور نشود محمد؛ در تاريخ اسالم گميبار باعث شد يكي از وقايع سكس

اند يكي از اين زنان  بوده قبل از ظهور اسالم، زنان باسوادي در منطقه 
را آموزش خواندن و نوشتن داده  است اين زن حفصه  بوده الشفاء بنت عبداهللا

: روزي از روزها محمد به اين زن مي گويد. محمد هم اطالع داشت. بود 
 دهيد، با دعايي يا وردي، او ميرا ياد هم چنان كه به او خواندن و نوشتن ”

  417.” زيري بده را نيز آموزش سكوت و سر به 
هاي محمد، او را به موضعي  وجود مشكالتي اين چنيني در ميان خانواده

ما ”: و عهد كرد. ، نزد هيچ كدام از زنانش نرود بود كه به عنوان تنبيه رسانيده 
م از آن ها نخواهم تا يك ماه ديگر نزد هيچ كدا. أنا بداخل عليهن شهرا

بود تاب تحمل از كف مي دهد   اما با وجود سوگندي كه خورده 418.”رفت
به حساب مي آورد و پيش يكي از زنانش مي  و بيست و نه روز را سي روزه 

                                                           

  َقتََلت جارِيةً َلها سحرَْتها وَقـد كَاَنـت      صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    حفْصةَ زوج النَّبِي       أَنَّ   -  415
. موطأ مالك، كتاب العقول، بـاب مـا جـاء فـي الغيلـة و الـسحر                . ُقتَلتفَأَمرَت ِبها َف     دبرَْتها   

 2575حديث

 4 تفسير القرطبي في تفسير التحريم - 416

 . المسند لإلمام أحمد بن حنبل، المجلد السادس، حديث الشفاء بنت عبد اهللا- 417

 4895.موعظة الرجل ابنته لحال زوجها:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 418
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هنگامي كه مردم از علت اين كار محمد جويا مي شوند، جوابي بدين . رود
  : گونه تعجب آور تحويل مردم مي دهد

�åÜa@ß�nÈbÐ@¶g@ó—Ñy@ên“Ðc@µy@sî‡¨a@ÚÜˆ@Þuc@æà@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@
ßbÔ@‡Ô@çbØì@Ló“÷bÈ@Z@Lçì‹“Èì@Ê�m@o›à@báÝÐ@La‹é’@æéïÝÈ@Þ‚a‡i@ bäc@ bà

ó“÷bÈ@ êÜ@ oÜbÕÐ@ Lbéi@ c‡jÐ@ ó“÷bÈ@ ôÝÈ@ Þ‚†@ Z@båïÝÈ@ Þ‚‡m@ ý@ çc@oá�Ôc@ Úäg
�a@ ôÝ–@ �åÜa@ ßbÕÐ@ La‡È@ bè‡Èc@ óÝïÜ@ æî‹“Èì@ Ê�nÜ@ båzj–c@ bägì@ La‹é’@êïÝÈ@

âÝ�ìI@Zçì‹“Èì@Ê�m@‹é“Üa.(419   
رسانيد  آن را به گوش عايشه  و بعد از آنكه حفصه420 بعد از ماجراي ماريه

و موضوع همه گير شد، پيامبر به مدت يك ماه، قرار جدايي از همسرانش را 
به او گفت  عايشه. شروع مي كند اما در روز بيست و نهم از عايشه. مي گذارد

محمد . ام، اكنون در بيست و نهمين شب قرار داريم به خوبي حساب كرده
  . هم در جواب مي گويد ماه بيست و نه روز است

قبالً با . است حتي يك ازدواج محمد از روي عشق و خاطرخواهي نبوده 
اين معضل خود به خود از آن . است هيچ كدام از زنانش دوستي نكرده 

ي  ستي و صحبت و مراودهنشأت مي گيرد كه، عشق و دو ي اسالمي  انديشه
، حتي  در اسالم به هيچ وجه. دختر و پسر، قبل از ازدواج را حرام مي دانند

اي جزيي هم به دوستي و عشق و محبت ميان اين دو موجود با احساس  اشاره

                                                           

. الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها:  صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب   -  419
  1779حديث 

 .است  از آن بحث شده  در بخش مربوط به ماريه- 420
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در اسالم بر مبناي عشق و محبت و دوستي  اساس و بنياد خانواده. است نشده 
اي اسالمي، بر اساس  ي خانواده بلكه شالودهو احترام متقابل همسران نيست؛ 

و . است هاي مشخص است كه اسالم آن ها را تعيين كرده  اي ايده مجموعه
بنياد . قطعاً اساس آن چيزي جز پايمال كردن كرامت انساني زن نيست

است و مسلمانان  شده  در اسالم بر اساس چهار ستون زير بنيان نهاده  خانواده 
ي كامل دستورات رهبر ديني خود، محمد را مد نظر داشته بايستي با ايمان

  . باشند 
�ÊŽiĆŠ�dñÜ@�ò�cĆ‹ŽáÜa@ž|�ÙĆåžm @>æîĐ‡Üa@ñpaŽ‰ñi@Ć‹�ÑÄb�Ð@bŽéñåîñ‡ñÜŽì@bŽéñÜbŽáŽuŽì@bŽéñjŽ�ŽzñÜŽì@bŽéñÜbŽáñÜ @@ĆoŽi>‹Žm

�ÛaŽ‡Žî.421  
ه ا به خاطر ثروتش، يا بي”: به خاطر يكي از موارد زير مي توان زن گرفت

اگر به دينش . خاطر ايل و تبارش، يا به خاطر زيبايش، يا به خاطر دينش
  . "تمسك بجويي به راه پر خير و بركتي راه مي يابي

اند، اما ناخودآگاه يا از روي آگاهي  اگر چه سفارش بر دينداري زن نموده
ي چهارم اهميت، يعني بعد از ثروت و تبار و  ي دين را در مرتبه مسأله

در اين . ي اصلي در زندگي مشترك اقتصاد است مسأله. اند رار دادهظرافت ق
. اي هم مي شد هاي زن هيچ گونه اهميتي ندارد واال به آن اشاره ميان خواسته

مطابق اين حديث، مالكهاي . است سخن از عشق و دوستي به ميان نيامده 
 و ثروت، تبار، زيبايي: انتخاب زن به عنوان شريك زندگي عبارتند از

  . دينداري است باالخره 
                                                           

 4802حديث. األكفاء في الدين، كتاب النكاح، باب، صحيح البخاري - 421
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ي بزرگ و تاريخي   در آخرين پاراگراف اين قسمت الزم است به واقعه
ولي اين .  كنيم و آن كسي نيست بجز عايشه زناي يكي از زنان محمد اشاره

ايم چون كه اين  مبحث را در قسمت زنا و احكام شريعت اسالم بيان كرده
  . ه زنا، داردواقعه پيوندي مستقيم با احكام مربوط ب

  

  فصل شش
  

  سكس و شرع و زن
  

ديدگاه مردان نسبت به زنان به عنوان شرف خودشان، غير از مستحكم 
نمودن جايگاه خرافي دين و بي ارزش قلمداد نمودن زنان، در عين حال 

  . اهانتي بزرگ به خود مردان را با خود يدك كش مي كند
  

  باب اول

  

  در اسالم سيتي عايشه  جن-زنا و جايگاه اجتماعي

  
اي  اي كالسيكي، اين گونه انجام مي شود كه عده انجام سنگسار به شيوه

از تعاون و همكاري،  ي جغرافيايي، با استفاده از مؤمنان واقع در يك منطقه
از سنگ، مي  جمعي، خون زني را با استفاده ي دسته فرد فرد و يا به شيوه
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ي نسبت به كشتار انسان ها و مخصوصاً مسلماناني كه ديدگاه عقيدت. ريزند
  . رواني مي شوندي اند، تخليه قشر زنان اين گونه بار آمده

  زنا در اسالم: بخش اول

  
 و غير شرعي ميان دو يعملي سكس” : زنا عبارتست از422اسالم از ديدگاه 

ي جنسي ميان  طبق احكام اسالمي، مشروعيت رابطه. ”جنس مذكر و مونث
در غير اين . ي عقدي اسالمي ميسر خواهد شد ا در سايهت، تنهياين دو جنس

صورت هر نوع عمل سكسي، به هر طريقي و به هر نوعي و ميان هر 
  .انجام گيرد، زنا محسوب مي شود جنسيتي كه 

bIÝïñjŽ�@ŽöbŽ�Žì@IóŽ“ñyb�Ð@Žçb�Ø@žêşä>g@bŽäĐ�Üa@aížiŽ‹ÕŽm@b�ÜŽìN423@@
  .زشت و بد راهى استآن همواره  و به زنا نزديك مشويد چرا كه 

ي مردم مقيد  در نظر عامه. است در اسالم زنا عملي ناشايست شناخته شده 
  . به مسائل اسالمي، زنا عبارتست از جماع كامل ميان دو نفر

اما بر اساس احكام اسالمي رسيدن به اُرگاسم يا عدم اُرگاسم كامل، زنا 
 به انجام آن برحذر است و مسلمانان را نسبت محسوب شده و گناهي كبيره 

دوستي و خاطر خواهي، بوسه و عشق و حال،  ش از عقد، حتيپي. اند داشته
.  مي شوندمحسوبصحبت و نگاه كردن، نوازش و مالش همگي جزء زنا 

                                                           
 تحقيقات اين قسمت تنها مختص به دين اسالم است ، به همين خاطر نظريات - 422

 . ي اسالم محورانه دارند كامال جنبه

 32 االسراء - 423
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حتي صحبت كردن در مورد اندام هاي جنس مخالف و يا ديدن تصاوير 
جزئيات آن، در صحيح بخاري، انواع زنا، با  . هوس انگيز نيز حرام است

ي زنا، به حساب آمده  است، تاجايي كه ميعاد عشقي نيز در زمزه بيان شده 
   424.است 

بلكه، . از ديدگاه محمد؛ زنا تنها عبارت از جماع كامل دو انسان نيست
كردن زنا مي كند، زبان با ابراز كردن، دل با ميل داشتن،  چشم با نگاه

به انجام مي رساند يا آن را نيز يا ماموريت را ) اندامهاي جنسي(دامن
سهم خود  هم چنين وي معتقد است كه هر انساني به . سركوب مي كند

و ناچاراً طبق قانون جبر بايستي . است شده  اي زنا به پايش نوشته گناه گونه
 براي مثال محمد براي مصون ماندن افراد از 425.آن ها را مرتكب شود

مرد به جلو يا به عقب مردي ديگر نبايد ” :است  چشمي، گفته يارتكاب زنا

                                                           

 جناح عليكم فيما وال{: قول اهللا جل وعز:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 424
 غفور - األية إلى قوله -عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم اهللا 

 .235:البقرة.}رحيم

قال أبو هريرة عن النبـي صلى اهللا عليه وسلم ثم إن اهللا كتب على بن آدم حظه من  (- 425
نفس تتمنى وتشتهي الزنا أدرك ذلك ال محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق وال

صحيح البخاري، كتاب االستئذان باب، زنا الجوارح ). والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه
 5889دون الفرج حديث
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هم چنين زن نيز نبايد به جلو يا به عقب زن ديگري چشم . نگاه كند
  426.”بدوزد

در هنگام نماز جماعت، زني پشت سر محمد ”:ابن عباس روايت مي كند
برخي از اصحاب در . ي زيبايي بود هنماز مي خواند، به خدا سوگند، اله

اما برخي . او جلب نشود جهشان به صفوف جلو نماز مي خواندند تا تو
ديگر در صفوف عقب تر جاي مي گرفتند و زماني كه آن زن به سجده مي 

 اين چنين جزء زناي يعمل 427.”رفت، دزدكي به باسن وي نگاه مي كردند
اي در قرآن مكتوب  يهآ،  در رابطه با اين مسئله. چشمي به حساب مي آيد

  428.است شده 
آتش جهنم زناني را  محمد با توسل به. تآرايش براي زنان حرام اس

آن ” :است و مردان را اغوا مي كنند، مورد تهديد قرارداده  آرايش كرده كه
ي اهل  زناني كه لباس به تن دارند و در عين حال عريان هستند، در زمره

اند و   آن ها همان كساني هستند كه؛ خودشان اغفال شده429.آتش هستند
                                                           

). الَ ينْظُرُ الرّجلُ إِلَى عورةِ الرّجلِ، والَ الْمرْأَةُ إِلَى عورةِ المرْأَةِ": قالَ رسولُ اهللا (- 426
 338حديث. ب تحريم النظر إلى العوراتصحيح مسلم، كتاب الحيض، با

427 -)  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص لِّي خَلْف النَّبِيتُص ا قَالَ كَاَنتمْنهاللَّه ع يضاس ربن عبنْ اع
سض الْمعكَانَ با قَطُّ وثْلهت مأَيا راَللَّه ماس َلا وبن عبنَاء قَالَ اسرَأَة حما الَّوينَ إِذَا صمل

).  فَإِذَا سجدوا نَظَرُوا إِلَيها منْ تَحت أَيديهم;استَقْدموا يعني لئَلَّا يرَوها وبعض يستَأْخرُونَ 
 . 24تفسير ابن كثير، في تفسير االية الحجر

428 -) لع لََقدو نْكُمينَ ممتَْقدسنَا الْمملع لََقدرِينَوتَأْخسنَا الْم24الحجر). م. 

 . منظور از نپوشانيدن تن، مطابق معيارهاي اسالمي است- 429
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كساني كه، گيسوي خويش را همانند .  كنندديگران را نيز اغفال مي
ي بهشتيان نيستند و حتي بويي  اينان نيز در زمره. كوهان شتران، مي آرايند

  430.”، و با بوي بهشت فرسخ ها فاصله دارند از آن نيز نمي برند
اي اشاره شده  در آيه. مخفيانه صحبت كردن با زنان حرام استن يهم چن

ي خواستگاري نمايد، حق ندارد مخفيانه با او ا است اگر كسي حتي از بيوه 
  :صحبت كند

@ŽâñÝŽÈ@Ćâ�Ùñ��Ñä�c@ðñÐ@ĆâžnåŽåØ�c@Ćì�c@öbŽ�ĐåÜa@ñóŽjnñ‚@Ćæñà@ñêñi@âžnĆšş‹ŽÈ@bŽáïñÐ@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@�ýŽì
aĞ‹ñ�@şæžèìž‡ñÈaŽížm@Mý@æñÙ�ÜŽì@şæžéŽäìž‹�ØĆ‰ŽnŽ�@Ćâ�Ùşä�c@žê$ÝÜaN431   

خواستگارى كرده   كه غيرمستقيم از زنان شوي مردهبر شما گناهي نيست
داند  خدا مى. ايد خواستگاري از آن ها را در دل پوشيده داشته يا تمايل به

  . ولى با آنان قول و قرار پنهانى مگذاريد. چنين تمايلي داريد] شما[كه
قرطبي در تفسير خود . مفسران چنين صحبت كردن هايي را زنا مي دانند

هرگونه سخن از همĤغوشي، تالش براي انجام سكس، ميعاد ” :است آورده 
گاه هاي مخفيانه، يا هر عمل مشابه ديگر را، عملي ناشايست دانسته 

و  اين اعمال را ناپسند دانسته اجماع علماي ديني مبادرت به چرا كه است،
                                                           

430 -)   ولُ اللَّهسقَالَ ر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    مهعم ما َقومهأَر لِ النَّارِ لَمنْ أَهنْفَانِ مص
رءوسهنَّ    مائلَات    مميَلات    كَاسيات عارِيات    بونَ ِبها النَّاس ونساء سياطٌ كَأَذْنَابِ اْلبقَرِ يضْرِ

الْمائَلةِ لَا يدخُلْنَ الْجنَّةَ ولَا يِجدنَ رِيحها وإِنَّ رِيحها َليوجد منْ مسيرَةِ َكذَا    اْلبْخت    كَأَسنمةِ 
النساء الكاسيات العاريات المائالت : مسلم، كتاب اللباس والزينة، بابصحيح ). وَكذَا

 2128حديث. المميالت

 235 البقرة- 431
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ي  هم چنين طبري در تفسير خود، درباره 432”.مخالف انجام آن مي باشند
اي مخفيانه قرار  اگر با زني در ميعاد گاهي به شيوه” :است وشته اين آيه ن 

  . ”اي گذاشتي، همانا عملي مساوي زنا را انجام داده
به هيچ زني نگوييد؛ من ”:است ابن كثير نيز همان نظر را دارد و گفته 

با من پيمان ببند كه غير از من با هيچ كس ديگري ازدواج . عاشق تو هستم
 با اين حساب، به غير از راه عقد و نكاح 433”. از اين دستينكني، يا سخنان

شرعي، هر نوع عمل جنسي يا ديدار در ميعادگاه، عملي كامالً حرام 
  .وانجام دهندگان آن مورد عقاب قرار مي گيرند. محسوب مي شود

اند وضع   كامالً واضح است اين قوانين بر اساس اتفاقاتي كه رخ داده
در ابتداي ظهور اسالم و در شهر  در آياتي كه ويژه م، بهقوانين اسال. اند شده

در اين . بود مكه بروز يافتند، سزاي زناكاران به روز قيامت موكول شده 
ي  مرحله، كه سيزده سال طول كشيد، به غير از تهديد و ارعاب به وسيله

هاي دوزخ و در جهان آخرت، براي زناكاران هيچ گونه احكام  شكنجه
هاي كالسيكى  به شيوهمربوط مي شد اين هم خود . نداشتخشني وجود 

                                                           

 أَجمعت الْأُمة علَى أَنَّ الْكَلَام مع الْمعَتدة بِما هو نَص في تَزَوجها وَتْنبِيه عَليه لَا - 432
مة علَى أَنَّ الْكَلَام معها بِما هو رَفث وذكْر جِماع أَو تَحرِيض يجوز، وَكذَلك أَجمعت الْأُ

هها أَْشبم كَكذَلوز، وجلَا ي هَلييلَ . عقرّ الزِّنَا: و235تفسير القرطبي، في تفسير البقرة . الس 

: ير ابن كثيرتفس. ال تقل لها إني عاشق وعاهديني أن ال تتزوجي غيري ونحو هذا - 433
  البقرة235في تفسير آية 
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 هم نداشت ي، قدرت آن چنان تازه. بود محمد براي تبليغ در بر گرفته كه
  . اجرا بگذارد و احكام خويش را به قانون وضع كرده كه

اما در مدينه به سبب در اختيار داشتن قدرت و اقتصاد كالن، هر چند 
 بنيادين و اساسي صورت يل بود، اما تغييراتمدت زمان اين دوره ده سا كه

تا جايي كه مجازات زناكاران را مشخص كردند و در همين دنيا، . گرفتند
  .احكام مجازات را اجرا مي كردند

@bŽïĆä₣‡Üa@ðñÐ@ČâïñÜ�c@ČlaŽ‰ŽÈ@Ćâžé�Ü@aížåŽà�e@Žæîñ‰MÜa@ðñÐ@�óŽ“ñyb�ÑÜa@ŽÊïñ“Žm@Ćç�c@Žçí₣jñzžî@Žæîñ‰MÜa@şç>g
ÜaŽìñòŽ‹ñ‚�fN434@@

اند،  براي كسانى كه دوست دارند امر زنا در ميان آنان كه ايمان آورده
عذابي دردناك هم در دنيا و هم درآخرت گرفتار  شيوع پيدا كند، به

  . شدخواهند 
در بخش اول؛ . تقسيم كرد ي مدينه را به دو بخش عمده، مي توان مرحله

مجازاتي كه .  متفاوت بودمجازات زنا سهل و آسان بوده و براي مرد و زن
براي مرد تعيين شده بود ساده تر و جزيي تر از مجازاتي بود كه براي زن 

  .تعيين شده بود

@aìž‡>éŽ’@ç>h�Ð@Ćâ�ÙåĐà@IóÉŽiĆŠ�c@şæ>éĆï�ÝŽÈ@aìž‡>éĆ“ŽnĆ�b�Ð@Ćâ�Ùñ÷fŽ�Đä@æñà@�óŽ“ñyb�ÑÜa@ŽµñmdŽî@ðñmMþÜaŽì
Žy@ñpížïžjÜa@ðñÐ@şæžèí�Ùñ�Ćà�d�ÐIþïñjŽ�@şæžé�Ü@žê$ÝÜa@ŽÞŽÉĆvŽî@Ćì�c@žpĆíŽáÜa@şæžèbMÐŽíŽnŽî@ôşn@N@ŽçaŽ‰MÝÜaŽì

bŽážéĆåŽÈ@aížš>‹ĆÈ�d�Ð@bŽz�ÝĆ–�cŽì@bŽibŽm@ç>h�Ð@bŽážèìž̂ f�Ð@Ćâ�Ùåñà@bè@çfŽïñmdŽîN435@@

                                                           

 19 النور - 434

 16-15 النساء - 435
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شوند چهار تن از ميان خود  و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى
را در ] زنان[=يد پس اگر شهادت دادند آنان بر آنان گواه گير] مسلمانان[

ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد و از  خانه
شوند، آزارشان دهيد، پس اگر  ميان شما آن دو تن را كه مرتكب زنا مى

زيرا خداوند . توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرف نظر كنيد
  .ست پذير مهربان ا توبه

زندان ابد تا واصل .  تفاوت اين دو آيه در نوع مجازات كردن هاست
شدن به مرگ براي جنس زن، و اذيت كردن هاي كوتاه مدت براي جنس 

. دو آيه، حكايت از مجازات خشن تر و بزرگ تر براي جنس زن دارد. مرد
   . سازد ي طبقاتي را به روشني آشكار مي كه همانا  تبعيض جنسيتي و فاصله

در تغييري ناگهاني در بخش دوم آيات مدني، مجازات به زدن تازيانه، 
  .براي هر دو، تغيير مي يابد

@ðñÐ@�ó�ÐcŽŠ@bŽá>éñi@â�ØĆ‰ž‚dŽm@b�ÜŽì@ŞòŽ‡ÝŽu@�óŽøñà@bŽážéĆåĐà@Ş‡ñyaŽì@şÞ�Ø@aìž‡ñÝĆub�Ð@ðñäaş�ÜaŽì@�óŽïñäaş�Üa
ñêMÝÜbñi@ ŽçížåñàĆüžm@ Ćâžnå�Ø@ ç>g@ ñêMÝÜa@ >æîñ†@ŽæĐà@ �ó�Ññ÷b��@ bŽážéŽiaŽ‰ŽÈ@ Ć‡ŽéĆ“ŽïÜŽì@ >‹ñ‚fÜa@ >ãĆíŽïÜaŽì@

ŽµñåñàĆüžáÜaN¼¼¼  
به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز 

دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و ] كار[بازپسين ايمان داريد در 
  . ندبايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور ياب
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! ي مجازات بود آنهم با درخواست محمد از خدايش تغييرات در نحوه
، آمده  كه به صورت تبصره) النساء( زناني  سوره15ي  در جواب آيه

اي برايتان  براي مجازات زناكاران منتظر باشيد كه خداوند چاره(” :است 
  .) روانه كند

  ” :ستا را اين چنين بيان كرده  در روايتي، محمد راه چاره 
I@‡Ýu@æ—±@�@æáïÐì@LòŠbv¨bi@âu‹Üa@ó÷bà@‡Ýu@æ—yc@æáïÐ@óå�Üa@pŠb–ì

óå�@ðÑäì@ó÷bàNH437@@
قانون براي زنان و مردان متأهل زناكار، صد ضربه شالق و سنگسار آن ها 

براي دختران و پسران مجرد، صد ضربه شالق و تبعيد به مدت . تا مردن
  . ”يكسال

  ” :است در منبعي ديگر چنين بيان شده 
I@kïrÜaì@óå�@ðÑäì@ó÷bà@‡Ýu@‹ÙjÜbi@‹ÙjÜa@þïj�@æ�@�a@ÞÉu@‡Ô@�È@aì‰‚

âu‹Üaì@ó÷bà@‡Ýu@kïrÜbiNH438@@

                                                           

خذوا عني قد جعل اهللا لهن . (493 الناسخ والمنسوخ في كتاب اهللا للقتادة ص- 437
الناسخ والمنسوخ ). سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

  97لنحاس،صفي القرآن الكريم، ل

خذوا عنى قد جعل اهللا  (97 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، للنحاس،ص- 438
الناسخ والمنسوخ، ). لهن سبيال، البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم

 .105-104هبة اهللا بن السالمة ص
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كساني كه مجرد هستند . اي برايمان نمايان كرد بگيريد، خدا راه چاره
صد ضربه شالق و يكسال تبعيد، كساني كه متأهل هستند صد ضربه شالق 

  . ”اضافه سنگسار تا مردن به 
تهمت درست كنند مجازات ) نه كنيزان(كساني هم كه براي زنان آزاد 

  .مي شوند

@IòŽ‡ÝŽu@ ŽµñäbŽáŽq@ Ćâžèìž‡ñÝĆub�Ð@ ŽöaŽ‡Žéž’@ñóŽÉŽiĆŠ�dñi@ aížmdŽî@ Ćâ�Ü@ şâžq@ ñpbŽåŽ—ĆzžáÜa@ ŽçížàĆ‹Žî@ Žæîñ‰MÜaŽì
ać‡Ži�c@IòŽ†bŽéŽ’@Ćâžé�Ü@aí�ÝŽjÕŽm@b�ÜŽìN439@@

دهند، سپس چهار گواه  ن شوهردار مىو كسانى كه نسبت زنا به زنا
آورند، هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و هيچ گاه شهادتى از آن ها  نمى

  ...نپذيريد
مطلبي كه در اين آيه قابل تأمل است، آماده كردن چهار شاهد و شالق 

كسي كه نتواند چهار شاهد براي اثبات ادعايش آماده . زدن متهمين است
از طرفي ديگر چون كه دو . ردن شالق قرار مي گيردكند، مورد تنبيه و خو

زن مساوي با يك شاهد هستند، اگر چهار شاهد ذكور يافت نشد؛ آوردن 
نصف زن آزاد  مثابه كنيز به و از آنجا كه. هشت شاهد زن الزامي است

زناكار، در صورت نبود چهار  حساب مي شود، براي شهادت دادن عليه
اگر تعداشان . كنيز بايد شهادت دهند شانزدهشاهد مرد يا هشت زن آزاد، 

هركدام  به  نخواهد شد، بلكه تنها شهادتشان پذيرفته باشد، نه كمتر از شانزده  
  .   خواهد شد زده هشتاد تازيانه 
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بايستي در حالت . گواهان بايستي خود همگي شاهد ماجرا بوده باشند
بدين ترتيب . شندعريان و همĤغوشي و دخول، آن ها را مشاهده كرده با

روايتي در اين مورد وجود دارد و جاي بسي تأمل . اتهام اثبات مي گردد
  ” :است و بجاست در اينجا به عنوان سند سخنانمان بياوريم

ها  به نام مغيره،  ي دوم؛ عمر بن خطاب يكي از صحابه در دوران خليفه
ي داد و زن دو تا دو تا و سه تا سه تا زنانش را طالق م. والي بصره بود

تا جايي كه در زندگيش، سواي از كنيزانش، نود . ديگري را عقد مي كرد
تا مردانگيم توانايي داشت ” :خودش مي گفت. و نه زن اختيار كرده بود

در زمان كهولت و پيريم به خاطر اينكه ديگر مردان . خودم مردشان بودم
  440.”شدندسراغشان نروند، با پول و هديه و كادو دادن ماندگار مي 

مغيره دختر باز ماهري بود، به غير از زنان خودش با زنان ديگر نيز، 
  . سكسبازي مي كرد

به همين سبب، نزد عمر بن خطاب از وي شاكي شدند، مبني براينكه 
عمر نيز هيأتي را به سرپرستي ابوموسي . مغيره مشغول زنا كردن است

تا در صورت .  كرداشعري براي تفحص و زير نظر گرفتن اعمال وي مأمور
. اش كند انجام چنين اعمالي وي را نزد عمر بن خطاب بفرستند تا محاكمه

پس از مدتي بررسي و تفحص در رفتار وي؛ چهار نفر مأمور مي شوند 
اي مشغول سكس   كه مغيره در خانهيزمان تا اينكه. وي را زير نطر بگيرند كه

                                                           

 محاسن - فصل1969لنشر، طبعة المحاسن واالضداد، الشركة اللبنانية ل:  الجاحظ- 440
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ل انجام عمل زنا، مشاهده با ام جميل بنت عمر بود، او را عريان و در حا
پس از كشف ماجرا، همراه با شواهد نزد عمر مي روند  گروه مزبور . كردند

  . تا بر ماجرا گواهي دهند
 مغيره را روي شكم آن زن ": اولين شاهد، نافع بن حارث بود كه گفت

را همانند فرو بردن خنجر در 441اش ديدم در حالي كه آلت نعوظ شده
.  حقيقت را مي گويد  و سوگند ياد كرد كه."غالفش حركت مي داد

دومين و سومين شاهد به ترتيب عبارت بودند از شبيل بن معبد و ابوبكر، 
اي كه نافع شهادت داده بود، شهادت خود را مبني  آن ها نيز به همان شيوه

بر واقعيت داشتن زناي مغيره با اُم جميله در حالي كه با چشمان خويش 
د، همراه با جزئيات واقعه بيان كردند و با سوگندهاي ان شاهد ماجرا بوده

  . پياپي به آن چاشني دادند
” :او مي گويد قبل از اداي شهادت، عمر به . بود) زياد(چهارمين شاهد،

از تو انتظار دارم اين  چيزي كه. من تو را انساني دروغگو نمي دانم! اي زياد
زياد مي . امبر نباشياست كه حداقل تو عامل سنگسار يكي از ياران پي

. صداي ناله و آه و اوف  را مي شنيدم. تصويري خفت بار را ديدم” :گويد
و دو . باسني معلق در هوا و در حال حركت ديدم كه باال و پايين مي رفت

ديگر بيش . بودند حالت عمودي، همانند گوش هاي االغ بلند شده به پا كه
  . ”تر از اين چيزي نديدم
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سخن زياد را به عنوان شهادت قبول نداشت، چونكه خليفه عمر اين 
بود و مطابق آيه شواهد بايستي چهار  ذكري از نام زناكاران به ميان نيĤورده 

بنابراين چون كه گواهان كافي نيستند آن جرم به . نفر باشند نه سه نفر
و در عملي غير منتظر مغيره . عنوان زنا محسوب نمي شود و تبرئه مي شوند

هر كدام از . مي بندند ي محل كارش، و سه شاهد ديگر را به تركه نهرا روا
شامل حالشان شد به جرم تهمت )  تركه(آن سه شاهد هشتاد ضربه شالق

از سخن خودش پشيمان  يكي از گواهان تا آخرين ضربه . عليه ديگران
او  انجام داده و عملي كه از  و مدام قسم مي خورد، كاري كه مغيره . نشد

  442.است  است عين زنا بوده ده كرده مشاه
اين داستان چهار شاهد آوردن، آن هم براي عملي كه دو نفر مخفيانه و 
به دور از چشم ديگران انجام مي دهند، آيا براي اثبات كاري مخفيانه، 

  .آوردن چهار شاهد منطقي است
ن از قديم االيام و از دورا. اين سؤال، سؤالي جديد يا انتقادي تازه نيست

زنش را در حال زنا با  يكي از اصحاب،. است خود محمد، نيز وجود داشته 
ولي به خاطر اينكه چهار شاهد نداشت، نمي دانست با او . بود مردي ديده 

او هم توانست تنها با طالق . در نتيجه شكايت پيش محمد آورد. چكار كند
 را ينا كاراگر كس ز” :بعدها محمد گفته  بود. آن ها را از هم جدا كند

                                                           

: خليل عبداالكريم:  همچنين423كتاب فتوع البلدان، القسم الثانى، ص:  البالذري-442
 58-57مجتمع يثرب، ص 
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بدون شهادت شهود سنگسار مي كردم، قطعاً زن آن مرد را سنگسار مي 
  443.”كردم

اولين زن و شوهري كه محمد موجب جداييشان شد و نام آن ها در 
. نام هالل بن اميه و همسرش بودند اي به است،صحابه تاريخ ثبت شده 

ك بن سحما اي به نام شري شواهد نشان مي دهد كه همسر اين مرد با صحابه
است، و محمد باطالق دادن و جدايي اين زن از همسرش به نوعي  زنا كرده 

در حقيقت محمد در صداقت هالل شكي . است آن ها را تنبيه كرده 
نداشت و همين اطمينان به هالل باعث شد كه فكر كند كه زن هالل زنا 

ر هالل و براي اطمينان كامل، آن را به بعد از وضع حمل همس. است كرده 
چشمان سياه، باسن بزرگ و پهن، پاهاي ” : اگر بچه: موكول كرد و گفت

هالل است، اما اگر چشمان سياه و موي  مجعد و   قوي و باز داشت، بچه
بچه كه به دنيا آمد همان . ”پاهاي باريك داشت، فرزند شريك است

                                                           

في    عاصم بنُ عدي    فَقَالَ    عَليه وسلَّم صلَّى اللَّه    عْند رسولِ اللَّه    التَّلَاعنُ     ذُكرَ -  443
  عاصم    ذَلك َقولًا ثُم انْصرَف فَأَتَاه رجلٌ منْ َقومه يشْكُو إَِليه أَنَّه وجد مع أَهله رجلًا فَقَالَ 

فَأَْخبرَه بِالَّذي وجد    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    ى رسولِ اللَّه ما ابتُليت ِبهذَا إِلَّا لَقولي فَذَهب بِه إَِل 
الشَّعرِ وكَانَ الَّذي ادعى علَيه أَنَّه    سبِطَ    عَليه امرَأَتَه وكَانَ ذَلك الرَّجلُ مصفَرا قَليلَ اللَّحمِ 

 هلأَه نْدع دجلًا َخ   ود    ولُ اللَّهسمِ فَقَالَ ريرَ اللَّحَكث مآد    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنْ    صيب ماللَّه
 ولُ اللَّهسنَ را فَلَاعهنْدع هدجو ا أَنَّههجوي ذَكَرَ زلِ الَّذا بِالرَّجشَِبيه تضَعَفو    هلَيع لَّى اللَّهص

سو لٌ    لَّمجا فَقَالَ رمَنهياسٍ    ببنِ عابل    ولُ اللَّهسي قَالَ رالَّت يسِ أَهلجي الْمف    هَليع لَّى اللَّهص
 لَّمسرِ    وا بَِغيدأَح تمجر َنةٍ    َلويب   هذه تمجصحيح المسلم، كتاب اللعان، . ر

 1497حديث
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 در 444.بود از پيش براي فرزند شريك تعيين شده  مشخصاتي را داشت كه 
حقيقت زنا انجام گرفته بود ولي به خاطر نبود چهار شاهد، كسي به سخنان 

  . هالل باور نكرد
براي گشودن مشكالت خيانت و عواقب سكس و تجاوزات جنسي، در 

ولي . حل اورژانسي، جدا كردن و طالق بود صورت نبود چهار شاهد، راه 
مكتوب   اين باره آياتي در اي مشهور به مالعنه،  در مراحل بعدي، در پروسه

  :شد

@žÊŽiĆŠ�c@Ćâñèñ‡Žy�c@�òŽ†bŽéŽ“�Ð@Ćâžéž��Ñä�c@bMÜ>g@öaŽ‡Žéž’@ĆâžéMÜ@æ�ÙŽî@Ćâ�ÜŽì@ĆâžéŽuaŽìĆŒ�c@ŽçížàĆ‹Žî@Žæîñ‰MÜaŽì
ŽµñÔñ†bş—Üa@ Žæñá�Ü@ žêşä>g@ ñêMÝÜbñi@ ŞpaŽ†bŽéŽ’ ،@Žæñà@ Žçb�Ø@ Ćç>g@ ñêĆï�ÝŽÈ@ ñêMÝÜa@ ŽoŽåĆÉ�Ü@ şç�c@ �óŽ�ñàbŽƒÜaŽì

�ÙÜaŽµñiñ̂ b@ N@LŽµñiñ̂ b�ÙÜa@ Žæñá�Ü@ žêşä>g@ ñêMÝÜbñi@ ŞpaŽ†bŽéŽ’@ ŽÊŽiĆŠ�c@ Ž‡ŽéĆ“Žm@ Ćç�c@ ŽlaŽ‰ŽÉÜa@ bŽéĆåŽÈ@ �cŽŠĆ‡ŽîŽì
ŽµñÔñ†bş—Üa@Žæñà@Žçb�Ø@Ćç>g@bŽéĆï�ÝŽÈ@ñêMÝÜa@ŽkŽ›�Ì@şç�c@�óŽ�ñàbŽƒÜaŽìN445  

دهند و جز خودشان گواهانى  و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى
چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه ] بايد[هر يك از آنان . ندارند] ديگر[

شوهر [پنجم اين است كه ] گواهى در دفعه[و . او قطعاً از راستگويان است
كيفر ساقط ] زن[خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد، و از  لعنت ] بگويد

او  از ] شوهر [شود در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه مى

                                                           

و .و.ويدرأ عنها العذاب أن تشهد: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب - 444
صحيح المسلم، كتاب . است اي ديگر بيان شده  در صحيح مسلم به شيوه4470حديث

 1496اللعان، حديث

 9-6 النور - 445
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پنجم آن كه  خشم خدا بر او باد اگر ] گواهى[دروغگويان است، و 
  . از راستگويان باشد] شوهرش[

اي به محمد  صحابه: براي نمونه بازگويي مورد زير خالي از لطف نيست
اي پيامبر خدا، اگر كسي زنش را در حال زنا ببيند و شاهدي هم ” :گفت

ان آرد از آبروريزي بزرگي سخن به ميان اگر از آن سخني به مي. نداشت
محمد . آورده، و در صورت سكوت؛ بي آبرويي را تحمل كرده است

اين مسأله را  بار دگر صحابه . سكوت اختيار مي كند و پاسخي نمي دهد
 نصيحت اي هي آيات، و با شيو محمد تنها با قرائت دوباره. مطرح مي كند

.  ادعاي خويش چهار شاهد بياوريبايستي براي: گونه به شاهد مي گويد
آن كسي كه تو را به  قسم به: آن مرد به سبب نداشتن چهار شاهد مي گويد

محمد همسر آن مرد . ام حق فرستاده، كذب محضي در اين بابت ارائه نداده
تا جايي كه عذاب . را فرا مي خواند و او را با تهديد روز قيامت مي ترساند

كند و مي  ذاب اخروي است و آن زن هم ادعا مياين دنيا بسي آسانتر از ع
  . ”آن كسي كه تو را به حق فرستاده، شوهرم دروغ مي گويد قسم به : گويد

محمد آن ها را به قسم خوردن وادار كرد، مرد چهار بار سوگند ياد 
كرد، براي قسم پنجم و در صورت دروغ گفتن، نفرت خدا را هم به آن 

ولي . زن نيز به همان شيوه قسم خورد.  باشداضافه كرد، اگر دروغي گفته
   446.راه چاره محمد، براي اين مشكل، جدايي و طالق گرفتن بود
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ي يادكردن سوگندهاي  هاي متافيزيكي، به شيوه  با پناه بردن به راه چاره
بسياري . شرعي، بسياري از زناهاي صحابه و زنانشان را ماست مالي مي كرد

مالعنه دراصل زناكاري اصحاب و مسلمانان را از روايات در مورد مرحله 
هاي خويش عمل سكس  ي كشتن زناني كه با دلداده مسأله. نشان مي دهند

را انجام مي دهند، در حقيقت گوياي اين واقعيت است كه، بسياري از 
مردان مسلمان به خاطر . اند صحابه، مالعنه را، به عنوان راه چاره نپذيرفته

 و سنت باستاني خويش، و براي ابراز شهامت و پيروي كردن از فرهنگ
اند و  ي محافظت ناموسي دانسته مردانگيشان، كشتن زن را بهترين راه چاره

سند اين پشتيباني را هم . است خود محمد از اين سنت كامالً پشتيباني كرده 
براي نمونه يكي از صحابه كه در . اند مؤرخان معتمد اسالمي ثبت كرده

   :است صحبت مي كرد به محمد گفته مورد مالعنه 

                                                                                                                           

 أَْلتُكي سفَقَالَ إِنَّ الَّذ أَتَاه كذَل دعا كَانَ بفَلَم هِجبي زَّ فَلَمع فَأَنْزَلَ اللَّه بِه يتتُلاب قَد ْنهع 
َفتَلَاهنَّ عَليه ووعَظه وذَكَّرَه  ) والَّذينَ يرْمونَ أَزواجهم(النُّورِ    وجلَّ هؤُلَاء الĤْيات في سورةِ 

خĤْذَابِ النْ عنُ موا أَهْنيالد ذَابأَنَّ ع رَهأَْخبا وهلَيع تا َكذَبقِّ مبِالْح ثَكعي بالَّذرَةِ قَالَ لَا و
ثُم دعاها َفوعَظها وذَكَّرَها وأَْخبرَها أَنَّ عذَاب الدْنيا أَهونُ منْ عذَابِ الĤْخرَةِ قَاَلت لَا والَّذي 

جلِ فََشهِد أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمنْ الصادقينَ والْخَامسةُ بعثَك بِالْحقِّ إِنَّه لَكَاذب َفبدأَ بِالرَّ
أَنَّ لَعَنةَ اللَّه علَيه إِنْ كَانَ منْ الْكَاذبِينَ ثُم َثنَّى بِالْمرْأَةِ فََشِهدت أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمنْ 

: صحيح مسلم .مسةُ أَنَّ غَضَب اللَّه عَليها إِنْ كَانَ منْ الصادقينَ ثُم فَرَّقَ بيَنهماالْكَاذِبينَ والْخَا
 1493كتاب اللعان حديث
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@ñêMÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žßb�Ô@�ÚñÜŽ̂ @ŽÞĆj�Ô@ñÒĆïş�Übñi@žê�ÝñubŽÈ�d�Ü@žoĆå�Ø@Ćç>g@ĐÖŽzÜbñi@�ÚŽrŽÉŽi@ññ‰MÜaŽì@bMÝ�Ø@@
@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@ž‹ŽïÌ�c@bŽä�cŽì@ČŠížïŽÍ�Ü@žêşä>g@Ćâ�Øž‡ĐïŽ�@žßí�ÕŽî@bŽà@ô�Ü>g@aížÉŽáĆ�a@žêMÝÜaŽì@žêĆåñà@

ðĐåñà@ž‹ŽïÌ�cN447 @@
است؛ اگر در چنين تصميم  نخير، قسم به كسي كه تو را به حق فرستاده 

يعني (گيري هايي بيفتم، قبل از هر كاري خود با شمشير عالجش مي كنم
از رفتار و سخنان : محمد نيز به حاضران مي گويد). او را مي كشم

من از . ي زناي همسرش را نمي دهد زهغيرتش اجا. بزرگانتان پيروي كنيد
  . او با غيرت تر هستم و خدا نيز از من باغيرت تر است

ي آغازين كشتن زنان، به بهانه محافظت از شرف و  در اسالم اين نقطه
همين سنت كهن عشايري براي مردان مسلمان هم چون . ناموس مي باشد

كردن و محافظت از تنها براي توجيه . است ميراثي ماندگار باقي مانده 
اي يافت  در جهان اسالم، جامعه. شرف و ناموسشان زنانشان را مي كشند

نمي شود كه زنان و دختران را به بهانه ناموس پرستي آماج ترور و سنگسار 
  . نكرده باشند

هاي اطرافيان، و صرفاً به خاطر اين كه به آن  اغلب به خاطر گوشه و كنايه
د است، زنان دچار تعقيب و گريز و سوزاندن و ها گفته شود مردي شرافتمن

  . اند به شيوه شرعي دچار سنگسار شده
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آن مي توانند نفرت  ي  هجاي بسي تأمل است همان حقي كه مرد به وسيل
اند كه بتواند  و انزجار خود را از همسرش اعالم دارد،  براي زن قائل نشده

  . شوهرش را از خود براند
گري و راه عالج آن نيست؛  رام بودن و فاحشهبحث ما بر سر شرعيت و ح

بلكه آشكار كردن پديده فساد جنسي در اسالم و صحبت در مورد 
محمد اگر . كه محور عقايد مؤمنان و صحابه را تشكيل مي دهد اموريست

خود با ديدگاه ديني از سكس بحث نمي كرد؛ باعث چنين مشكل 
اگر او . ش ها گردداجتماعي عظيمي نمي شد كه محور بسياري از چال

اي صحيح بدون هيچ ابهامي، موضوعات  گونه اطالعات درستي داشت و به
آن را  را ببررسي مي كرد، قطعاً بهتر از آن بود كه، در تاريكي و از بيراهه

  . عالج كند
. است ي زنا هستند تعين شده  مجازات براي كساني كه مشغول اشاعه

اين مجازات صرفاً براي تهديد و . مجازات سنگسار تا واصل شدن به مرگ
البته ناگفته نماند سنگسار كردن . است دن زناكاران تعيين شده يترسان

. است قبل از اسالم در دين يهود نيز وجود داشته . اي اسالمي نيست پديده
اگر زني به عقد مردي در آمد ولي كس ديگري را ” :است در تورات آمده 

ي شهر بيرون برانيد و  تي هر دو را از دروازهپسنديد و با او جماع كرد، بايس
  448.”سنگسارشان كنيد
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زني را در حال جماع گرفته بودند، او را : است هم چنين در انجيل آمده 
قبالً موسي مجازات سنگسار را براي چنين زناني «: نزد عيسي بردند و گفتند

وش را همان ر«: عيسي گفت» چيست ؟ تعيين كرده بود، امر تو در اين باره
  .  »ادامه دهيد

محمد همانند بسياري ديگر از قواعد و قوانين ديگر، كه مستقيماً از اديان 
. ديگر اخذ كرده بود؛ رجم و سنگسار زناكار را نيز از يهوديان اخذ كرد

بدون انجام هيچ گونه تغييري، آن را به عنوان قانوني جديد در اسالم 
  449.”لندمعرفي كرد و مسلمانان به آن نيز مي با

اند، در قرآن هايي كه  آياتي كه براي اولين بار سخن از سنگسار كرده
اكنون در دسترس هستند، يعني همان مصحف منسوب به عثمان، موجود  

اُبي بن كعب و عبداهللا بن مسعود و  بلكه در قرآن هاي منسوب به . نيستند
 و ابي داود منابعي همچون بخاري و مسلم. اند عبداهللا بن عباس موجود بوده

عمر بن : بخاري مي گويد.  انكار ناپذير مي دانندياين واقعيت را حقيقت
اكنون در مورد ”: خطاب در مسجد و در باالي منبر به مردم چنين گفت

. اي جز بحث كردن از آن را ندارم  چاره كنم كه مطلبي برايتان بحث مي
 اين گفته، ادايشايد بعد از . باشد كسي نيست كه ترديدي در مرگ داشته 
هر كس آن را كامالً فهميد، در . مرگ در رسيد و فرصت ديگري نباشد

كسي هم كه مي ترسد و باور ندارد، . مكان هاي ديگر آن را روايت كند
همان طور كه . براي كسان ديگر نقل نكند و به نام من دروغ سر هم نبافد
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.  برايش نازل كردايمان داريد خدا، پيامبر را به حقيقت فرستاد و كتابي 
قبالً اشاره .  است، آيه سنگسار است يكي از همان آياتي كه نازل شده 

پيامبر نيز . ايم ايم و از آن بهره كافي برده ايم و آن را تشريح كرده كرده
 ،است و ما نيز به تبعيت از وي مطابق شريعت، زناكاران را سنگسار كرده 

نون اين آيه را در قرآن مشاهد نمي اما اك. ايم زناكاران را سنسگار كرده
ي سنگسار را در قرآن،  كنم و روزگاري هم از در مي رسد كه مردم؛ آيه

ي خداوندي را به  كالً فراموش كنند و بدين ترتيب يكي از وظايف محوله
سنگسار در . است در صورتي كه بر مسلمانان واجب شده . باد فنا بسپارند

است و هر مرد و زن  و واجب آمده قرآن به صورت متني كامالً حق 
  450.”شود زناكاري را، شامل مي

                                                           

ن الخطاب مقبال على المنبر ثم قال فَإِنِّي قَائلٌ لَكُم مقَالَةً قَد قُدر لي أَنْ أَُقوَلها  عمر ب- 450 
 بِه تثُ اْنتَهيا حثْ ِبهدحا فَْلياهعوا وقََلهنْ عي فَملأَج يدنَ ييا بلَّهرِي لَعلَا أَد    َلُتهاحنْ    رمو

صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    محمدا    يعقَلها فَلَا أُحلُّ لأَحد أَنْ يْكذب علَي إِنَّ اللَّه بعثَ خَشي أَنْ لَا 
   وا وقَلْنَاهعا ومِ فَقَرَأْنَاهةُ الرَّجآي ا أَنْزَلَ اللَّهمفَكَانَ م تَابالْك هلَيأَنْزَلَ عقِّ وبِالْح مجا رنَاهيع

 ولُ اللَّهسر    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهلٌ    صُقولَ قَائانٌ أَنْ يمفَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ ز هدعنَا بمجرو
اللَّه والرَّجم في كتَابِ واللَّه ما نَِجد آيةَ الرَّجمِ في كتَابِ اللَّه َفيضلُّوا ِبتَرْك فَرِيَضةٍ أَنْزََلها 

اءالنِّسالِ ونْ الرِّجنَ مصنَى إِذَا أُحنْ زلَى مقٌّ عح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب . اللَّه
صحيح المسلم، كتاب الحدود باب رجم . 6442حديث. رجم الحبلي من زنا اذا احصنت

د، كتاب الحدود كتاب الحدود باب السنن لإلمام أبي داو.1691حديث. الثيب في الزنى
 2405حديث. كتاب الحدود، باب ما جاء في الرَّجمِ. الموطأ. 4418في الرّجم 
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اُبي بن كعب كه خود يكي از كاتبان مشهور ” :مي گويد” ذر بن حبش“
ي  از سوره اي ذر چند آيه ” «:است، مرا خطاب قرار داد و گفت وحي بوده 

اُبي » آيه هفتاد و سه : احزاب را مي خواني؟ من هم در جوابش گفتم
ي سنگسار هم  ي بقره بود و آيه هي سور ين سوره تقريباً به اندازها” «:گفت

@.اتمام مي رسد اين گونه به  آخر اين آيه  كه » .در اين سوره وجود داشت
IâïÙy@�î�È@�aì@�a@æà@ýbÙä@ónjÜa@báèí»ŠbÐ@bïäŒ@aˆg@óƒï“Üaì@„ï“Üa@H.451   

با اين . ه آي73ي احزاب  است و سوره  آيه 286ي بقره داراي  سوره
ي سنگسار هم  ي احزاب فنا شده و آيه از سوره  آيه 200حساب حدود 

  . است جزو همان آيات بوده 
است، ولي قانون آن هم چنان  اين آيه در قرآن باقي نمانده  اگر چه 
 كه در بيشتر كشورهاي اسالمي، يهم اكنون قانون سنگسار. پابرجاست

شواهد حاكي از . است اتخاذ شده  ي فنا شده،  اجرا مي شود از همين آيه
اند از طرف خود محمد،  ي كه زنا كردهيها اين است كه بسياري از صحابه
  452.اند با همين آيه شامل سنگسار شده

                                                           

ي احزاب، همانند  سوره: است است، ابي بن كعب گفته آمده)أبن كثير( در تفسير - 451
خة إذا الشيخ والشي(است   هم در آن موجود بوده است و اين آيه طوالني بوده ي بقره سوره

كنيد و هم چنين  ي احزاب مراجعه به ابتداي تفسير سوره) زنيا فارجموهما البتة
الناسخ . هبة اهللا بن سالمة. 25ص1ج. االتقان في علوم القرآن: السيوطي: كنيد به مراجعه

 28والمنسوخ،ص

ي زناي اصحاب و مسلمانان را   در اين بخش شاهد مثال هايي درباره- 452
 .خواهيد كرد مطالعه
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مفقود شدن اين آيه از قرآن، به گذشته بر مي گردد به همان دوراني كه 
از بلكه هر تعداد . اي منسجم و در يك مصحف موجود نبود آيات به شيوه

گم شدن اين آيه و آياتي مشابه در قرآن، به . آيات نزد يك نفر بوده است
اي در مورد خواهر  آيه. اند اتفاق افتاده وقايع شگفت آوري بر مي گردد كه

ي سنگسار، در منزل خود محمد گم شده  و برادر رضاعي و هم چنين آيه
  : عايشه در اين باره مي گويد. است 

�óŽîe@ Ćo�ÜŽ�Žä@ Ć‡�Õ�Ü@ŽoĆzŽm@ Şó�ÑïñzŽ–@ ðñÐ@ Žçb�Ø@ Ć‡�Õ�ÜŽì@ ać‹Ć“ŽÈ@ >�ñj�ÙÜa@ �óŽÈbŽšŽŠŽì@ >âĆuş‹Üa@
@ ñêMÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ ŽpbŽà@ bşá�Ý�Ð@ñ>‹î>‹Ž�@@@@ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@ ŽÞŽ‚Ž†@ ñêñmĆíŽáñi@ bŽåÝ�ÌbŽ“ŽmŽì@@

@@ČæñuaŽ†@@@bŽé�Ý�Ø�d�ÐN453  
ي  آدم بزرگ ها را، در لفافه ي شيردادن به ي سنگسار و آيه قطعاً آيه

بعد . ده بودم و زير لحاف و تشك هايم گذاشته بودميبرگ خرمايي پيچان
اي داخل منزل  ي پيامبر بوديم، گوساله از اينكه مشغول تدفين و تشييع جنازه

  . آمد و آن را  خورد
اي سكس كرد،  اگر زني با غريبه  ديگر درمي يابيم كهي ا از مفاد آيه

ي مردم، شهروندي عادي باشد و به خواست  دارد مثل بقيهديگر حق ن
اي  اي، به شيوه بلكه همچون شخصي مطرود و حاشيه. خودش ازدواج كند

ازدواج مجدد نيز دچار محدوديت  و براي  تحقير آميز و سرافكنده زيسته 
  : مردان نيز به همان شيوه. مي شود
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@Ćì�c@IóŽïñäaŽŒ@bMÜg@ž|ñÙĆåŽî@b�Ü@ðñäaş�Üa@ŽãĐ‹žyŽì@�Û>‹Ć“žà@Ćì�c@�çaŽŒ@bMÜ>g@bŽéžzñÙĆåŽî@b�Ü@�óŽïñäaş�ÜaŽì@Ió�Ø>‹Ć“žà
ŽµñåñàĆüžáÜa@ô�ÝŽÈ@�ÚñÜŽ̂N454 @@

مرد زناكار جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد، و زن زناكار 
حرام ] امر[جز مرد زناكار يا مشرك را به زنى نگيرد، و بر مؤمنان اين 

@@.گرديده است
اند   تاريخي اسالم داستان زني فاحشه به نام اُم مهزول را ثبت كردهمنابع

گري دست بر مي  گويا بعد از ظهور اسالم و مسلمان شدنش؛ از فاحشه كه
اما محمد . دارد، مسلماني از او خواستگاري مي كند تا با هم ازدواج كنند

، مانع اين بدين كار راضي نبوده و با تاكيد بر اين آيه، و با اجراي حكم آن
  455.است ازدواج شده 

اين  اگر در آيات به خوبي دقيق شويم برايمان روشن خواهد شد كه 
ي  طبقه. است  مسئله تنها در مورد فقرا و بردگان اعمال مي شده 

آريستوكرات و سرمايه داران به روش هاي مختلف خود را از مجازات زنا 
 غير مستقيم از آن ها حمايت هاي مستقيم و تبرئه مي كردند و آيات به شيوه

مثالً فقرا به سبب نداشتن ثروت و دارايي نمي توانستند كنيزان را . مي كرد
                                                           

 3 النور - 454

 أَنَّ رجلًا منْ الْمؤْمنينَ استَأْذَنَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه "عنْ عبد اللَّه بن عمرو (- 455
ح وافتُس زُول كَاَنتهم ا أُمقَال َلهرَأَة يمي اف لَّمستَأْذَنَ وقَالَ فَاس هَليق عأَنْ ُتنْف تَْشتَرِط َله

 هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسر هَليا قَالَ فَقَرَأَ عرهأَم ذَكَرَ َله أَو لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسر
لَّمسو"شْرَِكة وم ة أَويانح إِلَّا زنْكي لَا يالزَّان  كذَل رِّمحشْرِك وم انٍ أَوا إِلَّا زحهنْكة لَا ييالزَّان

 3تفسير ابن كثير، النور.) علَى الْمؤْمنينَ
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و اگر با زنان آزاد و يا با كنيزان زنا مي كردند؛ مجازات . مالك شوند
داران به سبب داشتن زنان و  اما سرمايه. سنگسار شامل حالشان مي شد

آن كنيزان بدون عقد و مهريه، كنيزان زياد، مخصوصاً مالك شدن 
كار آن ها حرام نبوده؛ بلكه . اند با صدها زن سكس داشته باشند توانسته
در مورد كنيزان داستاني بدين گونه روايت . است اي مقبول عام بوده  پديده
  :است شده 

@ ñêMÝÜa@ Žßíž�ŽŠ@ôŽm�c@ bIÝžuŽŠ@ şç�c@@@@ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@Žßb�Õ�Ð@ðñÜ@ şç>g@@@@@ IóŽî>ŠbŽu@@@@Žðñè
@bŽä�cŽì@bŽåžnŽïñäbŽ�Žì@bŽåžàñ†bŽ‚@@@@žÓí���c@@@@Žßb�Õ�Ð@ŽÞñáĆzŽm@Ćç�c@žëŽ‹Ø�c@bŽä�cŽì@bŽéĆï�ÝŽÈ@@@@Ćß>�ĆÈa@@@@Ćç>g@bŽéĆåŽÈ

ŽoĆøñ’N456   

كنيزي دارم : مردي نزد پيامبر آمد و عرض كرد”: است از جابر نقل شده 
ولي دوست ندارم حامله . آب تهيه مي كندبرايمان . كه خادم خوبيست

  . ”در اين صورت با وي نزديكي نكن: محمد جواب داد. شود
كه . است در جنگ، نقل كرده  امام مسلم روايتي در مورد زنان اسير شده

او . اند مي توانستند آن ها را مورد تجاوز قرار دهند و شامل قانون زنا نشده
  ” :اين گونه روايت مي كند

ĆìŽ��Ì@ñêMÝÜa@>ßíž�ŽŠ@ŽÊŽà@bŽä@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@�òŽìĆ��Ì@@@@>ÖñÝ�nĆ—žáÝŽi@@@@Žâñ÷aŽ‹�Ø@bŽåĆïŽjŽ��Ð@@
@@ñlŽ‹ŽÉÜa@@@@Ćç�c@bŽäĆ†ŽŠ�d�Ð@ñöaŽ‡ñÑÜa@ðñÐ@bŽåĆjñÌŽŠŽì@�óŽiĆ�žÉÜa@bŽåĆï�ÝŽÈ@Ćo�Üb�n�Ð@@@@ŽÊñnĆáŽnĆ�Žä@@@@bŽåÝ�Õ�Ð@Žß>�ĆÉŽäŽì

ŽÉÑŽä@ ñêMÝÜa@ žßíž�ŽŠŽì@ žÞ@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@bŽä>‹žéÄ�c@ ŽæĆïŽi@@@@Žßíž�ŽŠ@bŽåÜ�dŽ��Ð@ žê�Ü�dĆ�Žä@ b�Ü
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@ ñêMÝÜa@@@@ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@ Žßb�Õ�Ð@@@@ŽÖÝŽ‚@ žêMÝÜa@ ŽkŽn�Ø@ bŽà@ aí�ÝŽÉÑŽm@ b�Ü@ Ćç�c@ Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@ b�Ü
ñ÷b�Ø@Žðñè@ŞóŽáŽ�Žäžçí�ÙŽnŽ�@bMÜ>g@ñóŽàbŽïñÕÜa@>ãĆíŽî@ô�Ü>g@�óŽåN457@@

در . در ركاب پيامبر به غزوه بني مصطلق رفتيم: است اصحابي نقل كرده 
نبود همسر و دوري از زنانمان به . آن جنگ زنان عربي را دستگير كرديم

تصميم داشتيم . درازا كشيد، بدين ترتيب مشتاق همبستري با آن ها شديم
. رضاشدن خود را عقب بكشيم تا منجر به حاملگي آنان نگرددكه هنگام ا

ايشان نيز موافقت . بعد از اين تصميم، نظر نهايي را از پيامبر جويا شديم
. هيچ ابايي نيست و حكم خداوندي قابل برگشت نيست”: كردند و گفتند

هر سرنوشتي كه خداي بزرگ آن را معين كرده باشد تا روز قيامت هم 
جاست و اگر سرنوشت كسي با نيكي آمده باشد هم چنان چنان پا بر

  .  ”نيكوكار باقي مي ماند
در چنين موقعيتي هر انساني انتظار دارد كه محمد  با  آداب و رسوم 

است،  اجرا مي شده  كهن مردمان عشاير كه قبل از اسالم در آن منطقه 
مشوق مقابله و مبارزه نمايد ولي درست برعكس، خود شخصا راهنما و 

چنين تجاوزاتي بود و در قوانين او اين نوع تجاوز به ديگران  دادن به ادامه
  . است حرام و زنا به حساب نيامده 

اگر برده و كنيز با هم تباني : است در حكم ديگري از قرآن، چنين آمده 
اند و شامل مجازات نيز  كرده و دست به زنا بزنند، مرتكب عمل حرام شده

                                                           

غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة :  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب- 457
 صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب، حكم العزل 3907ثحدي. المريسيع
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م مجازات آن ها نصف احكام تعيين شده براي زنان ولي حك. مي شوند
  .آزاد است

ñlaŽ‰ŽÉÜa@Žæñà@ñpbŽåŽ—ĆzžáÜa@ô�ÝŽÈ@bŽà@žÒĆ—ñä@şæ>éĆï�ÝŽÉ�Ð@ŞóŽ“ñyb�Ññi@ŽæĆïŽm�c@Ćç>gŽN458 @@
 مي شوند يپس اگر كنيزان مرتكب فحشا شدند، مشمول نيمى از مجازات

  .در مورد زنان آزاد اعمال مي گردد كه

اگر كنيزي زنا كرد، او را ” :است زبان پيامبر روايت كرده ابوهريره از 
در صورت تكرار زنا، بازهم او را شالق بزنيد، ولي اگر به سه . تازيانه بزنيد

از موي بز  شده بهاي ريسماني بافته يا چهار بار رسيد، به كمترين بها؛ حتي به 
ار شامل به تعبير دقيقتر برده و كنيز مجازات سنگس 459”او را بفروشيد

علي بن ابيطالب با توجه به . حالشان نمي شود و كمترين مجازات را دارند
است كه؛ حكم كنيز زنا  اين آيه و روايت محمد به مسلمانان يادآور شده  

كار شالق است نه سنگسار و براي نمونه زناكردن يكي از كنيزان محمد را 
  :سند قرار مي دهد و مي گويد

”Ž‹ñÜ@IóŽà�c@şç>h�Ð@@ñêMÝÜa@>ßíž�@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@ĆoŽäŽŒ@@@bŽèŽ‡ñÝĆu�c@Ćç�c@ðñäŽ‹Žà�d�ÐN460@@

                                                           

 25 النساء - 458

عن أبا هريرة رضي اهللا عنه وزيد بن خالد عن النبـي صلى اهللا عليه وسلم قال ثم  (- 459
إذا زنت األمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة 

. اب الحدود باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنىصحيح مسلم، كت. )بيعوها ولو بضفير
 1703حديث

 1705حديث. كتاب الحدود، باب، تأخير الحد عن النفساء: صحيح مسلم - 460
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او را تازيانه   كنيزي از كنيزان پيامبر زنا كرد و ايشان به من دستور داد كه 
  .”بزنم

  .  اند  با اين روايت معلوم مي شود كه كنيزان محمد نيز، دست به زنا زده
 النساء را كامل و با دقت مورد بررسي قرار دهيم، قوانين 25ي  اگر آيه

  : بسياري از سلسله احكام الهي برايمان روشن خواهد شد
@Ćo�Ù�ÝŽà@ bŽà@ Ćæñá�Ð@ ñpbŽåñàĆüžáÜa@ ñpbŽåŽ—ĆzžáÜa@ Ž|ñÙĆåŽî@ Ćç�c@ bIÜĆí��@ Ćâ�ÙĆåñà@ ĆÊñnŽnĆ�Žî@ Ćâ�Ü@ ĆæŽàŽì

ñpbŽåñàĆüžáÜa@žâ�ÙñmbŽïŽn�Ð@Ćæñà@Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@şæžèížzñÙĆäb�Ð@��ĆÉŽi@Ćæñà@Ćâ�Ùž›ĆÉŽi@Ćâ�ÙñäbŽº>hñi@žâ�ÝĆÈ�c@žêMÝÜaŽì@
@ñpaŽ‰ñƒşnžà@b�ÜŽì@ŞpbŽzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï�Ì@ŞpbŽåŽ—Ćzžà@ñÓìž‹ĆÉŽáÜbñi@şæžèŽŠížu�c@şæžèížm�eŽì@şæ>éñÝĆè�c@>çĆ̂ >hñi

şæ>éĆï�ÝŽÉ�Ð@ ŞóŽ“ñyb�Ññi@ ŽæĆïŽm�c@ Ćç>h�Ð@ şæñ—Ćy�c@ aŽ̂ >h�Ð@ �çaŽ‡Ć‚�c@Žæñà@ ñpbŽåŽ—ĆzžáÜa@ ô�ÝŽÈ@ bŽà@ žÒĆ—ñä@
ČâïñyŽŠ@ČŠí�Ñ�Ì@žêMÝÜaŽì@Ćâ�Ù�Ü@Č‹ĆïŽ‚@aìž‹ñjĆ—Žm@Ćç�cŽì@Ćâ�ÙĆåñà@ŽoŽåŽÉÜa@Žðñ“Ž‚@ĆæŽáñÜ@�ÚñÜŽ̂ @ñlaŽ‰ŽÉÜaN@@

پاكدامن با ايمان را به ] آزاد[تواند زنان  و هر كس از شما از نظر مالى نمى
انسال با ايمان، كه در ميادين درآورد، پس با دختران جو] خود[همسرى 

و خدا به ايمان شما داناتر است ] ازدواج كند[ايد  جنگي مالك آنان شده
پس آنان را با اجازه مالكشان به همسرى . را به خوبي مي شناسد] همه[
به شرط آن [درآوريد و مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد ] خود[

پس چون به . گيران پنهانى نباشند دوستپاكدامن باشند نه زناكار و ] كه 
درآمدند اگر مرتكب فحشا شدند، مجازاتشان نيمى از عذاب ] شما[ازدواج 

براى كسى از ] پيشنهاد زناشويى با كنيزان[اين . زنان آزاد است] مجازات[=
و صبر كردن براى شما بهتر . گناه بيم دارد شدن به شماست كه از آلوده

  . مهربان استاست و خداوند آمرزنده 
  : ، به صورت تيتروار بدين گونه هستند احكام اين آيه
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از ميان زنان آزاد، همسر اختيار  وظيفه هر مرد مسلماني است كه  -1
  . كند
) زن آزاد(اگر به سبب فقر و نداري نتوانست مهريه و خواسته هاي  -2

را اجابت نمايد، در اين صورت مي تواند از ميان زنان اسير شده كه در 
ادين نبرد به عنوان غنيمت، يعني از ميان همان كنيزان، همسر انتخاب مي

 . با اين حساب زن آزاد نسبت به زنان كنيز ارجح تر است. نمايد

 . كنيزان مومنه را مي توان به عنوان همسر انتخاب كرد -3

كنيزان حق خاطر خواهي و دوست بازي ندارند، در غير اين  -4
به تعبير . اتشان نصف زنان آزاد استصورت اگر دست به زنا بزنند مجاز

 .ي چهارم ي دوم انسانيت هستند كنيزان در درجه ديگر زنان آزاد در درجه

ازدواج با كنيزان در صورتي حالل است، كه مرد توانايي كنترل  -5
. خويش را نداشته باشد، و بدون زن و سكس زندگي برايش مقدور نباشد

نشود، مي تواند از   و زنا آلودهبه فحشا در اين صورت و به خاطر اين كه
 . ميان كنيزان همسري را اختيار نمايد

اگر مرد توانايي كنترل غريزه جنسي خويش را داشت، بسيار  -6
 . نيكوتر از آن است كه با كنيزي ازدواج كند

چرا . است اين قانون مختص به فقيران و اقشار كم در آمد جامعه  -7
چندين كنيز، هر زمان بخواهند با آن اشراف و ثروتمندان به سبب داشتن   كه
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اين حكم ) النساء(ي زنان   سوره24ي مطابق آيه. ها سكس انجام مي دهند
 461.عملي است

قوانين كلي قرآن، براي زنا عبارت است از سنگسار به عنوان مجازات 
و به دو مجازات توأم دچار . است اوليه و حتي در اجراي آن افراط نيز شده 

نا تازيانه و سنگسار كردن براي يك شخص آزاد و اين كه هما. اند شده
@@. حكم با اجتهادي فقهي به قانون الهي تبديل شده است

@óŽ÷bñà@óşïñäaŽ‡ĆáŽéÜa@óŽyaŽ‹ž’@Ž‡�ÝŽu@žêşä�cŽì@L�ÚñÜŽ̂ @ðñÐ@žêĆåŽÈ@Ób�ÝñnĆ‚ña@b�Ü@kñÜb��@ðñi�c@æĆi@čðñÝŽÈ
Žßb�ÔŽì@@L�ÚñÜŽ̂ @‡ĆÉŽi@bŽéŽáŽuŽŠŽì@ZñÙñi@bŽémĆ‡�ÝŽu@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@ñóşåž�ñi@bŽénĆáŽuŽŠŽì@êMÝÜa@ñlbŽn

ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜaN@@
 نمي توان به علي ابن ابيطالب خرده گرفت زماني كه صد تازيانه به پس

در مورد اين . است است و بعد او را سنگسار كرده  شراحة الهمداني زده 
اي؟  زات برايش اعمال كردهچرا دو نوع مجا: اند عمل از وي سؤال پرسيده

مطابق كتاب خدا او را شالق زدم، و بر طبق : است ايشان در جواب گفته 
   462.سنت نبوي وي را سنسگار نمودم

غير از مجازات تعيين شده و مقبول اسالم، نبايستي هيچ نوع مجازات 
. اسراء براي زناكاران اعمال شود ديگري از سلسله مجازات هاي مربوط به

اي در مي گيرد و نزد محمد مي روند، يكي از آن  يان دو مرد مناقشهمثالً م
. پسر من نزد اين مرد، براي انجام امور منزل اجير شده بود” :ها مي گويد

                                                           

 . است ، اين بحث به تفصيل بيان شده در قسمت متعه - 461

 .  من سورة النساء16في تفسير االية:  تفسير القرطبـي- 462
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پس از مدتي با همسر وي زنا كرد و ايشان هم معتقد است كه بايد پسرم 
از اي مسالمت آميز يكصد گوسفند و كنيزي  ولي من به شيوه. سنسگار شود

ايم تا   اكنون نزد شما آمده. كنيزان را در عوض اين عمل او به وي بخشيدم
به ” :محمد به آن ها گفت. ي خود را به كتاب خدا عرضه نماييم مناقشه

ابتدا كنيز . خدا سوگند اكنون با كتاب خدا، مشكل شما را حل خواهم كرد
تبعيدي يكساله صد تازيانه و . و گوسفندان را به پدر آن پسر باز گردانيد

   463.”زن را هم آوردند و سنگسارش نمودند. براي آن پسر قرار داد
در نظر اسالم . اسالمي هستند  از جمله مشكالت اساسي جامعه زنان بيوه 

براي اين . بيوه زنان به غير از سكس، به هيچ چيز ديگري فكر نمي كنند
هر زن طالق . است از جامعه وضع كرده  معضل، اسالم قانوني براي اين طبقه

داده شده، نبايد از منزلش بيرون رود و يا تنهايي بيرون رود حداقل تا مدتي 
  .معين؛ يعني بعد از سه دوره قاعدگي

@ŽêMÝÜa@ aí�ÕşmaŽì@ �òş‡ñÉÜa@ aíž—Ćy�cŽì@ şæ>éñmş‡ñÉñÜ@ şæžèí�Õ�Ý�n�Ð@ ŽöbŽ�ĐåÜa@ žâžnÕMÝ��@ aŽ̂ >g@ ₣ðñjşåÜa@ bŽé₣î�c@ bŽî
@ Ćâ�ÙşiŽŠ@�ÚÝñmŽì@ ŞóŽåĐïŽjžà@ ŞóŽ“ñyb�Ññi@ ŽµñmdŽî@ Ćç�c@ bMÜ>g@ ŽæĆuž‹ĆƒŽî@ b�ÜŽì@ şæ>éñmížïži@ Ćæñà@ şæžèížu>‹Ćƒžm@ b�Ü

ñêMÝÜa@ž†ìž‡žyN464 @@
عده آنان ] بندى زمان[زنانتان را طالق مي دهيد  در  اى پيامبر هرگاه

طالقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از خدا پروردگارتان 
هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند، چون كه   آنان را از خانه،ترسيدب
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اين است احكام الهى كه نبايد از . مرتكب كار زشت آشكارى خواهند شد
  ..آن گذر كرد

است كه؛ كنيزان را  اشراف و ثروتمندان مسلمان نصيحت كرده  قرآن به 
شد، خداوند او را اين كار وادار  هر كنيزي به . مجبور به تن فروشي نكنند

  . مجازات نخواهد كرد

@ŽçížÍŽnĆjŽî@Žæîñ‰MÜaŽì@ñêñÝĆ›�Ð@Ćæñà@žêMÝÜa@žâžéŽïñåĆÍžî@ôşnŽy@bćyb�Ùñä@Žçìž‡ñvŽî@b�Ü@Žæîñ‰MÜa@ñÒñÑĆÉŽnĆ�ŽïÜŽì
Ćæñà@Ćâžèížm�eŽì@ać‹ĆïŽ‚@Ćâ>éïñÐ@ĆâžnĆáñÝŽÈ@Ćç>g@Ćâžèížjñmb�Ù�Ð@Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bşáñà@ŽlbŽnñÙÜa@ñêMÝÜa@>ßbŽà@

@ñòbŽïŽzÜa@Ž�Ž‹ŽÈ@aížÍŽnĆjŽnñÜ@bćå₣—ŽzŽm@ŽçĆ†ŽŠ�c@Ćç>g@ñöbŽÍñjÜa@ô�ÝŽÈ@Ćâ�ÙñmbŽïŽn�Ð@aížè>‹Ùžm@b�ÜŽì@Ćâ�ØbŽm�e@ññ‰MÜa
ČâïñyŽŠ@ČŠí�Ñ�Ì@şæ>éñèaŽ‹Ø>g@ñ‡ĆÉŽi@Ćæñà@ŽêMÝÜa@şç>h�Ð@şæ₣è>‹Ùžî@ĆæŽàŽì@bŽïĆä₣‡ÜaN465@@

تا خدا .  عفت ورزنددي را ندارند، بايدكه امكان ازدواج عقو كسانى 
و از ميان غالمانتان كسانى كه در . نياز گرداند آنان را از فضل خويش بى

آنان خيرى   خواستهصددند، با قرارداد كتبى خود را آزاد كنند، اگر در 
يابيد، قرار بازخريد آن ها را بنويسيد و از  مالى كه خدا به شما داده  مى

و كنيزان خود را در ] تا تدريجا خود را آزاد كنند. [هيداست به ايشان بد
صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند؛ براى اينكه متاع زندگى دنيا را 

 خدا  زنا كند،  و هر كس آنان را به زور وادار به. بجوييد به زنا وادار مكنيد
@@.تآمرزنده مهربان اس] كنيزان[مجبور شدنشان، نسبت به آن ها به با توجه

از ثروت و داراييشان مي توانستند كنيز خود را در ميان  مالكين، با استفاده 
ي خويش، راضي و خشنود نگه دارند و از آن ها  قوانين مردساالرانه
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در ازاي اهداي نيروي كار و خدمات مردانه و . برداري كامل نمايند بهره
 چون آرد و اي كهنه و خوراكي هم زنانه خود، اجرتشان تنها لباس و جامه

با كنيزان . خرما بود و مكان استراحت كردنشان، جايي بهتر از طويله نبود
عياشي مي كردند حتي با كنيزان شوهردار سكس مي كردند و با بردگان 

بچه بازي مي كردند و مي توانستند حتي ) غلمان(مذكر ولي خوش منظر 
مي . قي برايشانآن ها را هم اخته نمايند، بدون در نظر گرفتن هيچ گونه ح

توانستند آن ها را تنبيه كنند، از آن ها بردگي بكشند، در صورت لزوم زاد 
سواي اين ها؛ مي توانستند براي انباشته كردن ثروت و . و ولد كنند

و آن ها مدام در دام . ي خود، آن ها را مجبور به تن فروشي نمايند سرمايه
اين رفتارها قبل از . استرس و اضطراب هاي رواني دست و پا مي زدند

بعدها اسالم .  عربستان بودندي هظهور اسالم، فرهنگ غالب در شبه جزير
  . و آسماني، مختص به خود قلمداد كرد آن ها را به عنوان آدابي شايسته 

اي به نام عبداهللا بن ابي بن سلول كنيزي به نام معاذه  در شهر مدينه صحابه
اش مي آورد، با سكس كردن با اين  انههر مهماني كه رو به خ. است داشته 

اين كنيز از . كنيز، به جاي ميوه و شيريني و شربت از وي پذيرايي مي كرد
او هم اين آيه را در مورد مجبور كردن . وضع خودش محمد را با خبر كرد

  466.كنيزان به سكس نوشت
امروزه مسلمانان در هنگام خواندن چنين داستاني انتظار دارند كه محمد، 

 19ي  چون كه آيه. باشد عبداهللا را مورد سرزنش يا مجازات قرار داده 
                                                           

 . النور33 تفسير ابن كثير، في تفسير االية - 466
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ي نور، سخن از مجازات كساني به ميان مي آورد كه كنيزان خود را  سوره
ولي به خاطر اينكه در اين داستان سخن از كنيز به . مجبور به زنا مي كنند

نصيحت اين حكم قرآني تنها حالتي  ميان آمده نه زن آزاد، در نتيجه 
حس ترحم آن ها را نسبت به كنيزان  براي مالكان كنيزان دارد، بلكه  گونه

اند  علماي اسالمي هم از بازگو كردن اين واقعيت شرمسار نشده. برانگيزاند
اين در حاليست . اند كه عبداهللا منافق است و تنها به يك كلمه بسنده كرده

  467.است حساب آورده ي خود به  كه محمد او را به عنوان يار و صحابه
ها به نام عبداهللا ابن اُبي، شش كنيز خود را به تن  يكي ديگر از صحابه
چون كه اند،  ه اين كار ابن اُبي را مشروع دانست468.فروشي وادار مي كرد

اجباري در آن نبوده، و با رضايت خود كنيزان اين كار انجام مي گرفته  
  . است 

توانست با مبلغي پول با كنيز مورد در موقع فروش كنيز، خريدار او مي 
اش سكس كند، تا بخوبي بفهمد آيا كنيز مورد معامله، به درد  معامله

ي بارز  ابن عمر به عنوان نمونه. همخوابگي و لذت جنسي مي خورد يا نه
چنين تجربياتي هرگاه كه مي خواست كنيزي را معامله كند، ابتدا با مبلغي 

م هاي جنسي مثل باسن و سينه و مهبل و پول با او سكس مي كرد و اندا

                                                           

اي به نام  ي صحابه ي بني مصطلق در باره  روايتي است از محمد، كه در غزوه- 467
 لقالسيرة النبوية، ابن هشام، الجزء الرابع، غزوة بني المصط. است شده  عبداهللا نوشته 

  13ص . الزواج والعالقات الجنسية في االعالم:  عادل عبالمنعم- 468



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

370 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

بعد از اين كارها وارد معامله مي  469ران هايش را به خوبي وارسي مي كرد
  . اين اعمال و رفتارهاي سكسي در اسالم جزء زنا، محسوب نمي شوند. شد

 سوره نور مجازاتي براي كنيزان مجبور 33ي  آيه در احكام مربوط به
چنين مجازاتي هم براي مالكين صاحب برده و هم . شده به زنا، وجود ندارد

آيه در مورد تن . كنيز كه آن ها را مجبور به زنا مي كنند، وجود ندارد
  . فروشي كنيزان است به جاي اينكه قانوني درباره مالك كنيز باشد

