
 
 

  زن در اسالم
  
  
  

ولی بهترين  "در مورد ديد اسالم درباه زن و ارزش و مقام زن در اسالم و در جامعه اسالمی گفتگوهای بسياری شده است
تا بدين وسيله بتوان ريشه تمام اين  "روش برای درک اين مسئله جستجو کردن در منبع اصلی قوانين اسالمی يعنی قرآن است

  فکرانه و بدوی را که امروز در جامعه ما و همينطور ديگر جامعه های اسالمی وجود دارد را پيدا کرد.افکار و معيارهای کوته 
  

ارزش ها و معيارهای آن مذهب هم بطور ناخودآگاه و  "بطور کلی در جامعه هايی که مذهب بافت زيربنايی آنها را تشکيل ميدهد
ا و عملکردهای افراد آن جامعه  تاثير خاهد گذاشت و پس از اندک به مرور زمان در فرهنگ آن جامعه و همچنين در بينش ه

  زمانی يک امر طبيعی تلقی خواهند شد.
  

چرا زن در يک جامعه اسالمی از حق و حقوق کافی و برابر برخوردار نيست؟ «برابر» به معنی اينکه همان حق و حقوقی که 
  يک مرد مسلمان از آن بدون هيچ تاملی برخوردار است.

  
  ا از ديد اسالم زن و مرد با هم برابرند؟آي

  آيا از ديد اسالم تمامی انسانها با هم برابرند؟
آيا تا به حال به ما اينطور تلقی نشده است که اسالم دين برابری و برادری است و همه انسانها از نظر خدا برابر و يکسانند؟ آيا 

  امر نيست؟داشتن «کنيز» يا «بنده» و يا « برده» نقطه متضاد اين 
  شايد ما هنوز معنی درست کلمه برابری را متوجه نشداه ايم.

  بايد يادآوری شود که کنيز در اسالم زنی بدست امده در جنگ است يا اسيری خريداری شده از ديگران.
  

ناشی از  چيزی که روشن است اين است که مشکالت زنان در جامعه کنونی ايران ناشی از ايرانی بودن جامعه ما نيست بلکه
  بيشتر با معيارهای اسالمی آشنا شويم. "قران "اسالمی بودن آن است. باشد که با نگاهی کوتاه در کتاب رسالت اسالم

  
  "قابل توجه اينست که در تمام طول قرآن «هللا» از انواع مختلف انسانها حرف ميزند

  که خود بر دو نوع هستند: "نکافذان انهايی هستتد که اسالم را نپذيرفت "« غيرمومنان» يا مشرکان -
  مشرکان آزاد -
  مشرکان غير آزاد -
  «مومنان» آنهايی هستند که به اسالم گرويدند. مومنان به نوبه خود به دو دسته تقسيم ميشوند: -
  مومنان آزاد و مومنان بنده يا کنيز -
  مومنان آزاد هم به دو دسته مرد و زن تقسيم ميشوند. -

  
  

  ٢٢١) آيه ٢سوره بقره(
  کنيزکیزنان مشرک ازدواج مکنيد تا ايمان آورند و همانا  ..... با

  هر چند از حسن او بشگفت "است آزاد مشرکمومنه بهتر از زن 
  بندهآييد و زن مدهيد مردان مشرک را مگر آنانکه ايمان آورند که 

  بهتر از آزاد مشرک است .....مومن 
  
  

اينطور خواهد  "ديد. اگر بخواهيم به زبان ساده اين آيه را ترجمه کنيماينجا ميتوان فرق مومن آزاد و مومن کنيز را  به وضوح 
  بود که حتی اگر با يک کنيز هم ازدواج کنيد بهتر از اين است که با يک مشرک ازدواج کنيد. اينجا مسئله ازدواج کردن يا 

به همان معنی است که در آيه بعدی بلکه بی ارزش بودن « کنيزان» مطرح ات. اين  "ازدواج نکردن با مشرکان در ميان نيست
می بينيد که اگر زن آزاد پيدا نکرديد مسئله ای نيست ک هبا کنيزان خود ازدواج کنيد. مثال خواسته است کنيزان را مورد لطف 

نکه کنيز قرار بده. آيا نبايد ارزش انسانها در پيش آفريدگار يکسان باشد؟ آيا ارزش آنها برحسب گرويدن آنها به اسالم و يا اي
  يا برده بودن آنها است؟

  
  



  ٢۵) آيه ۴سوره نسا(
  و هر که وسعت و توانايی آن نباشد که زنان(آزاد) پارسای با ايمان گيرد

  پس کنيزان مومنه که مالک آن شديد بزنی اختيار کنيد و خدا آگاهتر است
  بمراتب ايمان شما که اهل ايمان همه(زن و مرد) بعضی از جنس بعضی

  پس کنيزان مومنه با اذن "ی همه مومن) و در رتبه يکسانندديگر (يعن
  مالکش ازدواج کنيد و مهر آن بدانچه معين شده بدهيد کنيزکانی که عفيف

  پس چون شوهر کردند چنانچه عمل "باشند نه زناکار و نه رفيق و دوست دار
  اين حکم "زشتی از آنها سر زد بر آنها نصف عذاب زنان پارسای آزاد است

  يزان را به زنی گرفتن) درباره کسی است که بترسد مبادا به رنج افتد(کن
  (بزحمت غروبت يا گناه زناکاری افتد) و اگر صبر کنيد(تا وسعت يافته زنی

  آزاد بگيريد) برای شما بهتر است و هللا بخشنده و مهربان است.
  
  

يکسانند( و فقط مومنان) ولی چرا مجازات کنيزان بايد اينجا اول خيلی واضح گفته ميشود که مومنان همه و از هر جنس با هم 
درست. ولی آيا همين چشم  "مگر همه با هم برابر نبودند؟ حتما خواهيد گفت اينکه به نفع کنيزان است "نصف زنان آزاد باشد

  نميده؟پوشی انها را غيرمستقيم تشويق به اعمال زشت نميکنه و يا به آنها غيرمستقيم اجازه به اعمال زشت رو 
ايا اين به  "زمانی که گروهی مجازتشان نصف گروه ديگر است "اگر مومنان با هم برابرند بايد مجازتشان هم با هم برابر باشد

  اين معنی نيست که ارزش شان هم نصف گروه ديگر است؟
و بترسند از ارتکاب گناه  ولی ازدواج با کنيزان به اين شرط است که مجبور باشند و کسی را  برای همخوابگی نداشته باشند

  زناکاری!!!!
  پس از همه اينها ميگويد: اگر صبر کنيد تا يک زن آزاد بگيريد بهتر است!!!!

