
اسالمدر  زنان   با   رفتار حيرت انگيز   
   
 

 آنچه در اين مقاله مد نظر می باشد آشكار سازی خوی بربريت اسالم در رفتار وحشيانه با زنان است. 
 

سال از او بزرگتر بود  ١۵ابتدا بحث را با خود حضرت محمد بنيانگذار اين آيين جعلی شروع می كنيم.  محمد با خديجه كه  -١
سال داشت  و او سومين شوهر خديجه بود.  وقتی كه خديجه با محمد ازدواج كرد يك بيوه   ٢۵در آن زمان محمد فقط ازدواج كرد 

 بود.   پس از اين ازدواج محمد از يك زندگی تجملی لذت برد. 
 

يك  روز كار را بر  ازدواج محمد با كارفرمای خود نشانگر ميل محمد به يك زندگی مرفه است كه در اين زندگی  مرفه  حتی رنج
 خود متحمل نكند. 

 
بار ازدواج كرد.  اين  ١١سالگی محمد حداقل   ۶٣تا  ۴٩سال داشت از دنيا رفت.  بين سنين  ۴٩خديجه در زمانی كه محمد    -٢

ارضاء  مطلب به خوبی نشان می دهد كه برخورد او با كانون ازدواج چگونه بوده است.  برای او زنان چيزی جز وسيله ای برای 
زن نشانگر اشتهای سيری ناپذير او به مسائل جنسی است. ١١نيازهای شهوانی او نبوده اند.  ازدواج با   

 
ساله آشكارا نشان می دهد كه  ۶سال داشت. ازدواج محمد با يك دختر ۶همسر مورد عالقه  او عايشه بود  كه در آن زمان تنها  -٣

ز هم بود                                            محمد نه تنها يك زن باز بود بلكه بچه با  
 

    پسر خوانده محمد زيد با زينب دختر جهش ازدواج كرده بود.  اما محمد روزی او را در لباس منزل ديد.  زيبايی زينب به    -۴
     د  به خوبی موقعيت را دريافت و ناگاه محمد را منقلب ساخت و به او تمايل پيدا كرد.  زيد اين برده آزاد شده و خدمتگذار محم

 بدون تامل به خاطر عشق به اين بانی خير همسر خود را به او تقديم كرد. 
محمد به حرمسرای خود قانع نبود و با عروس خود نيز ازدواج كرد.  پسر خوانده اش كه يك دنباله رو مخلص پيامبر بود از طالق 

!!  يك مدل برای همه پدر شوهرهای دنيا!!!!قدری دادن همسرش خشنود بود.  چه پدر شوهر گران  
 محمد هر چه را كه به آن مبادرت می ورزيد موعظه می كرد  اين موعظه ها توسط آيه ها و احاديث زير تاكيد  می شود. 

 
 

 قسمتهايی از قرآن درباره زنان:  
 

ه خواستيد به كشتزار خود نزديك شويد. :  زنان شما كشتزار شمايند. هر زمان و به هر طريق ك٢٢٣سوره بقره آيه   
 

در اينجا می توانيد ببينيد كه اسالم چه نيكو با زنان رفتار می كند.  زنان به عنوان كشتزاری معرفی می شوند كه به وسيله مردان  
 كاشته می شوند. چه افتخاری برای يك زن مسلمان! 

 
انی است.  به واسطه آن برتری كه هللا  بعضی را بر بعضی مقرر داشته  :  مردان را بر زنان حق تسلط و نگهب٣۴سوره نساء آيه 

است  و هم به واسطه آن كه مردان بايد از مال خود به زنان نفقه بدهند.  پس زنان شايسته و مطيع آنهايند كه در غيبت حافظ حقوق 
از مخالفت آنان بيمناكيد ‘ ابتدا آنها را موعظه  شوهرانشان باشندی و آنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه دارند  و زنانی كه

كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوری كنيد  باز مطيع نشدند به زدن آنها را تنبيه كنيد.  چنانچه اطاعت كردند ديگر هيچگونه 
 ستم بر آنها روا نداريد. همانا هللا  بزرگوار و عظيم الشان  است.