  ”:است امام مسلم از قول ابوهريره روايتي را از محمد نقل كرده 
 @ĆæŽà@@@@ŽÓŽ‰�Ô@@žê�Øí�ÝĆáŽà@ñêĆï�ÝŽÈ@žãb�Õžî@bŽäĐ�Übñi@@@₣‡ŽzÜa@@ñóŽàbŽïñÕÜa@ŽãĆíŽîN470  

ي خود را به خاطر زنا مجازات كرد، و بعدها هم معلوم  اگر مالكي برده
است، خداوند در آخرت مالك آن كنيز را  آن برده بي گناه بوده  شد كه

  . ”دچار عذاب خود خواهد كرد
ي  تعبير عام تر و دقيق تر، طبقهاگر بر حسب اتفاق برده و كنيزي، يا به 

اقشار  داري، به  ي سيستم سرمايه مستمندان و فقيران جامعه كه به واسطه
با دوست و خاطره خواه خودشان سكس . اند پايين دست جامعه تبديل شده

كنند، هم در اين دنيا شامل حكم تازيانه مي شوند و هم در جهان آخرت 
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يعني فقراء گناهكار و مجرم؛ . شامل عذاب و آتش دوزخ مي گردند
  . اي دنيوي و اخروي دارند شكنجه

دار، در صورت انجام  مالكين مرفه و سرمايه! در مقابل اين اجراي عدالت
گناهي كه همانا اتهامي براي برده و كنيز خويش درست كنند، و او را 
مجازات نمايد؛ در اين دنيا هيچ ممانعت و محدويتي براي عياشي و نعمات 

درت به وجود نمي آيد و تنها به بازجويي و تنبيهي اخروي بسنده مي و ق
ي طبقاتي، شارع اسالم را مجبور كرده  مشروعيت بخشيدن به فاصله! شود

بازخواست  را، از نحوه است كه، بازخواست از اقشار مرفه و اشراف جامعه  
ت ي مستمند و فقير جامعه، جدا سازد به طوري كه احكام متفاو از طبقه

  . براي هر يك از اقشار وضع نمايد
اي كامالً برجسته از اين تبعيض طبقاتي، مجازاتي بود كه براي زنان  نمونه

و حتي در نوع مجازات، مجازات آن ها را . آزاد و كنيزان گذاشته بودند
است كه شامل حمالت  اند و تنها شانس زندگيشان اين بوده  كم تر گذاشته
  . اند سنسگار نشده

اي هم چون  جود چنين اعمال خشونت آميز و احكام ددمنشانهبا و
فوران . است فساد جنسي جامعه را ريشه كن نمايد سنگسار، اسالم نتوانسته 

هاي هوس، ايمان و عقيده مسلمانان را تحت الشعاع خود قرار داده و  شعله
برحسب توانايي و مهارت . است آن ها را بترساند چنين تهديداتي نتوانسته 

در فريبكاري، حتي در زمان جهاد هم، در مورد اميال و آرزوهاي سكسي 
  . اند محمد دروغ گفته خود، به
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در . است كه در ركاب پيامبر به غزايي رفتم يكي از اصحاب نقل كرده 
به خيمه . ام ديدم زمان بيرون آمدنم از خيمه، چند زن را اطراف خيمه

مشغول گپ و گفتگو .  برگشتمبازگشتم لباس مناسب پوشيدم و نزد آن ها
اي؟  اي جبير چرا اينجا نشسته”:با آن ها بودم كه پيامبر سر رسيد و گفت

  471.”است دنبالش مي گردم گفتم شترم گم شده 
اي مهم  جهاد، سكس و اميال جنسي همچون مسأله در آخرين مرحله

ر مشغول جهاد و د اي را در نظر بگيريد كه صحابه. اند الينحل باقي مانده
زماني كه زني را مي بيند، اميال جنسيش . دوران دوري از همسر قرار دارد

ي ايمان داري و دين داري را فراموش  فوران مي كند و خود به خود وظيفه
سكس و ارضا شدن . و بالطبع درپي اميال دروني خويش مي رود. مي كند

ن، اي طبيعي است ولي در فرهنگ ساكنان شبه جزيره عربستا خود پديده
چون كه سكس و غريزه جنسي تعابير . معاني و تعابير ديگري دارد

هاي  تمامي پديده. متافيزيكي ندارد تا بتوان پيوندي با دين داشته باشد
جنسي مولود طبيعت  هستند و هيچ نوع پيوندي با گفتارهاي متافيزيكي و 

واند طبيعي است كه تهديدات آييني و متافيزيكي هم نمي ت. ماورايي ندارند
به همين . مفاسد اجتماعي مربوط به سكس و فساد جنسي را كنترل نمايد

خاطر تهديدات محمد سد معبر زنا نشده است، بلكه زنا كردن مسلمانان و 
  . است اصحاب قسمتي از آداب زندگي آن ها را شكل داده 

                                                           

 )جبير بن النعمان( باب الجيم 1/324اسد الغابة فى معرفة الصحابة :  ابن اثير- 471
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مواردي كه به عنوان نمونه بيان كرديم و محور اصلي آن ها زنا بود، 
اي از  فاسد دوران حكمراني طاليي اسالم، ناچيز و هم چون قطرهنسبت به م

درياست و يك درصد از واقعياتي نيست كه در تاريخ اسالم ثبت شده 
  : به عنوان مثال مي آوريميدر اينجا نمونه هاي ديگر. است 

در دوران خود محمد، نضره بن اكثم دختري را عقد كرده و بعد از : اول
او دختر نيست و تازه حامله  اف متوجه مي شود كه ازدواجشان، در شب زف

محمد با اجراي حكمي فرزند آن زن را به بردگي نضره در مي ! نيز هست
   472.آورد و آن ها را نيز از هم جدا مي كند

ايم با  صاحب فرزندي شده”:او گفت مردي نزد محمد رفت و به : دوم
 در جوابش محمد. احساس مي كنم از خودم نيست پوستي سياه، كه 

جواب ” چه رنگي دارند؟”:او گفت به . ”دارم”:گفت” شتر داري؟” :گفت
  ” رنگ هم داري؟ آيا شتر تيره” :باز مي پرسد. ”سرخ رنگ هستند” :داد

آن مرد در . ”است چگونه پيدا شده  آن رنگ تيره”: پرسيد” دارم” :گفت
اكنون  احتمال دارد مربوط به نسلي منقرض شده باشد كه ” :جواب گفت

شايد فرزند تو ” او گفت  محمد هم به . ”است دوباره تجديد حيات يافته 

                                                           

نضرة بن أكثم أنه نكح امرأة بكرا ودخل بها فوجدها حبلى فجعل النبي صلى اهللا  (- 472
. كاحكتاب الن. المستدرك على الصحيحين). عليه وسلم ولدها عبدا له وفرق بينهما

 2747حديث
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هم، سياهي پوستش مربوط به نسل هاي گذشته باشد و اكنون تجديد نسل 
  @473.”شده باشد

اسلمي نزد پيامبر خدا آمد و چهار بار شهادت داد كه با زني زنا : سوم
يعني : م از وي پرسيدمحمد روي برگردانيد و براي بار پنج. است كرده 

محمد ادامه . ”آري”: همخوابگي و جماع كامل را به انجام رسانيدي؟ گفت
يعني . ”آري” :گفت” يعني آلت تو در آلت آن زن گم شد؟” :داد و گفت

دان و يا طناب در چاه گم مي شود؟  اي كه ميله در سرمه به همان شيوه
همان ”: گفت” ؟آيا مي داني زنا چيست” :محمد پرسيد. ”آري” :گفت

حرام با  شيوه حالل انجام مي دهد را، من به شيوه مرد با زن خود به عملي كه
ها  خوب منظورت از اين گفته: محمد گفت. ”ام زن ديگري انجام داده

سپس محمد دستور داد تا ” ...مي خواهم پاكم كني”:چيست؟ گفت
  . سنگسارش نمايند

گو بودند اولي به دومي گفت در اين مورد دو مرد با همديگر مشغول گفت
خدا كار حرام اين مرد را پوشانيده بود خود با ! بيين سياه بختي اين مرد را

در اين حال محمد ساكت . دست خويش، خود را به سزاي سنگ رسانيد

                                                           

    فَقَالَ النَّبِي دوا أَسغُلَام تَلدي ورَأَتفََقالَ إِنَّ ام    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنْ إِبِلٍ قَالَ    صم لْ لَكه
قَالَ فَأَنَّى أَتَاها    َلورقًا    ا قَالَ إِنَّ فيه   أَورقَ    نَعم قَالَ فَما أَْلواُنها قَالَ حمرٌ قَالَ هلْ فيها منْ 

صحيح . عرْق   نَزَعه    قَالَ وهذَا عسى أَنْ يُكونَ    عرْقٌ    نَزَعه    ذَلك قَالَ عسى أَنْ يُكونَ 
إذا عرض بنفي : باب.  صحيح البخاري، كتاب الطالق1500كتاب اللعان، حديث. مسلم
 4999حديث. الولد



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

375 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

تا بعد از مدتي فضوالت االغي به زير كفش هاي محمد چسبيده بود، . ماند
ي االغ  پياده شويد و اين فضله”:تپس آن دو مرد را، خطاب قرار داد و گف

  474.”را بخوريد
زني دارم كه كامالً عاشق ” :مردي نزد محمد آمد و گفت: چهارم

اوهستم ولي او عاشق كسان ديگري نيز هست و حتي با آن ها سكس هم 
دوريش برايم ” :مرد مي گويد. ”طالقش بده” :محمد مي گويد! ”مي كند

پس برو از او لذت ببر و كامالً ”:يدو محمد مي گو. ”غير قابل تحمل است
   475.”ارضايش كن

يكي از مسلمانان پيش محمد آمد و اعتراف كرد كه؛ مرتكب : پنجم
آن مرد . محمد روي بر گردانيد و جوابش را نداد. است عمل زنا شده 

مسلم، تا چهار بار كالمش را تكرار كرد ولي محمد اعتنايي نكرد، تا اينكه 
آن مرد . ” دارد خون ديوانگي در رگهايت جاري باشدامكان” : او گفت به 

در ” آري” :گفت” اي؟ قبالً ازدواج كرده” :ديمحمد پرس. ”خير” :پاسخ داد
زماني كه درد و . نتيجه محمد دستور سنگسار كردنش را صادر مي كند

د كه تمام اندام هايش يناراحتي آن مسلمان را مي آزرد، و كار به جايي رس

                                                           

 .4428حديث. كتاب الحدود، باب، رجم ماعز بن مالك. ابي داودسنن  - 474

إِنَّ عْندي امرَأَة منْ أَحب : جاء رجل إِلَى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ  (- 475
.)  استَمتع ِبها"ر لي عْنها قَالَلَا صب:  قَالَ " طَلِّْقها ": النَّاس إِلَي وهي لَا تَمنَع يد لَامس قَالَ 

 3تفسير ابن كثير، النور
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ولي در نهايت . از زير شكنجه فرار كرد. گ ها واقع شودمورد اصابت سن
  476.سنگ، او را از پاي در آوردندهاي  هاو را گرفتند و با همان ضرب

 پاك گردانيدن ياز پيامبر تقاضا معاذ بن مالك نيز به همان شيوه : ششم
، توبه و  مواظب خودش باش: او مي گويد به . وي از عمل زنا را، دارد

 بسيار، بر مي گردد و باز از پيامبر مي ييشان هم بعد از مدتا. استغفار كن
بدين ترتيب پس از چهار بار كه نزد محمد . او را پاك گرداند خواهد كه 

تو را از چه ” :او مي گويد به . مي آيد و تقاضاي پاك شدن از گناه را دارد
: ديمحمد از حاضران پرس! ”از زنا ” :در جواب گفت. ”گناهي پاك گردانم

آيا ” :دوباره مي پرسد. ”خير” :آن ها گفتند” آيا اين مرد ديوانه نيست؟” 
در همان لحظه يك نفر به قصد بو كردن ” است؟ مشروبات شرب نكرده 

اثري از مستي و مي خوارگي  ” :دهانش، او را مي بويد و به محمد مي گويد
و هم مي ا” اي؟ آيا تو زنا كرده” :در نهايت از صحابه مي پرسد. ”ندارد
 477.محمد نيز دستور سنسگار كردنش را صادر مي نمايد. ”آري” :گويد

بعد از سنگسار وي، آن زن مسلمان را نيز كه با وي زنا كرده بود، سنسگار 
  478.مي كنند

                                                           

. باب، الرجم بالمصلى.  صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة- 476
 1691باب، من اعترف على نفسه حديث. صحيح مسلم، كتاب الحدود. 6434حديث

 1695حديث.  بالزنىباب، من اعترف على نفسه. كتاب الحدود:  صحيح مسلم- 477

  منبع قبلي478



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

377 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

از احكام زنا سخن به  مطالبي كه بيان شد تماماً روايت هايي هستند كه 
 مربوط به صحابه و مؤمنان كه در ميان آن ها چندين روايت. اند ميان آورده

صدر اسالم وجود دارد و امام مالك در كتابش به نام الموطاء در قالب سي 
  479.است و يك روايت زنا و لواط اصحاب و مسلمانان را، ثبت كرده 

جداي از اينكه هر كدام از اين وقايع، داستان مخصوص و با شرايط و 
اسالم با  ن است كهاست؛ ولي بحث اي شيوه هاي مختلف انجام گرفته 

خشونتها و مجازاتهاي سنگينش، مانند عذاب آتش دوزخ و سنگسار در 
ي سكس غير شرعي را  اين دنيا هيچگاه نتوانست مفاسد اجتماعي و پديده

علماي اسالمي به طرزي غير منطقي و بدون بررسي  تاثير . كنترل نمايد
و بدون . ي دانندعوامل طبيعي، زنان را در انجام اين عمل، متهم اصلي م

هيچ گونه تحليل علمي، مي پندارند كه در انجام عمل زنا، زن پيشقدم و 
  480.تواناتر از مرد است

است،  بسياري از آن مسائل را كه محمد در دينش آورده  دانش امروز
در آزمايشگاهي و در اندك زمان ممكن، تمامي آن . است حل كرده 

از قسم خوردن و شاهد  استفادهحقايق روشن خواهد شد كه در اسالم با 
عثمان را وادار كرد  فقدان علم در دين اسالم، خليفه. گرفتن پايان مي پذيرد

تنها به اين . مجازات سنگسار محكوم كند كه، زني را بدون هيچ مدركي به

                                                           

 .كتاب الحدود، باب ما جاء في الرَّجمِ.  الموطأ- 479

ألنها تحتوي على إثم الفعل وإثم . فعل المرأة في الزنا أقوى، وحيلتها فيه أسبق (- 480
 105-104ص. هبة اهللا بن السالمة، الناسخ والمنسوخ). المواطأة
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بعد از پشيمان شدنش، . است به دنيا آورده  دليل كه فرزندي شش ماهه
بود و آن  ولي كار از كار گذشته. ا نكننددستور مي دهد كه فرمان را اجر

   481.بود زن قرباني سنگسار شده 
آن ها را نيز با تهديد و . زنان خود محمد نيز از اين قوانين مستثني نبودند

  . اند ارعاب هاي تند ترسانيده
Üa@bŽé�Ü@ĆÒŽÈbŽ›žî@ŞóŽåĐïŽjžà@ŞóŽ“ñyb�Ññi@şæ�ÙĆåñà@ñpdŽî@ĆæŽà@ĐðñjşåÜa@ŽöbŽ�ñä@bŽî@>æĆï�ÑĆÉñš@žlaŽ‰ŽÉN482  

اى همسران پيامبر هر كس از شما، مبادرت به فحشايي آشكار ورزد، 
  . عذابش دو چندان خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است

 اين چنين در قرآن وجود يا جا دارد اين سؤال را بپرسيم كه؛ چرا آيه
ند، زنان محمد از ا آن طور كه تاريخ اسالم و مسلمانان نيز بيان كرده! دارد
از هر نوع . ي پاك ترين و بي آاليش ترين زنان روي زمين هستند زمره

. خطايي مصون بودند و الزم نبود به تهمتي به نام زنا براي آن ها باور كنيم
پس با اين . است ي افتخار مسلمانان شده  ، مايه ي به ارث مانده اين عقيده

قرآن خودنمايي كند و زنان محمد و اي اين چنين در  وجود، الزم نبود آيه
ي زنان ديگر را، در مورد ارتكاب به عمل زنا، هم طراز قرار دهد و با  عامه

با مردن  جداي از اين ها، حكم اين آيه. شود يك چشم به هر دو نگريسته

                                                           

 أُتي بِامرَأَةٍ قَد وَلدت في ستَّةِ أَْشهرٍ، فَأَمرَ ِبها أَنْ تُرْجم، فَقَالَ أَنَّ عثْمانَ بنَ عفَّانَ (- 481
َفبعثَ عثْمانُ بنُ عفَّانَ في أَثَرِها، . َفالَ رجم عَليها.و.و.َليس ذَلك علَيها: علي بنُ أبِي طَالبٍ 
تجِمر ا قَدهدجمِموطأ، ). َفوي الرَّجف اءا ج2406حديث. كتاب الحدود، باب م 
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و عمالً وجود آن در قرآن هيچ سودي  زنان محمد، تاريخش منقضي شده 
  483.ندارد

  
   : دومبخش 

  ”افتراء”اي به نام   واقعهو عايشه 

  
است،   شده  شناخته) افتراء، األفك(تاريخ اسالم، به نام رويدادي كه در 

. است يكي از داستان هاي عجيب و غريب زندگي جنسي محمد با عايشه 
ي  اين رخداد، كه مدت يك ماه به درازا كشيد، جداي از مشكالت عديده

خالصه داستان به قرار .  جاي نهادآن، تاثيرات اجتماعي زيادي، بر محمد به
او را  زماني كه . از قافله جدا مي ماند در يكي از غزوات عايشه : زير است

است در حالي كه، از  مي يابند، همراه با شخصي به نام صفوان بوده 
اين خود سناريوي را خلق كرد كه مشهور به . خلوتگهي باز مي گشتند

ابع تاريخي اسالم، بدون هيچ گونه و در من. زناي عايشه و صفوان است
ابايي از اينكه عايشه جزء همسران پيامبر است، مكتوب شد و شايعه دهن به 

                                                           

و عمالً با اين . اي تا ابد مثمر ثمر واقع نمي شود  در اينجا روشن شد كه چنين آيه- 483
احكام اسالمي از روز : اي كه مي گويد همان ايده. طرز تفكر قرآن و اسالم مغايرت دارد

اي اين  سوال اينجاست كه آيا خود  به خود آيه. دارند ادامهازل وجود داشته و تا ابدالدهر 
است و آن اينكه، زنان محمد نيز از انجام زنا  چنيني در قرآن پيدا مي شود؟ جواب ساده

ي خويش رويدادي را كه، براي يكي از زنان  براي اثبات گفته. اند بي نصيب نمانده
 .ان مي كنيممحمد پيش آمد و در نتيجه منجر به زنا شد را؛ بي
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بزرگنمايي مسأله در بين مردم، باعث شد كه در قرآن . دهن مي گشت
چندين آيه به آن اختصاص يابد و تا اسالم پايدار باشد اين واقعه نيز 

داستان را از زبان خود عايشه، كه در در اينجا عين . فراموش نشدني است
دقيقاً : است، بيان مي كنيم منبع اصيل اسالمي يعني بخاري، مكتوب شده 

بعد از فرمان حجاب، در يكي از غزوات پيامبر، كه زنان به قيد قرعه 
بعد . انتخاب مي شدند، قرعه به نام من افتاد تا در آن جنگ، همراهيش كنم 

اتمام رسانيد، اسباب و وسايل  نگ را با موفقيت به از آن كه  پيامبر خدا، ج
اتراق  در راه مدينه شبي مجبور به . را جمع كرديم و عزم برگشتن نموديم

وقت . به قصد رفع حاجت دور شدم. از كجاوه مخصوص پياده شدم. شديم
. ام دست زدم در راه برگشت،  به سينه. انيتنگ بود و هنگام حركت لشكر

. آن را بيابم ام، برگشتم بلكه  در جستجوي گردنبند گم شده. گردنبندم نبود
عايشه (افراد لشكر به خيال اينكه من داخل كجاوه در حال استراحت هستم

او  اي بر پشت شتر به كجاوه نمي رفت، بلكه برخالف زنان ديگر پياده 
البته ناگفته نماند آن زمان، . كاروان را حركت دادند.) بودند اختصاص داده 

من . اغلب الغر و كم بنيه بودند بلكه . نان سنگين وزن و گوشتالو نبودندز
هم جداي از اين صفات، كودكي بيش نبودم و در موقع گذاشتن كجاوه 

خالصه گردنبند را . روي شتر، خيال كردند كه من داخل آن قرار دارم
هر چي داد و . است ديدم آن جايگاه كامالً خلوت شده . يافتم و برگشتم

ولي باز به جاي خود . اندكي جلوتر رفتم. رياد كردم كسي جوابم را ندادف
آن ها  جاي اصلي كاروانيان بهترين مكان بود براي اينكه . بازگشتم
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در نتيجه همان جا نشستم تا كم كم خوابم . برگردند و مرا آنجا بيايند
  .  گرفت

 لشكر هم از) از خادمان محمد در منزل عايشه(صفوان بن معتل سلمي 
نزد من . شخصي خوابيده هم چون شبحي نظرش را جلب كرد. وامانده بود

. او سوار بر مركبش شدم  همراه  IŽçížÉñuaŽŠ@ñêĆï�Ü>g@bşä>gŽì@ñêMÝñÜ@bşä>gH” N” :آمد و گفت
به مدينه كه رسيديم؛ چنين . تا رسيدن به مدينه يك كالم با او سخن نگفتم

اين تهمت را سر زبان ها  كسي كه . ندبود اتهامي برايمان درست كرده 
  . بود484انداخت، شخصي به نام عبداهللا بن ابي ابن سلول

بيماريم مدتي . بيمار شدم و مردم نيز تهمت را بيشتر و بيشتر اشاعه دادند
برايم تعجب آور بود كه پيامبر خدا مثل گذشته، در . طوالني به درازا كشيد

ي آن تهمت را به شكلي  من اشاعه! زمان بيماريم به من رسيدگي نمي كند
همان (روزي از روزها به نياز قضاي حاجت . ملموس درك نكرده بودم

طوركه قبالً اشاره شد، مكان اختصاصي در منازل براي رفع حاجت وجود 
اختصاص  هر شخص بايد مقداري راه مي پيمود تا در مكاني كه . نداشت

در آنجا آن اتهامات را با . مبيرون رفت.) به همگان داشت، رفع حاجت كند
خانه  روزي پيامبر خدا به . بيماريم فزوني گرفت. گوش خويش شنيدم

از وي اجازه خواستم تا به منزل پدريم بروم تا شايد اصل ماجرا را . برگشت 
شب . مادرم اصل ماجرا را تعريف كرد. او نيز پذيرفت. از زبان آن ها بشنوم
پيامبر خدا با . شمانم چون سيل جاري بوداشك از چ. را نزد آن ها ماندم

                                                           

 .مردي از بني عوف، مالك بن أبي َقوقَل، سويد، داعس: افرادي ديگر  همراه - 484
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ي جدايي و طالق دادنم، مشورت  علي بن ابيطالب و اسامه بن زيد، درباره
از نزديكان خود شماست و من هم جز نيكي  اسامه گفته بود عايشه  . كرد

اين مسأله فكر نكن،  زياد به : اما علي گفته بود. ام چيزي از وي نديده
زنان مثل ايشان زياد هستند و براي اطمينان از . استجدايي بهترين راه حل 

  . كنيزش نيز پرس و جويي كن، تا نظر او چه باشد
بجز نيكي و خوبي چيز ديگري از ”: بود كنيز در جواب سؤال ايشان، گفته

اي ايراد كرد و در آن خطبه غير مستقيم  پيامبر در مسجد خطبه. ام وي نديده
و . ادعاي زنا را اشاعه داده بود ابي بن سلول كه اشاره مي كند به عبداهللا بن 

آيا كسي هست كه مرا از دست اين مرد نجات : خطاب به مردم مي گويد
  ” !دهد؟

به خدا سوگند غير از صفات نيكو از ”:پيامبر در ادامه خطبه مي گويد
منظورش صفوان (امروز سخن از مرديست . ام نزديكانم، نديده و نشنيده

مگر همراه .  صفات نيكو، چيز ديگري از وي سراغ ندارمكه غير از) است
اي  در اين حال سعد بن معاذ رئيس قبيله. شده استنمن، و الّا داخل خانه 

رخصت دهيد اگر آن مرد از ” :اوس از ميان نمازگزاران برخاست و گفت
ي خزرج  يا اگر از قبيله. ي ماست، تا گردنش را بزنيم و او را بكشيم قبيله

در اين هنگام سعد بن عباده، رئيس قبيله . "تور فرمائيد تا اجرا كنيماست دس
خزرج از جاي برخاست و با عصبانيت سعد بن معاذ را مورد خطاب قرار 

دروغ مي گويي به خدا سوگند او را نخواهي كشت يا بهتر ” :داد و گفت
در اين حال اسيد بن حضير خطاب به . ”بگويم؛ نمي تواني او را بكشي



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

383 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

قسم به . به خدا سوگند دروغگو خودت هستي” : خزرجيان گفترئيس
اين  خدا او را مي كشيم و تو هم منافق بودن خود را، ثابت كردي كه 

  . ”از يك منافق دفاع مي كني گونه
ي اوس و خزرج جنگي  اگر پا در مياني خود پيامبر نبود، ميان دو قبيله

ي تندي   مناقشههم چنان كه در مسجد كار به. سنگين در مي گرفت
  . انجاميد

در آن روزهاي سخت؛ ”: ي ماجرا را چنين تعريف مي كند ادامه عايشه 
قريب به يك ماه در اين باره وحي براي . كاري بجز گريه و زاري نداشتم

اگر بي گناه باشي خدا به دادت مي رسد : در خانه به من گفت. پيامبر نيامد
وند طلب بخشش و آمرزش اگر هم گناهي مرتكب شده باشي؛ از خدا

  .  ”پذيرد  ميي تو را  هكن، خداوند توب
ايد كه من زنا  به خدا سوگند همگي باور كرده”: من هم در جوابش گفتم

اگر گناهي هم كرده . اگر بگويم بي گناهم كسي مرا باور ندارد. ام كرده
شما هم . ام باشم، خداوند از همگان عالم تر است كه، گناهي مرتكب نشده

تنها مي توانيد . ام  حدودي باور داريد كه من چنين گناهي را مرتكب شدهتا
از بستر .  برايم باشديآرامش خود را حفظ كنيد، بلكه خدا فرياد رس

ملتمسانه از خداوند تقاضا مي كردم كه، پاك بودنم را . بيماري بلند شدم
 كه در به خدا سوگند؛ خود را خيلي حقيرتر از آن مي دانستم. ثابت نمايد

فقط اميدوار بودم پيامبر با ديدن رويايي، پاك . اي نازل شود مورد من آيه
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در خبري غير منتظره پيامبر با لبخندي خطاب به من . بودنم را آشكار سازد
  485.”خدا را شكر كن كه پاك بودن تو را معلوم ساخت” :گفت

  :است از عصمت عايشه در اين آيات بحث به ميان آمده 
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ŽµñåñàĆü₣àNH486 

آوردند، ] به ميان[را ] داستان افك[در حقيقت كسانى كه آن بهتان 
بلكه .  را شرى براى خود تصور مكنيد]تهمت[اى از شما بودند آن  دسته

كه در اين [مردى از آنان براى هر . است] بوده[براى شما در آن مصلحتى 
همان گناهى است كه مرتكب شده است و آن كس از ] كار دست داشته

خواهد  ايشان كه قسمت عمده آن را به گردن گرفته است، عذابى سخت 
                                                           

. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا - 485
. في حديث اإلفك وقبول توبة القاذفكتاب التوبة، باب .  صحيح المسلم2518حديث
  2770حديث

 . و ما بعدها11 النور - 486
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را شنيديد؛ مردان و زنان مؤمن گمان ] بهتان[چرا هنگامى كه آن . داشت
چرا چهار گواه بر  .نيك به خود نبردند و نگفتند اين بهتانى آشكار است

اند اينانند  را نياورده] الزم[نياوردند؟ پس چون گواهان ] بهتان[آن ] صحت[
و اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخرت بر  .كه نزد خدا دروغگويانند

آن چه در آن به دخالت پرداختيد به شما عذابى ] سزاى[شما نبود، قطعاً به 
گرفتيد و با   را از زبان يكديگر مى]بهتان[آن گاه كه آن ، رسيد بزرگ مى

پنداشتيد كه  گفتيد و مى زبان هاى خود، چيزى را كه بدان علم نداشتيد مى
و  .، نزد خدا بس بزرگ بود]امر[كارى سهل و ساده است با اينكه آن 

چرا وقتى آن را شنيديد، نگفتيد براى ما سزاوار نيست، كه در اين ] گرنه[
خدا . تو منزهى اين بهتانى بزرگ است] داخداون[سخن گوييم ] موضوع[

  ..دهد كه هيچ گاه ديگر مثل آن را اگر مؤمنيد؛ تكرار نكنيد اندرزتان مى
 محمد با آوردن اين آيات، همسر خود، عايشه را از سنگسار دينش 

و به مناسبت اثبات عصمت . شايعات در ميان مردم خوابيد. مصون مي دارد
تا مسلمانان . است به نام شب برات ي مقرر شده عايشه در ميان مسلمانان، شب

به خاطر ياد بود اين وقايع تلخ تاريخي، ميان كودكان نقل و شيريني پخش 
را  اميد كه از اين طريق پاكدامني عايشه  به اين . و جشن بر پا كنند كرده

بگويند  كودكان ثابت كنند تا در بزرگسالي از همسر پيامبر دفاع كرده به
كودكان كه هنوز به سن بلوغ فكري و  چراكه. است  زنا نشده مرتكب كه

اند و از آگاهي چنداني برخوردار نيستند و در مورد  پرورش كامل نرسيده
  .آساني ميپذيرند و عقايد بزرگترها را به  مسائل مشكوك، كنجكاو نشده 
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از طريق آن ها  امروزه بايستي خود را مديون مؤرخان اسالمي بدانيم كه 
،  داستاني واقعي در مورد زني ُنه ساله. است  واقعيت براي ما روشن شده اين

كه بر اساس رسوم ناشي از فرهنگي ارتجاعي، همسر مردي پنجاه و چهار 
ابد يو بعد از سال ها و رسيدن به بلوغ فكري، در مي . ساله مي شود

 پيشتر هيچكس حتي والدينش. جنسي مي باشد داراي احساس و غريزه كه
، بلكه او را به سرنوشتي دچار  اي احساسات وي احترامي قائل نبودهبر

. باقي بماند سالگي تا زمان مرگش هم چنان بيوه اند كه از سن هجده  ساخته
و از هر گونه حقوق ابتدايي و دنبال كردن اميال و آرزوهايش محروم بوده 

چنين كه در  است را وادار كرده  همين واقعيت هاست كه عايشه . است 
بيشتر  و براي دفاع از خود داستاني سرهم كند، كه رويدادي درگير شده 

  . نظر مي آيد تا تكذيب به  توجيه
اما اگر سكان ... بماند! است يا نه؟ اين كه آيا عايشه مرتكب زنا شده 

به سوي محمد برگردانيم، در مي يابيم  موضوعمان را از روي عايشه 
كه   باشد، محمد، آنگاه  اگر عايشه زنا كرده.محمد از جهاتي مجرم است كه

اما . است است، حقيقت را گفته كرده  را بيان  در مساجد معصوميت عايشه 
چون كه بدون . است  مرتكب شده يرفتار نابهنجار در برخورد با عايشه 

و با او حالتي قهرآميز  هيچ دليلي مدت يك ماه از وي دوري كرده 
در . است در آن مدت بيمار نيز بوده عايشه در صورتي كه . است داشته

چون كه بدون هيچ . اينجاست كه دادگري محمد زير سؤال مي رود
اي ناعادالنه وي را خطاب قرار مي  اطميناني و تنها از روي بدبيني و به شيوه
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اي طلب مغفرت و آمرزش كن،  اگر مرتكب زنا شده” :دهد و مي گويد
 اما اگر فرض را بر اين بگيريم؛ كه .”چون كه خداوند توبه پذير است

باشد در اين صورت محمد با دروغ پراكني در مساجد در  زنا كرده عايشه 
  . است كرده  پوشي  را پرده  انجام شدهيمورد معصوميت عايشه ، واقعيت زنا

خود محمد، شخصي به نام  بعد از سرپوش گذاشتن بر شايعات، از جانب
تأكيد مي ورزيد  عيت داشتن امر زناي عايشه حسان بن ثابت هم چنان بر واق

ي ايشان خيانت  صفوان به عنوان خادم پيامبر، به خانواده": و مي گفت
سخنان حسان آتش غضب صفوان را برافروخت و ميان آن . "است كرده  

دو درگيري روي داد، در نهايت حسان به شدت زخمي شد و چون صفوان 
 از اين رو، محمد مشكل آن دو را با دادن است، ي پيامبر بوده  خادم و برده

 الزم به يادآوري است كه 487.مي دهد كنيزي به نام سيرين به حسان خاتمه
ي شاهانه، به  به عنوان هديه بود كه همراه مابور، هر سه  سيرين خواهر ماريه 

  . بود او تقديم شده
ي  هاي، يعني پايان غائل الزم به توضيح است؛ اين آداب و رسوم عشيره

، تا كنون هم در جوامع  ي دادن زني به عنوان هديه آشوب ها، به وسيله
اي غيرانساني بدين  و به شيوه. است مختلف اسالمي هم چنان پابرجا مانده 

و به خاطر پايان دادن . گونه به يك زن، به يك انسان، بي احترامي مي شود

                                                           

، الجزء الثاني في مسألة االفك، هم چنين ابن االثير، أسد الغابة في سيرة ابن هشام - 487
 .، صفوان بن المعطّلمعرفة الصحابة، باب، الصاد واأللف ذكر
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به خاطر آشتي طرفين، ، و  ا دو طايفهي به دعواهاي خونين ما بين دو خانواده
  . زني به عنوان خون بها به طرف ديگر اهداء مي گردد

است كه يكي از طرفين، مطابق  چنين بخشش هايي؛ به اين سبب بوده 
كرده  ؛ يا در بپاكردن آشوب، پيشدستي  شده قراردادشان، مجرم شناخته

يا اين كه در جريان دعوا، بيشتر از طرف مقابل زخمي يا . است 
،  يا دو طائفه دو خانواده چنين وصلتهايي باعث مي شود كه . اند داده كشته

ان يبيشتر با هم خويش و قوم گردند و با اين آشتي، از خونريزي مجدد م
حاصل آيد كه دگر بار   دو طرفه ي، به نوعي اطمينان طرفين جلوگيري شده

  . در ميان آن ها دعوايي صورت نخوهد گرفت
ي يكي  اني، كه براساس آن خود محمد به وسيلهبدين گونه فرهنگي بياب

از كنيزانش توانست خادم خويش را از مرگ نجات دهد، در اسالم به 
گر در اسالم، آلت يبه تعبير د. است تبديل شده  آداب و رسومي شايسته 

.  دارديتناسلي زنان، نقشي اساسي در صلح و آشتي ميان مجاهدان اسالم
. جيبي براي اين واقعيات زندگي محمد دارداسالم توجيهات گوناگون و ع

توجيهاتي همچون؛ حفظ منافع اجتماعي، سياسي، شرعي و يا به خاطر 
منظور دلجويي از اشخاص، مشكالت را  حالل و حرام كردن، يا اين كه به

به آساني مي توانيم از طريق همين . است كرده  با آوردن آيات حل 
هاي زندگيش را  و ناگفته رسي كنيمرا بر توجيهات، زندگي جنسي عايشه 

از اين رو الزم است بيشتر در مورد آن آياتي كنكاش كنيم . آشكار سازيم
جويا  دارند و ديدگاه قرآن را در اين باره كه نشان از معصوميت عايشه 
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. است كرده  اي تاريخي بدين با اهميتي را توجيه شويم، كه چگونه مسأله
در حقيقت كسانى كه آن بهتان را ”:  مي خوانيمابتدا براي بار دوم آيات را

را شرى براى خود تصور ] تهمت[اى از شما بودند، آن  اند دسته ساخته
براى هر مردى از آنان . است] بوده[بلكه براى شما در آن مصلحتى . مكنيد

، همان گناهى است كه مرتكب شده است و ]كه در اين كار دست داشته[
 عمده آن را به گردن گرفته است عذابى آن كس از ايشان كه قسمت

را شنيديد مردان و زنان ] بهتان[چرا هنگامى كه آن . خواهد داشت سخت 
  .مؤمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند اين بهتانى آشكار است

  
] الزم[نياوردند؟ پس چون گواهان ] بهتان[آن]صحت[چرا چهار گواه بر 

و اگر فضل خدا و رحمتش . ا دروغگوياننداند اينانند كه نزد خد را نياورده
آن چه در آن به دخالت ] سزاى[در دنيا و آخرت بر شما نبود قطعاً به 

را از زبان ] بهتان[آنگاه كه آن .رسيد پرداختيد به شما عذابى بزرگ مى
گرفتيد و با زبان هاى خود چيزى را كه بدان علم نداشتيد  يكديگر مى

نزد ] امر[ كارى سهل و ساده است با اينكه آن پنداشتيد كه گفتيد؛ و مى مى
   .”خدا بس بزرگ بود

اسباب النزول جاللين و "غير از هر دو كتاب تاريخي دنياي اسالم؛ يعني 
@Z�rØ  نيز از جمله، مفسران مشهور دنياي اسالم "واحدي æia488@ì

                                                           

  11 هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة، تفسير ابن كثير، النور- 488
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��‹ÕÜa489ñ�nÜa@ì490 ،ي زنا  به طور مستقيم به واقعه در موقع تفسير اين آيه
. مي دانند و علت پيدايش اين آيات را، همان جريان عايشه . مي كنند اشاره

  491.شك كرد بنابراين نبايد در مرتبط بودن اين آيات با جريان عايشه 
هيچ گونه توضيحي  است، بدون ارائه همان طوركه در ابتداي  آيات آمده 

. تتهمتي بيش نيس در مورد چگونگي وقوع ماجرا، مي گويد اين واقعه 
  . به ابتدا و انتهاي موضوع بدون اشاره 

و همين پرهيز از بازگويي ماجرا باعث مي شود كه از قصد محمد در اين 
همانا تكذيب كل ماجراست و محكوم كردن  آگاه مي شويم، كه رابطه

اتهام زدن افتراء و تهديد به عذاب دردناك اخروي براي آن  كساني به
و از  فراگير مسلمانان را گناهكار دانستهاي  اشخاص، و در نهايت به شيوه

از اين رو . موضع بگيرند در اين رابطه طريق قرآن از آن ها خواست كه
بدون هيچ اطالعي “: خطاب به مسلمانان در آيات قرآني اينگونه مي گويد

را  پراكني مي كرديد و آن واقعه  از اصل ماجرا، نبايست اين گونه شايعه
گاشتيد، و الزم است آن اشخاص به كيفر خود بايستي دروغ محض مي ان

اين گونه . “برسند، زيرا تهمت هايي اين گونه نزد خدا بسي گران است
                                                           

تفسير .  سبب نزولها ما رواه األئمة من حديث اإلفك الطويل في قصة عائشة- 489
 22-11النور: القرطبي

تفسير . هتان اّلذينَ جاءوا بـاإلفْك عصبةٌ منْكُم الذين قالوا لعائشة اإلفك والب- 490
 11الطبري، النور

ي نور،  سوره11ي  براي اطالع بيشتر مي توان به هر كدام از تفاسير در تفسير آيه- 491
  .كرد مي توان مراجعه
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محمد با فرافكني كردن و جلب نظر عامه به سوي آن اشخاص، مشكل 
ولي چون كه در آن روزگاران ! پوش مي نمايد زناي همسر خود را، پرده

است، ناچاراً سخن از ترحم و  نداشتهتوانايي كيفر دادن تمامي مردم را 
اگر مغفرت و ” :به آن ها مي گويد. مهرباني خداوندي، را به ميان مي آورد

اما . “مهرباني خدا نبود، مردم دچار كيفر و عذابي دردناك تر مي آمدند
اين “: چون كه متهمين چند نفري بيش نبودند، خطاب به آن ها مي گويد

در ميان متهمين اصلي ترين . “هايي ندارنداشخاص از آن عذاب دردناك ر
 يمشهور اما چون از قبيله. شخصيت افترا دهنده، شخصي است به نام عبداهللا

است، و نمي تواند او را در اين دنيا كيفر دهد، از اينرو كيفر  در شهر مدينه
با توجه به آيات قرآني از متهمين . وي را نيز، به آخرت موكول مي نمايد

هار شاهد براي اثبات ادعايشان بياورند تا سخن آن ها موثق مي خواهد چ
و در . اب معرفي خواهند شددر غير اين صورت به عنوان كذّ. گردد

اي  صورت تكرار چنين افتراهايي، خداوند آن ها را نمي بخشايد و فاجعه
  . بزرگ برايشان نازل خواهد كرد
گونگي وقوع رويداد، چ به در كل با توجه. احكام اين آيات بسيار زيادند

براي زنا  توجيهاتي كه عايشه . است مرتكب زنا شده  عايشه  در مي يابيم كه
براي توضيح و به .  هستندياست، توجيهات ضعيف آورده  نكردن 

را  نظرات گوناگون مسأله رساندن اين واقعيات، الزم است از نقطه  نتيجه
چهارصد و اندي سال پيش مربوط به هزار و  اوالً واقعه: موشكافي نماييم

اما معلوم نيست كه شب مهتابي . زمان آن هم شبي تاريك است. است
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را بررسي  واقعه  ،اي گسترده تا بتوان با ديدي علمي و به شيوه.. يا نه بوده
ولي اين تصوير كامالً بديهي است كه مؤمنان و مجاهدان اسالم . نماييم

اتراقي  و كوفته  ، با حالت خسته اي پس از جنگ و خونريزي و قتل عام قبيله
و پس از آن، روي به شهر . مي نمايند تا اندك زماني بياسايند

مثل ديگر نواحي شبه . است نيز، بياباني و متروكه  مكان واقعه . گذارند مدينه
كاروانيان و . ي عربستان، مكاني خاص براي رفع حاجت وجود ندارد جزيره

اند و مشغول  اي گوناگون متفرق شدهه جنگجويان سپاه اسالم در دسته
كردن خوراك و جمع و جور كردن خود هستند تا رمقي بگيرند و  آماده

 براي تاريخ ييدر اين ميان دو نفر از سپاه جدا مي شوند و سناريو. راه بيفتند
ي اول اين سناريو دو نفر نقش آفريني مي  در پرده. اسالم خلق مي كنند

و دومي . هير تاريخ اسالم است حمد كه از مشاهمسر م كنند؛ اولي عايشه 
مردي است كه غير از كمر خم كردن و بردگي نقش ديگري در تاريخ 

اما اين واقعه . است در واقع نقش يك كومبارس را داشته. است اسالم نداشته
او حتي جنگجو و مجاهد . او را به يكي از افرد شهير تاريخ تبديل مي كند 

مدتي قبل از جنگ بني مصطلق يا قبل از . است وده و يا كاتب وحي هم نب
 جواني بود 492يعني سال ها پس از هجرت. است جنگ خندق ايمان آورده 

  !   به دوران رسيده تازه 

                                                           

 ابن االثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، باب، الصاد واأللف ذكر، صفوان بن -492
 .المعطّل
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است، صفوان از جمله جواناني  كرده  مطابق آنچه كه خود عايشه بيان 
ردد، است كه قبل از آن كه حجاب براي زنان آزاد مسلمان اجباري گ بوده 

. است يعني سر و گردن و كتف عريان وي را ديده . است بدن وي را ديده 
است؛ صفوان كسي است كه به  كرده  همان طوركه محمد نيز بيان 

  . است كرده  و مايحتاج خانه را تأمين  اش خدمت كرده، خانواده
از  عايشه .  و به خاطر فقر و تنگدستي خادم است493صفوان، جوان

هم . سال است تا چهارده  ي دوازده  سن او در ميانه. استصفوان كوچكتر 
. اش است ن همسر پادشاهيست كه بيشتر اوقات دور از خانه و خانوادهيچن

و هفت   در حدود پنجاهياين شوهر در عين حال پيشوايي است با سن و سال
غير از شناختي جزيي و آمد و رفت با صفوان، از نظر پيوندهاي . ساله

فقر و تنگدستي صفوان . قوم و خويشي ارتباطي با هم ندارنداجتماعي و 
و  ، بلكه خود نيز برده باشد اي نداشته  است كه نه تنها كنيز يا برده باعث شده 

و در  جواني بدين توصيفات در ميان آن  جامعه. خادم كساني ديگر باشد
محيط گرم و بياباني و مملو از سكس و لبريز از كنيزان به غنيمت 

  . ، بدون سكس در زندگي لذتي ندارد شده فتهگر

                                                           

شده  فوت . ل پنجاه و هشت هـ  نقل است كه ايشان در اثر زخمي شدن در سا-493
ابن االثير، أسد الغابة في . است پس در زمان روي دادن اين داستان جواني برنا بوده. است 

 .معرفة الصحابة، باب، الصاد واأللف ذكر، صفوان بن المعطّل
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شب يك  همسر پيرمرديست كه حدأقل هر يازده  از طرف ديگر عايشه 
 آن هم 494.بار، نزد وي مي آيد تا عمل سكس و جماع را با وي انجام دهد

زني كه در بخش محمد و سكس به آن  با احتمال اين كه از آن تعداد هجده
اينك دختريست به  عايشه . باشد تيار كردهشد، تعداد كمتري را اخ اشاره

دور از هر نوع مشكالت اقتصادي و اجتماعي، خادمان و كنيزان كارهايش 
ولي همين زن غرق در رفاه و آسايش، از لذايذ و . را رو به راه مي كنند

چون كه مطابق احكام . است ي كافي نبرده  احساسات جنسي خويش بهره
 پدري، حق خروج ي  رفتن و رفتن به قصد خانهاسالمي، زنان غير از به گور

  . برسد به اين كه، از زندگي خويش لذتي ببرند چه!! از منزل را ندارند
براي اثبات پاكي خود  اكنون نگاهي مي افكنيم به توجيهاتي كه عايشه 

  : است كرده  بيان 
آيا در . است به نياز رفع حاجت اين گونه دور شده  مي گويد كه عايشه 

ي تاريك مي توان آن قدر دور شد كه مدتي طوالني به درازا بكشد؟ شب
آيا رفع حاجت بيشتر وقت گير است يا جمع كردن اسباب و وسايل سپاهي 

در قسمتي .  استيبا چندين االغ و باركش و شتر؟ اين توجيه كامالً ضعيف
است، اين گونه مي  براي خويش تراشيده  عايشه ديگر از توجيهاتي كه 

خيال كردند من اندرون آن قرار .. را بر شتر سوار كردند كجاوه”:گويد
در آن روزگاران زنان سنگين وزن و گوشتالو نبودند بلكه ضعيف و .. دارم
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يا اين .. الغر بودند و سواي اين توصيفات من هم كودك و كوچك بودم
اگر كسي بخواهد از خود . “..ام كه حتي يك كالم با صفوان صحبت نكرده

در آخر داستان از گم شدن !! مي دهد نه توجيهات  كند مستندات ارائهدفاع
و اين نيز به خودي خود توجيهي . گردنبندي سخن به ميان مي آورد

چون كه بعضي از مؤرخان اسالمي، از فقر و نداري زنان . ضعيف است
اند و  به طوري كه با ديگر مسلمانان يكسان بوده. اند محمد سخن رانده

است  اين اتفاق چگونه روي داده . است  ها در حد سد جوع بوده دارايي آن
آن را هم گم مي كند؟  كه گردنبندي در اين ميان قد علم مي كند و عايشه 

از سوي ديگر، ! آيا اين مدت طوالني، براي پيدا كردن گردنبند الزم است؟
زان اند و حتي كني است، خدم و حشم اطرافش بوده نشين بوده  كجاوه عايشه 

نيست؟ اين  داخل كجاوه  نزديكش هم؛ چگونه پي نبردند كه عايشه 
باركردن را، چگونه باور كنيم بدون آنكه اطالعي از بود و  ي كجاوه  واقعه

  .!باشند داشته  نبود عايشه 
است؟  چرا در ميان اين همه افراد، تنها صفوان از كاروان بر جاي مانده 

چگونه عقل قبول . ر و سري داشته استس همان صفواني كه قبالً با عايشه 
،  اسباب و وسائل بر جاي ماندهي  بقيهمي كند كه صفوان براي جمع كردن 

چرا در ديگر وقايع ) كدام اسباب، كدام وسايل(است؟  در آن مكان مانده 
ي تازه  است؟ اين غريبه بحثي از ماندن صفوان به ميان نيĤمده  اتفاق افتاده،
به مجاهدي مطمئن و مشهور تاريخ اسالم  گونه يك دفعه،، چ مسلمان شده
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است بدون دوست داشتني ترين  تبديل شد؟ يا اينكه، محمد چگونه توانسته 
  ؟  باشد همسرش، برگردد و از وجود وي اطالعي نداشته 

در زير بررسي خواهيم كرد، روشن  موقعيت و شرايطي كه به با توجه
همراه سپاهي  عايشه . است يا خير نا شده مرتكب ز خواهد شد كه آيا عايشه 

در آن جنگ، قبايل دشمن در . است بزرگ عازم جنگ بني مصطلق شده 
شدند كه در نهايت به قتل عام آن ها،  ستيز با اسالم، در هم شكسته 

كامالً طبيعي است كه محمد و يارانش غير از اموال به . است انجاميده
اند و در ميان خود  م به عنوان اسير گرفته، چندين زن را ه شده غنيمت گرفته
است؛ در ديگر  محمد كه خود قبالً چنين تجربياتي داشته. اند تقسيم كرده

را از  و صفيه ي بني قريظه،  ميادين نبرد، كساني هم چون ريحانه را از قبيله
و در همان اولين شب اسير كردنشان، با . بود جنگ خيبر به چنگ آورده 

در اين جنگ بني مصطلق نيز، زيبارويي هم . بود كرده آن ها مجامعت 
بود؛ و محمد در همان  شده “ ثابت“كه نصيب كسي به نام ”  ريهيجو“چون 

روز اول، با مقداري پول او را خريداري مي نمايد؛ در ميان اسراء 
  .خودنمايي مي كند

براي مثال، يك بار با . است  بوده ينيز شخصي ماجراجو و سكس عايشه 
ي خود را بدون اينكه  اي طرح مي كنند كه نوبت هاي شبانه نقشه فصهح

بوده  شب اول كه در اصل نوبت عايشه . نمايند محمد بويي ببرد، معاوضه
از اين عمل  اما دير هنگام عايشه . مي رسد است، اين نوبت به حفصه  

براي . نيست ولي ديگر كاري از دستش ساخته  خويش پشيمان شده، 
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ردن خويش، پاهايش را بر روي علف ها و خارها مي كشاند و از ك تنبيه
است، نيش  خدا مي خواهد به خاطر آن اشتباه بزرگي كه مرتكب شده 

 آتش هوس و ميل جنسي چنان به 495.عقرب يا ماري نصيبش گرداند
آيا شخصي چنين سكس مزاج، . كه آرزوي مرگ مي كند جانش افتاده

  . هرش از وي دوري گزيندچگونه تاب تحمل مي آورد كه شو
عايشه احتماالً در همان شب، محمد از . تصاوير واضحتر مي شوند.. بله

است و  همخوابگي داشته ي زيبايي، يعني جويريه  و با ملكه دوري گزيده  
خود . است نبوده  عايشه ، در فكر  هنگام بازگشت و جمع كردن بار و بنه

در  عايشه  496.از او متنفر بودم. دجويريه زني زيباروي بو: عايشه مي گويد
است، در فرصتي  تالفي اين خيانتي كه محمد در حق وي انجام داده 

در زمان استراحت سپاه  ، قرار و مدار مي گذارد كه مناسب با صفوان ساخته
آن  مدت اين معاشقه. و همĤغوشي بپردازند و به معاشقه  از محل دور شده

اما قرآن تأكيد مي . وانيان جا مي مانندچنان به درازا مي كشد كه از كار
قبول اين ديدگاه . است و زنايي مرتكب نشده . پاك است نمايد كه عايشه 
هر مسلماني كه به عقايد اسالمي .  و منطق ارتباط دارد مستقيماً با عقيده

                                                           

: أال تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر؟ فقالت: ت حفصة فقال- 495
بلى، فركبت، فجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، 

ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين اإلذخر وتقول، يا رب 
صحيح البخاري، كتاب . وال أستطيع أن أقول له شئياسلط علي عقربا أو حية تلدغني، 

 4913حديث.القرعة بين النساء إذا أراد سفرا: النكاح، باب

 .، غزوة بني المصطلقابن هشام . سيرة النبوية - 496
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 ناچاراً بايد سخن قرآن را بپذيرد كه اين داستان تهمت و ؛باشد ايمان داشته 
ي تاريخي بدين بزرگي، خود  و بايستي در برابر واقعه.  نيستافترايي بيش

را به ناشنوايي و نابينايي و نفهمي بزند و سؤالي نپرسد و دنبال حقايق 
عايشه، نبود چهار شاهد در قرآن براي اثبات معصوميت  تنها توجيه. نگردد

 و اين فقدان چهار شاهد را. با صفوان است  عايشه ي زمان جماع و معاشقه
  ! اند دانسته دليلي بر زنا نكردن عايشه 

Žçížiñ̂ b�ÙÜa@žâžè@ñêMÝÜa@Ž‡åñÈ@�Úñø�ÜĆì�d�Ð@öaŽ‡Žé₣“Übñi@aížmdŽî@Ćâ�Ü@ˆ>h�ÐN497@@
اگر چهار شاهد نياورديد، پس در اين صورت در نزد خدا دروغگويي 

  .بيش نيستيد
 چهار مرد كه هر چهار نفر، با چشمان. قرآن ادعاي چهار شاهد را دارد

و صفوان را به حالت عريان و در زمان عمل جماع ديده  عايشه خويش 
ي واقعي  هر زمان بتوانند چهار شاهد بيابند، آن وقت اين افتراء جنبه. باشند 

در غير اين صورت حقيقت ندارد و بهتاني است براي . به خود مي گيرد
  .  عايشه 

با .  و منطق استرا بررسي نمايد، عقل كه بايد مسأله  طرف ديگر قضيه،
هاي گوناگون، ديگر احتياجي به  بررسي هاي جزيي نگرانه و از جنبه

كردن چهار شاهد نه تنها در اين روزگاران،  آماده. مستندات ضعيف نيست
است و خود  بلكه در عصر خود محمد نيز جاي اشكال و محل انتقاد بوده 

  . دات بيابداست جوابي براي آن سؤاالت و انتقا محمد هم نتوانسته 
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” :است است كه يكي از اصحاب به نام سعد به محمد گفته روايت شده 
ولي در . از جانب خداوند است  اي پيامبر خدا يقين دارم كه اين آيه

اگر من با چشمان خويش ببينم كه مردي در ميان ران هاي  شگفتم كه
 بايد به بلكه. است، نبايد آرامش آن ها را بر هم بزنم همسرم آرام گرفته 

خوب تا من شواهد را پيدا كنم آن ها به . دنبال پيدا كردن چهار شاهد باشم
است تا بر آن شاهدي  اند و ديگر كاري نمانده  كام خويش رسيده

  498.“بياورم
من بعد از نماز ” :كي ديگر از اصحاب به نام هالل بن اميه مي گويدي

كردم،   ديدگانم مشاهدهعشاء به خانه بازگشتم، با گوشهايم شاهد بودم و با
در اينجا محمد قانون چهار شاهد را به . بود كه مردي با زنم در حال معاشقه 

  499.“هالل نيز ناراحت مي شود. وي يادآوري مي كند

                                                           

 أنها حق وأنها من عند اهللا ولكن قد تعجبت أن لو واهللا يا رسول اهللا إني ألعلم (- 498
وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه وال أحركه حتى آتي بأربعة شهداء 

در أسباب النزول، : الواحدي النيسابوري). فواهللا إني ال آتي بهم حتى يقضي حاجته
 .ي نور  سوره4ي  توضيح آيه

 فوجد عند أهله رجالً فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم جاء هالل بن أمية من أرضه عشياً (499
يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا فقال إني 
جئت أهلي عشياً فوجدت عندها رجالً فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول اهللا صلى 

در منبع قبلي در . اسباب النزول: وريالواحدي النيساب.) اهللا عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه
 ي نور  سوره4ي  توضيح آيه
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هالل مردي را در حال ”: اند همين روايت را نيز بدين گونه نقل كرده
د شكايت نزد محمد از آن مر. است  و همĤغوشي با همسرش ديده  معاشقه
  اي هالل يا مستندات و شواهد ارائه” :بود محمد نيز به وي گفته. بود كرده 

اگر مردي، ! اي پيامبر خدا” :او هم مي گويد. كن، يا مجازات مي شوي
شخصي را در حال همبستري با زنش ببيند، آيا بايستي در فكر آوردن 

   500.“شاهد باشد
است يا نه؟   مرتكب شده حال سؤال اينجاست كه آيا همسر هالل زنايي

ولي محمد . است در جواب بايد گفت، بدون ترديد ايشان مرتكب زنا شده 
و  ي زناي عايشه  زيرا خود به خود مسأله. هيچ كاري از دستش بر نمي آيد

آوردن چهار . هجوم سؤاالت و انتقادات بيشماري گريبانگيرش خواهد بود
اي  ولي مسلمانان چاره. است بوده شاهد با منطق آن روزگاران نيز، سازگار ن

اما در . اند كه به ظاهر وانمود كنند كه فرمانبردار اوامر محمد هستند نداشته
اي به نام عويمر  مثالً صحابه. يابي مي نمودند خود مسائل را چاره پشت پرده 

اي عاصم از ” :اي ديگر به نام عاصم بن عدي مي پرسد عجالني از صحابه
با همسرش ببيند و   اگر مردي كسي را در حال مجامعه بزرگانت سؤال كن

آن مرد او را بكشد، شما نيز او را در تالفي اين كشتن خواهيد كشت؟ در 

                                                           

كتاب التفسير، باب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات :  صحيح البخاري- 500
 4470. باهللا إنه لمن الكاذبـين
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است  كرده   در حقيقت همسر عويمر زنا 501؟“چيست غير اين صورت چاره
در روايتي از امام بخاري . است كرده   يپوش اما نبود چهار شاهد، زنا را پرده

ي عويمر،  توجه كنيد اگر بچه”:است  محمد ماجرا بدين گونه آمده از زبان
سياه پوست و چشم مشكي سير و داراي كفل و قوزكي قوي و محكم 

است و همسر وي مرتكب زنا  باشد، با اين توصيفات عويمر درست گفته
است، ولي اگر نوزاد اندامي كوچك داشت، نشان از بهتاني است كه  شده 

نوزاد به دنيا آمد، شكل و شمايل  وقتي كه. است ش بافته عويمر براي همسر
با  بود كه عويمر ادعا مي كرد وي را در حال مجامعه  وي به آن مردي رفته

از اين رو آن كودك را با نام مادرش صدا مي . است همسرش ديده 
  @@@502.زدند

قانون چهار شاهد بر ماجراي زنا، و عدم پيدا كردن آني شواهد، مسلمانان 
را تشويق مي كند كه دست به واكنش هاي ديگري بزنند و با انجام اعمال 

اي شد به نام  اين قانون در اسالم، باني ايده. ديگري غائله را خاتمه دهند
از محمد  است كه سعد بن عباده  كرده  نقل  ابوهريره . قتل هاي ناموسي

                                                           

  عاصم    فَقَالَ لَه يا    رِي عاصمِ بنِ عدي الْأَنْصا   جاء إِلَى    عويمرًا الْعجلَاني    أَنَّ  (- 501
عنْ    عاصم    أَرأَيت رجلًا وجد مع امرَأَته رجلًا أَيقْتُلُه َفتَْقتُُلونَه أَم َكيف يفْعلُ سلْ لي يا  

 ولَ اللَّهسر كذَل    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَلَ    صفَس    ماصع    ولَ اللَّهسر كنْ ذَلع    هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسو    ولُ اللَّهسر فَكَرِه    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهل   صائسصحيح البخاري، كتاب الطالق، ) و.الْم

 4959حديث. باب، من أجاز طالق الثالث

والذين يرمون : (ز وجلقوله ع:  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب- 502
 4468حديث) االية..أزواجهم
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يدم، آيا نبايد با همسرم د اگر مردي را در حال مجامعه ” :است كرده  سؤال 
محمد در جواب مي “ كام گيري آن ها را بر هم بزنم تا چهار شاهد بيابم؟

نخير، به خدا سوگند قبل از آن كه ”: سعد مي گويد. “آري” :گويد
ي اين كار را خواهم  شواهدي بر ماجرا بگيرم، خود با شمشيرم چاره

@@503.“كرد
 نمايند تا به اشخاص آگاه كه با ديدگاهي منطقي مسائل را بررسي مي

و حقيقت كامل برسند، پاسخي براي آن انتقادات و سؤاالت مي  اصل قضيه
را بري از  عايشه است و با آن  خواهند كه قرآن از آن سخن به ميان آورده 

آيا آوردن چهار شاهد در يك زمان معين، كه گواهي بر يك . اند زنا دانسته
نبود اين چهار شاهد مي و . ماجرا بدهند امري محال و غير ممكن نيست

 از گناهي به نام زنا باشد؟ قرآن براي  تواند حكم برائت و معصوميت عايشه،
آسا  مي بايست سندي معجزه. بودن را دارد مسلمانان ادعاي اعجاز و معجزه 

مسلم گردد؛ نه اين كه مردم را ملزم به  عايشه مي داد تا عصمت  ارائه 
مگر در . كردن آن را ندارند آمادهنمايند كه توانايي  آوردن مدركي

مواردي استثنايي والّا هيچ كس نمي تواند چهار شاهد بياورد براي عملي 
شاهد  قرآن به يك يا دو و حتي سه . اي مخفي صورت مي گيرد كه به شيوه

اتخاذ . كردن چهار شاهد را دارد و مستقيماً ادعاي آماده. هم راضي نيست

                                                           

َلو وجدت مع أَهلي رجلًا لَم أَمسه حتَّى آتي    يا رسولَ اللَّه    سعد بنُ عبادةَ قَالَ  (- 503
ولُ اللَّهسقَالَ ر اءدةِ ُشهعببِأَر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   قِّ إِنْ نَعبِالْح ثَكعي بالَّذقَالَ كَلَّا و م

كلَ ذَلَقب فيبِالس اجِلُهلَأُع 1498حديث. كتاب اللعان. صحيح المسلم). ُكْنت  
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زنا . باشد رت در دنيا مي تواند روي داده مدرك بدين طريق، خيلي به ند
از اين رو . به طور عام به صورت مخفيانه انجام مي گيرد نه بصورت علني

عايشه (آن دو نفر. شهادت دهد ي زناي عايشه  كسي هم نمي تواند بر واقعه
تك و تنها در بياباني تاريك و غير مسكوني اين كار را انجام ) و صفوان 

كامالً  رو توجيهات قرآن، براي اثبات معصوميت عايشه از اين. اند داده
  . ضعيف است و پشيزي نمي ارزد

  

  باب دوم 

  

  طالق 

  
پس از  منظور از آن حقي است، كه ، مفهومي مذهبي است كهطالق

  . مي شود مرد داده ازدواج زن و مرد بر اساس احكام اسالمي به
كه در زبان ) ×�ÃNŽßNŽ: (آن عبارت است از عربيست و ريشه  اين كلمه

  . ي آن ها به هم نزديك است عربي مترادف هايي نيز دارد و معني همه
ÖïÝ��@LÖÝ��@LÖÝ�� : آزاد، رها  

ŽÖMÝ�� :رهاكرد، آزاد كرد.  
ŽÖ�Ý�� :رها شد.  
ŽÖÝ�c :ولش كرد، قيدش را زد.  
ŽÖÝ�c :منفجر كرد، گسيخت  
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IbÉî‹�žà@ŽÖÝ�c :زود در رفت. در رفت.  
ó�Ôþ�� :آشكاري  

×þnäg : جستن، دررفتنبيرون.  
IbÕ�Ýnžà :كبارهي،  هرگز، ابدا، براي هميشه   

 گردند يبه اين معاني اساسي بر م از اين ريشه تمامي كلمات مشتق شده 
)  يكباره رها كردن، القيد شدن، بيرون رفتن، آني، ناگهاني، علني، ابدي، به(
دان است چون كه  قدرت اجرايي در اين لغات ديني، تنها مختص به مر.

  . حق طالق در دست مرد مسلمان است و زن در اين مورد حقي ندارد
اسالم اين قدرت . است قبل از ظهور اسالم، مرد قدرت و اختيار تام داشته

خود اين دين از بطن همان فرهنگ و افكار و  چرا كه. را از مرد سلب نكرد
از اين رو . اعمال مي شد ه ساكنان منطقي  وسيله به بود؛ كه ها برخاسته  ايده

مانور  اند، براي رسيدن به مقاصد خويش، با اين كلمه مردان مسلمان  توانسته
  .دهند

مي  براي دو هدف بسيار مهم بكار گرفته  در فرهنگ اسالمي اين كلمه  
به جاي اين كه بگويند، به : براي مثال. اول، براي سوگند ياد كردن: شود

اين كار را ! ام، مي گويند به طالقم قسم نجام ندادهخدا سوگند اين كار را ا
هم . در اسالم قسم خوردن با نام خدا، سوگندي سنگين است. ام انجام نداده

به عبارت ديگر، . چنين به طالق سوگند خوردن نيز، با آن همترازي دارد
با امري معين، به طالقش سوگند ياد مي كند،  زماني كه مردي، در رابطه 

اين معني است كه بگويد؛ قسم به آن حق و قراردادي كه حق  به در واقع 
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باشم، آن عمل را  است، تا با همسرم سكس داشته  كرده  شرعي به من اعطا 
باشم؛ سكس با همسرم بر من حرام   كه انجام داده يام، در صورت انجام نداده

دها، اين نوع از سوگن.  طالق است اين، مفهوم كلي  سوگند خوردن به. باد
ارتباط مستقيم، با آميختگي و حالل و حرام بودن ارتباط جنسي ميان زن و 

سوگند به طالق، در واقع سوگند به ميان پاهاي  خالصه . مرد مسلمان دارد
اگر چه زن نيز مي تواند و حق چنين قسم خوردن هايي را . مرد و زن است

 ببرند و اگر هم كه زنان اين لفظ را بكار نشده، دارد ولي هيچ گاه ديده 
نحوه پرورش زنان در . اند باشند به قسم وي هيچ باوري نداشته بكار برده 

است  جوامع اسالمي آن چنان تحت تأثير فرهنگ غالب مرد ساالري بوده 
شرمگين مي شوند و چنين سوگند خوردن  كه؛ زنان از بكار بردن اين كلمه

  .هايي را حق خود نمي دانند
ق آدابي است مردانه و مسلمانان كامالً به اين نوع در فرهنگ اسالمي طال

اگر مردي به همسر خود بگويد تو به . سوگند خوردن ها اعتقاد تام دارند
كرده  جاي مادرمي، به تعبير ديگر فرج همسرش را به آلت مادرش تشبيه

ي زندگي مشترك با وي  و اين خود يعني، آن مرد خواهان ادامه. است 
چنين قسم خوردن . رآغاز طالق دادن و جدايي استنيست و اين خود س

تا . است آلت همسر به فرج مادر در ميان مسلمانان مرسوم بوده  هايي و تشبيه
و اعالم شد كه اين نوع . اي در قرآن اين رسم فسخ شد اين كه با نوشتن آيه

بلكه زن نسبت به مرد . اظهار تشابه، منجر به طالق و جدايي نمي گردد
ي خود را  باشند تا مرد كفاره شود و نبايستي با هم سكس داشته حرام مي 
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پس از مجازات، زن و شوهر مي توانند به زندگي عادي . پس دهد
  . بازگردند

@ĆâžéŽäĆ‡�ÜŽì@ðñ÷bMÝÜa@bMÜ>g@ĆâžéžmbŽéşà�c@Ćç>g@Ćâ>éñmbŽéşà�c@şæžè@bŽà@Ćâ>éñ÷bŽ�ñä@Ćæñà@Ćâ�ÙĆåñà@Žçìž‹ñèb�Åžî@Žæîñ‰MÜa
şä>gŽìČŠí�Ñ�Ì@ğí�ÑŽÉ�Ü@ŽêMÝÜa@şç>gŽì@aćŠìžŒŽì@>ßĆí�ÕÜa@Žæñà@ać‹�ÙĆåžà@Žçí�Üí�ÕŽï�Ü@Ćâžé@N@Ćæñà@Žçìž‹ñèb�Åžî@Žæîñ‰MÜaŽì

@ñêñi@ Žçí�ÅŽÈížm@Ćâ�ÙñÜŽ̂ @ bş�bŽáŽnŽî@ Ćç�c@ >ÞĆj�Ô@ Ćæñà@ŞóŽj�ÔŽŠ@ž‹î>‹ĆzŽn�Ð@ aí�Üb�Ô@ bŽáñÜ@ Žçìž†ížÉŽî@şâžq@ Ćâ>éñ÷bŽ�ñä
ĆÉŽm@bŽáñi@žêMÝÜaŽìČ�ñjŽ‚@Žçí�ÝŽá@N@bş�bŽáŽnŽî@Ćç�c@>ÞĆj�Ô@Ćæñà@>æĆïŽÉñibŽnŽnžà@>æĆîŽ‹ĆéŽ’@žãbŽïñ—�Ð@Ć‡ñvŽî@Ćâ�Ü@ĆæŽá�Ð

bćåïñÙĆ�ñà@ŽµĐnñ�@žãbŽÉ�>h�Ð@ĆÊñnŽnĆ�Žî@Ćâ�Ü@ĆæŽá�ÐN504@@
گويند تو  ، مى از ميان شما كسانى كه زنانشان را مورد خطاب قرار داده

اند كه  نيستند مادران آن ها تنها كسانىآنان مادرانشان . يچون مادرم هست
خدا ] لى[گويند و اند و قطعاً آن ها سخنى زشت و باطل مى ايشان را زاده

كنند و سپس  و كسانى كه زنانشان را چنين خطاب مى. مسلما آمرزنده است
است كه پيش از آن كه  ] فرض[شوند، بر ايشان  اند پشيمان مى از آنچه گفته

است كه ] حكمى[اين . اى را آزاد گردانند ى كنند، بندهبا يكديگر همخوابگ
و آن كس  . دهيد آگاه است شويد و خدا به آن چه انجام مى مى بدان متنبه

با زن [اي براي آزادكردن در دسترس ندارد، بايد پيش از تماس  كه بنده
دو ماه پياپى روزه بدارد و هر كه نتواند؛ بايد شصت بينوا را يك ] خود

  .راك بدهدخو وعده
ذهن مسلمانان، بر پايه ضوابط اجتماعي پذيراي آيين سوگند يادكردن 

همان طوركه از معني اين كلمه و مترادف هاي آن معلوم . است طالق شده  به
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. شد، اين نوع قسم خوردن ها براي اتمام حجت در كارها كاربرد دارد
است  سانيده فرهنگ غالب اسالمي در جوامع اسالمي، مرد را به جايگاهي ر

هاي خويش شرم را از خود دور  كه در هر زمان و مكاني مطابق خواسته
را به سوي فرهنگي  اين نوع فرهنگ، جامعه. نمايد و به طالق سوگند بخورد

 . مرد محور سوق مي دهد

است و براي اثبات  ، قبل از ظهور اسالم نيز وجود داشتهطالقفرهنگ 
بارها و بارها . اند ارهايشان قسم خوردهبه نوع ك حقيقت كارهايشان و بسته

. ي همان فرهنگ شد دهنده اسالم نيز ادامه. اند زنانشان را طالق داده
ي دستاويزي به نام  وسيله كردن اين اشتباهات به اشتباهات مكرر مردان و پينه
كرده  هاي گوناگون دچار چالش هاي شرعي  طالق، مسلمانان را به شيوه

در مساجد و مكان هاي ديني مشكالتي اين چنين را ه به طور روزان. است 
و آن ها نيز مطابق شريعت، مشكالت را . پيش روي مردان ديني مي گذارند

اند به آساني راه  در برخي موارد هم نتوانسته البته. ابي مي نمايندي چاره
به جنگ و  در نتيجه! اي اساسي براي اين دروغگويي ها بيابند چاره

دگي و در برخي موارد، به دعواهاي خونين تبديل شده دعواهاي خانوا
  . است 

 طالق، در واقع كاربرد بعدي طالق براي جدايي پيوند زناشويينوع دوم 
طالق براي اختصاصي كردن . است، كه در ميان مسلمانان كاربرد دارد

ي اصلي براي فسخ پيوند  است كه تصميم گيرنده مردان باعث شده 
در متون و منابع اصلي اسالم، هيچ حقي براي زن تعيين . زناشويي مرد باشد
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اما مرد مي . است كه از شوهرش جدا شود يا در واقع او را طالق دهد نشده 
اگر زني . يعني او را طالق دهد. تواند مستقيماً از همسرش جدا شود

بخواهد از شوهرش جدا شود، بايد نزد مردان آگاه ديني، شكايت خود را 
وحانيون نيز بعد از گذشت مدتي طوالني و پيدا كردن ر. مطرح سازد

هاي مردآن هاشان سازگار باشد؛ آن دو را از هم  توجيهي كه با خواسته
باشد، شانس  در بيشتر موارد حتي اگر حق كامالً با زن بوده. جدا مي كنند

مثالً زني نزد عمر بن خطاب . است به دست آوردن حقوق خويش را نداشته
گويا شوهرش كامالً نيازهاي جنسي وي را . يت مي كنداز شوهرش شكا

عمر نيز كه به عادل و دادگر در بين مسلمانان . است كرده  نمي  برآورده
  :مشهور است، اين گونه جواب آن زن را مي دهد

 ”bé$Õy@õč†c@‡ÕÐ@�‹é�@čÞØ@À@êmc‹àa@ômc@aˆg@Þuč‹Üa@čçcN505   
ك بار هم با او همبستر ي همسرش، ي اگر مرد بعد از هر عادت ماهيانه

  . “است كرده  شود، حق او را ادا 
  . است اما عمر تعداد طلب نزديكي هاي مرد را، از همسرش تعيين نكرده 

 دو ي انهيم در كه كردند استنباط گونه نيا سرگذشت نيا از مسلمانان
 كرده  ادا راي و حق كند؛ي كينزد همسرش با بار ك ياگر مرد ،يقاعدگ

 زن اگر يحت بيترت نيا  به. است خروارها ازي مشت عنوان به ثالم نيا. است 
 حقوق و خود از است نتوانسته اوقات شتريب باشد، بوده هم جانب به حق
  . كند دفاع خود يروا
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ي تقاضا به نسبت ،ياسالم جوامع در زنان، طرف از طالقي تقاضا نسبت
 صفر باًيتقر ،گفت تواني م كه است كمي ا اندازه به مرد، طرف از طالق

 در كه، استي زيست زن نيقوان ازي ناش فاحش، ي فاصله نيا! است درصد
 ثياحاد به توجه با عمر، كه است روشن. است  شده إعمال زنان بر قرآن

  ! است  كرده  صادري ها دادگرآن حكم نيچن ،ينبو
Žßb�Ô@žßíž�ŽŠ@ñêMÝÜa@@@@ôMÝŽ–@žêMÝÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@ŽâMÝŽ�Žì@@@@bŽá₣î�c@Şò�cŽ‹Ćàa@Ćo�Ü�dŽ�@bŽéŽuĆìŽŒ@bIÔb�Ý��@ðñÐ@>‹Ćï�Ì@

bŽà@@@@�‘dŽi@@@@ČãaŽ‹Žz�Ð@bŽéĆï�ÝŽÈ@�óŽzñ÷aŽŠ@ñóşåŽvÜaN506@@
 شيتقاضاي ول كند،يي جداي تقاضا شوهرش از كهي زن هر”: محمد

  . “است حرام ،يو بر بهشتي بو استشمام باشد،  دهينسنج
 به حقارت چشم با باشد،  داشتهيي جداي تقاضا شوهرش از كهي زن هر

 . شودي م  ستهينگري و

 و عيمط و فيضع خوار، يموجودات  همچون را، مسلمان زنان اسالم
ي زندگ از تنها نه ها آن. آورد يم بار جامعه كج گردن و مرد فرمانبردار

 عوض در و. هستند محروم طالق حق ازجمله ه،ياول حقوق از بلكه ، ستهيشا
 مردي برا. بودند  گرفته قرار ياجبار طالق و حرمت هتك خشونت، مورد

. دهد طالق را خود زن نيچند واحد، آن در كه است نداشتهي تياهم زين
 موارد ازي اريبس در. بود  دهيبخشي و بهي اقتدار نيچن نياي نيد احكام
 خشونت، آماج ليدلي ب و آسان و سهل ويي جز يمسائل خاطر به طالق

  .اند شده ياجبار طالق و يبدن هيتنب ،يروان ي شكنجه
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 هنگامي زن: گونه نيبد است  كرده  نقل مانيبراي ا خاطره ميق ابن 
ي عني (“شاخدار مفلس” :ديگوي م شوهرش به  هيكنا با شوهرش با  مشاجره

 در شاخ واناتيح مثل كهي احمقي قدر به و ستيخال تيها بيج شهيهم
  : ديگوي م او به هم مرد) يا آورده

çg@çbØ@bà@‹Øˆp@IbÕy@�ò‡yaíÐ@æà@L�a@õ‹‚cì@LÚåà@bî@LóïäaŒ@oäcì@ČÖÜb�@
IbqþqN507@@
 كار ميپولي ب. ستين من ريتقص باشد، درست اگري گفت كه را آنچه 

 سه را تو! كار زناي ا توست، ريتقص زين) درآوردنم شاخ(ي دوم و خداست
  .گفتم طالق 

 طالقش هم زود و كردي مي شو اريبسي زن كه؛ اند كرده نقل نيچن هم
” :گفت جواب در اند؛ دهيپرس دادنش طالق علت ي درباره او از. دادندي م

 تنگ و كوچك را گورشان خدا خواهند،ي م من از تنگ و كوچك فرج
   508.“گرداند

 و بود  شدهي عصبان شوهرش دست ازي زن كه؛ است  شده نقل نيچن هم
 طالق را او و شمرد، مغتنم را فرصت نيا زين مرد. كردي نمي همخوابگ او با

 چرا": پرسدي م او از و شودي م  زده شگفت دادن طالق نيا از زن. داد
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 چه من نبودم؟ مهربان تو با مگر نبودم؟ مشاور تيبرا مگر ؟يداد طالقم
  “ كردم؟ ناز تيبراي كم كه، نيا از ريغ داشتمي بيع

  :  شوهرش مي گويد
Ia‡ic@ÚnÕ$Ý�@bà@Û‹y@À@Öïč›Üa@çbØ@íÜA    

@@509. داشتي، هرگز طالقت نمي دادمينازاگر فرج 
به خاطر فراواني مشكالت طالق؛ كه مهم ترين آن ها در بخش تعدد 
زوجات بيان شد، محمد نيم نگاهي به عوارض طالق؛ همچون فرهنگي 

و احكام مختلفي . است  عربستان انداخته ي جزيره  اجتماعي شبه-ارتجاعي
آن با مخاطب قرار دادن مردان قر. است را، در قرآن، به آن اختصاص داده 

  : مي گويد
”@IóŽ›î>‹�Ð@ şæžé�Ü@ aížš>‹ÑŽm@ Ćì�c@ ₣æžèí₣�ŽáŽm@ Ćâ�Ü@ bŽà@ öbŽ�ĐåÜa@ žâžnÕMÝ��@ ç>g@ Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@ Ž�bŽåžu@ Mý

@ô�ÝŽÈ@ b�ÕŽy@ ñÓìž‹ĆÉŽáÜbñi@ bćÈbŽnŽà@ žëžŠĆ‡�Ô@ >‹ñnÕžáÜa@ ô�ÝŽÈŽì@ žëžŠŽ‡�Ô@ >Êñ�ížáÜa@ ô�ÝŽÈ@ şæžèížÉĐnŽàŽì
aŽµñåñ�ĆzžáÜ510  

] نيز[اگر زنان را مادامى كه با آنان نزديكى نكرده، و بر ايشان مهرى 
ايد، طالق گوييد؛ بر شما گناهى نيست و آنان را به طور  معين نكرده

خود، و تنگدست ] توان[توانگر به اندازه . مند كنيد پسنديده، به نوعى بهره
   .“الزم استخود، اين كار بر نيكوكاران ] وسع[به اندازه 