  
  
  

  ٣آيه  ")۴سوره نسا(
  و اگر بترسيد که مبادا درباره يتيمان عدل و داد را رعايت نکنيد پس آنکس 

  "با عدالت استاز زنان را بنکاح خود در آوريد که که شما را نيکو و مناسب 
  و اگر بترسيد  که چون زنان متعدد گيريد راه عدالت نپيموده "دو يا سه  يا چهار

  بآنها ستم کنيد پس تنها يکزن اختيار کرده يا چنانچه کنيزی داريد به آن اکتفا
  کنيد که اين نزديکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.

  
  

  دارد چهار تا  زن بگيرد. آيا زن ه محق دارد بيشتر از يک مرد اختيار کند؟در کجا عدالت اينطور معنی شده است که مرد حق 
پس مشکلتان را با « کنيزکی» که در خانه داريد  "در ادامه اينطور گفته ميشود که ارگ قادر به اداره بيشتر از يک زن نيستيد

  رفع کنيد.
  

آيا فرقی بيم يک کنيز و يک زن آزاد از نظر ارزشهای  "گذشته از اينکه کلمه «کنيزکی» بی احترامی کردن به خود زن است
  انسانی وجود دارد؟ مگر اينان همه با هم يکسان نبودند؟

  

ولی آيا اين سخنان هللا  "سال پيش بسيار دشوار بوده است ١۴٠٠شايد پاسخ دادن به اين سوال برای يک تازی بيابانگرد در 
  ر هر چيز توانا و بهمه امور عالم و دانا نيست؟نيست که از دهان محمد روان ميشود؟ آيا هللا ب

  
  

  ٢٢٢) آيه ٢سوره بقره(
  در آنحال از مباشرت "بگو رنجی است برای زنان "و ميپرسندت از عادت زنان

  از آنجا که هللا دستور داده به انها نزديک "آنان دوری کنيد تا آنکه پاک شدند
  و انابه کنند و هم پاکيزگان شويد که همانا هللا آنان را پيوسته بدرگاهش توبه

  دور از هر آاليش را دوست ميدارد.
  

  ٢٢٣) آيه ٢سوره بقره(
  زنان کشتزار شمايند برای کشت به انها نزديک شويد هرگاه مباشرت آنان 



  و برای ثواب ابدی چيزی پيش فرستيد و از هللا بترسيد و بدانيد که خواهيد
  رفت. نزد او خواهيد

  
است و سپس در مورد  "خودداری کردن مردان با همخوابی با زنان در موقعيکه زنان عادت دارند نخست درباره ٢٢٢آيه 

  « ... از آنجا که هللا دستور داده به آنها نزديک شويد.» "دستور هللا حرف ميزند
  

  تفاوت است.در مورد چگونکی اين « دستور» هللا است. معنی کلمات عربی آيه با معنی ترجمه شده آن کامال م ٢٢٣آيه 
  ) به اين صورت است:٢٢٣معنی مستقيم اين آيه (

  « زنان کشتزار شمايند و در هر جای کشت خود می توانيد وارد شويد.» تفسير اين آيه رو  به عهده خود شما ميگزاريم.
  
  

  ٢٢٨) آيه ٢سوره بقره(
  و حيض "زنان مطلقه از شوهر کردن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنها بگذرد

  حملی که هللا در رحم آنها آفريده کتمان نکنند اگر به هللا در روز قيامت ايمانيا 
  اگر نيت "و شوهران انها حق دارند که آنها را بزنی خود باز رجوع دهند "دارند

  خير و سازش دارند و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران
  و برتزی خواهد بود و هللا بر همه چيزرا بر زنان ليکن مردان را  بر زنان افزونی 

  توانا و به همه امور عالم داناست.
  
  

در اينجا حکم طالق و مدت آن تعيين شده ولی در طول اين سه ماه فقط شوهر حق پس گرفتن زن را  دارد و نه زن. يعنی هر 
 به اين صورت توضيح می دهد: « مردان که البته دليلش را  هللا "موقع که مرد دوست داشت ميتواند زن را  دوباره صاحب شود

  را  بر زنان افزونی و برتری است». چرا ؟؟؟؟؟ مگر اينان مومنان آزاد همه با هم  يکسان نبودند؟؟؟؟؟ 
  آيا هللا بر هر چيز توانا و بهمه امور عالم دانا است؟؟؟؟؟؟ 

  آفريده شده بدست محمد ؟؟؟؟؟  "آيا اين سخنان خدا است و يا سخنان هللا
  
  
  ٢٣٠) آيه ٢وره بقره(س

  پس اگر زن را طالق سوم اد روا نيست که آن زن و شوهر ديگر  بار رجوع کنند
  اگر آن شوهر دوم زن را  طالق داد زن با شوهر "تا اينکه زن بديگری شوهر کند

  اگر .... "اول که سه طالق داده توانند بزوجيت باز گردنند
  

ديگر مشکالت آن زن و  "طالقه» کردن زن است. اگر نفر دومی با آن زن همبستر شدآيه ای که مربوط به قانون بی معنی « سه 
  مرد اولی حل خواهد شد؟ چطور همخوابگی با يک مرد ديگر به مشکالت آنان کمک خواهد کرد؟

  
  

  ٢۴) آيه ۴سوره نسا(
  مگر آن زنان که متصرف "نکاح زنان محصنه( زنان شوهردار) نيز بر شما حرام شد

  ه ايد........و مالک شد
  

  اينجا منظور همان « زنان کافران» است که به وضوح تصاحب و تجاوز به آنها حالل شمرده شده. چرا؟
  چه کسی کافر شمرده ميشود؟ کسانی که حاضر به مسلمان شدن نيستند.