 
جا حائز اهميت است اين است كه قرآن آشكارا می گويد مردان برتر از زنان هستند.  دوم اينكه اسالم به  اولين نكته ای كه در اين

 مردان آموزش می دهد كه زنان را با رفتار وحشيانه و ارعاب كنترل كنند. 
 

دت دادند آنها را در خانه شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد.  چنانچه شها 4:  زنانی كه عمل ناشايست انجام دهند ١۵سوره نسا آيه 
 نگه داريد تا زمان مرگشان فرا رسد.

 



:  اگر در ميان شما دو مرد مبادرت به عمل زشتی كردند هر دو را مجازات كنيد. اگر توبه كردند آنها را به حال ١۶سوره نسا آيه 
 خود واگذاريد. 

 
دارد اما انحراف مردان از طرف هللا  قابل بخشش است.   همانطور كه می بينيد هر گونه خالف جنسی زنان مجازات مرگ به دنبال  

 
:  آنان كه به زنان خود نسبت زنا بدهند و بر اين ادعا جز خود شاهدی نداشته باشند چهار بار سوگند بخورند. ۶سوره نور آيه   

 
مرتبه   ۴حكوم كند و فقط كافيست كه  در اينجا می بينيد كه يك مرد می تواند به راحتی به زنش تهمت بزند و طبيعتا او را به مرگ م

 شهادت ياد كند كه گفتار او صحيح است. اما از طرف ديگر زنان چنين حقی را در اسالم ندارند.
 

 قسمتهايی  از حديث تيرمزی و ديگران:
 

را كه   یايد كسزن نب  بشود شوهرش حق دارد او را كتك بزند. اما نبايد استخوان او را بشكند. یمرتكب عمل زشت یاگر زن  -١
  )۴٣٩برگ   (ت. ر. باشد.   حق دارد كه از شوهرش انتظار نفقه داشته یول  دارد به منزل راه دهد یشوهرش دوست نم

 
) ۴٣٠برای زن ممنوع است كه در زمانيكه آرايش كرده يا لباس نيكو پوشيده كسی غير از شوهرش او را ببيند. (ت.ر. برگ   -٢   
  

ی برود كه سه روز يا بيشتر به طول  كشد  ايمانش زايل می شود  جز اينكه شوهر يا پدر يا پسرش در اين اگر زنی به مسافرت  -٣
 سفر او را همراهی كنند. 

 
) ۴٣٢يك زن بايد خود را حتی در حضور پدر شوهر برادر و ديگر ذكور بپوشاند. (ت. ر.   برگ    - ۴   
 

پولی را صرف افراد نيارمند بكند يا برای دوستانش ميهمانی بگيرد (ت.ر.  برای يك زن ممنوع است كه بدون اجازه شوهر   -۵
)  ٢۵۶برگ   

 
يك زن نبايد بدون اجازه شوهرش نماز اضافی (نافله) بخواند يا اينكه روزه بگيرد (به جز ماه رمضان)   -۶  

 
اگر سجده به غير از خدا قانونی بود زنان بايستی بر شوهرانشان سجده كنند.  -٧  

 
)۴٢٨اگر مردی نياز جنسی داشت زن بايد فورا خواسته او را اجابت كند اگر چه در حال پختن نان در كوره باشد. (ت.ر. برگ  -٨  

 
ازدواج زن با يك مرد قائم به ذات نيست بلكه اختياری است. اين به اين معنی است كه اگر پدر شوهر به شوهرش گفت زنت را   -٩

ند.طالق بده بايد حرفش را گوش ك  
  

) بر ۴۴٠اگر زنی در خواست طالق كند بدون اينكه دليل عادالنه ای داشته باشد به بهشت وارد نخواهد شد. (ت. ر. برگ   -١٠
 عكس مردان می توانند هر وقت بخواهند زنشان را طالق بدهند.