اند كه، سرنوشت زنان را  قبل از ظهور اسالم مردان اين توانايي را داشته
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اند مطابق ميل خويش،  بدون هيچ مانعي توانسته. ي خود قرار دهند بازيچه
قدرت اقتصادي . سپس آن ها را طالق گويند زنان را به عقد خود درآورده

ي اصلي، در ادامه  يرندهمرد تصميم گ. است در دست مردان بوده  و سرمايه
نيز همين مطلب  منظور از اين آيه . است دادن به زندگي؛ با همسرانش بوده  

طالق اگر مردي زني را نكاح كند اگر قبل از همبستر شدن او را : است كه
 مقداري پول يا هر چيز ديگري كه زن براي مدتي بتواند يدهد، بايست

تنها به اين خاطر كه، آن . شود داده ي حيات دهد، از طرف مرد به زن  ادامه
زن با آن پول، مايحتاج خود را تأمين كند و بتواند چند ماهي ديگر زنده 

اي وجود ندارد كه زنان را مورد خطاب قرار  ، هيچ آيه اما در اين باره. بماند 
) براي احقاق حق خود(ا دستكم آن ها رايو حقوقي برايشان قائل شود  داده

  .راهنمايي كند
 تاريخي، از دوران خود ي ا پديده مثابه انتظار مي رفت كه دين اسالم، به

.  براي جلوگيري از هتك حرمت زن ها بيابديمناسب و راه چاره. جلوتر باشد
يعني آداب و رسوم دوران باستان ! است كرده  اما درست عكس آن رفتار 

طالق را كما و تصميم گيري در مورد ازدواج . است كرده  احياء  را دوباره
اي كه در اين ميان به  تنها وظيفه. است في سابق به مردان اختصاص داده 

زن مي باشد  است، دادن مقداري پول يا وسائل منزل به مردان واگذار شده 
ي  پايمال شدن حقوق حقه تنها براي ساكت كردن آنان و تن در دادن به

 راضي و مرد اين حكم اسالمي كه بر اساس آن، زن ساكت و. خويش
هاي  ي اصلي باشد، ارتباط مستقيمي با جسم و ماهيچه تصميم گيرنده
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وي دارد نه بر اساس   و قدرت مردساالرانه محكم و زمخت مرد، و سرمايه
 .منطق و عدالت اجتماعي

اين كه، به . اي ديگر اين حقيقت برايمان كامالً مشهود خواهد شد در آيه
  ” :مردان مي گويد

MÝ�nžáÝñÜŽìŽµñÕşnžáÜa@ô�ÝŽÈ@b�ÕŽy@ñÓìž‹ĆÉŽáÜbñi@ČËbŽnŽà@ñpb�ÕN511  
و فرض است بر مردان پرهيزگار، كه زنان طالق داده شده را چيزى 

@@N@“دهند
  : بار ديگر به مردان مي گويد

@ç�c@ >ÞĆj�Ô@æñà@şæžèížážnÕMÝ��@şâžq@ ñpbŽåñàĆüžáÜa@ žâžnĆz�ÙŽä@aŽ̂ >g@aížåŽàe@Žæîñ‰MÜa@bŽé₣î�c@ bŽî@şæžèí₣�ŽáŽm
bIÝïñáŽu@bćyaŽ‹Ž�@şæžèížyĐ‹Ž�Žì@şæžèížÉĐnŽá�Ð@bŽéŽäì₣‡ŽnĆÉŽm@Şòş‡ñÈ@Ćæñà@şæ>éĆï�ÝŽÈ@Ćâ�Ù�Ü@bŽá�ÐN512  

ايد اگر زنان مؤمن را به نكاح خود  اى كسانى كه ايمان آورده
درآورديد، و پيش از آن كه  با آنان همخوابگى كنيد، طالقشان داديد، 

كه آن را ) مدت انتظار تا شوهر بعدي(اى  عده ها ديگر بر عهده آن
  . پس مهرشان را بدهيد و آن ها را رها كنيد. بشماريد نيست

برخي . است حتي خود محمد نيز چنين موضعي نسبت به زنان خود داشته
او نيز با . اند از زنان وي به خاطر مشكالتي در زندگي، اعتراض داشته

@@” :پاسخشان را مي دهدتمسك جستن به آيات، بدين گونه 
ç>g@şæžnå�Ø@ŽçĆ†>‹žm@�òbŽïŽzÜa@bŽïĆä₣‡Üa@bŽéŽnŽåî>ŒŽì@ŽæĆï�ÜbŽÉŽn�Ð@şæ�ÙĆÉĐnŽà�c@şæ�ÙĆyĐ‹Ž��cŽì@bćyaŽ‹Ž�@
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bIÝïñáŽuN513   
اگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد؛ بياييد تا مهرتان را بدهم و 

   .“شما را رها كنم صورتي پسنديده به
 انه؛يمترق حركتي نوع را زن، به آن دنيبخش و مرد از تنگرف پول اسالم،

 ادي)  متعه (نام به كار نيا از ؛ هيآ در رو نيا از داندي م زناني زندگ نيتأم و
 دادن و ترحم و بايز كالم در  را خانواده در صداقت و عدل و. است  شده

  . نزنا ي حقه حقوق احقاق وي اجتماع عدالت در نه داند، يم پولي مقدار
bŽî@bŽé₣î�c@₣ðñjşåÜa@aŽ̂ >g@žâžnÕMÝ��@ŽöbŽ�ĐåÜa@şæžèí�Õ�Ý�n�Ð@şæ>éñmş‡ñÉñÜ@aíž—Ćy�cŽì@�òş‡ñÉÜaN514@@

عده آنان طالقشان ] بندى زمان[اى پيامبر چون زنان را طالق گوييد در 
 ..گوييد و حساب آن عده را نگه داريد

 طالق را زن خود، وسه وي هوي رو از و ليم مطابق كه، دارد حق مرد
ي و به حق نياي ا هيآ ي لهيوس به. دينما او نيگزيجا را گريدي زن و  داده،
  ” :است  شده داده

Ćç>gŽì@žâžmĆ†ŽŠ�c@ŽßaŽ‡ĆjñnĆ�a@�xĆìŽŒ@Žçb�ÙŽà@�xĆìŽŒ@ĆâžnĆïŽm�eŽì@şæžèaŽ‡Ćy>g@aćŠb�nĆåñÔ@b�Ý�Ð@aìž‰ž‚dŽm@žêĆåñà@
bćøĆïŽ’N515@@

ستانيد؛ و به ] پيشين خود[، به جاى همسر ]ديگر[و اگر خواستيد همسرى 
  . باشد، چيزى از او پس مگيريد زيادي هم داده  همسر سابق مهريه 
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    سوم باب

  

  محلل

@@
ž×b�ÝMnÜa@>çbŽmş‹Žà@�ÛbŽ�Ćà>h�Ð@ŞÓìž‹ĆÉŽáñi@Ćì�c@Č|î>‹Ć�Žm@çbŽ�Ćy>hñiN516 @@
بخوبى نگاه ] بايد زن را[دو بار است پس از آن، يا ] رجعى[طالق 

  . ت،يا بشايستگى آزاد كردنداش
 را زن تواندي م دوبار آن در دهد، طالق را خود زن بار دو مرد اگري عني
ي عن يدهد؛ انجام تواندي م هم آن عكس كه نيا اي. بازگرداند شيخو نزد

 بار سه به بار دو اگر. نگرداند باز شيخو نزد را زن و رديبگ رايي نها ميتصم
  . ”محلل “نام به گرددي م شانحال شاملي گريد قانون د،يرس
@Ćç>h�Ð@bŽé�ÕMÝ��@b�Ý�Ð@₣ÞñzŽm@žê�Ü@Ćæñà@ž‡ĆÉŽi@ôşnŽy@Ž|ñÙĆåŽm@bćuĆìŽŒ@žëŽ‹Ćï�Ì@Ćç>h�Ð@bŽé�ÕMÝ��@b�Ý�Ð@Ž�bŽåžu@

bŽá>éĆï�ÝŽÈ@Ćç�c@bŽÉŽuaŽ‹ŽnŽî@Ćç>g@bşå�Ä@Ćç�c@bŽáïñÕžî@Ž†ìž‡žy@ñêMÝÜaN517@@@
] آن زن[فت، پس از آن ديگر زن را طالق گ] شوهر براى بار سوم[و اگر 

پس اگر .  براى او حالل نيست تا اينكه با مردى غير از او ازدواج كند
پندارند كه ] با همسر سابق[وى را طالق گفت؛ اگر آن دو ] شوهر دوم[

دارند، گناهى بر آن دو نيست كه نزد يكديگر  حدود خدا را بر پا مى
  . بازگردند
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. مي به نام محلل خود را آشكار مي كندهاي اسال در اينجا يكي از پديده
طالق دهد و در هر دو بار، باز مرد مسلمان تا دو بار مي تواند همسرش را 

در هر . مي توانند با هم به توافق برسند و به وضعيت زناشويي قبل بر گردند
ي  دو مورد بايستي يك روحاني ديني، رافع مشكل شرعي در مورد نحوه

پس از رفع مشكل، شوهر، . ق ميان آن ها باشدبه كار آوردن لفظ طال
اما اگر مرد براي بار . مقداري پول به عنوان اجرت به روحاني مي پردازد

سوم زنش را طالق داد، آن ها نمي توانند به سادگي به زندگي عادي 
ولي اگر مرد همسرش را دوست داشت و خواهان . زناشويي بازگردند

اش  زن خواهان بازگشت به ميان خانوادهبازگشت همسرش باشد؛ يا اينكه، 
ي دين اسالم در اين مورد اينست كه؛ زن بايستي به  باشد؛ يگانه راه چاره

ي عقد، به  يعني با نكاحي شرعي و خواندن صيغه. عقد مردي ديگر درآيد
عقد مردي ديگر در آيد و براي مدتي همسر وي شود، حتي اگر يك 

، و شوهر قبلي مي   را طالق دادهسپس شوهر جديد، او. ساعت هم باشد
به شرطي كه شوهر جديد وي را طالق  البته. تواند او را نزد خود بازگرداند

ي زندگي با  چون در برخي موارد، زن و شوهر جديد، خواهان ادامه. دهد
در برخي موارد زن، صرفاً، به . اند با هم مانده اند و در نتيجه همديگر بوده

و به اين شرط . است  قبليش راضي بدين كار شده خاطر بازگشت به زندگي
اما موفق به . است كه؛ بعدها او را طالق دهد راضي به شوهر جديد شده 

به تعبير ديگر شوهر . است گرفتن طالق و بازگشت به زندگي قبليش نشده 
اين كار هم مطابق شريعت اسالم براي مرد . است كرده  جديد، او را غصب 
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مطلب قابل . به آساني ختم مي شود  بيشتر موارد غائله اما در. حالل است
تأمل و با اهميت در اين نوع طالق دادن و نكاح كردن ها؛ همبستر شدن 
زن با شوهر جديد براي يك شب، يا بيشتر يا حدأقل براي يك ساعت 

و شرط اين نوع نكاح، سكس كامل و به اُرگاسم رسيدن زن و مرد . است
از همديگر، زن   به اُرگاسم و لذت بردن دو طرفه پس از رسيدن. مي باشد

، شوهر )قاعدگي بار سه(  مي تواند طالق بگيرد و پس از اتمام مدت عده
 . او را نكاح كند قبليش مي تواند دوباره 

اي از عالمان ديني بر اين باورند كه محلل كاري حرام است و آن را  عده
.  دارند ز علما بر حالليت آن عقيدهاي ديگر ا اما عده. لعن و  نفرين مي كنند

در حقيقت چيزي كه مسلمانان را . و در مساجد آن را عملي مي سازند
و ترديد روبرو مي  نسبت به معناي حقيقي و اساس دين اسالم را با شبهه 

سازد؛ وجود مواردي چند از تناقضات و تضادهايست كه در آيات و 
ي چند وجود دارند كه با آيات آيات و احاديث. احاديث به چشم مي خورند

است، از لحاظ معني و  شده  و احاديث مشابه و درست به همان منظور نوشته
در . اسلوب نگارش با همديگر  تضادي آشكار و تناقضي واضح دارند

.  را از اين نوع تضاد ها را بيان كرديم اي ساده قسمت تعدد زوجات نمونه
ي نساء، راه را   سوره3ي  ه به آيهكه در آن بيان شد كه از طرفي با توج

. است، تنها به شرط اجراي عدالت در ميان زنان براي تعدد زوجات كرده 
مردان را نسبت به عاجز بودن در   همان سوره129ي  از طرفي ديگر در آيه

مهر  در واقع با اين آيه. است اجراي عدالت در ميان زنانش نويد داده 
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اما علماي اسالمي تنها به خاطر رسيدن . ستا حراميت بر تعدد زوجات زده 
به آمال و منافع شخصي خويش اين حكم را هم چنان به صورت حالل 

 3ي  كه قدرت اجراي تعدد زوجات را دارند، به آيه امروزه. اند واگذاشته
روزگاري هم كه قدرت اجراي چنين حكمي . مي كنند ي نساء تكيه سوره

تقادات فرهنگي و مدنيت خود را نمي از آن ها سلب شود و در برابر ان
 را به عنوان   همان سوره129ي   دارند، به آساني آيه توانند سر پا نگه

اي بر حراميت آن ابراز مي كنند و خود به خود تعدد زوجات را حرام  حربه
سپس با تمام غرور اعالم مي كنند كه قرآن در مورد هر . مي گردانند

اي باقي   و راه حل را براي هر مسألهاست چيزي سخن به ميان آورده 
 جاي هيچ شكي نيست كه پرورش مسلمانان بر اساس 518.است گذاشته

ي محلل نيز، از همين  با مسأله. است چنين نفاق و دورويي هايي بنا شده 
به روشني پيداست محلل  همان طور كه در آيه. اسلوب پيروي مي كند

قير شخصيت زنان و احقاق حكمي حالل و شرعي است و تنها به خاطر تح
اين در حاليست . است يكي از نيازهاي مردان اين حكم در قرآن بيان شده 

اما  . بر احاديث محمد مي توانند آن را حرام اعالم كنند كه علما با تكيه
ي مطلوب، هم چنان به  تمامي تالش هايشان بي ثمر و بدون رسيدن به نتيجه

تراشي هاي آن   در اينجا يكي از بهانه براي مثال. است صورت عقيم مانده 
   :ها مي آوريم و پاسخشان را نيز بيان مي كنيم

                                                           

كامل نجار، . ي د لالسالم، نوشته نقديه  قرائه ( براي اطالعات تكميلي به كتاب -518
 )اي بخش تناقضات در قرآن مريوان حلبچه: به كردي ترجمه 
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علماي دين اذعان مي دارند كه محلل حرام است تا جايي كه پيغمبر خدا 
نفرت خود را از كساني كه چنين عملي را مرتكب مي شوند ابراز كرده 

پس با اين حساب زن . وجود دارد هم چنين روايتي موثق در اين باره. است 
نبايستي به منظور طالق گرفتن، به عقد شخص ثالثي درآيد و پس از مدتي 

بلكه بايد همانند هر نوع ازدواج . شوهر قبليش او را به نكاح خود درآورد
ي  پس از گذران تجربه. معمولي ديگر، زندگي ديگري را تجربه كند

د، مي تواند از زندگي مشترك جديد در صورت عدم تفاهم با شوهر جدي
وي جدا شود و همسر قبليش در حكم خواستگار جديد مي تواند او را به 

  . عقد خودش درآورد
مي گذارد، اما  به سبب وجود احاديث معتبري كه بر اين ديدگاه صحه 

علماي دين چه بخواهند و يا انكار كنند، در واقع يكي از احاديث معتبر، 
وشن مي سازد و در آن به عنوان امري به تمام و كمال، حقيقت محلل را ر

در اين جا الزم است كه به طور واضح آن را . است مجاز به حساب آمده 
  :بيان كنيم

oÜbÔ@ó“÷bÈ@æÈ@Z@êÉà@oäbØì@LbéÕÝnÐ@ë�Ì@þuŠ@ouì�nÐ@Lêmc‹àa@ÞuŠ@ÖÝ�
@ôÝ–@�åÜa@omdÐ@LbéÕÝ�@çc@sjÝî@âÝÐ@Lë‡î‹m@öð’@¶g@êåà@Þ—m@âÝÐ@Lói‡�a@Þrà

ïÝÈ@�aoÜbÕÐ@âÝ�ì@ê@Z@ë�Ì@buìŒ@ouì�m@ðägì@L�ÕÝ�@ðuìŒ@çg@�a@ßí�Š@bî
@¶g@�à@Þ—î@�@Lò‡yaì@óåè@ýg@�i‹Õî@âÝÐ@Lói‡�a@Þrà@ýg@êÉà@æÙî@�ì@Lði@Þ‚‡Ð

âÝ�ì@ êïÝÈ@ �a@ ôÝ–@ �a@ ßí�Š@ ßbÕÐ@ _ßìÿa@ ðuì�Ü@ ÞydÐ@ Löð’I@ Z@µÝ¥@ ý
ênÝï�È@ðÔì‰mì@ÚnÝï�È@‹‚ła@×ì‰î@ôny@ßìÿa@Úuì�Ü@@
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در عهد محمد، مردي براي سومين بار زن خود را طالق داد و زن ناچاراً 
دست بر قضا داماد جديد، آلتي كوچك داشته . به عقد مردي ديگر در آمد

بعداً مرد او را طالق .  بود و در حين سكس، زن به اُرگاسم كامل نرسيده. بود 
 گونه تشريح و حال و وضع خويش را اين و آن زن هم نزد محمد رفت، داده

شوهرم مرا طالق داد و من نيز به عقد مرد ! اي پيامبر خدا”: است كرده  
ولي آلتي كه او داشت مثل اين .  در آمدم و او نيز با من همبستر شديديگر

آويزان بود يكي از آن ها  بر روي لباس هايش چند دانه منگوله(منگوله بود
ي همين منگوله نرم   وي به اندازهبه نشان اين كه آلت را به محمد نشان داده، 

تنها يك بار : مي دهد و مي گويد زن ادامه). است و شل و كوچك بوده 
آيا اكنون . است مرا به اُرگاسم برساند است، آن هم نتوانسته همبسترم شده 

براي شوهر ” :براي شوهر قبليم حالل هستم؟ محمد در جواب مي گويد
ز شوهر جديدت به  اُرگاسم كامل قبليت حالل نيستي، تا زماني كه ا

 519."برسي

                                                           

. أنت على حرام: من قال المرأته:  صحيح البخاري، كتاب الطالق باب- 519
  رِفاعةَ الْقُرَظي    امرَأَةُ    جاءت : (است در روايتي ديگر بدين گونه بيان شده 4964حديث

  النَّبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    ْندع ُكْنت ةَ    فَقَاَلتي    رِفَاعفَطَلََّقن    تفَأَب    تجي َفتَزَوطَلَاق    دبع
لَا حتَّى    رِفَاعةَ    أَتُرِيدينَ أَنْ تَرْجِعي إِلَى    الثَّوبِ فَقَالَ    هدبةِ    إِنَّما معه مثْلُ    الرَّحمنِ بنَ الزَِّبيرِ 

ة شهادصحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب . ويذُوقَ عسيلَتَك   عسيَلَته    َتذُوقي 
ما جاء فيمن يطلق . النكاح عن رسول اهللاكتاب . سنن الترمذي. 2496حديث. المختبي

 .)امرأته ثالثا فيتزوجها آخر فيطلقها
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مردي همسر خود را : است در سرگذشتي ديگر؛ اين گونه بيان شده 
اُرگاسم  بود، اما با وي به زن به عقد مردي ديگر در آمده . بود طالق داده 

آيا نزد شوهر ”: از محمد سؤال شد. بود و او را نيز طالق داده . بود ده ينرس
بايد . نخير”: بود  محمد در جواب گفته “ل است؟قبليش بازگردد حال

   520.“همچون شوهر اوليش، از شوهر جديد هم كام برگيرد
اين  راه چاره الهي . ي اسالمي است كه محلل نام گرفت اين همان پديده

به اعتقاد مسلمانان؛ اين قانون، قانوني . است براي رفع مشكالت يك خانواده
د بايد انسان ها آن را پيروي و اطاعت جهان شمول و ازليست وتا به اب

، زن از حساب كرامت خودش، تاوان  از بركات وجود اين آيه. نمايند
ي اشتباهات مرد، زن را طالق مي  در نتيجه! اشتباهات مرد را پس مي دهد

ي دستورات خدا و پيامبرش، اين خفت و خواري   دهند و در نتيجه
بايستي زن براي يك بار هم كه ! مجازاتي براي زنان است نه براي مردان

پس از آن مي تواند نزد شوهر قبليش . به عقد كسي ديگر درآيد شده،
همخوابگي زن با شخصي ديگر شرط اساسي براي بازگشت وي . بازگردد

  . نزد شوهر عزيزش مي باشد
از ديدگاه اسالم؛ محلل قانونيست براي خوشبختي بشريت، ايجاداحترام 

ر كه مي خواهند با هم زندگي كنند و نيز راهي است تقابل ميان دو دلدا

                                                           

أتحل : أن رجال طلق امرأته ثالثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى اهللا عليه وسلم (- 520
صحيح البخاري، كتاب الطالق، ). ال، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق األول: لألول؟ قال

 4961حديث. من أجاز طالق الثالث: باب
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ولي عمل محلل در واقع هتك حرمت زن است . براي جبران اشتباهات مرد
اين امر نهايت بي ارزش كردن و تحقير انسانيت و . شرعي است شيوه به 

  .كرامت زنان است
 از مردم از ياست و درصد كم امروزه اجراي قانون محلل كاهش يافته

آن هم در مساجد و مخفيانه و دور از چشم همگان، . بعت مي كنندآن متا
  . ها و خادمان مساجد دامادهاي يك شَبه مي شوند خود روحانيون و طلبه

، بايد هميشه  يا نخواسته زناني كه اعتقاد كامل به اسالم دارند، خواسته
ر اين تغييرات جدي و بنيادي د مطيع اين قانون باشند و منتظر آن نباشند كه 

اي  شكستگي كرامت زنان در اين دين، با توجيهات عده. دين صورت گيرد
منبع اصلي اين قوانين  چراكه. نمي شود بسته  از آگاهان به مسائل ديني، پينه 

به تعبير ديگر؛ تا اسالم پا بر جا باشد، بايد زنان . و احكام قرآن است
الف ميل آن ها طالق خ. مسلمان هم چنان مطيع و فرمانبردار مردان باشند

تحمل هوو  داده خواهند شد، شاهد ازدواج مجدد شوهرانشان و مجبور به
مكافات و  تازه،. خواهند بود، از همخوابگي محروم و كتك خواهند خورد

تنها در اين عصر، بلكه در  نه! مجازات روز قيامت نيز در انتظار آن هاست
هرگز پذيراي ترحم   كههمان دوران محمد نيز، شيرزني  تصميم مي گيرد

مورد تحقير و توهين قوانين اسالمي و مردان  و اجازه ندهد كه مردان نشده
  . مسلمان قرار گيرد

@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@¶g@òc‹àa@pöbu@ßbÔ@êåÈ@¶bÉm@�a@ôšŠ@ò‹î‹è@ðic@æÈ
@Únuby@báÐ@ÚnÐ‹È@‡Ô@ßbÔ@çþÐ@oåi@óäþÐ@bäc@�a@ßí�Š@bî@oÜbÕÐ@âÝ�ì@êïÝÈ
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y@oÜbÔ@‡Ô@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@ßbÔ@‡ibÉÜa@çþÐ@ðáÈ@æi@¶g@�ub
@êÕï�c@ bøï’@ çbØ@ çhÐ@ óuì�Üa@ ôÝÈ@ xì�Üa@ Öy@ bà@ ðä�‚dÐ@ �jn²@ oÜbÔ@ ênÐ‹È
@oÜd�@ íÜ@ çc@ óuì�Üa@ ôÝÈ@ xì�Üa@ Öy@ æà@ ßbÔ@ xì�mc@ ý@ Ö�c@ �@ çgì@ ênuì�m

î@çbØ@íÜ@êÕy@p†c@bà@bè@çf�Ýi@ên�zÝÐ@a‡î‡–ì@bzïÔì@bà†@ëa‹ƒåà@‹“jÜ@ðÍjå
@�a@ êÝ›Ð@ b¾@ béïÝÈ@Þ‚†@ aˆg@ béuì�Ü@ ‡v�m@çc@ òc‹¾a@p‹àÿ@‹“jÜ@ ‡v�î@çc

a‰è@bïä‡Üa@À@oïÕi@bà@xì�mc@ý@Ö¨bi@ÚrÉi@ñ‰Üaì@oÜbÔ@béïÝÈN521  
  ” :روزي زني نزد پيامبر آمد و گفت: است نقل شده  از ابو هريره 

  .“اي پيامبر من فالني دختر فالن هستم
   “..شناختم، نيازت را بگوتو را ”: پيامبر گفت

   “.. استيي پسر عمويم كه فالن مطلبيست درباره”:زن گفت
  .“او را هم مي شناسم”:پيامبر گفت

است كه همسرش شوم، اكنون به  كرده  از من خواستگاري ”: زن گفت
من بگو كه حق مرد بر زنش چيست؟ اگر در توان داشتم همسرش مي 

   “ .. خواهمشوم، در غير اين صورت عذرش را مي
اگر مرد زنش را خواست و زن بيايد و با زبانش زخم ” :پيامبر به او گفت

و ورم و التهابات عفوني داخل بيني مرد را پاك كند، هنوز حق مرد را ادا 
اگر آدميزاد ملزم به عبوديت و بندگي در برابر آدميزاد . است نكرده 

ه مرد همبستر وي ديگري مي شد، بدون شك به زن امر مي كردم زماني ك

                                                           

 مجمع الزوائد 2768كتاب النكاح، حديث.  الحاكم، المستدرك على الصحيحين- 521
 307 ص 4 الهيثمى ج -
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تنها به اين خاطر كه مرد نزد خدا، . برد مي شود، براي شوهرش سجده
  .“نسبت به زن با فضيلت تر است

قسم به آن كسي كه تو را به حق به سوي ما فرستاد، تا در اين ” :زن گفت
  . “جهان باشم شوي نخواهم كرد

  

  باب چهارم

  

  ابديحقوق زن در اسالم به شكل واقعيتي ماندگار و 
  

بدون ترديد اين تحقيق، نمي تواند انعكاسي از تمامي مسائلي باشد كه بر 
و كامل نمي تواند تمامي . دوش زنان در جوامع اسالمي سنگيني مي كند

آيات و احاديث نبوي را به چالش بكشاند واقعاً كه تحقيقي كه تمام و كمال 
باشد،   داشته هاي زندگي زنان در اسالم دسترسي بتواند به تمامي جنبه

اما به خاطر اينكه . اي زمان بر خواهد بود كاريست بس دشوار، و پروژه
اي از مثال ها كافيست  به مجموعه بتوانيم واقعيات را به اثبات برسانيم، اشاره

تا بهتر برايمان مبرهن گردد كه دين اسالم جداي از گفتارهاي ارتجاع 
 برخورد مي كنيم، سرشار از بي با آن ها ي خويش كه به طور روزمره مĤبانه

ارزش كردن و ستم به زنان است، باألخص همان شاهد مثال هايي كه روزانه 
پشت سر مي  با آن ها برخورد مي كنيم و آن تراژدي ها را به صورت تجربه 

  . گذاريم
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  :اول

اي  آياتي را كه در فصول قبلي اين كتاب، به آن ها اشاره

  :است نشده 
است به اين كه زن و اسب و حيوانات اهلي، صرفاً  شده  اشاره در اين آيه

  :اند جهت رفاه بيشتر مردان، خلق شده
ŽæĐîžŒ@>‘bşåÝñÜ@₣kžy@ñpaŽíŽéş“Üa@Žæñà@ñöbŽ�ĐåÜa@ŽµñåŽjÜaŽì@>�ñ�bŽå�ÕÜaŽì@ñòŽ‹�nĆå�ÕžáÜa@Žæñà@ñkŽèş‰Üa@

ñóş›ñÑÜaŽì@>ÞĆïŽƒÜaŽì@ñóŽàşíŽ�žáÜa@>ãbŽÉĆä�dÜaŽì@ŽìñtĆ‹ŽzÜa@�ÚñÜŽ̂@žËbŽnŽà@ñòbŽïŽzÜa@bŽïĆä₣‡Üa@žêMÝÜaŽì@žëŽ‡ĆåñÈ@
žæĆ�žy@ñl�fŽáÜaN522@  

زنان و ازدياد فرزندان ذكور و جمع آوري اموال  تمايل جنسي نسبت به
، براى ]ها[ اصيل و دام ها و كشتزار هاي اسب فراوان، از زر و سيم و رمه

ي تمتع و  همگي مايه  كه،)است شده  در نظر گرفته(مردم آراسته شده
  .و خدا الطاف بيشتري هم دارد. خوشگذراني در زندگى دنيوي مي باشند

 را زن جسم بلكه است؛  كرده  گوسفندان و اسب همتراز را زن تنها نه او
ي م مردان به خطابي ا هيآ در است،  دانسته مردي براي كشتزار چون هم
  : ديگو

Ćâ�ØžûfŽ�ñä@ČtĆ‹Žy@Ćâ�ÙMÜ@žmd�Ðaí@Ćâ�ÙŽqĆ‹Žy@ôşä�c@ĆâžnĆøñ’N523@@
مي خواهيد آن ها را شخم  پس هر طور كه. زنان شما كشتزار شما هستند

  . بزنيد
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 نجس ي قاعدگ وقت در زنان كه، است  شده اشاره گريدي ا هيآ در
 آن ز،ين خدا ،يقاعدگ زمان در. شود كينزد ها آن به دينبا مرد و هستند؛

  ” :داردي نم دوست را ها
ĆÈb�Ðaí�Ü>�Žn@ŽöbŽ�ĐåÜa@ðñÐ@>�ïñzŽáÜa@b�ÜŽì@şæžèížiŽ‹ÕŽm@ôşnŽy@ŽçĆ‹žénŽîNN524@@

گيرى كنيد، و به آنان نزديك  پس هنگام عادت ماهانه از زنان كناره
  . نشويد تا پاك شوند

 زين محمد از ، دوره نيا در زنان، بودن نجس صحت از نانياطمي برا   
  : اند دهيپرس سؤال

oÜd�@ßí�Š@�a@ôÝ–@�a@êïÝÈ@âÝ�ì@oÝÔ@ZÞu‹Üa@Êàb°@êÝèc@þÐ@ß�åî@ßbÔ@Z
Þ�Íî@bà@÷à@òc‹¾a@êåà@dšíîì@ðÝ—îìN525@@
 باشد،  داشته  معاشقه خود همسر باي مرد اگر” :دميپرس خدا ي  فرستاده از

ي م واجب او بر غسل ايآ نرسد، اُرگاسم حالت و كامل جماع بهي ول
 تماس زن بدن با كهيي اهاج غسل” :است گفته جواب در محمد ؟“شود

  .  ”ديشو آماده نمازي برا و ديريبگ وضو سپس. است الزم اند داشته
 آورده انيم به سخن هم زدن، ساك مورد دريي فتوا نييتب در شافعى ماما

 كرد فروي زن معقد ا يفرج در را خود آلتي كس اگر” :ديگوي م و است 
 به كند؛ معاشقه زدن سيل با اتنه و دهان راه از اگري ول. است غسل به الزم
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 غسل اطياحت محض اما. ستين واجب غسل نرسد، اُرگاسم به كهي شرط
@@@526."است بهتر كند
 ا يشود خارج خانه از ندارد حق زن كه، نيا به دارد اشاره گريدي ا هيآ

  : بپوشد لباس خود ليم به كه نيا
ŽçĆ‹�ÔŽì@ðñÐ@şæ�Ùñmížïži@b�ÜŽì@ŽæĆuş‹ŽjŽm@Žx₣‹ŽjŽm@añóşïñÝñèbŽvÜ@ô�Üì�dÜaN527@@

هايتان بمانيد، و مانند روزگار جاهليت، لباس نپوشيد و زينت  و در خانه
  . هاى خود را آشكار مكنيد

  ” :رسدي م او به مرد نصف زين بردن ارث در
>‹�Øş‰ÝñÜ@žÞĆrñà@�ÆŽy@>æĆïŽïŽrĆä�dÜaN528   

   .“بردي م) ارث (زن دوبرابر مرد
. اند داده قرار مرد ك يسان به را، زن دو دادن، يگواه و شهادت  ارائه در

يي كمبودها عقلشان و ستندين عاقل مردان اندازه  به زنان كه، هيتوج نيا با
 زنان كه، نيا به دارد  اشاره كه، اند داده نسبتي ا هيآ آن به  را نيا و. دارد

  .هستند دارا را مرد كي يفكريي توانا ها آن از نفر دو و كارند فراموش

                                                           

ي الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو غير ذلك من وال نوجب الغسل إال أن يغيبه ف (- 526
و ولو شك رجل أنزل أو لم ينزل، لم يجب عليه .و.جسدها فال يوجب غسال إذا لم ينزل

كتاب األم، باب ما يوجب : الشافعي). الغسل حتى يستيقن باإلنزال، واالحتياط أن يغتسل
 الغسل
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aìž‡>éĆ“ŽnĆ�aŽì@>æĆîŽ‡ï>éŽ’@Ćæñà@Ćâ�ÙñÜbŽu>Š@Ćç>h�Ð@Ćâ�Ü@bŽäí�ÙŽî@>æĆï�ÝžuŽŠ@ČÞžuŽ‹�Ð@>çbŽm�cŽ‹ĆàaŽì@Ćæşáñà@
ŽçĆíŽšĆ‹Žm@Žæñà@ñöaŽ‡Žé₣“Üa@Ćç�c@şÞñ›Žm@bŽážèaŽ‡Ćy>g@Ž‹�ØŽ‰žn�Ð@bŽážèaŽ‡Ćy>g@õŽ‹Ć‚�dÜaN529@@

د نبودند، و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مر
رضايت )  به عدالت آنان(، از ميان گواهانى كه  مردى را با دو زن

)  زنِ(، فراموش كرد، ) زن(يكى از آن دو ) اگر(، تا )گواه بگيريد(داريد
  . ديگر، وى را يادآورى كند

 العقل ناقص به ها آن كردن متهم و زنان ريتحق در كامالً هم  هيآ نيا
@@: داردي اساس نقش بودن

@č‹ÜažßbŽu@Žçížàačí�Ô@ô�ÝŽÈ@ñöfŽ�čåÜa@bŽáñi@ŽÞč›�Ð@žê$ÝÜa@ĆâžéŽ›ĆÉŽi@Žô�ÝŽÈ@��ĆÉŽi@fŽáñiŽì@aí�Õ�ÑĆä�c@Ćæñà@
Ćâ>éñÜaŽíĆà�c@žpbŽzñÜbč—Üb�Ð@ČpbŽnñäb�Ô@Čpb�ÅñÐbŽy@ñkĆïŽÍÝ$Ü@bŽáñi@�ÆñÑŽy@žê$ÝÜa@ðñm$þÜaŽì@Žçí�ÐbŽƒŽm@

čæžèŽŒíž“žä@čæžèí�ÅñÉ�Ð@čæžèìž‹žvĆèaŽì@ðñÐ@ŽáÜa>ÊñubŽ›@@@@čæžèíži>‹ĆšaŽì@Ćç>h�Ð@Ćâ�ÙŽåĆÉ���c@�þ�Ð@aížÍĆjŽm@
čæ>éĆï�ÝŽÈ@IþïñjŽ�N530@@@@@@@@

را، بر ) مردان(به دليل آن كه خدا برخى از ايشان . مردان سرپرست زنانند
از اموالشان ) مردان(به دليل آن كه، ] نيز[، برترى داده و )زنان(برخى ديگر 

به پاس آن چه خدا ] و. [رمانبردارانندپس بهترين زنان همانا ف. كنند خرج مى
. كنند دامن خود را حفظ مى] شوهرانشان[حفظ كرده، در نبود] براى آنان[

و زنانى را كه نافرمانى مي كنند؛ و بيم سرپيچي كردن آن ها را داريد، 
اگر تاثير [در بستر از ايشان دورى كنيد و ] بعد[پندشان دهيد و ] نخست[
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بر آن ها ] ديگر[د، پس اگر شما را اطاعت كردند، آنان را ترك كني] نكرد
   .. مجوييد] براى سرزنش[هيچ راهى 

 مفسران ازي كي كه چون است؛  نكرده ادا را مطلب حق  ه،يآ نيا ايگو
 تا د،ينماي م كامل وهيش نيبد را  هيآ ريكث ابن نام به اسالم، جهان مشهور

  ” :ميباش آگاه بهتر
Þžuş‹Üa@âĐï�Ô@ô�ÝŽÈ@Üaò�cĆ‹Žá@Ćñ�c@Žížè@bŽé�ïñ÷ŽŠ@bŽè�ñj�ØŽì@âñØbŽzÜaŽì@bŽéĆï�ÝŽÈ@bŽéiĐ†ŽüžàŽì@aŽ̂ >g@
ĆoşuŽíĆÈña@\@bŽáñi@ŽÞş›�Ð@êMÝÜa@Ćâé›ĆÉŽi@ô�ÝŽÈ@�ĆÉŽi@\@Ćñ�c@şç�dñÜ@ßbŽuĐ‹Üa@ÞŽ›Ð�c@Ćæñà@öbŽ�ĐåÜa@
Þžuş‹ÜaŽì@‹ĆïŽ‚@Ćæñà@ò�cĆ‹ŽáÜa@aŽ‰ŽéñÜŽì@ĆoŽäb�Ø@òşížj₣åÜa@ş—ŽnĆƒžàó@>ßbŽuĐ‹ÜbñiN531@@

 و سيرئ عنوان به مرد د،يورزي نافرمان اگر و است زن سرپرست مرد
 هستند، تر هيپا بلند و بهتر مردان كه نيا خاطر به. اوست مجازاتگر و دادگر
 مختص تنها هم،ي امبريپي حت و باشد،ي م حسنه صفاتي دارا مرد كه چون

  .“است  بوده مردان به
   :داردي م انيب نيچن  هيآ نيا ريفست ي ادامه در ريكث ابن

ĆpŽöbŽu@ò�cŽ‹Ćàña@ô�Ü>g@čðñjşåÜa@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@ŽâMÝŽ�Žì@í�ÙĆ“Žm@şç�c@bŽéuĆìŽŒ@bŽéŽá�n�Ü@Žßb�Õ�Ð@
ßíž�ŽŠ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@êÜeŽì@ŽâMÝŽ�Žì@ \@™bŽ—ñÕÜa@ \ŽßŽ�Ćä�d�Ð@êMÝÜa@ş�ŽÈ@şÞŽuŽìZ@^

ßbŽuĐ‹Üa@şí�ÔŽçížàa@ô�ÝŽÈ@öbŽ�ĐåÜa@\@óŽîfÜa@NĆoŽÉŽuŽ‹�Ð@>‹ĆïŽÍñi@™bŽ—ñÔ@@
 بري مشت كه نيا بري مبن كرد تيشكا شوهرش از و آمد امبريپ نزدي زن

. گرفت خواهم را تو انتقامي عني. انتقام گفت هم امبريپ. است  زده اش چهره
 نيا و “ هستند زنان سرپرست مردان “كه كرد نازل را  هيآ نيا خدا بعدها
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 شيبراي انتقام آنكه بدون د،يبازگردان شيخو راه به  را، زن آن گونه
  . باشد گرفته
ي م بحران از خروجي برا مسلمانان ه،يآ نيا از راندن سخن موقع در

 در حينصا و كرد،ي نافرمان اگر. كند حتينص را زنش مرد ديبا ابتدا: نديگو
. سازد جداي و از را دنشيخواب مكان آن، از پس نداشت،ي ريتأث او

 با و ديكن حتينص را او بار ك يتنها دارند؛ دهيعق مسلمانان از گريدي گروه
 كه ليدل نيا به تنها د،يينماي بدن هيتنب را ها آن د،يكني جنس ي رابطه قطع او
 نيا كه ميده احتمال اگر. است  نشده هاتيتنب مراتب  سلسله ازي بحث  هيآ در
 كرده اشاره موضوعات به خالصه و فشرده صورت به كه ست،يقرآن اعجاز از

 اعجاز كه رايز. است فيضعي هيتوج نيا كه گفت تواني م است؛ 
. باشد اتيآ تمام شامل و نباشد،  هيآ ك يبه مختص ديبا اتيآ دري فشردگ

 ها آن را كالم اطنابي آسان به تواندي م خواننده كه هستند اتيآ ازي اريبس
  : مثالي برا. دينما مشاهده

ŽížèŽì@ññ‰MÜa@ŽßŽ�Ćä�c@Žæñà@ñöbŽáş�Üa@ćöbŽà@bŽåĆuŽ‹Ć‚�d�Ð@ñêñi@ŽpbŽjŽä@ĐÞ�Ø@ŞöĆðŽ’@bŽåĆuŽ‹Ć‚�d�Ð@žêĆåñà@
ać‹ñ›Ž‚@žx>‹Ćƒžä@žêĆåñà@bĞjŽy@bćjñØaŽ‹ŽnžàN532@@
@ ،LbŽåĆuŽ‹Ć‚�d�Ð@ bŽåĆuŽ‹Ć‚�d�Ð (است  شده  اشاره خروج ي كلمه به بار  سه  هيآ نيا در

žx>‹Ćƒžä .(شدند يم حذف ديبا ها آن يدوتا و هستندي اضاف اساس در كه .
 و شخص دوم و شخص اول انيمي كاملي ختگيآم ، هيآ نيا در چه اگر

 م؛يفهمي م را آن و ماست نظر مد كهي زيچ. دارد وجود شخص سوم
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. ستندين خود يجا در افعال از كدام چيه. است كلمات بيترك در اغتشاش
 ها آن با يهمخوابگ از زيپره و زنان دنكر حتينص خواستي م قرآن اگر

 در توانستي م! نداشتي زحمت رد،ينگ صورت زمان هم كردنشان، هيتنب و
 اعجاز ي كلمه نيا نبود. كند اشاره آن به آسا معجزه ، كلمه ك يآوردن با  هيآ

ي آشفتگ باعث خود خودبه كه  كرده يآشفتگ دچار را هيآ حيتشر ز،يبرانگ
  .است  شده زين قرآن، اعجاز در

 مقدم و برتر زنان به نسبت مردان كه دارد ديتأك هم باز گريدي ا هيآ در
  : هستند تر

>ßbŽuĐ‹ÝñÜŽì@şæ>éĆï�ÝŽÈ@�óŽuŽŠŽ†N533   
  ..مردان بر زنان درجه برترى دارند

بار  سه (عده  انيپا تا كه داردي ا مطلقه زنان به اشاره گريدي ا هيآ در
  : كنند شوهر  دوباره توانندي نم، )قاعدگي

žpb�ÕMÝ�nžáÜaŽì@ŽæĆ—şiŽ‹ŽnŽî@şæ>éñ��ÑĆä�dñi@�óŽqb�ÝŽq@Şöìž‹�ÔN534   
  .كنند شوهر  دوباره توانندي نمعده   نشدن تمام تا ديبا  مطلقه زنان
 شوهر توانند ينم روز ده و ماه چهار شدن تمام تا هم مرده يشو زنان

  ” :كنند
Žæîñ‰MÜaŽì@ŽçĆíMÐŽíŽnžî@Ćâ�ÙĆåñà@ŽìŽçìžŠŽ‰Žî@bćuaŽìĆŒ�c@ŽæĆ—şiŽ‹ŽnŽî@şæ>éñ��ÑĆä�dñi@�óŽÉŽiĆŠ�c@�‹žéĆ’�c@ać‹Ć“ŽÈŽìN535 @@
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 و ماه چهار تا ديبا زنانشان مانند؛ي م زنانشان و كنندي م فوت كهي مردان
  . نكنند شوهر و كنند درنگ) شب ده اي (روز ده
 رونيب خانه زا اگر  مطلقه زنان كه، نيا به است  شده  اشاره گريدي ا هيآ در 

  : ديگوي م مردان به محمد قيطر از قرآن دارند، زنا امكان روند
bŽî@bŽé₣î�c@₣ðñjşåÜa@aŽ̂ >g@žâžnÕMÝ��@ŽöbŽ�ĐåÜa@şæžèí�Õ�Ý�n�Ð@şæ>éñmş‡ñÉñÜ@aíž—Ćy�cŽì@�òş‡ñÉÜa@aí�ÕşmaŽì@ŽêMÝÜa@

Ćâ�ÙşiŽŠ@b�Ü@şæžèížu>‹Ćƒžm@Ćæñà@şæ>éñmížïži@b�ÜŽì@ž‹ĆƒŽîŽæĆu@bMÜ>g@Ćç�c@ŽµñmdŽî@ŞóŽ“ñyb�Ññi@ŞóŽåĐïŽjžà@�ÚÝñmŽì@
ž†ìž‡žy@ñêMÝÜa@ĆæŽàŽì@ş‡ŽÉŽnŽî@Ž†ìž‡žy@ñêMÝÜa@Ć‡�Õ�Ð@Žâ�Ý�Ä@žêŽ�ÑŽäN536 @@

 ،ي آنان عده] بندى زمان[چون زنان را طالق گوييد در ! اى پيامبر
. بترسيدطالقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از پروردگارتان 

آشكارا  و خود نيز بيرون نروند، چراكه. هايشان بيرون مكنيد آنان را از خانه
اين است احكام الهى و هر كس از . مرتكب كار زشت خواهند شد

  ..فراتر نهد، قطعاً به خدا ستم كرده است] پاى[مقررات خدا 
 امتيق روز در دردناكي عذاب كندي چيسرپ دستورات نيا از كهي زن هر

 دارد سوزان و گرمي آتش امتيق ،ياسالمي ا افسانه مطابق. اوست انتظار در
  . دينما فيتوص را آتش آن قعر تواند،ي م محمد تنها كه
ي صدا ناگهان م،يبود  نشسته امبريپ با است  كرده  نقل اصحاب ازي كي 
 بود؟ چهي صدا آن ديداني م ايآ” :گفت امبريپ د؛يرس گوش بهي بيمه

ي سنگي صدا آن: گفت امبريپ. ترند هآگا امبرشيپ و خدا م،يداني نم: ميگفت

                                                           

 1 الطالق - 536
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 به امروز و است،  شده  افكنده دوزخ چاه درون به است سال هفتاد كه بود
@@@@537. “است  دهيرس آن قعر

 دوزخ،ي گرما و حرارت” :است گفته زين دوزخ آتش حرارت ي درباره
 ها انساني گزند در  روزمره كه ستيمعمول آتش نيا حرارت برابر هفتاد

  538. “دارد كاربرد
  

  دوم

 به كتاب، نيا يقبل فصول در كه محمد ثياحاد از يبرخ

  :است  نشده يا اشاره ها آن
@@� مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
Ćí�Ü@oĆå�Ø@ać‹ñàe@ać‡Žy�c@Ćç�c@‡žvĆ�Žî@Ş‡Žy�dñÜ@pĆ‹Žà�d�Ü@�cĆ‹ŽáÜaò@Ćç�c@‡žvĆ�Žm@bŽéñuĆìŽ�ñÜ@>â�ÅñÉñÜ@
ê$ÕŽy@bŽéĆï�ÝŽÈN@539 @@
 دادمي م فرماني كس به اگر است، نيوز همسرش بر مرد حقي قدر به
ي برا  سجده كه كردمي م امر زن به ببرد،  سجده گريدي شخص بر كه

  . “ببرد شوهرش
                                                           

باب في شدة حر نار جهنم، وبعد . كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها.  صحيح مسلم- 537
 2844حديث. قعرها، وما تأخذ من المعذبين

 3092حديث. صفة النار، وأنها مخلوقة:  بابكتاب بدء الخلق،.  صحيح البخاري- 538

. 7325كتاب البر والصلة حديث. الحاكم النيسابوري.  المستدرك على الصحيحين- 539
 ى النساء34ي   هم چنين در آيه100تفسير ابن كثير يوسف
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   � مثال شاهد
@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@MÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@Žâ@@Žßb�ÔZ@  

b�ÜŽì@žÖñÑĆåžm@�ò�cĆ‹ŽáÜa@bćøĆïŽ’@Ćæñà@bŽéñnĆïŽi@bMÜ>g@>çĆ̂ >hñi@bŽéñuĆìŽŒN540 @@
  . دينما ديخر ا يمصرف خانه در شوهرش، ي اجازه بدون ندارد حق زن

  � مثال شاهد
@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@  

aŽ̂ >g@bŽÈŽ†@Þžuş‹Üa@êm�cŽ‹Ćàña@ô�Ü>g@ê’aŽ‹ñÐ@ĆoŽi�d�Ð@ñêĆï�ÝŽÈ@bŽéĆnŽåŽÉ�Ü@ó�Ùñ÷b�ÝŽáÜa@ôşnŽy@|ñjĆ—žmN541 @@
 كار نيا از زن و فراخواندي جنسي ارتباط به را همسرشي مرد اگر

@@.“كنندي م نينفر را زن آن فرشتگان دم دهيسپ تا د،ينماي چيسرپ
  � مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@@@Žßb�ÔZ@@@
@b�Ü@₣ÞñzŽî@ñò�cĆ‹ŽáÝñÜ@Ćç�c@Žãíž—Žm@bŽéžuĆìŽŒŽì@Č‡ñèbŽ’@bMÜ>g@ñêñäĆ̂ >hñi@b�ÜŽì@ŽçŽ̂ dŽm@ðñÐ@ñêñnĆïŽi@bMÜ>g@ñêñäĆ̂ >hñiN542 @@

 ستين حاللي و بر باشد، اتيح ديق در شوهرش كهي زن هر: محمد
ي و ي اجازه بدون ندارد حق نيچن هم. رديبگ  روزه شوهرش ي اجازه بدون

  . “رود رونيب خانه از
  � مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
                                                           

 3565، حديثفي تضمين العور، وعالبي  سنن ابي داود، -540

 34 النساء. تفسير ابن كثير - 541

. باب ال تأذن المرأة في بـيت زوجها ألحد إال بإذنه.  كتاب النكاح.صحيح البخاري - 542
 4899حديث
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aŽ̂ >g@ĆoMÝŽ–@ò�cĆ‹ŽáÜa@bŽé�ĆáŽ‚@ĆoŽàbŽ–Žì@bŽè‹ĆéŽ’@Ćo�ÅñÑŽyŽì@bŽéuĆ‹�Ð@ĆoŽÈb���cŽì@bŽéuĆìŽŒ@
ŽÞïñÔ@bŽé�Ü@ðñÝž‚Ć†�a@óşåŽvÜa@Ćæñà@�cčñ@laŽíĆi�dÜa@oĆøñ’N543@@

 رمضان در كرد، ادا را هاش پنجگĤني نمازها روزانهي زن اگر
 شوهرش فرمانبردار نمود، محافظت حرام كار از را خود دامن گرفت، روزه
 ،يداري آرزو خود كهي ا دروازه از: نديگوي م او به آخرت جهان در بود،

@@. شو بهشت داخل
  � مثال شاهد

MÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@ñê@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
�ò�cŽ‹Ćàa@Žlb�Ì@bŽéĆåŽÈ@bŽéžuĆìŽŒ@Ć‡�Ô@bŽèb�Ñ�Ø@@�óŽäĆüžà@@bŽïĆä₣‡Üa@ĆoŽuş‹ŽjŽn�Ð@žëŽ‡ĆÉŽi@b�Ý�Ð@Ćß�dĆ�Žm@bžéĆåŽÈN544@@

 حتاجيماي تمام سفر از قبل او و باشد  رفته مسافرت به شوهرش كهي زن
 روز در رود، رونيب و كند شيآرا را خود اگر باشد، كرده نيتأم را منزل

 بازخواست بدون كه است نيا منظور.[ شد نخواهد بازخواست او از امتيق
  .]روديم دوزخ به

  �مثال شاهد
@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@

bŽá₣î�c@Şò�c‹Ćàa@LĆoŽjşï�nŽm@şâžq@ĆoŽuŽ‹Ž‚@ô�Ü>g@ÜaLñ‡ñvĆ�Žá@Ćâ�Ü@ĆÞŽjÕžm@bŽé�Ü@L�òþ–@ôŽnŽy@
ŽÞñ�ŽnĆÍŽmN545@@

                                                           

المجلد االول حديث .  لإلمام أحمد بن حنبلالمسند. 34 النساء تفسير ابن كثير - 543
 عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي اهللا عنه

، مسند فضالة بن عبيد األنصاري باقي مسند األنصار المسند لإلمام أحمد بن حنبل، - 544
 .رضي اهللا عنه
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 نخواهد مقبولي و نماز رود، مسجد به و سازد معطر را خود كهي زن هر
  . ديبشو را خود كه نيا مگر شد
  

  	 مثال شاهد
@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@

�óşå₣�Üa@aŽ̂ >g@ŽxşìŽ�Žm@žÞžuş‹Üa@Ž‹ÙñjÜa@ô�ÝŽÈ@ñêñm�cŽ‹Ćàa@Žãb�Ô�c@bŽèŽ‡ĆåñÈ@bćÉĆjŽ�@aŽ̂ >gŽì@ŽxşìŽ�Žm@@@@ŽkĐïşrÜa@@@
@ô�ÝŽÈ@ñêñm�cŽ‹Ćàa@Žãb�Ô�c@bŽèŽ‡ĆåñÈ@bćqb�ÝŽq.546  

 اگر كرد، ارياختي گريد ي زوجهي مرد اگر است، گونه نيبد من سنت
 روز سه كرد، ارياخت  وهيب اگر اما. بماندي و نزد روز هفت ديبا باشد، دختر

  . ستيكاف

 مثال شاهد  

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
‹ĆïŽ‚@öbŽ�ĐåÜa@ò�cŽ‹Ćàña@aŽ̂ >g@pĆ‹�ÅŽä@bŽéĆï�Ü>g@ÚĆmş‹Ž�@aŽ̂ >gŽì@bŽémĆ‹Žà�c@ÚĆnŽÈb���c@aŽ̂ >gŽì@oĆjñÌ@bŽéĆåŽÈ@

ÚĆn�ÅñÑŽy@ðñÐ@bŽé�ÑŽä@ÚñÜbŽàŽìN547@@
 اگر. باشد ريدلپذ ،يافكند نظري و به اگر كه استي زن همان زن، نيبهتر

 شيخو دامن و مالت ،يشد دوري و از اگر. كند اجابت ،يكرد امري و به
  .  دارد  نگه را

                                                                                                                           

 4002اجة ، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث سنن ابن م- 545

 ما جاء في القسمة للبكر والثيب باب النكاح عن رسول اهللا سنن الترمذي، -546

 34 تفسير ابن كثير النساء - 547
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  �� مثال شاهد
@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@

b�Ü@₣ÞñzŽî@žlñ‰�ÙÜa@MÜ>gb@ðñÐ@Ştb�ÝŽq@žtĐ‡Žzžî@žÞžuş‹Üa@žêŽm�cŽ‹Ćàa@bŽéŽïñšĆ‹žïñÜ@žlñ‰�ÙÜaŽì@ðñÐ@
ñlĆ‹ŽzÜa@žlñ‰�ÙÜaŽì@Ž|ñÝĆ—žïñÜ@ŽæĆïŽi@>‘bşåÜaN548  

ي راضي برا شوهر دروغ مورد؛ سه نيا در مگر ستين حالل گفتن دروغ
 باشد زيآم مصلحت كهي دروغ جنگ، دانيم در دروغ همسرش، كردن

  . مردم انيم
  �� مثال اهدش

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
Ćæ�Ü@Ž|ñÝÑžî@ČãĆí�Ô@aĆíMÜŽì@ĆâžèŽ‹Ćà�c@Iò�cŽ‹ĆàaN549

 

 نخواهند موفق اي(شد، نخواهند رستگار باشد، زن رهبرش كهي ملّت هر
   ).شد

 به است  دهشي زنيي توانا ويي دانا از بحث قرآن در كه ستيحال در نيا
ي م آشكار را سنت و قرآن انيم آشكاري تضاد خود نيا. “سيبلق” نام

  . سازد
  �� مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
                                                           

باب ما جاء في إصالح ذات . كتاب البر و الصلة عن رسول اهللا.  سنن الترمذي- 548
 2003حديث. البين

. الفتنة التي تموج كموج البحر: كتاب الفتن، باب باب.  صحيح البخاري- 549
 6686حديث
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@bŽà@žoØŽ‹Žm@ññ‡ĆÉŽi@IóŽåĆnñÐ@ş‹Žš�c@ô�ÝŽÈ@>ßbŽuĐ‹Üa@Ćæñà@ñöbŽ�ĐåÜaN550  
 ها آن به كه ام نگذاشتهي جا به مرداني برا يآشوب چيه خودم از بعد

  . زنان از ريغ به برساند،ي انيز
  �� مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
Ćç>g@Žçb�Ø@žãĆü₣“Üa@ðñÐ@ŞöĆðŽ’@ðñÑ�Ð@>Šaş‡Üa@ñò�cĆ‹ŽáÜaŽì@>‘Ž‹�ÑÜaŽìN551  

  .دارد وجود اسب و زن و خانه در قطعاً پس ،باشد  داشته وجودي نكبت اگر
   �� مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@
�ò�cĆ‹ŽáÜa@>Ê�ÝĐ›Üb�Ø@Ćç>g@bŽéŽnĆá�Ô�c@bŽéŽmĆ‹Ž��Ø@Ćç>gŽì@ŽoĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽéñi@ŽoĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽéñi@bŽéïñÐŽì@

ČxŽíñÈN¼¼¼@@
 راست را آن اگر. است كج) نهيس استخوان( دنده همچون زن: محمد

 كج همان با ،يببر لذت او ازي خواهي م اگر شود،ي م  شكسته د،يكن
  . ببر لذت او از بودنش
  �� مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@Žßb�ÔZ@@@

                                                           

 4808حديث. ما يتقى من شؤم المرأة، باب النكاح، كتاب صحيح البخاري  - 550

 4806حديث. ما يتقى من شؤم المرأةكتاب النكاح، باب .  صحيح البخاري- 551

المداراة مع النساء، وقول النبي صلى اهللا عليه :  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 552
 4889حديث.وسلم إنما المرأة كالضلع
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@@@bŽá₣î�c@Şò�cŽ‹Ćàa@ĆpŽ‹�nĆÉŽnĆ�a@Ćpş‹Žá�Ð@ñi�ãĆí�Õ@aìž‡ñvŽïñÜ@bŽé�±>Š@Žð>é�Ð@�óŽïñäaŽŒN553@@
 معطر همان كند، گذري جمع كنار از و سازد معطر را خود كهي زن هر
  . يوي اخالق فساد بر استي ليدل شدن

  �� مثال شاهد
@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@Žßb�ÔZ@  

bŽá₣î�c@Şò�cŽ‹Ćàa@ĆoŽz�ÙŽä@ŽÍñi>‹Ćï@>çĆ̂ >g@bŽéĐïñÜŽì@bŽéžyb�Ùñå�Ð@ČÞñ�bŽi@bŽéžyb�Ùñå�Ð@ČÞñ�bŽi@bŽéžyb�Ùñå�Ð@
ČÞñ�bŽiN554   

 شود، عقد) يو مسؤول ،يوي آقا(سرپرستش ي اجازه بدون كهي زن هر
 باطل عقد آن)  باره سه (است، باطل عقد آن)  دوباره (است، باطل عقد آن

  .است
  �� مثال شاهد

@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@Žßb�ÔZ@  
@ŽçímÝñzŽnĆ�Žî@ČãaŽíÔ�c@ðñnşà�c@Ćæñà@şæŽäí�ÙŽï�Ü@@@@Ž‹ñzÜa@@@ŽÓ>ŒbŽÉŽáÜaŽì@Ž‹ĆáŽƒÜaŽì@Ž‹î>‹ŽzÜaŽìN555 @@

هاي قيامت اين است كه گروهي از ميان ملتم، فرج زنان آزاد و  از نشانه
  .و ادوات موسيقي را حالل مي نمايندي ابريشمين و مشروبات الكلي  پارچه

  	� مثال شاهد
                                                           

حديث أبي موسى األشعري رضي اهللا ، أول مسند الكوفيين مسند احمد بن حنبل، - 553
 تعالى عنه

 ما جاء ال نكاح إال بولي، النكاح عن رسول اهللا، نن الترمذيس - 554

لخمر ويسميه بغير ما جاء فيمن يستحل ا, باب, كتاب االشربة,  صحيح البخاري- 555
  5268حديث. اسمه
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@ñêMÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç�c@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@Žßb�ÔZ@  
b�Ü@₣ÞñzŽî@Şò�cŽ‹ĆàbñÜ@žæñàĆüžm@ñêMÝÜbñi@>ãĆíŽïÜaŽì@>‹ñ‚fÜa@ž‹ñÐbŽ�žm@�òŽ�ñ�Žà@�ãĆíŽî@Şó�ÝĆï�ÜŽì@bMÜ>g@ŽÊŽà@ññ̂@@@

@�ãŽ‹ĆzŽà@@@@Ćï�ÝŽÈbŽéN556@@
 كه ستين حالل باشد  داشته مانيا امتيق روز و خدا به كه،ي زني برا
ي و محارم از كدام چيه كه، نيا بدون باشد؛ مسافرت در راي روز و شب

 است، حرام ها آن با سكس كه استي كسان شامل محارم. (باشندي و همراه
  ). رهيغ..و عمو برادر، پدر، مانند


�مثال شاهد  
a@Žßíž�ŽŠ@şç�c@ñêMÝÜ@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@Žßb�ÔZ@@@

b�Ü@şçŽí�ÝĆƒŽî@ČÞžuŽŠ@Şò�cŽ‹ĆàbñiN557   
  .نكنند خلوت هم با مرد و زن

@@�� مثال شاهد
ŽxŽ‹Ž‚@žßíž�ŽŠ@ñêMÝÜa@@@@ôMÝŽ–@žêMÝÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@ŽâMÝŽ�Žì@@@ô�Ü>g@ôMÝŽ—žáÜa@ş‹Žá�Ð@ô�ÝŽÈ@ñöbŽ�ĐåÜa@Žßb�Õ�Ð@bŽî@

Ž“ĆÉŽàŽ‹@ñöbŽ�ĐåÜa@@@@ŽæÔş‡Ž—Žm@ðĐä>h�Ð@@@@şæ�Ùžnî>Š�c@@Ž‹ŽrØ�c@>ÞĆè�c@>ŠbşåÜa@ŽæÝ�Õ�Ð@ŽâñiŽì@bŽî@Žßíž�ŽŠ@ñêMÝÜa@Žßb�Ô@
ŽçĆ‹ñrÙžm@@@@ŽæĆÉMÝÜa@@@@ŽçĆ‹�ÑÙŽmŽì@@@@Ž�ñ“ŽÉÜa@@@@bŽà@žoĆî�cŽŠ@Ćæñà@ñpbŽ—ñÔbŽä@�ÞÕŽÈ@�æîñ†Žì@ŽkŽèĆ̂ �c@@@@Đk�ÝñÜ@@@

@>Þžuş‹Üa@>ã>ŒbŽzÜa@Ćæñà@şæ�ØaŽ‡Ćy>g@ŽæÝ�Ô@bŽàŽì@žçbŽ—Õžä@bŽåñåîñ†@bŽåñÝÕŽÈŽì@bŽî@Žßíž�ŽŠ@ñêMÝÜa@Žßb�Ô@Ž÷Ćï�Ü�c@

                                                           

 1038حديث. في كم يقصر الصالة:  صحيح البخاري، أبواب تقصير الصالة، باب- 556

ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم :  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 557
 .المغيبة والدخول على 
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�òŽ†bŽéŽ’@ñò�cĆ‹ŽáÜa@ŽÞĆrñà@ñÒĆ—ñä@ñòŽ†bŽéŽ’@>Þžuş‹Üa@ŽæÝ�Ô@ô�ÝŽi@Žßb�Ô@ñÚñÜŽ‰�Ð@Ćæñà@>çbŽ—Õžä@bŽéñÝÕŽÈ@
Ž÷Ćï�Ü�c@aŽ̂ >g@ĆoŽšbŽy@Ćâ�Ü@ĐÞŽ—žm@�ÜŽìĆâ@Ćâž—Žm@ŽæÝ�Ô@ô�ÝŽi@Žßb�Ô@ñÚñÜŽ‰�Ð@Ćæñà@>çbŽ—Õžä@bŽéñåîñ†N558  

. رفتي مي مصل به نماز قصد به محمد: است گونه نيبد ماجرا ي خالصه
 چنان آن. ديده  صدقه زناني ا”:گفت ها آن به. كرد گذر زن چند كنار از

 اچر: گفتند زنان. ديهست شما دوزخ، اهل ازي بزرگ بخش نم،يبي م من كه
 و ديكني م نينفر و لعن اريبس: گفت جوابشان در محمد خدا؟ امبريپي ا

 نشانيد و عقل كه ييها آن انيم از. ديهست ناسپاس اقوامتان و شوهر به نسبت
 را مرد بتواند شماها، از بهتر كه را، يكس ام نكرده  مشاهده است، ناقص

 ست؟يچ در نمانبود العقل ناقص! خدا امبريپي ا: گفتند زنان. سازد منحرف
. يآر: گفتند. ستندين ماجرا كي شاهد حكم، در زن دو ايآ: گفت محمد
 : گفت ادامه در. رديگي م سرچشمه بودنتان العقل ناقص از نيا: گفت
 شود؟ي نم متوقف اتان روزه و نماز د،يهست انهيماه عادت در كه يهنگام
   .“است نتانيد نقصان از هم نيا گفت، پس. يآر: گفتند
  �� مثال دشاه
Žßb�Ô@žßíž�ŽŠ@ñêMÝÜa@@@@ôMÝŽ–@žêMÝÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@ŽâMÝŽ�Žì@@Z@@

@@aíž–ĆíŽnĆ�a@ñöbŽ�ĐåÜbñi@şç>h�Ð@�ò�cĆ‹ŽáÜa@Ćo�ÕñÝž‚@Ćæñà@�Ê�Ýñš@şç>gŽì@ŽxŽíĆÈ�c@ŞöĆðŽ’@ðñÐ@>Ê�ÝĐ›Üa@
žëb�ÝĆÈ�c559@@@

                                                           

. 298 صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب، ترك الحائض الصوم، حديث- 558
صحيح مسلم، كتاب االيمان ، باب، بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات وبيان إطالق، 

 79حديث
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 از زن كه رايز د،يباش كوكارين ها آن حق در و ديباش زنان مواظب
 چپ، ي دنده همان از باشد، او دري انحراف اگر است  شده خلق) چپ(ي دنده

  . است  گرفته نشأت
  �� مثال شاهد

ĆæŽÈ@ĐðñjşåÜa@@@@ôMÝŽ–@žêMÝÜa@ñêĆï�ÝŽÈ@ŽâMÝŽ�Žì@@@@Žßb�ÔZ 
 @aŽ̂ >g@ŽxşìŽ�Žm@Ćâ�Øž‡Žy�c@Iò�cŽ‹Ćàa@Ćì�c@õŽ‹ŽnĆ’a@bćàñ†bŽ‚@ĆÞ�ÕŽïÝ�Ð@şâžéMÝÜa@ðĐä>g@�Ú�Ü�dĆ��c@bŽèŽ‹ĆïŽ‚@Ž‹ĆïŽ‚Žì@
bŽà@@@@bŽéŽnÝŽjŽu@ñêĆï�ÝŽÈ@@@@ž̂ ížÈ�cŽì@�Úñi@Ćæñà@bŽèĐ‹Ž’@ĆæñàŽì@Đ‹Ž’@bŽà@@@@bŽéŽnÝŽjŽu@ñêĆï�ÝŽÈ@@@@aŽ̂ >gŽì@õŽ‹ŽnĆ’a@ać�ñÉŽi@

Ć‰ž‚dŽïÝ�Ð@@@@@ñòŽìĆŠñ̂@ñêñàbŽåŽ�@@@ĆÞ�ÕŽïÜŽì@ŽÞĆrñà@�ÚñÜŽ̂560  
 يداريخر را يا برده ا يو زيكن ا يكرد ارياخت يزن شما، انيم از يكس اگر
 و زن نيا ي حسنه اخالق خداوندا: ديبگو و كند دعا خداوند درگاه به نمود،
 و ستيناشا اخالق خاطر به نيچن هم دارم، تمنا تو از را يو ي ستهيشا كردار
 كرد، يداريخر زين را يشتر اگر. آورم يم پناه تو به ،يو ي دهينسنج رفتار

 خداوند از را خواسته همان و نهد دست يو يانشيپ يرو ، وهيش همان به
  . بخواهد

  

  

  

  
                                                                                                                           

وإذ قال ربك للمالئكة إني : كتاب االنبياء، باب قول اهللا تعالى.  صحيح البخاري- 559
 3153جاعل في األرض خليفة حديث

560
 2160، حديث يف جامع النكاح، باب النكاحكتاب . سنن أيب داود-  
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  باب پنجم

  

  اي به نام ختنه پديده
  

؛ عبارت است از بريدن مقداري گوشت از آلت تناسلي مردان و  ختنه
لذت بردن  براي مرد ازدياد حساسيت در نوك آلت و در نتيجه زنان، كه 

 سبب كاهش حساسيت ي جنسي را به همراه دارد، و براي زن بيشتر از رابطه
در  ختنه . در كليتوريس و امحاء يا كاهش نسبتا زياد لذت جنسي مي شود

 . است قلمداد شده  اديان اسالم و يهوديت، به عنوان كاري شايسته 

در اسالم . ابداعي اسالمي نيست، بلكه سنتي كهن و باستاني است ختنه 
، معنايي متافيزيكي اي توجيهات براي آن وجود دارد مجموعه غير از اينكه

كه درست همان توجيهاتي است كه در دين يهوديت . اند نيز به آن بخشيده
 . است بيان شده 

به ابراهيم ) خدا( هاي ارزشمندي كه يهوه در دين يهود، يكي از هديه
. است؛ و مسلمانان نيز به آن مي بالند، همين ختنه كردن است ارزاني داشته

مي دهد، در برابر ختنه  خدا به ابراهيم مژده” :است كه در عهد عتيق آمده 
ن يهم چن. كردن پسرانش، زمين هاي بسياري را به آن ها اعطاء مي كند

  . “نمي مانند  بهره يهايش نيز در اين بخشش خداوندي ب نوه
 :خداوند خود را به ابراهيم نماياند و گفت: است در سفر آفرينش آمده 

 اينرو تمامي سرزمين كنعان را به تو و از. نسل تو رو به ازدياد است”
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در برابر اين كار، . هايت مي بخشم و تا ابدالدهر مالك آن خواهيد شد نوه
را ختنه كنيد و سر آلت تناسليشان را  بايستي تمامي افراد ذكور جامعه 

بماند، درواقع قومش را انكار  از اين به بعد هر مردي كه ختنه نشده. ببريد
زيرا كه عهد ما را بجاي نياورده ). ي او را خواهيم كشتيعن(است  كرده  
  561.“است 

در اسالم زنان نيز . در دين يهود فقط مختص مردان است نه زنان ختنه
وجود ندارد،  اي در اين باره در قرآن آيه با وجود اينكه. اند شده مشمول آن 

وي مي پير اي شايسته  اما به سبب حديثي از محمد، از آن به عنوان وظيفه
 تعبير فيزيكي ختنه در 562.هم مردان و هم زنان بايستي ختنه شوند. كنند
  ” :اي از محمد گفته

@žçbŽnñƒÜa@ñòŽ‹nñÑÜa@ Ćæñà@Č÷ĆáŽ‚@Ćì�c@Č÷ĆáŽ‚@�òŽ‹nñÑÜa@@@@žâïñÝÕŽmŽì@ñÂĆi>hÜa@ žÒĆnŽäŽì@ž†aŽ‡ĆzñnĆ�bñÜaŽì
ñl>Šbş“Üa@₣̃ �ÔŽì@>Šb�ÑÄ�dÜaN563  

                                                           

.  ي آن   در ترجمه17-14هم چنين باب سى و چهار   سفرى آفرينش، باب هفده- 561
شازين : از فارسي ترجمه, شجاع الدين شفا، پيامبران در آيين هاى توحيدي: مترجم
 105-22 صفحات 2005، بهارى7ي ي رفرم، شماره مجله, هيرش

  8ص. فتاوي النساء: ابن تميمة - 562

 صحيح مسلم، 5550حديث. كتاب اللباس باب، قص الشارب.  صحيح البخاري- 563
باب .  سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها257كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة حديث

 294الفطرة حديث
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ويژگي هستند كه مفيد و سود بخش براي نوع پنج : او معتقد است كه
ختنه، تراشيدن موهاي زهار، زدودن موهاي زير بغل، ناخن : بشر است

  . “گرفتن و كوتاه كردن سبيل
اين . كردن اشتغال داشت در دوران محمد يكي از زنان شهر مدينه به ختنه

. است را بريده ) چوچوله(زن خيلي بي رحمانه از بيخ و بن كليتوريس 
روشن است كه اين نوع بريدن ها كامالً لذت جنسي را از زن سلب مي 

  . كند
@ ĆoŽäb�Ø@ Iò�cŽ‹Ćàa@ şç�c@@ žæñnĆƒŽm@@@@ ñóŽåîñ‡ŽáÜbñi@@@@ ₣ðñjşåÜa@ bŽé�Ü@ Žßb�Õ�Ð@@ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@@b�Ü

@ðñÙ>éĆåžm@@@@ô�Ü>g@₣kŽy�cŽì@ñò�cĆ‹ŽáÝñÜ@ô�ÅĆy�c@�ÚñÜŽ̂ @şç>h�Ð@@@>ÞĆÉŽjÜaN564 @@
ختنه، كمي دست را باال است كه؛ در هنگام  كرده  محمد به وي سفارش 

چون كه هم براي زن بهتر است و هم براي مرد . بگيرد و كامالً از بيخ نزند
مفتي اعظم مسلمانان را  ي محمد ابن تميمه،  اين گفته. لذت بخش تر است

 565.ز، ختنه شوندبايد زنان ني: فتوا دهد است كه  كرده  وادار 

@Žížè@Žì@LöbŽá�ÝžÉÜa@‹ŽrØ�cŽì@ÚñÜbŽà@‡ĆåñÈ@óşåž�Žì@LöbŽá�ÝžÉÜa@Ćæñà@�ñr�ØŽì@čðñÉñÐbş“Üa@‡ĆåñÈ@kñuaŽì
@Ćç�c@Þžuş‹Üa@ðñÐ@kñuaŽíÜa@şç>g@şâžq@LbćÉïñáŽu@öbŽ�ĐåÜaŽì@ßbŽuĐ‹Üa@ô�ÝŽÈ@kñuaŽì@čðñÉñÐbş“Üa@‡ĆåñÈ

ñnMÜa@ òŽ‡ÝñvÜa@ ÊïñáŽu@ Ê�nÕŽî@ðñÐŽì@ @ Ló�ÑŽ“ŽzÜa@ ÊïñáŽu@ Òñ“�ÙĆåŽî@ ôşnŽy@ ó�ÑŽ“ŽzÜa@ ð�nŽÍžm@ ð
xĆ‹�ÑÜa@ô�ÝĆÈ�c@ðñÐ@ðñnMÜa@òŽ‡ÝŽvÜa@Ćæñà@öĆ�žu@ôŽäĆ†�c@Ên�Ô@kñvŽî@ò�cĆ‹ŽáÜaN566@@

                                                           

  5271 سنن ابي داود، كتاب االدب، باب ما جاء في الختان، حديث- 564

 68 فقه الطهارة والصالة، ص11ن تيمية، مجموعة الفتاوى، م اب- 565

  صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة - 566
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نزد . مالكي و گروهي ديگر از علماي دين ختنه را جزء سنت مي دانند
راي مردان و هم براي ختنه هم بو بسياري ديگر از علماي اسالم @شافعي

براي مردان بايستي تمامي پوست سر آلت را ببرند . زنان امري واجب است
براي زنان نيز الزم است قسمت فوقاني چوچوله . ي آلت نمايان شود تا كله

 .را ببرند 

است كه، گويا خداوند از  تعبير متافيزيكي ختنه اين گونه بيان شده 
پس با اين حساب . هايش را ختنه كند بعد نوه، كه از اين به  ابراهيم خواسته

از اين روست كه در مقابل .  تلقي مي شود ختنه در نزد خدا، امري شايسته
مطابق . تقديم مي كند هايش هديه  اجابت كردن اين امر، به ابراهيم و نوه

و بعد . است ي محمد، ابراهيم در سن صد و بيست سالگي ختنه شده  گفته
 از اينرو مسلمانان بايستي 567.است كرده  ال ديگر نيز، عمر از ختنه، هشتاد س

اي وجود دارد دال بر  چون كه آيه. راه و روش ابراهيم را در پيش گيرند
از اينروست كه . است اين كه، پيروي از دين ابراهيم، كاري پسنديده 

گونه  ن روايتي افسانهي هم چن568.است خداوند به ابراهيم لقب خليل اهللا داده 
    569@.است به دنيا آمده  جود دارد كه گويا پيامبر اسالم، ختنه شده و

  :است ي ختنه گفته خود محمد درباره

                                                           

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السالم وهو ابن مائة ( - 567
 124رةتفسير القرطبـي في تفسير البق). وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة

 123: النحل. 125:النساء). واتَّخَذَ اللَّه إِبرَاهيم خَليلًا) (واتَّبع ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفًا (- 568

 124تفسير القرطبـي البقرة). أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ولد مختونا (- 569
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Žßb�Ô@ ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@ êMÝÜa@ ôMÝŽ–@ êMÝÜa@ ßíž�ŽŠ@ şç�c@Z@ ^I@óŽàž‹ÙŽà@ >ßbŽuĐ‹ÝñÜ@ óşåž�@ çbŽnñƒÜa
ñöbŽ�ĐåÝñÜNH570@@

  .  جالل استختنه براي مردان سنت است و براي زنان شكوه و
. از اينجاست كه ختنه تقدس و مشروعيت مي يابد و الزم االجرا مي شود

دارند كه، بايستي گفتار و رفتار محمد همچون  چون كه مسلمانان عقيده
براي پشتيباني از اين نظريات چندين آيات وجود . احكام قرآني اجرا شوند

را، به سان ) محمد(يدارند كه در آن به مسلمانان امر مي كند كه قوانين و
  :از جمله. قوانين قرآني به جاي آورند

aížéŽnĆäb�Ð@žêĆåŽÈ@Ćâ�ØbŽéŽä@bŽàŽì@žëìž‰žƒ�Ð@žßíž�ş‹Üa@žâ�ØbŽm�e@bŽàN571  
به شما عرضه مي دارد، از وي بگيريد و آن ) محمد(چيزي را كه پيامبر 

  .چه را كه از آن بر حذر مي دارد، كنار گذاريد و به آن نزديك نشويد
تنه مردان سبب مي شود كه آلت مردانه مهيا تر گردد، و هم چنين در خ

اما ختنه كردن زن، در واقع عكس . ازدياد احساس لذت كامالً دخيل است
اين عمل را انجام مي دهد يعني بريدن قسمتي از چوچوله سركوب لذت 

م بريدن اين اندا.  وي  را به همراه دارديجنسي و نابود كردن يكي از نيازها
جنسي و محروم كردن از لذت  حساس بدن، چيزي بجز نابودي غريزه

به تعبيري ديگر، ترور بخشي از زندگي زن را به . جنسي نمي تواند باشد

                                                           

c@‡å�à, µî‹—jÜa@‡å�à@ßìc, @ðÜ‰�a@óàb�c@sî‡y¼‡, 124 تفسير القرطبـي البقرة- 570
êåÈ@¶bÉm@�a@ðšŠ 
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همراه دارد، كه در همان اوان كودكي و در ابتداي زندگيش بر وي تحميل 
  . مي شود

جام مي كن كردن فساد جنسي جوامع ديني ان را تنها براي ريشه اين عمل 
با اين توهم كه جنس مؤنث در ايجاد اين فساد جنسي نقش اصلي را ! دهند

بازي مي كند، از اين رو بايستي نقش وي را كم رنگ كنند، تا شايد فساد 
توزانه در مورد زن،  اين چنين حكمي كينه. رخت بربندد جنسي از جامعه

يني صرفاً ختنه يكي از ابداعات د. است اوج تحقير اين طيف از جامعه 
. جهت بي احترام كردن و ترور شخصيت جنس مونث مي باشد و بس

 نقش مهمي را در تداوم و پيروي از اين نوع ترور به عهده يمذاهب اسالم
@@. اند داشته 

  باب ششم

   و ذلك شلوار و غيره
پوشيدن . ايست اجتماعي ي پوشش و انتخاب لباس پديده تفاوت در نحوه