  چه کسی تعيين کننده اين امر است که کدامين کافرند و کدامين غيرکافرند؟  محمد؟؟؟؟؟ 
  
  

  ٣۴) آيه ۴سوره نسا(
  مردان را  بر زنان تسلط و حق نگهبانی است. بواسطه آن برتری که هللا بعضی

  را بر بعضی مقر داشته و .....
  زنانيکه از مخالفت و نافرمانی آنها بيمناکيد بايد نخست پند دهيد و از خوابگاهشان

  دوری جوييد در صورت نافرمانی آنها را بزدن تنبيه کنيد.
  



  
واضح برتری يک نوع مومن آزاد(مرد) بر ديگر نوع مومن آزاد(زن). و اينکه چطور هللا به بندگان مسلمان اين همه نمونه 

  اول با خودداری کردن از همخوابگی با آنها و در نهايت با کتک زدن.  "خود دستور تنبيه کردن زنان را ميدهد
  آيا واقعا هللا بخشنده و مهربان است؟؟؟ 

  
  

  ٢٨) آيه ٣٠سوره روم(
   برای هدايت شما از عالم خود شما مثالی زد(شما فکر کنيد) آيا هيچيک ازهللا

  غالم و کنيزان ملکی شما در آنچه ما روزی شما گردانيديم با شما شريک هستند؟
  تا شما و آنها در آن چيز بی هيچ مزيت مساوی باشيد؟ و همانقدر بيمی که شما از

  ن روشن آيات خود را  برای مردم باما چني "نفوس خود داريد هم از آنان داريد
  عقل و هوش بيان ميکنيم.

  
  

  ٧۵) آيه ١۶سوره نحل(
  هللا مثلی زده(بشنويد) آيا بنده مملوکی که قادر بر هيچ (حتی بر نفس خود) نيست
  با مردی آزاد که ما به او رزق نيکو( و مال حالل بسيار) عطا کرديم که پنهان و

  هرگز يکسان نيستند. ستايش "اين دو يکسانند "آشکار هر چه خواهد اتفاق ميکند
  مخصوص خداست و ليکن اکثر مردم آگاه نيستند.

  
  

  ٧۶) آيه ١۶سوره نحل(
  هللا مثلی زده(بشنويد) دو نفر مرد يکی بنده ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز

  و کل بر موالی خود و از هيچ راه خيری به مالک خود نرساند و ديگری مردی 
  آيا "تدر که بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود هم براه مستقيم باشدآزاد و مق

  اين دو نفر يکسان هستند(هرگز يکسان نيستند مثل کافر و مومن).
  

فرق ميان انسانها را برای آنها بيان کند. مکته مهم  "در اينجا محمد يا هللا تالش کرده با مثال آوردن از زندگی معمولی مردم
ی در درجه اول باعث به بند افتادن اين بندگان و برده شدن اين بردگان و کنيز شدن اين کنيزان بوده است؟ اينجاست که چه ک

  خود کسی که اين آيه را  نازل ميکرده. "آری
  
  

  ١٧٨) آيه ٢سوره بقره(
  ای اهل ايمان حکم قصاص کشتگان چنين معين گشت که مرد آزاد در برابر مرد

  ده و زن را  بجای زن قصاص ميتوانيد کرد چون صاحبآزاد و بنده را در مقابل بن
  خون که برادر دينی اوست بخواهد درگذرد بدون ديه گرفتن ......

  
يعنی مرد آزاد را در مقابل کشتن يک زن  "حکم قصاص هم اين چنين تعيين شده که يک مرد آزاد در مقابل يک مرد آزاد و .....

فقط آن  "مردی زنی يا بنده ای را کشت حکم قصاص در مورد آن مرد اجرا نخواهد شد يا يک بنده نمی توانيد قصاص کنيد. اگر
  يک مرد آزاد را  کشت چه اتفاقی می افتد؟ "مرد مجبور به پرداخت ديه خواهد بود. ولی اگر يک زن يا يک بنده

  آيا احکام قصاص در مورد آنها اجرا نخواهد شد؟؟؟؟ 
پس بايد قبول کرد که هنگام قصاص هم اين برتری  "د آزاد را برتر از زن و بنده ميدانددر آيه های پيش ديديم که هللا يک مر

خود زن کشته خواهد شد ولی اگر يک مرد يک زن را کشت هيچ  "يک مرد آزاد را کشت "اجرا خواهد شد. يعنی اگر يک زن
  اتفاقی نخواهد افتاد. آيا اين است عدالت هللا؟

  
اگر مسلمان شدی  "م محمد فقط دو راه وجود دارد يا مسلمان شو و يا کافر محسوب خواهی شددر کوتاه ميتوان گفت در اسال

بايد خمس و زکات را  به پيغمبر عطا کنی تا آن حضرت در رفاه زندگی کند و اگر هم تن به اسالم ندادی جان و مال و زن و 
برده ای يا بنده ای يا کنيزی بيش نيستی و در نتيجه به حکم فرزند تو  بر مسلمانان حال است. اگر هم زنده به چنگ آنان افتادی 

  هللا (محمد) دارای هيچ حق و حقوقی نيستی.
  



حاال اگر بگوييم که کافران فقط بخاطر کافر بودن و بخاطر نافرمانی از فرمان هللا نبايد از حق و حقوق يکسان برخوردار باشند 
  ز يک انسان معمولی و آزاد هم کم ارزشترند؟ولی چرا زنان مومن و بندگان مومن ا "يک چيزی

  
آيا اين هللا همان آفريننده دنياست يا که خود آفريده دست محمد است که هر موقع هر چيزی ميخواسته يک آيه نازل ميکرده 

  است؟ 
  

سالم بوده که باعث آيا در طول سالها به ما ايرانيان نگفته اند که اسالم دين برابری و برادری بوده و اين دست آورده های ا
شده ايرانيان بدون هيچ پايداری تسليم تازيان شوند؟ و اين هم دروغی بزرگتر از اولی که ما ايرانيها را ترسو و  بی فرهنگ 

  نشان داده اند که حتی قادر به دفاع از مملکت خود نبوده ايم.
و ما بايد خود را ممنون و متشکر حس کنيم. و ديديم که اينکه تازيان به همراه خود مکتب برابری را  برای ايرانيان آورده اند 

  چه بود معنی برابری از ديد هللا(محمد).
  

