
 
 

  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
اهد گذاشت و پس از اندک وا و عملکردهای افراد آن جامعه  تاثير خبه مرور زمان در فرهنگ آن جامعه و همچنين در بينش ه

  زمانی يک امر طبيعی تلقی خواهند شد.
  

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

  
  آيا از ديد اسالم زن و مرد با هم برابرند؟

  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 

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

  .است مده در جنگ است يا اسيری خريداری شده از ديگرانآبايد يادآوری شود که کنيز در اسالم زنی بدست 
  

يست بلکه ناشی از چيزی که روشن است اين است که مشکالت زنان در جامعه کنونی ايران ناشی از ايرانی بودن جامعه ما ن
  بيشتر با معيارهای اسالمی آشنا شويم. "نآقر "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: "نپذيرفتن نهايی هستتد که اسالم راآان رکاف  "« 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(
  کنيزکی..... با زنان مشرک ازدواج مکنيد تا ايمان آورند و همانا 

  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 کنيم روشنیبه  اينجا ميتوان فرق مومن آزاد و مومن کنيز را 
  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 

ت. اين به همان معنی است که در آيه  سح ابلکه بی ارزش بودن « کنيزان» مطر "ازدواج نکردن با مشرکان در ميان نيست
مثال خواسته است کنيزان را  !!!با کنيزان خود ازدواج کنيد. بعدی می بينيد که اگر زن آزاد پيدا نکرديد مسئله ای نيست که

ه اسالم و يا . آيا نبايد ارزش انسانها در پيش آفريدگار يکسان باشد؟ آيا ارزش آنها برحسب گرويدن آنها ب!مورد لطف قرار بده
  اينکه کنيز 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
  بعضی بمراتب ايمان شما که اهل ايمان همه(زن و مرد) بعضی از جنس

  پس کنيزان مومنه با اذن "ديگر (يعنی همه مومن) و در رتبه يکسانند
  نچه معين شده بدهيد کنيزکانی که عفيفآمالکش ازدواج کنيد و مهر آن بد

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

  (کنيزان را به زنی گرفتن) درباره کسی است که بترسد مبادا به رنج افتد
  (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.
  
  

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

ه اعمال زشت رو نها را غيرمستقيم تشويق به اعمال زشت نميکنه و يا به آنها غيرمستقيم اجازه بآولی آيا همين چشم پوشی 
  نميده؟

يا اين به آ "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؟

  
بگی نداشته باشند و بترسند از ارتکاب گناه ولی ازدواج با کنيزان به اين شرط است که مجبور باشند و کسی را  برای همخوا

  يعنی تنها مسئله همخوابی جنسی در نگر گرفته شده است. زناکاری!!!!
  

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

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

  "از زنان را بنکاح خود در آوريد که که شما را نيکو و مناسب با عدالت است
  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
  الت و ترک ستمکاری است.کنيد که اين نزديکتر به عد

  
  

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

  کنيد. رفع
  

يک کنيز و يک زن آزاد از نظر ارزشهای  آيا فرقی بين "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 
  نيست که از دهان محمد روان ميشود؟ آيا هللا بر هر چيز توانا و بهمه امور عالم و دانا نيست؟

  
  

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

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

  دور از هر آاليش را دوست ميدارد.



  
  ٢٢٣) آيه ٢سوره بقره(

  زنان کشتزار شمايند برای کشت به انها نزديک شويد هرگاه مباشرت آنان 
  و از هللا بترسيد و بدانيد کهو برای ثواب ابدی چيزی پيش فرستيد  خواهيد

  رفت. نزد او خواهيد
  

است و سپس در مورد  "نخست درباره خودداری کردن مردان با همخوابی با زنان در موقعيکه زنان عادت دارند ٢٢٢آيه 
  « ... از آنجا که هللا دستور داده به آنها نزديک شويد.» "دستور هللا حرف ميزند

  
  « دستور» هللا است. معنی کلمات عربی آيه با معنی ترجمه شده آن کامال متفاوت است. در مورد چگونکی اين ٢٢٣آيه 

  ) به اين صورت است:٢٢٣معنی مستقيم اين آيه (
  « زنان کشتزار شمايند و در هر جای کشت خود می توانيد وارد شويد.»

  
  

  سال درباره اين دو آيه چنين ميگويد: ٢٣در کتاب علی دشتی 
  
سوره بقره حکم نزديک نشدن به زن است در ايام قاعدگی تا حالت (پاک شدن زن از حيض) فرارسد. پس از  ٢٢٢در آيه  « 

» که اجازه فرمايد پس از طهر نزد زنان خود بروند از آن سويی فذا تطهرن فاتوهن من حيث امرکم هللا اين عبارت آمده است: «
از همان سويی که بواسطه حيض از رفتن بدان سو منع شده بوديد اما  "جاللينکه خداوند امر فرمود است يعنی بر حسب تفسير 

  می آيد که بکلی چيز تازه و تقريبا مشعر مفهومی مخالف مفهوم آيه قبلی است ميفرمايد: 2٢٣پس از اين آيه 
  
  .»نساکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم« 
  

  ارد شويد.يعنی زنان شما کشت شمايند و در هر جای کشت خود ميتوانيد و
  

  بهر سوی مزرعه می نويسد: انی شئتمجاللين در تفسير جمله 
  
  خوابيده از پيش(قبل) و از پس(دبر). "ايستاده "يعنی نشسته "»من قيام و قعود و اضطجاع و اقبال و ادبار« 
  

روی آورند بچه او چپ پس از آن می نويسد اين آيه در رد عقيده جهودان نازل شده است که ميگفتند اگر از پشت به پيش زن 
  خواهد شد.