نيدن تن و محافظت از جسم در مقابل تأثيرات لباس صرفاً جهت پوشا
در اين ميان گرماي آفتاب يكي از مؤثرترين عوامل . طبيعي اعمال مي شود

افراد  اي بود كه   عربستان به اندازهي جزيره شبهگرماي آفتاب در . مي باشد
نمي توانستند، با بدن عريان و يا نيمه عريان، فعاليتي انجام دهند و يا در 

از اين رو مردم براي محافظت بدن در مقابل . ها به گردش بپردازندبيابان 
اي تن خود را از فرق سر تا نوك  از پارچه  خورشيد با استفادهي  اشعه

اند، اما  آن ها مدل هاي گوناگوني را به كار برده. انگشتان پا  مي پوشاندند
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  572.در هيچ مدلي شلوار جزء پوشش نبود

ان، در دوران ظهور اسالم و حتي در زمان ي عربست اعراب شبه جزيره
مؤرخان آشنايي اعراب با . رشد و گسترش اين دين، شلوار نمي پوشيدند

به سبب آداب و فرهنگ . اند شلوار را به دوران خالفت اموي نسبت داده
ديگر نواحي  در بود،كه اي پوشش مرسوم شده  ي شامات، گونه خاص منطقه

در هيچ كدام از : مي گويد) عبدالحميد.د( 573.نيز مورد تقليد قرار گرفت
منابع تاريخي و كهن اسالمي، از پوششي به نام شلوار سخني به ميان نيĤمده 

 هر دو 574.چه قبل از ظهور اسالم، چه در دوران حكومت محمد. است 
 .اند ، پايين تنه را نيز پوشانيده جنس مذكر و مؤنث  تنها با لباس هاي باالتنه

نكه مردان در جلو و زنان يي خواندن نماز جماعت و ا مؤرخان از نحوه
مردان به خاطر اين . اند ميان آورده اند، سخن به در پشت سر آن ها ايستاده

و  هايشان را باال آورده كه ركوع و سجود را به راحتي انجام دهند، دشداشه
ن، كرد بدين طريق در موقع سجده. اند تا نمازشان را ادا كنند زده آن را گره 

كي از ي. است اشان از پشت نمايان شده   ران و باسن و آلت آويزان شده
روزي نمازگزاران، : علماي ديني در عهد محمد، براي ما روايت مي كند 

خاطر تبحر من در مسائل اسالم، از من خواستند تا امامت نماز را  به
كردن  دهلباسي كه به تن داشتم در موقع سج. من نيز پذيرفتم. گيرم عهده به

                                                           

 .  شلوارك، شلوار زير پوش-572

 95ص. سايكولوجية االخالق:  السيسلي- 573

 30 نفس المصدر ل- 574
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زني به ساكنين محل . باعث مي شد كه نشيمنگاه و آلتم نمايان شود
  575؟.چرا باسن قرآن خوانتان را نمي پوشانيد: بود گفته

ي خود را بپوشانند  محمد به مردان مسلمان سفارش مي كرد كه پايين تنه
  576.و از كساني كه اين سفارش را اجابت نمي كردند، ناراحت مي شد

ز اداي نماز، هم چون عادتي معمول، هر بار تكرار مي روحانيون قبل ا
اند، زنان سر  كردن، تا زماني كه مردان بر نخواسته هنگام سجده(”:كردند كه
تنها به خاطر اين كه زنان از پشت اندام هاي عريان مردان را .) بلند نكنند

در چون كه شخصي . بودند را از توصيه محمد اتخاذ كرده  و اين امر . نبينند
  : بود موقع نماز، و با حضور خود محمد گفته

žßbŽuĐ‹Üa@ŽÊ�ÐĆ‹Žî@ôşnŽy@şæ�ÙŽ�ìžöžŠ@ŽæĆÉ�ÐĆ‹Žm@b�Ü@ñöbŽ�ĐåÜa@Ž‹Ž“ĆÉŽà@bŽî@N577  
  .سر بلند نكنيد، تا مردان سر بلند كنند  اي بانوان؛ در موقع سجده،

 قبل از اسالم، و حتي تا آخرين سال هاي عمر محمد، مردم در موقع 
اند و كامالً عريان و لخت به دور  حج، هيچ نوع پوششي به تن نداشتهاداي 

                                                           

أال : وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي (- 575
. من شهد الفتح: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب). تغطون عنا است قارئكم؟

  4051حديث

و أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على .و. اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلىنهى  (- 576
، باب، ما يستر . صحيح البخاري، كتاب الصالة، أبواب الصالة في الثياب).فرجه منه شيء

  365حديث. من العورة

صحيح مسلم، كتاب الصالة باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن ال يرفعن  - 577
 441حديث. الرجالرؤوسهن من السجود حتى يرفع 
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اي تن خود را  بعدها محمد دستور داد كه با پارچه. كعبه گردش مي كردند
@@578.بپوشانند

ي  شلوار به تن نكردن، به سان يكي ديگر از آداب رايج شبه جزيره
ي  ت پايين تنهيبه تبع آن، رؤ. است  و رايج بوده ياي معمول عربستان، پديده

ي   از پوشانيدن پايين تنهياسالم به تند. است بوده  اي روزمره مردان، پديده
ي پوشانيدن  است، اما جايگزيني براي نحوه  سخن به ميان آورده يهر انسان

اي سريع و آني  شيوه اعمال جنسي، در اماكن عمومي به. است آن نداشته
 منزل به بازار مي رفتند، اما  به بانوان براي خريد مايحتاج. انجام مي شد

نقل . مورد تجاوز واقع مي شدند سبب نداشتن شلوار در همان جلوي مغازه، 
) نبهان التمار(ي خرما فروشي به نام  است كه زني براي خريد خرما به مغازه

شهوتش گل مي كند و در همان جلوي  مي كند، اين مرد يك لحظه مراجعه
اين . و عمل سكس را به انجام مي رساند دهگل به آب دا ، دسته مغازه

    579.اي برايش نازل مي كند رويداد به گوش محمد مي رسد و او نيز آيه
در قتل عام بني قريظه، همان حمام خوني كه محمد در حق يهوديان اين 

به انجام رسانيد؛ به دستور خدا و پيامبرش، هر جواني را كه موي زهار  قبيله 
به سبب به تن نداشتن . سالخي كردند  همچون بره بود، از وي روييده 

اند تشخيص دهند كه چه افرادي موي زهار  شلوار، خيلي به آساني توانسته

                                                           

صحيح البخاري، أبواب .) ال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان (- 578
 3006كيف ينبذ إلى أهل العهد حديث: الجزية والموادعة، باب

 82ص / اسباب النـزول :  الواحدي- 579
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هايشان را باال  اند و سپس دشداشه ابتدا تك تك اسرا را رديف كرده. دارد
اند  ي بين ران هايشان، كساني را كه موي زهار داشته اند و با مشاهده زده

  580.اند گردن زده
، آلت آنان  كرده عنوان مجازات بردگان را نيز اخته سواي از اين كارها، به

علماي اسالمي از طرفي از آلت و تخم . اند ا تخمشان را تركانيدهي،  را بريده
اند، اما  كرده ن مساجد و منابر استفادهيمردان هم چون نمادي مقدس در تزئ

 فقرا و بردگان را مجازات از دگر سوي، با بريدن و تركانيدن آن ها 
. سليمان بن عبدالملك در مرغزاري گردش مي كرد روزي خليفه . اند كرده

چنين صداي شهوت انگيزي را مسبب  خليفه. آوازي نرم و گوش نواز شنيد
، دستور  از اينرو به شدت عصباني شده. است اغواي زنان پاكدامن دانسته

 تخم هاي آن مرد بخت  بالفاصلهو . كردن آوازخوان را صادر مي كند اخته
  581.را تركانيدند برگشته

ي بيرون افتادن اندامهاي جنسي در فرهنگ اسالمي و نيز اعمالي   مسأله
هم در زمان محمد و هم بعد از او صورت  كردن انسان ها، كه چون اخته

اميدوارم فردي توانا بتواند . دارد اي نياز  است، به تحقيقات گسترده گرفته
  .گوناگون و خونبار اين جنايات را آشكار سازدابعاد 

                                                           

، الروض األنف.  النبوية، ابن هشامالسيرة تأريخ الطبري، غزوة بني قريظة، هم چنين - 580
 . در بخش محمد و سكس به اين مسأله پرداختيم446-445ص3ج

 لندن –الطبعة الثانية، دار الكوفان . علي الوردي، وعاظ السالطين.د.  الوردي- 581
 10ص.1995
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  باب هفتم

  

  پستان و مكيدن
  

هاي برانگيختن  هاي زن، يكي از شيوه ديدن، فشردن و يا مك زدن سينه
اما نحوه بازي كردن، . ي جنسي است، كه در تمام جهان رايج است غريزه

ق ليس زدن و مكيدن نوك پستان ها، فشردن و چنگ زدن به آن ها، مطاب
نبايد فراموش كرد كه . هاي جوامع مختلف فرق مي كند اميال و خواسته

و هر . دارند هاي متفاوتي در اين باره برخي از مردم، مذكر يا مؤنث، ديدگاه
ها، به لذت جنسي مي  اي به روشي متفاوت از ديدن و يا بازي با سينه جامعه
  .رسند

ه به صورت فرهنگي ي عربستان، ك شبه جزيرهدر آداب و رسوم رايج در 
هاي بزرگ و يا باسني   كه داراي  سينهيبود، زن ماندگار درآمده 

كنيزاني كه  582.است بود، شانس بيشتري در شوهر كردن داشته برجسته
 583.اند اند، ارزش بيشتري در بازار فروش داشته داشته هايي برجسته سينه
ي عربستان  رهاعراب شبه جزي ها، عامل برانگيختن شهوت و جلب توجه سينه

در اين . اند هايي در وصف آن سروده در ادبيات عربي چكامه. است بوده 

                                                           

دار 1980الطبعة الثانية، . سايكولوجية االخالق : عبدالحميد السيسلي. د:  السيسلي- 582 
 507ص.الكتب االسالمية، مصر

 517 همان منبع قبلي- 583 
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 زيادي، در مورد والي و رؤساي قبايل مشهور جهان يداستان ها زمينه
اي به مروان  مثالً؛ حجاج بن يوسف سقفي، طي نامه. اسالم، موجود است

زيبا و دلفريب و است زني برايش بيابد كه، از دور  بن حكم از وي خواسته 
در ميان قوم خويش شريف باشد، و در درون . از نزديك نرم و لطيف باشد

. از همه مهمتر خادم خوبي براي شوهرش باشد. گير خويش منزوي و گوشه
@oåi@.(كسي را كه تو خواهانش هستي: مروان در جواب مي نويسد óÜí‚

Êá�à(ي بعدي   نامهحجاج در. و بزرگي نيز دارد هاي برجسته  سينه.  است
. ، به درد نمي خورد باشد اي بزرگ نداشته  زن اگر سينه: تأييد مي كند كه

   584.را سير مي كند هاي درشت مرد را گرم و بچه  سينه
د در بخش حجاب بحثي در مورد اختفاي خط يباش اگر به خاطر داشته 

به  قرآن خيلي واضح و آشكار سخن از آن نقطه. ها به ميان آورديم سينه
ي مستقيم شده  به آن اشاره) şæ>éñiížïžu(ي  كه با كلمه. است ميان آورده 

اي ديگر مستقيماً به  در آيه.  يعني قسمت فوقاني ميان هر دو پستان585.است 
و هم  برجسته گروه دختران سينه IbćiaŽ‹Ćm�c@ŽkñÈaŽí�ØŽìN586. مي كند پستان ها اشاره 

  ).سن و سال
ي شهوت انگيزي و حساسيت مردان  هندهوجود آياتي اين چنين، نشان د

ايست  ن اشارهيهم چن. ، نسبت به پستان و شكاف ميان  آن هاست آن منطقه
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ميزان اهميت دادن قرآن به اين جزء از اندام زنان در برانگيختن شهوت  به
. عربستان را دراين مورد مالمت كرد  ي جزيره اما نبايد مردم شبه. مردان

اما مطلب قابل تأمل . اند ن نوع لذت بردن جنسي نبودهآن ها مبدع اي ، تازه
مسلمانان ادعا دارند كه، قرآن از جانب خدا  اين است كه؛ هم چنان كه

و ماندگار و هميشگي خواهد ماند، مي بايستي  ، از روز ازل بوده نازل شده
اي براي وضع قوانين  منبعي مهم براي سرمشق گرفتن زندگي و سرچشمه

اين در ! ه، از اين گونه مطالب بي اهميت سخن به ميان آوردنه اينك. باشد
حالي است كه نه تنها در ميان جوامع غير اسالمي، بلكه در ميان خود 

  . نمايد اي صحيح پياده  است احكام را به شيوه مسلمانان نيز، قرآن نتوانسته
ي  ي تغذيه ها، سواي از ظاهر سكسي آن، سرچشمه واضح است كه سينه

ي عربستان رسم بر آن بوده  شبه جزيرهاز روزگاران كهن در .  استنوزاد 
دنيا مي آمدند؛ به  به دار جامعه  ي سرمايه كودكاني كه، از ميان طبقه است كه 

محمد خود از . پرورش مي يافت و رشد مي كرد)  دايه(ي زني شيرده وسيله
تعداد زنان . دان پرورش يافته ي دايه وسيله است كه به كودكاني بوده  جمله 
و در مقابل گرفتن مزد،  بيشترشان فقير بوده . در آن روزگار زياد بود شيرده 

@@@587.شير دهي مي كردند
مشترك  دايه رسوم دوران قبل از اسالم،كودكاني كهطبق آداب و 

اما اسالم اين رسم را عوض . داشتند، خواهر و برادر محسوب نمي شدند
اين روند بر .  برادر به حساب آوردكرد و كودكان همشير را، خواهر و
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داراني كه   سرمايه588.تأثير مي گذاشت  مناسبات  تمامي اعضاي خانواده 
مي سپردند، مي بايست شناخت خوبي از آن  هاي خود را به دست دايه  بچه

  . مشكل ازدواج برايشان به وجود آيد مبادا در آينده  كه. باشند زنان داشته 
ت كه اسالم ابداعي نو براي مكيدن پستان مطلب قابل تأمل اين اس

منظور روشن كردن  ي سكس، بلكه به نه از جنبه البته . است كرده  عرضه
اين قانون . اي براي مشكالت اجتماعي چگونگي خويشاوندي و راه چاره

اگر . اي حالل ي مردان به شيوه عبارت است از مكيدن پستان زنان به وسيله
ي را از خود حرام كند و آن زن را همانند مادر يا ا مردي بخواهد زن بيگانه

را مك  ي يكي از بانوان آن خانواده  خواهر نگاه كند، الزم است كه سينه
در اين صورت هرگاه آن مرد در خلوت با يكي از زنان آن خانواده . بزند

  .شود؛ نمي توان به آن ها بدبين شد ديده 
@I@>æĆi؛ است كه همسر محمد، روايت شده  از عايشه  �óŽjĆnžÈ@ ŽæĆi@ �ó�ÑĆîŽ‰žy@ bŽi�c

�óŽÉïñiŽŠH@ Lسالم(اي داشت به نام  كي از اصحاب محمد، پسر خواندهي .(
I�óŽÉïñiŽŠ@>æĆi@�óŽjĆnžÈ@>æĆi@ñ‡ïñÜŽíي خويش يعني  برادرزادهÜa@ŽoĆåñi@�óŽáñ�b�Ð@H را به عقد وي
 كسي پسر است كه هر رسم بر آن بوده  بنابراين درمي يابيم كه . در آورد

يتيم يا فقيري را بزرگ مي كرد، همانند پسر خود با او برخورد مي كرد و 
شريك بود، اگر پدر  در غم و شادي خانواده. مي شد به راستي پسر خانواده 

از ارث سهم مي  ي يكي از اعضاي خانواده  اش مي مرد، به اندازه خوانده
پيامبر . ش صدا مي زدندا تا جايي كه مردم وي را به نام پدر خوانده. برد
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ي خود يعني  و دختر عمه. است پرورانيده ” زيد“اسالم نيز كودكي را به نام 
به وي  و كنيزي را به عنوان هديه  زينب را نيز، به نكاح وي در آورده

تا جايي كه ايشان را با نام پدر واقعي خويش نمي شناختند . است بخشيده 
  . بلكه مي گفتند، زيد بن محمد

دليل هوسراني محمد و حل مشكل وي؛ هم چنان كه در   اسالم بهاما
بخش همسران محمد، در اين مورد سخن به ميان آورديم، اين رسم زيبا را 

@@:اي محو و نابود كرد با آوردن آيه
IĆâ�ÙžäaŽíĆ‚>h�Ð@ ĆâžèŽöbŽie@ aížá�ÝĆÉŽm@ Ćâ�Ü@ Ćç>h�Ð@ ñêMÝÜa@ Ž‡ĆåñÈ@ �ÂŽ�Ô�c@ Žížè@ Ćâ>éñ÷bŽił@ ĆâžèížÈĆ†a@ðñÐ@

Ćâ�ÙïñÜaŽíŽàŽì@>æîĐ‡ÜaH589@@
تر است و اگر  پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادالنه] نام[آنان را به 

  ...شناسيد، پس برادران دينى و موالى شمايند پدرانشان را نمى
و اين رسم، كه عبارت بود از سرپرستي كودكان بي سرپرست و 

 اجتماعي و پرورانيدن آن ها و خود حكايت از آداب و رسومي
و ) bŽi�c �ó�ÑĆîŽ‰žy(براي مثال . شد ي فراموشي سپرده انساندوستانه داشت؛ به حيطه

@��ÞĆïŽéž(همسرش žoĆåñi@ �ó�ÝĆéŽ�( ، بودند و او را  سالم را از بچگي بار آورده
 bŽi�c(سبب شد كه  اما اين آيه. بودند و برايش همسر اختيار نموده بزرگ كرده

�ó�ÑĆîŽ‰žy ( تنها با اين . بود، از وي بدگمان شود  وي پدري كرده در  حقكه
همسرش از اين بد گماني . ذهنيت كه اين پسر شايد با همسرش سكس كند

نزد پيامبر مي رود و به  براي رفع اين مشكل اجتماعي سهله؛. بود وي بو برده
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، بعضي اوقات كه پيش  سالم اكنون ديگر جوان رشيدي شده: او مي گويد
محمد در .  احساس مي كنم كه شوهرم به وي بدبين استما مي آيد،

تا بر وي حرام گردي و بدبيني شوهرت  او را شير بده: جواب مي گويد
است كه؛ از شير پستان  در روايتي ديگر گفته. نسبت به او بر طرف شود

مگر ممكن است به مردي ” :است زن در جواب گفته. هايت سيرابش كن
مي دانم : محمد با پوزخندي بر لب، مي گويد! در آن سن و سال شير داد؟

)  در ادامه. (است و تا جايي كه جنگ بدر را هم شاهد بوده  كه بزرگ شده 
و اين چنين آن زن پستان  590.اي كامل تبديل مي كند پوزخندش را به خنده

  .هايش را در دهان وي گذاشت
فاً به خاطر اند، صر اگر چه مردان داراي ريش و سبيل و پا به سن گذاشته

از  اين كه به عنوان اشخاص نزديك به هر زني محسوب شوند؛ با استفاده 
اين حكم شرعي تاكنون هم ! اند هاي زنان را مك زده ترفندي شرعي، سينه

چنان ماندگار است و به عنوان امري شرعي، هر مردي مي تواند از آن 
اما تنها . باشد كردهاست كه آن را تحريم  و متوني هم يافت نشده . گيرد بهره

است، و  ؛ و پس از وي كمرنگ شده  شده در زمان محمد به وفور ديده 
مسبب اين كمرنگ شدن قطعا عدم سازگاري اين حكم با عقل و منطق 

  .است بوده 
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 مطابق آن حكم، با يك يا دو بار مكيدن، محرم شدن صورت نمي 
است، اين امر بايد  ه بلكه مطابق آن آياتي كه در قرآن وجود داشت591.پذيرد 

 و هر بار هم تا يك دقيقه 592.موقعيت متفاوت صورت گيرد بار و در ده  ده 
بعدها اين . دقيقه عمل مكيدن انجام شود كه با اين حساب، ده. طول بكشد 

اند؛ به طوري كه  را وقت زيادي براي اين كار تشخيص داده دقيقه ده 
اند كه با اين  ي كه زناني بودهتا جاي. است  را در پي داشتهيمشكالت جنسي

بار را به پنج   ده  اند، در نتيجه مقدار از زمان، چندين بار به ارگاسم رسيده
پس اكنون مي توان براي حصول تحريم، پنج بار عمل 593.اند بار تقليل داده

اگر از اين تعداد مك زدن ها بيشتر شد، حكم آن . مكيدن را انجام داد
براي استناد به . نمي رسد  پنج بار به حصول نتيجه روشن نيست؛ اما كمتر از

مردي را نزد خواهرش اُم  عايشه : كرد اشاره اين بخش مي توان به اين واقعه 
بار وي را شير دهد، تا بتواند نزد وي  كلثوم، فرستاد و از وي خواست كه ده

يش؛ بود و به سبب بيمار بار وي را شير داده  اما اُم كلثوم تنها سه. بماند
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بروم  آن مرد خود مي گويد، من نتوانستم نزد عايشه . نتوانست ادامه دهد
بار  بود و تعداد دفعات به ده بار، مرا شير داده  چون كه خواهرش تنها سه

   594.نرسيد
و معمولي  شايد اين مك زدن براي كسي هم چون سالم، عملي ساده

و از  بول كردهرا، به سان مادر خويش ق باشد؛ چون كه شخص شيرده بوده
اما براي اشخاص غريبه و ناآشناي . است كودكي با وي بزرگ شده 

، نه تنها نمي تواند راه حلي درست و   آن منطقه ي سكس زده جامعه
 صحيح براي رفع مشكالت اجتماعي باشد، بلكه خود مشوق يساز چاره

ن اي از همسرا برخي از مسلمانان از جمله عده.  نيز مي باشدياعمال سكس
اند  و مدام گفته. محمد، اين چنين مشكل گشايي كردن را نمي پسنديدند

چنين كاري را انجام نمي دهيم و اين مشكل را مختص به  كه ما به هيچوجه 
اين بود كه بعد از دوران محمد  چنين . اند كساني همچون سالم دانسته

 جزء  كه هر دو و حفصه  اما عايشه 595.اي رو به كمرنگ شدن نهاد پديده
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 يقِ، فَقَالَتدالص : يهعضأَرلَيخُلَ عدتَّى يح ،اتضَعشْرَ رع . مالكُْلُثومٍ : قَالَ س ي أُمْتنضَعفَأَر

َثالَثَ رضَعات، ثُم مرَِضت، فَلَم تُرْضعني َغيرَ َثالَث رضَعات، فَلَم أَكُنْ أَدخُلُ علَى عائَشةَ، 
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اي ديگر با اين حكم اسالمي، در تعامل  همسران محمد بودند به شيوه
تنها براي رفع مشكالتي  داشتند كه چنين قانوني نه آن ها عقيده. اند بوده

از اين رو، مرداني بودند . شود ي مردم مي  مانند مورد سالم، بلكه شامل همه
وند و با آن ها خلوت داشتند، هر زماني كه بخواهند، نزد آن ها ر كه اجازه

از اينرو  .باشند كنند، تنها به شرط اين كه از راه شير دادن قوم و خويش شده
 تا 9اينكه كم سن و سال بودند و سن آن ها بين  به خاطر و حفصه  عايشه 

به  باألخص عايشه . است،  قادر به شيردادن به ديگران نبودند سال بوده 26
ŽoĆåñi@ãírÝØ@ã�a@(بنابراين به خواهرش . دهايش كوچك بو سبب اين كه سينه

>ÖîĐ‡Đ—Üa@�‹ÙŽi@ðñicH بود كه مرداني را كه مي   و دختران برادرش دستور داده
æĆi@>âñ–bŽÈñ<@(نيز يكي از اصحاب   حفصه 596.خواهند نزد او بمانند، شير دهند

Ş‡ĆÉŽ�@ >æĆi@ ñêMÝÜa@ ñ‡ĆjŽÈH را نزد خواهرش)>æĆi@ Ž‹ŽážÈ@ ñoĆåñi@ �óŽáñ�b�ÐñlbMnŽƒÜa@ ( فرستاده
نزد خواهر و  تعداد كساني كه عايشه 597.بار به وي شير بدهد است تا ده  

                                                                                                                           

 سنن ابي داود، كتاب الرضاع، .1781حديث. الرضاع، باب ما جاء في الرَّضَاعةِ بعد الْكبرِ
 .باب من حرَّم به

فَأََخذَت ِبذَلك عائَشةُ أُم الْمؤْمنينَ، فيمنْ كَانَت تُحب أَنْ يدخُلَ علَيها منَ الرِّجالِ،  (-596
أَخ نَاتبيقِ، ودكْرٍ الصأبِي ب كُْلُثوم ِبنْت ا أُمرُ أُْخَتهتَأْم أَنْ فَكَاَنت تبنْ أَحنَ معرْضا أَنْ ييه

. موطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرَّضَاعةِ بعد الْكبرِ). يدخُلَ عَليها منَ الرِّجالِ
 2061حديث. سنن ابي داود، كتاب الرضاع، باب من حرَّم به. 1781حديث

أَرسَلت بِعاصمِ بنِ عبد اللَّه بنِ سعد، إِلَى أُخْتها فَاطمةَ ِبنْت أَنَّ حفْصةَ أُم الْمؤْمنينَ،  (- 597
عمرَ بنِ الْخَطَّابِ تُرْضعه عشْرَ رضَعات ليدخُلَ عَليها، وهو صغيرٌ يرْضَع، فَفَعَلت، فَكَانَ 

 1775حديث. ضَاعةِ الصغيرموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ر.) يدخُلُ عَليها
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بر ما  به خاطر مشكلي كه. هايش مي فرستاد، زياد بود و برادرزاده خواهرزاده 
بود تنها مرداني مي توانند پيش وي روند كه از  معلوم نيست، دستور داده

باشند نه از سينه  هايش شير نوشيده   خواهرزادهي ي خواهر، و يا از سينه سينه
ي زنان برادرانش شير خورده  و كسي را كه از سينه. اش ي افراد خانواده بقيه 
@@598.بود، به حضور نمي پذيرفت 

اين . باشد داشته  بود با مردان زيادي مراوده  توانسته بدين ترتيب عايشه 
است تا جايي  مل بوده براي شوهرش محمد، غير قابل تح كارهاي عايشه 

است كه، گويا  نقل شده  روايتي در اين باره. كه روزي او را دعوا مي كند
را در خلوت  در يكي از روزها كه محمد به منزل مراجعت مي كند عايشه 

زماني كه : اين گونه اين رويداد را تعريف مي كند عايشه . با مردي مي بيند
به او . را در صورتش مي ديدمما را ديد، حالتش عوض شد، عصبانيت 

محمد در جواب . اي پيامبر خدا اين مرد برادر رضاعي من است: گفتم
به خوبي برادر رضاعيتان را بسنجيد، آگاه باشيد كه بسياري از شير : گفت

   599.است خوردن ها، از روي گرسنگي بوده 
                                                           

أَنَّ عائشَةَ زوج النَّبِي، كَانَ يدخُلُ علَيها منْ أَرضَعه أَخَواُتها، وبنَات أَخيها، والَ  (- 598
موطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في ). يدخُلُ عَليها منْ أَرضَعه نساء إِْخوتها

 1776حديث. اعةِ بعد الْكبرِالرََّض

فاشتد . دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي رجل قاعد: قالت عائشة (- 599
. إنه أخي من الرضاعة! يا رسول اهللا: قالت فقلت. ورأيت الغضب في وجهه. ذلك عليه
صحيح مسلم، . )"فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن إخوتكن من الرضاعة"قالت فقال 

 1455كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة حديث
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 به )Ći@ñêMÝÜa@ñ‡ĆjŽÈŽ‡î>�Žî@>æ( اي به نام  مطابق روايت ها شخص پا به سن گذاشته
و به برادر رضاعي عايشه  را مك زده هاي عايشه  منظور شير خوردن، سينه

  600.است شده  شناخته 
اي كامالً ارتجاعي  ها و از اين طريق خويشاوند شدن، پديده مكيدن سينه

با مشكل عدم اعتماد مرد مسلمان به مادر، خواهر، زن،  است براي  مقابله
 انسان ها را معضلي ي سلم صحبت و مراودهاسالم حق م. دختران خويش

ها غير از  اين در حاليست كه مك زدن سينه. است كرده  اجتماعي قلمداد 
. وجود آوردن مشكالت و معضالت اجتماعي، چيز ديگري در پي ندارد به

با هم مراوده   كهي ا هر  مذكر و مؤنث غريبه اسالم بر اين باور است كه
د، يا در جايي خلوت بنشينند، در مورد سكس و باشند، صحبت كنن داشته  

تا جايي كه هر نوع قرابت مرد و زن را . ي كام گرفتن توافق مي كنند نحوه
  . ختم به سكس مي داند

  باب هشتم

  شبيخون زدن
مطابق فرهنگ باستان و احكام اسالم، مردان از راه هاي گوناگون مي 

هنگام سفر مي توانستند براي . توانند اميال جنسي خود را ارضاء نمايند
مدتي از زنان موقت خود كام . مدت زماني معين ازدواج موقت كنند

سكس  هنگام جهاد، با زنان اسير شده. ، سپس آن ها را طالق دهند گرفته
تنها . اند اند، كام گرفته يا از كنيزاني كه آن ها را خريداري كرده. اند كرده

                                                           

 .حديث السيدة عائشة, باقي مسند األنصار, مسند أحمد - 600
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ردان خود را ارضاي جنسي نمايند،  زنان اند همانند م طيفي كه نتوانسته
است، كه تاريخ اسالم اهميت  اي شده  اين امر موجب ظهور پديده. اند بوده

منظور، وقايع مربوط به شبيخون هاي شبانه و . است آن نداده  چنداني به
 .اند تجاوز به زناني است كه شوهرانشان در خانه حضور نداشته

 عربستان از يكديگر، حدأقل هشت روز ي  جزيره مناطق مختلف شبه فاصله
است كه مجاهدان اسالم براي  بسيار اتفاق افتاده . است يا سواره  با پاي پياده

ي دين اسالم در ساير مناطق، به جنگ  مي رفتند و مدت  گسترش و اشاعه
غ دين، به يا به عنوان پيك يا مبلِّ. يك ماه يا دو ماه نمي توانستند برگردند

زنان اين . اند اند و مدتي طوالني در سفر بوده ناگون سفر كردهشهرهاي گو
در  چنين مرداني به سبب طوالني بودن مدت دوري از شوهرانشان؛ هميشه

 .اند كه مردانشان بازگردند و هوس جنسي آن ها را فرو نشانند انتظار بوده

ي چنين زناني  مسلماناني كه در شهر باقي مي ماندند؛ از درون آشفته
از زنان  كي از اين دستهي مي خواست با يو هر گاه مسلمان. اه بودندآگ

رسم . خوش باشد، شبانگاه به منزل وي مي رفت و از وي كام مي گرفت
باشد،  كرده است كه اگر مردي به چنين منازلي مراجعه معمول چنان بوده 

از زنان  به اين دسته! است زن بدون هيچ گونه مقاومتي، رام وي شده 
  . مي شود گفته )مغيباتال(

بسياري از اين گونه رويدادها، به خاطر اين كه با رضايت زن و شبانه و 
اما از روي احكام . است در خفا انجام مي گرفت؛ در منابع ثبت نشده 

چون . است و همه گير بوده  اي گسترده  محمدي، معلوم مي شود كه پديده
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روايتي را از  اري در اين بارهامام بخ. است كه بارها در آن دخالت نموده 
@@:  است كرده  محمد نقل 

@ñêMÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žßb�Ô@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@žê�ÝĆè�c@Ć×ž‹nŽî@b�Ý�Ð@�óŽjĆïŽÍÜa@Ćâ�Øž‡Žy�c@Žßb���c@aŽ̂ >g
bIÝĆï�ÜN601@@

چه به خاطر مسافرت، يا جنگ، يا (اگر شخصي از ميان شما : محمد
مدت طوالني برنگشت، كسي حق ندارد ) يك و امثالهمفتوحات و يا پ

  .شبانگاه؛ درب منزل وي را بكوبد
است، معلوم مي  كرده  براساس روايتي ديگر كه امام مسلم آن را نقل 

است رفع كند  از اندرز و ارشاد نتوانسته شود محمد اين مشكل را با استفاده
  : از اينرو به تهديدي متافيزيكي پناه مي برد

b�ÔñêMÝÜa@žßíž�ŽŠ@ŽßZ@^Ćâ>éñmbŽéşà�c@ñóŽàĆ‹žz�Ø@Žæîñ‡ñÈb�ÕÜa@ô�ÝŽÈ@Žæîñ‡ñèbŽvžáÜa@ñöbŽ�ñä@�óŽàĆ‹žy.602  
احترام همسران مجاهدان، همانند حرمت مادران كساني است كه در خانه 

  .هستند و در حال جهاد نيستند
                                                           

 ليال إذا أطال الغيبة، مخافة أن ال يطرق أهله: (كتاب النكاح، باب. اريصحيح البخ - 601
 4946حديث). يخونهم أو يلتمس عثراتهم

602 -)  ولُ اللَّهسنْ : قَالَ را ممو هِماتهةِ أُمرْمينَ كَحدلَى الْقَاعينَ عداهجالْم اءسةُ نرْمح
جرَأَةِ رى امف خْلُفلٍ يجنْ رةِ فَأَخَذَ ماميالْق موي لَه فقا إِالَّ ويهف ُخونُهينَ َفيداهجنَ الْملٍ م

حرمة نساء المجاهدين، وإثم : صحيح مسلم كتاب اإلمارة، باب) عمله ما شَاء فَما َظنُّكُم؟
 سنن ابي داود كتاب الجهاد باب في حرمة نساء 1897حديث .من خانهن فيهن

، واحمد بن حنبل، وسنن النسائي، كتاب الجهاد، باب 2496مجاهدين على القاعدينال
 3189 حديث47
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ي محمد نشان از عصبانيت و ناراحتي  همان طور كه پيداست، اين گفته
اي براي رفع اين  است چاره ي دارد و روشن است كه محمد نتوانستهو

عدم شناخت از مسلمانان و اصحابي كه شبانه به . مشكل فساد برانگيز بيابد
اند؛ ترس و اضطراب را در دل  همسران برادران مجاهدشان تجاوز كرده

 و بود كه دور از آباداني و در صحراها زندگي مي كردند زناني ايجاد كرده 
امام مسلم . اين كه؛ مبادا آن ها نيز مورد تجاوز مؤمنان خدايي قرار گيرند

او را طالق داد و به تنهايي ) óá�bÐ oåi ÷ïÔ (زماني كه شوهر: است نوشته
و به محمد  زندگي مي كرد از دست شبيخون زدن هاي شبانه ايمن نبوده 

د تعرض شبانه اي پيامبر خدا؛ خيلي مي ترسم از اين كه مور” :است گفته
است كه مسكن خود را عوض  محمد نيز به او دستور داده . “قرار گيرم

  603.كند
روحانيون و علماي اسالم، در مورد دوران محمد و پس از محمد، 
ديدگاه مثبتي دارند و از صفات نيكو و ايمان راسخ و پاكدامني اصحاب 

م، به يقين غير اما زماني كه تاريخ را ورق مي زني. سخن به ميان مي آورند
قابل انكاري مي رسيم كه زنان اصحاب از دست تجاوزات ديگر صحابه، 

تا جايي كه محمد نيز . اند به نوعي در اضطراب و نگراني بوده هميشه
  . است با تهديد و ارعاب، مشكل گشاي اين مسائل باشد نتوانسته

                                                           

وأخاف أن . زوجي طلقني ثالثا! يا رسول اهللا : قلت: قالت. عن فاطمة بنت قيس (- 603
كتاب الطالق، باب باب المطلقة ثالثا ال . صحيح مسلم). فأمرها فتحولت: قال. يقتحم علي

 1482نفقة لها حديث
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  باب نهم

   بودنيخنثـ

  
الق و كردارشان، يا يكي از مي شود كه اخ خنثي، به انسان هايي گفته

اي طبيعت كرد؛ دارا  اندام هاي تناسلي جنس مخالف را به عنوان پديده
  ايجاد تغييراتي در  موجب)xy-xx(اختالط در هورمون هاي . هستتند

و در واقع انسان دستخوش  رفتار انسان شده  كاركرد جسم و نيز در شيوه
ي رفتار انسان اثر   بيماري بر نحوهابتالء چنين. تغييراتي بيولوژيكي مي شود

مثالً مرد . مي گذارد و رفتارهاي جنس مخالف را از خود بروز مي دهد
تغييرات . هم صادق است اما با رفتارهايي زنانه، يا عكس اين قضيه. است

 يدر برخي موارد، مردان دارا. بيولوژيك تغييرات جسمي را به دنبال دارد
 را دارا ي ا مواردي زنان نيز آلت كوچك مردانهنيز هستند و در  آلتي زنانه

. اند در برخي از موارد، هر دو آلت در چنين افرادي؛ به يك اندازه. هستند
ي طبيعي،  ي شكل گيري اين پديده نحوه.  ها نيز به همان شيوه در مورد سينه

، با  ارتباطي تنگاتنگ دارد با شرايط و نوع اسپرم هايي كه در آن لحظه
اگر شخص مذكر . در داخل رحم تركيب مي شوند ي جنسي ماده سلول ها

غير از داشتن . باشد، پس رفتار و اخالقي زنانه را از خود بروز مي دهد
در راه . اخالق و رفتاري زنانه، صدايي نازك و پوستي صاف و بي مو دارند

رفتن و خوابيدن و خوردن و طرز لباس پوشيدن و بسياري از رفتارهاي 
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اين چنين مرداني را زن صفت مي .  چون زنان رفتار مي نمايندديگر، هم
برخي از چنين مرداني مو بر صورتشان نمي رويد و كوسه مي . نامند
،  اين دسته.  اما اگر زن باشد، رفتارهايي مردانه از وي سر مي زند604.شوند

در برخي موارد، اندك موهايي درصورت و زير چانه همچون ريش و 
. ايشان بم است و رفتارهايي مردانه از خود بروز مي دهندصد. سبيل دارند

 . مي شود كه به اصطالح به آن ها خنثي گفته 

I@öb�åÜaì@ßbu‹Üa@õ‡Ü@ð�å§a@Ãb“åÜaسامي عبداهللا در كتاب خود به نام 
òˆb“Üaì@ óîí�Üa@ ë‹èaíÄ@ À ( است كه؛ هيچ مردي به معناي  كرده  عنوان

به .  به معناي اخص كلمه زن نيستاصلي كلمه مرد نيست، هيچ زني هم
و هر يك . نيست% 100تعبير ديگر ميزان ذكوريت و يا تأنيث در هر كدام 

براي مثال برخي از مردان تناسب . مخلوطي از هر دو جنس است
كم و زياد بودن اين . مي باشد% 15و ميزان زنانگيش % 85مردانگيش 

از اين رو . ستقيم داردنسبت، بر روي اميال و رفتار جنسي شخص، تأثير م
در . اندام هاي جنسي مردانه، دليل بر خصلت مردانگي شخص نيست

است كه؛ چنين شخصي در شكل و شمايلي  شده  بسياري از موارد ديده 
ي راه رفتن و يا صحبت كردن و يا لباس  مردانه رفتارهايي زنانه چه در نحوه

 تمامي جهان تعداد  در605.است پوشيدن و حتي در اميال غريزي نيز داشته
معدودي از افراد انساني به چنين دردي مبتال هستند، و تشخيص آن ها به 

                                                           

 . اي داراي هورمون اضافي زنانه باشد شرط نيست هر كوسه  البته - 604

  13-12 از كورديار، مختصري از تاريخ هم جنس بازي در خاورميانه ص، - 605
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مي باشند،  تعداد زناني كه متأثر از هورمونهاي مردانه. آساني امكان پذير نيست
 .خيلي بيشتر از مردانيست كه حالت هاي زنانه از خود بروز مي دهند

غييرات بيولوژيكي انسان ها ارتباط مستقيم اي طبيعي، كامالً با ت اين چنين پديده
از طرف ديگر دين . دارد و شخص هيچ نوع دخالتي در به وجود آمدن آن ندارد

محمد چنين واقعيت طبيعي و اين . هيچ گونه آگاهي ندارد اسالم نيز، در اين باره
است كه اين  ، و منشأ آن را تشخيص نداده  تغييرات بيولوژيكي را درك نكرده

ي ننگ  از اينرو چنين رفتارهايي را مايه.  رفتارها حاصل طبيعت هستندگونه
اي و مورد لعن و نفرين خود،  است، و چنين افرادي را شامل قانوني عشيره دانسته

 :است قرار داده 

@ñêMÝÜa@žßíž�ŽŠ@ŽæŽÉ�Ü@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@ĐåÜbñi@>ßbŽuĐ‹Üa@Ćæñà@Žµ>éĐjŽ“ŽnžáÜa@ñpbŽéĐjŽ“ŽnžáÜaŽì@ñöbŽ�
>ßbŽuĐ‹Übñi@ñöbŽ�ĐåÜa@ĆæñàN606@Žßb�ÔŽì@@DĆâ�Ùñmížïži@Ćæñà@Ćâžèížu>‹Ć‚�cN   

هم . است مرداني را كه خود را مشابه زنان قرار مي دهند كرده  محمد لعنت 
اگر : است و گفته. است زناني را كه مانند مردان رفتار مي كنند كرده  چنين لعنت 

  . را ديديد، به خانه راه ندهيد، بلكه آن ها را از شهر بيرون كنيدچنين كساني
عمر نيز، هر كدام يك نفر را از شهر بيرون   خود محمد و هم چنين خليفه

و شخصي را كه به  كسي كه محمد او را بيرون راند، زن صفت بوده. اند رانده
دارند  يده دستور عمر از شهر بيرون راندند، برخي گويند زن صفت و بعضي عق

  607.است كه خنثي بوده 
                                                           

 ì@öb�åÜbi@çíéj“n¾aßbu‹Übi@pbéj“n¾a, باب, كتاب الباس,  صحيح البخاري-606

« عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النَّبِى لَعنَ الْمَخنَّثينَ منَ الرِّجالِ والْمتَرَجالَت منَ النِّساء وقَالَ  (- 607
 كُموتينْ بم موهُفالََن. » أَخْرِج رُ ُفالَناً أَومع أَخْرَجفُالَناً و النَّبِى سنن الدارمى). ةًقَالَ فَأَخْرَج .

إخراج المتشبهين بالنساء : كتاب اللباس، باب.  صحيح البخاري2705االستئذان حديث
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  باب دهم

  

  وقايعي در مورد عمر بن خطاب
  

عمر بن خطاب نقش آفرين چندين داستان سكسي است كه مي توان 
اي است در  يكي از آن ها، آيه.  در مورد آن ها بيان كرديتفاسير مختلف

  . ي بقره كه ما را با  شخصيت وي بيشتر آشنا مي كند سوره
@Ćâ�ØžûfŽ�ñäĆâžnĆøñ’@ôşä�c@Ćâ�ÙŽqĆ‹Žy@aížmd�Ð@Ćâ�ÙMÜ@ČtĆ‹ŽyN608@@

كه خواهيد به ] و هر گونه[زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا 
  ...آييد]در[كشتزار خود 

عمر، بر به يكي از رويدادهاي سكسي  اين آيه،) شأن نزول(علت پيدايي 
. است كرده  اي معقدي با همسرش همخوابگي  مي گردد كه در آن به شيوه

  : داستان از اين قرار است
@ Žßb�Ô@oÙ�ÝŽè@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî@ Žßb�Õ�Ð@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@ô�Ü>g@lbMnŽƒÜa@æĆi@‹ŽážÈ@ŽöbŽu@\@bŽàŽì

@Ú�Ù�ÝĆè�c@ññ‰MÜa@\Žßb�ÔZ@^@ôŽyĆì�d�Ð@Žßb�Ô@bćøĆïŽ’@ñêĆï�ÝŽÈ@č†ž‹Žî@Ćâ�Ý�Ð@Žßb�Ô@óŽy>ŠbŽjÜa@ðñÝĆyŽŠ@oÜşíŽy

                                                                                                                           

 1904حديث . كتاب النكاح، باب، في المخنثين.  ابن ماجة5547حديث. من البيوت
. سنن الترمذي، أبواب االستئذان واآلداب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء

 31فسير ابن كثير النور  ت2935حديث

 223 البقرة - 608
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ŽŠ@ô�Ü>g@êMÝÜa@êÜíž�M@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@M@óŽîfÜa@ñëñ‰Žè@@\@aížmd�Ð@Ćâ�Ù�Ü@ČtĆ‹Žy@Ćâ�ØžûbŽ�ñä
ĆâžnĆøñ’@ôşä�c@Ćâ�ÙŽqĆ‹ŽyN609 @@

اي : كه عمر بن خطاب نزد پيامبر آمد و گفت از ابن عباس نقل شده
  علت نگون بختي تو در چيست؟” :محمد گفت. رسول خدا، بدبخت شدم

يعني از راهي ديگر هم . (ب در مكاني ديگر اتراق كردمديش: عمر گفت
تا اين كه خداوند با وحي، اين . محمد سكوت مي كند). ام بستري كرده

و [زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا : را بر محمد نازل مي كند آيه
  ... آييد]در[كه خواهيد به كشتزار خود ] هر گونه

ن داستاني فراوان هستند و نمي توان شواهد در مورد واقعي بودن چني
اما علماي . است كرده  انكار كرد كه عمر از عقب با همسرش همخوابگي 

درست است كه : اند و مي گويند كرده دين به طريقي ديگر آن را توجيه
و در  است اما در معقدش فرو نكرده كرده  عمر از پشت با همسرش، جماع 

  . است كرده  فرج وي فرو 
 يا حرام بودن سكس معقدي با زن، نزد هيچ كدام از مذاهب حالل و

باز مي گردد كه  اين هم به مضمون اين آيه . است اسالمي روشن نشده 
از يك سو، مي توان گفت كه به سبب . داراي معاني و تعابير مبهمي است

 ، زنان شما كشتزارهايĆâ�Ù�Ü@ČtĆ‹Žy@Ćâ�ØžûbŽ�ñä(؛  در آيه” كشتزار“ي  وجود كلمه
كشتزار عبارت از زميني است كه براي توليد محصوالت از آن ). شمايند

از اين رو فرج را . ، كودك به دنيا مي آيد)فرج(از جلو . مي گيرند بهره 
                                                           

 223في تفسيرالبقرة ,  تفسير ابن كثير609
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را  هيبرخي از روايات اين نظر. ي كشتزاري مولد فرض كرد مي توان به مثابه
: مي گويد) حرث(ي  به كلمه براي مثال ابن عباس با توجه. قبول دارند

، همان منفذ جلويي است چون كه مكانيست براي زاد و  منظور از اين آيه
مي توان از پشت جماع كرد به شرطي كه ” :مي كند ن اضافهيهم چن. ولد

  .هدف همان فرج باشد نه معقد
كند چه  هم چنين مي توان اين گونه تفسير كرد كه مرد هر طور كه اراده 

اين نظر را با . باشد با همسرش جماع داشته از پيش يا از پس، مي تواند 
آمده  ، كه در آيه)هر گونه كه بخواهيد  (Ćâ�žnĆøñ’@ôčäc( توجه به اين چند كلمه

  . ما را به چنين تفسيري نزديك تر مي گرداند آيه . اند داده است، ارائه 
وجود دارد و يكي از  ي عمر، روايتي ديگر نيز در اين باره  به غير از واقعه

  :است كرده  اصحاب نقل 
@êMÝÜa@ŽßŽ�Ćä�d�Ð@�ÚñÜŽ̂ @ñêĆï�ÝŽÈ@‘bşåÜa@Ž‹�ÙĆä�d�Ð@bŽè‹žiž†@ðñÐ@ò�cŽ‹Ćàña@ŽlbŽ–�c@bIÝžuŽŠ@şç�c\@Ćâ�ØžûbŽ�ñä

Ćâ�Ù�Ü@tĆ‹ŽyN610@@
بود، مردم نيز وي را سرزنش  مردي با همسرش سكس معقدي انجام داده 

زنانتان كشتزاهاي شمايند، : را نازل كرد اين بود كه خدا اين آيه. مي كردند
  . هر گونه كه بخواهيد به كشتزار خود درآييد

 به تفاسير ابن كثير و قرطبي و  واقعيت اين است كه اگر كسي در اين باره
 مي   بيفكند، روايات و داستان هاي متعددي را در اين بارهيطبري و نظر

                                                           

في تفسيرالبقرة , تفسيرالقرطبي, تفسير الطبري, كنيد به تفسير ابن كثير  مراجعه- 610
223 
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واقعيت اين ولي . اند  اظهار تنفر داشتهيهرچند كه از جماع معقد. يابد
اي از قريشيان سكس معقدي انجام مي  است كه عمر بن خطاب و عده

  :دادند
@şæžéĆåñà@ Žçìž̂ ş‰�ÝŽnŽîŽì@ Lać‹�ÙĆåžà@ bćyĆ‹Ž’@ öbŽ�ĐåÜa@ ŽçížyŽ‹Ć“Žî@ ”ĆîŽ‹�Ô@ Ćæñà@ čðŽzÜa@ aŽ‰Žè@ Žçb�Ø

ñ‡ŽáÜa@Žçìž‹ñubŽéžáÜa@Žãñ‡�Ô@bşá�Ý�Ð@LpbŽïñÕÝŽnĆ�žàŽì@paŽ‹ñiĆ‡žàŽì@pIþjÕžà@ĆâžéĆåñà@ÞžuŽŠ@ŽxşìŽ�Žm@óŽåî
ñêĆï�ÝŽÈ@žêĆmŽ‹�ÙĆä�d�Ð@�ÚñÜŽ̂ @bŽéñi@ÊŽåĆ—Žî@ŽkŽèŽ‰�Ð@LŠbŽ—Ćä�dÜa@Ćæñà@ò�cŽ‹ĆàñaN611@@

اي بي  اي از قريشيان به شيوه عده: است كرده  قرطبي در تفسير خود بيان 
رحمانه زنانشان را چاك چاك مي كردند، از پشت و از جلو از آن ها كام 

زماني كه مكيان به مدينه مهاجرت كردند، مردي از ميان . مي گرفتند
مي خواست كه از  مثل گذشته . مهاجران با يكي از زنان انصار، ازدواج كرد

  . بود ي چنين كاري نداده  اما آن زن به وي اجازه. پشت با وي جماع كند
گير و غني در انجام سكس  ي عربستان داراي فرهنگي همه شبه جزيره

ي هم چون عمر نيز در انجام اين نوع كارها، تخصص بااليي شخص. است
 زماني كه 612.است كرده  ه زن اختيار و مطابق منابع مختلف، ُن. است داشته

حدود آن ها است،  عمر به خواستگاري اُم كلثوم دختر علي بن ابيطالب رفته
عمر خود چهار سال از محمد . اند پنجاه سال با همديگر تفاوت سني داشته

ي دختري محمد و دختر علي بوده  اُم كلثوم نوه. است وچك تر بوده ك
بعدها عمر . اند ي علي خواستگاري وي را رد كرده از اين رو خانواده. است 

                                                           

 223البقرة.  تفسير القرطبـي- 611

 .است شده  در قسمت تعدد زوجات به نام همسران وي اشاره -612
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ي وي، به علي  است تا شير بهايي سنگين، به جاي مهريه حاضر شده 
  . بپردازد

كلثوم چقدر علي دخترش اُم كلثوم را نزد عمر مي فرستد تا بفهمد كه اُم 
زماني كه اُم كلثوم به پيش عمر مي رسد، عمر نگاهي . كم سن و سال است

اُم كلثوم با . به وي مي اندازد و دستي تجاوزكارانه برايش دراز مي كند
چرا : وجود كم سن و سال بودنش، از وي عصباني مي شود و مي گويد

رد مي ات را خ چنين كاري مي كني؟ اگر اميرمؤمنان نمي بودي پوزه
چرا : بعداً كه اُم كلثوم پيش پدرش باز مي گردد به وي مي گويد. كردم

دخترم : فرستادي؟ علي در جوابش مي گويد مرا پيش شيخي پير و بدكاره
 613@!او شوهر توست

عمر چهل هزار ” :بعد از رفع مشكالت في مابين؛ ابن كثير مي نويسد كه
   614."درهم به عنوان شيربهاي وي، به علي مي پردازد

                                                           

زوجنيها يا أبا : فقال عمر. إنها صغيرة: ر بن الخطاب إلى أبيها علي، قالخطبها عم (- 613
أن أبعثها إليك، فإن : فقال له علي. الحسن فإني أرصد من كرامتها ما ال يرصده أحد

فقالت . هذا البرْد الذي قلت لك: قولي له: فبعثها إليه ببرد، وقال لها. رضيتها فقد زوجتكها
أتفعل : ووضع يده عليها، فقالت. قد رضيت رضي اهللا عنك: قولي له: ذلك لعمر، فقال

: ثم جاءت أباها فأخبرته الخبر، وقالت له. لوال أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك! ?هذا
ءوة إنه زوجك. بعثتني إلى شيخ سأم ) ك(حرف , كتاب النساء, ابن أثير.) قال يا بني

 .كُْلُثوم بِْنت علي بن أبي طالب

فتزوجها على مهر أربعين ألفاً، فولدت له زيد بن عمر :  نفس المصدر والعنوان- 614
 .األكبر، ورقية
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شخص كامالً هوسبازي بوده . تجربيات عمر در اين موارد كم نيستند
او را براي خواستگاري براي كس ديگري  است كه اتفاق افتاده . است 

) مروان(، )جرير (.است كرده  اما او براي خودش خواستگاري . اند فرستاده
و  بوده خواهان ازدواج با زني   پسر خود عمر بن خطاب، هر سه)عبداهللا(و 

عمر بن خطاب را  سپس توافق مي كنند كه.  مي پردازند مشاجره بر سر آن به
براي خواستگاري بفرستند، و ببينند زن مزبور كداميك از آن ها را انتخاب 

جرير خواهان : زماني كه عمر نزد آن زن مي رود به وي مي گويد. مي كند
 جواني قريشي مروان خواهان توست او هم. توست اما فردي الكلي است

پسرم عبداهللا نيز، خواهان توست و او هم از همان كساني است كه . است
عمر بن خطاب يعني خودم نيز خواهان تو . ام خود من، او را پرورانيده

هستم، تو كدام يك را انتخاب مي كني؟ آن زن هم با شنيدن نام عمر، 
 و 615.باشمدرست شنيدم؟ تصميم گرفتم كه، همسر تو : شادمانه مي گويد

  . عقد خود در مي آورد بدين ترتيب عمر زن را به
عاتَكة بِنْت زيد بن عمرو بن نُفيل در موردي ديگر، عمر به زني به نام 

. است؛ تجاوز مي كند  كه همسر عبداهللا پسر ابوبكر صديق بوده القُرَشية
دي به ح. است عشق و خاطرخواهي زيادي ميان اين عاتكه و عبداهللا بوده 

اند كه عبداهللا به جنگ و غزا نمي رفت و مدام با همسرش  عاشق هم بوده
اين عشق باعث شد كه پدرش ابوبكر، وي را به طالق دادن آن . مي ماند

تا اين كه پس از مدتي عبداهللا در يكي از جنگ ها . زن مجبور كند
                                                           

 585 ص 7م:  ابن قدامة- 615
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د بو بود كه قسم خورده  اين عشق چنان بر عاتكه تأثير گذاشته 616.شد كشته
چندين نفر به . شوهري ديگر را اختيار نكند بعد از وي دگرباره 

عمر بن . ي همه مي گذاشت بودند اما دست رد به سينه خواستگاريش رفته
ي افراد ديگر،  عاتكه مثل بقيه. است ي خواستگاران بوده  خطاب نيز از جمله

 به سرپرست و عمر از اين رفتار عاتكه به خشم آمده. است كرده  او را نيز رد 
. تو عاتكه را به عقد من در بيار، خودم بعداً تنبيهش مي كنم: است وي گفته

بعد از عقد كردن، روزي  . او هم ناچاراً عاتكه را به عقد وي در مي آورد
مي بيند عمر  است، زماني به خود مي آيد كه كه عاتكه در خانه تنها بوده 

است را  آن روز صورت گرفته جنايتي كه در . است باالي سر وي ايستاده 
  :تنها به اين دو جمله از ابن سعد اكتفا مي كنيم. نمي توان توصيف كرد

ßbÔ@Ï‹Ð@ báÝÐ@ @LbézÙåÐ@ @Lbé�Ñä@ôÝÈ@ béjÝÌ@ôny@ béØŠbÉÐ@ @ LbéïÝÈ@Þ‚‡Ð@Z
béi@ŽÒ$Ðc@@LčÓc@čÓc@čÓc@Nbéïmdî@ý@béØ‹mì@bè‡åÈ@æà@x‹‚@âqN617@@

تا .  او به جدال پرداختي وي شد و با دست به يقه. بر وي داخل شد
روشن است كه عاتكه راضي بدين كار . (وقتي كه عاتكه از حال رفت

، از اين روست كه مورد غضب عمر واقع مي شود و از خود بي خود  نبوده
ف يو پس از ارضاء شدن؛ پ و پس از آن عمر با وي جماع كرده.) مي شود

                                                           

كانت امرَأَة عبد اهللا بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأحبها حباً  (- 616
كتاب : ابن اثير.) شديداً حتى غلبت عليه وشغلته عن مغازيه وغيرها، فامره أبوه بطالقها

 .عاتكَة بِْنت زيد) ع(النساء، حرف

 195ص,الجزء السادس,  الطبقات الكبرى البن سعد- 617
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و ديگر سراغ وي نيامده  بيرون رفته) و با استهزاء و تمسخر(ف كنان يف پيپ
  . است 

  
ي رواج سكس معقدي، وجود احاديثي است كه در  دليل ديگري درباره

اند اگر از پشت سكس انجام گيرد به شرطي كه  آن ها، برخي ها گفته
. هدف فرج زن باشد حالل است؛ اما اگر هدف معقد وي باشد حرام است

مطلب .  حالل استدارند كه سكس معقدي كامالً برخي ديگر نيز عقيده
براي مثال . روايت هايست كه در مورد سكس معقدي مي باشند قابل توجه

@��ÑnÜa@(امام سيوطي در كتاب مشهور خود به نام  À@ Šírå¾a@ Š‡Üa
Šíqd¾bi( است آورده:  

در جواب . از مالك بن أنس در مورد سكس معقدي سؤال پرسيدم
   618.” مباح كردمهمين االن غسل سكس معقدي را بر خود” :گفت

كسي را نمي شناسم كه اين دين را : است عبداهللا بن قاسم گفته
سكس (باشد و رهرو آن باشد، اما در عين حال از حالل بودن آن  پذيرفته

                                                           

الساعة غسلت رأسي :  سألت مالك بن أنس عن وطء الحالئل في الدبر فقال لي- 618
  البقرة223ي   در توضيح آيه2ج.الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي. منه
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را براي اطمينان بيشتر قرائت كرد  بعداً اين آيه. باشد گمان داشته ) معقدي
)čäc@ Ćâ�ÙŽqĆ‹Žy@ aížmd�Ð@ Ćâ�Ù�Ü@ ČtĆ‹Žy@ Ćâ�Øžûb�ñäĆâ�žnĆøñ’@ ô زنان شما كشتزار شما هستند 

  ..)آييد]در[كه خواهيد به كشتزار خود ] و هر گونه[پس از هر جا 
  619آيا كالمي روشن تر از اين كالم وجود دارد؟” :پس از آن گفت

روايتي  ي نهايي در اين باب، مي توان با استناد به براي رسيدن به نتيجه
سيوطي اين . س معقدي حالل استسكديگر ادعا كنيم كه در شرع اسالم 

 :گونه بيان مي كند

شافعي ازحالل . اند به مجادله پرداخته شافعي با ابن الحسن بر سر اين مسأله
گيري خود  است اما ابن الحسن با اعالم جبهه بودن آن سخن به ميان آورده 

مكاني براي شخم زدن است و به اين ترتيب منظور از  است كه، مزرعه گفته
پس با اين حساب غير از فرج از هر : شافعي مي گويد. ج زن استآن فر

و جوابي برايش  او نيز سكوت كرده. طريقي ديگر كام گرفتن؛ حرام است
آيا تماس با ران هاي زن، و يا كام : مي گويد شافعي در ادامه. است نداشته

ز او ني. نخير: گرفتن از هر جاي قابل كام گرفتن، حرام است؟؟ عبداهللا گفت
 620.پس چرا بر چيزي اصرار داري كه درست نيست: در جواب مي گويد

                                                           

ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في أنه حالل، :  بن القاسم قال عبد اهللا- 619
. فأي شيء أبين من هذا: ثم قال} نساؤكم حرث لكم{يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ 

 نفس المصدر

 الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما - 620
أرأيت لو وطئها بين : كون ما سوى الفرج محرما، فالتزمه فقاليكون في الفرج، فقال له في
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از هر جايي كه : است كرده  به صراحت اشاره  منظور وي اين بود كه آيه
  . آرزو كرديد

�rØ@æiaمي نويسد :  
ßí�ÕŽî@čðñÉñÐbş“Üa@ŽÊñáŽ�@žêşä�c@â�ÙŽzÜa@‡ĆjŽÈ@æĆi@êMÝÜa@‡ĆjŽÈ@æĆi@‡şáŽzžà@bŽå�Ü@ô�ÙŽyZ@^Ž–@bŽà@ş|

@čðñjşåÜa@ ĆæŽÈM@ŽâMÝŽ�Žì@ ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@M@žêşä�c@‘bŽïñÕÜaŽì@öĆðŽ’@êº>‹ĆzŽm@ b�ÜŽì@êÝïñÝĆzŽm@ðñÐ@
ßb�ÝŽyN621@@

هيچ : است اند، او نيز گفته در مورد اين مسأله از شافعي سؤال پرسيده
اما قياس . حديث نبوي دال بر حالل و يا حرام بودن آن در دست نيست

  .كند كه حالل باشدحكم مي 
ي افرادي بر مي گردد كه خواهان آن  خواست و اراده سكس معقدي به

اما . است باشد، امري پسنديده  از لحاظ سالمتي، اگر حرام شده . هستند
 اًتآنچه از اين روايت ها مي توان استنباط كرد؛ اين است كه اسالم صراح

اي اين چنين مبهم؛  تنها به آيهو . است اي، آن را حالل  يا حرام نكرده  با آيه
شويم از اين كه اصحاب پيامبر، سكس  نبايد شگفت زده . است  كرده  بسنده

مخصوصاً عمر كه خود شخصي وارد و با تجربه . باشند معقدي انجام داده 
همبستر شدن با زنان و انجام سكس معقدي، يكي . است در اين كارها بوده 

توجيهاتي را كه علماي . نسي استاز انواع روش هاي كام گرفتن ج

                                                                                                                           

فكيف تحتج : قال. ال: أفيحرم؟ قال: قال. ال: ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث؟ قال
 نفس المصدر. بما ال تقول به؟

 223البقرة :  تفسير ابن كثير - 621
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اند، توجيهاتي  اسالمي در مبادرت نكردن عمر به اين كار، بيان كرده
باشد، با آن  اگر به فرض محال چنين عملي از وي سر نزده . ضعيف است

 ينزد محمد رود و اظهار بدبخت  است، الزم نبوده كه همه تجربياتي كه داشته
عمر بسيار زيرك . اي مكتوب نمايد يش آيهو او هم برا. نمايد و سرگرداني 

 بردن جاي شك و شبهه  و  اين گونه عاجزانه به محمد پناه تر از محمد بوده
به  است كه گويا به پيشنهاد او، چندين آيه تا جايي كه خود وي گفته! است 

: را تأييد مي كنند تا جايي كه مفسران نيز اين گفته. است شده  قرآن افزوده
است؛ اول اين كه به پيامبر  كرده  مورد با من همراهي  ر سه خداي من د

اين . ي خود سازيم را قبله) كعبه(ام كه بهتر است كه پايگاه ابراهيم،  گفته
@ô�ÝŽ—žà@ŽâïñèaŽ‹Ći>g@>ãb�ÕŽà@Ćæñà@aìž‰ñƒşmaŽìM(تغيير يافت  اي نازل شد و قبله بود كه آيه

ò‹ÕjÜa125 .( اي با  كه همسرانت از وراي پردهبه پيامبر گفتم؛ بهتر آنست
. آورند به آن ها روي مي مردم صحبت كنند، چون كه مردماني بدكاره 

@ŞlbŽvñy@ñöaŽŠŽì. (نازل شد اي نيز در اين باره آيه Ćæñà@ şæžèí�Ü�dĆ�b�ÐM@53االحزاب (
و زنهاي  ام كه؛ پيامبر مي تواند همسرانش را طالق داده ن گفتهيهم چن

. اي در اين مورد نيز، نازل شد اين بود كه آيه. ها نمايد جايگزين آن يبهتر
)şæ�ÙĆåñà@ać‹ĆïŽ‚@bćuaŽìĆŒ�c@žê�Üñ‡Ćjžî@Ćç�c@şæ�Ù�ÕMÝ��@Ćç>g@žê₣iŽŠ@ôŽ�ŽÈ-622).5 التحريم  

  
  

                                                           

ال يرى اإلعادة على من ما جاء في القبلة، ومن : باب, ابواب القبلة.  صحيح البخاري- 622
 393/394حديث. سها، فصلى إلى غير القبلة
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  ضمائم سكس و شرع و زن

  

  

  خالد و جنگ با مرتدان: كي

   ي حرّه واقعه: دو

  نگاهي به آيات خون بار
  

  
  جنگ با مرتدانخالد و : كي

  

ôáïánÜa@ Ëíi‹î@ æi@ ójÝÉq@ æi@ ‡jÈ@ æi@ †a‡’@ æi@ ò‹îíä@ æi@ ÚÜbà .س و يرئ
. عني تميم و عرنين بوديي مشهور آن روزگاران  شخصيت با نفوذ دو قبيله

اين خصوصيات باعث شده . است شخصي مهربان و مدافع و شجاع بوده 
به سبب . نديا است كه شاعران چندين شعر و چكامه در وصف وي بسر 

محمد نيز به . اند ي يربوع، مسلمان شده اسالم آوردن اين مرد، تمامي قبيله
ت جمع آوري زكات و درآمدهاي عمومي يخاطر امانتداري خالد، مسؤول

  .  بود وي واگذار كرده  قبايل و منطقه را به 
بعد از مرگ محمد و به خالفت رسيدن ابوبكر صديق به عنوان اولين 

ن، قبايل زيادي از دادن زكات به حكومت مركزي سر باز ي مسلمانا خليفه
رده  اي براي مشكالتي به نام جنگ هاي موسوم به كه مسبب و زمينه. زدند

. است سران قبايل، كه زكات نمي پرداخت؛ همين مالك بوده  يكي از . شد 
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او اعالم كرد كه از مسلمانان زكات نخواهد گرفت پولي دريافت نخواهد 
  . نمي پردازد  خليفه نيز پولي بهكرد و خود 

ابوبكر خيال مي كرد كه با زور شمشير مي تواند اين اشخاص را دوباره 
اي با اصحاب تشكيل  به همين خاطر جلسه. وادار به پرداخت زكات نمايد 

داشتند كه منافع ايجاب مي كند كه با اين  بسياري از حاضران عقيده . داد
چه از پرداخت زكات به عنوان يكي از اگر . افراد جنگي صورت نگيرد

اش ايمان  اسالم و فرستادهاند؛ اما در مجموع به خداي  فروع دين سر باز زده
است، كه در  از جمله مخالفان عمر بن خطاب بوده . دارند و مسلمان هستند

  : است ابوبكر چنين گفته صحبت هاي خود خطاب به خليفه
�Ô@Ć‡�ÔŽì@Ž‘bşåÜa@žÞñmb�Õžm@ŽÒĆï�Ø@ñêMÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žßb@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@ŽÞñmb�Ô�c@Ćç�c@žpĆ‹ñà�c

@ Ć‡�Õ�Ð@ žêMÝÜa@ bMÜ>g@ Žê�Ü>g@ b�Ü@ Žßb�Ô@ ĆæŽá�Ð@ žêMÝÜa@ bMÜ>g@ Žê�Ü>g@ b�Ü@ aí�Üí�ÕŽî@ôşnŽy@ Ž‘bşåÜa@@@@ ŽâŽ—ŽÈ@@@@žê�ÜbŽà@ðĐåñà
ô�ÝŽÈ@žêžibŽ�ñyŽì@ñê�ÕŽzñi@bMÜ>g@žêŽ�ÑŽäŽìñêMÝÜa@@N 

مي دهي با مردماني وارد جنگ شوي كه پيامبر در  چگونه به خود اجازه
ام تا با مردماني وارد جنگ شوم تا زماني  مأمور شده: است مورد آن ها گفته

و كسي هم كه گفت؛ غير از خدا . بگويند غير خدا هيچ خدايي نيست كه
مگر آن چه . شودهيچ خدايي وجود ندارد، مال و ثروت او از من حرام مي 

در (و حساب او به خداوند . است به عنوان حق خويش برايش تعيين شده 
  .بر مي گردد) قيامت

@@@: ابوبكر مي گويد
@ñòb�Øş�ÜaŽì@ñòb�Ýş—Üa@ŽæĆïŽi@Ž×ş‹�Ð@ĆæŽà@şæ�Ýñmb�Ô�d�Ü@ñêMÝÜaŽìN@@
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تمامي آن ها وارد كارزار خواهم شد؛ چون كه  به خدا سوگند بر عليه
  .اند ز و زكات تفاوت قائل شدهميان نما

ن منظور يبد. با تصميم بر جنگ با آن ها پايان پذيرفت ي جلسه  جهينت
غير از مناطق . سپاهي عظيم از جنگاوران مجهز را، راهي ميادين جنگ كرد

 .ديگر فرماندهي جنگ با مالك را نيز، به خالد بن وليد سپردند

i@�a@‡jÈ@æi@ò�Í¾a@æi@‡ïÜíÜa@æi@‡Üb‚@ãì�¬@æi@‹áÈ@æي يكي  خواهر زاده
@tŠb¨aزنان محمد، به نام @از oåi@ óäíáïàشخصيتهاي  او از جمله .  است

در سال هفتم هجري، يعني بيست سال پس از . است مشهور قريشي بوده 
به خاطر شجاعت وي؛ محمد در توصيف . است ظهور اسالم ايمان آورده 

بعد از فتح مكه به . يي استخالد يكي از شمشيرهاي خدا: بود وي گفته
وارد جنگ مي ) i�i@æà@óº‰u@�ñüÜ@æi@‹àbÈ@(ي  قبيله دستور محمد بر عليه

تا جايي كه از قرباني كردن بي گناهان . شود و قتل عامي خونين مي آفريند
 . است و كودكان نيز، خودداري نكرده 

د به يادگار در يمامه قتل عامي ديگر از خو) ðÑå¨a@óáÝï�à( هم چنين عليه
عوامل نقش  بعدها در جنگ با ايرانيان و روميان از جمله . است گذاشته 

ي شامات تسخير  با فرماندهي وي منطقه. است آفرين در جنگ ها بوده 
ي دوم، فوت شده  و در سال بيست و يك هجري در زمان خليفه. است شده 

  . است 
ي  قبيله. اش مي كنند لهاكنون همين خالد را، مأمور جنگيدن با مالك و قبي

خبردار شدند كه خالد با . ي البطاح زندگي مي كردند مالك در منطقه
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مالك براي جلوگيري از جنگ و . است  بر آنان نهاده يسپاهي بزرگ رو
مي رسد،  هنگامي كه خالد به منطقه . خونريزي، اطرافيانش را متفرق كرد

را تشكيل مي دهد، تا  چند نفرههايي  دسته. كسي را نمي بيند، تا با او بجنگد
اي رياكارانه توانستند مالك و  با طرح نقشه. جوياي مرتدان شوند

خالد با طرفداران مالك  زماني كه گروه . طرفدارانش را دستگير كنند
. ن وانمود مي كنند كه گويا هر دو طرف مسلماننديروبرو مي شوند، چن

ا سالح هاي خود را كنار گروه خالد از مالك و هوادارانش مي خواهند ت
با اتمام نماز، به آن ها . ي نماز برخيزند بگذارند و با آن ها به اداي فريضه

پيش خالد  مالك و دستيارش را دست بسته ور مي شوند و در نتيجه  حمله
، ßbéå¾a@oåi@ôÝïÜH(است به نام  در ميان اسراء هم، زني وجود داشته. مي برند

. است هاي زيبايي اعراب بوده   يكي از ملكه.است كه همسر مالك بوده 
اند كه اشعار  اند ساق پا و چشمانش آن قدر دلربا بوده آنطور كه گفته

به  مطابق آثار مكتوبي كه امروزه. اند زيادي را در وصف آن ها سروده
و باعث  است؛ زيبايي ليال توجه خالد را به خود جلب كرده دست ما رسيده 

  . مات خالد تأثير مستقيم گذارداست كه بر تصمي شده 
است كه با حضور ليال، خالد و مالك شروع به  در منابع مختلف آمده 

من تو را خواهم كشت : خالد خطاب به وي مي گويد. گفتگو مي كنند
. اي و از سجاح پيروي مي كني چون كه تو از راه پيامبر منحرف شده

  .  پيامبري مي كردنماند كه سجاح همان شخصي بود كه ادعاي ناگفته 
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 دوستتان اين اين سخن شما ادعايي قديمي است و قبالً: مالك مي گويد
  . اي بيش نيست بود و شايعه گمان برايش درست شده 

oÜč‡i@ýì@p‹şïÌ@bà@ãþ�>fia@ôÝÈ@bäcN@@
  . ام ام و دين خود را نيز، تغيير نداده من هم چنان مسلمانم و تغييري نكرده

ار ما را يار خود نمي داني؟ پس تو را يچرا:  كندخالد باز تأكيد مي 
  .خواهم كشت

اسالم @دو تن از اصحاب نامدار) ابوقتادة االنصاري(و ) بن عمراهللاعبد(
گفتگوها، احساس مي كنند كه خالد غير عادالنه با او  از نحوه. بودند

اين بود كه هر دو از مالك جانبداري مي كنند و از خالد . برخورد مي كند
  . آن ها وقعي نمي نهد گفته اما خالد  به.  خواهند كه او را به قتل نرساندمي

چرا تو حكم كشتن را صادر مي كني؟ مرا نزد : مالك مي گويد
  . ابوبكر ببر تا خود وي حكم را صادر نمايد خليفه

و . نيم نگاه انداختن به ليال باعث مي شود كه خالد اين پيشنهاد را نپذيرد
 ً."خدا مرا هالك گرداند اگر تو را نكشم”: ك مي گويدقاطعانه به مال

  .مي خواهد تا مالك را سالخي كند Iñ‡�ýa@ŠìŒýa@æi@Ša‹šHسپس از 
اين زن مرا به ": مالك نگاهي به همسرش مي اندازد و به خالد مي گويد

يعني زيبايي اين زن باعث شد كه چنين تصميمي بگيري، تا .("كشتن داد
  .)وي را صاحب شوي

  . پس از اتمام صحبت هايش ضرار گردن وي را مي زند
óïÝ»@oäbØì@ßbéå¾a@óåia@âï¸@ãc@ðèì@ò‹îíä@æi@ÚÜbà@òc‹àa@‡Üb‚@ôÑn–aìN@@
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بعد از به قتل رسانيدن وي، خالد زن وي را صاحب مي شود كه اسم وي 
  . است  و زني زيبارخ بوده  بوده) ام تميم(و مشهور به ) ليلي بنت المنهال(

بود به  همان طور كه به خالد گفته. الك درست از آب در آمدم گفته
زن مالك  خالد به. خاطر زيبايي اين زن مرا مي كشي، تا او را صاحب شوي

  . هم چنين تمامي افراد مسلح را از دم تيغ گذرانيد. تجاوز كرد
تأثير گذاشت؛ كه سوگند ياد كرد از )  ابوقتاده(اين قتل عام خالد چنان بر 

ن عمر بن خطاب يهم چن.  بعد در زير علم خالد، به هيچ جنگي نروداين به
  : است به خالد گفته

Úå»Šÿ@Lêmc‹àa@ôÝÈ@pì�ä@âq@LIbáÝ�à@Ic‹àc@oÝnÔ@L�a@ì‡È@bî@N@@
 را به قتل رسانيدي، سپس به همسرش يمسلماناي دشمن خدا، شخص 

ين رو اي از ا عني زنايي مرتكب شدهي(اليق سنگسار هستي . تجاوز كردي
كرده  او زنا : ابوبكر مي گويد و هم چنين به خليفه) بايد سنگسار شوي

است، يا او را سنگسار كن يا او را به هالكت برسان، يا اين كه او را خلع  
  . لباس كن

خالد در عين اين : ابوبكر نيز از خالد پشتيباني مي كند و مي گويد خليفه
نه او را . باشد ز، مرتكب شده است، شايد اشتباهي ني كرده  كه اجتهاد 

و نه شميشري را كه براي . سنگسار مي كنم و نه او را به قتل مي رسانم
  623.است، از وي باز پس مي گيرم رضايت خدا بر كشيده 

                                                           

، اإليمانصحيح المسلم، كتاب : شود  براي اطالعات تكميلي به اين منابع مراجعه - 623
اسد الغابة في : ابن اثير.  رسول اهللاألمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا محمدباب 
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ي اصحاب است،  از زمره: مسلمانان خالد را با اوصافي چند مي شناسند
، و جهادگر  توهاست، مجاهدي شجاع و نس امام و راهنماي مسلمانان بوده 

همانا  اي كه با چنين واقعه اما وجدان انسان، در رابطه. في سبيل اهللا است
سالخي كردن انساني و تجاوز جنسي به زن او، سؤاالت زيادي را در ذهن 

چشمان خالد قاتل، در زمان سر بريدن انساني، چگونه . ايجاد مي كند
يدن و فوران خون و است زيبايي هاي زني را درك كند؟ سر بر توانسته 

جاري شدن خون از گردن يك انسان، و سپس قتل عام گروهي ديگر از 
ي جنسي  مسلمانان در جلوي ديدگانش، در چنين شرايطي چگونه غريزه

زني تجاوز كند كه خود وي در همان روز، دستور  و به وي تحريك شده 
جنسي، ي  اي طبيعي هم چون غريزه است؟ و پديده كشتن شوهرش را داده 

اي از دين و ايمان و ايدئولوژي اسالمي جايي مي گيرد؟ پس  در چه مرتبه
مطابق اين مستندات، ! گرفت كه؛ خالد، شمشير خدا مي توان چنين نتيجه

نزد ما به حاكمي ستمگر، و جالدي خونخوار، و مرد ساالري متجاوز به 
  . زنان و در عين حال اسير كش از آب در آمد

  
                                                                                                                           

حياة . مالك بن نويرة) م(خالد بن الوليد، قسمت حرف ) خ(معرفة الصحابة، قسمت حرف
 1ج. ة، ابن اثيرالبداية والنهاي. قصة خالد بن الوليد ومالك بن نويرة: الصحابة، للكاندهلوى

اإلصابة في تمييز : ابن الحجر، العسقالني. فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي
العقاد فى عبقرية الصديق، الصديق ابوبكر، محمد حسين . 337ص3ج.الصحابة

. 103-93النص واالجتهاد، ص: االمام السيد عبدالحسين شرالدين. 143ص.هيكل
 6/14وفيات االعيان 
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   هي حرّ واقعه: دو
  

ي حرّه،  به نام واقعه رويدادي تكان دهنده اكنون مي پردازيم به
 با جوانب يچرا كه ارتباط تنگاتنگ. تحقيقات عميقي را مي طلبد  كه

تعقل عشيرتي، :   عربستان دارد، از آن جملهي جزيره مختلف فرهنگ شبه
 و  جنگ و ستيز و ويرانگري، قتل عام، اسير كردن و غنيمت گرفتن، كينه

داوت، رقابت در به دست آوردن قدرت، رو در رو شدن با خليفه، و ع
سكس و بي بها كردن  ي  ي اين ها مهمتر، مسئله از همه. سركوب مردم

موضوع اصلي بحث ماست براي اثبات  شخصيت اجتماعي زن مي باشد، كه
  .حقوق زنان است اسالم دين تجاوز به  اين حقيقت كه 

 اسالم، بدون بحث كردن در  مورد اين تحقيق در مورد تاريخ هرگونه
اميدوارم شخصي توانا، اين . واقعه، خالي از خالء و كمبود نمي تواند باشد