مردمش می توانستند با آغوش  "آزرميدخت) ميتوانست به درجه فرمانروايی آن برسد "آيا کشوری که در آن يک زن(پوراندخت
  باز اين چنين قوانينی را بپذيرند؟

  
سالم نمی دادند کافر محسوب ميشده اند؟ مگر پرستش خداوند يکتا کافی نيست؟ يا اينکه حتما نامش بايد آيا ايرانيانی که تن به ا

  هللا باشد و زبانش عربی؟
  
  

  در آخر:
برای درک بيشتر ارزش و مقام زن در اسالم بايد به زندگی خصوصی محمد و زنانش هم نگاهی کرد تا بهتر ديد که آورنده اين 

و اين جز عدالت نيست که انتظار رود که يک پيامبر بايد خود  "ی و چگونه رفتاری با زنانش داشته استآيين خود چه افکار
  الگويی برای مردم ناآگاه باشد. ولی اين خودش مبحثی جداگانه است. 

  
  
 
 
 
 
  

  زنان اهدايی
   
   

  پيغمبر بخشيده است. « ام شريک دوسيه » زن بيستم محمد بود. او  يکی از چهار زنی است که خويشتن را  به
چه غير از زنان عقدی که ازدواج با آنها مستلزم تشريفاتی چون مهر و حضور گواه و رضايت ولی است و غير از بردگان که 

در حرمسرای محمد طبقه ديگری نيز از زنان وجود داشت و  "در صورت داشتن شوهر کافر يا مشرک بر مسلمانان حالل هستند
  خويشتن را به محمد هبه(بخشيدن) ميکردند.آنان زنانی بودند که 

   
  و خوله نيز خود را هبه کرده بودند). "زينب "ام شريک نيز خود را  به محمد هبه کره است. ( سه زن ديگر ميمونه

 عايشه را آشفته کرد زيرا ام شريک زيبا بود و محمد بی درنگ اين تقديمی را پذيرفته بود. می "هبه کردن اين زنان به محمد
  گويند از فرط رشک عايشه گفته است:  « نمی دانم زنی که خويشتن را  به مردی تقديم کند چه ارزشی دارد؟ »

  سوره احزاب نازل شد که تاييد و تصوی عمل ام شريک و قبول محمد است: "۵٠و از اين رو است که قسمت اخير آيه 
   

  ۵٠) آيه ٣٣سوره احزاب(
  را ادا کردی بر تو حالل کرديم و کنيزانیای پيغمبر ما زنانی را که مهرشان 

  که به غنيمت خدا تو را نصيب کرد و ملک تو شد و نيز دختران عمه و دختران 
  دايی و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود هجرت کردن و نيز زن مومنه ای 

   "که خود را  به رسول بی شرط  و مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مايل باشد
  ين حکم مخصوص تست و نه مومنان که ما حکم زنان عقدی و کنيزان ملکی که ا

  اين زنان را همه بر تو حالل کرديم  "مومنان را (قبال چهار زن) بعلم خود بيان کرديم
  بدين سبب بود که بر وجود(عزيز) تو در امر نکاح هيچ حرج و زحمتی نباشد......



   
ميکند تمام زنان و کنيزانی را که به غنيمت نصيبش شده و چون هللا قبال غنيمت گرفتن  در قسمت اول اين آيه هللا بر محمد حالل

هر زنی را  برای مسلمانان حالل کرده پس اين زنان ميتوانند زنان شوهردار يا بی شوهر و غيره هم باشند. همينطور که 
فرار کردند و با او پيوند ياری بستند. اينجا هللا  ميدانيد در موقع فرار محمد از مکه به مدينه دشتهای از مردم مکه با محمد

  دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله اين گروه را هم بر محمد حالل ميکند.
   

هللا گرفتن هر زنی را  برای محمد آزاد کرده و اين حکم فقط مخصوص محمد است و نه کس ديگری و آن هم به خاطر عزيز 
زن به ايشان سخت نگذرد. همينطور که ميدانيم قانون ازدواج باقی مردم را هللا قبال تعيين کرده  محمد است که در موقع کمبود
  است و آن هم چهار زن است.

   
  برای محمد حالل شده اند. "زنان مومنه ای که خودشان را بی قيد و بند به محمد ببخشند

رع فی هواک» يعنی می بينم خدايت به انجام خواهشهای عايشه چون چنين ديد گستاخانه به محمد گفت: « انی اری  ربک يسا
  نفسانی تو ميشتابد.

   
  سوره احزاب ناز شد:  ۵١آيه  "آن وقت برای تنبيه عايشه

   
  ۵١) آيه ٣٣سوره احزاب(

  تو ای رسول هر يک از زنانت را که خواهی از نوبتش موخردار  و هر را که 
  خود راندی اگرش (بمهر) خواندی خواهی به خود بپذير و هم آنرا که (بقهر) از 

  (اين مختار مطلق بودنت بر زنان) بهتر شادمانی دل و  "باز بر تو باکی نيست
  روشنی ديده انهاست و هرگز هيچيک بايد محزون نباشند بلکه به آنچه ايشان 

  را عطا کردی هميشه خشنود باشند......
   
   

که در حقيقت آن را می  "را نازل ميکند ۵٢ی تسکين روحيه آنها آيه برا "پس از اين ضربه محکمی که محمد به زنانش زده
  توان نوعی ايجاد خشنودی شمرد.

   
  ۵٢) آيه ٣٣سوره احزاب(

  نه عقد هيچ زن بر تو حالل است و نه مبدل  "ای رسول بعد از اين(زنان) ديگر
  هز چند از حسنش به شگفت آيی  وبسيار در  "کردن اين زنان به ديگر زنان

  ت زيبا آيد مگر که کنيزی مالک شوی و هللا بر  همه چيز مراقب و نگهبان نظر
  است. 