 
)١۴٣اكثر زنان به جهنم خواهند رفت (مسلمان  برگ   -١١  

 
تر بطلبد و او امتناع كند مورد لعن و نفرين فرشتگان قرار خواهد گرفت  و دقيقا همين امر برای اگر مردی همسرش را به بس  -١٢  

)       ٩٣زنانی كه شوهر را در بستر تنها بگذارند به وقوع خواهد پيوست. (بخاری  برگ   
 

ش بگويد من هرگز چيز خوبی از تو زنانی كه از شوهرانشان قدردانی نمی كنند در وسط جهنم خواهند بود. اگر زنی به شوهر  - ١٣
)                                                                                              ٩۶نديدم ناسپاسی است (بخاری برگ   

 



دارد. او حتی به چند طريق است كه زن مالكيت بر جسم خود ندارد.  حتی شيری كه در سينه های او جاری است به شوهرش تعلق 
)٢٧مجاز نيست كه تنظيم خانواده را رعايت كند ( بخاری برگ   

 
 

 قسمتهايی  از كتاب حديث صحيح مسلمان:
 
 

:  پيامبر گفت زنی را ديد كه به شكل شيطان در رفت و آمد بود و مجذوبش شد.  او به پيش همسرش زينب رفت و در ۵۴٠فصل 
كردی و آنچه در قلبش بود بيرون ريخت. حاليكه چرمی را دباغی ميكرد با او آميزش  

 
:  پيامبر گفت اگر مردی زنش را به بستر بطلبد  و ا و نياييد و شوهر شب را به صبح رساند در حاليكه از او عصبانی ۵۵٨فصل 

ود.آنكه در آسمان هاست از او ناراضی است تا زمانيكه شوهرش از او راضی ش است  فرشتگان تا صبح او را لعنت فرستند.  
 

:  پيامبر گفت  زن از يك دنده خلق شده است و به هيچ طريقی برای تو راست نخواهد شد.۵٧۶فصل   
 

انور شيخ نويسنده كتاب اسالم يك جنبش ملی عرب می گويد به نظر می رسد كه دكترين اسالم در مورد زنان اين است كه زنان از 
بگيرند. آنها نبايد هرگز به حال خود وا گذاشته شوند.پايه نا بكارند و مردان بايد دائم آنها را تحت نظر   

در حقيقت در حديث ديگری موقعيت زنان را بی پرده چنين بيان می دارد . " من مصيبتی مضرتر از زنان برای مردان به جا 
 نگذاشتم"

 
ه جز غير مسلمانان ) :  فروش سگ و گربه (به جز اينكه سگ برای كار باشد) و امرار معاش توسط فاحشه ها ( ب۶١٩فصل 

 ممنوع می باشد. 
 

اين حديث مهاجمين مسلمان را تشويق می كند تا زنان غير مسلمان را برای لذت جويی خود به فاحشه تبديل كنند. چون فاحشگی 
 غير مسلمانان ممنوع نشده است.  در طول تاريخ از اين مثالها به فراوانی می بينيم.

 
يت جهنم را زنان تشكيل می دهند. از ديد اسالم خوی  اكثر زنان شيطانی است و جايگاه آنان جهنم :  پيامبر گفت اكثر جمع١١۴فصل 
 است. 

 
:  ابن فهد گفت: " من چند كنيز دارم كه از زنانم بهتر هستند  ولی دوست ندارم آنها حامله بشوند. آيا می توانم ٣۶٢:١٢٢١مالك 

" آنها مزرعه های تو هستند اگر دوست داری آنها را آبياری كن و اگر دوست موقع انزال خود را عقب بكشم".    حجاج گفت:  
 نداری آنها را خشك نگه دار".

 
 سه حديث بعدی در ارتباط با يكديگرند

 
:   اگر زنی به كودكی شير دهد او مادر رضاعی طفل می شود و شوهرش پدر رضاعی او. اگر مردی دو زن ٣۶۴:١٢٣۴مالك 

ز آنها به دختری شير دهد و ديگری به پسری اين پسر و دختر نمی توانند با يكديگر ازدواج كنند چون پدر داشته باشد و يكی ا
 رضاعی آنها يكی است.