. اي در اين مورد انجام دهد بگيرد و تحقيق ويژه ي خطير را به عهده وظيفه
ما نقل قول از كتاب . است در منابع مختلفي ذكر شده  جريان اين واقعه

ر مورخ مشهور جهان اسالم امام سيوطي،را مناسبتر مي  اث"تاريخ الخلفاء"
  .دانيم

 هجري به دنيا 25بن ابي سفيان، در سال  يزيد بن معاويه ) به اختصار(
كه مؤسس امپراطوري  يزيد بعد از مرگ پدرش، يعني معاويه. است آمده 

 هجري و در سن سي و پنج سالگي به عنوان 60است؛ در سال  اموي بوده 
مردي بود درشت اندام، فربه و . وم حكومت انتخاب مي شودي د خليفه
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است كه آشكارا دست به اعمال  اي بوده  اولين خليفه. داراي موهاي بلند
و نيز در پذيرايي كاخش، خنياگران . است و مشروب خورده  سكسي زده

سگ سياه رنگي نيز . اند اش  موسيقي نواخته آواز خوانده و در تكيه
باور مورخان   به624.است مشغول بازي با او بوده  يشهاست كه هم داشته

يكي از آن  اين خليفه اند،كه اسالمي دو تن اخالق مسلمانان را ضايع كرده
. است ، زناكار و كاهل الصاله بوده   مشروبخوار، زنباره625.است دو بوده 

اند كه خدا، به خاطر بدرفتاري  لوح از اين ترسيده برخي از مسلمانان ساده
   626.بر آن ها عذاب نازل كند اين خليفه، هاي 
خاطر برخي مسائل ديگر، كه ارتباطي با موضوع ما  همين علت و به به

 هـجري  شخصي به نام عبداهللا بن زبير در شهر مكه 63ندارد، در سال 
در منبر مساجد به طور صريح، . دست به شورش مي زند اين خليفه عليه

                                                           

صحيح مسلم كتاب الصالة، باب، قدر . ز ديدگاه اسالمي، سياه نمود شيطان است ا- 624
باب، استقبال الرجل . أبواب سترة المصلي:  صحيح البخاري265حديث. ما يستر المصلي

 .489حديث. صاحبه أو غيره في صالته وهو يصلي

  182-180سيوطي، تأريخ الخلفاء ص .  نفر بعدي عمرو بن العاص است- 625

إنه رجل ينكح ! واهللا ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن يرمى بالحجارة من السماء( - 626
سيوطي، تأريخ ). أمهات األوالد و البنات و األخوات و يشرب الخمر و يدع الصالة

امام حسين فرزند . 182-180هـ ص64ـ60الخلفاء، خالفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
اند و سر وي  الب، به دستور همين يزيد سرش را بريدهي چهارم يعني علي ابن ابيط خليفه

و ديگر مجاهدان  معاويه اند تا خليفه اي داخل يك سيني به شام فرستاده را به عنواون هديه
  .نيز اين پيروزي را ببينند
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اين . ي مسلمانان مي خواند ا خليفه، خود ر زيد راانكار كردهيخالفت 
در ميان  د و باعث شد كه افراد زيادي بويژهيجريان ماهها به طول انجام

  .و با وي بيعت نمايند او پيوسته به و مدينه ساكنان مكه
زيد مي رسد، لشكري بزرگ از مجاهدان ي هنگامي كه اين خبر به خليفه 

اين لشكر بزرگ . مي داردانواع سالح را به سويشان گسيل  خدا مجهز به
قبل از رسيدن به مكه به شهر مدينه مي روند و با ساكنان آن شهر، وارد 

اي از  ، حوضچه در يكي از محالت شهر مدينه به نام الحره. جنگ مي شوند
پس از خونريزي هايي بسيار، شهر . درست مي شود شده خون هاي ريخته 

  .مي افتد مدينه به دست مجاهدان خليفه 
را   از اين دست و قتل عام هايي اين چنين گستردهيلمانان بارها عملياتمس

براي مثال خود محمد در همان شهر مدينه، عمليات قتل عام . اند انجام داده
است، كه در بخش سكس و محمد به آن  انجام داده  ي بني قريظه قبيله عليه 
ملّت ها و  عليه خلفاي پس از وي نيز هركدام به اشكال گوناگون . شد اشاره

اند  هايي را آفريده بودند؛ اين چنين فاجعه اقوامي كه دين اسالم را نپذيرفته 
در همين سال هاي اخير  از جمله. اند و با زور شمشير آن ها را مسلمان كرده

ملّت  بازماندگان همان خلفاء و ياران پيامبر، عليه )  ميالدي1988سال (
هاي قرآن به نام انفال، عمليات نسل كشي را  كرد و با الهام از يكي از سوره

ي كشور عراق، انجام دادند و طي  عليه ملّت كرد در كردستان تحت سيطره
به گور   هزار نفر از كودك و پير و جوان و زن و مرد را زنده 182آن 

  .كردند
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قتل عام هاي شهر مدينه از دردناكترين فجايعي است كه در همان اوايل 
  : امام سيوطي چنين مي گويد. است وقوع پيوستهظهور اسالم به 

@L�i�Üa@æia@ßbnÕÜ@óÙà@¶g@��¾a@âq@Lâ�bnÕi@âè‹àc@ì@bÑïrØ@b“ïu@âéïÜg@Þ�ŠdÐ
@bè‹Øˆ@_ò‹¨a@óÉÔì@bà@ÛaŠ†c@bàì@Lójï�@lbi@ôÝÈ@Lò‹¨a@óÉÔì@oäbØì@LaìûbvÐ

ßbÕÐ@ ò‹à@ æ�¨a@ Zbz—Üa@æà@ÖÝ‚@ béïÐ@ ÞnÔ@ L‡yc@ âéåà@ aívåî@ †bØ@ bà@ �aì@ói
öaŠ‰È@ÒÜc@êïÐ@�nÐaì@Lóåî‡¾a@ojéäì@Lâè�Ì@æàì@âéåÈ@�a@ðšŠ@N@ì@�@bähÐ

çíÉuaŠ@êïÜg@bägA@@
يزيد لشكري مجهز به انواع سالح ها را براي مقابله با آن ها فرستاد : عنيي

با عبداهللا بن  سپس براي جنگ . با آن ها وارد جنگ شوند و دستور داد كه
هاي شهر  يكي از دروازه) (طيبه(ي  كه از دروازهاين بود . زبير به مكه بروند

تو چه داني كه . به وقوع پيوست و فاجعه حره  داخل شهر شده) مدينه
به خدا : بود زماني الحسن در اين باره گفته! است؟ چه بوده  ي حره  فاجعه

جـمعيت زيادي . شهر قتل عام شوند بود كه تمامي سكنه سوگند،كم مانده 
و بكارت . شهر را كامالً غارت كردند. شدند  كشتهاز اصحاب و مردم

  .!هزاران دختر زائل شد
عبداهللا بن . پس از انجام اين خونريزي ها، لشكر روي به شهر مكه نهاد

پس از اين  كه پي برد در مقابل اين لشكر . زبير تا توان داشت جنگيد
اه ي كعبه پن بزرگ كاري از پيش نمي برد؛ براي نجات خويش، به خانه

ي كعبه را بشكند و  به خيال اين كه كسي جرأت نمي كند حرمت خانه. برد
اما بر خالف پيشبيني هايش، . مسلمانان مي دانستآن را مقدس ترين مكان 
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ي كعبه را با منجنيق  حتي خانه. و زخمي شد ور گشته ان به وي حملهيلشكر
   627.آتش زدند

از  مطلب اساسي اين است كه. نقل اين فاجعه نمي پردازيم از اين بيشتر به
نمي توان چنين رويدادي را . است بكارت هزار دختر سخن رفته ازاله

ارضاي نيازهاي جنسي يا هوسراني و سكسبازي يا شبيخون و زنا يا  ازدواج 
زنان است  اين تجاوز به بلكه بايد گفت كه. ناميد هاي دايم و موقت و متعه 

تا قبل . اند آن مشروعيت بخشيده ن بهقرآ چندين آيه توسط اسالمگرايان كه
جداي از قتل . است مكتوب نشده  از ظهور اسالم فجايعي اين چنين گسترده

ي شهر خيبر و  و بني مصطلق و جنگ هاي ويرانگرانه عام هاي بني قريظه
ديگر، اين فاجعه تجاوزكارانه، به بخشي از تاريخ ماندگار  چندين فاجعه

ي مسلمانان  و حاال بحث از سوزانيدن كعبه. امپراطوري اسالمي تبديل شد
  . بماند، چون كه خارج از بحث ماست

  

  نگاهي به آيات خونبار
  

اند كه در قبال كشتار و بوي خون و  مردان مسلمان طوري بار آمده
رفتار آن ها   ويرانگري، تنها عقل عشايري، توأم با شهوتراني، تعيين كننده

. ام در پي ارضاي اميال جنسي خود باشندمد اند كه طوري بار آمده. باشد
ي زندگي امروزه  ولي آيا مي توان چنين قانون و قواعدي را سرلوحه
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بشريت قرار داد؟؟ بدون دقيق شدن در طرز تفكر و رفتار و اخالق مؤمنان 
به . تصوير كشيد به اسالم، نمي توان رويدادهاي  تاريخ جنسي اسالم را به

 ين به صحت روي دادن چنين وقايع  تأسفبارهمين منظور و براي پي برد
، يشدت عشاير در تاريخ اسالم، الزم است بيشتر در ان ساختار اجتماعي به

ي ظهور اين دين را فراهم نمود، باألخص زندگي خود پيامبر  خمير مايه كه
روشن است كه  اساس عقليت اسالم بر . باشيم و اصحابش تأملي داشته 

همان آداب و رسوم . است شده  رتي، بنيان نهادهساختاري اين گونه عشي 
در اين صورت . است دوانيده  ارتجاعي كه  در روح و روان مسلمانان ريشه

مطابق مستنداتي كه . مي توان فجايع جهان اسالم را به خوبي درك كرد
شد معلوم مي شود كه اسالمگرايان چه در اوائل ظهور اسالم، و چه  ارائه 

نگام از دست دادن قدرت، خوار و ذليل و هنگام در هاي بعد ه در سده
  . اند دست داشتن قدرت، كامالً جالد و خوانخوار بوده

نزد مجاهدان اسالم ديدن انساني در خون غلطان، به شرطي كه خودش او 
  .باشد، با ديدن تصاوير شهوت انگيز و ارضاء كننده، يكسان است را كشته 

است،  ، كه نائله نام داشته) بن عفانعثمان(ي سوم  هشتمين همسر خليفه
زماني كه مجاهدان خدايي . است بوده   برجسته يو داراي باسن بلند قد، فربه 
كردند و سپس آشكارا وي را به قتل  را محاصره ي اين خليفه  اطراف خانه

بود و ازآن خون جاري مي  رسانيدند؛ دست همسرش نائله، زخمي شده 
نائله به خاطر به قتل رسيدن همسرش و درد اند كه  مؤرخان نوشته. شد

اش، به خود مي پيچيد و در اتاق به دور خود مي گرديد  انگشت قطع شده
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نگاهي به او  در اين حال يكي از قاتالن خليفه . و داد و فرياد و البه مي كرد
باسنش را ببينيد عجب باسني .. نگاه.. نگاه كنيد: مي اندازد و مي گويد

  628!دارد
مقتولي به خون . استان معلوم است و احتياج به تفسير ديگري نداردادامه د

شدن همسرش در  ، همسر مقتول از شدت درد انگشت و داغ كشته  خفته
ي جنسي و شهوتراني قاتالن، تمامي صفات  و زاري، اما غريزه حال گريه

، تا جايي كه تأثير مستقيمي بر  انساني آن ها را تحت الشعاع قرار داده
مؤرخان در مورد تجاوز . است ي تفكر و تصميم گيري ها داشته نحوه

اند؛ اما نگاه شهواني و ديدگاه جنسي  جنسي به نائله مطلبي مكتوب نكرده
را  اند باسن زني عزيز مرده آن ها در آن موقعيت حساس، كه فقط توانسته

بديهي است كه چنين طرز فكر و . ببينند؛ گوياي هر واقعيتي است
ي عربستان و از پيشوايشان محمد،   از فرهنگ ديرين شبه جزيرهرفتارهايي

  .  است برايشان به ارث مانده 
كساني در : در مورد تصرف فزاره، امام مسلم از قول ابواياس مي نويسد

زماني كه . برخي هم به اسارت افتادند. شدند، قرباني شدند آن جنگ كشته 
از آن . چند دختر نيز وجود داردبه مردم نگريستم، ديدم كه در ميان آن ها 

تيري به سويشان نشانه . ترسيدم كه اگر به باالي كوه برسند، فرار كنند
ي آن ها را بازگردانيدم و با  همه. زماني كه تير مرا ديدند ايستادند. رفتم
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دختري از . بود ي فزاره  زني در ميان آن ها بود كه از قبيله. خود آوردم
با خود آوردمشان تا به نزد . عرب را با خود داشتي بهترين دختران  زمره

زن را براي  مثل اين كه، ابوبكر. (او نيز دختر را به من داد. ابوبكر رسيديم
زماني كه به شهر مدينه رسيديم، هنوز لباس .) است خودش نگه داشته

عني هنوز سكس يا همان تجاوز جنسي با وي ي(بودم هايش را در نياورده 
اي سلمه اين زن را به من : گفت. كه پيامبر خدا را ديدم.) بود انجام نداده 

و هنوز  به خدا سوگند دلم را برده! من نيز گفتم اي پيامبر خدا. ببخشاي
اي سلمه، جان : گفت. ديدم فردا نيز پيامبر را دوباره. ام لباسش را نكنده

! يامبرمن نيز گفتم اي پ. خدا از تو نگذرد. پدرت، آن زن را به من ببخشاي
پيامبر نيز آن زن را . ام قسم به خدا لباس هايش را هنوز در نياورده. مال شما

  .گرفت و به مكان مخصوص خود فرستاد
از طرفي زني سرزمين و وطنش توسط اشغالگران ! را ببينيد عمق فاجعه 

اش به خون  ، قبيله ش به يغما رفتهيي، ثروت و دارا مورد تجاوز قرار گرفته
و از طرف ديگر؛ .  اند دچار آمده و مادر و دختر به درد و غصهشده  كشيده

با يكي از اصحاب محمد، مادر و دختر  همراه) ابوبكر(ميدان جنگ فرمانده 
سپس . آن ها را ميان خودشان تقسيم مي كنند را به درد فراق دچار كرده

 وي پيامبر  با  ترساندن صحابه از خدا، او را وادار مي كند تا دختر را به
صحابه نيز در مورد لباس در نياوردن و سكس و كام گرفتن از . ببخشايد

  . دختر سخن به ميان مي آورد
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قرآني چرخي ي آيات  براي فهم بهتر واقعيات، بهتر است كه در ميانه
بزنيم تا ماهيت اسالم سرشار از جنگ و كشتار و خونريزي و تجاوز و 

حكام مربوط به آن ها برايمان تصرف ثروت و دارايي ديگران و هم چنين ا
  :براي رسيدن به اين هدف خوانشي داريم در آيات قرآني. بهتر روشن شود

ČâïñÝŽÈ@ČÊïñáŽ�@ŽêMÝÜa@şç�c@aížá�ÝĆÈaŽì@ñêMÝÜa@>ÞïñjŽ�@ðñÐ@aí�Ýñmb�ÔŽìN629@@
  . و در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خداوند شنواى داناست

Žm@b�Ü@ôşnŽy@Ćâžèí�Ýñmb�ÔŽì@ô�ÝŽÈ@bMÜ>g@ŽçaŽìĆ‡žÈ@b�Ý�Ð@aĆíŽéŽnĆäa@>ç>h�Ð@ñêMÝñÜ@žæîĐ‡Üa@Žçí�ÙŽîŽì@�óŽåĆnñÐ@Žçí�Ù
ŽµñáñÜbMÅÜaN630 

قواعد و قوانين، مخصوص ]وضع[اى نباشد و  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه
  . پس اگر تن در دادند، دشمني جز بر ستمكاران روا نيست. خدا شود

îñ‰MÜa@žöaŽ�Žu@bŽáşä>g@Ćì�c@aí�Ýşn�Õžî@Ćç�c@ać†bŽ��Ð@>�ĆŠ�dÜa@ðñÐ@ŽçĆíŽÉĆ�ŽîŽì@žê�Üíž�ŽŠŽì@ŽêMÝÜa@Žçíži>ŠbŽzžî@Žæ
@ČñĆ�ñ‚@Ćâžé�Ü@�ÚñÜŽ̂ @>�ĆŠ�dÜa@Žæñà@aĆí�ÑĆåžî@Ćì�c@ŞÓb�Ýñ‚@Ćæñà@Ćâžé�ÝžuĆŠ�cŽì@Ćâ>éîñ‡Ćî�c@ŽÊMn�Õžm@Ćì�c@aížjMÝŽ—žî

aŽ‰ŽÈ@ñòŽ‹ñ‚fÜa@ðñÐ@Ćâžé�ÜŽì@bŽïĆä₣‡Üa@ðñÐČâïñÅŽÈ@ČlN631  

جنگند و در زمين به  خدا و پيامبر او مى] دوستداران[سزاى كسانى كه با 
] مصلوب[يا بر دار آويخته. كوشند جز اين نيست كه كشته شوند فساد مى

يعني دست (يكديگر بريده شود يا دست و پايشان در خالف جهت . گردند
يا از سطح ، )راست و پاي چپ باهم، يا دست چپ و پاي راست با هم
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اين سرافكندگي آنان در . در هوا يا در چاه آويزان شوند(زمين دور گردند
  . دنياست و در آخرت نيز عذابى بزرگ خواهند داشت

@ĆâžéĆåñà@ aíži>‹ĆšaŽì@ >×bŽåĆÈ�dÜa@ Ž×Ćí�Ð@ aíži>‹Ćšb�Ð@ ŽkĆÈ₣‹Üa@ aìž‹�Ñ�Ø@ Žæîñ‰MÜa@ ñlí�Ý�Ô@ðñÐ@ðñÕÜ�dŽ�
�çbŽåŽi@şÞ�ØN632 

پس فراز گردن ها را بزنيد . خواهم افكند  كافران وحشت به زودى در دل
 . و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد

@žê�Üíž�ŽŠŽì@žêMÝÜa@Žãş‹Žy@bŽà@ŽçížàĐ‹Žzžî@b�ÜŽì@>‹ñ‚fÜa@>ãĆíŽïÜbñi@b�ÜŽì@ñêMÝÜbñi@ŽçížåñàĆüžî@b�Ü@Žæîñ‰MÜa@aí�Ýñmb�Ô
@ Žæîñ‰MÜa@ Žæñà@ĐÖŽzÜa@ Žæîñ†@ Žçížåîñ‡Žî@ b�ÜŽì@ĆâžèŽì@ Ş‡Žî@ ĆæŽÈ@ �óŽîĆ�ñvÜa@ aí�nĆÉžî@ôşnŽy@ ŽlbŽnñÙÜa@ aížmì�c

Žçìž‹ñÌbŽ–N633 

آورند و آن  با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى 
دارند؛ و متدين به  اند، حرام نمى اش حرام گردانيده چه را خدا و فرستاده

خود جزيه  خوارى به دست ] كمال[گردند، كارزار كنيد تا با  دين حق نمى
 .دهند

@>ÞïñjŽ�@ðñÐ@ĆÞñmb�Õžî@ĆæŽàŽì@ñòŽ‹ñ‚fÜbñi@bŽïĆä₣‡Üa@�òbŽïŽzÜa@Žçìž‹Ć“Žî@Žæîñ‰MÜa@ñêMÝÜa@>ÞïñjŽ�@ðñÐ@ĆÞñmb�ÕžïÝ�Ð
bćáïñÅŽÈ@ać‹Ću�c@ñêïñmĆüžä@ŽÓĆíŽ��Ð@ĆkñÝĆÍŽî@Ćì�c@ĆÞŽnÕžï�Ð@ñêMÝÜaN634@@
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كنند، در راه خدا   سودا مىپس بايد كسانى كه زندگى دنيا را با آخرت
بجنگند و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود، به زودى 

 . پاداشى بزرگ به او خواهيم داد
@şÒ�ÙŽî@Ćç�c@žêMÝÜa@ôŽ�ŽÈ@ŽµñåñàĆüžáÜa@>�Đ‹ŽyŽì@�ÚŽ�ÑŽä@bMÜ>g@žÒMÝ�Ùžm@b�Ü@ñêMÝÜa@>ÞïñjŽ�@ðñÐ@ĆÞñmb�Õ�Ð@

aìž‹�Ñ�Ø@Žæîñ‰MÜa@Ž‘dŽibIÝïñÙĆåŽm@₣‡Ž’�cŽì@bć�dŽi@₣‡Ž’�c@žêMÝÜaŽì@N635 

را به انجام برسان، و  پس در راه خدا پيكار كن واين وظيفه) اي محمد(
آن دم كه خداوند قدرت را از كافران بازستاند، . مؤمنان را به مبارزه برانگيز

  .تر است  و خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سختاست، نزديك شده 
�Ü@ aì₣†Žì@ôşnŽy@ ŽöbŽïñÜĆì�c@ ĆâžéĆåñà@ aìž‰ñƒşnŽm@ b�Ý�Ð@ ćöaŽíŽ�@ Žçížäí�ÙŽn�Ð@ aìž‹�Ñ�Ø@ bŽá�Ø@ Žçìž‹�ÑÙŽm@ Ćí

@b�ÜŽì@ ĆâžèížážmĆ‡ŽuŽì@ žsĆïŽy@ Ćâžèí�ÝžnÔaŽì@ Ćâžèìž‰žƒ�Ð@ aĆíMÜŽíŽm@ Ćç>h�Ð@ ñêMÝÜa@ >ÞïñjŽ�@ ðñÐ@ aìž‹ñubŽéžî
ać�ñ—Žä@b�ÜŽì@bĞïñÜŽì@ĆâžéĆåñà@aìž‰ñƒşnŽmN636  

كافر ] كه شما نيز[اند، آرزو دارند  گونه كه خودشان كافر شدههمان
پس زنهار؛ از ميان ايشان براى خود دوستانى . شويد، تا با هم برابر باشيد

پس اگر روى برتافتند، هر . اختيار نكنيد تا آنكه در راه خدا هجرت كنند
 ياورى كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان و از ايشان يار و

 .براى خود مگيريد
@ŽðñÝĆjžïñÜŽì@ ôŽàŽŠ@ ŽêMÝÜa@ şæñÙ�ÜŽì@ ŽoĆïŽàŽŠ@ Ć̂ >g@ ŽoĆïŽàŽŠ@ bŽàŽì@ Ćâžé�ÝŽn�Ô@ ŽêMÝÜa@ şæñÙ�ÜŽì@ Ćâžèí�ÝžnÕŽm@ Ćâ�Ý�Ð

ČâïñÝŽÈ@ČÊïñáŽ�@ŽêMÝÜa@şç>g@bćåŽ�Žy@ćöb�ÝŽi@žêĆåñà@ŽµñåñàĆüžáÜaN637  
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ريگ به سوى [ون و شما آنان را نكشتيد بلكه خدا آنان را كشت و چ
آرى خدا چنين كرد تا كافران [افكندى تو نيفكندى بلكه خدا افكند ] آنان

و بدين وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو بيازمايد قطعاً خدا ] را مغلوب كند
  .شنواى داناست

 @ ŽçížjñèĆ‹žm@ >ÞĆïŽƒÜa@ ñÃbŽi>Š@ ĆæñàŽì@ Şòşí�Ô@ Ćæñà@ ĆâžnĆÉ�nŽnĆ�a@ bŽà@ Ćâžé�Ü@ aì₣‡ñÈ�cŽì@ñêMÝÜa@ şìž‡ŽÈ@ ñêñi
@ðñÐ@ŞöĆðŽ’@Ćæñà@aí�ÕñÑĆåžm@ bŽàŽì@ Ćâžéžá�ÝĆÉŽî@žêMÝÜa@ žâžéŽäížá�ÝĆÉŽm@ b�Ü@ Ćâ>éñäìž†@ Ćæñà@Žæî>‹Ž‚eŽì@ Ćâ�Øşìž‡ŽÈŽì

Žçížá�ÝÅžm@b�Ü@ĆâžnĆä�cŽì@Ćâ�ÙĆï�Ü>g@şÓŽížî@ñêMÝÜa@>ÞïñjŽ�N638@@
تا با اين و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب هاى آماده، بسيج كنيد 

ديگرى را جز ايشان ] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و ] تداركات[
و هر چيزى در . شناسد؛ بترسانيد شناسيدشان و خدا آنان را مى كه شما نمى

شود و بر شما ستم  راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى
  .نخواهد رفت

žáÜa@ >�Đ‹Žy@ ₣ðñjşåÜa@ bŽé₣î�c@ bŽî@Žçìž‹ñibŽ–@ Žçìž‹Ć“ñÈ@ Ćâ�ÙĆåñà@ Ćæ�ÙŽî@ Ćç>g@ >ßbŽnñÕÜa@ ô�ÝŽÈ@ ŽµñåñàĆü
@b�Ü@ ČãĆí�Ô@ Ćâžéşä�dñi@ aìž‹�Ñ�Ø@ Žæîñ‰MÜa@ Žæñà@ bIÑÜ�c@ aížjñÝĆÍŽî@ �óŽ÷bñà@ Ćâ�ÙĆåñà@ Ćæ�ÙŽî@ Ćç>gŽì@ >æĆïŽnŽ÷bñà@ aížjñÝĆÍŽî

Žçížé�ÕÑŽîN639  
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ما بيست تن شكيبا ش] ميان[اگر از . اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز
و اگر از شما يكصد تن باشند بر هزار . شوند باشند بر دويست تن چيره مى

  . فهمند  هستند كه نمى گردند چرا كه آنان قومى تن از كافران پيروز مى
@Ćâžèìž‰ž‚Žì@ ĆâžèížážmĆ‡ŽuŽì@ žsĆïŽy@ ŽµñØ>‹Ć“žáÜa@ aí�ÝžnÔb�Ð@ žãž‹žzÜa@ ž‹žéĆ’�dÜa@ Ž„�ÝŽ�Ćäa@ aŽ̂ >h�Ð

aŽì@�òb�Øş�Üa@ ažíŽmeŽì@ �òb�Ýş—Üa@ aížàb�Ô�cŽì@ aížibŽm@ Ćç>h�Ð@ Ş‡Ž–Ć‹Žà@ şÞ�Ø@ Ćâžé�Ü@ aìž‡žÉÔaŽì@ Ćâžèìž‹ž—Ćy
ČâïñyŽŠ@ČŠí�Ñ�Ì@ŽêMÝÜa@şç>g@Ćâžé�ÝïñjŽ�@aímÝŽƒ�ÐN640 

@kuŠ(هاى حرام  پس چون ماه Lã‹«@ Lêv¨a@ ìˆ@ Lë‡ÕÉÜa@ ìˆ( ،سپرى شد
 را دستگير كنيد، و به محاصره و آنان. مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد

پس اگر توبه كردند . و در هر كمينگاهى، به كمين آنان بنشينيد. درآوريد
زيرا خدا . و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برايشان گشاده گردانيد

  . آمرزنده مهربان است
ž—ĆåŽîŽì@ Ćâñè>�ĆƒžîŽì@ Ćâ�Ùîñ‡Ćî�dñi@ žêMÝÜa@ žâžéĆiĐ‰ŽÉžî@ Ćâžèí�Ýñmb�Ô@�ãĆí�Ô@ ŽŠìž‡ž–@ ñÒĆ“ŽîŽì@ Ćâ>éĆï�ÝŽÈ@ Ćâ�ØĆ‹

ŽµñåñàĆüžàN641  

كند، و   شما عذاب، و رسوايشان مى با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست
بخشد و دل هاى گروه مؤمنان را، خنك  شما را بر ايشان پيروزى مى

 . گرداند مى
ŽµñÕñÐbŽåžáÜaŽì@ ŽŠbMÑ�ÙÜa@ ñ‡ñèbŽu@ ₣ðñjşåÜa@ bŽé₣î�c@ bŽî@Ž÷ĆøñiŽì@ žâşåŽéŽu@ ĆâžèaŽìdŽàŽì@ Ćâ>éĆï�ÝŽÈ@ Æ�ÝÌaŽì@

�ñ—ŽáÜaN642 
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و . اى پيامبر؛ با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير
  . جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است

ĆâžèížážnĆåŽƒĆq�c@ aŽ̂ >g@ ôşnŽy@ ñlb�ÔĐ‹Üa@ ŽlĆ‹Ž›�Ð@ aìž‹�Ñ�Ø@ Žæîñ‰MÜa@ žâžnïñÕ�Ü@ aŽ̂ >h�Ð@Ž×bŽqŽíÜa@ aì₣‡ž“�Ð@
@Ž‹Ž—ŽnĆäb�Ü@ žêMÝÜa@ žöbŽ“Žî@ Ćí�ÜŽì@ �ÚñÜŽ̂ @ bŽèŽŠaŽŒĆì�c@ žlĆ‹ŽzÜa@ ŽÊŽ›Žm@ôşnŽy@ ćöaŽ‡ñÐ@ bşà>gŽì@ ž‡ĆÉŽi@ bĞåŽà@ bşà>h�Ð
@şÞñ›žî@ Ćæ�Ý�Ð@ ñêMÝÜa@ >ÞïñjŽ�@ ðñÐ@ aí�Ýñn�Ô@ Žæîñ‰MÜaŽì@ ��ĆÉŽjñi@ Ćâ�ÙŽ›ĆÉŽi@ Ží�ÝĆjŽïñÜ@ ĆæñÙ�ÜŽì@ ĆâžéĆåñà

�ÜbŽáĆÈ�cĆâžéN643 

را ] يشان[اند برخورد كرديد گردن ها پس چون با كسانى كه كفر ورزيده
استوار ] اسيران را[از پاى درآورديد؛ پس ] در كشتار[تا چون آنان را . بزنيد

و [و يا فديه ] و آزادشان كنيد[منت نهيد ] بر آنان[در بند كشيد، سپس يا 
اين . ن گذاشته شودتا در جنگ اسلحه بر زمي]. عوض از ايشان بگيريد

ولى . كشيد خواست از ايشان انتقام مى و اگر خدا مى] دستور خدا[است 
بيازمايد و ] ديگر[تا برخى از شما را به وسيله برخى ] فرمان پيكار داد[

 . كند اند، هرگز كارهايشان را ضايع نمى كسانى كه در راه خدا كشته شده
Ýş�Üa@ ô�Ü>g@ aížÈĆ‡ŽmŽì@ aížå>éŽm@ b�Ý�Ð@Ćâ�ØŽ‹ñnŽî@ Ćæ�ÜŽì@ Ćâ�ÙŽÉŽà@ žêMÝÜaŽì@ ŽçĆí�ÝĆÈ�dÜa@ žâžnĆä�cŽì@ >â

Ćâ�Ù�ÜbŽáĆÈ�cN644  

شما برتريد و ] كه[به آشتى مخوانيد ] كافران را[پس سستى نورزيد و 
  . كارهايتان هرگز نخواهد كاست] ارزش[و از . خدا با شماست
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bŽáñi@ŽkĆÈ₣‹Üa@aìž‹�Ñ�Ø@Žæîñ‰MÜa@ñlí�Ý�Ô@ðñÐ@ðñÕÝžåŽ�@bćäb�nÝž�@ñêñi@ĆßĐ�Žåžî@Ćâ�Ü@bŽà@ñêMÝÜbñi@aí�ØŽ‹Ć’�c@
ŽµñáñÜbMÅÜa@õŽíĆrŽà@Ž÷ĆøñiŽì@žŠbşåÜa@žâžèaŽìdŽàŽìN645 

اند بيم خواهيم افكند زيرا  به زودى در دلهاى كسانى كه كفر ورزيده
اند، و جايگاهشان  بدون هيچ حقانيتي، چيزى را با خدا شريك گردانيده

 . است] منزلگهي[ ستمگران چه بد آتش است و جايگاه
 

 :است در احاديث موثق محمد نيز، آمده 

ñÓížï₣�Üa@>ßb�ÝñÄ@ŽoĆzŽm@�óşåŽvÜa@şç�c@aížá�ÝĆÈaŽìN646@@
  .  ي شمشير است بدانيد كه بهشت زير سايه

 @@ žoĆrñÉži@@ >âñÝ�ÙÜa@ >ÊñàaŽíŽvñi@@@@ žoïñm�c@ Čâñ÷bŽä@ bŽä�c@ bŽåĆïŽj�Ð@ ñkĆÈ₣‹Übñi@ žpĆ‹ñ—žäŽì@>æñ÷aŽ�Ž‚@ >|ïñmb�ÑŽáñi
ññ‡Žî@ðñÐ@ĆoŽÉñšží�Ð@>�ĆŠ�dÜaN647@@

با تهديد و ارعاب موفقيت به دست . ام  من با تمامي علوم مبعوث شده
بودم، كليد خزائن زمين را در دستان من  در حالي كه خوابيده . ام آورده

  . گذاشتند
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�a@ýg@êÜg@ý@çc@aì‡é“î@ôny@‘båÜa@ÞmbÔc@çc@p‹àc@Ni@ aíåàüîì@oøu@b·ì@ð
êi@ NbéÕ¢@ ýg@ â�aíàcì@ âèöbà†@ ôåà@ aíá—È@ ÚÜˆ@ aíÝÉÐ@ aˆhÐ@ N@ôÝÈ@ âéib�yì

�aN648@@
ام با مردم بجنگم تا زماني كه گواهي دهند به اين كه، غير اهللا  مأمور شده

اگر چنين . هم چنين به خود و پيامم ايمان بياورند. هيچ خدايي نيست
و حساب آن .  من حرام مي شودكردند ثروت و سامانشان تا روز قيامت از

  .  ها نيز با خدا است
مطلب قابل تأمل اين است كه تمامي جنگ و خونريزيها به خاطر خدا و 

  . پيامبرش انجام مي شود
>ßíž�ş‹ÜaŽì@ñê$ÝñÜ@žßb�Ñä�ÿa@>Þ�Ô@>ßb�Ñä�ÿa@>æŽÈ@�ÚŽäí�Ü�dĆ�ŽîN649@@

م جنگى بگو غناي. پرسند از تو در باره غنايم جنگى مى] اى پيامبر[
  ..دارد] او[ي  اختصاص به خدا و فرستاده

   :هم خدا و هم پيامبر شريك در اين غنايم هستند
>ßíž�ş‹ÝñÜŽì@žêŽ�žáž‚@ñê$ÝñÜ@şç�d�Ð@ŞöĆðŽ’@æĐà@âžnĆáñå�Ì@bŽáşä�c@aížá�ÝĆÈaŽìN650@@

و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و 
  ...پيامبرش است

                                                           

اس حتى يقولوا ال إله إال اهللا  صحيح مسلم كتاب االيمان، باب األمر بقتال الن- 648
 34حديث. محمد رسول اهللا

 1 االنفال - 649

 41 االنفال- 650



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

504 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

قرآن، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه ياتي از اين دست در وجود آ
ري از يباشيم، تصو به جاي اين كه تصوري از شخصي پيامبرمنش داشته 

ساالر در ميادين جنگ و يا پادشاهي مقتدر، در اذهان تداعي مي  يك سپه
شود كه در يك آن هم ميل به شهوتراني و هم ميل به در خون غلطانيدن 

از اين رو ذهنيتي كه از اسالم در ذهن متبادر مي شود، منعكس . مردم دارد
قدرت براي مرد، اقتصاد در . ي خواستها و اميال مرد است و بس كننده

و اهميتي . دست مرد و ارضاي نيازهاي جنسي هم مختص به مردان
ارضاي نيازهاي جنسي مرد و . است شده  ركن داده  مضاعف به اين سه
تبع آن پايمال كردن كرامت زنان، بر اساس همين  و بهتوجه به نيازهاي او 

با وجود چنين آياتي، نبايد بر محمد و خالد و . است طرز فكر شكل گرفته 
چون كه تحت لواي دين و قوانين . گرفت ساير مجاهدان اسالم خرده

آسمانيش براي جلب رضايت خداوندشان، و براي گسترش قدرت خود، 
  . اند  قتل عام و تجاوز جنسي به زنان زدهدست به جنايت هايي هم چون

كردن نيازها را نيز  هر انساني داراي ميل جنسي است و حق بر آورده
پيشواي مسلمانان و علماي  اما قتل و خونريزي و تجاوزهاي جنسي كه. دارد

اعمال نارواي اشخاصي مانند : مثال(اند  ديگر دين اسالم  مرتكب شده
و جويره، عمر  ر حق زناني هم چون ريحانه، صفيهپيامبر، د محمد، به عنوان
ي مسلمانان، در حق عاتكه بنت زيد، خالد نيز هم چون  هم چون خليفه

هر  ي اسالمي،  اي، در حق ليال همسر مالك، و مردان ديگر جامعه صحابه
و كنيز و  هاي گوناگون، از جمله مؤمنان مجاهد در حق برده يك به شيوه



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

505 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

، را نمي توان انحراف جنسي )اند ب جنايت شده، مرتك زنان اسير شده
 يفرهنگ ها از خرده  بلكه تمامي اين وقايع، نشأت گرفته . قلمداد كرد

اي اجتماعي  اجتماعي قبل از ظهور اسالم مي باشند كه بعدها همچون پديده
ارزش و اهميتي كه اسالم . اند و قوانيني نيكو و مورد پسند وارد اسالم شده

است، نشان از طرز  يي و نيروي جنسي و شهوتراني آن ها داده به مردان خدا
در آن .  عربستان در قبل از ظهور اسالم داردي ي شبه جزيره تفكر عشاير

فرهنگ هر مردي كه توانايي زيادي در ارضاي نيازهاي جنسي خويش 
سكس و . است است، از ارج و ارزش اجتماعي برخوردار نبوده  نداشته

 به زندگي يمراه با شهامت و غيرت، ارزش مضاعفاقتصاد و قدرت ه
اهميت دادن به توانايي هاي جنسي مرد يكي از . است اجتماعي مرد بخشيده

  .ابعاد مهم تفكر مسلمانان است
ديديد، همان قوانين و احكامي  در اين نوشته اين فرهنگ و احكام آن، كه

ان صادر و بر هستند كه مسلمانان مي خواهند آن را براي تمامي مردم جه
وقايع تاريخ اسالم . زندگي بشريت و مردمان آگاه و عاقل غالب كنند

 كهن و قديمي هزاران سال قبل است يها ها و اسطوره درست همانند افسانه
اگر به فيلمي سينمايي تبديل شوند، . است كه در جوامع ابتدايي روي داده 

ني انسان ها باألخص فيلمي خواهد بود لبريز از پايمال كردن كرامت انسا
  .كرامت زنان
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  فصل هفتـم
  

  باب اول
 

  متعهسكس و 
  

  هاي نهاني خود فروشي در اسالم شيوه

  
حاكم باشد، قشر زنان هم چنان دچار  مادام كه دين و مذهب در جامعه

  . هم چون سركوب و قرباني خواهند بوديآسيب هاي
 عوامـل طبيعـي،   اي طبيعي است، ولـي  ي جنسي انسان پديده    گرچه غريزه 

و هـم چنـين آداب و رسـوم و فرهنـگ اجتمـاعي                آب و هواي هـر منطقـه        
و يـا سـركوبگر نيـروي         ، از عوامل اصـلي تقويـت كننـده          ساكنين آن جامعه  

  . جنسي افراد مي باشد
 كه در بخش هاي قبل آمد، در شريعت اسالم، سـراپاي  يبا توجه به مطالب 

. شرف است زدن به  گي و عامل ضربه   سرافكند  ي    اندام زن منفذ، ننگ و مايه     
! جوانـب منفـي   از اينرو مردان مسلمان، براي سرپوش گذاشتن بـر ايـن همـه      

صورتي   به. نام حجاب پنهان كردند     جسم زن را حرام كرده، زير پوششي به         
زن از    در نتيجـه  . نـشود   كه غير از يك چشم، هيچ جايي از بـدن وي، ديـده              

 مباهات و ارزش اجتماعي مرد قلمـداد        ي  ديدگاه اسالم حافظ شرف و مايه     
ها را بـر روي نيازهـا و آزادي هـاي             احكام اسالمي تمامي دروازه   . مي شود 
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كليد آن رابه مرد سپرد، تا هـر زمـان و در هـر جـايي  مطـابق                     زن قفل كرده  
  . برداري نمايد آرزوي خويش، از آن بهره

 اسـالمي   اصول حقوق بشر بخواهد در ميـان متـون          هرگاه شخصي آگاه به   
حقوق انساني زن بجويد، غيـر از چنـد مـتن مـبهم چيـزي          به    نشاني از اشاره    

فقـدان  . باشـد  اي شـده  نخواهد يافت كه در آن به حقوق اساسي زنان اشـاره        
ي زنـان، شـرايطي را فـراهم          چنين احكامي در مـورد منـافع و حقـوق اوليـه           

 از راه صـحيح،   و آشـكارا و   است، تا مسلمانان به جاي ايـن كـه علنـاً            ساخته
اعمال جنسي را انجام دهند؛ به صورت مخفيانه و از راه هاي انحرافي دست 

در ايـن ميـان، متـضرر اصـلي در قبـال اشـتباهات              . به چنين كارهـايي بزننـد     
  . اند  استثمار شده اند؛ كه همواره مردان، زنان بوده

اسالم در ابتداي ظهورش كوشش مي كرد تـا مـسأله جنـسي را در نطفـه                 
ولي از آنجا كه اين امـر موافـق طبـع و اميـال مـردان آن منطقـه                   . نمايد  خفه   
ي  در ميـان شخـصيت هـاي برجـسته     ي مردم، بلكه   نبود، نه تنها در ميان عامه       

ــه  ــد   منطق ــذار باش ــست اثرگ ــز نتوان ــاعي   . ني ــدگي اجتم ــول زن ــرف معم ع
د از اي بود كه مـردم بـه آسـاني نمـي توانـستن       ي عربستان به گونه     جزيره  شبه

رواج  اي قبـل از ظهـور اسـالم، كـه در منطقـه       آداب و سنن و عقليت عشيره     
خـود محمـد نيـز بـه        . ساله بپيمايند   داشت، دست بردارند و يك شَبه ره صد       

است، هم چون قهرمان و نقش      بوده    خاطر اين كه، از چنين عرفي تأثيرپذير        
يـارانش بـه    آفرين دنياي اسالم به حساب مي آيـد و پـس از وي، خلفـاء و                 



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

508 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

عنوان الگوهاي راستين تاريخ، چه در قبال پيـامبر و چـه در قبـال خدايـشان             
  ¼¼¼@.اند تبديل شده

تنها چيزي كه منطق دنياي معاصر از دين اسالم انتظار دارد، همانـا حـرام                
است و    اين امر در ظاهر حرام شده         گرچه  . ي تن فروشي است     كردن پديده 

ي ممكن حرام  ند كه تن فروشي به هر شيوه   انديشمندان اسالمي نيز ادعا دار    
اسـت، بلكـه    است؛ اما جالب اينجاست كه تن فروشي نـه تنهـا حـرام نـشده      

اند تا جايي كه آياتي در خـود          براي انجام آن راه و روش هايي ايجاد كرده        
با ظهور اسالم تنها تغييري كـه در امـر   . است شده  آن اختصاص داده قرآن به 

را بـا   قبل از ظهور اسالم اين پديـده      .  تغيير نام آن بود    تن فروشي ايجاد شد،   
 :اما در اسالم نام هـاي ديگـري يافـت بـراي نمونـه             . مي شناختند ) البغاء(نام  

)@@xaìŒ@LónÔü¾a@óÉnà óÉnà@LoÔü¾a öb�åÜa(    ،ازدواج   به معـاني كـام گـرفتن آنـي
  . موقت، يا لذت بردن از زنان

مردي : صورت مي گيرد    دين شيوه   هاي جهان ب    خانه  تن فروشي در فاحشه   
نزد يكي از زنان تن فروش مي رود و از وي مي خواهد براي اندك زماني                

. با وي همخوابگي نمايد بلكه نيروي شهوانيش فروكش نمايـد           هم كه شده،  
زن تن فروش؛ در مقابل گرفتن مقداري پول يا هر چيز ارزشمند ديگري، با      

 انجام رسانيدن عمـل جنـسي بـه مكـاني           آن مرد قرار داد مي بندد و براي به        
بعد از اتمام جماع و همخوابگي، از طرف مـرد، مبلـغ            . مخصوص مي روند  

                                                           

اي از مـستندات را در        ي پيـامبر، مجموعـه       براي يافتن اطالعات جـامع تـر دربـاره         - 651
 . است  ذكر شده ”ي پيامبري و انسان بودن سكس و محمد در ميانه“بخش 
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هـر زمـاني كـه      . مي شود و از همديگر جدا مي شـوند          اين عمل به زن داده      
نيروي شهواني بر مرد، غالب آمد مي تواند براي تكرار عمل خود به         دوباره  

ــا ز     ــان زن ي ــيش هم ــان و پ ــان مك ــود را    هم ــاز خ ــر رود، و ني ــاني ديگ ن
بـود نيـروي      از طـرف ديگـر، زنـي كـه بـراي مـدتي توانـسته              . سازد  برآورده

شهواني آن مرد را فرونشاند و در مقابل كار خود دستمزدي دريافت كـرده              
 اسـت تـا بـه همـان شـيوه           يبود، هم چنان منتظر همان مرد يا مـردان ديگـر            

  . نمايند و صدباره  قرارداد ببندند و عمل جنسي را دوباره
 فروشـنده   در بيشتر موارد  عموماً      در جوامع اسالمي، طبقاتي و عقب مانده      

 و قـدرت فيزيكـي خـود، خريـدار           زنانند و مردان به سـبب داشـتن سـرمايه           
است كه مرد     اي معمول بوده      رسم كالسيكي تن فروشي نيز به گونه      . هستند

ــيوه   ــه ش ــرت ب ــبب دادن اج ــه س ــد و ز  ب ــل باش ــطه اي فاع ــه واس ــز ب ي  ن ني
  . باشد فروشندگيش، حالت مفعول گونه داشته 

گـستردگي زيـادي را در افكـار مـسلمانان، بـه              به سبب اين كه اين پديده     
هاي مورد بحـث و جـدل برانگيـز          است و يكي از نكته      خود اختصاص داده    

اي عمقـي و بـا    اسـت كـه بـه گونـه        است، در اينجا سـعي بـر آن شـده             بوده  
  . بعاد اين مسأله را تحليل نماييم، ايموشكاف

  انواع متعه در اسالم
اما بـه سـبب     . عبارت است از به سر بردن ساعاتي خوش          متعه   طور كلي   به

مـي  . اسـت   گستردگي زبان عربي اين كلمه نيز معاني زيادي به خود گرفتـه           
هاي  در قرآن به شيوه. را براي حالت هاي گوناگون بكار برد توان اين كلمه 
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 و از آن معاني گوناگوني را استنباط 652.اند اگون اين كلمه را بكار بردهگون
، 654 وفـور ،653توصيفي براي  لـوكس بـودن و زيبـايي كـاال      : اند مانند   كرده

اي  ي وظيفــه  ســتاندن و دادن بــه مثابــه656،  نفقــه655انــدك زمــان كــامراني،
 كه اين معني آخري مخصوص سكس       658 و سرانجام كام گرفتن    657شرعي

  .  جنسي استو انجام عمل
در ميان متون اسـالمي بـه دو نـوع مخـصوص تقـسيم مـي شـود كـه                     متعه  

  .ي زن حج و متعه ي متعه: عبارتند از
  حج ي متعه: نوع اول

نـه تنهـا در شـبه       . اسـت   حج، يكي از آداب باستاني بسياري از اديان بوده          
رسوم ي عربستان، بلكه جوامع مذهبي باستاني نيز، اجراي اين آيين م            جزيره  

 بـا هـم   يك بـار در مكـان مخـصوص   يـ پيروان هـر دينـي سـالي        . است  بوده  
، و از خـداي   در آنجا از اعمال خود اظهار پشيماني نمـوده . اند  اجتماع كرده 

انـد تـا      اند و با خداي خود عهـد بـسته          خويش طلب مغفرت و بخشس كرده     
انجـام  زماني كه در قيد حيات هستند، وظايف ديني خود را به بهترين شيوه              

                                                           

 )تعتم، استمتعتم، متعوهنالمتعة، متاع، متعنا، م( براي مثال- 652

 60القصص ). متاع الحياة الدنيا (- 653

 96المائدة) متَاعاً لَكُم وللسيارةِ (- 654

 48هود)وأُمم سنُمتِّعهم (هم چنين 126البقره) فَأُمتِّعه قَليالً (- 655

656 -) رُوفعبِالْم تَاعم طَلَّقَاتلْمل241البقره) و 

 .236البقره) عوهنَّ علَى الْموسعِ َقدرهومتِّ (- 657

 24النساء) فَما استَمتَعتُم ِبه مْنهنَّ (- 658
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 جوامـع  659.اسـت  افتـه ياين آداب از دو هزار سال قبل از ميالد ظهـور      . دهند
كـشورهاي  . اي آشـنايي دارنـد      مناطق تبت در كشور چين بـا چنـين پديـده          

ي  ايـن پديـده  . انـد  نمانـده  هندوستان و پاكستان و ايران نيـز از آن بـي بهـره             
ن بــه شــبه بازرگــاني و توســط تجــار از هندوســتان و يمــ تـاريخي از طريــق  

اگرچـه در برخـي از نقـاط آفريقـا، معابـد            . است  افتهيي عربستان راه      جزيره  
اي   است، مانند معابد مشهور مصر، ولي بـه همـان شـيوه             زيادي وجود داشته    

. انـد  است، آداب حج را در آن ها بـه جـاي نيـاورده      كه در دنيا رواج داشته      
سـنگ، درخـت،   هـاي گونـاگون، از طـواف يـك      اديان مختلف، بـه شـيوه   

ا معبـدي بـزرگ، مناسـك حـج را بـه           يتا طواف خانه      حيوان، يا غار گرفته     
  .اند جاي آورده

هزار سـال قبـل از مـيالد، در هندوسـتان، هـزاران معبـد هـر كـدام بـه                سه  
بودند، بـه طـوري كـه هـر جامعـه بـراي خـود، معبـد و              اي تبديل شده      كعبه
 دوران هـاي متمـادي، كـم    پس از طي. اند  اي مخصوص به خود داشته      كعبه

منظـور  [هاي هندي رو به افول گذاشتند، به طوري كه درياي هنـد             كم كعبه 
ساالنه ميليـون  . ي اصلي و مكان حجاج تبديل شد      به كعبه ] رود گنگ است  

  660.ها هندي به منظور انجام حج، خود را در آب دريا شستشو مي دهند

                                                           

بـه   ، به يكي ديگر از تحقيقات نويـسنده،   در اين باره  براي يافتن اطالعات جامع تر     - 659
 . شود  جلد اول، مراجعه"ي آسمان و زمين هاي دين در ميانه دروازه"نام 

 نبع قبلي همان م. 660
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كعبـه   عـداد بيـست و سـه    ي عربستان نيز، قبل از ظهور اسـالم ت       جزيره  شبه  
به سبب قدمت و شرايط طبيعي و داليلي ديگر؛ بسياري از اين            . است  داشته  

ي   آخرين كعبه . است  اند و اثري از آن ها به جاي نمانده            ها ويران شده    كعبه
اي  نام داشت در كشور يمن كه در جريان فاجعـه   )  ذي الخلفه ( به جاي مانده  

 اكنون تنهـا  661.است ويران شده )  الجبليجرير بن عبداهللا(خونبار، به دست    
است كه در شهر مكه واقـع در كـشور    )  شاميه(ي    كعبه  ي به جاي مانده     كعبه

اين كعبه بعد از ظهور اسالم بـه يكـي   . است عربستان سعودي بر جاي مانده    
  . است از مكان هاي مقدس براي حاجيان مسلمان تبديل شده 

است كه پيـروان آن ديـن          وجود داشته    در تمامي معابد جهان، توتم هايي     
شكل و شمايل ايـن     . اند  به منظور عبادت و اظهار بندگي به آن روي آورده         

ــد تــوتم هــا  نيــز گونــاگون بــوده  غالبــاً عروســك، ســنگ يــا تــصويري  . ان
اما . سنگي سياه وجود دارد ي شاميه نيز  در كعبه. است بوده  شده  كاري  كنده

. اســت چگونــه از آن بيابــان ســر در آورده معلــوم نيــست ايــن ســنگ ســياه 
اما . است  مسلمانان بدون هيچ دليل و مدركي ادعا دارند كه از بهشت آمده             

اسـت   ولي تحقيقات علمي ثابـت كـرده    . است  نمي گويند كه چگونه آمده      
براي مثال در   . است  ن سنگي در بسياري از مناطق جهان يافت شده          يكه، چن 

و  ي كشور عراق، سـنگي بـه همـان شـيوه        ر سلطه شهر هولير در كردستان زي    
صرفاً جهـت روشـن     .  با همان رنگ سياه وجود دارد      ،هم چون همان سنگ   

نمي دهند كه باسـتان شناسـان تحقيقـاتي در            نشدن واقعيات، مسلمانان اجازه   
                                                           

 445 العقيلي، ص- 661
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خرافـات زيـادي را بـراي ايـن سـنگ درسـت               تـازه   . اين مورد انجام دهنـد    
ها اين گونه در مـورد ايـن سـنگ          به افسانه   يهمؤرخي اسالمي با تك   . اند  كرده

اسـت امـا از شـدت شـرم از         اين سنگ ابتدا كامالً  سفيد بـوده         : است  نوشته  
هـاي    اين نظريه هم به افـسانه     @@662.است  حيض زنان، چنين رويش سياه گشته     

هـا    در يكـي از افـسانه     . اسـت   قبل از اسالم بر مي گردد كه سر زبان ها بوده            
 مقـدس اسـت و اگـر     ه؛ حيض زنانه همچو تولدي دوباره،     است ك   بيان شده   

در كوه عرفات خون حيض زنان را، با روح خدا و اسپرم هاي مرد مخلـوط       
   663.براي نوزاد خواهد شد كنند؛ سبب پيدايش روحي تازه 

و كارهاي مربـوط بـه اداي حـج، از بـين النهـرين و                 معماري ساخت كعبه  
اند كـه شخـصي بـه         رخان اذعان داشته  مؤ. است  اطراف آن رو به مكه نهاده       

اسـت كـه    در طي سفري به شام، در آنجـا ديـده   ) ðÈa�©a@ð¨@æi@ì‹áÈ(نام  
انـد و     اي براي خـود قـرار داده        مردم خدايي هم چون مجسمه را همانند الهه       

Ób��cH@ì@(مجـسمه بـه نـام هـاي       او نيز بـا خـودش سـه       . مشغول پرستش آنند  
IóÝ÷bäH@@ìIÞjè (  اسـت   شـده   در برخي منابع ديگر نيز، نوشته. ردمي ب را به مكه

   664.است كه تنها يك بت به نام هبل با خود آورده 
هبل به منزلـه خـداي      . اند  هر كدام از اين بت ها جايگاه مخصوصي داشته        

صـفا، و     ي خدايي نرينه در بلنداي كوه       اصلي در درون كعبه، اساف به منزله      
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بـا گذشـت    . قرار داشت  مروه     بلنداي كوه    ي خدايي مادينه، در     نائله به منزله  
. انـد   هـاي گونـاگوني در مـورد آنهـا نقـل كـرده              سال هـاي متمـادي افـسانه      

بدين گونـه     افسانه  . است  ها از كشور يمن سر در آورده          بارزترين اين افسانه  
اين دو عاشـق  . اساف و نائله دو شخص حقيقي و عاشق هم بودند       : است كه 
امـا بـه خـاطر دوسـتي و     . انـد  سـكس كـرده   ي كعبه  در داخل خانه و دلداده   

اسـت كـه ايـن دو از بـين            كـرده     خاطرخواهي پاك و مقدسشان، خدا اراده     
سپس خدا آن ها را بـه شـكل سـنگ در آورد، اسـاف را در صـفا و               . نروند

گذاشت تا مدام در جلوي ديدگان هـم بنـشينند و حكايـت               نائله را در مروه   
ي ابـن    در سـيره 665.ا از يادها فرامـوش نـشوند   دوستي خود را بازگو كنند ت     

است، اين    است كه، اساف پسر بغي و نائله دختر ديك بوده             هشام نيز آمده    
 و 666.انـد   اند از اين رو به سنگ تبديل شـده          ها در داخل كعبه سكس كرده     

    لك كعبه در آمد و كعبه هم به مكـاني متبـرك تبـديل     اين گونه افسانه به م
هـم سـر بزنـد تـا از            صفا مي رفت مي بايست بـه مـروه        هر كسي كه به     . شد

رفـت و آمـد و   . نزديك اساف و نائله را ببيند و عشق پاكشان را لمس كنـد        
  667.زيارت اين دو فزوني يافت تا جايي كه، به هفت مرتبه رسيد
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 و ايـن    668.انـد   كـرده   مؤرخان اسالمي اساف و نائله را به آدم و حوا تشبيه          
داسـتان آدم و حـوا را نيـز بـدين           . ديمي تر ربط دادند    ق يا  را به افسانه    نظريه

زماني كه آدم و حوا را از آسمان به زمين نـزول دادنـد،   : اند گونه نقل كرده  
عرفـات بـه همـديگر مـي          ساكن شد و در كـوه       آدم در صفا و حوا در مروه        
  . رسند و با هم جماع مي كنند

را بـه   ا و مـروه  اي ديگر، هفـت بـار رفـت و آمـد ميـان صـف       بر طبق افسانه  
@ كـه L@@¼¼¼@انـد   هاجر، همان كنيـز ابـراهيم نبـي و مـادر اسـماعيل نـسبت داده               

 قـسمت هـايي از ايـن داسـتان را در فـصل اول       N@رسد@مي@نظر@ به@تر@منطقي
  . را صحيح تر مي دانيم  ايم و اين واقعه كتاب آورده

سله ايـن كـوه جـزء سلـ       . مي گيرد   ريشه )  ف  ر َ  ع( ي عرفات نيز از       كلمه
شـده   جبال شـناخته   و يگانه كوهيست كه به نام سلسله. هاي مرتفع است كوه  
است به    در تورات به معناي اعمال جنسي يا جماع آمده            ي عرفه   كلمه. است  

در موقـع حـج كـردن       . دمان طـول بكـشد      طوري كه از شب هنگام تا سپيده      
باشد كه  ايستادن بر روي كوه عرفات يكي از اركان و جزء مراسم حج مي              

صـورت مخـتلط و در    پيش از اسـالم حجـاج زن و مـرد بـه        . بايستي ادا شود  
زنـان و مـردان      .  انـد   سـر بـرده     هاي گوناگون شبي را روي اين كوه بـه          دسته
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دار  صرفاً به خاطر رضايت خدا،  يا براي شفا يافتن از بيماري و يا براي بچـه          
   670.اند شدن، سكس مي كرده

يكي  و تردد ميان صفا و مروه ي كعبه طواف خانه قبل از ظهور دين اسالم،      
هر . بود كه از گذشتگان برايشان مانده   از سنن فرهنگي و بسيار مقدسي بوده      

ي كعبـه نهـاده و      ك بـار سـاكنان منـاطق دور و نزديـك رو بـه خانـه               يسال  
ــه جــاي آورده  ــه را ب ــد طــواف كعب ــان و مــردان  . ان ــشتر وقتهــا تمــامي زن بي

گـردش   اند و  و لخت و عريـان بـه دور كعبـه     ن در آورده  لباسهايشان را از ت   
بعد از ظهور اسالم، به خاطر سود اقتصادي حاصل از مراسم حـج             . اند  كرده

، برگزاري مراسم حج نه تنها نابود نـشد بلكـه؛ هـم چنـان        براي ساكنان مكه  
بــاقي مانــد و شــاخ و بــرگ هــايي هــم بــر آن افزودنــد و عمــالً ايــن آداب 

  .  يافتگسترش بيشتري
در ابتداي امر، داستان هاي مربوط به حج همـراه بـا آداب خـاص صـفا و          

كردن كه ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا افـسانه و خرافـات داشـت، بـه خـاطر                    مروه
بـراي مثـال؛ تـردد ميـان صـفا و مـروه       . تأثيرات ديني مورد پسند واقع شدند    

س ارتبـاط   ي سـك    شد، با مسأله    هاي كهن، همان طور كه اشاره       مطابق افسانه   
اي قرآني به سرگرداني و مطرود شـدن زنـي بـه              و مطابق افسانه  . است  داشته  

اين زن بارها به اميد يافتن آب و غذايي اندك، . است نام هاجر مربوط شده 
بعـدها ديـن اسـالم ايـن آمـد و         . اسـت   رفت و آمد كرده       ما بين صفا و مروه    

اب آورد و مسلمانان    شدن هاي هاجر را به عنوان يكي از اركان حج به حس           
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در . ي حج، بايد اين آداب كهن را از نـو احيـاء كننـد               در زمان اداي فريضه   
اي به نـام صـفا و         بر اعتقادات ديني، خرافه     اينجا مي توان گفت كه؛ با تكيه        

  . شد مروه تبديل به مراسمي شايسته 
حج و بلكه بسياري از آداب ديني ديگر، كه با  در اسالم نه تنها اين پديده 

: براي مثال . اند  كعبه ارتباط دارند، با تغييراتي جزيي، هم چنان ماندگار شده         
  :اند حجاج قبل از ظهور اسالم بدين گونه بت ها را وصف كرده

II@@@@@@@@@@@b�àì@ê�ÙÝ¸@LÚÜ@íè@Úî‹’@ýa@LÚïjÜ@ÚÜ@Úî‹’ý@ÚïjÜ@LÚïjÜ@âéÝÜa@ÚïjÜ
ÚÝàH671@@

  :ن گونه تغيير يافتيبا ظهور اسالم بد
ïjÜ@âéÝÜa@ÚïjÜÚ @@@@ý@Ú�Ý¾aì@Ú�Ü@ó�áÉåÜaì@‡á¨a@çg@ÚïjÜ@ÚÜ@Úî‹’@ý@ÚïjÜ

ÚÜ@Úî‹’N672 

سنگ سياه معروف به حجر األسـود كـه مقـدس بـه حـساب مـي آمـد و                    
مي زدند، بعد از ظهور اسالم، نيز هم چنان مقـدس بـاقي               بر آن بوسه    حجاج  

حتـي خـود محمـد نيـز     . ماند و تا به امروز اين قداست را يـدك مـي كـشد         
اما كسي هم چـون عمـر بـن خطـاب           . است  وقات آن را بوسيده     بسياري از ا  

ي مشكوك و گمـان برانگيـز بـه ايـن سـنگ       ي دوم مسلمانان با ديده      خليفه
و هميـشه   . اسـت     اين سنگ را مشكوك دانـسته         و از بهشت آمدن       نگريسته،

                                                           

671 @ ôjŽïnØ@ óäaì�‹iI@ ãþ�ï÷@ üi@ óäa‹�óå‚òŠ@ ôØóîòìóä‡åŽîí‚öa‹ÕÜa@óî‡ÕåÜa@ ò
ãþ�þÜ@H†@ôåï�íä@N@õòìóäìíša‡Žïq@Lôîó¡ó&Üóè@çaíîŠóà@ôä�‹Žï�Šòì@LŠbvåÜa@ÞàbØ

çb�íÈ@‡á«@†í¼óà@Nóîóè@óÙî†@ômóibi@ŠûŒ@òìóîòŠbi@ãóÜN 

 1474حديث. كتاب الحج، باب التلبية:  صحيح البخاري672
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روزي كنـار آن سـنگ      . اسـت   مثل يك سنگ عادي با آن برخـورد كـرده             
من كامالً  واقفم به ايـن كـه، تـو        :  بوسد و مي گويد    سياه مي رود آن را مي     

اي داري و نه زياني، اما اگـر          فايده  سنگ نيستي، نه    چيزي به غير از يك تكه     
است، هرگـز تـو را        خود با چشم خويش نمي ديدم كه محمد تو را بوسيده            

   673.نمي بوسيدم
، همـين  در آورد را به شعاري پـسنديده   اي كه تردد ما بين صفا و مروه        آيه

  : است آيه 
@@@@Ćç�c@ñê�Ćï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@þ�Ð@Ž‹ŽáŽnĆÈa@>ì�c@ŽoĆïŽjÜa@şwŽy@ĆæŽá�Ð@ñêMÝÜa@>‹ñ÷bŽÉŽ’@Ćæñà@�òŽìĆ‹ŽáÜaŽì@b�Ñş—Üa@şç>g

ČâïñÝŽÈ@Č‹ñØbŽ’@ŽêMÝÜa@şç>h�Ð@Ia‹ĆïŽ‚@ŽËşí�nŽm@ĆæŽàŽì@bŽá>éñi@ŽÓşíMnŽî.674  
را حج  ] خدا[ه خانه   پس هر ك  . در حقيقت صفا و مروه از شعاير خداست       

كند يا عمره گزارد، بر او گناهى نيست كه ميان آن دو سعى به جاى آورد،            
  .و هر كه افزون بر فريضه كار نيكى كند، خدا حق شناس و داناست

اسـت،   در همان دوران محمد، كه هنوز خود محمد در قيـد حيـات بـوده           
انـد كـه سـعي        هجمعي از مسلمانان با ديدي منطقي به اين مـسأله فكـر كـرد             

. ، آدابي ارتجاعي است و مربوط به عهـد جاهليـت اسـت              مابين صفا و مروه   
  : است به ثبت رسانيده  اي را در اين باره  امام بخاري واقعه

                                                           

لْأَسود فََقبَله فَقَالَ إِنِّي أَعلَم أَنَّـك حجـرٌ َلـا    رضي اللَّه عْنه أَنَّه جاء إِلَى الْحجرِ ا         عمرَ   - 673
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 1520حديث. ما ذكر في الحجر األسود، باب الحج، كتاب البخاري
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@@bŽäŽ‹ŽjĆ‚�c@@@@@Čâñ–bŽÈ@@@Žßb�Ô@Z@@žoÝ�Ô@@@@@@@ŞÚñÜbŽà@>æĆi@>÷Žä�dñÜ@@@@@@žê�ĆåŽÈ@žêMÝÜa@ŽðñšŽŠ@Z@@@@Žçí�žèŽ‹ÙŽm@Ćâžn�Ćå�Ø�c
ĆÉş�Üa@ŽæĆïŽi@Žð@@@@b�Ñş—Üa@@@ñòŽìĆ‹ŽáÜaŽìN@_@@@óşïñÝñèbŽvÜa@>‹ñ÷bŽÉŽ’@Ćæñà@ĆoŽäb�Ø@bè@çfñÜ@LĆâŽÉŽä@Žßb�Ô.675  

آيا شما از تـردد  : است است و به أنس بن مالك گفته عاصم روايت كرده    
بلي، زيـرا از    ): است  أنس در جواب گفته   (ايد؟    تنفر داشته   ما بين صفا و مروه    
  . است ليت بوده شعائر دوران جاه

اند به اين كـه ايـن كـار تنهـا             با وجود اين كه مسلمانان كامالً  واقف بوده        
 158ي  از آيـه  عمليست مربوط بـه دوران جاهليـت، امـا اسـالم  بـا اسـتفاده          

  . است نام برده  ، از آن به عنوان كاري شايسته) بقره(ي گاو سوره
 غيرمـسلمان حـرام و آن   را بر افراد اي ديگر، حج و عمره      محمد در مرحله  

در طـي فرمـاني ايـن       . را مراسمي اسالمي و مختص به مسلمانان اعالم كـرد         
  : است را بيان كرده  جمله

 @žÓí�nŽî@b�ÜŽì@�Û>‹Ć“žà@>ãbŽÉÜa@Ž‡ĆÉŽi@₣wžzŽî@b�Ü@b�Ü�c@@@@ñoĆïŽjÜbñi@ČçbŽîĆ‹žÈN676   
ز حق از سال بعد هيچ كدام از مشركان حق اداي حج را ندارند و كسي ني   

  . ندارد با بدن عريان، به طواف كعبه بپردازد
عريان بودن حاجيان به سبك و سياق قبل كه بـه دور كعبـه گـردش مـي                  

   677.اي خود را بپوشانند شد كه با پارچه دستور داده . كردند، از بين رفت

                                                           

 1565 .اح، باب ما جاء في السعي بـين الصفا والمروةكتاب النك:  صحيح البخاري- 675

676    -         ُطوفلَا يو شْرِكامِ مالْع دعب جحأَلَا لَا ي     تيـانٌ  بِاْلبرْيكتـاب  : صـحيح البخـاري  . ع
 1543.يان وال يحج مشركال يطوف بالبيت عرالحج، باب 
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اسـت و موجـب       و تمتع بحث كرده       اي كه آشكارا از عمره        هم چنين آيه  
  :ي زير است هن در دين اسالم گشت، آيهماندگاري اين آداب ك

@@@@@@@@@@@@@@@aí��ÕñÝĆzŽm@�ýŽì@>ñĆ‡�ŽéÜa@Žæ�ñà@Ž‹Ž��ĆïŽnĆ�a@bŽá�Ð@ĆâžmĆ‹ñ—Ćy�c@Ćç>h�Ð@ñê$ÝñÜ@�òŽ‹ĆážÉÜaŽì@şwŽzÜa@aí₣áñm�cŽì
@@@@@@@@@@@@@@@@ñê�ñ�cşŠ@æ�Đà@õć̂ �c@ñê�ñi@Ćì�c@Ib›î>‹şà@â�Ùåñà@Žçb�Ø@æŽá�Ð@žêMÝñzŽà@žñĆ‡ŽéÜa@ŽÎ�ÝĆjŽî@ôşnŽy@Ćâ�ÙŽ�ìžûžŠ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@b�Žá�Ð@Đw�ŽzÜa@ô�Ü>g@ñòŽ‹ĆážÉÜbñi@ŽÊşnŽáŽm@æŽá�Ð@Ćâžnåñà�c@aŽ̂ >h�Ð@ŞÚž�žä@Ćì�c@Şó�ÔŽ‡Ž–@Ćì�c@�ãbŽïñ–@æĐà@�óŽîĆ‡ñÑ�Ð
@@@@@@@@@@@@@@@@@Ćâžn�ĆÉŽuŽŠ@aŽ̂ >g@ŞóŽÉĆj�Ž�Žì@Đw�ŽzÜa@ðñÐ@�ãbşî�c@ñóŽqþŽq@žãbŽïñ—�Ð@Ć‡ñvŽî@ĆâMÜ@æŽá�Ð@>ñĆ‡ŽéÜa@Žæñà@Ž‹Ž�ĆïŽnĆ�a

@@ñàb�Ø@�òŽ‹Ž“ŽÈ@�ÚÝñm@@@@@@@@@@@@Žê�$ÝÜa@aí�ÕşmaŽì@>ãaŽ‹ŽzÜa@ñ‡ñvĆ�ŽáÜa@ñ>‹ñšbŽy@žê�ÝĆè�c@Ćæ�ÙŽî@ĆâMÜ@æŽáñÜ@�ÚñÜŽ̂ @�ó�Ý
lb�ÕñÉÜa@ž‡îñ‡Ž’@Žê$ÝÜa@şç�c@aížá�ÝĆÈaŽìN678  

بازداشته ] به علت موانعى  [براى خدا حج و عمره را به پايان رسانيد و اگر            
 قربـانى بـه قربانگـاه       و تـا  ] قربانى كنيـد  [شديد؛ آن چه از قربانى ميسر است        

نرسيده، سر خود را نتراشيد و هر كس از شما بيمار باشد يا در سر نـاراحتى               
اى  روزه] آن بايـد [به كفـاره  ] و ناچار شود در احرام سر بتراشد  [داشته باشد   

اى دهد، يا قربـانى بكنـد، و چـون ايمنـى يافـت، پـس بايـد                  بدارد، يا صدقه  
آن چه از قربانى ميسر است،      ] بايد[ردازد  ي عمره انجام دهد و به حج پ         متعه

 سـه روز،     در هنگام حـج   ] بايد[نيافت،  ] قربانى[و آن كس كه     ] قربانى كند [

                                                                                                                           

677   -                  ـولُ اللَّـهسابِ قَالَ رنْ الثِّيم رِمحالْم سْلبا يم ولَ اللَّهسا رلًا قَالَ يجأَنَّ ر       ـلَّى اللَّـهص 
   لَّمسو هَليلَا            عو رَاوِيلَاتلَا السو مائملَا الْعو صالْقُم سْلبلَا ي   سرَانلَا  اْلبو   فَافلَا      الْخ دإِلَّا أَح

           هـسئًا مـابِ َشـيـنْ الثِّيوا مـسَلـا َتْلبنِ وـيبنْ الْكَعفَلَ ما أَسمهقْطَعْلينِ وخُفَّي سْلبنِ فَْليَلينَع ِجدي
 ــرَانُ أَو ــاري. ورس   الزَّعَف ــحيح البخ ــاب  : ص ــج، ب ــاب الح ــن  كت ــرم م ــبس المح ــا ال يل م

 1468.الثياب
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ايــن ده ] روز ديگــر روزه بداريــد[و چــون برگــشتيد، هفــت ]. بـدارد [روزه 
براى كسى است كه اهل مـسجد الحـرام         ] حج تمتع [اين  . ، تمام است  ]روز[

  .كيفر است بترسيد و بدانيد كه خدا سخت نباشد، و از خدا ] مكه[=
هـايي ارتجـاعي، معنـايي        پديـده افتن چنـين    يـ  تقدس، ماندگاري و اشـاعه    

اي غيـر   پديـده  طـوري كـه بـه    اسـت بـه    متافيزيكي به فرهنگ اسالم بخشيده      
حجاج كعبه قبل از ظهور اسالم، غير از ترددهـايي          . است  علمي تبديل شده    

. ي جنسي بـر قـرار مـي كردنـد     با زنان نيز رابطه،  بي معني مابين صفا و مروه  
نـوين در آن   عنوان يك ديـن     منطق حكم مي كند كه اسالم با ظهور خود به         

زمان، چنين سنتهايي را براندازد، امـا درسـت بـرعكس، آنهـا را هـم چنـان                  
اول اينكه، هيچ كدام از متـون    : ل ما در اين مورد عبارتند از      يدال. داشت  نگه

. انـد   ي حج را تحريم نكـرده       اال چه قرآن يا احاديث؛ متعه     اصيل اسالمي، ح  
ي حج بدين معني است كه حاجيان زن و مرد براي مدتي معين خود را    متعه

. سپس از هـم جـدا مـي شـدند           ، همخوابگي كرده    به عقد همديگر درآورده   
هنگـامي  . دارند  اشاره    اين كار،   برخي احاديث مبهم وجود دارند كه به ادامه       

كعبـه را      به شهر مكه مي رسيد، بـه اصـحاب امـر مـي كـرد خانـه                 كه محمد 
هـا را بـر خـود         را انجام دهند، حرام شده      طواف كنند، سعي بين صفا و مروه      

  679.حالل كنند و سر خود را بتراشند يا موهايشان را كوتاه كنند

                                                           

679 -     النَّبِي ما َقدلم       ـلَّمسو هَليع لَّى اللَّهكَّـةَ   صُطوُفـوا     مأَنْ ي هابـحـرَ أَصأَم   ـتيفَا   بِاْلببِالـصو
كتاب الحج، باب تقصير المتمتع     : صحيح البخاري .  يحلُّوا ويحلُقوا أَو يقَصرُوا    ثُم والْمرْوةِ     

 1644.بعد العمرة
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ها بر خود، مي توان معاني و تعـابير گونـاگوني             از حالل كردن حرام شده    
مود، كه اولين و بارزترين معني آن مربوط به سكس و ارضـاي             را استنباط ن  

با آمدن اسالم تنها تغيير بارزي كه در اين سناريو          . ي جنسي مي باشد     غريزه
  . به وجود آمد، به عقد و نكاح در آوردن زنان بود

بهترين دليل براي اثبات اين مدعا و اين كه ثابت شود كه در هنگام حج،               
امام اعظـم مـسلمانان، جـالل      است، روايتي است كه     ده  ي زنان حالل بو     متعه

  :است الدين السيوطي نقل كرده 
@@ßbÔ@‹ibu@æÈ@Z@@@b�ååïi@æ�Ùî@�@aˆg@ôny@bubvy@båu‹ƒÐ@L‘båÜa@æà@óÜbÕÜa@p‹rØ

@@@@@@@@båÝÕÐ@Lßþyfibi@bä‹àc@Þ÷þÔ@ßbïÜ@ýg@Þ®@çc@µiì@Z@@@@@êu‹Ðì@óÐ‹È@¶g@bä‡yc@�ì‹îc
@@@ôÝ–@�a@ßí�Š@ÚÜˆ@ÎÝjÐ@_bïåà@‹nÕî@@@@ßb�ÕÐ@b�jïn‚@ãb�ÕÐ@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@\@@�b�ic

êÜ@âØbÕmcì@�bi@âÙáÝÈc@�aì@bädÐ@L‘båÜa@béîc@ðäíáÝÉmN680@@
ي اين موضوع در بين مردم شايعات زيادي  درباره: است از جابر نقل شده 

م تنها چند شـبي مانـده   يبود ما نيز كه براي اداي حج رفته. بر سر زبان ها بود  
آغـوش زنانـشان بـاز        يعني شب بعد به   . (ودمان برسيم بود تا به حالل هاي خ       

آيـا ايـن    : گفتـيم . پيامبر دستور داد كه؛ حرام ها را حالل كنـيم         ) مي گشتند 
رود و مني از آلتش سرازير شـود؟         از ميان ما به عرفه     يكس  بدان معنيست كه  

آيا شما مرا : اي گفت او نيز در طي خطبه. اين گفتار ما به گوش پيامبر رسيد
ي شما بهتـر      اوامر خدايي، راهنمايي مي كنيد؟ به خدا سوگند كه از همه          به  

  .اوامر او را در مي يابم و از همه شما نيز باتقواترم

                                                           

  النساء24ي،  ي آيه درباره..  السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور- 680
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اي مـذموم     اين فساد جنسي از نظر عمـر بـن خطـاب پديـده            : اما دليل دوم  
. اسـت  ، از اين رو در زمـان خالفـت خـويش آن را حـرام كـرده                 بودهاست

مخـالف هـم وجـود        ند كه؛ در ميان مسلمانان، دو گروه        ا  مؤرخان نقل كرده  
داشتند، گروهي از آن جانبداري مي كردند و گروهي ديگر آن را مـذموم               

براي اثبات اين ادعا روايتي را در اين . است حرام شده  مي دانستند، در نتيجه
  : نقل مي كنيم زمينه 

 @@Žçb�Ø@@@@@@�‘bşjŽÈ@žæĆia@@@@@ž‹žàdŽî@@@ŽÉĆnžáÜbñi@@ñó@@@@@Žçb�ØŽì@@@@@@>‹ĆïŽi₣�Üa@žæĆia@@@@@@@@@@@žpĆ‹�ØŽ‰��Ð@Žßb��Ô@b�ŽéĆåŽÈ@ô�ŽéĆåŽî
@@�ÚñÜŽ̂@@@@@@@@ñêMÝÜa@ñ‡ĆjŽÈ@>æĆi@>‹ñibŽvñÜ@@@@@@@@žsîñ‡ŽzÜa@ŽŠaŽ†@şñŽ‡Žî@ô�ÝŽÈ@Žßb�Õ�Ð@@@@bŽåĆÉşnŽáŽm@@@@@ñê�MÝÜa@>ßíž�ŽŠ@ŽÊŽà@@

@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@žêMÝÜa@ôMÝŽ–@@@@Žãb�Ô@bşá�Ý�Ð@@@ž‹ŽážÈ@@@@@Žßb�Ô@@@@bŽáñi@ŽöbŽ’@bŽà@ñêñÜíž�Ž‹ñÜ@₣Þñzžî@Žçb�Ø@ŽêMÝÜa@şç>g
@@@@@@ŽÓ@žê�Ü>ŒbŽåŽà@ŽßŽ�Žä@Ć‡�Ô@ŽçeĆ‹�ÕÜa@şç>gŽì@ŽöbŽ’I@@@ñêMÝñÜ@�òŽ‹ĆážÉÜaŽì@şwŽzÜa@aí₣áñm�cH@@@@@@@@žê�MÝÜa@Ćâ�ØŽ‹�Žà�c@b�Žá�Ø@

@@@@@@@@Ž|��ÙŽä@�Þ�žuŽ‹ñi@ô�Žmì�c@Ćæ��Ý�Ð@ñöbŽ�ĐåÜa@ñëñ‰Žè@Ž�b�Ùñä@aí₣nñi�cŽì@@@@@@žê�žnĆáŽuŽŠ@b�MÜ>g@�Þ�Žu�c@ô��Ü>g@Iò�cŽ‹�Ćàa@
ñòŽŠbŽvñzÜbñiN681@@