   
بايد يادآوری کرد که کنيز در اسالم زنی بدشت امده در جنگ است و يا اسيری خريداری شده از ديگران. گفته هللا به محمد به 

ست اگر زن ديگری را عقد کنی و نميتوانی زنانت را اين معنی  است که اين تعداد زنانت برای تو کافی است و برای تو حالل ني
انستند زنهای خود را با هم عوض کنند. هللا اين کار زنان ديگر عوض کنی که در آن زمان رسمی بود بين تازيان که مردان ميتو

هر چند که آن زن بسيار خوش رو باشد.  ولی در آخر راه فراری برای محمد باز ميگذارد و  "را هم برای پيغمبر حرام کرد
  در اين صورت مانعی ندارد. "مگر اينکه کنيزی مالک شوی "ميگويد

   
 "چون ازدواجهای عقدی جز مشکالت و تشريفات چيزی در بر نداشته اند "وده تا زنانشاين آيه بيشتر به نفع محمد ب "در حقيقت

 مشکالتی چون مهرو حضور گواه و رضايت ولی و غيره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  محمد ؛ زينب و زيد
 
  

سم تازيان زينب زن زيد ابن حارثه بود. زيد را خديجه در جوانی خريد و به محمد بخشيد. محمد نيز او را آزاد کرد و مطابق ر
او را به فرزندی پذيرفت. فرزند خوانده  در سنن جاهليت حکم فرزند را داشته و تمام احکام پدر فرزندی چون ارث و حرمت 

  ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است.
  

يق و فداکار محمد هم اطرافيان محمد زيد را  زيد بن محمد می خواندند و زيد عالوه بر عنوان پسر خواندگی يکی از ياران صد
  محسوب می شد.

  
زينب دختر عمه محمد بود و خود محمد او را برای زيد خواستگاری کرد و چون زيد بنده آزاد شده بود؛ زينب و برادرش 

سوره احزاب ديگر نه زينب و نه برادر قادر به  ٣۶عبدهللا از قبول اين خواستگاری اکراه داشتند. ولی پس از نزول آيه 
  ی بودند.نافرمان

  
  ٣۶سوره احزاب ؛ آيه

هيچ مرد و زن مومن را در کاری که هللا و رسول حکم کنند اراده و اختياری نيست (که رای خالفی اظهار نمايند) و هر کس 
نافرمانی هللا و رسول کند؛ دانسته به گمراهی سختی افتاده است ( پيغمبر زينب دختر عمه اش را  به زيد غالم آزاد کرده خود 

  دواج کرد و زينب گفت من از اشراف قريشم غالمی را  به شوهری نپذيرم؛ اين آيه نازل شد و پذيرفت).از
  

پس از اين آيه زينب و عبدهللا به درخواست محمد گردن نهادن و زينب را  برای زيد عقد کردند. ولی پس از اندکی محمد که تا 
و مهر زينب در دلش می نشيند. زينب از اين مسئله آگاه شده که محمد  به آن روز زينب را نديده بود؛ چمشش بر زينب می افتد

از او خوشش ميايد و از آن به بعد شروع به گاليه و شکايت کرده و زيد را آگاه می سازد که از اين ازدواج ناراضی است؛ چرا 
  که خود را از خانواده رسول ميدانست و زيد بنده ای بيش نبود.

  
و گفت که ميخواهم از زنم جدا شوم. محمد از او پرسيد که آيا اتفاقی افتاده است؟ زيد جواب داد که نه؛  پس زيد پيش محمد رفت

  ولی او خود را برتر و شريفتر از من ميداند و اين امر مرا ناراحت کرده است.
  

  سپس اين آيه نازل شد:
  ٣٧سوره احزاب؛ آيه 

عمت آزادی (يعنی زيد حارثه) به نصيحت گفتی برو زن خود را نگهدار و و چون تو به آنکس که هللا ش نعمت اسالم و تواش ن
(که زينب را بگيری و حرمت ازدواج با زن پسر خوانده را که در  آنچه در دل پنهان ميداشتیاز هللا بترس (وطالقش مده) و 

سزاوارتر بود بترسی؛ پس ما هم  جاهليت بود منسوخ کنی) هللا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسيدی و از هللا
چون زيد از آن زن کام دل گرفت و طالقش داد او را به نکاح تو درآورديم تا بعد از اين مومنان در نکاح زنان پسرخوانده خود 

  که از آنها کامياب شدند( و طالق دادند) بر خودش حرج و گناهی نپندارند و فرمان هللا به انجام رسيد.
  

حمد از يک طرف به زيد گفته است که برو زن خود را  نگه دار و طالقش مده و از طرف ديگر اين آيه را نازل از قرار معلوم م
کرده که هم گواه بر نصيحت خود بوده و هم گواه بر آنچه در دل پنهان ميداشته؛ که هللا اين راز دل محمد را  آشکار ميکند و 

 بترسی تا از حرف مردم؛ پس هللا به همين خاطر زينب را از زيد طالق گرفته و ميگويد: که تو (محمد) سزاوارتر بود که از هللا
  به عقد تو(محمد) درمی آورد تا از آن به بعد همه مومنان بتوانند با زنان پسر خوانده خويش ازدواج کنند.

 او را به زنی به او يعنی خالصه محمد طالق آنها را جاری ساخت و خود زيد را مامور کرد که برود و به زينب بگويد که هللا
  محمد؛ داده است و خود را برای پذيرايی از محمد آماده کند.

  
برای ساکت کردن مردم کافی نبوده و هللا؛ کارگزار امور کمر به پايين محمد؛ از  ٣٧همينطور که آيات بعدی پيداست فقط آيه 

  عزيز خود شتافته. تمامی کارهای دنيا دست کشيده و بار ديگر به ياری محمد؛ همدست
  

  ٣٨سوره احزاب؛ آيه 
پيامبر را در حکمی که هللا ( در نکاح زنان پسرخوانده) بر او مقرر فرموده گناهی نيست؛ سنت الهی در ميان آنان که درگذشتند 

  بود. ) و فرمان هللا حکمی نافذ و حتمی خواهدکه انبيا را توسعه در امر نکاح و تحليل برخی محرمات استو هم اينست( 
  

پيغمبر را در اين امر گناهی نيست؛  هللا او را مجبور به اين کار کرده است؛ و آن هم به دليل اين است که بايد بين انبيا و مردم 
  عادی در مورد همخوابگی( امر نکاح) فرقی وجود داشته باشد!!!!