 
 حديث بعدی متضاد حديث قبلی است.

 
ز شير :  قانون خويشاوندی رضاعي فقط در مورد كودكان زير دو سال كاربرد دارد. اما مرد به بلوغ رسيده كه ا٣۶۴:١٢٣٩مالك 

 زنی تغذيه كرده شامل اين ارتباط رضاعی نمی شود
 

 حديث بعدی را با دقت بخوانيد
 



 مردی از عمر پرسيد: زنم سر خود به كنيزی كه با او هم خانه بودم از شير خود خورانده  حاال نسبت من به اين كنيز چگونه است؟ 
ر باره اين آيه های طاليی  قرآن و احاديث روشن كه هدايتگر عمر گفت زنت را تنبيه كن و به طرف كنيزت برو چه چيز بيشتری د

 مسلمانان حقيقی است بگويم؟ 
 

درد و رنج برای زنان در اسالم بر می شمرد كه مسبب آنها نافرمانی حوا در بهشت می باشد.   ١٨غزالی متفكر معروف اسالمی 
نشان می دهد كه كه سنت های اجتماعی در دين اسالم چقدر  اين ليست آشكارا موقعيت زنان را در اسالم نشان می دهد و همچنين

عقب افتاده هستند.  در اينجا اسالم تا آنجا پيش می رود كه حتی حاملگی و درد زايمان را مجازاتی از طرف خدا بر می شمارد.  آيا 
 اينچنين است هللا  رحمان و رحيم؟

 
مجازات عبارتند از: ١٨اين   

عادت ماهانه  -١  
انزايم  -٢  
جدايی از پدر و مادر و ازدواج با يك غريبه  -٣  
یحاملگ  -۴  
نداشتن اختيار خود  -۵  
بهره مندی از ميراث كمتر  -۶  
نداشتن حق طالق و قادر به طالق نبودن  -٧  
زن اختيار كنند اما زنان تنها می توانند يك شوهر داشته باشند  ۴اينكه مردان مجازند تا   -٨  
انه محصور باشنداينكه بايد در خ  -٩  

اين حقيقت كه بايد در بيرون از خانه سرهايشان را بپوشانند -١٠  
اين حقيقت كه شهادت دو زن برابر است با شهادت يك مرد -١١  
ديگر اينكه او نبايد بدون همراهی  يكی از خويشاوندان نزديك از خانه بيرون رود -١٢  
يع جنازه می توانند بروند اما زنان نميتواندو اين حقيقت كه مرد ها برای نماز جمعه و تشي -١٣  
عدم توانايی آنها در حاكم و قاضی شدن -١۴  
تای بقيه به مردان نسبت داده شده  ٩٩جزء دارد تنها يك جزء آن به زنان نسبت داده شده  و  ١٠٠اين حقيقت كه شايستگی  -١۵

 است. 
او نصف مجازات ديگران خواهد بود ( به نظر من مصداق اين حديث اين كه اگر زنی به هرزگی تن دهد در روز قيامت مجازات  -١۶

سوره نسا هست كه می گويد كنيزان اگر خالفی انجام دهند مجازات آنها نصف مجازات زنهای آزاد است.  مترجم) ٢۵آيه    
نندماه يا سه گذر عادت ماهانه را صبر ك ٣اين حقيقت كه اگر شوهرانشان آنها را طالق بدهند بايد  -١٧  
روز صبر كنند.  ١٠ماه و   ۴اين حقيقت كه اگر شوهرشان بميرد قبل از ازدواج بايد  -١٨  

 
 

 اين تنها گوشه ای از حقايقی است كه در باره سرشت واقعی اسالم  بيان شده است.
 توجه: برای نوشتن اين مقاله از كارهای ا. گوش   رابرت. ای برنز  و انور شيخ استفاده شده است.    

 
 

ترجمه: پارميس سعدی    
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