ابن زبير نيـز او را  . را امر مي كرد    ابن عباس اجراي متعه   ) راوي مي گويد  (
من نيز اين رويداد را بـراي جـابر بـن عبـداهللا نقـل               . از اين كار منع مي كرد     

، امـا  اسـت  بحـث شـده    در مجلس پيامبر در مـورد متعـه   : جابر گفت . نمودم
هـاي    خـدا مطـابق خواسـته     : زماني كه عمر به خالفـت رسـيد، اعـالم كـرد             
اسـت، اكنـون كـه قـرآن بـه            خويش براي پيامبرش حرام ها را حالل كرده         

را براي رضاي خدا به  است، شما نيز حج و عمره      جايگاه واقعي خود رسيده     
ردن چنين است، اما از نكاح ك   شده    انجام برسانيد، همان طوركه دستور داده     

                                                           

 1217. صحيح المسلم، كتاب النكاح، باب في المتعة بالحج والعمرة- 681
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هر مردي كه براي مدتي معين دست بـه عمـل عقـد             .  خودداري كنيد  يزنان
  . موقت بزند، او را سنگسار خواهم كرد

در روايت زير برايمان روشن مي شود كه، عمر اين كـار را حـرام اعـالم                 
  :كرد، نه قرآن يا محمد

@@@@@@ßbÕÐ@‘båÜa@kn‚@êåÈ@�a@ðšŠ@‹áÈ@Z@@@@�a@ßí�Š@çgI@@@@@@ê�Üeì@ê�ïÝÈ@�a@ôÝ�–@H
@ßí�Š@‡éÈ@ôÝÈ@çbnÉnà@bnäbØ@báéägì@Lçe‹ÕÜa@a‰è@çe‹ÕÜa@a‰è@çgì@Lßí�‹Üa@a‰è

@@�aI@@@êÜeì@êïÝÈ@�a@ôÝ–H@@@b�áéïÝÈ@k�ÔbÈcì@LbáéåÈ@ôéäc@bäcì@L@Z@báèa‡�yg@Z@@ó�Énà
@@@@@@@@@@õ‹�‚ÿaì@LòŠb�v¨bi@ênjïÌ@ýg@Þuc@¶g@òc‹àa@xì�m@ÞuŠ@ôÝÈ@Š‡Ôc@ýì@Löb�åÜa

w¨a@óÉnàN682   
پيامبر، ايـن از پيـامبر،    : اي خواند و گفت     بهعمر بن خطاب براي مردم خط     

اسـت كـه      در زمان پيـامبر رايـج بـوده           دو نوع متعه    . قرآن اين از خود قرآن    
اولـي  . اكنون من به آن پايان مي دهم و مجازات بـرايش تعيـين مـي نمـايم                

ي زنان است، كه تحمل نخواهم كرد كسي زني را بـراي مـدتي معـين                  متعه
  . ي حج مي باشد مورد بعدي نيز متعه. بگذرمنكاح كند و من از وي 

ي حج از طرف عمر، براي عالمان و انديـشمندان اسـالم       حرام كردن متعه  
بايستي هم چنان مانـدگار مـي         آن ها معتقدند اين پديده      . است  جالب نبوده   

به همين خاطر   . شد تا مرد به هر طرف رو كند خود را ارضاي جنسي نمايد            
ي  آيـه : انـد  اند و گفتـه  عمر را به باد فراموشي سپرده است كه اجراي دستور     

پيـامبر نيـز بـه     تـازه  . است و در قرآن نيـز وجـود دارد         ي حج نازل شده       متعه

                                                           

 52ص1ج, مسند عمر بن خطاب, حنبل، المجلد األول مسند احمد بن - 682
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اي هم در نسخ شدن آن نازل         است و حتي هيچ آيه      انجام آن سفارش كرده     
پيامبر تا زمان مرگش هم از آن سخني به ميان نياورد ولـي ايـن               . است  نشده  
ــرد ــرع(م ــليقه)م ــي    ، از روي س ــايي را م ــين چيزه ــصي خــويش چن ي شخ

  683.گويد
مشخص شد كه قسمت زيادي از آداب و عرف توأم با خرافات كه قبـل                
از اسالم وجود داشتند؛ هم چنان ماندگار شدند و به سنتي احسن براي امت            

  . اسالم تبديل شدند
ر در زمـان    عمـ   اي كـه خليفـه      ما نيز اعتقاد داريم، يكي از كارهاي شايسته       

است، حرام كردن همين فـساد جنـسي بـوده            خالفت خود به انجام رسانيده      
، بـه غيـر از پايمـال شـدن كرامـت انـساني زنـان و غيـر از           اين پديـده  . است  

ي هـوي و هـوس جنـسي مـردان، سـود              ي آدابي ارتجـاعي، و تخليـه        اشاعه
  . است ديگري در پي نداشته 

  ي زن متعه: نوع دوم
هـاي مـرد در ارتبـاطي          كه با يا اميال و خواسـته       يه اسالم، مشكل  از ديدگا 

اي برايش پيدا كننـد كـه قبـل از هـر              تنگاتنگ باشد، بايستي چنان راه چاره     
ي عربستان هـم چـون    جزيره در شبه . باشد چيزي منافع مرد را مد نظر داشته    

تـن  . اسـت   شـده     ي تن فروشي به وفور ديده       ساير مناطق ديگر جهان، پديده    

                                                           

683 -)   ةِ      نَزََلتتْعآيه الْم       تَابِ اللَّهي كي   ( فنعي    جةَ الْحتْعنْزِلْ قرآن يحرمه       ) مي لَم ثُم   َلـمو
فمـن تمتـع بـالعمرة    {: باب, يركتاب التفس.) قَالَ رجلٌ بِرَأِْيه بعد ما شَاء, حتَّى مات  يْنه عْنها   

 4246حديث/196:البقره/} إلى الحج
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بـه آن خـو    تـا جـايي كـه مـردم     . بـود  فروشي بخشي از فرهنـگ آن منطقـه        
از اين رو اسالم در جهت جلب حمايـت و طرفـداري مـردان،              . بودند  گرفته

ــد     ــود گنجان ــريعت خ ــان را در ش ــي زن ــن فروش ــده ت ــهاي  راه. پدي و روش
در واقع اين پديـده بـا حربـه آيـات، حـالل و        برايش ايجاد كرده  يگوناگون

  . است شده  و در قرآن از آن به عنوان ازدواج موقت نام برده. ندشرعي شد
  :ازدواج موقت بيشتر آشنا مي سازد اي در قرآن، ما را با مقوله چند كلمه

IşæžèŽŠížu�c@şæžèížmf�Ð@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá�Ð@H@@
  .بعد از لذت بردن از زنان، الزم است اجرت آنها را بپردازيد

اسـت، در   كه در آن از ازدواج موقت سخن به ميـان آمـده            د كلمه اين چن 
ي تـن فروشـي از جانـب       پذيرش پديـده    ايست براي پي بردن به      واقع دروازه 

از اين رو الزم است هر مفهومي كه با ايـن كلمـات ارتبـاط مـستقيم              . اسالم
  . و تحليل و بررسي دقيق قرار گيرند دارند، مورد تجزيه 

  :رار استاز اين ق متن آيه
@@@@@@@@@@@â��Ù�Ü@şÞ�ñy�cŽì@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@ñê$ÝÜa@ŽlbŽnñØ@Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@Mý>g@öbŽ�ĐåÜa@Žæñà@žpbŽåŽ—ĆzžáÜaŽì
@@@@@@@@@@şæžéĆå�ñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá�Ð@ŽµñzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï�Ì@Žµñåñ—Ćz₣à@â�ÙñÜaŽíĆà�dñi@aížÍŽnĆjŽm@ç�c@Ćâ�ÙñÜŽ̂ @öaŽŠŽì@bşà

@ŽŠížu�c@şæžèížmf�Ð@@@@@@@@@@@@şç>g@ñóŽ›�î>‹�ÑÜa@ñ‡�ĆÉŽi@æñà@ñêñi@âžnĆïŽšaŽ‹Žm@bŽáïñÐ@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@�ýŽì@IóŽ›î>‹�Ð@şæžè
bćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ@Žçb�Ø@Žê$ÝÜaN684  

. ايـد  زن شوهردار بر شما حرام است، مگـر زنـانى كـه مالـك آنـان شـده                 
 كـه بـراى   يغير از زنـان   فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده است كه         
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. تردامنـي  با پاكدامني، نـه  ما حالل است، با پولهايتان زن اختيار كنيد، البته         ش
روي آن    مـزدي را كـه      پس از لذت بردن از آنان، بر شما واجـب اسـت كـه             

آنان بپردازيد و بر شما گناهى نيست كه پس از انجـام    د، به يبود  توافق كرده   
  .ناى حكيم استمسلماً خداوند دا. با يكديگر توافق كنيد امر، دوباره

  :از جوانب مختلف بررسي آيه
ايـن قـرآن   . اسـت  شـده   اكنون در دست است، گرفته  كه ياين آيه از قرآن   

و در تمام جهان . است بازنويسي شده ) عثمان بن عفان(ي سوم  توسط خليفه
عثمـان در زمـان خالفـت خـويش     . اسـت  شـده   نام مصحف عثمان شناخته    به

قرآنهـاي ديگـر را ممنـوع        ردآوري نمود و همـه    براي آخرين بار قرآن را گ     
  . آتش كشيد بيشتر آنها را به كرده

اي ديگر نوشـته      در ديگر قرآن ها، به شيوه       مؤرخان مي گويند كه اين آيه     
بـراي مثـال در كتـاب    . اسـت  بود و قرائت هاي گوناگوني از آن شـده   شده    

در قرآن هاي ديگر بـه  ) şÞñy�cŽì(ي  كلمه: است آمده   امام سيوطي در اين باره      
  685).ح-أ(قرائت مي شد يعني با مفتوح بدون حروف) şÞŽy�aŽì(صورت 

I@@@Þ�Žu�c@ô��Ü>gانـد، كـه عبارتنـد از        ديگر نيز حذف شـده      كلمه    سه  در اين آيه،  
ôĞáŽ�žàH .       ،را هـم     كلمـه     ايـن سـه       بسياري از مسلمانان در زمان قرائت اين آيه

مــي  كلمــه را هــم جــزء آيــه   ايــن ســهانــد و بــه تعبيــر دقيقتــر قرائــت كــرده

                                                           

الـدر المنثـور فـي      : الـسيوطي . بالنـصب } وأحل لكـم  {أنه قرأ   .  وأخرج عن عاصم   - 685
 النساء24ي   در توضيح آيه2ج. التفسير بالمأثور
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حذف شـده     كلمه از آيه       اما در زمان جمع آوري قرآن، اين سه        686.دانستند
مـي   كلمـه،   را، بدون قرائت كـردن ايـن سـه    است و اكنون مسلمانان اين آيه       

 . خوانند

است كه عبداهللا بن عباس و ابي بن كعـب            ابن كثير در تفسير خود آورده       
كلمـه را نيـز قرائـت         ، ايـن سـه      مـان قرائـت ايـن آيـه       و سعيد بـن جبيـر در ز       

ي مشهورترين و عـالم تـرين شخـصيت           تن نيز از زمره      اين سه    687.اند  كرده
باألخص كه، عبداهللا بن عبـاس و ابـي بـن           . هاي اسالمي محسوب مي شوند    

امام قرطبي  . بودند  كلمه را نيز از قلم نينداخته       كعب در قرآن خويش اين سه     
  688.است كرده  كلمه اشاره هاي اصحاب، به اين سه  گفتهبر نيز با تكيه 

                                                           

أَما تَقْرَأ سورة النِّساء ؟ : النِّساء، قَالَ   سأَْلت ابن عباس عنْ متْعة      :  عنْ أَبِي نَضْرَة، قَالَ      - 686
لَا، َلو : ؟ قُْلت " فَما استَمتَعتُم ِبه مْنهنَّ إِلَى أَجل مسمى  ": فَما تَقْرَأ فيها    : قَالَ  . قُْلت بلَى : قَالَ  

أَمـا  : أَلْت ابن عباس عنْ متْعة النِّـساء، َقـالَ        س: قَالَ.  فَإِنَّها َكذَا : قَالَ  ! قَرَأْتها هَكذَا ما سأَْلتُك     
فَمـا اسـتَمتَعتُم ِبـه مـْنهنَّ إَِلـى أَجـل            : فَما تَْقـرَأ فيهـا    : قَالَ. قُْلت بلَى : تَقْرَأ سورة النِّساء ؟ قَالَ    

از عبداهللا بن عباس در مورد      ... نَّها َكذَا فَإِ: قَالَ! لَا، َلو قَرَأْتها هَكذَا ما سأَْلتُك       : مسمى؟ قُْلت 
چـرا  : ي نساء را نمـي خـواني؟؟ گفـتم         آيا شما سوره  : در جواب گفت  . سوال پرسيدم   متعه

اگر براي اندك زماني با زنـاني       (اي كه مي گويد     مگر اين جمله را نخوانده    : گفت.. كه نه 
پـس  : گفـت .  پرسـيدم نخير، اگر اطالع داشتم از شـما نمـي  : گفتم) ؟..همخوابگي كرديد 

 . النساء24تفسير الطبري، : مراجعه شود  به. آگاه باش كه چنين است

 فَما استَمتَعتُم بِه " وكَانَ ابن عباس وأُبي بن كَعب وسعيد بن جبير والسدي يقْرَءونَ -  687
 . النساء24فَرِيَضة تفسير ابن كثير في تفسير اآليه  فĤَُتوهنَّ أُجورهنَّ أَجل مسمىمْنهنَّ إِلَى 

 َفـĤُتوهنَّ   إِلَى أَجلٍ مـسمى    فَما استَمتَعتُم ِبه مْنهنَّ      " وقَرَأَ ابن عباس وأُبي وابن جبير        - 688
  النساء24تفسير القرطبي في تفسير اآليه . أُجورهنّ
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شش روايت، اين   امام سيوطي با ارائه 689.امام طبري نيز همين نظر را دارد
نيز بـه همـان   ) حاكم( مؤرخي به نام   690.است  حقيقت تاريخي را بيان كرده      

 ي  كلمـه    داراي سـه     پس با اين حساب روشن شد كـه ايـن آيـه            691.اسلوب
ر عثمان بن عفـان در زمـان جمـع آوري قـرآن ايـن سـه                 اگ. محذوف است 

  :بدين صورت قرائت مي شد كلمه را از آن حذف نمي كرد، آيه  
@@@@@@@@@@@â��Ù�Ü@şÞ�ñy�cŽì@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@ñê$ÝÜa@ŽlbŽnñØ@Ćâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@Mý>g@öbŽ�ĐåÜa@Žæñà@žpbŽåŽ—ĆzžáÜaŽì

@@@@@ñÜaŽíĆà�dñi@aížÍŽnĆjŽm@ç�c@Ćâ�ÙñÜŽ̂ @öaŽŠŽì@bşà@@@@@şæžéĆå�ñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá�Ð@ŽµñzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï�Ì@Žµñåñ—Ćz₣à@â�Ù
@@ôĞáŽ�žà@ÞŽu�c@ô�Ü>g@@@@@@æ�ñà@ñê�ñi@âžnĆïŽšaŽ‹Žm@bŽáïñÐ@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@�ýŽì@IóŽ›î>‹�Ð@şæžèŽŠížu�c@şæžèížmf�Ð@

bćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ@Žçb�Ø@Žê$ÝÜa@şç>g@ñóŽ›î>‹�ÑÜa@ñ‡ĆÉŽiN@@
. ايـد   مالـك آنـان شـده       شما حرام اسـت، مگـر زنـاني كـه         زن شوهردار بر    

شـما    بـه   غير از زناني كه     است كه   بر شما مقرر شده       اي حلهي است كه     فريضه
پـس  . تردامنـي   با پاكدامني، نه    حالل است، با پولهايتان زن اختيار كنيد، البته       

 مزدي را  ، بر شما واجب است كهبراي مدتي مشخص  از لذت بردن از آنان      
آنان بپردازيـد و بـر شـما گنـاهي نيـست              د، به يبود    ي آن توافق كرده     رو  كه

                                                           

689 -    يدنْ السا ":  عنَّ إِلَى    فَمْنهم ِبه تُمتَعتَمسى   امـسل مـورهنَّ فَرِيـَضة   أَجنَّ أُجُتوهĤَفـ .
 . النساء24تفسير الطبري في تفسير اآليه 

الـدر  : الـسيوطي ) أَجل مسمى فَما استَمتَعتُم ِبه مْنهنَّ إِلَى      ( وكانوا يقرأون هذه اآليه      - 690
 . النساء24ي   در توضيح آيه2ج.المنثور في التفسير بالمأثور

. المستدرك على الصحيحين: أَجل مسمى قال بن عباس فَما استَمتَعتُم ِبه مْنهنَّ إِلَى     - 691
 3192حديث. الحاكم النيسابوري
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مـسلماً خداونـد دانـاى      .  با يكديگر توافق كنيـد      پس از انجام امر، دوباره      كه
 .حكيم است

   تفسير آيه

IöbŽ�ĐåÜa@Žæñà@žpbŽåŽ—ĆzžáÜaŽìNH@@
 اند، بر شما حالل نيـست        كه دامن خود را به فساد نيالوده       و زنان شوهردار  

  .  كامالً  بر شما حرام هستند، بلكهكه آن ها را عقد كنيد
را محصن، يعني  زنان آزاد و آزاده: است امام قرطبي در تفسير خود نوشته   

زناني را كه خـود را      : است   در تفسير طبري نيز آمده       692.شوهر دار مي نامند   
اني است چنـين زنـ   هم چنين در ادامه نوشته    693.باشند  از نامحرمان دور گرفته   

،  ن حساب زن شـوهر دار، آزاد و آزاده      ي با ا  694.بر ديگر مردان حرام هستند    
داراي مردي مسلمان به دور از زنا و كامالً  پاكدامن، تنها به ايـن دليـل كـه               

  . شوهردار هستند، براي ديگر افراد حرام هستند
IĆâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@Mý>gNH  

، كـه در  ) ، اجيـره  كنيـز، زن بـرده   (ايـد  آنهـا را مالـك شـده        مگر زناني كه  
اگـر چـه شـوهردار      . ايد، بر شما حـالل هـستند        ميادين نبرد به غنيمت گرفته    

@@. باشند يا خير، مي توانيد آن ها را به عقد خود در آوريد 

                                                           

 .تفسير القرطبي، في تفسير اآليه.  امرَأَة محصَنة أَي متَزَوجة، ومحصَنة أَي حرَّة- 692

  النساء      24تفسير الطبري تفسير .  َقد أَحصَنت فَرْجها َفهِي محصَنة- 693

) كُلّ امـرَأَة َلهـا زوج َفِهـي عَليـك حـرَام           ) (حرَّمت عَليكُم الْمحصنَات منْ النِّساء     (- 694
 . تفسير اآليهتفسير الطبري، في) امرَأَة محصَنة َلها زوج َفهِي محرَّمة(
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@@@:است در تفسير طبري چنين آمده 
IĆç�c@‘dŽi@b�Ý�Ð@LbŽéàĆí�Ô@ðñÐ@xĆìŽŒ@bŽé�ÜŽì@ò�cĆ‹ŽáÜa@ĆoŽïñjž�@aŽ̂ >gbŽèd�nŽm@H   

اش شـوهردار     اگر زني را اسير كرديد، بـا وجـود ايـن كـه در ميـان قبيلـه                 
سـواري گـرفتن در     ( 695.باشد، گناهي نيست كه از وي سواري بگيريد         بوده

مـثال  [است كه، هم چنانكه مردي از حيواني         بدين معني آمده     اًاين متن دقيق  
لـو تكـان مـي      ج  سواري مي گيرد و در حين سواري كمـرش را رو بـه            ] شتر

تكـان   دهد، به همان شيوه، به منظور كام گرفتن جنسي، بـر زن سـوار شـده،         
   .)بدهد

IĆâ�ÙĆï�ÝŽÈ@ñê$ÝÜa@ŽlbŽnñØ@H@@
است، واجب است كـه   احكام و قوانين الهي در قرآن براي شما معين شده        

@@. آن ها را انجام دهيد
IĆâ�ÙñÜŽ̂ @öaŽŠŽì@bşà@â�Ù�Ü@şÞñy�cŽì@H@@

است، زنـان ديگـري نيـز بـر        بال براي شما مشخص شده      غير از زناني كه ق    
  .  را اختيار كنيديشما حالل است و  مي توانيد هر نوع زن

                                                           

أَمـة ملَْكتهـا وَلهـا زوج       ) (إِذَا سِبيت الْمرْأَة وَلها زوج في َقومها، فَلَا بأْس أَنْ تَطَأها           (- 695
السبايا اللَّواتي فَرَّقَ بينهنَّ وبين أَزواجهـنَّ       : وملْك اْليمين ) (بِأَرضِ الْحرْب، َفهِي لَك حلَال    

ر طَلَاقالسنْ َغيين مماْلي لْكبِم رْنَ َلهنْ صملَْلنَ لاء، فَح24تفسير الطبري، في تفسير اآليه). ب 
ما ملََكت اْليمين بِالسبيِ منْ أَرض الْحرْب، فَإِنَّ تلْك حلَال للَّـذي تََقـع فـي سـهمه                  . (النساء

تفسير القرطبي، في تفـسير    ). أَي َفهنَّ لَكُم حلَال   . "لََكت أَيمانكُم ما م .) (وإِنْ كَانَ َلها زوج     
 . النساء24اآليه
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؛   پيشتر در همان سوره   ي ا  در آيه . در اينجا بايد تفسير را اندكي بسط دهيم       
انـد و قابـل    اي از زنان بر مردان حـرام شـده        مجموعه  ي زنان،     سوره  يعني آيه 

،  مـادر، خـواهر، دختـر، عمـه، خالـه، بـرادرزاده       : ز آن جمله  ازدواج نيستند ا  
، خواهر رضاعي، مـادر زن، نـوه، عـروس و دو خـواهر در                 ، دايه   خواهرزاده

از زنان، ديگر زنان  است كه به غير از اين مجموعه  كرده  اشاره آيه . يك آن
  . اند و مي توانيد هر نوع زن را اختيار كنيد بر شما حالل شده

IŽm@ç�cŽµñzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï�Ì@Žµñåñ—Ćz₣à@â�ÙñÜaŽíĆà�dñi@aížÍŽnĆjNH@@
  . ها ثروت و دارايي خود را صرف پاكدامن ها كنيد نه فاحشه@

IşæžèŽŠížu�c@şæžèížmf�Ð@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá�ÐNH@@
@@@.بپردازيد@بعد از كام گرفتن و لذت بردن از زنانتان، اجرت آن ها را@

IIóŽ›î>‹�Ð@NH@@
@@.، واجب است همانند يك فريضه

IñóŽ›î>‹�ÑÜa@ñ‡ĆÉŽi@æñà@ñêñi@âžnĆïŽšaŽ‹Žm@bŽáïñÐ@Ćâ�ÙĆï�ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@�ýŽì@NH@@
هيچ لغزش و گناه و يا مانعي وجود ندارد اگر با يكديگر، در كام گرفتن               

  . كنيد هاي بعدي، با هم توافق كنيد و قول و قرارهايتان را تازه
I@Žçb�Ø@Žê$ÝÜa@şç>gbćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ@@NH@@

  .خداوند بر هر چيزي داناست و عالم است در وضع هر قانوني
  :استنباط نمود اي را از آيه  در مجموع مي توان چنين نتيجه

و داراي شـوهر مـسلمان، پاكـدامن و بـدور از فـساد        شـوهردار، آزاد      زنان
كنيـزان و  . از آن رو كه داراي شوهر هستند، به ديگران حرام هستند       . هستند

ايـد، حتـي اگـر        ها كه در ميادين جنگ آن ها را تـصاحب كـرده             اجير شده 
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باشند، برايتان حالل هستند و مي توانيد آن ها را به عقـد خـود                 شوهر داشته   
احكام و . بر شما هيچ گناهي روا نيست كه با آن ها همبستر شويد. درآوريد

بان اعمال شماسـت،  ي پشتاست؛ شده  قوانين الهي كه در قرآن به آن ها اشاره        
غير از آن تعداد زناني    . و بر شما واجب است كه اين احكام را به جا آوريد           

است، مي توانيد هر گونـه زن ديگـري را اختيـار              كه قبالً بر شما حرام شده       
. ي مقدار ثروتي كه داريد، پاكدامنان را بگيريد نه مفسدان را به اندازه. كنيد

كام گرفتيد و ارضاي جنسي شديد، اجرت آنهـا را   پس از آن كه از زنانتان       
هم چنين براي . اي بر شما واجب است بپردازيد، كه اين خود به سان فريضه  

توافق مجدد باآنها، هيچ گناه و يا مانعي بر شما نيست كه بـا آن هـا سـازش                
خدا بـه هـر چيـزي دانـا و بـر وضـع هـر                . و مجددا از آنها كام بگيريد       كرده

  .ستقانوني عالم ا
  

@@@@@@@@IIIIĆâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽàĆâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽàĆâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽàĆâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽàHHHHتعبيري از  
 

IĆâ�ÙžäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽàH :ايد يعني غنايم انساني كه مالك شده.  
قبل از ظهور اسالم، جنگ و خونريزي در ميان قبايل عرب به طور مستمر 

ي ديگـر غالـب مـي     اي كه بر قبيلـه  در جريان نبرد، هر قبيله. است  بر پا بوده    
. را تـصاحب مـي كـرد    ي شكست خورده     ثروت و دارايي قبيله    آمد، تمامي 

شده  غنيمت گرفته  اموال به مطابق فرهنگ و آداب كهن باستاني، مردان قبيله
را ميـان    مانند پول، جواهرات، اسب، شتر و حتي اسرا زن، مـرد و كودكـان               

آن هـا را    . و كنيز مي خواندند     سپس اسيرها را، برده   . خود تقسيم مي كردند   
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ــاني و    ــه انجــام كارهــاي ســخت هــم چــون كــارگري، كــشاورزي، چوپ ب
حتــي بــه عنــوان كــاال آنهــا را بــه فــروش . خــدمتگزاري وادار مــي كردنــد

مي كردند و از جمله اعمال ضد انساني كـه در حـق ايـن                 يا معاوضه     رسانده
  . انسان ها و باألخص در حق زنان روا مي داشتند، تجاوز جنسي بود

هنگ، مخصوصاً دو بعد اساسي آن يعنـي كـشتن مـردان            ن فر ياسالم نيز ا  
  .كردن ديگران، را حفظ كرد در ميدان جنگ و برده اسير شده

مطابق احكـام اسـالمي، بايـد اسـراي         در مورد اسيران جنگي بايد گفت كه      
  :شوند ذكور كشته

}õŽ‹Ć��c@žê�Ü@Žçí�ÙŽî@ç�c@čðñjŽåñÜ@Žçb�Ø@bŽà{N696 @@@
@@.دارد كه اسيران را نگهاست  هيچ پيامبري  حق نداشته 

در ميـادين جنـگ را مـي      ، پيامبر اسالم مردان اسـير شـده    مطابق همين آيه  
براي نمونه به فرمان محمد تمامي اسراي ذكور جنگ بني قريظـه را             . كشت

  697.است  نفر برآورد شده 900 تا 600كه تعداد آن ها ميان . گردن زدند
اسـت و     سـالم حـرام نـشده       ي بردگي اسـت كـه در ا         ، مسأله   دومين مسأله 

  698.است شده  و خريد و فروش آن مجاز قلمداد داشتن برده
                                                           

 67 سورة األنفال - 696

شـود بـه    بـراي مثـال؛ مراجعـه       . اسـت    در فصل هاي قبل در اين مورد بحـث شـده           - 697
 .داستان ازدواج پيامبر و ريحانه

اسرايي كه : يك. مي شود  مهم، تغذيه    منبع  داري، از سه    ي برده   بديهي است، پديده   - 698
ي   كودكـاني كـه در خـانواده      :  سـه .  افـراد خريـداري شـده     : دو. اند  در جنگ ها اسير شده    

مورد هـم، از دو اصـل اساسـي يعنـي؛ اقتـصاد و       ي هر سه  ريشه. بردگان به دنيا مي آمدند   



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

535 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

                                                                                                                           

 نيـز رشـد   داري با اتمام هـر جنگـي و يـا بحـران اقتـصادي، بـرده            . جنگ، نشأت مي گيرد   
داري،  ي عربـستان سيـستم بـرده    قبل از ظهور اسالم در شـبه جزيـره  . است اي داشته   فزاينده

با ظهور اسالم، بدون هيچ گونه تغيير و تحولي، اين سيستم، هم چنان پـا          . است  رايج بوده   
 بـرايش   باشـد، كـامالً     ي عربستان آشـنايي داشـته       كسي كه با تاريخ شبه جزيره     . بر جا ماند  

داري، از  است كه جنگ و قتل عام و بـه دسـت آوردن غنـايم و سيـستم بـرده           شده مبرهن
مطـابق اعتقـادات اسـالمي، هـم       . اسـت   عوامل اصلي گسترش اسالم به ديگر مناطق بـوده          

است و هم بردگاني كه در جريان اين جنگ هـا بـه دسـت مـي        انجام داده   جنگ هايي كه  
است كه، بـه ايـن        مانان با كساني بوده     چرا كه حاصل جهاد مسل    . آمد؛ حالل شرعي است   
، آزادي هاي     ي جنگ هاي الهي مدارانه      خود به خود و در نتيجه     . دين ايمان نمي آوردند   

جداي از بـه فـروش    . مي شوند   ي انسان ها نيز سركوب مي شوند و به بردگي كشيده            اوليه
. ملـبس مـي كردنـد     هايشان را به لباس، بردگي        رسانيدن چنين انسان هايي، فرزندان و نوه      
داري  يا حديثي در مورد باطل كردن سيستم برده جاي بسي تعجب است كه حتي يك آيه  

ي پس دادن مجازات ديگران، هـر از گـاهي،     فقط به واسطه  !  است  نشده  در اسالم، نگاشته  
در تمدن هاي مصر، كلداني، بابـل، سـومر، آشـور،      . اند  به ندرت يكي از آن ها آزاد شده       

هـاي   وستان،  حتي در تبت و در ميـان يونانيـان، كودكـان حاصـل از خـانواده            فينيقي، هند 
ي بار آوردن  بردگان را، آزاد به حساب مي آوردند، به شرطي كه پدر و مادرش از عهده         

در بيشتر اين تمـدن هـا،   . و پرورش آن ها بر آيند و بتوانند مايحتاج آن ها را تأمين نمايند  
، هنـدو،   يدر مراسم اديان زرتـشتي، بـوداي        امروزه. اند  هكودك و موسيقي را مقدس دانست     

داوي، شينتو، جيني، ماني و در ميان مسيحيان نيز، با نواختن موسـيقي، كودكـان نـوزاد را              
. انـد   پيوندي ناگسستني ميان كودك و موسيقي ايجـاد كـرده    نام گذاري مي كنند و عمالً     

 مذهبي ندارد، بلكه در طول تاريخ نيز،        اما در دين اسالم، موسيقي نه تنها، جايگاه ديني و         
ي گناهبارانند و كساني كـه        ها از زمره    در اسالم نوازنده  . است    شده  سرسختانه  با آن مبارزه    

راه و روش آن ها را پيروي كنند، در روز قيامت، با زاني ها، صورتگرها، كرها، الل ها و          
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، اين است كه؛ هر زني كه       )كنيزان( در مورد زنان برده     مقصود از اين آيه،   
در ميادين جنگ به چنگ مسلماني افتـد، آن مـسلمان خـود مالـك آن زن                 

باشـد،   ته اگـر چـه زن شـوهر داشـ    .. است و مي تواند از وي نيز كـام بگيـرد    
باشد يا اين كه  باشد يا نه، اسير شده شده باشد يا خير، شوهر وي كشته  مطلقه 

مهم اين است كـه مطـابق حكـم ايـن           . باشد؛ مهم نيست    از ميدان فرار كرده   
 بعد از تملك بر اين گونه زنـان،         699.، آن مرد مالك آن زن خواهد شد         آيه

اوز جنسي، او را نيز بـه       مطابق حقوق مالكيت، مالك مي تواند جداي از تج        
غير از اين كه به يك نـوع طـالق اجبـاري از طـرف شـوهر                 . فروش برساند 

قــديميش دچــار مــي شــدند؛ از جانــب صاحبانــشان نيــز بــه چنــدين روش   
  . گوناگون، شامل طالق مي شدند

است كه؛ با شـش روش        ابن كثير در تفسير خود از قول ابن عباس آورده           
دو نوع از اين روش ها جاي بسي توجه         . دادندمختلف كنيزان را طالق مي      

اگر مالك وي او را بـه  : دوم. اگر به شخص ديگري واگذار شد : اول. است
و  با اين دو روش، صـاحبش طالقـش باطـل شـده            . كس ديگري اهداء كند   

                                                                                                                           

كـشيدن هـستند، از قبـور     فلج ها، در حالي كه همچو سگ در حال پـارس كـردن و زوزه       
كـسي كـه درهمـي بـه     : (است ها گفته پيامبر در مورد نوازنده. مي شوند خود بيرون كشيده 

مطربان و نوازندگان دهد، گناه وي از گناه كسي كـه هفتـاد بـار بـا مـادر خـويش جمـاع           
 741  العقيلي.)است، سنگين تر است كرده

 24سير القرطبـي، فـي تفـسير اآليـه    تفـ .  النـساء 24 تفسير الطبري، في تفـسير اآليـه       - 699
 .النساء
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 در ايـن زمينـه ابـن كثيـر و           700.به عقد مرد ديگري در مي آيد      ) اتوماتيك(
ــه ثبــت ي و مطالــب ديگــرطبــري و قرطبــي، حــاالت و روش هــا  ــز ب  را ني

  . اند رسانيده
اسـت كـه در آن سـخن از           مطلبي كه براي ما با اهميت است، اصـل آيـه            

. ي جنگ به چنگ مردان مسلمان مي افتند حالليت زناني است كه در نتيجه
مستندات زيادي هم وجود دارد كه كامالً  اين واقعيت را به اثبات رسـانيده          

  : است ي توبه آورده   سوره45ي  م طبري در ذيل آيهاست، براي مثال اما 
@@@@@@ŽâMÝŽ�Žì@ñêĆï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@Žßb�Ô@Z@@@@@@öbŽ�ñäŽì@‹�ÑĆ–�dÜa@pbŽåŽi@aížáŽåĆÍŽm@ÛížjŽm@aìž�Ì�a

ãì₣‹ÜaN701@@@
برويد تبوك را تصرف كنيد و دختران       : است  محمد به مسلمانان امر كرده      

  .شويدبور و زنان رومي را مالك 
  

  آيه)شأن نزول(سبب پيدايي 

  
دو علـت اساسـي      مطابق روايات و تفاسـير مختلـف، سـبب پيـدايش آيـه،            

دليل اول مربوط به جنگي است كه طي آن مسلمانان بر كافران پيروز . است
مطابق فرهنگ ارتجاعي و به جاي      . تعداد زيادي از زنان را اسير كردند        شده

                                                           

ــا      - 700 جهوــاق ز ــا وطََل ــا طَلَاقه تهرَاءبــا و ــا طَلَاقه تهبهــا و ــا طَلَاقه تْقهعــا و ــا طَلَاقه عهيب 
  النساء 24تفسير ابن كثير، في تفسير اآليه .طَلَاقها

الـدر المنثـور فـي      , وطيالسي.  التوبة 49تفسير القرطبي    , 49التوبة  ,  تفسير الطبري  - 701
   التوبة49اآليه  التفسير بالمأثور
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به مالكيت جنگـاوران پيـروز     زنان اسير شدهاز قبل از ظهور اسالم، اين   مانده
مسلمانان خواستند كه همان فرهنگ باستانيشان تداوم يابد و هـم           . در آمدند 

شد، بتواننـد از آن هـا         همان طور كه اشاره   . چنان بتوانند به زنان تجاوز كنند     
اما برخي از مـسلمانان از ايـن كـار تنفـر داشـتند، فكـر مـي             . سواري بگيرند 

سالم چنين عملي را حرام مي داند، زيرا آن كار را تنها به منظور كردند كه ا
تنبيه و هتك حرمت شوهر قبلي اش انجام مي دادند و آن را آدابي عشايري 

. از اين رو، ايـن مـسأله را بـا خـود محمـد در ميـان گذاشـتند                  . مي پنداشتند 
 در قبال اين فرهنـگ قـديمي، دسـتور مـي     محمد نيز در واكنشي غير منتظره  

ايـن هـم روايتـي اسـت     . براي مسلمانان حالل هستند دهد كه زنان اسير شده  
  :است كه يكي از صحابه آن را نقل كرده 

@@@@@@@@xaŽìĆŒ�c@şæ�žé�ÜŽì@şæ>éĆï��ÝŽÈ@Ê�ÕŽä@Ćç�c@bŽåĆè>‹�Ù�Ð@xaŽìĆŒ�c@şæžé�ÜŽì@‘b��Ćì�c@ðĆjŽ�@Ćæñà@bćïĆjŽ�@bŽåĆjŽ–�c
@@@@Ćï�ÝŽÈ@êMÝÜa@ôMÝŽ–@čðñjşåÜa@bŽåÜ�dŽ��Ð@@@@@@@@@ó�ŽîfÜa@ñëñ‰�Žè@Ćo�ÜŽ�Žå�Ð@ŽâMÝŽ�Žì@êÜeŽì@ñê@\@@@@Ćæ�ñà@pbŽåŽ—�ĆzžáÜaŽì

@Ćâ�ÙäbŽáĆî�c@Ćo�Ù�ÝŽà@bŽà@bMÜ>g@öbŽ�ĐåÜa@\şæéuì‹Ð@bŽåÝ�ÝĆzŽnĆ�b�ÐN702@@
، در حاليكه شـوهردار بودنـد، هـم چـون     703زناني را از ميان زنان اوطاس     

ان كـه شـوهردار     اكراه داشتيم از اين كه با آن زن       . غنيمتي به چنگ آورديم   
اين بود كـه    . از اين رو از خود پيامبر سؤال كرديم       . هم بودند همبستر شويم   

زناني را كه مالك آن هـا مـي شـويد بـر شـما حـالل         .. و(.. نازل شد   اين آيه 
  .اين بود كه ما نيز فرج زنان را بر خود حالل كرديم) است

                                                           

  النساء24ابن كثير . است نقل شده)أَبِي سعيد الُْخدرِي( اين روايت از - 702

 . ي عربستان اي در شبه جزيره  منطقه- 703
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ي   همـه  704.دانـ   هاي ديگري نقل كـرده      مؤرخان نيز اين روايت را به شيوه      
مطلب بـا اهميـت     . آن ها بر سر واقعيت داشتن چنين رويدادي متفق القولند         

: اسـت   در نظر ما اين است كه؛ اين ننگ بر پيشاني شريعت اسـالم چـسپيده                
هر مسلماني كه در ميدان جنگ زني را اسير مي كرد، مي توانـست بـه وي                 

  .است تجاوز كند، چون كه نص دين آن را حالل كرده 
 مربوط بـه ازدواجـي اسـت كـه بـه نـام ازدواج            دوم پيدايش اين آيه،   دليل  

  . است شده  موقت شناخته 
                                                           

أصبنا سـبايا يـوم أوطـاس لهـن أزواج فكرهنـا أن نقـع       :  عن أبي سعيد الخدري قال -704
والمحـصنات مـنَ النـساء إِالّ مـا ملََكـت      (نبي عليه الـصالة والـسالم فنزلـت        عليهن فسألنا ال  

لما سبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : هم چنين عن أبي سعيد قال     . فاستحللناهن) أَيمانُكُم
أهل أوطاس قلنا يا نبي اهللا كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهـن فنزلـت هـذه                   

:  شود به الواحدي النيسابوري مراجعه ). حصنات منَ النساء إِالّ ما ملََكت أَيمانُكُموالم(اآليه 
والمحصنات اآليه روى   : هم چنين قوله تعالى     .  زنان 24ي    در توضيح آيه  . أسباب النزول، 

أصـبنا سـبايا مـن سـبي     : مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي عن أبي سعيد الخدري قـال        
 أزواج فكرهن أن نقع عليهن، ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اهللا عليه وسـلم،             أوطاس لهن 

فنزلت والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم يقول إال ما أفاء اهللا علـيكم فاسـتحللنا             
نزلت يـوم حنـين لمـا فـتح اهللا     : هم چنين وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال      . بها فروجهن 

ساء من نساء أهل الكتـاب لهـن أزواج، وكـان الرجـل إذا أراد أن           حنينا أصاب المسلمون ن   
إن لــي زوجــا، فــسئل صــلى اهللا عليــه وســلم عــن ذلــك، فــأنزل اهللا  : يــأتي المــرأة قالــت 

. لبـاب النقـول فـي أسـباب النـزول     : شود به السيوطي   مراجعه  . والمحصنات من النساء اآليه   
أَنَّ هـذه الĤْيـه   : اسـت كـه   ر طبري آمـده   هم چنين در تفسي   .  زنان 24ي    شود به آيه    مراجعه  

 . النساء24تفسير الطبري، شود به  مراجعه . نَزََلت فيمنْ سبِي منْ أَوطَاس
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راه مي افتاد، لشكري بزرگ  هرگاه كه محمد براي تصرف سرزميني تازه 
نظـام و حيوانـاتي چـون         غير از پياده  . از مسلمانان وي را همراهي مي كردند      

از . باب و وسايل نداشتند   ي ديگري براي حمل و نقل اس        شتر و اسب، وسيله   
اين رو در هر لشكر كشي به سرزمين هاي دور و نزديك بيشتر از يك مـاه                 

يـا زنانـشان      طبيعي است كه جنگاوران نمي توانستند خانواده      . زمان الزم بود  
اين خـود معـضلي برايـشان بـود، چـون كـه نمـي توانـستند          . را با خود ببرند   

براي رفع اين مشكل،    . رل نمايند نيروي جنسي و قدرت شهواني خود را كنت       
قبل از اسالم ايـن     . ا زنان تن فروش مي شدند     ي زنان اسير شده    دست به دامن    

مشكل كامالً راه حل داشت و مي توانستند در مدت زماني اندك، بـا دادن               
با ورود اسالم همان طريقـه، بـا       .  پول، خود را ارضاي جنسي نمايند      يمقدار

ي شرعي به خـود   براي اين كه اين كار جنبه     .  شد احياء    افزودن روشي تازه ،   
ا ازدواج موقـت يـا   يـ  اي در قرآن بـرايش نوشـتند كـه بـه صـيغه                بگيرد، آيه 

 دارد عبارتند    به اين حقيقت اشاره     كلماتي كه در آيه   . ي زن مشهور شد     متعه
@@:از

I@şæžèŽŠížu�c@şæžèížmf�Ð@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá�ÐNH@@
  .ام گرفتن و لذت بردن از زنان، اجرت آن ها را بپردازيدبعد از ك

، دال بـر   روايات متعددي نيز وجود دارد كه تأكيد دارد به اين كه اين آيـه     
عني قرطبي، طبري، يگانه بزرگ جهان اسالم،  امامان سه. ازدواج موقت است

ابــن كثيــر، از قــول چنــدين عــالم اســالم، روايــات متعــددي را در ايــن بــاره  
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انـد و تأكيـد دارنـد كـه،      گذاشـته  كه در آن به اين ديدگاه ما صحه     . اند  وشتهن  
  ¼¼¼@.همان ازدواج موقت است منظور از اين چند كلمه در اين آيه،

ÞŽu�c@ô�Ü>g@@(است     وجود داشته     كلمه در آيه    شد، سه   همان طور كه قبالً اشاره    
ôĞáŽ�žà(  دال بـر حالليـت       صـرفاً   دارد به اين كه، ايـن آيـه         كه تأكيدي دوباره 

  . ازدواج موقت است
  

  چگونگي ازدواج موقت
 

   اوقات متعه
را در دنيـاي      مطابق آيات و روايات، تمـامي اوقـات و شـرايطي كـه متعـه              

.  فيزيكي شامل مي شود، براي اندك زمـاني معـين اسـت، نـه بـراي هميـشه              
  : است  چند، حقيقت اين مدعا را اثبات كرده يقرآن خود در آيات

1- ĆÞ�ÔČÞïñÝ�Ô@bŽïĆäş‡Üa@žËbŽnŽà@N¼¼¼ ي  كلمه)ČÞïñÝ�Ôتعيين مدت زمان آن) ،كم.  
2- �µñy@ô�Ü>g@ČËbŽnŽàŽì707 ي  كلمه)�µñyتعيين مدت زمان آن) ، براي مدتي.  

                                                           

َفهـذه الْمتْعـة الرَّجـل       . النساء 24تفسير القرطبي   .  وقَالَ الْقَائُلونَ بِأَنَّ الĤْيه في الْمتْعة      - 705
 رْأَة بِشَرْطح الْمنْكي      نَْقـَضتإِذَا اـا، وهيلح ِبـإِذْنِ وـنْكينِ، ويدْشِهد َشـاهيى، ومسل مإِلَى أَج 

الْمدة فََليس َله عَليها سِبيل وهي مْنه برِية، وعَليها أَنْ تَستَبرِئ ما فـي رحمهـا، وَلـيس بينهمـا        
يعنـي  : َقـالَ  } فَما اسـتَمتَعتُم ِبـه مـْنهنَّ     {  هم چنين . مْنهما صاحبه ميرَاث، َليس يرِث واحد     

تفـسير ابـن    . نَزََلت في نَكـاح الْمتْعـة     : وقَالَ مجاهد    . النساء 24. تفسير الطبري . نكَاح الْمتْعة 
 . اي را ذكر مي كنيم در همين فصل چند نمونه.  النساء24. كثير

 77ساء  الن- 706
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3-bIÝïñÝ�Ô@�Û>‹Ñ�Ùñi@ĆÊşnŽáŽm@ĆÞ�ÔN¼¼¼@ي  كلمهIbIÝïñÝ�Ôتعيين مدت زمان آن) ، كم.  
4M@@@@Žq�þŽq@Ćâ�Ø>ŠaŽ†@ðñÐ@aížÉşnŽáŽm@@�ãbşî�c@�óN¼¼¼@I@�ãbşî�c@�óŽq�þŽq  تعيين مدت زمـان    ) ، سه روز
  .آن

5- bIÝïñÝ�Ô@aížÉşnŽáŽmŽì710@ي  كلمهIbIÝïñÝ�Ôتعيين مدت زمان آن) ، كم.  
6- IþïñÝ�Ô@žêžÉĐnŽà�d�Ð@Ž‹�Ñ�Ø@æŽàŽìN¼¼¼@ي  كلمهI@LIþïñÝ�Ôتعيين مدت زمان آن) كم.   

عقل و . ميشه دوام ندارد  در دنياي واقعي هر لذت بردني، موقتي است و ه         
منطق و زندگي طبيعي جانداران نيز اين ادعا را اثبات مي كنند و خالف آن 

  . نيز، حاكي از خرافات است
با اين حساب، ازداوج موقت يا لذت جنسي نيز زود گذر است و دايمـي               

مطلـب مهـم در ايـن       .  معين ييعني براي مدت زمان   ) ô�Ü>g @ôĞáŽ�žà@ÞŽu�c. (نيست
وافقيـست ميـان زن و مـرد بـر سـر مـدت زمـان ازدواج و در نهايـت              ميان، ت 

براي مثال، زن و مرد مي توانند براي دو ساعت، يا يك   . جدايي از همديگر  
برسـند و بـا اتمـام مـدت        دو جانبه    ي، يا يك ماه و حتي بيشتر، به توافق          هفته

اگـر  . ، طبق احكـام شـرعي طـالق آن هـا عملـي مـي شـود                  زمان تعين شده  
بودند، مجاز هستند، همان طوركه       ان تمديد مدت زمان مشخص شده       خواه

                                                                                                                           

 24 االعراف - 707

 8 الزمر - 708

 65 هود - 709

 46 المرسالت - 710

 126 البقره - 711
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ي   شرط تمديد آن، تعيـين نمـودن دوبـاره        712@.است  شده    به آن اشاره    در آيه 
  713.مدت زمان زندگي مجدد با همديگر است

  
   شروط متعه

علماي اسالم احكام و قوانين خاصي را بـراي ايـن نـوع ازدواج مـشخص        
ي    حالليت اين نـوع ازدواج مـي شـود؛ نحـوه           شروطي كه موجب  . اند  كرده

چگونگي نكاح در اين نوع ازدواج، باعث تفاوت ميان آن . عقد نكاح است
تنها به اين خاطر است كه زوجين به هوش باشند         . است  با ازدواج دايم شده     

كه اين ازدواج، يك ازدواج دايمي نيست بلكه صرفاً براي لذت بردني آني  
  . است

  :است شده  ي مهم اشاره يز به دو نكته در احكام آن ن
مهم نيـست كـه اجـرت عمـل چقـدر اسـت و يـا چـه             . تعيين اجرت  .1

 . ي پرداخت آن است ن نوع اجرت و نحوهيچيزيست؛ اما مهم تعي

مهم نيـست كـه زمـان آن چقـدر باشـد، از يـك               . تعيين مدت زمان   .2
 اسـت  اما مهـم ايـن  . تا يك سال حتي تا پنجاه سال و بيشتر هم      ساعت گرفته 

ي پايـان آن چـه        كه مشخص شود كه از چه زماني شروع مي شـود و نقطـه             

                                                           

 النساء24 . والَ جنَاح عَليكُم فيما تَرَاَضيتُم ِبه من بعد الْفَرِيَضةِ- 712

713  -           ثَلًا، فَإِذَا اينَار ملَى درًا عرْأَة َشهل الْمج الرَّجتَزَوكَانَ ي ـا َكـانَ       فَإِنَّهمر فَرُبنْقَضَى الشَّه
تفـسير  . َفبينَ أَنَّ ذَلك كَانَ جائزًا عْند التَّرَاضي      . زِيديني في الْأَجل أَزِدك في الْمهر     : يُقول  

  النساء24القرطبي 
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 . زمانيست

من قبول دارم كه تـو      : ي نكاح، مرد بايستي بگويد      در زمان خواندن صيغه   
  . و تا فالن زمان معين را به عقد خود در آورم در قبال فالن مهريه

  .صد دالر و براي چهل و هشت ساعت مهريه: براي مثال
من نيز پذيرفتم خودم را به عقـد تـو در بيـاورم       : ين زن نيز اقرار كند    هم چن 

  . و تا فالن زمان معين در قبال فالن مهريه
  .صد دالر و براي چهل و هشت ساعت مهريه: براي مثال مي گويد

مطابق تفـسير امـام طبـري، وجـود سرپرسـت زن و حـضور دو شـاهد در                   
ر دو شاهد الزامـي نيـست،        اما مطابق مذهب تشيع حضو     714.الزاميست  جلسه

  . بلكه زن و مرد به تنهايي مي توانند ميان خود به توافق برسند
هر زن و مردي كه چنين ازدواجي را انتخاب نمودند، مي توانند با توافـق               

ي خـود   مهم اين است كه هر يك به وظيفـه . از نو آن را تمديد كنند       دوباره
هم چنان كه .  نيز آن را بپذيرد  باشند، مرد اجرت را بپردازد و زن        عمل كرده 

  715@.است در تفسير طبري، جمالتي دال بر تأكيد بر اين حقيقت بيان شده 

                                                           

714 -          يى، ومسل مإِلَى أَج رْأَة بِشَرْطح الْمنْكل ية الرَّجتْعالْم هذح     َفهـنْكينِ، ويدْشِهد شَاه
  النساء24تفسير الطبري . بِإِذْنِ وليها

: وقَالَ آَخـرُونَ  (هم چنين   ) وإِذَا انْقََضت الْمدة فََليس َله عَليها سِبيل وهي مْنه برِية          (- 715
   كنَى ذَلعا َت  : ميما النَّاس فهأَي كُمَلينَاح علَا جِبِهـنَّ  و تُمتَعتَمسي ااتاَللَّواء والنِّسو أَْنتُم تُمرَاَضي

إِلَى أَجل مسمى، إِذَا انْقَضَى الْأَجل الَّذي أَجْلتُموه بينكُم وبينهم في الْفرَاق، أَنْ يزِدنَكُم في                
 لنساء ا24تفسير الطبري، ). الْأَجل وتَزِيدوا منْ الْأَجر
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ي اين نوع ازدواج ها، ايجاد مي شـود   در نتيجه رفع و رجوع مشكالتي كه  
، به    همانند؛ مرگ و مير، ارث و ميراث، بيماري، مسافرت، زاد و ولد وغيره            

ي عقد، بايـد دو طـرف    قبل از خطبه .  شود ي توافق زوجين مربوط مي      نحوه
برخي از علماي اسالمي معتقدند ايـن نـوع ازدواج          . باشند  با هم توافق كرده   

  716.شامل ارث و ميراث، نمي شود
انـد، از       است، كساني كه به اين نوع ازدواج اقـدام كـرده            بسيار روي داده    

ي، مـدت   روي ناآگاهي يا به خاطر تسريع بخشيدن به نزديكي و همخـوابگ           
انـد امـا بعـدها        انـد؛ يـا ايـن كـه مـشخص كـرده             زمان آن را مشخص نكرده    

انـد، از ايـن رو         تعيـين كـرده    ياند كه مدت آن را تا چه زمان         فراموش كرده 
براي رفع اين مشكل، بخاري در تاريخ خود، از قول محمـد روايـت كـرده                

  :است كه 
 @@@@�òŽ‹Ć“ñÉ�Ð@b�Õ�ÐaŽíŽm@Şò�cŽ‹ĆàaŽì@�ÞžuŽŠ@bŽá₣î�c@@@@@@@@@@@@@Ćì�c@aŽ‡�ŽîaŽ�ŽnŽî@Ćç�c@b�şjŽy�c@Ćç>h��Ð@�ßbŽï�Ü@žtb�ÝŽq@bŽážéŽåĆïŽi@bŽà@

b�ØŽŠbŽnŽm@b�ØŽŠbŽnŽnŽîN717   
باشند ولي مدت زمان آن را تعيين         رسيده    هر مرد و زني به توافق دوجانبه        

بعـد از ايـن   . شـب اسـت   باشند؛ در اين صورت مدت زمان آن ها سه          نكرده
امـا اگـر خواهـان    .  را تمديـد كننـد، مجازنـد     مدت اگر خواهان بودند زمان    

  . متاركه بودند، مي توانند از هم جدا شوند

                                                           
716هَليتَّفَقَا عا اا ميهطعيا، ونهمييرَاث بلَى أَنْ لَا معالنساء24تفسير القرطبي .  و  

نهـي  صحيح البخاري، كتاب النكـاح، بـاب   . صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم   رسولِ اللَّه   عنْ- 717
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح المتعة
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  در قرآن  نسخ آيه 
تاريخ پيـدايش ايـن   .  مي باشد  24ي    ي نساء و آيه     مربوط به سوره    اين آيه 

  718.مدني است ، مربوط به اواخر زندگي محمد است پس آيه،  آيه
اند، اما بـه    دايم سخن به ميان آورده وجود دارند كه از ازدواج      چندين آيه 

هيچ كدام از آيات ديگر، ايـن چنـين بـه وضـوح، از ازدواج                 غير از اين آيه   
ي    نيـز پـس از پيـدايش آيـه         يآيات ديگـر  . اند  موقت سخن به ميان نياورده    

بـا ايـن حـساب نمـي        . اند  شده  نوشته    اند، بلكه قبل از اين آيه       پيدا نشده   متعه،  
در احكام مربوط به ناسخ . آيات پس از خود را نسخ كندحكم   اي    شود آيه 

ي   اي حكـم آيـه      و منسوخ، اين واقعيت انكـار ناپـذير اسـت كـه، اگـر آيـه               
است، منـسوخ و    حكمش متوقف شده  پيشين كه ديگري را نسخ نمايد، آيه    

  @@719. مي شود پسين، ناسخ شناخته آيه
اي   مي قـرآن، آيـه    ، در تمـا     براي نسخ شدن يا متوقف شدن حكم اين آيه        

. باشـد  يافت نمي شود كه به وضوح و آشكارا، ازدواج موقت را حرام كرده      
گرفت كه مطابق منابعي كه در بخش داليـل ثـانوي             در اينجا مي توان نتيجه    

                                                           

  64ص , تاريخ القرآن/ ابـي عبداهللا الزنجاني :  الزنجاني- 718

. الناسخ والمنسوخ. البغدادي، هبة اهللا بن سالمة البغدادي (:شود به اين منابع مراجعه  - 719
. بار في الناسخ والمنسوخ فـي اآلثـار   االعت.. الهمداني.) (موس ناي علوان  .د: دراسة وتحقيق 

الناسخ والمنـسوخ فـي القـرآن      . النحاس) (أبي بكر بن موسى بن عثمان بن حازم الهمداني        
كمــال الــدين عبــدالحمن . الناســخ والمنــسوخ. العتــائقي.) (الكــريم، أبــي جعفــر النحــاس

 .)العتائقي
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بحث شد، ازدواج موقت هم چنان در قرآن بـه صـورت امـري             پيدايش آيه   
  . است حالل باقي مانده 

  
   در احاديث نسخ اين آيه

كنـد، بـه سـبب وفـور و تفـاوت         ر واقع اگر كسي تاريخ اسالم را مطالعه       د
هـاي علمـاي اسـالمي، و وجـود روايـات متعـدد، دچـار يـك نـوع                     ديدگاه

بگيرد كه ازدواج موقت، به       سرگرداني مي شود و سر انجام نمي تواند نتيجه        
است يا اين كه تحـريم شـده    باقي مانده  دستور محمد، هم چنان حالل شده      

روايات متعددي وجود دارند كه سخن از نسخ يـا مانـدگاري حكـم      .. ستا  
دارند اگرچه براي مـدتي حـالل بـوده           برخي عقيده . اند  آن را به ميان آورده    

دارنـد كـه    اما برخـي ديگـر عقيـده   . است است، اما بعدها شامل تحريم شده     
الل براي روشن شدن بيشتر ح. است به صورت حالل باقي مانده  براي هميشه

  .، شواهدي را بررسي مي كنيم يا حرام بودن متعه
  

  تحريم ازدواج موقت
اسـت كـه، گويـا در عمليـات فـتح             ابوجوهني در روايتي نقل كرده      : كي

ي  پس از آن كه محمد، به مسلمانان اجازه. است مكه، در ركاب پيامبر بوده 
داشـتيد كـه    ه قبالً اجاز! اي مردم: بود؛ به آن ها گفت ازدواج موقت را داده   

شدن، آن را     ازدواج موقت را به انجام رسانيد، اكنون خدا تا روز برانگيخته            
.  در اختيار دارد، از وي دست بكـشد        يهر كس كه چنين زن    . حرام مي كند  
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  720. و غيره.. است از وي باز نستاند و آن چيزي را كه به وي عطا كرده 
 جنـگ خيبـر، پيـامبر       است كه؛ در    يكي از اصحاب به ابن عباس گفته      : دو

  721.است مسلمانان را از ازدواج موقت و خوردن گوشت االغ، منع كرده 
ازدواج )  b���Ćì�c‘@ (است كـه؛ پيـامبر در جنـگ         در روايتي ديگر آمده     :  سه

  722.است ، اما بعدها از آن نهي كرده  موقت را جايز شمرده
 چنين  در اينجا مي توان گفت كه، در دوران محمد و در شرايط مختلف،            

جـاي بـسي تأمـل اسـت كـه روايـات، بـه              . اسـت   ازدواج هايي تحريم شده     
 از آن هــا، ســخن از يــك زمــان معــين و يــك نــوع تحــريم يكــياســتثناي 

به  اولي اشاره.  دارديبه زمان و شرايط خاص اند؛ بلكه هر روايت اشاره  نكرده

                                                           

 أَِبيه أَنَّه غَزَا مع رسول اللَّه صـلَّى يـوم َفـتْح        عنْ الرَِّبيع بن سبرَة بن معبد الْجهني عنْ        - 720
 يا أَيها النَّاس إِنِّي ُكْنت أَذْنت لَكُم في الاستمَتاع منْ النِّـساء وإِنَّ اللَّـه َقـد حـرَّم              "مكَّة فَقَالَ   

ْليخْلِ سِبيله وَلـا تَأُْخـذُوا ممـا آَتيتُمـوهنَّ     ذَلك إِلَى يوم الْقيامة فَمنْ كَانَ عْنده مْنهنَّ شَيء َف     
 صحيح مـسلم، كتـاب النكـاح، بـاب          :شود به   هم چنين مراجعه    .  النساء 24ابن كثير،   . َشيئًا

 1406حديث. سخنكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم ن

وعنْ لُحـومِ الْحمـرِ    َنهى عنْ الْمتْعةِ  صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    إِنَّ النَّبِي    لابنِ عباسٍ     قَالَ - 721
نهي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       صحيح البخاري، كتاب النكاح،       . َخيبرَ   الْأَهليةِ زمنَ   

نكـاح المتعـة وبيـان أنـه      صحيح مسلم، كتاب النكاح، بـاب   4825حيث. عن نكاح المتعة  
 1407حديث.أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

722 -ر خَّصر  ولُ اللَّهس    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص    امطَاسٍ    عي    أَوـةِ     فتْعـى       الْمَنه ثَلَاًثـا ُثـم
ْنهنـسخ ثـم أبـيح ثـم     نكاح المتعة وبيان أنه أبـيح ثـم        صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب      . ع

 1405حديث. نسخ
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بـه    شارهسومي ا . به فتح خيبر دارد     دومي اشاره   . تحريم آن در فتح مكه دارد     
كه خود حكايت از تزلزليست از اعتقاد به حرام شـدن           . جنگ اوطاس دارد  

و سپس حرام شده      در دوران محمد بارها حالل شده         مي توان گفت كه   . آن
اسـت، برخـي    برخي ديگر مي گويند؛ به درستي حق مطلب ادا نشده          . است  

 بــراي مثــال 723.دارنــد كــه در زمــان ضــرورت، حــالل اســت ديگــر عقيــده
زنـي همـراه    . اسـت كـه بـا پيـامبر مـشغول غـزا بـوديم               اي نقل كرده      ابهصح

ي جنسي نكنيم؟ او نيز از اين كار مـا        نداشتيم، به پيامبر گفتيم خود را تخليه      
سـپس  . داد بـراي مـدت زمـاني معـين ازدواج كنـيم       بعداً اجازه   . را منع كرد  

  :را برايمان قرائت كرد عبداهللا اين آيه
@@ñ‰MÜa@bŽé₣î�c@bŽî@@@@@@@@@@@@@@@@@b��Ü@Žê�MÝÜa@şç>g@aìž‡�ŽnĆÉŽm@b�ÜŽì@Ćâ�Ù�Ü@žêMÝÜa@şÞŽy�c@bŽà@ñpbŽjĐï��@aížàĐ‹Žzžm@b�Ü@aížåŽàe@Žæî

Žæîñ‡ŽnĆÉžáÜa@₣kñzžîI@Nò‡÷b¾a87H@@
اى را كــه خــدا بــراى  ايــد چيزهــاى پــاكيزه اى كــسانى كــه ايمــان آورده

دا از  شما حالل كرده حرام مشماريد؛ و از حـد مگذريـد، كـه خـ              ] استفاده[
  724.دارد حدگذرندگان را دوست نمى

                                                           

 وَقد اُسُتدلَّ بِعمومِ هذه الĤْيه علَى نكَاح الْمتْعة ولَا شَك أَنَّه كَانَ مشْرُوعا في ابتـداء        - 723
ه أُِبيح ُثـم ُنـسخَ ُثـم    الْإِسلَام ثُم نُسخَ بعد ذَلك وَقد ذَهب الشَّافعي وطَائَفة منْ الْعلَماء إِلَى أَنَّ            

إِنَّما أُِبيح مـرَّة ُثـم ُنـسخَ        : وقَالَ آخَرُونَ   . أَْكثَر منْ ذَلك  : أُِبيح ثُم نُسخَ مرََّتينِ وقَالَ آخَرُونَ       
.  بِإِباحتهـا للـضَّرُورةِ    ولَم يبح بعد ذَلك وَقد روِي عنْ ابن عباس وطَائَفة منْ الصحابة الَْقول            

  النساء24تفسير ابن كثير في تفسير اآليه 

  نَستَْخـصي     فَقُْلَنـا أََلـا    َليس َلنَا نـساء    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    رسولِ اللَّه  نَغْزُو مع    ُكنَّا -  724
يـا أَيهـا   : اللَّـه  عبد ثُم قَرَأَ . إِلَى أَجلٍ   بِالثَّوبِ     َننْكح الْمرْأَةَ أَنْ َفَنهانَا عنْ ذَلك ثُم رخَّص َلنَا 
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   حالليت متعه

اي از روايات وجود دارنـد كـه نـشان مـي دهنـد پـس از مـرگ                   مجموعه
ايـن حكـم حـرام    ) عمر بن خطاب(ي دوم راشدين    محمد، و در زمان خليفه    

  :براي مثال. است شده 
بجز رحم و شـفقت الهـي چيـز           است كه؛ متعه      ابن عباس نقل كرده     : كي

اگـر عمـر   . به پرهيزكاران خود رحم آورد ي متعه  وسيله  خدا به . نبودديگري  
بن خطاب آن را حرام نمي كرد، بجز مفـسدان هـيچ كـس زنـايي مرتكـب               

  725.نمي شد
را نهي نمي كرد، جز  اگر عمر متعه : است امام علي بن ابي طالب گفته  : دو

  726.مفسدان هيچ كس زنايي مرتكب نمي شد
تا زماني  . مي داديم   وبكر نيز، ازدواج متعه را انجام       در زمان پيامبر و اب    :  سه

 در واقـع    727.  آن را حـرام كـرد       I@@ŞsĆîŽ‹žy@>æĆi@ì>‹ĆáŽÈHكه عمر به خاطر ماجراي    
  .است پس از پيامبر و در زمان عمر اين كار حرام شده 

                                                                                                                           

صحيح . الَّذينَ آمُنوا لَا تُحرِّموا َطيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا تَعَتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمعَتدينَ     
. نكـاح المتعـة وبيـان أنـه أبـيح ثـم نـسخ ثـم أبـيح ثـم نـسخ                      مسلم، كتـاب النكـاح، بـاب      

 1404حديث

ما كَاَنت الْمتْعة إِلَّا رحمة منْ اللَّه تَعالَى رحم ِبهـا عبـاده وَلوَلـا               :  عنْ ابن عباس قَالَ      - 725
  النساء24تفسير القرطبي، في تفسير اآليه . هي عمر عْنها ما زنَى إِلَّا شَقيَن

َلولَا أَنَّ عمر رضي اللَّه عْنه َنهى عنْ الْمتْعة ما   : قَالَ علي رضي اللَّه عْنه      :  قَالَ الْحكَم    - 726
ينَى إِلَّا شَقالنساء24تفسير الطبري . ز  
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اگـر كـسي را     : است  عمر بن خطاب در زمان خالفت خويش گفته       : چهار
  728.را سنگسار خواهم كردتشخيص دهم، او   كرده  متعه

است، بلكه    را حرام نكرده      اين مستندات حاكي از آنست كه؛ محمد متعه         
هم چنان كه اين روايت در چندين منبع . است عمر، آن را حرام كرده  خليفه

 :اسالمي به چشم مي خورد

@@@@@@ßbÕÐ@‘båÜa@kn‚@êåÈ@�a@ðšŠ@‹áÈ@Z@@@@�a@ßí�Š@çgI@@@@@@ê�Üeì@ê�ïÝÈ@�a@ôÝ�–@H
Lßí�‹Üa@a‰è@ßí�Š@‡éÈ@ôÝÈ@çbnÉnà@bnäbØ@báéägì@Lçe‹ÕÜa@a‰è@çe‹ÕÜa@a‰è@çgì@

@@�aI@@@êÜeì@êïÝÈ@�a@ôÝ–H@@@b�áéïÝÈ@k�ÔbÈcì@LbáéåÈ@ôéäc@bäcì@L@Z@báèa‡�yg@Z@@ó�Énà
@@@@@@@@@@õ‹�‚ÿaì@LòŠb�v¨bi@ênjïÌ@ýg@Þuc@¶g@òc‹àa@xì�m@ÞuŠ@ôÝÈ@Š‡Ôc@ýì@Löb�åÜa

w¨a@óÉnàN729@@
دو . ر بود، قـرآن، قـرآن اسـت       پيامبر، پيامب : عمر بن خطاب به مردم گفت     

اند كه من شما را از انجام آن بـر حـذر              در زمان پيامبر وجود داشته      نوع متعه 
زن است چون من تـاب        اولي متعه .  دارم و مجازات برايش قرار مي دهم       يم

تحمل مردي را ندارم كه، ببينم براي مدت زماني معين زنـي بگيـرد، امـا از                 
  .حج است ، متعه  دومين متعه.دست سنگ باران من خالصي يابد

                                                                                                                           

 حتَّى َنهى   وأَبِي بكْرٍ    صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم    اللَّه  وعلَى عهد رسولِ..و..نَستَمتع   ُكنَّا  - 727

  ْنهرُ     عمي شَأْنِ      عف     ثرَينِ حرِو بمنكاح المتعة وبيان   صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب      . ع
 1405حديث. أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

 24تفـسير القرطبـي   . لَا أَوتَى بِرَجلٍ تَزَوج متْعة إِلَّا َغيبته تَحت الْحجـارة         :  قَالَ عمر    - 728
 النساء

 52ص1ج, بمسند عمر بن خطا,  مسند احمد بن حنبل، المجلد األول- 729
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است كه؛    هم چنين امام سيوطي در كتاب خود به نام تاريخ خلفاء آورده             
  730.را حرام اعالم كرد عمر بن خطاب بود اولين كسي كه متعه

است كه خوله بنـت حكـيم نـزد عمـر مـي رود و مـي            هم چنين نقل شده     
عمر مـي   . است  حامله است و اكنون ربيعه     زده    دست به متعه      گويد كه؛ ربيعه    

بـود م، اكنـون او را رجـم مـي         اگـر پيـشتر ايـن امـر را حـرام كـرده              : گويد
  731.كردم

كـسي كـه    . بود  حرام نشده     پس تا زماني كه محمد در قيد حيات بود متعه         
  .است آن را حرام كرد، بدون هيچ ترديدي عمر بن خطاب بوده 

وط بـه پيـشرفت عقليـت       مربـ   نماند كه دليل حرام شدن متعـه،          ناگفته    البته  
است؛ بلكه صرفاً به      انسان مؤمن به اسالم، يا مربوط به تغييرات دوران نبوده           

اين عمـل پديـد       است كه در نتيجه     خاطر مشكالت اخالقي و اجتماعي بوده       
اسـت كـه در بـسياري از          خصوصيت فردي عمـر طـوري بـوده         . است  آمده  

شـد، وي بـا    حجاب اشارههمان طور كه در بخش . است مسائل افراط كرده  
كه خود دليلي بر افراط     . عصايش كنيزان را كتك مي زد تا حجاب نپوشند        

، همان طـور كـه نـازل         گرايي عمر است در برابر اجراي بي قيد و شرط آيه          
  . است شده 

                                                           

 124-122ص. السيوطي، تأريخ الخلفاء:شود به  مراجعه   - 730

731 - نِ الْخَطَّابِ، فَقَاَلترَ بملَى عع خََلتيمٍ دكح َلةَ ِبْنتأَنَّ َخو  : تَعتَمةَ اسينَ أُمةَ بِبيعإِنَّ ر
  ْنهم َلتمرَأَةٍ فَحنُ الْخَطَّابِ  . بِامرُ بمع فَقَالَ فَخَرَج ،هاءرُّ رِدجةُ: فَزِعاً يتْعالْم هذه ,   ُكْنـت َلـوو

تما لَرَجيهف تمةِ حديث, الموطاء. تََقدتْعكَاحِ الْم1565كتاب النكاح باب ن  
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از ادراكـات شخـصي خـويش،         نيـز، بـا اسـتفاده       در ارتباط با تحـريم متعـه      
ه خود اولين باري نيست كـه دسـت   ك. اشتباهي آسماني را تصحيح مي كند   

اسـت، بلكـه بارهـا در بـسياري از رويـدادها دخالـت                به چنين اقداماتي زده     
اسـت و     هـايي را بـه محمـد پيـشنهاد داده             تا جايي كه راه چاره    . است  داشته  

هـاي وي، ايـن راه        است از روي تأثير پذيري از گفتـه         محمد نيز ناچار بوده     
ن مشكل خاص را هـم چـون حكمـي، در قـرآن             ها و روش مقابله با آ       چاره

 در مـورد حجـاب،   I59la�yýaHي كي از داليل هويدا شدن آيه  ي. بگنجاند
نيز، يكـي از مـشكالت باعـث           براي تحريم متعه   732.است  خواسته عمر بوده    

  .  شد كه عمر اين نوع ازدواج ها را حرام كند
عمـر  : ان گفت اگر با ديدي عقيدتي به اين حرام كردن نگاه كنيم، مي تو           

مطـابق جهـان بينـي هـاي        .  تحريم را ندارد، عمر انساني بيش نيـست        ييتوانا
دين اسالم، انسان يكي از مخلوقات الهيست و نمي تواند حكمي را كه خدا 

ايـن  . اسـت، حـرام نمايـد    و پيامبرش نيـز از آن مطابعـت نمـوده      حالل كرده 
و انديـشمندان   واقعيتي است كه تمـامي مـذاهب و مراجـع و علمـاي دينـي                

م هـر كـدام از      يپس ازدواج موقت با فتواي تحـر      . اند  اسالمي آن را پذيرفته   
 و سخني ياي قرآن ازدواج موقت، آيه. آن ها، غير قابل باور و پذيرش است  

  .الهيست نه انساني
  

                                                           

. 4939حـديث . خروج النساء لحـوائجهن   :  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب     - 732
 .ود به فصل حجاب در همين كتابش براي اطالعات جامع تر، مراجعه 
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  باب چهارم
  

  گيري نتيجه
  

 دارنـد كـه ايـن    ، بسياري از علماي اسالم عقيده شده مطابق مستندات ارائه    
 مـشروع  يحكمـ . نوع ازدواج براي كام گرفتن و لذت بردني مـوقتي اسـت          

بـه تعبيـر ديگـر، يكـي از         . اسـت   است كه در دوران محمد اجرا شـده           بوده  
اما در مورد نسخ شدن . است  محمد بوده   ي شده  و شناخته     سنت هاي مؤكده  

آن، اختالف نظرهايي ميان انديشمندان و مذاهب اسـالمي بـه وجـود آمـده       
ازدواج موقت يكـي    . است  يكي از موارد مورد اختالف بوده         ست و هميشه  ا  

از جمله موارد عدم تشابه و دشمني آشكاريست، كه در مباني احكام اسالم             
اي حالل گونه، فساد و فحـشاء         و به طور عملي به شيوه     . خودنمايي مي كند  

نشان مي  مرد مسلمان را      به طوري كه آرزوهاي پايين تنه     . است  را دامن زده    
ــأثير مــستقيم  ــر جــاي  يدهــد و ايــن مــردان ت  بــر احكــام قرآنــي از خــود ب

برخي از مسلمانان اهل سنت آن را كامالً حرام مي دانند و براي     . اند  گذاشته
و حـديث را بـراي        اثبات سخن خويش نزديك ترين و مناسـب تـرين آيـه             

 نظـرات  اما از سوي ديگر و درست مقابل. اين واقعيت، ذكر مي كنند     توجيه
، شيعيان هستند، كه با توسل به آيات و احاديث مختلـف، ازدواج         اين گروه 

و آن را يكـي از مناسـب تـرين راههـاي            . موقت را، كامالً حالل مـي داننـد       
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بر آيات قرآني، در  و با تكيه . مي دانند پيشگيري از جرم و جنايت در جامعه   
    .و صدور آن به سراسر جهان نيز مي باشند فكر اشاعه

 يو زنـا  در نظر برخي از علماي اهل تسنن، ازدواج موقت، گناهي كبيـره          
در مقابـل؛ اهـل تـشيع از آن بـه عنـوان باقيـات               . رسمي به حساب مـي آيـد      

امام جعفـر صـادق بـه         در اين باره      . الصالحات و اجري بزرگ ياد مي كنند      
 و غـسل    بپردازد  هر مردي كه به كار متعه       : است  عنواي پيشواي شيعيان گفته   

اسـت، در روز   مني كه از وي خارج شده         خود را نيز به جا بياورد، هر قطره         
خواهند شد و برايش گواهي مي دهند كـه ايـن    قيامت تبديل به هفتاد فرشته    

  733@!است ي مردان خدايي بوده  مرد از زمره
انجام دهـد، تـا چـه ميـزان بـراي وي           ا كسي كه متعه   ياز عالمي پرسيدند آ   

كـسي كـه بـه خـاطر        : اسـت   مي شود؟ در جواب گفته      نگاشته    اعمال صالحه 
ي حـروف و   مـي زنـد، بـه انـدازه         رضاي خدا و پيامبرش دست به امـر متعـه         

. شامل حالش مي شود     كلماتي كه با آن زن صحبت مي كند، اعمال صالحه         
مـي كنـد خيـرات وي افـزون مـي گـردد، و                زماني را كه شروع به معاشـقه        

. ي كند خداونـد تمـام گناهـان وي را مـي بخـشايد             زماني كه با زن جماع م     
ي موهاي خيس بـدنش،       زماني كه غسل خود را مباح مي گرداند، به اندازه         

   734.خداوند بركات بر وي مي باراند

                                                           

 354 العقيلي ص- 733

 356 العقيلي ص - 734
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در اين تحقيق، كه      ي متعه     هاي شرعي، كلمه    سواي از جايگاه دين و حيله     
مربـوط بـه    همانا عبارت از كام گرفتن و لذت بردن هاي جسمي و روحـي              

سكس است، تنها ارتباطي تنگاتنگ با اميال و آرزوهاي جنسي مرد دارد و             
در اسالم، اگرچه معناي گوناگوني دارد، ولي مناسب ترين معنـي             متعه. بس

كه براي آن مد نظر است، عبارت از ارضاي غرايز سركش و شـهواني مـرد      
بينـايي،  ( اميال شـهواني مـرد، كـه بـه سـبب حـواس پنجگانـه              . مسلمان است 

ايجـاد مـي شـود و مهمتـرين آنهـا تمايـل             ) شنوايي، بويايي، چشايي، المسه   
و ناز و اداهايي كـه باعـث جوشـش نيـروي              مخصوصاً عشوه . زيباييهاست  به

را بـه عنـوان    از اينرو براي ارضاي نيازهاي مؤمنان، متعـه        . شهواني مي شوند  
  . اند اي مناسب، تشخيص داده راه چاره

ا خـود  ي، )IónÔü¾a@óÉnàا كام گرفتن موقت   ي،  I@öb�åÜa@óÉnàHلذت بردن از زن     
بـراي مـدت زمـاني معـين و بـا مقـدار پـولي        @،I@@oÔü¾a@xaìŒHازدواج موقت 

معين، و توافقي دو جانبه، براي يك ساعت، كمتر يا بيشتر، براي يـك روز               
اي  ك سال و حتي بيشتر، در دين اسـالم پديـده  يك ماه و    يو    ا يك هفته  يو  

مهم اين است كه زن تن به اين كار بدهد          . مي شود   و حالل شمرده    مشروع  
بـه همـراه ابـن      ) ابـي (كاتب وحي محمـد،     . و مرد نيز اجرت وي را بپردازد      

اگر عمر ايـن كـار   : اي هم چون علي بن ابيطالب معتقدند كه  عباس و خليفه  
از روي همـين    . را حرام نمي كرد، كسي به سراغ فـساد جنـسي نمـي رفـت              

 كتابي بزرگ از طـرف شـيعيان چـاپ          )ðÕ’@ýa@ôäŒ@bà@‹áÈ@ôéä@ýíÜ@@@@@@( گفته  
و به صورت  عمر، وقعي نگذاشته ي خليفه از اين رو مردم به گفته. است  شده  
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ي   از طـرف ديگـر محمـد بـه هـر دو خليفـه             . انـد   ادامـه داده    مخفيانه به متعه    
بداهللا ع: بود  كه    كرده    مسلمانان يعني ابوبكر صديق و عمر بن خطاب توصيه        

بهترين و عـالمترين كـسي اسـت در مـورد     ) مشهور به ابن ام عبد    (عباس بن
  735.يا سؤالي قرآني برخورد كرديد از وي بپرسيد قرآن و اگر به شبهه