  
اگر بيشتر توجه کنيد؛ اين است که انبيا   "ست»معنی اين جمله ؛ « که انبيا را توسعه در امر نکاح و تحليل برخی محرمات ا
  دختر؛ خواهر؛ ....) هم همخوابگی کنند. اجازه دارن که با برخی محرمات ( کسانی که با او محرم هستند؛ از قبيا مادر

  
  

  ٣٩سوره احزاب؛ آيه 
هيچکس جز هللا نمی ترسند و هللا برای اين سنت هللا است در حق آنانکه تبليغ رسالت هللا به خلق کنند و از هللا ميترسند و از 

  حساب و مراقبت کار خلق به تنهايی کفايت ميکند.
  

  ۴٠سوره احزاب؛ آيه 
محمد پدر هيچيک از مردان شما (زيد و عمرو) نيست ( پس زينب زن فرزند پيغمبر نبود و پس از طالق او را تواند گرفت) 

  ليکن او رسول هللا و خاتم انبياست. هللا ....
  

  ٢٣ره نسا؛ آيه سو
حرام شد بر شما ازدواج با مادر و خواهر وعمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و 

مادرزن و دختران زن که در دامن شما تربيت شده اند؛ اگر با زن مباشرت کرده باسيد پس اگر دخول با زن نکرده ولی طالق 
  ولی نه زن پسر خواندهخترش ازدواج کنيد و نيز حرام شد زن فرزندان صلبی دهيد باکی نيست که با د

نيز حرام شد جمع ميان دو خواهر مگر آنکه بيش از نزول اين حکم کرده اند که هللا از آن درگذشت زيرا هللا در حق بندگان 
  بخشنده و مهربان است.

  
  ن آنها و انبيا فرقی وجود داشته باشد!!!اين آيه ها را هم هللا برای ديگر مسلمانان فرستاد تا ميا

 

 

 عايشه و صفوان
   

جز غنايمی بود که از غزوه مريسيع(بنی  "جويريه دختر حارث بن ابوضرار رئيس قبيله بنی مصطلق و  زن مسافع بن صفوان
  المصطلق) بدست يکی از مسلمانان افتاد.

   
پس جويريه پيش محمد رفت و از او طلب  "غيرقابل پرداخت بود مالک جويريه از او طلب فديه(خراج) ميکرد که برای جويريه

  محمد چهار صد درهم به مالک او داد و جويريه را خريد و با او ازدواج کرد. "کمک کرد و چون جويريه زن زيبا و با کمالی بود
   

يکی از مخالفان بانفوذ محمد در در اين حين در مدينه بين نوکر عمرو يکی از مردمان خزرج نزاعی درگرفت و عبدهللا بن ابی 
مدينه از اين مسئله استفاده کرده و شروع به برآشفتن مردم کرد. به همين دليل محمد در مراجعت به مدينه شتاب کرد تا عبدهللا 

  بن ابی را از تحريک و دسيسه باز دارد.
چر  "جديد گرفته بود چندان خوشحال نبود در اين سفر عايشه همراه محمد بود و از اينکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن

زينب و زيد...) و به عقد خود  "اينکه قبل از اين غزوه محمد بعد از مشکالت فراوان زينب را از زيد جدا کرده بود(...محمد
ای قضای عايشه بر "دراورده بود و حاال هم جويريه را در اين غزوه خريداری کرده بود. در موقع يکی از توقفهای کوتاه سپاه

حاجت بيرون ميرود و در همان زمان يکی از جواهرات خود را گم ميکند و به همين دليل از سپاه جا ميماند. يعنی کنيزان 
  عايشه کجاوه خالی او را بر شترش ميگذارند ولی متوجه نميشوند که عايشه در آن نيست و سپاه به راه خود ادامه می دهد.

   
عقب دار سپاه به او برسد. صفوان عايشه را بر شتر خود سوار ميکند و  "فوان بن المعطلعايشه همانجا صبر ميکند تا ص

  فردای آن روز به مدينه می آورد.
   

زينب عايشه را متهم به رابطه با صفوان ميکند و عبدهللا بن ابی که مخالفت  "به دليل رقابتی که بين زينب و عايشه وجود داشته
  نب و خواهرش هم صدا شده و اين خبر را در شهر پخش ميکنند.او با محمد آشکار بود با زي

   



پس از مدت بيست روز اين شايعات به گوش عايشه ميرسد( به گفته عايشه) ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی اعتنايی محمد 
علی را مامور  "عيت امرابوبکر برود. از طرف ديگر محمد در تالش بدست آوردن واق  "عايشه را وادار ميکند تا به خانه پدرش

  به بازجويی از « بريره» کنيز عايشه ميکند که حتی علی بريره را در حضور محمد کتک ميزند ت اشايد ماجرا را فاش کند.
   

آيا برای کشانی که کجاوه عايشهرا بر شترش ميگذارند مقدور نبود که بفهمند که کجاوه خالی است يا پر؟؟ آيا نميتوانستند 
را نگاه کنند و يا با عايشه گفتگويی داشته باشند؟ أيا عقب دار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع داخل کجاوه 

  خطر است نمی توانست خود را سريع به سپاه محمد برساند؟
   

سوره نور با وجود اين شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عايشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و 
  نازل شد. !!!

   
) متعددی درباره حد زنا(مجازات زنا) و حد تهمت زدن آمده است و دوباره ميتوان گفت که منظور ٢۶تا  ٣در سوره نور آيات(

از نازل شدن اين آيه ها در اصل برای تبرئه کردن عايشه و حفظ آبروی محمد از حرفهای مردم مدينه بوده است. همينطوری 
  به اينجا ديده ايم هللا در خدمتگذاری به محمد اماده بوده و شتابان آياتی برای تبرئه عايشه بر محمد نازل ميکند. که بارها تا 

   
نکته مهم و قابل توجه گناهکاری يا بی گناهی عايشه نيست بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان اين 

  حی ها در موقع لزوم نازل می شوند.و

   
خواهر زينب به جرم تهمت زدن ناروا به عايشه هشتاد ضربه شالق  "حسان بن ثابت و جمنه "ر اين ماجرا مسطح بن اثاثهدر آخ

  خوردند.
   
   

  ۴آيه   " ٢۴سوره نور 
  انگاه چهار شاهد(عادل) بر دعوی "انانکه بزنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند

  ديگر هرگز شهادت آنها را آنان را هشتاد تازيانه کيفر دهيد و "خود نياورند
  نپذيريد که مردمی فاسق هستند.

   
   

  ١١آيه  " ٢۴سوره نور 
  همانا از آن گروه منافقان که بهتان بشما مسلمانان بستند ( و به عايشه تهمت 

  کار ناشايست زدند که رسول را بيازارند) ميپندارند ضرری به آبروی شما
  بر کنيد از هللا)  خواهيد يافت وميرسد بلکه خير و ثواب نيز(چون بر تهمت ص

  هر يک از آنها بعقاب اعمال خواهند رسيد و هر کس از منافقان که راس و
  منشا اين بهتان بزرگ گشت هم او بعذابی سخت معذب خواهد شد.

   
   

  ١٢آيه  " ٢۴سوره نور 
  آيا سزاوار نبود که شما مومنان زن و مردتان چون از منافقان چنين بهتان و 

  ا شنيديد حسن ظنتان درباره يکديگر بيشتر شده گوييد اين سخن منافقاندروغ ه
  دروغی است آشکار.

   
   

  ١٣آيه  " ٢۴سوره نور 
  چرا منافقان بر دعوی خود چهار شاهد (عادل) اقافه نکردند پس حاليکه شاهد

  نياوردند البته نزد هللا مردمی دروغ زنند.
   
   

  ١۴آيه  " ٢۴سوره نور 
  مت هللا در دنيا و عقبی شامل مومنان نبود به مجرد خوض درو اگر فضل و رح



  اينگونه سخنان بشما عذاب سخت می رسيد.
   
   

  ١۵آيه  " ٢۴سوره نور 
  زيرا شما آن سخنان(دروغ) منافقان از زبان يکديگر تلقی کرده حرفی به زبان 

  هميگوييد که علم به آن نداريد و اين کار سهل و کوچک ميپنداريد در صورتيک
  نزد هللا گناهی بسيار بزرگ است.

   
   

  ١۶آيه  " ٢۴سوره نور 
  چرا به محض شنيدن اين سخن نگفتيد که هرگز ما را تکلم به اين روا نيست.

  پاک هللا اين بهتان بزرگ و تهمت محض است.
   
   

  ١٩آيه  " ٢۴سوره نور 
  اهل آنانکه (چون عبدهللا بن ابی سلول و غير او) دوست ميدارند که در ميان

  ايمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنيا و آخرت عذاب دردناک
  خواهد بود و هللا ميداند و شما نميدانيد.

   
   
   

  حاشيه قرآن مربوط به اين ماجرا:
نانکه باب عايشه نزول يافته آنانکه در اثنا مراجعت از غزوه بنی المصطلق شبی برای ضرورت از لشگرگاه بيرون ميرود چ

معهود آن زمان بوده برای جستجو کردن گردن بندش که در آن وقت با خود نمييابد توقفش زياد واقع می شود تا آناکه وحيل 
لشگر کوچ نموده هودج(کجاوه) او را نيز بگمان آنکه او نيز در آنست بار کرده روانه ميشوند چون عايشه برميگردد و ياری 

ان که عقب لشگر ميامده ميرسد او را بر شتر خود سوار کرده و خود پياده مهارکشان در نمی بيند همانجا ميماند پس صفو
ميان روز به لشگر ملحق ميشود و از اين راه ارباب نفاق سخنان ناشايست ميگفتند و رفته رفته بحضرت رسول رسيد آن 

  حضرت مغموم شد تا آنکه در برائت عايشه اين آيات نزول يافت.
   
   
 

  
  حفصه "ريهما "محمد

   
   

  ماريه قبطيه يکی از کنيزان محمد بود. ماريه را از مصر برای محمد هديه فرستاده بودند.
که در نتيجه محمد مايه را  بر خود حرام کرد  ") شد۶۶وقايعی که ميان محمد و ماريه اتفاق افتاد باعث نازل شدن سوره تحريم(

  و به همين دليل سوره تحريم ميخوانند.
   

  سال» خود در مورد اين واقعه اين چنين مينويسد: ٢٣شتی» در کتاب «« علی د
   

« ماريه روزی نزد پيغمبر آمد. آن روز پيغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در  خانه نبود. حضرت همانجا با ماريه همبستر شد 
خانه و در بستر او خوابيده است.  و در اين اثنا حفصه سر رسيد و داد و بيداد براه انداخت که چرا حضرت با کنيز خود در

  پيغمبر برای تسکين خاطر حفصه و آرام کردن وی ماريه را  بر خود حرام کرد.
البد پس از رفع بحران يا بواسطه عالقه ای که به ماريه داشته و يا بواسطه اين که ماره از تحريم خود بر پيغمبر ناراحت شده 

ماريه بر خويشتن عدول(صرف نظر) کرد و برای تبرئه و تزکيه وی آيه های  و باز خواست کرده بود حضرت از حرام کردن
  اول تا پنجم سوره تحريم نازل شده است.»