فتوا صادر مي كرد كه     او هميشه   . است  ابن عباس بهترين مفسر قرآن بوده       
دين، بعد از   به خاطر فتاوي وي و بسياري ديگر از علماي          . حالل است   متعه  

 بـه پيـدايش     اسـت و نهايتـاً      افتـه يتجديـد حيـات       دوبـاره   خالفت عمـر، متعـه    
  . است  از مذاهب انجاميده ي ا مجموعه

ي مـذهبي افـراط       بارزترين اين مذاهب، مذهب شافعي است كه بـه مثابـه          
از ديگر سو مذهب اثني عشر تـشيع نيـز، بـه            . است  گرا، آن را تحريم كرده      

اكنون مسلمانان بـر سـر      . است  اط گرا، آن را حالل كرده       ي مذهبي افر    مثابه
اند و اهـل تـشيع    چرا كه اهل تسنن آن را حرام كرده  . اند  اين دو راهي مانده   

  . حكم به حالليت آن مي دهند
با وجود حالل بودن آن در يك مقطع زماني،         : دارند كه   اهل تسنن عقيده    

است و اكنـون نيـازي بـه      بوده قبالً  الزم. است عمر آن را حرام كرده       خليفه
  . ، با اجتهاد عمر عمل مي كنيم)اهل تسنن(و ما . آن نداريم

عمر انسان است و انـسان نيـز قـادر نيـست كـه              : دارند كه   اهل تشيع عقيده  
شـده    همان طور كه در قرآن به صراحت اشاره       . احكام قرآني را باطل سازد    
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   736.م نه قوانين عمري، بر سر احكام خدايي هستي)اهل تشيع(است، ما  
، به سان اخالقي شرعي، اگر چه براي يـك بـار و يـا                 اي به نام متعه     پديده

. اسـت  در اسالم حـالل بـوده    باشد،  يك روز و يا براي يك ساعت هم بوده      
ايست مستقيم،  اشاره. است درست هماهنگ با فرهنگ دوران جاهليت بوده      

ن و در نهايت هتـك حرمـت و       ي عربستا   جزيره  به نيروي شهواني مردم شبه      
ي گرامي مي تواند دريابـد كـه بـه هـيچ وجـه در ايـن                   خواننده. تحقير زنان 

ي   بـه عقيـده   . ايم  گيري و نظر خود را، بر مذاهب تحميل نكرده          موضع جبهه 
از هـدفي كـه در پـيش     اينجانب حالليت يا تحريم اين واقعيت، به هيچ وجه      

ي و حـالل بـودن تـن فروشـي در           ي فساد جنـس     پديده. ايم نمي كاهد    گرفته
باشد، بدين معني اسـت كـه    اسالم، اگر چه براي يك ساعت هم حالل بوده  

ازدواج موقت يا تن فروشي؛ مطـابق  . است اسالم به تن فروشي اعتقاد داشته     
ي قرآني، نشان مـي دهـد كـه خـداي مـسلمانان بـه تـن فروشـي زنـان،                       آيه

پر فـراز و نـشيب بـه استـضعاف          اعتقادي كامل دارد و در واقع روشنگر راه         
  . كشانيدن زنان است

. ي جنسي، بخشي از نيازهاي هر جانداريـست         لذت بردن و ارضاي غريزه    
ست كـــه در يـــانجـــام ازدواج موقـــت درســـت هماننـــد تـــن فروشـــي ها 

به طور خالصه مي تـوان گفـت؛      . هاي سراسر جهان جريان دارد      خانه  فاحشه
 همسري نداشت يا بـه همـسرش        اگر نيروي شهواني فردي سركشي كرد، و        

دسترســي نداشــت، بــراي ارضــاي اميــال جنــسي خــويش، راهــي يكــي از   
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. زنان تن فروش ساعاتي را بگذراندها مي شود تا بلكه با يكي از  خانه فاحشه
 از طرف زن، شـبي را       بعد از توافقي دو جانبه در مقابل گرفتن مقداري پول         

بعـد از  . ام گرفتن مـي گذرانـد  همخوابگي مي نمايد، و مدتي را به ك    با وي   
مـي شـود و مـرد بـه سـوي       اتمام كار، از طرف مرد، مبلغي اعانه بـه زن داده  

يـا    كه شـايد كارمنـد، كـارگر، راننـده        . زندگي عادي خويش باز مي گردد     
زن نيز به دنبال تن فروشي خويش و منتظـر كـسي ديگـر مـي                . بازاري باشد 

قابـل مقـداري پـول، هـوس        ماند، كه هر آن ممكن است سـر برسـد و در م            
قـرار   اين سناريو مستقيماً در اسالم نيز مـورد اسـتفاده   . جنسي او را فرو نشاند    

در اين دين آسماني، مرد مسلمان جداي از مجاز بودن به داشـتن             . مي گيرد 
اش غالـب     چهار زن و تعداد نامحدودي كنيز، هر زماني كه شهوت بر اراده           

، او را  اي در مسجد رفته    نزد آخوند و يا طلبه    و    آيد، بسيار آسان زني را يافته     
بعـد از اتمـام   . اسـت  ، و با وي ساعاتي را خوش بوده  به عقد خود در آورده    

است و سپس هـر يـك بـه           عمل جماع، مرد مسلمان، به زن اجرت پرداخته         
مرد بـه زنـدگي عـادي خـويش كـه           . اند  ي خويش بازگشته    زندگي روزمره 

باشـد، بـه      قدان، طلبه يا روحاني مـسجدي بـوده       شايد در لباس كارمند، حقو    
زن . است امام جماعت مسلمانان بودن و سر درس و وعظ خويش، بازگشته     

تا مسلمان بعدي چه كـسي      . است  اي مجدد رهسپار شده       نيز براي انجام متعه   
  . و براي چند شب خواهان وي باشد

نزاكت باشد و اي دور از      شايد اين مسأله نزد پيروان شافعي مذهب، مسأله       
باشند كه آياتي ايـن چنـين در قـرآن وجـود              پيروان اين مذهب باور نداشته      
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و يـا آرزو و ميـزان آگـاهي يـا عـدم              اما اين مسأله ارتباطي با خواسته       . دارد
اي كـه در     همان متعه . ندارد  ي اجتهاد مذاهب در اين باره         آگاهي ما و نحوه   

 حـرام   "مالكيـان "نزد  ! الل است  ح "حنفيان" حرام است نزد     "شافعيان"نزد  
ي ايـن مـذاهب       اين در حاليـست كـه همـه       !  حالل است  "اوزاعي"ولي نزد   

يا اين كه نـزد شـيعيان اثنـي         . هايي از مذهب تسنن به حساب مي آيند         شاخه
اند و سرسـختانه از       منتشر كرده   عشر حالل است و صدها كتاب در اين باره          

وانين آن، مـستقيماً از شـريعت و از   در ايران، كـه قـ   . آن جانبداري مي كنند   
است؛ به طور رسـمي ايـن نـوع تـن فروشـي آزاد                مذهب تشيع نشأت گرفته   

هاي قوانين مملكتي،     ي اول قرن بيست، در ميان مواد و تبصره          در نيمه . است
ى 1935،  1934،  1933براي مثال در سـال هـاي        . است  شده    به آن اشاره  

، 1097، 1096، 1095، 1077، 1076، 1075هـــاي  مــيالدي و مـــاده 
ي حكـومتي      و اكنـون در زيـر سـايه        737.انـد   را به آن اختصاص داده    1098

  .اند براي آن قائل شده اهميتي ويژه ) جمهوري اسالمي ايران(اسالمي 
عمر، شايد يكي از بهتـرين كارهـاي       تحريم ازدواج موقت به دست خليفه     

خـالل عمـر خـويش    باشد، كه در طول خالفت و يا حتي در         اين انسان بوده  
ي تحريم، مربوط به بها دادن به         اما چگونگي پيدايش ايده   . است  انجام داده   

است، بلكه صرفاً مشكالت اجتمـاعي        ارزش ها و حقوق ابتدايي زنان نبوده        
هـاي شـيعي، بـه خـاطر      فرقـه . است را در نزد عمر ايجاد كرده    ي تحريم   ايده
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عمـر بـوده      علـي و خليفـه      ن خليفه  و رقابتي سياسي و تاريخي كه در ميا         كينه
جـداي از اينهـا، بـا       . است، هيچ ارزشي براي اين اجتهاد عمـر قائـل نيـستند             

عمـر بـشري    : ، مي گويند    كار خويش داشته    هاي شرعي سعي در توجيه      بهانه
عمر حق ندارد در احكـام      . بيش نيست و ازدواج موقت نيز حكمي الهيست       

  . اعتقادات ديني، حق با آنهاست به با توجه كه. الهي دخل و تصرف كند
رقابـت ميـان اهـل تـشيع و پيـروان مـذهب          . امري مثبت است    تحريم متعه   

شافعي، كه تأكيد بر اجتهاد عمر دارند، در واقع رقابتيست دو جانبه ناشي از            
در اينجا ميزان فكـر و رشـد عقلـي          . منافع سياسي، نه منافع انساني و اخالقي      

 آسماني، بهتر و واضح تر و انساني تر ينش خرافانساني هم چون عمر، از دا
دين اسالم كه ادعاي ابدي بودن احكام خود را دارد، نبايد      . به نطر مي رسد   

و دسـت كـم     . نـدارد   در مسائلي دخالت مي كرد، كه اطالعاتي در آن باره           
هـاي طبيعـي      عمر، در مـورد پديـده       مي بايست بهتر از كسي هم چون خليفه       

 را پيشنهاد مي كرد سازگار با هر زمـان          يي مناسب    چاره بحث مي كرد و راه    
  . و مكاني
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  باب پنجم

  

  ي متعه ضميمه
بعـد از خالفـت عمـر، قـدرت را در             هاي سياسي پشت سر هم كه       دستگاه 

ي ازدواج موقـت همـوار        دست گرفتنـد، و راه را بـراي مانـدگاري و ادامـه            
  . كردند

و بدون هيچ مانع تحـريم؛          اي گسترده   باألخص در دولت عباسيان به شيوه     
روايـات در مـورد وقـايعي كـه بـراي اصـحاب و              . مي كردنـد    اقدام به متعه    

نقـل شـده   . بـسيار زيـاد اسـت    اسـت،   مؤمنان مشهور تاريخ اسالم روي داده  
 والـي   وليد بن عقبة بن ابـي معـيط       ي سوم،     است كه در دوران طاليي خليفه       

ــادهاو مــردي شــهوتران و. اســت بــوده  شــهر كوفــه از . اســت گــسار بــوده   ب
هاي غروب تا پاسي از شب با كنيزانش مشغول سكس و شرابخواري        دمدمه
كـه   است  ، حتي بسيار اتفاق افتاده  شب دير هنگام به خواب رفته   . است  بوده  

در يكــي از . اســت دمــان مجلــس عــيش و نــوش را رهــا نكــرده   تــا ســپيده
اما . جماعت، راهي مسجد مي شوددمان براي اداي نماز به عنوان امام      سپيده

بود كه به جـاي دو   چنان در وجودش اثر كرده  ميگساري هاي شب گذشته   
سالم پايان نماز را هم فراموش  و تازه  ركعت خوانده    ركعت نماز صبح، سه     

خطـاب بـه      در اين حال نيم نگـاهي بـه پـشت سـر خـود انداختـه               . بود  كرده  
به علت  . د، چهار ركعتي مي خوانم    اگر دوست داري  : نمازگزاران مي گويد  
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عثمان، چهـل تازيانـه بـه وي          ن رسوايي علي ابن ابيطالب، به دستور خليفه       يا
  738.است زده 

بود و    محل فحشاء تبديل كرده        خود را به    در شهر مكه مردي قريشي خانه     
مـردم بـه والـي شـهر     . مخفيانه مردان و زنان شهر را دور هم جمع مـي كـرد   

در . او نيز در عرفات سكني گزيـد      . ا از شهر بيرون راندند     او ر   شكايت برده 
روزها در مقابل دريافت دو درهـم از هـر   . آنجا نيز از اين كار دست نكشيد  

عرفات مـي   به    ، آن ها را از مكه         نفر، مردان و زنان را بر االغ خويش نشانده        
ر چنـدين بـار د    . برد و پس از انجام عيش و عشرت به مكه باز مي گردانيـد             

 مـردم  اًمجدد. شتري مي برديو از اين طريق سود ب روز اين كار را انجام داده  
والـي  . او را دستگير مي كنند و نزد والي مي آورنـد          . از وي شكايت كردند   

ي   تـو را از جـوار خانـه       : مي گويد   با حالتي عصباني وي را خطاب قرار داده       
اي و  د سـاخته ات را آبـا    اكنـون در كـوهي مقـدس خانـه        . خدا بيرون رانـدم   

قربـان دروغ مـي   : ي فحشاء مي دهي؟؟ او نيـز در جـواب مـي گويـد         اشاعه
دليل : مي گويند شاكيان صدايشان بلند شده. به من حسودي مي برند. گويند
اگر . االغ را ول كنيد. است االغش كامالً به پيچ و خم راه وارد شده . داريم

اين   والي به . ايم  رست گفته ي وي رفت، در اين صورت ما د         مستقيماً به خانه  
دسـت بـر قـضا االغ    . محاكمه راضي مي شود و االغ را ول مـي كننـد            شيوه  

سپس والي دستور مـي دهـد كـه وي را         . ي آن مرد مي رود      مستقيماً به خانه  
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چـرا  : والي مـي گويـد    . و زاري مي كند     مرد نيز شروع به گريه    . تازيانه بزنند 
نمـي   ، گريـه   ور كنيد به خـاطر تنبيـه  با: مي كني؟ در جواب مي گويد    گريه  

با تشر  كنم، بلكه من از اين ناراحتم كه بعدها مردم عراق ما را تمسخر كرده          
     739.مي گويند كه؛ مردم مكه از االغ گواهي خواستند

الوليد بـن يزيـد بـن       (امام اعظم مسلمانان، سيوطي، در مورد خليفه اموي،         
بعـضي از   ، بحـث كـرده  )هــ 126، 125عبد الملك بن مـروان بـن الحكـم         

 خـوش   يجـوان : از جملـه  . است  ويژگي هاي وي را مورد بررسي قرار داده         
تـا جـايي كـه     . اسـت  اي فاسد، هم جنس باز و دختر بـاز بـوده      اما خليفه   قيفه

خيلي به آساني به زنان تجاوز كرده، زن باباهاي خود را عقد كرده حتي بـه        
  : ر يك جمله چنين مي گويدسيوطي د. است خدا و قرآن كفر ورزيده 

@@@@@@@@@@@@@@@‹�éÄ@×í�Ð@l‹“�ïÜ@w¨a@†aŠc@�a@pbà‹y@bÙénåà@‹áƒÝÜ@bjî‹’@bÕ�bÐ@çbØì
ójÉÙÜaN740   

و بـه منظـور    حـدود حـرام هـاي الهـي را شكـسته      . فاسق و شرابخوار بـود   
  . است شراب خوردن بر بام كعبه، قصد انجام حج را داشته 

بـساط رقـص و       ين خليفـه  دمان در حرامسراي ا     از سرآغاز غروب تا سپيده    
بـسيار اتفـاق    . اسـت    بـوده    يپايكوبي و شرب مشروبات و انجام سكس برپا       

  . است كه هر شب پنج ازدواج موقت انجام داده  افتاده

                                                           

 235أخبار النساء ص :  ابن قيم الجوزية-  739

ي اين    در قسمت زندگي نامه   . تأريخ الخلفاء , جالالدين السيوطي : شود به   مراجعه   - 740
 . خليفه
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همـان گونـه كـه        بود كـه    در دوران خالفت عباسيان، كار به جايي رسيده         
ي زنـان،   عهدهها به     خانه  ي بسياري از فاحشه     اداره: است  نيز گفته ) سليمان.د(

اي را مـي پذيرفتنـد و    شده هر شخص شناخته . است مخصوصاً دختران بوده   
 741.انـد  دمان به شرب مشروبات و لذت جنسي مشغول بوده مهمانان تا سپيده 

L@742 صـباح بـستان ماننـد سـالن   . بسياري از اين سالن ها شهرتي عـام داشـتند        

  743.ياري ديگرو بس..باري،  بني، كلواذي، قطربل، طير ناباد، القفص
ها، تن فروشان، به نام ازدواج موقت، مشغول به سكس            خانه  در اين فاحشه  

اند و شخصيت هاي سرشناس شهر، هـم چنـين قـضات مـشهور دوران                 بوده
 سـردمدار ايـن نـوع فـساد         744،)ابن قريعه، ابن معـروف، التنـوخى      (عباسي،  

. اند  تهزنان نيز نقش اساسي در شرب مشروبات و سكس بازي ها داش           . بودند
هـشام بـن     ، همـسر خليفـه    )حكـيم ام  ( بـه نـام    ياز زنـ  ) كتاب االغاني (كتاب  

اين زن چنان به نوشـيدن مـشروبات        . است   سخن به ميان آورده      ،  عبدالملك
بود  كـه احـساس مـي كـرد بـدون مـشروبات، زنـدگي            الكلي عادت كرده    

بـا خنيـاگري و نوشـيدن مـشروبات در جـام هـاي              . برايش غير ممكن است   
وزن طـالي بـه     . هاي بزرگ، شب را به صبح مـي رسـانيد           ن و در اندازه   زري

                                                           

طبعـة  . دمـشق ,  سورية –دار الحصاد للنشر    . الخمرة, سليمان الحريتاني . د:  حريتاني -  741
 82و81 ص 1996

 108منبع قبلي، ص   -  742

 109 منبع قبلي، ص  ل -   743

 91 منبع قبلي، ص  ل -   744
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اي اين جام مـشهور شـده    و به اندازه در آن جام، هشتاد مثقال بوده  كار رفته  
افتخـار مـي    ) وليـد بـن يزيـد     (بعدي  ي    بود كه بعد از مرگ شوهرش، خليفه        

   745.كرد كه در اين جام شراب مي نوشد
هـاي محيرالعقـول دوران       ابخواران و زنبـاره   هارون الرشيد نيز يكي از شـر      

. بـود  تا جايي كه، شـهرتي بـراي خـود بـه هـم رسـانيده          . است  خويش بوده   
ي وي   در كتاب ناياب خويش از قول ابن خلدون در بـاره        )شوقى ضيف .د(

ابــن خلــدون بــراي شــرعيت بخــشيدن بــه مــشروب خــواري و : مــي نويــسد
رون الرشـيد ايـن كارهـا را از     هـا ”: سكسبازي هاي هارون الرشيد مي گويد     

  .”است روي فتاوي و مذاهب موجود در عراق، انجام داده 
نبايــد ماننــد وي گــول . جــاي بــسي شــگفتي اســت) ابــن خلــدون(ايــن كــالم 

هـاي ديگـر را، ايـن چنـين          فـه يكارهاي هـارون الرشـيد و يـا رشـيدها و خل             خورده
انـد و هـر سـال     وردهكنـيم و بگـوييم آنهـا روزانـه صـدها نمـاز بـه جـايي آ                  توجيه
بلكـه بايـد واقعيـت زنـدگي آن هـا و            . انـد   را ادا كـرده     ي حج تمتع و عمره      فريضه

 نكنيم و با جرأت بگوييم كه       يپوش  خوشگذراني و عيش و نوش هاي آنها را پرده        
مركـز خالفـت خـود را بـه         ” امـين   خليفـه “هم چنان كـه     . اند  مرداني شهوتران بوده  

 كـه، كـاخ   ييبود تا جا    مشروبات اختصاص داده    رقص و پايكوبي و شرب        منزلگه
  746.بود وي به جاي مركز خالفت، به نام كاخ شب هاي نزاهت مشهور شده 

  
                                                           

 351-347 ص 3 م 1974ط . كتاب االغاني, ابو فرح االصفهاني:  اصفهاني-  745

ــيف-   746 ــوقي . د:  ض ــيفش ــي االول , ض ــصر العباس ـــيروت 1995ط , الع ــان,  ب . لبن
  .225ص
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  پايان سخن

  
ي دسـت    ساختهييها تي، پديدهيي جنسي و تمايزات جنس سكس و غريزه 

اما محركات جنسي براي انجام شهوتراني و مشكالت ناشـي       . طبيعت هستند 
 ي تـاريخ  ييهـا   طـات جنـسي و آداب اجتمـاعي آن پديـده          از آن و نيز ارتبا    

ها سـخن بـه       اديان به طور عام، به روش هاي گوناگون از اين پديده          . هستند
با ديگر اديان، ديـن       در مقايسه . اند  داده  هايي را ارائه    اند و ديدگاه    ميان آورده 

ي در  ا  به گونـه  . است  ها، اعمال كرده      اسالم بيشترين دخالت را در اين زمينه      
اي براي خود دين و پيـروان         است كه مشكالت عديده     اين امور دخيل شده     

  . است وجود آورده  آن  به
ي عربـستان، كـه    جزيره مراحل تاريخي خاورميانه و آداب و فرهنگ شبه  

ي دين و تبديل اين  ي رشد و اشاعه است، بر نحوه اسالم در آن ظهور كرده 
ي اسـالمي خودنمـايي مـي      بطـن جامعـه   كه اكنون دريها به مشكالت  پديده

قـوانيني كـه نـشأت    .  اسـت   كنند؛ تأثير مستقيمي از خود بـر جـاي گذاشـته          
از اسالم هستند، درست به مشكالتي بر مي گردد كه آن زمان مردم با  گرفته

ي عربـستان   جزيـره   سال در شبه 23اسالم مدت . آن دست به گريبان بودند    
حكــام، آداب و رســوم، شــرايط اقتــصادي، فرهنــگ، ا. ي حيــات داد ادامــه

ي طبقاتي موجود در اين ديـن،  بـا انـدك تغيراتـي            و فاصله   نگرش به آينده  
  . قسمت اعظم قوانين اسالمي را تشكيل دادند
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ي عربستان آگـاهي   جزيره  به سبب اين كه محمد از محيط  بيرون از شبه            
ي  فرهنـگ جامعـه  نداشت و سفري برون مرزي انجام  نداد، غير از آداب و       

ي   جزيره  خويش، نتوانست احكامي را در قرآن وضع نمايد كه با آداب شبه           
اگر به فرض مثال، سفري هر چند كوتاه به خارج          . هماهنگ نباشد   عربستان  

ي عربستان مي كرد و از نزديك با مدنيت مناطق ديگـر آشـنا               جزيره  از شبه   
ري در ساختار ايـن ديـن       ييباشد، تغ   مي شد، شايد به صورت اتفاقي هم بوده       

م، بـسياري از قـوانين اسـالم     ياما همان طـور كـه مـي بينـ         . وجود مي آورد    به
هاي ناشـي     ، و خواسته    محصول فرهنگ و آداب و رسوم قبايل مكه و مدينه         

  .است بوده  از عقليت مردم عشاير 
اي مـشخص   اي از مـشكالت منطقـه   بـه مجموعـه   محتواي اين دين وابسته  

ــارز. اســت ــه  از ب ــوان ب ــي ت ــه، م ــگ و  ترين آداب مرســوم در آن منطق جن
م، به دست گرفتن قـدرت، تجـارت صـرفاً        يخونريزي براي جمع آوري غنا    

كردن ثروت، سركوب زنان به خـاطر ارضـاي غرايـز جنـسي و                 براي انباشته 
اسـالم بيـشترين احكـام      . كرد  سرانجام ماندگاري عقليت مرد ساالرانه اشاره     

. اسـت   بنـدي اجتمـاعي اختـصاص داده          قتصاد و طبقه  خود را به حاكميت، ا    
و مطـابق   . استوارند  گانه  ن اركان سه  يو حديث محمدي بر اساس ا       صدها آيه 

ر نباشـد، تــوان  ييـ قـانوني كـه قابــل تغ  . اعتقـادات مـسلمانان، اليتغيـر هــستند   
خـود    در نتيجـه    . پرداختن به مشكالت نوظهور و حل و فصل آنها را نـدارد           

متناسـب نبـودن قـانون      . و باني بيشترين مشكل خواهـد شـد       آن قانون باعث    
ايـن مـشكالت    . اي را ايجـاد خواهـد كـرد         باشرايط روز، مشكالت عديـده    
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و ايـن  . و از كنتـرل خـارج مـي شـوند     تـدريج بـزرگ و بـزرگ تـر شـده           به
  .  حكايت اسالم است

كي از مشكالت اساسي ديـن اسـالم، جـداي از رفـع نكـردن مـشكالت        ي
ي  ي حكمراني و تئوري هاي اجبار و اختيـار و مـسأله           و نحوه بنيادين دولت   
. ي سكس و سركوب زنـان اسـت         نكردن مسأله   ؛ چاره     و غيره   طبقاتي جامعه 

ايمان آوردن به اسالم مساويست با ايمان به جنگ و خونريزي و رسيدن بـه      
ــام غــزا، كــه . قــدرت مردســاالرانه ــه ن ــه قــدرت و   ب ــراي رســيدن ب راهــي ب

ي مرد مي باشد، سرزمين هاي ديگري را به تصرف در             سرمايهكردن    انباشته
از روزي كه قدرت را به . اند اند و تاريخ را با منجالبي از خون آغشته آورده

اسـتثمار  . اند  اند هم چنان در تاخت و تاز و جنگ افروزي بوده            دست گرفته 
 راهي مناسب براي به خدمت گرفتن آنان و  جنسي و سركوب زنان، همواره
كي از قـوانين    يتا جايي كه  اين امر به        . است  ارضاي غرايز جنسي مرد بوده      

بـاش و اداي     در حـال آمـاده        اسـت تـا مـرد هميـشه         بارز ايـن ديـن درآمـده        
  . ي جهاد باشد فريضه

كامالً روشن شد كه اسالم هميشه ديدگاهي سركوبگرانه نسبت بـه زنـان             
طـور كلـي بـه عنـوان        عدم شناخت صحيح از سكس و زن بـه          . است  داشته  
صدها هزار زن را به خاطر        است كه   ، باعث شده    يو يا موجودي طبيع     پديده  

حتـي  . انـد   خـاك وخـون كـشيده    سكس و پايمال كردن حقوق ابتدايشان به    
اند و قسمت زيادي      ي خويش داشته    آگاهي نادرستي نسبت به وقايع گذشته     
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  747.اند از رويدادها را تحريف نموده
در فكـر     است كـه همـواره      ردان مسلمان طوري بار آمده      عقليت و روان م   

كسب قدرت و ثروت و ارضاي اميال سركش جنـسي خـود باشـند و بـراي       
ي كارهـاي خـويش قـرار     دستيابي به آن ها، جنگ و خونريزي را سـرلوحه   

دارندكه؛ دين اسالم مخـتص بـه تمـام           از طرف ديگر مسلمانان عقيده    . دهند
  : پا بر جا بماندبشريت است و تا ابد بايستي

Žçìž‹ñÐb�ÙÜa@žâžè@�Úñø�Üì�d�Ð@žêMÝÜa@ŽßŽ�Ćä�c@bŽáñi@Ćâ�ÙĆzŽî@Ćâ�Ü@ĆæŽà.748  
ŽçížáñÜbMÅÜa@žâžè@�Úñø�Üì�d�Ð@žêMÝÜa@ŽßŽ�Ćä�c@bŽáñi@Ćâ�ÙĆzŽî@Ćâ�Ü@ĆæŽàN749@@
Žçí�Õñ�b�ÑÜa@žâžè@�Úñø�Üì�d�Ð@žêMÝÜa@ŽßŽ�Ćä�c@bŽáñi@Ćâ�ÙĆzŽî@Ćâ�Ü@ĆæŽàN750  

است، عمل نكند، كـافر و   حكامي كه خداوند نازل كرده     هر كس  مطابق ا    
  . ستمگر و فاسق است

در آداب آن  . در اين ديـن ارزش و ارج زنـان، مـساوي بـا مـردان نيـست                
اسـت كـه ايـن دو جـنس، از           نبوده    روزگاران و دين و منطق محمد شايسته        

چون كه ايـن همتـرازي را دليلـي بـر عـدم             . حقوق مساوي برخوردار باشند   
                                                           

اند؛ از  كه در قرآن آمده    داستان هايي همانند داستان ابراهيم، سليمان، لوت و غيره         - 747
محمد در طي اين اخذ كردن ها بسياري از . اند ديگر اديان، مخصوصاً از تورات اخذ شده 

ن مي توانيد يكي از اين داستان ها را، با كتاب براي اطمينا. است وقايع را دستكاري كرده    
 .نماييد تورات مقايسه

 44 المائدة - 748

 45 المائدة - 749

 47 المائدة - 750
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علماي اسالمي از بـازگو كـردن ايـن         . است  فقيت دين خويش مي دانسته    مو
را اين دين بـا     يحقيقت شرمسارند و با خود و ديگر مردمان راستگو نيستند ز          

ي قدرت، ثروت، سكس و فرهنگ غالب بر آن ها، به زنـدگي   گانه  هرم سه 
اشـان، قـدرت و قـادر همـان          در ذهنيـت قـدرت گرايانـه      . بشريت نظـر دارد   

. ثروت از دستاوردهاي جنـگ اسـت      . نيست كه جنگاور و قاتل هستند     بازوا
ايـن نـوع   . قوايي براي جنگ، كسب ثروت و بازرگاني الزم است     در نتيجه   

ارضاي . جنگجويان مرد هستند نه زن    . قدرت و بازوان نزد مرد است، نه زن       
ن يـ بـراي ايـن كـه ا   . ي جنسي را نيز مختص به مرد مي دانند نه به زن           غريزه

باش كامل باشند و از منافع ديني به خوبي محافظت            در آماده     زوان هميشه   با
زن . كننــد، الزم اســت تمــامي مخلوقــات خداونــد در خــدمت مــرد باشــند 

بايد سر به زير و فرمانبردار اوامر      توانايي اين نوع كارها را ندارد و در نتيجه          
كـه بـدون هـيچ    ي آن ها در مقابل مردان ايـن اسـت     اولين وظيفه . مرد باشد 

اي   وسـيله   غيـر از اينكـه      . طور كامل اجرا كنند     گونه اعتراضي اوامر او را به       
 بـراي   يمحسوب مي شوند براي ارضاي نيازهاي جنسي مرد، كارگاه مناسب         

ايـن نـوع    . توليد و ازدياد جمعيت و پرورش بچـه نيـز محـسوب مـي شـوند               
يثي در اسـالم مكتـوب   ا حـد يـ  و آيه . ديدگاه در اسالم، بنيادي اليتغير دارد  

  . خالف اين را ثابت كند است كه  نشده 
در اسالم زن حق ندارد كـه در پـي لـذت بـردن و ارضـاي اميـال جنـسي                   

، فـرج زن را بـه    اما مرد با يك عقد نكاح، و پرداخـت مهريـه          . خويش باشد 
تا زماني كه توانايي انجام اعمال سكـسي و         . طور كامل خريداري مي نمايد    
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اگـر مـرد   .  مي گيـرد  باشد، از وي بهره اي جنسي مرد را داشته     ارضاي نيازه 
 يو يا ده ها كنيـز را بـه همـان ترتيـب خريـدار         كرد مي تواند دو يا سه       اراده

. در اسـالم قيمـت زنـان متفـاوت هـستند         .  نمايد يبردار  كند و از آن ها بهره     
در اوج  ارزان ترينشان همان كساني هستند كه خدايشان آن ها را نازيبا و يا              

حتي اجرت لذت گرفتن از آن ها پايين ترين قيمـت           . است  فقر، خلق كرده    
اي نامدار و  گرانترين آن ها، زناني هستند كه زيبا رخ يا از ميان طايفه        . است

از ديدگاه مردان خدايي، جسم زنان . داران هستند  حاكم و يا از ميان سرمايه     
نگشتر آهنين شروع مي شود تا آن ها از يك ا ي با همديگر متفاوتند و مهريه

، يك اسب، يك شتر، يك مثقال طال و حتي يك كاروان بـا            به يك طويله  
پـول و   .  ي طـال مـي رسـد        كاالهايي تجاري و صدها شتر  يـا صـدها سـكه           

زنـان حـق   . كاالهاي بازرگاني تنها اختصاص به پدر يا سرپرست زنـان دارد  
بسيار اتفـاق  . باشند تراضي داشته ندارند در اين معامله و بازرگاني انساني، اع 

زن به عنوان خون      است كه به منظور فرو نشاندن آتش ميان دو طايفه،           افتاده  
ات در ميان مردان مـسلمان      به كرّ . است  م ديگر مردان مسلمان شده      يبها تقد 

شخـصي در  .  و معمولي، دعوايي روي داده اسـت  اي روزمره  به خاطر مسئله  
كـن آتـش      است كه به عنـوان خفـه        اين فرج زن بوده     و    شده    آن ميان كشته    

همان هفت سـانتي متـر از گوشـت    . است جنگ نقش اساسي را بازي كرده     
گران بهـا، بـراي بـه     ي يك هديه بدن زن، همان شرف و ناموسي كه به مثابه  

  . است پا نشدن خون هايي ديگر، تقديم به ديگر مردان شده 
روه گـروه از زنـان را خريـد و          هر مرد مسلمان مي تواند تـك تـك و گـ           
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در كشور . مكاني مناسب به اين كار اختصاص دهد و سود ببرد. فروش كند
عربستان سعودي به نام ازدواج مسيار، در مـصر بـه نـام ازدواج عرفـي و در                  

نام ازدواج موقت، عمالً زنان در دام تن فروشي هاي شرعي گرفتـار   ايران به 
ار، بـه خـاطر ايـن كـه خـود مـرد آن را               ايـن گونـه رفتـار و كـرد        . انـد   آمده

مرد هر كـاري را     . سرپرستي و هدايت مي كند، در دين اسالم حالل هستند         
به شـرطي كـه اوالً خـود وي سرپرسـتي     . كند، مي تواند انجام دهد  كه اراده 

ثانيا سودي مادي به نام اجـرت عمـل در آن           . باشد  داشته    آن كار را به عهده    
اسـت كـه قـانونگزار         از روز ازل اين مرد بـوده         چون كه . باشد  وجود داشته   

. و اوست كه ارزش كمر به پايين زنان را مي داند نه خـود زنـان             . است  بوده  
ر و تحـوالتي كـه در منـزل صـورت گيـرد، بايـستي مـرد از آن                 يهر نوع تغي  

فـه اهللا  يو حرف آخـر را خل . باشد و با رضايت وي انجام بگيرد    اطالع داشته   
  . د نه زنيعني مرد مي زن

در   زماني كـه زن احـساس وجـود كنـد و در مقابـل ايـن فرهنـگ خفتـه                     
گرايي قيام كند، قيام او در قرآن به نام رم كردن و يـا طغيـان قلمـداد             عشيره

ي   سرپرسـتي زن بـه وسـيله   751.روبرو خواهد شـد  مي شود و با تهديد و تنبيه     
عهده گيـرد، بـه     سرپرستي خود را به       اينكه.  و حرام است    ، نهي شده  خودش

ميل خود سكس كند، يا به خواست خود ازدواج كند، اجرت عمل بگيـرد               
شرف و ناموس مردان قبول نـدارد كـه زن   . است در اسالم حرام شده    .. يا نه 

ا خـواهرش  يـ آنها، به دست خـود دختـر، مـادر     آزاد باشد و كنترل پايين تنه     
                                                           

 34 النساء -751



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

574 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

مبرش غيـر ممكـن و      اي و قانون خدا و پيـا        آزادي زن در تفكر عشيره    . باشد
 شـرف و بـي   يخـارج شـد بـ    هر زني كه از ايـن دايـره       . غير قابل قبول است   

هر زني كه اين قوانين را قبول كرد، پرهيزگاري         . ناموس به حساب مي آيد    
او را به بهشت برين     . براي خدا و پيامبرش است       ستوده يوفادار و فرمانبردار  

  . لي شاد خواهند كرديتخ
ار و سربلندي هر چه تمامتر از ارتباطات جنسي خود          مرد با جرأت و افتخ    

و زنـان بـاج سـنگين شـهامت چنـين      . با ديگر زنان، سخن به ميان مـي آورد        
. تحقير مـي شـوند    . مورد اهانت قرار مي گيرند    . مرداني را متحمل مي شوند    

علماي دين اسالم به نام شرف و ناموس، دختر و همسر و مادر و يـا خـواهر       
 مي رسانند تا به ديگران نشان دهند كـه صـاحب شـرف و               خويش را به قتل   

به تعبير ديگر، براي محافظت از شرف ديـن اسـالم، زنـان را        . ناموس هستند 
و . ي هراس مرد است     ترقي و آزادي زن مايه    . قرباني  قتل ناموسي مي كنند     

هـر كـدام   . ي ننگ و حقارت و بي شرفي مي دانند تصور آزادي زن را مايه  
. موجب از دست رفتن قدرت، شهامت و عقليت مردساالرانه استاز اين ها 

پس مرد سعي مي كند كه آخرين تصميمات هم چنان از طرف مرد صـادر               
و . بــه عمــل آورد شـود تــا بتوانــد از شــرف خــويش محــافظتي همــه جانبــه  

در الي پاهاي زن جا خوش كرده    در اين تالش است كه شرفش، كه        هميشه
كي از زنان نزديك به     ير مسلماني ديد كه مردي با       اگ. است، از دست برود     

هاي او را مي فشارد، از وي لـب مـي گيـرد،         وي مشغول سكس است، سينه    
سخنان عاشقانه با هم مبادله مي كنند يا نامـه نگـاري مـي كننـد، مـستقيماً و                   
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در قوانين ممالك اسالمي اگر مردي به . بدون هيچ ترديدي زن را مي كشد    
اموس، زني از ميان نزديكـان خـود را بـه قتـل برسـاند، بـه                 ي شرف و ن     بهانه

حتي مجـازاتي را هـم بـرايش در         ! نمي شود   چشم يك قاتل به وي نگريسته     
بلكه به عنوان مردي با شهامت و باغيرت قلمداد مي شود كه    . اند  نظر نگرفته 

شرفي كه خـدا بـه     . ي ننگيني را از پيشاني اسالم پاك كند         است لكه   توانسته
است؛ در ميان مادر و خواهر و زن و دختر مسلمانان             سلمان عطا كرده    مرد م 

ي مسلمانان، مكان قرار گرفتن اين شرف نيز، در  به عقيده. است تقسيم شده  
طول آن از پنج  تا نه سـانتي متـر           . هاي ران قرار دارد     زير ناف و ميان كشاله    

 مــي بايــست مــردان مــسلمان در زمــان مكتــوب نمــودن وحــي . مــي رســد
اگر مـسلماني مـادر، خـواهر، زن و يـا دختـر      : پيامبرشان از وي مي پرسيدند 

  !نداشت، شرف وي در كجاست و چگونه آن را بيابد؟
جاي بسي شگفتي است كه مسلمانان به طور كلي و زنان بـاألخص، ديـن    

مقلـد و    قـرار نمـي دهنـد و مـستقيماً          و تاريخ ظهور دينشان را مورد مطالعـه         
اگـر زنـان خـود    . به سرهاي مساجد و تكايا مي شـوند  مه به گوش عما   حلقه  

كننـد، و بـدون    اي منـابع مـورد اعتمـاد اسـالمي را مطالعـه      بدون هيچ واسطه  
دخالت آخوندها و عالمان دين، در آن ها كنكاش نماينـد؛ بـدون شـك از                

شان نــسبت بــه ديــن و قــوانين چنــدش آور و يــي تفكــر و ذهنيــت قبل نحــوه
  . ر تنفر و انزجار مي نمايندمجريان آن نيز، اظها

اين نوع ادراكات غلط اسالم نسبت به زنان، يكي از ثمرات تلخيست كـه       
ي عربستان براي ديگر جوامع بر جاي مانـده     جزيره  از فرهنگ عشايري شبه     
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حق طالق را به دست مردانـشان       . اند  حجاب را برايشان اجباري كرده    . است  
آنهـا دروغ   بـه . هـوودار مـي شـوند   . اندازندآنها را به دام محلل مي      . اند  داده

 جنسي نكنند، فرشـتگان آن هـا را   ياگر شوهرانشان را ارضا. گفته مي شود 
و آنها را نبخشند، بعـد از         نفرين مي كنند، اگر مردانشان از آنها راضي نبوده        

در صورت عدم رضايت و آگاهي شوهر، نبايـد         . مرگ بهشت را نمي بينند    
اگـر  . بگيرنـد  مـرد روزه      حتي نمي تواننـد بـدون اجـازه       . از خانه بيرون روند   

اگر در جايي مسؤوليتي به آنان      . يا خود را معطر سازند، زناكارند       بيرون رفته 
ي خـود   بـه اراده ! شود، خود به خود اتفاقات نـاگوار روي مـي دهـد           سپرده  

انگيزهـاي    بزرگتـرين فتنـه   . نمي توانند شوهر كنند و عقد آنهـا باطـل اسـت           
از . ي حقارت و سـرافكندگي مـرد بـه حـساب مـي آينـد                مايه. ستندزمين ه 

كشتزار . اند براي لذت دادن به مرد خلق شده. اند ي چپ مرد خلق شده دنده
از جلو يا از عقب بايـد دل شوهرانـسان را           . مردان هستند به هر طريق ممكن     

ر اي پايين تـ   در مرتبه . در ارث بردن نصف مرد سهم دارند      . به دست بياورند  
كساني از  . ختنه مي شوند  . ناقص الدينند . ناقص العقلند . از مردان قرار دارند   

ميان آن ها كه خنثي هستند يا اين كه رفتاري مردانه دارنـد، از شـهر بيـرون            
و بـراي     اسـير شـوند، كنيـز محـسوب شـده           در هر جنگي كه   . مي شوند   رانده

ر بوسـه، صـد     بـه خـاط   . مالكانشان حالل است كه با آنها همخـوابگي كننـد         
حتـي اگـر مـدفوعات    . ضربه شالق و به خاطر سكس، سنگـسار مـي شـوند           

در آخـرت نيـز   . انـد  مردشان را ليس بزنند هنوز حق مردشـان را اداء نكـرده    
اسـت و نـزد شـوهران سـابق        شده    كمترين حق ممكن برايشان در نظر گرفته      
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مـين بـه غيـر    اگر اين قوانين را قبول نداشـتند، ز .  مي شوند خود باز گردانده 
ي زن در     اين ها حقـوق اوليـه     . زمين تبديل مي شود و قيامت روي مي دهد        

  .دين اسالم هستند
آن ابعاد اجتماعي و ايدئولوژيكي هـستند         ي    متون اسالمي منعكس كننده   

ايـن  . سعي در برتـر نـشان دادن جايگـاه و منزلـت مـردان دارنـد                 همواره    كه
اسـت از رقابـت هـاي طبقـاتي و              شـده   تقدسي كه در اسالم به مرد بخـشيده       

در قوانين جوامع دمكرات . است ي عربستان نشأت گرفته   جزيره  اي شبه     قبيله
و متمدن، ميان مرد مؤمني كه بدون رضايت دخترش او را شوهر مي دهد و     
قواد بي ديني كه زنان را براي لذت دادن به مـردان، مهيـا مـي كننـد؛ هـيچ                     

هـر  . ه هر دو پول و اعانه دريافت مي كنند چراك. گونه تفاوتي وجود  ندارد    
. دوي آن ها به منظور گرفتن مقداري پول دست به چنين كارهايي مي زنند            

و تنها . اي مادي است  اشتراك اين دو، در به دست آوردن سود و بهره        نقطه
در هر دو مورد،    . در ارزش گذاري و قيمت آن ها با همديگر تفاوت دارند          

فرونـشاندن نيـروي    اصلي و نهـايي اسـت و زن وسـيله     ي    مرد تصميم گيرنده  
  .شهواني محسوب مي شود
ي آن با عقل و منطق امـروزي          هست و مقايسه    كه    شناساندن اسالم آنگونه  
دور از اعمال نظر مترجمان و مفسران ديني، تنهـا            و بررسي متون اسالمي به      

ا تمـامي   هر زمـان كـه فـرد يـ        . گرايانه است   راه نجات از اين فرهنگ عشيره     
اي بتوانند متون واقعي اسالم را تفسير نماينـد؛           بدون هيچ واسطه    افراد جامعه   

ي ديگري از شر اين فرهنگ كالسيك و فرسوده  زودتر و بهتر از هر جامعه
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 بيان مي   يهمان طور كه سيستم هاي عقالني زندگي حقيق       . رهايي مي يابند    
. محـسوب مـي شـود         و آينـده    در گذشـته      زن بخش مهمـي از جامعـه      : كنند

  .ي روشن زن، سرنوشت روشن تمامي بشريت است آينده
بخـش بزرگـي از      . از اسالم سخن به ميان آوريـم        الزم است با بياني ساده      

 تقليـدي  اي هشـيو  از راه تحقيق و تفحص در ديـن، بلكـه بـه              پيروان اسالم نه  
  آداب و رسوم و فرهنگ حـاكم بـه ارث           صرف از اجدادشان، كه از طريق     

يا اين كه در همـان دوران كـودكي طـوري    . اند اين دين گرويده اند، به   برده
هـم چنـين    . اند كه مغزشان ماالمال از خرافات هاي مقـدس گـردد            بار آمده 

. در خفقـان را بيـدار كـرد         اي اين چنين خفته     زباني كارا الزم است تا جامعه     
 را مختــل  تفكـر عـوام النـاس   ي نيـرو  د بـا هـم غـل و زنجيرهـايي را،كــه    يـ با

لوحـان نـسبت      هـايي را بـشكنند كـه ديـد سـاده            دروازه. كنـيم   اند، پاره   كرده
اسـت،   زندگي و گردون و سرنوشت را اين چنين تلخ و بـي معنـي كـرده       به

و با ديد مطلـق گرايانـه بـه           ناآگاهانه  را،كه  عقليت هاي دگم و بسته      . بشكنيم
ني هم چون اسـالم، اگـر       دي. گفتارها و قوانين ديني مي نگرند، بيدار سازيم       

ي   جزيـره   ي شـبه      ي اتحـاد طوايـف گسـسته        اسـت مايـه     روزگاري توانـسته    
ي آن منطقـه باشـد،     عربستان و ايجاد دگرگوني انـدكي در زنـدگي آشـفته          

است براي آشفتگي و ترس و رعب و ويرانگـري            اي شده     اكنون تنها وسيله  
اسـت كـه     آن رسـيده  زمـان .  بر لزوم تضاد طبقـاتي  و كشتن و تأكيد دوباره   

ادراكات ارتجاعي و تخيلي مؤمنان اسالمي را بـه واقـع بينـي علمـي تبـديل           
  . نماييم
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ي  راه وجود دارد كه مي توان دين اسالم را بـه وسـيله         به نظر اينجانب سه     
اول اين كه خود اين دين سرشار از خرافات و اشـتباهات            : آن منقرض كرد  

ي و تناقض گويي هاي فاحش و تضاد        عظيم عددي و تاريخي و دستور زبان      
مي توان متون اين دين را همان طوركه وجـود دارد بـه زبـان             . طبقاتي است 

بـه   تا جوامـع مختلـف   . و براي انتشار آن اقدام كنيم   . كنيم  هاي ديگر ترجمه  
  . اي ملموس با ماهيت اين دين آشنا شوند شيوه

، نظريـات اسـالم را      از علـم و تكنولـوژي       مي توان بـا اسـتفاده       : دوم اينكه 
  . هاست براي انهدام خرافات اين امر از بهترين راه. منكوب كرد
قدرت مي تواند در اندك . روش بكارگيري قدرت است: سومين راه

عقل و . زمان ممكن، دين را به منشأ اصلي خويش يعني به غارها بازگرداند
ر در يغيي اصلي ت ركن اساسي و خمير مايه علم و قدرت در كنار هم، سه

  .جوامع ديني هستند
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  مسلمانان در ساحت اخالق و ادبيات اسالمي

  

@@@@@@@@و تمامي بنيادگرايان اسالمي” تيشك“ي  مؤسسه اي به جوابيه
@@@@@@@@

اي شناختي مي  اگر متون بنيادي اسالم، داراي رويكردي علمي و رويه
بي شك به تحقير و ترور و سر بريدن مخالفان اسالم متوسل نمي . بودند

تنها دچار اضمحالل و شكست  است كه اين دين نه تاريخ ثابت كردهشدند، 
است، بلكه به نوعي نيز دچار از هم پاشيدگي فكري و فلسفي  اجتماعي شده

  .است تا جايي كه منجر به از هم پاشيدگي اخالقي نيز شده شده
@@@@@@@@
  

  باب اول

  
الدي چاپ اول اين كتاب منتشر شد و از سوي ي م2005اواخر سال 

هاي واهي هم چون تحقير اسالم، با واكنشهاي  ايان اسالمي، به بهانهبنيادگر
، بجاي ديالوگ و گفتگوي منطقي،  آن ها مثل هميشه. شد خشونتباري مواجه

اتحاد “حزب . ي خويش متوسل شدند بركشيدن شمشيرهاي پوسيده باز هم به
ين كي از اوليي عراق فعالييت دارد،  در كردستان زير سلطه ، كه”اسالمي

” جمعيت اسالمي“. ور ساخت  بود كه آتش اين خشونت را شعلهيهاي گروه
نيز، به عنوان دو حزب فعال در كردستان، دستي در ” حركت اسالمي“و 
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ها از جوسازي و خشونت دريغ  هيچ كدام از اين گروه. آتش افروزي داشتند
در مدت يك ماه و اندي، غيراز شهرهاي كوچك، در شهرهاي . نكردند

تا . ؛ بارها تظاهرات راه انداختند)اربيل( و هولير گي هم چون سليمانيهبزر
اين امر موجب افزايش . هاي خارجي نيز درز كرد  كه خبر آن به رسانهييجا

 ماه چندين  به طوري كه در مدت سه. سرسام آور خوانندگان اين كتاب شد
  .  و به چاپ پنجم رسيد بار تجديد چاپ شده

از چين و ژاپن . نارضايتي جهاني را به دنبال داشتچنين خشونت هايي؛ 
 گوناگون اعالم يتا امريكا و كانادا، تمامي آزاديخواهان و انجمن ها گرفته 

ايالت . انزجار خود را از وقوع چنين خشونت هايي اعالم كردند
 را به  هاي خود، گزارشي مفصل در اين رابطه آمريكا در طرح ديدگاه متحده
هم چنين خانم كنداليزا رايس، وزير امور .  دنيا منتشر كرد دهزبان زن هفده 

  .ي وقت آمريكا، سخناني در اين مورد ايراد كرد  خارجه
، كه اختصاص به 2005اگر چه در فستيوال وزارت فرهنگ در سال 

ي كردستان داشت، مقام دوم تحقيقات به اين كتاب رسيد؛ اما  چهار پارچه
اي چنان نامدار نبودم كه اين كتاب چنين شهرت  در ميان نخبگان، نويسنده

اي دو جانبه  رايان باعث شد كه اين كتاب به شيوهاشتباه اسالمگ. ابديجهاني 
اي جهاني تبديل شدم و  اين ترتيب به نويسنده به. شهره خاص و عام گردد

كتاب نيز بعد از بازنگري هاي مكرر به زبان هاي ديگري نيز ترجمه 
در كشوري كه در آن .) اكنون ترجمه فارسي آن در دست شماست.(شد 

اگر كسي . ها منتشر مي كنند ايم را در روزنامهساكن هستم، اخبار فعاليته
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 Mariwan به دنبال نام)google(بخواهد در موتور جستجوي 

Halabjaee(752  گشتي بزند، صدها مطلب را خواهد يافت كه به زبان هاي
  . است  اينترنت قرار گرفته  مختلف دنيا روي شبكه

  
ي وقت آمريكا، پس از  كنداليزا رايس، وزير امور خارجه

آزادي بيان، در  راهپيمايي هاي مسلمانان سليماني و هولير عليه

 در مورد 2006گزارش ماهانه خود در ماه مارس سال 

ي كتاب در پاراگرافي بدين گونه  راهپيمايي ها و نويسنده

ي زنان، مخصوصاً در  فعاليت در زمينه": است اعالم موضع كرده

آمريكا بايستي در . خاورميانه، احتياج به شجاع مسلكان دارد

سراسر جهان، و در هر شرايطي، به چنين مردان و زنان 

 به آزادي گام بر مي دارند، كه شجاعانه در راه رسيدن نستوه؛

  ."ياري برساند

                                                           

752 - Mariwan halabjaee, (halabjayi, halabjaiy) 
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مرا جلب كرد، توجه  در ميان اين رويدادها چيزي كه بيشتر از هر چيز 

اعالم پشتيباني ها و ارزشي بود كه، در داخل و خارج كردستان؛ براي 
در اينجا الزم است از زحمات بي شائبه شاعر بزرگ . آزادي بيان قائل شدند

 در شهر "زمانكو عزيز" و هم چنين آقايان "شيركو بيكس"و نامدار كرد، 
گان عراقي در فنالند و ، مسوول فدراسيون پناهند"ريبوار عارف"،  سليمانيه

 در كشور سوئد، كمال تشكر "هاوپشتي"هايي هم چون راديو  نيز از رسانه
هاي بزرگ و  خود را ابراز دارم كه به عنوان اولين شخصيت ها و اولين گروه

قابل توجهي بودند كه با من در تماس بودند و پشتيباني خود را از كارهايم 
و پشتيباني انجام شد كه در اين ميان مي چندين كمپين امضاء . اعالم كردند

، "رزگار"، "كان نگه ده"، "كوردستان نت"، "هاوپشتي"توان به سايت هاي 
 و  "رانيه" و "كالر" و "كفري"هاي  ، گروه"هوزان محمود"
 و اتاق هاي ديالوگ و "دربنديخان"، "حلبچه"، ") ديزه قلعه(قالدزي"

  753.كرد پالتاك اشاره

 بار مرا از سربريدن حتمي نجات   نيز سه"محمود سنگاوي" و "مال بختيار"
پس از رهايي، آزاديخواهان كُرد در كردستان مرا در آغوش گرفتند . دادند

هم چنين مورد لطف شخصيتهاي . و كشوري اروپايي نيز  اقامت مرا پذيرفت

                                                           

همان كساني . است  با عرض پوزش از كساني كه اسم آنها هنوز به دستم نرسيده - 753
اميدوارم در چاپ هاي آتي اين خالء را پر . ا شدن اين جنبش شدندكه مسبب شكوف

 . كنم
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اتحاد ميهني " و "دمكرات كردستان عراق"دمكرات در ميان احزاب 
اما بدون اجازه خود آن ها نمي توانم از ايشان . رار گرفتم ق"كردستان عراق

 همگي يك صدا و مصمم، نگذاشتند به سرنوشت 754. به ميان آورمياسم
در . سرش را بريدند، دچار شوم نامي كرد كه ، نويسنده”عبدالخالق معروف“

تاريخ كردستان اولين بار بود كه بنيادگرايان اسالمي در مقابل چنين 
هم چنين اولين بار بود كه آزاديخواهان اين . قرار مي گرفتندهايي  نوشته

تا جايي كه اين . گونه در مقابل بنيادگرايان اسالمي مقاومت نشان دادند
و اين جواب دندان شكني بود به . مقاومت به فرهنگي ماندگار تبديل شد

خشونت مانع   نتوانند با توسل به تمامي اسالمگرايان، تا دگر باره
اكنون كه نهال مدرنيزاسيون در جامعه . شوند كردن جامعه دمكراتيزه پروسه

هاي تيز شمشير ديگر قادر به ترسانيدن اين نهال نمي  است، لبه سر برآورده  
دارند ن بعد اجازه  اينكه، به آن ها فهمانيدند كه از اين به خالصه . باشد

 . دست بزنند” عبدالخالق معروف“ترورهايي هم چون مورد  به

 خود  اسالمگرايان، از نوع برخوردي كه با اين كتاب داشتند، پشيمان شده
اي چون  را با اين استدالل قانع كردند كه چنين كتابي از نويسنده

، نادان، ناشي و ناآگاه به زبان عربي، در خور چنين واكنش )من(مريوان
 از زماني كه مطمئن شدند كه با خشونت، تهديد و ارعاب كاري. هايي نبود

                                                           

ن كتاب به زبانهاي انگليسي، نروژي و عربي، جمعي از صاحبان ي به سبب ترجمه ا- 754
ب از سوي اسالمگرايان افراطي، مورد تهديد جدي -ع و ا-قلم، همچون عباس عبداهللا، ع

  .قرار گرفتند
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گويا كه من نادان، . پيش نمي برند، به سالح تهمت و توهين متوسل شدند
مثالً به خاطر بدست . گر هستم دزد، دروغگو، بي ناموس، ديوانه و حيله

و عامل اصلي و پشت پرده . ام آوردن چندرغازي دست به چنين كاري زده
لوم ي نشر ع  و موسسه"مال بختيار"تشويق من براي نوشتن چنين كتابي 

بعدها ادعا كردند كه براي حفظ تعادل قدرت و ايجاد سياستي دو . هستند
 را به انجام چنين تحقيقي  ، حزب دمكرات كردستان عراق نويسنده جانبه

تبليغات و جنگ رواني از هيچ ادعايي دريغ  در ادامه. است وادار كرده 
 كه مي در دست دارم شده   از شخصيتي شناخته  صدايي ضبط شده. نكردند

اگر او را مي كشتيم بهتر از اين جنگ . پشيمانم از خشونت هايم:(گويد
  .)تبليغاتي بود

اين ترتيب  عكس العمل هاي دندان شكن از طرف آزاديخواهان، به  به
بعد نتوانند در زندگي  اسالم و پيروانش درس عبرتي داد كه از اين به 

در مساجد و  رو بردهديگران دخالت كنند و بهتر است سر به الك خود ف
هم چنين به آن ها تفهيم شد كه . ي عزلت برگزينند شان گوشهيها حجره

دگر بار نمي توانند خشونت و ارعاب را در جوامع دمكرات و مدرن و 
آزاديخواه اعمال كنند و براي جلوگيري از فنا شدن كامل خود، به دست و 

  . شوندپا زدن، اعمال زور و نشر گفتارهاي ارتجاعي متوسل 
بار براي كشتن من  همزمان با حمالت خشونت بار بنيادگرايان، كه سه 

 نيز به رشته تحرير ياقدام كردند؛ با خود عهد بستم كه كتاب هاي ديگر
چرا كه تنها راه مقابله با آن ها را، در تنوير اذهان و تبيين علوم مي . درآورم



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

586 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

جمعيت “، ”سالمياتحاد ا“ هم چون يهاي مرتجع زماني كه گروه. دانم
، مردم را  با احساسات مردم بازي كرده” حركت اسالمي“و ” اسالمي

 كردن   دمكراتيزه و در منابر و مساجد عليه  به خيابان ها كشيده دسته دسته
ي كتاب   ترجمه و گسترش تفكر عقالني تبليغ مي كردند، من مشغول جامعه

تا بتوانم هر چه سريعتر . ودم ب"دكتر كامل نجار" اثر "لالسالم قرائه نقديه "
بردن به  در واقع غير از پناه . آن را به دست خوانندگان تشنه حقيقت برسانم

با همان نوشتن به آن ها . نوشتن در مقابل آن ها، كاري از دستم بر نمي آمد
باني موجي از ” عبدالخالق معروف“ثابت كردم كه گرچه تروريستان با ترور 

 روزگار را به كام خود  ما نمي توانند براي هميشهترور و ارعاب شدند؛ ا
   و مجاري دمكراتيزه را گرفته جلوي سيستم پرورش متمدنانه  ر داده،ييتغ

  . كردن را ببندند
است كه مردي  شد؟ نقل شده  اكنون ببينيم اين كتاب چگونه و چرا نوشته

ها برايش  مسلمانان نيز در رسانه. كافر از ترس سربريدنش مسلمان مي گردد
بعد . است جشن و شادي برپا كرده كه گويا فيلسوفي، دين آن ها را پذيرفته 
او را در . از گفتگو و تبيين عقايد، تصميم مي گيرند كه وي را ختنه نمايند

: مي پرسد. بايد تو را ختنه كنيم:  به وي مي گويند اتاقي مخصوص گذاشته
. " تناسليت را مي بريمپوست اضافي روي آلت": مي گويند"ختنه چيست؟"

مسلمانان ! او بدين كار راضي نشده، اعالم مي كند كه من ختنه نمي خواهم
اگر خود را ختنه نكني، ركني از مسلمان ":با عصبانيت به وي مي گويند

 اگر به زور مرا وادار بدين كار ":مرد مزبور مي گويد. "بودنت ناقص است
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مسلمانان با عصبانيتي تمام مي . كنيد، از اسالم آوردن پشيمان مي شوم
او نيز با ترس و لرز مي . "اگر از دين برگردي، سرت را مي بريم": گويند
است، مسلمان مي شوي   سرت رفته يمسلمان نمي شو! يعجب دين": گويد

.  و روشنفكران آزاديخواه ماست اكنون حكايت نويسنده. "است كيرت رفته 
سكوت كنند، بايد تا .  چاقو صاف كنندكتاب بنويسند بايد گردنشان را براي

  . ابد تمام و كمال ذليل احكام اسالمي باشند
مسلمانان باألخص اسالمگرايان افراطي مقوالت ديني را دو دستي چسبيده 

دينشان به . حاضر نيستند از تعصب خشك خويش دست بردارند هيچ وجه  به
د، سير زندگي  قبل از آنكه زندگي موجودات آغاز گرد":آن ها مي گويد

بشريت و تمامي اتفاقات و رويدادهاي جهان فيزيكي و متافيزيكي در كتابي 
تمامي احكام و قوانيني كه در . "است به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط شده 

به تعبيري ديگر؛ . ي زندگي و مرگ است آن موجود است، خمير مايه
ما فرازماني و است، ا اگرچه اسالم در زمان و مكاني مشخص ظهور كرده 

تنها فسخ ناپذير بلكه تأثير  هم چنين احكام و قوانين آن نه . فرامكاني است
خالصه . فرهنگي آن ها بر نسل هاي متعدد معاصر و آينده قطعي است

و تا ابدالدهر ماندگار است و قوانين  اينكه،اين دين از روز ازل وجود داشته  
از اينروست كه خود را .  مي شودآن نيز تا به ابد، ميان تمامي مردم اجرا

اي  و در متون خود مجموعه. مشعلدار راه هدايت بشري به حساب مي آورد
ها  در تمامي زمينه. است پيش شرط براي زندگي اجتماعي مشخص كرده 

سخن سر مي دهد و مي كوشد تا خود را با اختراعات و اكتشافات علمي 
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الً خود را به تمامي بشريت بدين ترتيب اين دين كام. سازگار نشان دهد
ها،  با هر حكمي ده. است و خيال انفصال از بشريت را ندارد تحميل كرده 

  حق ندارند آزادانه افراد جامعه . است بلكه صدها انسان را در خون غلطانيده 
اين دين اعتقاد دارد به . و از روي اراده خود سرنوشت خويش را رقم بزنند

درت هاي فيزيكي و ماورايي خويش، به انسان ها اينكه خداوند با وجود ق
نياز دارد تا مأموريت خويش را به انجام برساند و باكي نيست اگر اين امر با 

كردن هزاران  قرباني كردن، عمليات انتحاري، ويرانگري و در نهايت آواره
اين همان تئوري عمليست كه اسالم براي سعادت . انسان صورت گيرد

در  اين كتاب صرفاً براي به زانو درآوردن اين ايده .  دهد مي بشريت ارائه
ما انسان ها مطابق ميل  اين دين اجازه نمي دهد كه حال كه. دستان شماست
هر . باشد  زندگي كنيم، بايد انتظار چنين واكنش هايي داشته خود و آزادانه

اس و بندهاي اسارت ديني را احس اين واقعيت هاي تلخ را درك نكرده آنكه 
و از زندگي، فرهنگ و  لوحانه خود را فريفته  نكند يا منكر آن شود، ساده

گيرم روشنفكر، هنرمند، . است اي معكوس استنباط كرده  منطق به شيوه
  . فيلسوف يا هر عنواني را يدك بكشد

اكنون مجالي براي بررسي همه جانبه جريان مقابله اسالمگرايان با آزادي 
مستندات .  اين مقوله اشراف دارندين به سير تاريخبسياري از محققا. نيست

و هزاران  صدها منطقه  زيادي وجود دارد كه بر اساس آن ها در مي يابيم كه
بديهيست كه نوشتن هر كتاب . اند شخصيت به دام فنا و ترور گرفتار آمده
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و با فرياد بر آوردن هر  دنبال داشته آن را به روشنگري، قرباني شدن نويسنده
  . است ي تيز چاقو و خنجر در هوا برق زده  ي، لبهزن

پوست  زنده  بارها منتقد را سالخي و ميخ آويز كرده، مخالفان را زنده
 جمعي   دستهيصدها نفر را به گورها. اند كنده و قتل عام به راه انداخته

   اند شعري اگر سروده سپرده و زبان گوياي مخالف را از حلقوم بركشيده
. اند ي از دست دادن اندامش وادار ساخته را به تحمل شكنجهشده، شاعر 

ي شهر نصب كرده سپس بدن  ، سر وي را بر دروازه روشنفكر را سر بريده
تمامي اين جنايت ها را تنها به خاطر نپذيرفتن انتقاد . اند وي را سوزانيده

اي ه مردم عراق و كردستان نيز بالطبع از بركت وجود گروه.  اند مرتكب شده
ها حمايت مي شوند، از مواهب  ي همسايه افراط گراي اسالمي، كه به وسيله

اسالم از قبيل شبيخون، ترور و ارعاب، هتك حرمت انساني،  قرباني شدن و 
وقايع تاريخي نشان مي دهند كه هيچ جنبشي، . اند آوارگي بي نصيب نمانده

 به افراط يي جنبش هاي اسالم خواه در حاكميت يا برعكس، به اندازه
شمشير بدست و   اسالمگرايان همواره. است گرايي و خشونت متوسل نشده 

ماهر و   و روش هاي اجراي شكنجه در نحوه. اند ي جهاد بوده آماده
 و در بر پا كردن جنگ و نابودي آزاديخواهان قهرمان اصلي 755سرآمد

                                                           

مسلمانان به . ي بخش الينفك تاريخ اسالم استهاي جسمي و روح  شكنجه- 755
شدن  اند كه اكثرا قبل از مواجه  سبب تأثير پذيري از آداب و رسومشان، طوري بار آمده

و به روش هاي مختلفي مخالفان را به مرگ  با هر عمل مخالفان، عكس العمل نشان داده
ابتدا هر دو دست : نندبه عنوان نمونه بدين گونه قاتل را قصاص مي ك. اند واصل كرده
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در . ستاز خشونت نيز با ايدئولوژي آن ها در ارتباط ا استفاده . تاريخند
به يك  اي به كار مي بردند؛ اما امروزه  ترور كردن را به عنوان وسيله گذشته 

جرياني در مجراي عقيدتي آن ها ايجاد شده . است هدف اصلي تبديل شده 
اكنون نقابي . است  كرده  است كه تئوري هاي اسالم را به انجام ترور وابسته 

يدن قدرت ترور مساويست با  بسر رس اند، كه بر رخسار اين حقيقت كشيده

                                                                                                                           

  ، چشمانش را از حدقه سپس زبانش را بريده. وي را مي برند آنگاه جفت پاهايش را
منتقدي به نام ) المعتضد باهللا( در دوران خليفه. اند دهي و سرانجام سرش را بر درآورده

اند تا  اي كه پوست حيواني را مي گيرند، پوست كنده را، درست به همان شيوه) محمد(
را به خاطر انتقاداتش، ) ابن عطاش(شخص ديگري به نام . است ينكه به مرگ واصل شدها

 هرز و توتون خشكيده، يپوست سرش را هم چون علف ها. و مي كشند پوست كنده
از مرد و زن و كودك ) حجاج بن يوسف سقفي اسالمي(تعداد كساني را كه . دنديسوزان

براي كسب اطالعات . ( ر برآورد مي شودها هزار نف است، ده در زندان هايش كشته
قابل .( كرد در اسالم نوشته هادي علوي مراجعه بيشتر مي توان به كتاب تاريخ شكنجه 

به زبان كردي ترجمه شده  اي  ي همرزمان آقاي حلبچه است كه اين كتاب به وسيله توجه 
به عنوان نمونه پيكر بودا . اند همچنين آثار باستاني ساير اديان را نابود كرده) مترجم. است 

در اروپا خط آهن را . در آمريكا برج و باروهاي زيبا را تخريب نمودند. در افغانستان
هاي  در عراق و بسياري از مناطق ديگر انسان ها را سر بريدند و به شيوه. منفجر ساختند

اي ه در كردستان تمامي نسخه. اند هاي محمدي بوده گوناگون ميراث دار همان ايده
ي   به همان شيوه"نگره سلمان"اند، در زندان  اند، انفال كرده خطي كهن را سوزانيده

ها هزار انسان كرد را از زن و مرد و  و ده زندان حجاج بن يوسف سقفي انسان كشته
  .اند كودك زير شن هاي بيابان مفقوداألثر نموده
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ي يك دين، درگير  مثابه مي توان گفت كه اسالم به . انحالل دينشان
  .اي تلخ و خطرناك مي باشد تجربه

معلوم نيست براساس چه آمار و مقياس هايي، جمعيت مسلمانان جهان را 
معيارهايي براي مسلمان بودن يا مخالف اسالم بودن   و چه برآورد كرده

ا يعلي رغم عدم توانايي بسياري از پيروان اين دين در تفسير   كهچرا. دارند
: است از قرآن، اين جمالت ورد زبانشان شده  ك سوره يي  حتي ترجمه

امت ما امتي مسلمان است و اسالم و قرآن هزار و اندي سال هم چنان پا بر (
حال   يك ميليارد مؤمن به اسالم وجود دارد و هيچ كس تا به. است جا مانده 
كسي هم كه از اين امت . كوچكترين انتقادي بر آن وارد سازد است نتوانسته 

و سرنوشت خوبي  خود را جدا سازد، از آيين اجدادي خويش پشيمان شده
با اين خزعبالت  بسياري از خام انديشان را از .) در انتظار وي نيست

يم؛ نه تنها يكي دو  گشتي بزن اگر در ميان متون چاپ شده. اند بازداشته انديشه
سبب ترور نويسندگان و محققان و  اما به. تا، بلكه صدها انتقاد را مي يابيم

و  هايشان، مطالب انتقادي در دسترس همگان قرار نگرفته تحريم نوشته
اي  در منطقه. جاري گردد اند كه سيل انتقادات در جامعه   نداده اجازه

اما در مقابل كتابي . ي نمي داننداند و آن را كاف ها مسجد ساخته كوچك ده
 و  ، زانوانشان لرزيده  هيستريك شدهيشان، دچار ترسيها مخالف ايده

هايي  با وجود داشتن حزب، انجمن و رسانه. اند  فضا را آشفته كرده بالفاصله
 خود را روشنفكر به حساب  هم چون راديو، تلويزيون و روزنامه در حاليكه

از . باز به شمشير و سركوب  متوسل مي شوندمي آورند، در برابر قلم 
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مالكشان . جواب دادن به قلم عاجزند و مدام آلت قتاله را به كار مي برند
زماني كه جوابي . افراد است نه طرز فكر كنوني وي شخصيت گذشته 

نفهم، ناآگاه، نادان و :  چوني براي منتقد ندارند، او را به صفات شايسته
تحقير اسالم وي را آماج حمالت  ، به اتهام  هتحصيل نكرده متصف كرد

، ”عبدالخالق معروف“اي هم چون  سرنوشت نويسنده. خويش قرار مي دهند
بارزي براي اثبات   اسالمي، نمونهيها انتقاد از افكار و انديشه عنوان  نتيجه  به

 و بارها و بارها تجديد  بيست سال از انتشار كتاب وي گذشته. اين مدعاست
اي علمي و منطقي جوابي در  اند به شيوه اما تاكنون نتوانسته. است ده چاپ ش

  .رد آن بنويسند

  
  

  عبدالخالق معروف
اي توانا كه اسالمگرايان نتوانستند پاسخي در رد كتابش با نام  نويسنده

  . مجبور به ترور وي شدند  بيابند، در نتيجه"ي كردي آدميزاد در جامعه"
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سبب اينكه كسي را ياراي انتقاد از اين دين را آيا به :  سؤال اين است
  ؟ .ندارد، چنين ديني كامل است و آيا اين ادعا، ادعايي كذب نيست

اند، همگي حاكي از اينست كه  بنا بر اظهاراتي كه روشنفكران نموده
زهرچشم . اند اسالمگرايان در مقابل اين كتاب از خود خشونت نشان داده

 و  هايست كه در فرهنگ كُردي رخنه كرده هگرفتن، ترور و ارعاب پديد
. است  كرده  پيامدهاي آن، صفحات رنگين تاريخ و فرهنگ اين ملت را تيره

همان انسان كشي . است” جمعيت اسالمي“ اميرالمؤمنين حزب "علي باپير"
 او براي حكومت بعث يكه مدارك و شواهد بسياري در مورد جاسوس

 قتل عام هاي  و فاجعه  صدام در حلبچه او به جنايات. عراق در دست است
ي ننگيني بر پيشاني اسالم است، كامالً  ، كه لكه"انفال"گسترده تحت عنوان 

اي به صدام و پسر  اما بعد از اين فجايع تأسف بار، طي نامه. است آگاه بوده 
آمريكا و  عمويش، علي شيميايي، از آن ها مي خواهد كه با تمام توان عليه

و به جاي روي آوردن به عقليتي مستحكم، . ارد جنگ شوندمتحدانش و
خود را به گرداب خون و جنايت مي سپارد و به خاطر نوشتن همين كتاب 

سبب فقدان تفكري پخته، با  تنها به . فتواي قتل مرا نيز صادر مي كند
در يكي از . تصميمي عجوالنه خود را در دام اشتباهي محرز گرفتار كرد

است  ام، از من خواسته   داشته  كه متن آن را نزد خود نگهسخنراني هايش،
به خاطر نوشتن اين كتاب اظهار ندامت كنم، در غير اين صورت به قتل 

  . خواهم رسيد
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را صادر ” اي مريوان حلبچه“من فتواي كشتن : علي باپير

ام، فتواي كشتن وي پس از اتفاق نظر بسياري از عالمان  نكرده

اي را كه در مقابل پيامبرمان بي ادبي  ويسندهن. است دين بوده

است و بايستي از  كند، اگر كافر باشد مرتكب اشتباه شده

اما اگر مسلمان باشد، با اين كار . مسلمانان عذر خواهي كند

و بايد توبه كند و اظهار پشيماني و ندامت خود را  كافر شده

رگ اعالم كند، در غير اين صورت سزاي چنين نويسندگاني م

  .است
  

و سرگذشت اشخاصي چون گاليه بي خبر آن ها از درس هاي تاريخ 
 اگر از  هاي كليسا به او گفتند كه زماني در دادگاه بودند و نمي دانستند كه

دور خورشيد اظهار پشيماني نكند،  اظهارات خود در مورد گردش زمين به
 كرد و يي خويش اظهار پشيمان او از گفته. وي را اعدام خواهند كرد
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را، موفقيتي براي خود قلمداد  انستيتوهاي ديني و كليسا آن اظهار ندامت 
ي اكتشافات علمي ديگري را فراهم  كشف گاليه زمينه غافل از اينكه. كردند
اصحاب دستگاه . داشت چرا كه زيرساختي علمي . ساخت

نمي دانستند كه علم و دانش و شناخت را نمي ) تفتيش عقايد(انكيزيسيون
  . وان با كشتن و ترسانيدن از بين بردت

هاي اسالم و  درست برخالف ديدگاه اكنون بر همگان روشن است كه
ساير اديان، زمين گرد است و به دور خورشيد هم چنان در حال گردش 

ي دار  شايد روزي رهبران بنيادگراي اسالمي بتوانند مرا نيز به چوبه. است
 در حقانييت محتوا و صحت مطالب  ه هيچ وجهبياويزند، اما اين اقدام آن ها ب

ي تحرير   رشته به  مطالبي كه چرا كه. مندرج در كتاب من اثري ندارد
ا يام، بر واقعيت هاي علمي و تاريخي استوار است و پشيمان شدن  درآورده

   . اي ندارد سربريدن من فايده
ي  يدها:  مي نويسد"بختيار علي"و انديشمند معروف، آقاي  نويسنده 

هاي اسالمي در   گروه  را كهي، بار دگر شرايط تراژيك”اي مريوان حلبچه“
بديهي است كه چنين .  هويدا ساختما با آن دست به گريبانند،كشور 

كمترين درسي كه . عبرت بگيرند   نمي توانند از گذشتهيهاي گروه
 اسالمگرايان مي بايست بياموزند، اين است كه سياست تهديد و ارعاب و

با كاميابي و موفقيت  ، هميشه  و نويسنده كشتن در قبال كتاب و نوشته 
هم چنان كه تاريخ . است افته ي نويسندگان و پسرفت انستيتوهاي ديني خاتمه 

 را "حالج"هيئت هاي مذهبي، . است اين واقعيت را بارها به ثبت رسانيده 
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ن متمادي به امروز  نابود نشد و پس از قرو"حالج"اما جهان بيني . دار زدند
به طوري كه نسل هاي . رسيد و مرگ وي نيز به سمبلي تاريخي تبديل شد

روزگار درازيست كه اسالمگرايان اين . اند متمادي از وي الهام گرفته
 و هر بار نيز به همان درد اسفبار   تكرار كرده  و صدباره تراژدي ها را دوباره

  756.اشتباهات فاحش گرفتار مي آيند

و شمشير دانست يا در  ير خشونت را نمي توان تنها مختص به اسلحه تعاب
هاي گوناگوني  بلكه خشونت شيوه. نمود عمليات انتحاري و ترور خالصه 

سركوب، محدويت قائل شدن براي توانايي ها، محصور كردن :  دارد از قبيل
در سيستم ارتجاعي، اشاعه داستان هاي خرافي، سلب اراده از  جامعه 

تحجر فكري، هتك حرمت و تحقير زنان، حاكم  ، ميدان دادن به رانديگ
نمودن سيستم آموزش ديني در مدارس، تروركردن و ايجاد فضاي رعب و 

الخ، كه از خطرناك ترين ..  دادن نخبگان و هنرمندان و يوحشت، فرار
اگر چه در ظاهر احزاب . هاي خشونت ديني محسوب مي شوند شيوه

چرا . از يك قماشند  با همديگر دارند، اما در واقع همهاسالمي تفاوت هايي
 و   برخي از آن ها عمالً وارد ميدان كارزار و سركوب آزاديخواهان شده كه

به مقابله با آن ها مي پردازند  از اسلحه  با به خاك و خون كشيدن و استفاده 
ري هاي مخالف اسالم بر خورد مي نمايند به طو و گروهي ديگر با انديشه

كه اين خود بيانگر .  مي كنند  خفه كه معارف غير اسالمي را در نطفه
اعمالي كه حزب . كن كردن ابتدايي ترين حقوق دمكراتيك مي باشد ريشه

                                                           

  13ي  صفحه ي آينه شماره  روزنامه- 756
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و  ”القاعده“انجام مي دهد، با كارهاي احزاب ” اتحاد اسالمي“
، كه مردم را به خاك و خون مي كشند، تفاوت چنداني "انصاراالسالم"

را  گروهي سر از تن جدا مي كنند و گروهي تفكر  و انديشه . ندارد
 هاي انسان را نابود ييبه طوري كه نيروي تعقل و توانا. زهرآگين مي كنند

 رو به علم و آزادي گام   مبادا به جاي خرافات و استبداد، جامعه مي كنند كه
  . بردارد

انع رشد و از خطرآفرين ترين مو” اخوان المسلمين“در جهان،  امروزه 
از ديدگاه اين جانب، . گسترش دمكراسي در جهان محسوب مي شود

است كه در ” اخوان المسلمين“ي فعال از  ا شاخه” اتحاد اسالمي كردستان“
كردستان مشغول فعاليت براي ايجاد دولتي شبه مدرن و اسالمي صرف مي 

تأسف است جاي بسي . بسي ترسناكترند ”القاعده“اما به واقع از گروه . باشد
  . اند كه روشنفكران كُرد در اين مورد سكوت اختيار كرده

 و رويدادهاي تاريخي سال هاي اخير، اين  با نگاهي كوتاه به گذشته
جداي از تفاوت هاي : ي تاريخي را بهتر مورد بررسي قرار مي دهيم مرحله

اي  الخ كه به شيوه..اجتماعي، ايدئولوژيكي، مدني، اقتصادي، فرهنگي و
 ي قتل عام هايي كه طي سال هاي دهه.  مي شد لموس در كردستان ديدهم

هشتاد  ي  نود ميالدي روي داد، بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه در دهه
هاي فعال  هشتاد ميالدي نيروهاي نظامي و گروه ي  در دهه. ميالدي روي داد
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 757مذهبياسالمگرا ضعيف بودند، از اينرو استبداد و به استضعاف كشانيدن 
ي نود ميالدي چندين گروه اسالمي  اما در دهه. نيز، به نسبت كمرنگ تر بود