   
   



  ١) آيه ۶۶سوره تحريم(
  "ای پيغمبر گرامی برای چه آنرا که هللا بر تو حالل فرمود بر خود حرام کردی

  و مهربان است.تا زنانت را از خود خشنود سازی در صورتيکه هللا آمرزنده 
   

  البته فقط در حق محمد. "آ� بخشنده و مهربان است
   
   

  ٣) آيه ۶۶سوره تحريم(
  وقتی پيغمبر با بعضی از زنان خود( يعنی با حفصه سخنی راجع به ماريه يا

  ) به راز گفت( و به او سپرد) آن زن چون راجع به رياست ابوبکر و عمر
  هللا بر  "بر سر پيغمبر آگه ساخت خيانت کرده و ديگری( يعنی عايشه) را

  رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اظهار کرد( و برويش آورد) و برخی
  آن زن گفت رسوال تو را که واقف ساخت؟  "را از کرم پرده نهاد و اظهار نکرد

  رسول گفت مرا هللا دانای آگاه(از همه  "(که من سر تو بر کسی فاش کردم)
    داد.اسرار عالم) خبر 

   
دليلی برای اين گفته داشته است و آن را در قرآن وارد کرده  مهدی الهی قمشه اینمايان است مترجم بسيار معتبر قرآن آقای 

  که اين راز ميتواند قولی که محمد به حفصه درباره خالفت پدرش عمر داده باشد تا او را ساکت کند. "است
   

هللا هم اين خيانت حفصه را  "فصه هم خيانت کرده آن راز رسول را به عايشه گفتح "به هر سوی رسول رازی را به حفصه گفت
به گوش رسول خود رساند. رسول هم بعضی از سخنان هللا را به حفصه گفت و بعضی را نگفت. حفصه پرسيد: چه کسی اين 

گوش من رسانده است که تو به  مسئله را  به گوش تو رسانده است. رسول هم در جواب حفصه گفت که هللا اين حرف را  به
  من خيانت کرده ای. 

   
آيا اين در شان خداوندگار بزرگ است که به مسائل زناشويی محمد بپردازد و بين محمد و زنانش خبرچينی کند؟؟؟؟ آيا اين 

  اهانتی بزرگ به پروردگار آسمانها نيست؟؟؟؟ 
   
   

  ۴) آيه ۶۶سوره تحريم(
  توبه کنيد که البته دلهای شما(خالف رضای پيغمبر) اينک اگر هر دو زن به درگاه هللا

  ميل کرده است و اگر با هم به آزار او اتفاق کنيد باز(هرگز بر او غلبه نکنيد) که
  هللا يار و نگهبان اوست و جبرئيل امين و مردان صالح و با ايمان و فرشتگان حق

  يار و مددکار اويند.
   

دانند که آنها  بر خالف رضای محمد عمل کرده  و او را آزرده اند. هميچنين بايد بدانند و آن دو زن يهنی عايشه و حفصه بايد ب
هرگز پيروز نخواهند شد چون هللا و جبرييل و همه فرشتگان در خدمت  "که اگر با هم همدستی کنند و بنا  به آزار محمد بگذارند

  کرد. محمد هستند و او را  در مشکالت زندگی و همخوابگی ياری خواهند
   
   

  ۵) آيه ۶۶سوره تحريم (
  هللا زنان بهتر از شما به جايتان با "اميد است که اگر پيغمبر شما را طالق دهد

  او همسر کند.  که همه با مقام تسليم و ايمان و خضوع و اطاعت اهل توبه و 
  عبادت رهسپار (طريق معرفت) باشند چه بکر و چه غير بکر.

   
   

  ظور از ياری دادن چيست!!و اينجا می بينيم که من
   

حاشيه نويسی در قرآن خود سند ديگری است که مجتهدان و ٰقآن نويسان از آن استفاده کرده تا وقايعی را که باعث نزول آيات 
  شده اند را برای خوانندگان بازگو نمايند.

اهی بياندازيم تا تصويری واضحتر از نگ "به همين دليل بجاست که به آن قسمت از حاشيه قرآن که مربوط به سوره تحريم است
  مسائل خانوادگی محمد داشته باشيم.



   
   

  حاشيه قرآن مهدی الهی قمشه ای درباره سوره تحريم:
روزی در بيت حفصه يا در بيت عايشه خلوت کرد و  "شان نزول آنکه حضرت رسول با ماريه قبطيه کنيز ام ولدش ابراهيم بود

چنانکه در بيان تحريم تحرير خواهد يافت  "ين جهت حضرت رسول ماريه را  بر خود حرام کردپس با "حفصه بر آن آگاهی يافت
و به حفصه فرمود که اين راز را  با کسی مگو و چون آن حضرت بيرون رفت حفصه به عايشه گفت و بوحی الهی آن حضرت 

طلعت حفصهّ علی النبی و هومع ماريه فقال و در تفسير علی بن ابراهيم از حضرت صادق مروی است که فرمود ا "اطالع يافت
النبی و هللا ما اقربها فامره هللا ان يکفر عن يميه و در کافی از حضرت امام محمد باقر نيز قلف ان اليقربها نيز مذکور است و 

فرمود تا بقولی آن که حضرت رسول همواره بعد از فراغ از نماز صبح بر در حجره يکی از ازدواج برسم نوازش مرورهّ مي
آنکه در بعضی اوقات زينب بنت جحش از عسلی که برايش آورده بودند شربت ميساخت آن حضرت مياشاميد و باين وسيله 

توقف آن حضرت نزد زينب زياده بر معهود واقع ميشد پس عايشه و حفصه توطئه کرده بآن حضرت گفتند از تو بوی مغافير 
آن حضرت فرمود از مغافير نخورده ام بلکه از شربت عسل زينب خورده ام پس  ميايد که صمغی است بدبو از درخت عرفط  و

  گفته شد که زنبورش بر شکوفه عرفط چريده خواهد بود پس آن حضرت سوگند ياد کرد که از آن عسل نخورد.
   
   

  را آرامش می بخشيم؟؟؟ آيا اين همان قرانی است که ما ناآگاهانه بر مزار مردگان خود ميخوانيم و به خيال خود روح آنها 
  آيا اين همان قرآنی است که ما ناآگاهانه بر آن قسم ياد ميکنيم تا ابد به همسر خود وفادار باشيم؟؟ 

  آيا اين همان قرانی است که با آن سوگند ياد ميکنيم تا از آب و خاک و سرحدات ميهن خود دفاع کنيم؟؟
به مسائل  "و همه مخلوقات است که به زندگی زناشويی محمد دخالت ميکند آفرينده جهان "و آيا اين هللا همان آفريدگار عالم

  همخوابی او رسيدگی ميکند و برای پيدا کردن زنان باکره به محمد وعده ميدهد؟؟؟؟
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