 و عمالً صاحب لشكر و  ، شروع به فعاليت كرده شده به طور رسمي و شناخته 
اي جز قتل عام و ترور و استضعاف ديني در پي  شدند كه نتيجه  اسلحه

 هاي نود به بعد، به هاي سال از اينرو موضوعات انتقادي و انديشه. نداشت
كه اين خود . است هشتاد ميالدي، بسي وسيع تر بوده  ي  نسبت سال هاي دهه

هاي اسالمي در سال هاي نود بستگي  ي ديني گروه به ميزان قدرت و سلطه
جامعه آماج حمالت تهديدآميز و ارعاب و بازخواست هاي ديني قرار . دارد

ي  به شرايط نابسامان دهه و با توجه در مقابل چنين سركوب هايي . بود  گرفته
نود، تعداد شخصيت ها و نخبگان انديشمند نيز به همان نسبت رو به رشد و 

باشد،  ي آزاديخواهان سركوب شده  هر زمان كه انديشه. فزوني بودند
بيشتر و بيشتر  هاي آزاديخواهانه و نتايج حاصل از انديشه درعوض، انديشه

ي هشتاد ميالدي، مورد اهانت،   زنان در دهه:براي مثال. است رشد كرده
اما ميزان آن، نسبت به سال . هتك حرمت، ترور و كشتار واقع مي شدند

. است ي نود ميالدي، كه جويبارهاي خون به راه افتاد، كمتر بوده  هاي دهه
هاي اسالمي و محدود بودن قدرتشان در  به سبب كم بودن تعداد گروه

و منتقد ديني  ط تعداد انگشت شماري نويسندهي هشتاد ميالدي، فق دهه
ي  اما  به سبب اشاعه. ظهور كردند كه تعدادي از آن ها را نيز ترور كردند

                                                           

ي  اف كشانيدن ملي نيست كه در همان سال ها به وسيله منظور به استضع- 757
 . گفتارهاي ديني شايع شد
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ي نود ميالدي به بعد، تعداد نويسندگان و انجمن هاي  انديشه ديني از دهه
در مقابل به همان نسبت، ترور و . منتقد و آزاديخواه رشد چشمگيري يافت

در ” اتحاد اسالمي“احزابي هم چون . جويبار خون افزايش يافتراه انداختن 
هاي  ، به عنوان شعبه”حركت اسالمي“و ” جمعيت اسالمي“نخست و  ي وهله

كوچك تر، عامل اجراي تمامي جنايت هاي مزبور و مسؤول عواقب اين 
  .وقايع مي باشند

سياري از در افغانستان، عراق و ب اسالمي به وسعتي كه امروزه هاي  انديشه
اعمال خشونت و تهديد و  صرفاً به مي شود، از آنجا كه نقاط ديگر مشاهده

اند پاسخگوي سؤاالت و انتقادات دنياي  ارعاب متوسل مي شوند، نتوانسته
سبب صورت گرفتن تغييرات اجتماعي و فرهنگي، حقانيت  به . امروز باشند
وي زر و زور پا برجا مانده و تنها با نير  شدت زير سوأل رفته   بهياحكام اسالم

، از  هاي جديد جامعه ي ديني، در برابر سؤاالت و خواسته متون پوسيده. است 
و مسلمانان الزم است با واقع بيني در  روال تاريخي خود منحرف شده 

سبب گرايش روز افزون  به اما مي بينيم كه. احكام خود تجديد نظر كنند
 هراسان از مورد انتقاد قرارگرفتن و سمت تكامل، اسالمگرايان جامعه به

 و با توسل   با علم و دانش و آزادي برخاسته مقابله سست شدن بنيان دين، به
در  ديديم كه. ي انسان ها دارند خشونت سعي در پايمال كردن حقوق اوليه به

 در مناطق حلبچه، خورمال، اورامان و ساير نقاط عراق هم  مدت كوتاهي كه
دي و غيره قدرت را در دست داشتند، باعث و باني حوادث چون فلوجه، رما

جريان قتل .  شدند، آزادي را سركوب و خفقان را حاكم نمودندياسفبار
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 كه از طرف رژيم بعث صورت گرفت، تنها نابودي  عام شيميايي حلبچه،
جسم انسان ها را در پي داشت، اما بنياد گرايان اسالمي در مدت زمان ده 

، با توسل به آيات )ي نود ميالدي دهه(مسلط بودند ر آن ناحيهب اي كه ساله 
را  را سوزاندند، فرهنگ آن را نابود كردند، انديشه  قرآني، تاريخ حلبچه 

خشكانيدند، شناخت و معرفت را با سنت نبوي نابود كردند و با احاديث 
ي علم  منبعي برا كه اين منطقه. را به تباهي كشانيدند يأجوج و مأجوج فلسفه 

ي ابداعات ادبي و بستر ظهور رجال سياسي توانا و از  و دانش و سرچشمه
است و با وجود تاريخي  جمله مناطق طراز اول فرهنگ ملت كُرد بوده 

انحطاط فرهنگي، و به  را به   منطقهسرشار از قرباني دادن براي آزادي، عمالً
رو،  مثالً ميانه” مياتحاد اسال“. اي تو خالي رسانيدند ي صفر و گذشته نقطه

انصار "،  مثالً محبوب در منطقه” جمعيت اسالمي“و ” حركت اسالمي“
نام دين و خدا و قيامت،   افراط گرا همگي به "جنداالسالم"، "االسالم
زنان نيز . را سالخي كردند و گردن آزادي را گوش تا گوش بريدند جامعه 

تا زماني كه قدرت . شدنددر اين ميان آماج بيشترين تحقيرها و سركوب ها 
و با افول . و شمشير در اختيار داشتند، از هيچ نوع جنايتي دريغ نكردند

هاي ترور توسل  قدرت و نداشتن شمشير، به صدور فتاوي و ايجاد زمينه
  . ، در زندگي شخصي افراد دخالت كردند جسته

 دير هنگامي است كه اسالم درثابت كرد كه  اسالمگرايان اين كتاب به
ي صفر رسيده   و عمالً به نقطه  پيمودهيمقابل سؤاالت و انتقادات، سير افول

اي به  اگر تغييرات اجتماعي و عوامل ايجاد اين تغييرات از مرحله. است 
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اي مدرن را به خود نگيرد، غير  ي ديگر، اهداف و حاالت جامعه مرحله
قعيات تلخ ي اسالمي بتواند از زير چتر ظلمت و وا ممكن است كه جامعه

ي خويش برهد و بتواند خود را از اسارت قوانين و احكام مرتجعان  گذشته
نوشتن كتاب و انتقاد گرفتن از اسالم، به سان ويروسي از علم و .  آزاد كند

است و آن ها را دچار  كرده  دانش معاصر، به اندرون اسالم گرايان رخنه
 تمام قواي خود را به از اينرو در پي آنند كه. است تشتت آراء ساخته 

خدمت گمارند، بلكه بتوانند با سركوب و مقابله با تفكر و تعقل، به مقصود 
  . خويش برسند

. اسالمگرايان خود بيشترين سود را از دموكراسي مي برند جالب اينست كه
قدرت را در اختيار ندارند از دستاوردهاي دموكراسي  زماني كه

و  راه انداخته و روزنامه ، نشريه ، تشكل هاي خود را سازمان داده دهكر استفاده
اما همين . بردن از تمام امكانات دموكراسي را حق خود مي دانند بهره
اين نعمات را ضد انساني قلمداد نموده، با استناد  قدرت يافتند، همه كه
دن هاي محمد تمام تالش خود را براي منكوب كر احكام قرآن و گفته به

و با همان شمشيري كه تاريخ را با آن  كار گرفته آزادي و دموكراسي به
و هميشه . اند، جنبش هاي روشنگرانه را سركوب مي نمايند رنگين كرده

 كه در اختيار يها متون مقدس براي رسيدن به آمال و مقاصد خويش از ده 
  758.مي گيرند دارند، بهره 

                                                           

 بنابراين جاي بسي شگفتي است كه در شرايطي كه كردستان گام هاي رو به - 758
 اسالم و تأثيرات آن رو به اضمحالل رود،  شدن را مي پيمايد، بجاي اينكه دمكراتيزه 
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مال هادي صالحي، فرزند حاجي سعيد، و از اهالي روستاي هرميدول در 

. و هم اكنون در شهر سقز زندگي مي كند. ي سرشيو سقز مي باشد منطقه
و هوار  چاپ پنجم كتاب را باال گرفته از جمعههاي نم وي در يكي از خطبه
  ":مي كشد و مي گويد

 هم چنان كه اين كتاب ،هر كسي كه ضد خدا و قرآن بايستد

،  است؛ چه فارس باشد يا كرد، سني باشد يا شيعه ضديت كرده

ي خداوند پروردگار  هر قانوني كه از وي حمايت كند، با اجازه

مي  ي مي جنگيم يا كشتهي خون خويش با و تا آخرين قطره

و صل اهللا . شويم يا اين كه مغزشان را زير پاهايمان له مي كنيم

  "..و سلم علي سيدنا محمد و علي آل و صحبيه
  

                                                                                                                           

هاي  سالم گرايان از چنين روالي به شيوهو طبعاً ا. درست عكس آن در جريان است
روز بر مي گردد كه   منطقي و به يبرداري مي كنند، آن نيز خود به نبود قانون مختلفي بهره
 . را ايمن بدارد بتواند جامعه
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 ديدگاهي فلسفي و معرفتي در اگر اسالم گرايان در متون خويش داراي
با انتقادهاي علمي بودند، براي دفاع از دين و مذهبشان، به دشمني و  مواجهه 

خود آن ها قبل از هر قشر و طيفي اين حقيقت . خشونت متوسل نمي شدند
ي  از اينرو منطق معاصر را با افكار و رفتار صدها ساله. اند را درك كرده

بنابراين مي توان .  به اهرم فشار متوسل مي شوند، ناچار خود موازي ندانسته
 و فرهنگ موجود، نيازي به بناكردن  گفت با توجه به شرايط جامعه

نيازي به چاپ و نشر . بلكه بايستي مساجد را ويران كنيم.  نداريم759مدارس
ي ارتجاعي را  افكار و تئوري ها نيست، بلكه سوزانيدن متون كهن و پوسيده

 هنري _انجمن هاي فرهنگي .  كارهاي خويش قرار دهيمي بايستي سرلوحه
ن تيمارستان رواني الزم است تا كساني را كه به زنان يالزم نيست، بلكه چند

و افكار ما مردان پوشاك بپوشيد، و كساني را  بايد مطابق ايده : مي گويند
كه به ترور و سركوب و استثمار و خرافات ايمان كامل دارند، در آن 

  .  شوند ان ها معالجهتيمارست
اسالمگرايان در كردستان براي اولين بار خود را مقابل نوشتارهاي انتقادي 

براي مقابله با اين . از اينرو با تمام توان از خود واكنش نشان دادند. ديدند
 بودند از تمام  به تعبير ديگر، توانسته. كتاب، در ظاهر خود را پيروز انگاشتند

ها؛ از روزنامه و مجالت،  چه در رسانه.  كافي بگيرندي امكانات خود بهره
راديو و تلويزيون گرفته تا منابر مساجد، با برپايي تجمعات، شبيخون زدن، 

                                                           

شود اما  حتي اگر مدارس ديگري نيز ساخته.  تعداد مدارس كردستان كم نيستند- 759
 @.رس سودمند نخواهند بودسيستم آموزشي تغيير نكند، اين مدا
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. ي خشونت دريغ نورزيدند تهديد، ارعاب و فتوا دادن، از هر نوع و هر شيوه
چون كه نتوانستند پاسخي . اما از نظر فكري شكستي مفتضحانه متحمل شدند

از طرف ديگر، پشتيباني . اسب براي محتوا و مقصود اصلي كتاب بيابندمن
 نمود يآزاديخواهان در سراسر جهان، اسالمگرايان را دچار شوك و شگفت

.  را پاسخ داد و عمالً برايشان اثبات شد كه ديگر نمي توان با خشونت انديشه
لوژيكي به دئوي آزاديخواهان از نظر فكري و ا  مي توان گفت كه در نتيجه

  .  نوعي كاميابي رسيدند
گيري از هر روش ممكن، مدافع حقوق اوليه  هر زبان و با بهره الزم است به

با تمام توان سيستم آموزشي مدارس را تغيير دهيم و دين را . باشيم انسان ها 
فراموش نكنيم كه در مقابله با شمشير، قلم ترسو . از سياست جدا كنيم

از آزادي بيان، شجاعت براي ابراز حقايق نيز الزم غير . جايگاهي ندارد
اين كتاب يكي از . باشيم اي مدرن و آزاد داشته  تا بتوانيم جامعه. است

ي زنان  ي حقوق اوليه هزاران كتابي است كه سؤاالت و انتقاداتي را درباره
كه خود گوياي اين واقعيت است كه اسالم بزرگترين . است بيان كرده 
از اينرو بيشترين . است  إعمال كرده  در مورد اين طيف از جامعهاستثمار را 

 طلب  سؤاالت و انتقادات از اين مجرا نشأت مي گيرند و پاسخ قانع كننده
  . مي كنند
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  باب دوم

  
قبالً از طريق . باشد  نيست كه اين كتاب عاري از اشتباه و نقص ييادعا
وتري اين كتاب، براي خود يمپتايپ كا. ام ها اين حقيقت را بيان كرده رسانه

اي از تايپيست ها را به خود  صفحات اين كتاب مجموعه. داستان ها دارد
ها را نزد هر  به سبب ترس از بنيادگرايان  اسالمي، دست نوشته. است ديده 

ناچار به تايپيستي . تايپيستي كه مي بردم؛ در اندك زماني باز پس مي فرستاد
آن را باز مي   همان طريق، پس از تايپ چند صفحهاو نيز به. ديگر مي سپردم

و نيز . است تايپيست را به خود ديده   شانزده از اينرو تا اتمام كتاب،. گرداند
به سبب ازدياد منابع و يا پس و پيش كردن مطالب، كه در برخي از آن ها 

ي اشتباه و آميختگي در مضمون و محتواي  خود را به مقصر مي دانم، زمينه
اين گونه مشكالت براي هر كتابي كامالً  البته وجود . ها به وجود آمدآن 

  .طبيعي است
ناآگاهي و بي : من، مطلبي تحت عنوان عنوان پاسخ دادن به ، به اين بود كه

اي در كتاب سكس و  اي از پريشان گويي هاي مريوان حلبچه شرمي، پاره
در پنج، . نتشر شدهاي اسالمي چاپ و م شرع و زن، از سوي يكي از مؤسسه

ك كلمه، يا ذكر منبعي اشتباه يا حداكثر چهل صفحه از متن كتاب؛ ي ده، 
 و با دميدن در شيپور و كرناهايشان و  شروع به مانور دادن كردهيافته، 

از همان فرهنگ مسجدي  كه برگرفته  بكاربردن سخنان ركيك و زننده،
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اي را، كه ماالمال  و رساله  خودشان است، مثالً پاسخي براي اين كتاب نوشته
از كلمات و جمالت مغرضانه و حاصل همان فكر بيمار خودشان مي باشد، 

غافل از اينكه تالشي كه براي نقد يك نوشتار و يا پاسخ دادن . منتشر كردند
محتوا و .! تحليل و نقد ندارد بودند، هيچ شباهتي به  به يك انتقاد تنظيم كرده

كه در مساجد به گوش  هاي نمازهاي جمعه،  طبهمضمون رساله آن ها، با خ
را بخواند، برايش  هر كس كه آن نوشته . مردم مي خوانند، تفاوتي ندارد

   بر سراسر آن سايه توزي گيري، دشمني و كينه روشن خواهد شد كه جبهه
اند جوابي   اينكه؛ از راه بازي با كلمات، خواسته خالصه. است گسترانيده 

و با اين كار به تمام معنا افكار و . بر دين اسالم بيابند وارد شده براي انتقادات 
براي . انتقادات اساسي موجود در اين كتاب را به باد فراموشي بسپارند

حاكي از واقعيتي غير قابل انكار بوده  نگاشتن هر يك از مطالب كتاب كه
مختلف ام و با ذكر منابع  ، صفحات زيادي از كتاب را اختصاص داده است 

اند چشم  ، خواسته اما آن ها تنها با آوردن يك كلمه. ام آن را مستند كرده
) مثالً ( اند كه خود را بر آن رويداد تاريخي فرو بندند و با اين كار پنداشته

  .اند را داده پاسخ آن مسأله 
  .ي آن ها را ورق بزنيم بگذاريد با هم صفحاتي از نوشته

  : ام  من نوشته
م، صحبت از لذايذ و مناظر بهشتي، هنگام ظهور اسالم در در متون اسال

. متفاوت هستند)  مدينه مرحله( و زمان استقرار آن در مدينه) مرحله مكه( مكه
تا جايي كه در مدينه، اوصاف و تعابير از حالت تخيلي به اوصاف و تعابير 
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ي، روزي محمد در مورد لذايذ بهشت.  تغيير مي يابديطبيعي و كامالً سكس
اگر هر : است كه و در طي سخنان خود گفته . براي حضار صحبت مي كرد

مردي به بهشت واصل شود، هفتاد و دو حوري از ميان حورياني كه خدا آن 
به طوري كه . است؛ به وي اعطا مي شود  خاص آفريده يا ها را به شيوه

د انجام قص  دوباره  با هر كدام از آن حوري ها جماع كند و بالفاصله هرگاه
باشد، احساس مي كند كه هنوز با وي نزديكي  سكس مجدد با وي را داشته

 خويش باز مي گردد  گي اوليه  چرا كه هر بار به وضعيت باكره. است نكرده 
    760.الخ.. و 

  ":اند كه ام كه؛ از محمد پرسيده  نوشته در ادامه
@ Žßb�Ô@ _@ óşåŽvÜa@ðñÐ@ �d�nŽä�c@ B@ ĆâŽÉŽä@ ZŽä@ ññ‰MÜ�aŽì@bŽéĆåŽÈ@ Žãb�Ô@ aŽ̂ >h�Ð@ bćáĆyŽ†@ bćáĆyŽ†@ ñëñ‡Žïñi@ ðñ�Ñ

ać‹Ùñi@òŽ‹şé�nžà@ĆoŽÉŽuŽŠN761   
يعني به ارگاسم كامل مي (؟ .بهشت سكس و سپوختن وجود داردآيا در 

قسم به كسي كه جانم در . آري: است محمد اين چنين پاسخ داده ) رسيم؟
 مرد از كار خود هر زمان كه.  سكس كردن مهيا است كف اوست، هر لحظه

  . "فارغ شود، آن زن، تمام و كمال به حالت دوشيزگي باز مي گردد
هدف از گنجاندن اين جمالت در كتاب، نشان دادن تصويري از تصاوير 

نيست، كه انگار فيلمي !!  محمديها ا آوردن فرمايشي از فرمودهيبهشتي 
وق مردان بلكه اين خود حاكي از تمايز حقاست،   را بازگو كرده يسكس
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سپس در مورد حقوق زنان بحثي به . بهشتي در برابر زنان را نشان مي دهد
  :ام ميان آورده

زناني كه به بهشت : يعني ("پس ما چي؟":در اين اثنا، زني از محمد پرسيد
: محمد در پاسخ مي گويد) مي شود؟ مي روند، چند مرد به آن ها داده 

  ."شما نيز نزد شوهرانتان باز مي گرديد"
  ":است ام سلمه، همسر محمد از وي پرسيده 

@óşåŽvÜa@Þž‚Ć‡Žm@pížáŽm@şâžq@óŽÉŽiĆŠ�dÜaŽì@óŽqb�ÝşrÜaŽì@>æĆïŽuĆìŽŒ@xşìŽ�ŽnŽm@bşåñà@ò�cĆ‹ŽáÜa@êMÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî
@Žßb�Ô@_@bŽéuĆìŽŒ@çí�ÙŽî@ĆæŽà@bŽéŽÉŽà@Žçí�Ýž‚Ć‡ŽîŽì@B�c@ŠbŽnĆƒŽn�Ð@‹şïŽƒžm@bè@çe@óŽá�ÝŽ�@čã�c@bŽî@ĆâéåŽ�Ćy

bÕÝ‚N762@@
 شوهر و يا چهار شوهر  اي پيامبر خدا، زناني هستند كه دو شوهر، يا سه

بهشت؛ اگر تمام @اند؛ بعد از مرگ چنين زني و با وارد شدنش به اختيار كرده
شوهر وي خواهد  شوهرانش نيز در بهشت باشند، كدام يك از آن ها دوباره 

، در اين صورت، زنان در  هاي ام سلم":  محمد در پاسخ مي گويد"شد؟
 را خوش تيپ ترينشانپيداست كه . انتخاب يكي از آن ها، مختار هستند

  . "انتخاب مي كند
اگر دو پاراگراف فوق را به خوبي . است در اينجا موضوع تمام شده 

ي آن را با كشيدن خطي به  ي عربي و هم ترجمه بررسي نماييم، هم كلمه
منبعي . است آمده ) خلقا( عربي آن كلمه كه ام، در زير آن ها مشخص كرده

كه سبب شد .  بود ام، اين كلمه اعراب گذاري نشده كه من از آن سود برده
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يعني با حالت مفتوح بودن ). ‚bIÕ�Ýž(بخوانم به جاي) ‚bIÕÝŽ( را اين كلمه
ي آن به جاي  ام همين امر سبب شد كه در ترجمه آن را خوانده) خ(حرف

  . رين و نيكوترينشان، نوشتم خوش تيپ ترينشاناينكه بنويسم بهت
. اند برخورد كرده ن مسأله يحال ببينيم منتقدان و علماي اسالمي چگونه با ا

  : كتابشان را مي خوانيم29ي  با همديگر نكته
 اگر اين موضوع را برايتان مطرح كردم، زياد نخنديد، -29

ي   اوليهبايستي چند سال ديگر قواعد” مريوان“باور كنيد كه 

خاك بر سر پيروان : اند در جايي ديگر آورده(زبان عربي را بياموزد

 حديثي را ذكر مي كند و 116 و 115، در صفحات )”مريوان“

ي خُلقا را خَلقا مي  ايشان كلمه.  مي كند سپس آن را ترجمه

مگيريد چون كه آن از تفسير ابن كثير نقل  بر وي خرده . خواند

اي است كه اعراب   نوع از تفاسير به گونهسياق اين. است كرده 

ي علمي آن را در  از اينرو به جاي اين كه جنبه. گذاري ندارند

و اين گونه . است ي جنسي آن را در نظر گرفته  نظر بگيرد، جنبه

مطلبي كه از : اند نوشته در ادامه ! است دچار سرگرداني شده 

  .باشد، به كلي پوچ است اساسي پوچ نشأت گرفته 
از . مطلب مذكور پاسخ اسالم گرايان است در جواب يكي از انتقادات من

و چيزي . ام كرده ام، غلط ترجمه اي را كه نوشته اند كه كلمه من انتقاد گرفته
و به اين نتيجه . ي آن پوچ است باشد، پس همه كه اساسي پوچ داشته

  . اند كه تمامي كتاب اساسي پوچ دارد رسيده 
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اند  اند و نتوانسته  كه مطلب را به درستي درك نكردهكامالً روشن است
اعتراف مي كنم كه .  بر خود بيابند پاسخي مناسب براي انتقاد وارد شده

. ام شده جداي از اين كلمه در كلمات ديگري نيز، دچار اشتباه ترجمه 
روشنفكران و منتقدان راستين آگاهند كه اين نوع از اشتباهات كامالً عادي 

هم چنين در ميان اعراب و استادان زبان عربي نيز، اين نوع . دمي باشن
چيزي كه مد نظر محققان است، مضمون و . است شده  اشتباهات ديده 

اما از نظر چارچوب و . محتواي مطلب است نه زوم كردن روي چند كلمه
من از طريق . ام محتواي انتقادات؛ حتي در يك مطلب هم، دچار اشتباه نشده

  :ام بگويم كه ادات خواستهاين انتق
اند،  آزادي و نعماتي كه در همان بهشت خيالي، براي زنان در نظر گرفته

 نيست كه در همين دنياي واقعي به ييك سوم همان آزادي و لذت از نعمات
همان طور كه در همين مورد از محمد سؤال . است شده  مردان داده

اما متأسفانه . است  نويد داده اند و او از عودت زنان به همسرانشان پرسيده
 كه بپرسد اگر زني هيچ كدام از شوهرانش  زني در آن مجلس حاضر نبوده

ي وي چيست؟ چرا مردان مي توانند صاحب هفتاد  باب طبع وي نبود؛ چاره
  و هميشه و دو حوري گردند، اما زنان نبايد هفتاد و دو مرد خوش اندام 

نام زمين برايشان  ان طور كه دوزخي بههم. باشند جوان در اختيار داشته 
است و بايد تمامي بدن خويش را بپوشانند و از حقوق  شده  ترتيب داده

 باشند، چرا در همان بهشت آسماني، كه جز در خيال  ي خويش بي بهره اوليه
پس ! باشند؟ وجود خارجي ندارد، نيز مقام و ارجي پايين تر از مردان داشته 
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 خدا و پيامبرش، نسبت به موجوداتي كه گويا رحم و شفقت و عدالت
پس كجاست نعمات ! است؟ اند، كجا رفته  خودشان آن ها را درست كرده

پس چرا در بهشت نيز هم چنان تبعيض ! ؟..ي زنان بهشتي و حقوق اوليه
چرا ! ؟.جنسيتي وجود دارد و كماكان مردان باالدست و سرور زنان هستند

 در  و چشم انتظار مردان و همواره ن زير سلطه بايد در بهشت، زنان هم چنا
در فكر  چرا اين دين، تا به اين اندازه ! ؟.خدمتگزاري مردان حاضر باشند

  !؟.تحقير زنان است
 "مرد نيكو" نبود بگذار "مرد خوش تيپ"اين انتقاد من است؛ حاال اگر 

اين هم بدين معني است كه زن حق ندارد شخصي خوش تيپ  تازه.! باشد
چرا كه . بلكه بايد بهترين را انتخاب نمايد. راي انجام سكس انتخاب كندب

زماني .!! دل نزند، تا زن به وي دل ببندد شايد رخسار اين مرد نكو چنگي به
 از رضايت وي به يو يا سؤال است، هيچ نوع اجازه  كه به عقد وي در آمده 

يكانش، راضي بدين بلكه از روي اجبار ديگر مردان و نزد. اند عمل نياورده
است، هم چنان برخالف ميل  در قيد حيات بوده  تا زماني كه.! است كار شده 

اكنون نيز كه به سبب فرمانبرداري . است خويش به عمل سكس تن در داده 
است و مي خواهد از  از اوامر خدا و پيامبرش، سر از بهشت خيالي در آورده 

يپ و دلربا سكس نمايد؛ باز ي شخصي خودش با جواني خوش ت روي عالقه
اگر به عقد چند . هم مانع وي مي شوند و بايد نزد شوهر قبليش باز گردد

باشد؛ تنها مي تواند بهترينشان را انتخاب نمايد نه خوش تيپ  مرد در آمده 
چرا كه اخالق خوب جزء ارزش هاي بهشتي است و به آن اهميت . ترينشان
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از طرف ديگر، با اين حساب .! ز باال قوز، همان حكايت قو خالصه. اند داده
 نيز بايد وجود  هم چنان كه در بهشت مرد نيكو وجود دارد، مرد بدكاره

باشد، پس بايد بدريختي   در بهشت معنايي داشتهياگر خوش تيپ. باشد داشته
آن بنگريم، با ديدگاه متافيزيكي دين   به هر شيوهاي به . باشد هم وجود داشته

ناگفته .  كه خود حاكي از تناقض گويي هاي آشكار است .منافات دارد
نماند كه عدم تفاهم و رسيدن به اوج دعواهاي خانوادگي عامل اصلي طالق  

يا به سبب دگرانديشي زن، و يا اينكه زن پس از ازدواج هاي پياپي به . است
در نتيجه منجر به جدايي ميان  است كه وي را درك نمايد كه مردي نرسيده 

هر طور كه حساب كنيم، يكي از اين مردان نابهنجار . است و مرد شده زن 
به  خالصه ! ؟.اين شخص نابهنجار و بدكار در بهشت چكار مي كند. است

و حاكي از . هر طريقي كه بررسي كنيم، اين معادله خود به خود مي لنگد
يي هر آن چه كه از خير و خوبي و دلربا: است كه وجود تناقض در اين گفته 

آرزو كني، در بهشت مهيا است و غير از اين چيز ديگري قابل تصور 
  ؟؟.نيست

م، آيا تغييري در يي َخلقا را به ُخلقا تبديل كرد ، اگر كلمه از اينها گذشته
را، ) گفته خودشان به(كاملشان ؟؟ پس پاسخ دين . ايجاد مي كند انتقاد وارده

كه اين طرح هتك ” شكتي“ي  ؟؟ آيا مؤسسه.در كجا بايد جستجو كنيم
از  حرمت را رهبري مي كند و مدام هر جمعه، از منبر مساجد با استفاده 

ي خويش، مشغول سخنراني هستند، آيا تالش آن ها  هاي فرسوده خطبه
را، كه ”تيشك“است؟ اگر مسؤول طراز اول  كمكي به ماهيت اسالم نموده 
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هر : ان مي دادم كهدر عربستان زندگي مي كند، مي شناختم؛ به وي اطمين
است، مي توانست اين چنين  ي مسجد خزيده  اي كه در گوشه طلبه جوجه 

  ي شما با صرف سفته پاسخي براي انتقادات من بيابد، و الزم نبود كه مؤسسه
چرا . اي از افكار خرافي را در ميان ساير ملل تزريق نمايد و دالر، مجموعه

 كردان، به قدر كافي روشنفكر وجود كه در ميان هر ملتي، از جمله در ميان
و خدمت شما به خرافات را، به خوبي  ي اشاعه دارد كه به آساني نحوه

تشخيص دهند و عمالً روشن است كه موسساتي از اين دست، هيچ نوع 
ي فكري براي شما به ارمغان نمي آورند و خوب بدانيد كه ملت ما  بهره

ا حق نداريد از عربستان دئولوژي برتري است و شميصاحب فرهنگ و ا
  . ن تكليف كنيديو تعي براي ما خط و نشان كشيده

  : ام من نوشته. ديگري را مي آورم نمونه
است كه زنان اليق  هاي خويش، بيان كرده  محمد در يكي از گفته

  :ت پذيري نيستنديمسؤول
Iò�cŽ‹Ćàa@ĆâžèŽ‹Ćà�c@aĆíMÜŽì@ČãĆí�Ô@Ž|ñÝÑžî@Ćæ�ÜN763@@

  . مسؤول آن ها باشند، پيروز و موفق نمي شوندهر ملتي  كه زنان 
 سخن به "بلقيس"اين در حاليست كه قرآن از دانايي و توانايي زني به نام 

بدين ترتيب تضادي آشكار ميان قرآن و سنت را مشاهده . است ميان آورده 
  . مي كنيم 

                                                           

 6686حديث. الفتنة التي تموج كموج البحر: باب, كتاب الفتن.  صحيح البخاري- 763
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حركت “ي بر حق  ببينيم نماينده. است ي من پايان يافته  در اين جا نوشته
ي  ، با پشتيباني مؤسسه”اتحاد اسالمي“و ” جمعيت اسالمي“و ” اسالمي

  :اند ؛ در مورد اين دو جمله چه نوشته”تيشك“
  :هيچ تضادي ميان آن دو وجود ندارد، زيرا

سخن به ميان آمده ) òc‹àcòc‹àcòc‹àcòc‹àc(در حديث از يك زن، -1111

است، يعني تنها يك زن يك تنه كارهاي آن ها را  

ر شرح آن رويداد آمده هم چنان كه د. هدايت نمايد

زماني كه ايراني ها آن زن را پادشاه خود : است 

است كه؛ قدرت هم چنان  كردند، تنها به اين سبب بوده 

    . باقي بماند در ميان آن خانواده 

ي النمل در مورد وي  همان زن كه در سوره -2222

اند؛  است؛ همان طور كه علما گفته سخن به ميان آمده 

به عنوان مشاور وي كار مي كردند،  مرد  سيصد و دوازده

هزار مرد بوده  هر كدام از اين مردان، صاحب ده 

    . است 

كردن با وي  هم چنين قرآن در مورد مشاوره -3

@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@(: است سخن به ميان آورده  béîc@ bî@oÜbÔ@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@ béîc@ bî@oÜbÔ@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@ béîc@ bî@oÜbÔ@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@ béîc@ bî@oÜbÔ
çì‡é“m@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbàçì‡é“m@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbàçì‡é“m@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbàçì‡é“m@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbà (32/النمل 

دار خدا ي سليمان، فرمانبر سپس آن زن زير سايه -4444

-32323232) (النمل( ي مورچه  شود به سوره مراجعه. مي شود

44444444(    
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از سوي ديگر، شرط نيست كه از دانايي كسي  -5555

سخن به ميان آيد، داراي قابليت هاي ديگري نباشد، 

ي شيطان به  درباره) ص(اي كه پيامبر مگر نشنيده

راست گفت با تو، اما در اصل : است گفته  ابوهريره

* óîcóîcóîcóîc ð�‹ÙÜað�‹ÙÜað�‹ÙÜað�‹ÙÜa*زيرا كه * ÚÔ‡–ÚÔ‡–ÚÔ‡–ÚÔ‡– èìèìèìèìíííí lì‰Ølì‰Ølì‰Ølì‰Ø*دروغگو است

    . است اد داده ي را به ابوهريره 

  .ي آن ها در مورد اين مطلب پايان مي پذيرد در اينجا نوشته
پيروان اسالم، روشنفكران به طور عام و روشنفكران كُرد به طور خاص 
را، نفهم و هالو مي دانند و آن ها را به سان خويش مي پندارند و گمان مي 

مگر .  بدون هيچ تحقيق و استدالل، هر سخني را باور مي كنندبرند كه
ممكن است كه تمامي پادشاهان و اميران و حتي خود محمد نيز، مشاور 

ادعا مي كنند آن . اران و مردانشان، مشورت نكرده باشندي؟ و با .باشند نداشته
 اند هر مرد  مرد، مشاور وي بوده312است،  زن كه پادشاه قوم خود بوده 

آن ها با سرودن اشعار پوچ و . است  مرد ديگر در اختيار داشته 10000نيز، 
داستان ها و بازگوكردن خرافات و توهمات، انتظار دارند كه ذهن و 

و سوسك هاي  انسان هاي قرن بيست و يك، به گنجينه و مورچه  ي  انديشه
از  تفاده انتظار دارند كه مردم اين قرن، بدون اس.! سليمان ايمان بياورند

با تمام عقليت مي كوشند . تكنولوژي، ذوالقرنين آهن را برايشان ذوب كند
هم . است  آموخته  الكرسي را به ابوهريره تا به مردم القاء كنند كه؛ شيطان آيه

از يأجوج و مأجوج برايشان ) كارتون موش و گربه(چون تام و جري
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باشد يا   آموخته  وهريرهاين كه شيطان آيات قرآني را به اب. صحبت مي كنند
؟ مسائلي بدين گونه، تنها خود را در .نه، چه ارتباطي به اين كتاب دارد

با منطق و دانش روز مطابقت  مجاري اديان  جاي مي دهد واال به هيچ وجه 
  . ندارد

و  ، مضامين و انتقادات موجود در كتاب را درك نكرده  بدين شيوه
با ” مريوان“:(اند نوشته. اند راف كشانيدهسرسختانه محتواي كتاب را به انح

اوج وقاحت، بدون هيچ گونه اطالعاتي، از مسايلي سخن به ميان آورده 
 اوج اخالق اسالمي آن .)اطالعي در مورد آن ها ندارداست كه، هيچ نوع  

: اند، نمايان مي شود  كتابشان نگاشته34ي  ها در اين جمالت كه در صفحه
هاي خودت هستي، نه  مان و گفتهتو نه صاحب عهد و پي(

عنوان منافق كامل و حتي بدتر از آن . صاحب احساسات خود

   ).ي تو مي باشد نيز، شايسته

و احزاب ” تيشك“ي  آن كدامين عهد و پيمانست كه من به موسسه
؟ چه كسي اين خرافات را بر ذهن .ام سعودي و پيروان افراطي شما داده

 ها نيز پر و بال خشوع و فروتني را انديشمندان تحميل كرد، تا آن
؟ مرتجعان نه تنها اليق هيچ نوع ستايشي نيستند، بلكه بايستي .بگسترانند

چرا كه با اعمال و . جهت مداوايشان، آن ها را به مراكز درماني معرفي كرد
اند و براي  دار و ننگين كرده ي محيط و بشريت را لكه رفتار خود چهره
 را از دزد و  اعمال آن ها جامعه. س و ارعاب هستندي تر كودكان نيز مايه

 دارند  كساني كه حتي در اين زمان نيز، عقيده. دروغگو و قاتل لبريز مي كند
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ي احترام و  است، شايسته  ”عايشه و فاطمه“كه رنگين كمان همان زلف 
در حالي كه شرف و افتخار خودشان در دست خودشان . شرافت نيستند

همان . است  ميان ران هاي زنان خانواده، جاي گرفته شرف آن ها. نيست
شرفي كه در ميان پنج تا هشت سانتي متر گوشت، خود را مخفي كرده 

  . است 
هاي جمعي اعالم  اند كه قبالً از طريق رسانه حضرات حتماً فراموش كرده

ك چهارم ي حتي  بودم كه؛ اگر اسالمگرايان، توانستند اثبات كنند كه كرده 
الب اين كتاب خارج از چارچوب واقعيات اسالم است، بدون هيچ از مط

 ي ا با چاپ رساله. ترديدي از نوشتن آن ابراز پشيماني خود را اعالم مي كنم
اند خالف  اين چنين از سوي اسالمگرايان، از اول تا به انتهاي آن، نتوانسته

اند، از  هو نتوانست. واقعيت بودن حتي يك دهم مطالب آن را اثبات نمايند
انتقادي بر محتواي اين كتاب در مورد مسائل و  دور هم كه شده، 

ي دين  همان موضوعات و مشكالتي كه بر پيكره. موضوعات اسالمي بيابند
 در  اسالم سنگيني مي كند و هدف اصلي من نيز ايراد همان انتقادهاست چه

مورد سكس و شريعت اسالمي و وضعيت زنان يا در مورد هر 
انتقادات من، خود نشان از  ناتواني آنان در جواب دادن به.! ديگري مسئله

  .  پوج بودن دين اسالم دارد زبوني و مايه
اند اين است كه گويا من دستور  كي ديگر از تهمت هايي كه به من زدهي

مي . ام زبان عربي را نمي دانم و مدارك باالي زبان عربي را كسب نكرده
چرا كه ما به .  غير عرب تا حدودي وارد باشدتوان چنين انتقادي بر من
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اي چون زبان   ملتي غير عرب توانايي اشراف كامل بر زبان پيچيده ي مثابه 
اين در حاليست كه خود اعراب نيز در بسياري از لغات و . عربي را نداريم

از لحاظ روان شناختي، مسلمانان . جمالت دچار لغزش هاي زباني مي شوند
علماي دين و پيروي از آنان،  اند كه  غير از گوش دادن به طوري بار آمده

 يمبادا در عقايدشان تغيير باشند كه نبايد از ديگران حرف شنويي داشته 
تحقيقات آن ها بايد از منابعي نشأت بگيرد كه صرفاً و صرفاً . صورت گيرد

هم و  كه آن ها را دچار توي ا اما مسئله. به خود عالمان ديني بازگردد و بس
است اينست كه، تالش ميكنند بذر توهم را در جامعه  اشتباه مكرر كرده 

اند كه انتقاد از دين و از دين اسالم  رسيده و كامال به اين نتيجه . بكارند 
نمي شود كه به اسالم اعتقادي راسخ  باألخص هرگز از جانب كساني گرفته

و ايمان دارند به اين  ، سال هاي طوالني در ميان خرافات آن ذوب شده داشته
مي !! اي براي رسيدن به حقيقت و پاسخ سؤاالتشان كه قرآن منبع و سرچشمه

 و از  بديهي است كه انتقاد از دين از منابعي علمي سرچشمه گرفته. باشد
 مي شوند كه ديانت ديدگانشان را كور نكرده و  سوي اشخاصي نگاشته

ي   و پا زدن هاي مؤسسهدست. بدون تعصب مسائل را حالجي مي نمايند
به عنوان تالش هايي بي اساس و ارتجاعي، مي تواند در جوامع ” تيشك“

افته، متمدن و مدرن، ي باشد، اما در جوامع توسعه   جايگاهي داشته عقب مانده
 و ناآشنا به  اگر اشتباهي از من دانشگاه نرفته. و عبث مي باشد امري بيهوده

اما اگر چنين . ان جاي تعجب و حيرت نيستباشد، چند ادبيات عرب سر زده
و عالم به دين مطرح كند؛ پاسخ  انتقاداتي را، شخصي داراي مدارك عاليه 
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آن ها چه مي تواند باشد؟ همان طور كه صدها منتقد با مدارج عالي و داراي 
براي مثال به اين . اند مدارك دانشگاهي به اين دين انتقاداتي را مطرح كرده

  :نيدتوجه ك آيه 
@�|î>‹ñi@Ćâ>éñi@ŽæĆîŽ‹ŽuŽì@ñÚÝ�ÑÜa@ðñÐ@ĆâžnĆå�Ø@aŽ̂ >g@ôşnŽy@>‹ĆzŽjÜaŽì@Đ‹ŽjÜa@ðñÐ@Ćâ�Øž‹ĐïŽ�žî@ññ‰MÜa@Žížè
@Ćâžéşä�c@aí₣å�ÄŽì@�çb�ÙŽà@ĐÞ�Ø@Ćæñà@žxĆíŽáÜa@žâžèŽöbŽuŽì@ČÒñ–bŽÈ@Č|î>Š@bŽéĆmŽöbŽu@bŽéñi@aížy>‹�ÐŽì@ŞóŽjĐï��

a@ ažíŽÈŽ†@ Ćâ>éñi@ �Âïñy�c@Žæñà@ şæŽäí�ÙŽå�Ü@ ñëñ‰Žè@ Ćæñà@ bŽåŽnĆïŽvĆä�c@ Ćæñø�Ü@ ŽæîĐ‡Üa@ žê�Ü@ Žµñ—ñÝĆƒžà@ ŽêMÝÜ
Žæî>‹ñØbş“ÜaN764@@

 ايراد بگيريم، مؤسساتي هم  اگر ما به عنوان ملتي غير عرب، از اين آيه
چگونه به :  و پيروان افراط گراي آن اعالم خواهند كرد كه،”تيشك“چون 

 هيچ نوع آگاهي در دستور زبان عربي دخالت ايد بدون  داده خود اجازه
پس الزم است سال هاي زيادي . د، شما حتي الفباي عربي را نمي دانيديكن

 آنگاه مي توانيد در مورد مطلبي  ، مدارج عالي را طي كرده در مدارس مانده
اما شخصي هم چون . قلم فرسايي كنيد كه هيچ ارتباطي به شما ندارد

مي  است و در مورد اين آيه  خ چنين اتهاماتي را داده  پاس"عباس عبدالنور"
  :گويد

 عدم به كارگيري ضماير در جاي مناسب خود مي  ن آيهياز موارد ضعف ا
اگر چنين . است تا جاي كه معني و تعبير از آن را دچار چالش كرده . باشد

اي را كسي هم چون من يا هر شخصي ديگري مي نوشت، طبيعي  نوشته
 از دستور زبان عربي متهم مي ي و ناآگاهيي آن را به نادان رندهاست كه نگا

                                                           

 22 يونس - 764
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اما چنين اشتباهات محرز و آشكار در قرآن را شيوايي و بالغت و . كردند
تا جايي كه در آن نيز اغراق مي كنند و حتي . ي خداوندي مي نامند معجزه

.  مي دانندبراي آن نيز دليل تراشي مي كنند و آن را از موارد بالغي و استثناء
هم چنين . IĆâ�Ùñi@ŽæĆîŽ‹ŽuŽìHمي شد  نوشته  IĆâ>éñi@ŽæĆîŽ‹ŽuŽìHدر واقع بايستي به جاي 

@@IbŽéñi@âžnĆy>‹�ÐŽìNH765مي شد نوشته  IbŽéñi@aížy>‹�ÐŽìHي  به جاي كلمه
 مي 1927ن حساب، شخصي هم چون عباس عبدالنور متولد يپس با ا

  :وتواند چنين انتقادي را وارد نمايد چون ا
 و كامالً بر دستور زبان عربي آشنا بوده  غير عرب نبوده -1

 .است 
 و مدارج عالي را  در دانشگاه األزهر فارغ التحصيل شده -2

 . است طي كرده 
ي   فلسفهيهم چنين در دانشگاه سوربن پاريس، دكترا -3

پس شخصي به تمام معنا عالم و داراي . است علمي را كسب كرده 
 .ت اس منطق و روشنفكر بوده 

پس از لحاظ . است معاون مركز اوقاف اسالمي مصر بوده  -4
 .است مسووليت نيز خادم دين اسالم نيز بوده 

                                                           

, دمنهور. ط التجربية. القرآن ومع اهللا في القرآنمحنتي مع ,  عباس عبد النور- 765
 152ص2004جمهورية مصر العربية
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و صدها   سال هاي طوالني امام و خطيب مساجد بوده  -5
پس  در مواضع مختلف تجربياتي را اندوخته . است مريد داشته 

 . است 
ألزهر به عنوان استاد معتمد، به طور رسمي، استاد دانشگاه ا -6

 . است بوده 
است و  در عين حال شيخ و فقيهي سني مذهب بوده  -7

 معتبر محسوب شده يهايش از نظر اهل تسنن به عنوان منبع گفته
 . است 

است و دلسوز  عمر خويش را وقف خدمت به اسالم كرده  -8
 . است و معتمد دنياي اسالم بوده 

اتي اين چنين برخورد ، به اشتباه  مورد بررسي قرار دادهاًوي قرآن را دقيق
،  هم چنين مفسران قرآن را مورد انتقادات تند خود قرار داده. است كرده 

سر در گمي كرده و با تشبثاتي غير معتقد است كه آنان مؤمنان را دچار 
  766.اند چنين اشتباهاتي داشته منطقي سعي در توجيه 

و جوجه ” تيشك“ حال سؤال اين است كه آيا مؤسساتي چون 
اسالم را مي شناسند يا شخصي كه استاد  اسالمي، بيشتر قرآن و يها ندهنويس 

مشهورترين و معتبرترين دانشگاه جهان اسالم، يعني دانشگاه األزهر مي 
  ؟؟.باشد

                                                           

 .  اميدوارم اين كتاب به زبان كردي ترجمه شود-766
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 با روشنگري و يمعلوم نيست كه داشتن مدارج عالي تحصيلي، چه ارتباط
فته تحصيل در مدارس داراي سيستم آموزشي آش.! فهم موضوعات دارد

؟؟ ميليون ها فارغ .كشورهاي عربي و اسالمي چه ارتباطي به معارف دارد
هاي گوناگون وجود دارند كه نه تنها معارف  التحصيل دكترا در زمينه

. صحيح را نمي شناسند بلكه ابتدايي ترين آگاهي از اساس اسالم را ندارند
از  مدارانهچه ارتباطي ميان فارغ التحصيل مدارج باال و درك درست انسان

در  ها  اسالم وجود دارد؟؟ اگر به فرض مثال نمازگزاران يكي از نماز جمعه
يكي از مساجد بزرگ را مورد بررسي قرار دهيم، نود درصد جمعيت 

پس چگونه مسلمان بودن آن ها زير . كمترين دركي از عربي و اسالم ندارند
ن عربي  بر زبا"عبدالخالق معروف"سئوال نمي رود؟ شخصي هم چون 

فرج "جاي پاسخ دادن، وي را ترور كردند؟   پس چرا به.تسلط كامل داشت
زبان مادريش عربي بود .  هم بلد نبودي كُرد يك كلمه.  كه كُرد نبود"فوده

پس چرا پاسخي برايش نداشتند و . و انتقاداتش را هم به عربي مي نوشت
انديشمند ديگر چرا  و  ها بلكه صدها نويسنده ؟؟ ده.ناچار به ترور وي شدند

 مسلمان بودن من و ميليون ي؟ قبل از نگاشتن كتابم، بر چه اساس.ترور شدند
 و تحقير آيات  ها شخص چون مرا قبول داشتند؟ آن ها با اهرم فشار و تنبيه

حتي اگر معني آيات برايمان قابل فهم نباشد ، من . را به خوردمان مي دهند
، برايمان  در مساجد هدايت مي كنندو امثال مرا به صفوف نمازگزاران 

اما با ايراد ! در آن صورت انسان هايي شايسته هستيم. احترام قائل مي شوند
و مكتوب در كتاب ها؛ صد و هشتاد درجه  اولين انتقاد به صورت نوشته 
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؟ ! نفهم و نادان به ادبيات عرب قلمداد شديميي، انسان ها عوض شده 
 براي ايمان آوردن، نفهمي و تسليم محض كدامين منطق قبول مي كند كه

  !الزم است و براي انتقاد گرفتن، داشتن مدارك عالي و فيلسوف بودن؟
به  نكاتي را كه ما، طيف ناآگاه، نادان و فاقد مدارك عالي تحصيلي البته

احساس  و خالءهايي را كه  تعبير بنياد گرايان اسالمي؛ به آن پي برده
روحانيون مساجد، مريدان تكايا، اعضاء و ايم، هرگز از جانب  كرده
هاي شريعت و نيز مؤسساتي هم   مركزي احزاب اسالمي، دانشگاهيها كميته
و عمالً در مورد  ، با وجود داشتن مدارك عالي، احساس نشده”تيشك“چون 

  .تناقضات و خالءهاي موجود در دينشان، نابينا هستند
نمايد، كامالً برايش روشن   كتابشان را مطالعه مطالب اگر شخصي تمام

اي  خواهد شد كه قصد و منظور از انتشار چنين كتابي، صرفاً انتشار تحقيرنامه
طبيعي . است تا بتوانند با تحقير شخصيت من، كتابم را نيز نابود نمايند بوده 

و  است خوانندگاني كه ديدي فرا تعصبي دارند، لذتي از خواندن آن نبرده
اي از  در اينجا چند نمونه. دان منزلشان مي سپارند ه زبالههايي را ب چنين نوشته

  :مطالب كتاب ارتجاعي آن ها را ذكر مي نمايم
از همان اوان كودكي ” مريوان“: در اولين جمالت خود مي فرمايند

ها  از داشتن پدر و مادر و محبت آنان محروم، و به يتيم خانه

خالف هم سن پس در همان اوائل كودكي، بر. است شده  سپرده

نبود . است بوده  و سال هايش، از لذت داشتن والدين بي بهره 

اثر مي گذارد كه از ” مريوان“سرپرست چنان در روح و درون 
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همان دوران كودكي احساس حقارت و خود كم بيني در 

هم چنان كه علم روان شناسي ثابت . وجودش نهادينه مي شود

ر شخصي باعث است، چنين تجربياتي در زندگي ه كرده 

  . دروني در وي مي گردديها پديدآمدن عقده
هاي  نابودي انديشه اي آكادميك است يا نشانه آيا اين پاسخ نوشته

؟ غير از بازندگان، آيا كسان ديگري هستند كه براي دفاع از خود، .اسالمي
معلوم نيست كه در يتيم شدن چه  ؟ .به تحقير شخصيت انسان ها متوسل شوند

هاي گسترش ترور  ها از پايگاه ؟ يتيم خانه.است  حقارتي نهفته نوع احساس
سواي از من كه به يك زنداني سياسي تبديل شدم، تمامي . بسي مقدس ترند

آن . ، يا در راه بدست آوردن آزادي شهيد شدند اي شده دوستانم افراد نخبه
جد چرا كه رهروان راه مس. مقابل اهل مسجد قرار دارند ها درست در نقطه

آن ها پيشمرگان را اسير . اند اغلب به انسان هاي قاتل و خونريز تبديل شده
يا در طي مراحل گوناگون آن ها را قتل . ، تحويل رژيم ايران مي دادند كرده

مطابق چنين بررسي هاي غير علمي اسالم گرايان، آن هم به . عام مي كردند
باشد؛ محمد،  ه فرض اين كه در علم روان شناسي چنين چيزي ثابت شد

به دور از اقوام و . است رهبر دين اسالم، نيز هم چون من يتيم بوده 
در بزرگسالي . كمتر با مردم مراوده داشت. خويشاوندانش زندگي مي كرد

 زندگي  پس او نيز شكست خورده. نشيني و عزلت را مي پسنديد بيشتر گوشه
مندان و فيلسوفان ، بيشتر انديشيحكمي چنين كل. ي دروني داشت و عقده

  ؟..ي مساجد آيا اين انتقاد است يا سخنان بيهوده. جهان را در بر مي گيرد
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از راه . است فقير و تهي دست بوده ” مريوان“: ادعا مي كنند كه

   و قطعه جيب زده  كالن بهيپول) خون نامه(نوشتن كتاب قبليش 

وي با نوشتن اين كتاب خواسته . است زميني را صاحب شده 

  .اي برايش بسازند است كه زمينش به بار بنشيند و خانه 
اسالم و رهبرش به دست آوردن غنايم و به بردگي كشيدن زنان و 

 از  گروه روز گروه در مدت فقط يك شبانه. كودكان را حالل مي دانند
اند تا اموال و دارايي آن ها را غارت   را سر بريده جوانان و مردان بني قريظه

  قطعه نگ خيبر براي يافتن طال و جواهرات، شخصي را قطعه در ج767.كنند
اما پيروان اين دين و پيامبرشان روا نمي دارند كه به خاطر پول و . اند كرده

! ؟. همت گمارديي زندگي، كسي به نگاشتن كتاب رفع نيازهاي اوليه
 را كه درمورد كاروان هاي يياند دزدي و غارت ها مجاهدان اسالم نتوانسته

آدم ربايي كرده و از .  دارند رگاني به نام دين انجام مي دادند در خفا نگهباز
بارها مرتكب جناياتي تحت عنوان . اند  طلب كرده اقوام و خويشانش فديه

جمعيت “، ”اتحاد اسالمي“، ”انصار السنه“، ”القاعده“. اند  شده"انفال"
اطر بدست هاي اسالمي به خ و ساير گروه” اخوان المسلمين“، ”اسالمي

آوردن قدرت، با نام هاي فرعي و محلي، با تشكيل شوراها و ايجاد 
 قاتل  هاي نظامي و تزريق ايدئولوژي و شستشوي فكري كودكان را به پايگاه

                                                           

   مقتول سر بريده900 تا 800 و برخي ديگر به 700 تا 600 برخي از منابع به -767
في در اين مورد  با شواهد كا مفصالً"محمد و سكس"در بخش . اند را، تخمين زده شده 

 . است بحث شده



 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

626 يا مريوان حلبچه  .......   سكس و شرع و زن در تاريخ اسالم

به خاطر .  بهترين نحو ممكن بار آورند ، و آن ها را به انسان ها تبديل كرده
قبا، مردم را ارضاي حس قدرت طلبي خود از يك طرف و عقب نشاندن ر

اما روا نمي دارند . اند قرباني كرده، و نويسندگان و دگرانديشان را تروركرده
در خدمت فرهنگ و فرهنگ سازي است، نيازهاي  اي، كه كه نويسنده

  768.اش را تأمين نمايد اوليه
  :است در قرآن چنين آمده 

ôşnŽy@ñlb�ÔĐ‹Üa@ŽlĆ‹Ž›�Ð@aìž‹�Ñ�Ø@Žæîñ‰MÜa@žâžnïñÕ�Ü@aˆ>h�Ð@bşà>h�Ð@Ž×bŽqŽíÜa@aì₣‡ž“�Ð@ĆâžèížážnĆåŽƒĆq�c@aŽ̂ >g@
ćöaŽ‡ñÐ@bşà>gŽì@ž‡ĆÉŽi@bĞåŽàN769@@

را ] يشان[اند برخورد كنيد گردن ها پس چون با كسانى كه كفر ورزيده
استوار در بند كشيد ] اسيران را[بزنيد تا آنان را كامالً قتل عام نماييد پس 

و يا فديه و عوض از ايشان ] دشان كنيدو آزا[منت نهيد ] بر آنان[سپس يا 
@@.بگيريد

است كه مجاهدانش را تشويق كند كه  اسالم اين حق را به خود داده 
 احترامي روا ي و در حق آن ها ب بند كشيده ، اسراء را به انسان كشي كرده

اما براي . كنند كه اسرا را با پول معاوضه وقاحت را به جايي رسانده . دارند
نمي دانند كه با نگاشتن كتاب، خود را از نظر مالي  ، شايسته ديگر اشخاص

ي خودشان را با ايراد تهمتي كامل مي نمايند كه گويا اين  گفته. تأمين نمايند
جمالتي بي اساس . ام اي نوشته ن كتاب را به خاطر بدست آوردن خانهيبار ا
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افكنده   ها سايهاي آن ي به تمام معنا فرسوده و مرتجعانه  بر سراسر پاسخنامه
ي هيچ نوع  است، كه خود بيانگر دور بودن از واقعيات است و شايسته 

  . توجهي نمي باشد
است و كامالً  در مردابي از سكس گم شده ” مريوان“: مي گويند

  . ي جنسي دارد عقده
   و صرفاً براي خالي نبودن عريضه اين جمله را كامالً بي اساس نوشته

كامالً اطمينان دارم اگر كوچك ترين . اند گنجاندهتحقيرآميزشان آن را 
ام داشتند؛ بدون هيچ  سندي از خودم، همسرم و يا از ديگر اعضاي خانواده

  اصطالح پاسخنامه  به  گرفت كه  توان نتيجه يدر اينجا م. مي دادند ابايي ارائه 
ابم  كت هيعنوان جواب  و به هايي را هدايت كرده اي، كه چنين پروژه مؤسسه

اند كه با چنين  تنها خواسته. اند؛ حاكي از كمال ناآگاهي آن هاست نوشته
 از عربستان برايشان روانه  هايي چندرغازي را كه به عنوان حق الزحمه نوشته

زن را عقد   رهبر چنين ديني هجده  جالب اين است كه. مي شود؛ حالل كنند
، دختري شس  شتهكرده، هوس تصاحب بيست و هفت زن ديگر را در سر دا

اما . است  سال نامزدي با وي همبستر شده  ساله را عقد كرده و پس از سه
علما و رهروان اين دين، دشمن چنين شخصي را غرق در مرداب سكس مي 

  .! دانند
 و سرسختانه از آن  پيروان اين آيين سنگ تعدد زوجات را به سينه زده

آيات آسماني . د مي دانندجانبداري مي كنند و چهار زن را اليق يك مر
زنان شما كشتزارهاي جنسي :  مي گويد چنين ديني مردان را خطاب قرارداده
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زنان را به االغ و . هر طور كه مي خواهيد به كشتزار خود درآييد. شمايند
مي كنند و رهروان آن به هر جنگ و كارزاري روي  اسب و شتر تشبيه 

به آيات  اند و نيز با تكيه  ي قرار دادهباشند، زنان را مورد تجاوز جنس آورده 
اند تا هر زمان كه خواهان سكس  قرآني، ازدواج موقت را عملي ساخته

اي، حتي براي اندك زمان ممكن دست به انجام عمل  باشند، با دادن اعانه
 چنين ديني هزاران مومن، چون شيخ زانا،  هاي علميه در حوزه. جنسي بزنند

اند كه  مريدانش طوري بارآمده اند؛ كه  كردهمدرك مجاهدت را دريافت
اما كسي را كه با چنين آييني ! اشان بازي هاي سكسي باشد تفريح روزانه

  770.عداوت كند، غرق شده در سكس مي پندارند
 سخن به "خديجه"و ” يشهعا“، "ام سلمه"در مورد  روزگار درازيست كه

است  سري يافت نشده  به اما هيچ آخوند، روحاني و عمامه . اند ميان آورده
است، سخني به ميان   رفته "ريحانه"بر   كهيكه از مظلوميت و وقايع اسفبار

ها العاااالمووون االسالميييي، مگر و أي” تيشك“ ها المؤسسهراستي، أي. آورد
؟ اقوامش چه كساني .ريحانه كه بود.! است ده  نيز زن محمد نبو ريحانه
 به ميان يايد كه از قتل عام اقوام و خويشاوندانش سخن ؟ شرمگين شده.بودند

د كه از قرباني كردن و سر بريدن شوهر، پدر، يد؟ جرأت ندارينمي آور
برادر و  پسر ريحانه سخني به ميان آوريد؟ انگشتانتان شرمسار قلم مي شود 

محمد در اوج چنين جناياتي، شب زفاف خود را با آن زن : كه بنويسيد
او ! د؟يا سخني به ميان نياورده "صفيه" به تأخير نيانداخت؟ چرا از  ستمديده
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؟ شوهر و پسر و اقوامش به چه .كه بود صفيه. نيز كه همسر محمد بود
؟ چگونه از همسري محمد سر در آورد؟ از .مصيبتي گرفتار آمدند

 سخن "زينب"از ! سخن به ميان آوريد "ماريه"از !  بگوييدبرايمان "جويره"
 سخن به ميان آوريد "شب برات"د از يطرد شده بنويس "سوده"از ! ديسر ده

از انفال هاي مدينه و خيبر ! تا مسلمانان بيشتر و بهتر شب برات را دريابند
 و  قهرمان تاريخ اسالم، از بركت آن ها بگوييد كه محمد، همان فرمانده 

. هاي زيبايي زنان عرب را تصاحب كند توانست يكي از ملكه
 چنين شخصي را بايد به حق غرق در مرداب  درخواهيد يافت كه آنگاه

  .سكس و هوسراني قلمداد كرد
اگر به  اي در جواب من نوشتند كه   رساله هر حال حضرات سراسيمه به 

مات خونبارشان  باشند، در هزارتوي كل  هم نوشتهي درست فرض مثال جمله
اي كه ماالمال از تهمت و افتراءهايي  رساله. و قابل توجه نيست ناپديد شده

اي از كتابخانه را به آن  نارواست كه به هيچ عنوان اليق آن نيست كه گوشه
و  اند با افاضاتي تهديدآميز خود را نويسنده  تنها خواسته. اختصاص داد
ي  در حقيقت شرمنده. وشنگر شوند و سد راه جريانات ر داده محقق جلوه 

از آن ها داشتم، مدت زماني را  ذهني كه اوقات خود هستم كه با وجود سابقه
  .ي آن اختصاص دادم به مطالعه

هاي عريض و طويل و  هايي از اين دست، نيازي به دستگاه براي نوشته
اي دور  اي در حجره طلبه هزينه كردن دالر و ارز نيست، بلكه هر نيمچه 
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گويي هايي از اين دست، احساسات مردم را  مي تواند با نوشتن بيهوده فتاده ا
  . به جوش و خروش آورد

  
  

 در يكي از سالن هاي عياشي كشور نروژ در آغوش زني به "كريكار"مال 
  "شبانه رحمان"نام 

ست كه يك قدم از ايدئولوژي  غير ممكن ا:"كريكار"مال 

هاي اسالم عقب نشيني كنيم با تمام توان، با چنگ و دندان هم 

ي افرادي را كه مقابل دينمان بايستند، مي  ، خرخره كه شده

مريوان "به خدا سوگند به هدفمان نخوهيم رسيد اگر .  جوييم

  ..باشد  زنده"اي حلبچه
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  باب سوم
  

اسالمگرايان پس از خلع شدن از خالفت و حكومت و ازدست دادن 
 و در  قدرت، بازار كسب و كار خود را به داخل مساجد و منابر انتقال داده

تا از اين .  و سالخي آزادي بيان مي دهندهايي فتواي سر بريدن چنين جايگاه
هر از گاهي، براي . بدست آورند خود را دوباره راه بتوانند آبروي بر بادرفته

ها مي   از دادگاه ، اداي مدنيت درآورده ي دنياي مدرنيته جا نماندن از قافله
خواهند كه زبان هايي را كه خود دستشان از بريدن آن ها كوتاه است، 

 و سرانگشتان  تاب هايي را كه جوابي برايش ندارند، سوزانده، ك بريده
چرا كه تيغ خودشان، كه از تاريخ . هاي مخالف آنان را قطع كنند نويسنده

  .است، ديگر برشي ندارد توتاليتاريشان به يادگار مانده 
 كتاب ها را به آتش فنا مي   كه تحمل انتقاد نداشتهيهاي اشخاص و گروه

ها مي كشانند، همان وارثان جالدان تاريخ،  دگان را به دادگاهسپارند و نويسن
و جماعتي مجرم و خونخوار تاريخ هستند كه در دنيايي آزاد زندگي مي 

از ديدگاه  .است كنند، كه نوآوري، تعقل و دانش در وجودشان نابود شده 
ي تعقل آنان مي باشند، جز  ي بسته  بيرون از دايره  كهيآن ها دگرانديشان

خاك و خون كشانيدن آن ها، بر اثر انفجار اتومبيلي پر از تي ان تي  به
  .  در انتظارشان نيستيسرنوشت ديگر

ي اجتماعي كه باشد، تمامي انتقادات  شخصيت فرد مسلمان، در هر مرتبه
از . و سؤاالتي را كه از اسالم پاسخگويي مي طلبند، مردود مي شمارند
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افشاي نهان كاري ها و دغل بازي هاي  به  اي كه ديدگاه آن ها هر نوشته
اشخاص مقدس و بيان مفاسد اجتماعي، سياسي و اقتصادي ناشي از افكار و 

و زير  ا متون اسالمي را نقد كردهي اعمال ارتجاعي مقدس مأبان پرداخته
  . آن محارب با خدا قلمداد مي شود سوأل مي برد، مردود و نويسنده

  :م بررسي كنيمبياييد پاراگراف زير را با ه
مردي در پنجاه و چهار سالگي، دختري شش ساله را به عقد خود در مي 

سال نامزدي، يعني دختر در سن ُنه سالگي و مرد در سن  بعد از سه . آورد
بعدها اين مرد و طرفدارانش افراد . مي روند حجله پنجاه و چهار سالگي به

 افراد ذكور را همچو ، تمامي دو هزار نفري را كشته) حدأقل(اي  قبيله
اي، با همان لباس  اين مرد قهرمان پس از انجام چنين فاجعه. سرمي برند بره

، كه همان روز پدر، برادر، شوهر و  هاي خونين رزم با يكي از زنان آن قبيله
بدينگونه . اند، ازدواج مي كند پسرش را جلوي چشمش سالخي كرده

  .ي گيردروزي كام م داماد از چنين عروس تيره شا
ر يمردمان عشا. اين مرد پهلوان مقدس ترين شخصيت جهان اسالم است

لوحانه هستند چنين فجايعي را تقدير الهي  كه داراي عقليتي ارتجاعي و ساده
و هرچيزي را براي  پنداشته، اعمال پيامبر را مأموريت از جانب خدا دانسته 

 اين جهان را چرا كه خداي بزرگ. چنين شخصيت مقدسي حالل مي دانند
تنها مقدس، بلكه دليل آفرينش جهان مي  او نه . است خاطر وي آفريده  به 

  . وحي خداونديست بلكه هايش از روي هوي و هوس نبوده گفته. باشد
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ق انسانيت افكار عمومي جهان چنين ازدواجي را بزرگترين جرم در ح

، عكس او و خبر چنين  ، چنين فردي را در بند تبهكاران انداخته دانسته
كرده و هر دو زن، هم   جهان مخابره يخبرگزاري ها جنايات هولناكي را به

 را به تيمارستان  و مورد تجاوز واقع شده،  و هم زن مصيبت ديده زن ُنه ساله
چنين اعمال وحشتناكي التيام هاي رواني مي سپارند تا شوك رواني ناشي از 

 ي مجازات سنگين  دادگاه كشانده از سوي ديگر چنين مردي را به. ابدي
بعد از اينكه معلوم شود چنين فردي بيماري   البته.برايش درنظر مي گيرند

  . تيمارستان رواني مي سپارند  او را به رواني ندارد، و گرنه
و سرگذشت تراژيك اين  اكنون كه در حال نگارش چنين مطالبي هستم 

 دستم  ام كه قدري از مظلوميت اين زنان متأثر شده دو زن را بيان مي كنم، به 
اي جز تسليم نشدن در برابر احساسات  اما چاره. گرفتن قلم نيست قادر به

 بايد يبراي جلوگيري از تكرار چنين جنايات هولناك. داد نيست و بايد ادامه
اين مرد اكنون  درست است كه . ي مهيا سازيمگيري فكر خود را براي جبهه

نيست، اما قوانين و احكام وي هم چنان ماندگار است و با وجود  زنده 
است   مقدس ترين فرد تاريخ تبديل شده  ارتكاب چنين جرم هاي سنگيني به

سرانجام رساندن رسالتش  ، براي به  و از ما مي خواهند كه رهرو راهش بوده
  !!و سر ببريم  ديگر پرداختهين ها جهاد با انسا به
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عنوان فردي روشنفكر و دگرانديش چنين  باشيد، اگر شما به  به ياد داشته 
رويدادهاي واقعي را در تحقيق خود ذكر نمايي از ضرب شمشير پيروانش 

  .در امان نخواهي بود
بايد كرد؟ آيا داستان را روايت مي كنيد بدون اينكه از  در اين صورت چه 

ن و نقش آفرين اصلي آن سخني به ميان آوريد؟ در اين صورت غير قهرما
ورد زبان هاست، كار  در جامعه  از تكرار همان داستان هاي خرافي، كه

ي و  اي شيوه ايد؟ آيا با وجود چنين واقعيات تكان دهنده ديگري انجام داده
 جلوه ؟ يا بايد كار اين مرد را ازدواجي معمولي.بايد باشد لحن زبان چگونه

  .داد، يا آن را تجاوز جنسي دانست 
خاك و خون  سوأل اينجاست؛ آيا آن جريان واقعاً مراسم عروسي بود يا به

كشيدن، هتك حرمت انسان ها و جاري كردن جويبار خون؟ چگونه مي 
ت يي جاهليت از يك طرف، و عقالن توان ميان قدرت و حكم شمشير دوره
ر سو، پيوند ايجاد كرد؟ نبايد فراموش و دانش و تحقيقات دانشگاهي از دگ

 خودداري از افشاي چنين وقايعي و واگذاري اين  كرد كه درصورت
 ما هم چنان در گرداب ابهام و سرشار از   نسل هاي آينده، جامعه به وظيفه

بنابراين نبايد از تهديد و . استضعاف ديني و طبقاتي دست و پا خواهد زد
از جانب  ، كه اي و غيره و، نفهم، عقدهاوصافي چون هال متصف شدن به

اي تزلزل  روشنفكر راستين بايد با اراده. مرتجعان اعمال مي شود، ترسيد
  .ناپذير حقيقت را، بدون هراس و اظهار ندامت، بيان كند
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ي داكبالديتي نروژي،  پس از تهديدات مال كريكار؛ روزنامه

اي انجام داد، در آن گفتگو  طي گفتگويي كه با مريوان حلبچه

ي تلويزيوني و  ايشان آمادگي خود را براي گفتگو و مناظره

است، اما وي حاضر بدين  همگاني با مال كريكار اعالم داشته

  .است نشده مناظره
  

با احساس تعهد در قبال شما، . من اين چنين كردم! ي گرامي خواننده
بارها و در جريان  كشورم، كه و مردم ستمديده” عبدالخالق معروف“شهيد 

حقايق را بدون  اند، صادقانه و انفال قرباني شده فجايعي چون قتل عام حلبچه
اي بيان كرده و نقاب از روي مجرم اصلي  هيچ تحريف و حذف و اضافه

سربريدن و عذاب اخروي نيز نتوانست مانعي براي  تهديد به. ام برداشته
ي در اوراق طاليي تاريخ كُرد را، بر نكونام چرا كه. ي كارم باشد ادامه

  .دهم نعمات بهشت مرتجعان ترجيح مي
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بيان  دين اسالم نيست، بلكه مردان اسالم، قصد من اهانت به برخالف گفته
انتقاداتي است كه از  مشكل آن ها تنها ناتواني از پاسخ دهي به. حقايق است

افتراء متوسل نمي تهديد و دروغ و  به وگرنه. گيرد تعقل منطقي سرچشمه مي
  . شدند

مي بينيم كه توان پاسخگويي  اوج موفقيت و پيروزي خود را در اين نكته
هر شخصي بستگي به ميزان توان . به انتقادات ما را در خود نمي بينند
براي سر  چاقو بدست و آماده و هميشه خويش، دست به تحقير مخالفان زده

قول  اگر، به: فتآن ها گ بنابراين بايد به. اند بريدن، در ميدان حاضر بوده
خودتان، دينتان كامل است و اين دين از پاسخ دادن به جزيي ترين مسائل و 

  است، و جوابي منطقي براي انتقادات داريد، ارائه مشكالت فروگذار نكرده 
. و ديگر داد سخن ندهيم دهيد تا خود به دست خود قلم هايمان را شكسته 

علماي  اتحاديه"اگر . "ك استزد دور است گز كه نزديي"به قول معروف؛
ك ششم از منابع و يهايش بتوانند نادرستي حتي   و ديگر زير شاخه"اسالمي

مطالب اين كتاب را به اثبات برسانند، رسماً از نوشتن اين كتاب اظهار 
اتحاديه "ها از  هيأتي با حضور تمامي احزاب و گروه. پشيماني خواهم كرد

، ”جمعيت اسالمي“، ”اتحاد اسالمي“ي چون تا احزاب  گرفته "علماي اسالمي
 يها ، مدرسين دانشكده"جنداالسالم"، "انصاراالسالم"، ”حركت اسالمي“

اگر غير . هايتان در اروپا تشكيل دهيد الهيات در كردستان و زير مجموعه
واقعي بودن يك چهارم از مطالب اين كتاب را ثابت كرديد، قول مي دهم 

 متأسفانه اما. گردن زدن با شمشير نمايم ماده خود را آ به مسجدي رفته
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و قبول ندارند كه . اسالمگرايان افراطي اهل بحث منطقي و ديالوگ نيستند
دارد، بايد در نوشتن و بيان ديدگاهش  ديدگاهي كه و  انسان، با هر عقيده

  .آزاد باشد
ي ماالمال از سركوب، استثمار، كشت و  نبايد فراموش كرد كه در جامعه

چنين  تار، ترور، ارعاب و هتك حرمت زنان، نويسندگان از نگاشتن كش
اند  زنان آرزو كرده ايم كه بارها ديده.  دست نخواهند شستييكتاب ها

يا . اسالمي زن نباشند كاش گرگ صحرا و بيابان بودند ولي در جامعه كه
. اسالمي زن نبودند كاش در جوامع دموكراتيك خوك بودند ولي در جامعه

براين براي نقد ساختار ديني فرهنگ و مناسبات ضدانساني حاكم بر بنا
جوامع زن ستيز، به دانشمند و فيلسوف نيازي نيست و هر عقل سليمي قادر 

تحقير و تهديد انسان ها و قائل بودن  توجيه جنايات، . انجام آن است به
 و وجود خط قرمز در اسالم، چيزي جز ورشكستگي فكري در مقابل انتقاد به

  .سؤال منطقي نيست
 در  نيستم كه مطابق ميل اسالمگرايان بنويسم و همواره  هيچ گاه آماده 

 و بي آاليش  در پي خواهم گرفت تا تمامي  اي ساده هايم رويه تمامي نوشته
پشيمان هستم .  را ببرند و بيشترين استفاده كرده  مردم بتوانند آن ها را مطالعه
هايم را بازاري  كساني كه نوشته. ام ننوشته  را سادهاز اين كه كتاب هاي قبلي 

 تحقيرآميز به آن ها مي نگرند بهتر است در مورد فرياد و ي و با ديد دانسته
  سر زنان را، به بهانه چگونه و ببينند كه ، تحقيق كرده  جان رسيده پيام زنان به 

 و در اسالمگرايان كي. حفظ شرف و ناموس مردان، از تن جدا مي كنند
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اند تا پذيراي  كجا انتقاد از اسالم را مساوي با ازدياد معارف و آگاهي دانسته
كتاب من باشند؟ مردان مسلمان آزادي تام دارند كه با تمام توان به 
شخصيت زنان توهين و اهانت نمايند، سرشان را از تن جدا كنند، 

د كنند، سنگسارشان كنند، هتك حرمتشان كنند، در طفوليت آن ها را عق
ي حجاب اجباري  هاي ران آن ها بيابند، به بهانه شرف خود را در ميان كشاله

بر سرشان كشند، هنگام آميزش آن ها را كشتزار خود بدانند، آن ها را  توبره 
كنند و زنان و كودكان را  وانات گوناگون تشبيهيبه اسب، گاو، گوسفند و ح

گيريم داراي اشتباهات ( ما كتابيگور كنند، اما تحمل نمي كنند كه به زنده 
اين در حاليست كه نوشتن، عمليات انتحاري . بنويسيم) جزيي گرامري

در حالي .  و كسي را سر نمي برد دهيكسي را به خاك و خون نكش. نيست
 .سر مي برند بر آيات قرآني انسان ها را هم چون بره  ان با تكيه ياسالمگرا كه

كوچ دادن  بمباران شيميايي حلبچه، عليه  عليه  عمليات انفال،  آن ها عليه
قتل عام ها و ايجاد گورهاي دسته  اجباري مردم روستاهاي كردستان و عليه

جمعي نه تنها راهپيمايي و اعالم نارضايتي نكردند، بلكه كامالً سكوت  
شيخ زانا و مريدان و مجاهدانش، به خيابان ها نيامدند، اما  عليه . اختيار كردند

ي كتاب را  نويسنده و  به خيابان ها ريخته. انداختند  اين كتاب بلوا راه  هعلي
   .تهديد به مرگ كردند
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  شهر هولير14/2/2006 راهپيمايي روز دوشنبه

نماند كه براي آييني هم چون اسالم اين مسأله كامالً طبيعي   ناگفته  البته
 راه  ل و تعامل بودهافت نمي شود كه نشان از تساهي يدر اين دين متن. است

 وجود  ها آيه در عوض ده. درست زندگي كردن را به انسان ها نشان دهد
اين گونه بمير و به خاطر رسيدن به فالن خوشي : دارد كه مستقيماً مي گويند

از روزي كه اسالم اعالم موجوديت كرده . ها انسان ديگر را نيز بميران ها ده
است و  ي شمشير خود گرفته   زير سايهاست، نان، آزادي و بهشت برين را 

ذهن  اين سوأل هرگز به. است تمام و كمال انسانيت را در خون غلطانيده 
 زندگي و منافع  آيا رواست كه:  است كه سردمداران اسالم خطور نكرده 

براي  اي شود به نام اسالم؟ آيا منطقي است كه تمامي انسان ها قرباني پديده
 موعود بهشتي اين همه قتل عام ينسي و خوشي ها لذايذ ج دستيابي به

انداخت؟ آيا به خاطر خوردن سيبي بهشتي قرباني شدن اين همه افراد بي  راه
   است؟ گناه عادالنه
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 اسالمگرايان به تندي و ددمنشانه با اين كتاب برخورد كردند كه خود 
اب اين كت. نشان از ذليل شدن اسالم، سنت هاي محمد و مجاهدانش دارد

  ي ي كودكان پرپر شده شده ي درگلو خفه  ها، مويه انعكاس نداي انفال شده
هايشان زير  ي زناني است كه در خانه شده حلبچه و سرانجام صداي خفه

نگان يهاي پدر، برادر، پسر، پسر عمو، پسر خاله و ساير نر كتك و شكنجه
و به . مي زننددر كنجي، بي پناه و دست به زانو بانوميدي زار  گرفتارآمده

 مردان مسلمان، مي  خاطر فرمانبري و محافظت از شرف و ناموس بر باد رفته
 و مورد تجاوز  شده بيني، گوش و سرشان بريده. مي شوند سوزند و سوزانيده 

 آزاديخواهان، هتك  ي شده اين كتاب نمايش حلقوم بريده . قرار مي گيرند
قرباني شدگان است و با خاكستر ي مادران  و البه حرمت انسان ها و گريه 

است كه راضي نشدند الي پاهايشان مأمن  شده  جسم و خون زناني نوشته
  . پاسداري از شرف و ناموس پاسداران خدا باشد

واقعيات اين كتاب كه از راه تحقيق و تفحص هاي علمي و تاريخي به 
 با فتاوي از دعا و مناجات و نيروي شمشير، و يا است، با استفاده دست آمده

 تروريست و علي باپيرها، با تهديدات مال كريكارها، از راه ي سران القاعده
منابر و مساجد مال هادي ها، با سوزانيدن اين كتاب و تظاهرات هاي مردم نا 

هايشان تنها يك  تمامي طرح و برنامه. آگاه به واقعيت، نابود شدني نيست
دن و شكست فكري و فلسفي مطلب را اثبات مي كند و آن به بن بست رسي

  .و اخالقي اسالم است
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