  
صريحا ميفرمايد نزد زنان خود از آن سويی روی آوريد که خداوند امر فرموده است. بنا بر  ٢٢٣معتقد است که آيه  سيوطی

اعتراض عمر و جمعی از صحابه نسخ شده است زيرا اهل کتاب پهلوی زنان خود می خوابيدند و طبعا انصار که اهل مدينه 
روش را که به حجب و مستوری زن مناسب تر بود پذيرفته بودند. اما مهاجران بنا به عادت قريش و اهل مکه زن را بودند اين 

ده و از هر طرف او را  می غلطانيدند و لذتی می بردند از اين که آنها را بر پشت بيفکنند و دمر به انواع مختلفه دستمالی کر
  بيندازند و يا با پس و پيش او هر دو سر و کار داشته باشند.

  
يم. زن تن در نداده و گفت ما به يک پهلو می خواب "يکی از مهاجران زنی از انصار را برده بود و ميخواست با وی چنان کند

خبر به حضرت رسول رسيد و بدين جهت اين آيه نازل شد که « زن مال مرد است و هر گونه دلخواه اوست می تواند با او بر 
  آيد.»

  
احمد بن حنبل و ترمذی از ابن عباس نقل می کنند که عمر بامدادی نزد پيغمبر آمد و گفت: يا رسول هللا هلکت. ای پيغمبر خدا 

يعنی کاری خواستم  "رمود ما اهلکت يا عمر؟ عرض کرد « حولت رحلی الليله  فلم يرد عليه شيئا » از دست رفتم. پيغمبر ف 
مدبرات و مستلقيات (به پشت خوابيده) يعنی  "انجام دهم و نشد. آن وقت اين آيه نازل شد و معنی انی شئتم اين است « مقبالت

  .»طاق باز و دمر "از جلو از عقب
  
  
  

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



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

  ان حقوق مشروعی است چنانچه شوهرانخير و سازش دارند و زنان را بر شوهر
  ی خواهد بود و هللا بر همه چيزررا بر زنان ليکن مردان را  بر زنان افزونی و برت

  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 
که البته دليلش را  هللا به اين صورت توضيح می دهد: « مردان  "قع که مرد دوست داشت ميتواند زن را  دوباره صاحب شودمو

  چرا ؟؟؟؟؟ مگر اينان مومنان آزاد همه با هم  يکسان نبودند؟؟؟؟؟   را  بر زنان افزونی و برتری است».
  ؟؟؟؟؟ 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 ٢سوره بقره(
  اد روا نيست که آن زن و شوهر ديگر  بار رجوع کننددپس اگر زن را طالق سوم 

  اگر آن شوهر دوم زن را  طالق داد زن با شوهر "تا اينکه زن بديگری شوهر کند
  اگر .... "ه توانند بزوجيت باز گردننداول که سه طالق داد

  
ديگر مشکالت آن زن و  "آيه ای که مربوط به قانون بی معنی « سه طالقه» کردن زن است. اگر نفر دومی با آن زن همبستر شد

  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 "زنان محصنه( زنان شوهردار) نيز بر شما حرام شدنکاح 

  و مالک شده ايد........
  

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

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

  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 .....
  بگاهشانزنانيکه از مخالفت و نافرمانی آنها بيمناکيد بايد نخست پند دهيد و از خوا

  .آنها را بزدن تنبيه کنيددوری جوييد در صورت نافرمانی 
  
  

برتری يک نوع مومن آزاد(مرد) بر ديگر نوع مومن آزاد(زن). و اينکه چطور هللا به بندگان مسلمان  روشناين همه نمونه 
  يت با کتک زدن. اول با خودداری کردن از همخوابگی با آنها و در نها "خود دستور تنبيه کردن زنان را ميدهد

  آيا واقعا هللا بخشنده و مهربان است؟؟؟ 
  
  

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

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

  ما چنين روشن آيات خود را  برای مردم با "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
  زق نيکو( و مال حالل بسيار) عطا کرديم که پنهان وبا مردی آزاد که ما به او ر

  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

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

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

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

  خود کسی که اين آيه را  نازل ميکرده. "آری
  
  

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

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

  احکام قصاص در مورد آنها اجرا نخواهد شد؟؟؟؟  آيا
  

پس بايد قبول کرد که هنگام قصاص هم اين برتری  "در آيه های پيش ديديم که هللا يک مرد آزاد را برتر از زن و بنده ميداند
شت هيچ خود زن کشته خواهد شد ولی اگر يک مرد يک زن را ک "يک مرد آزاد را کشت "اجرا خواهد شد. يعنی اگر يک زن

  اتفاقی نخواهد افتاد. آيا اين است عدالت هللا؟
  

اگر مسلمان شدی  "محمد فقط دو راه وجود دارد يا مسلمان شو و يا کافر محسوب خواهی شد در کوتاه ميتوان گفت در اسالمِ 
جان و مال و زن و  بايد خمس و زکات را  به پيغمبر عطا کنی تا آن حضرت در رفاه زندگی کند و اگر هم تن به اسالم ندادی

است. اگر هم زنده به چنگ آنان افتادی برده ای يا بنده ای يا کنيزی بيش نيستی و در نتيجه به  لفرزند تو بر مسلمانان حال
  حکم هللا (محمد) دارای هيچ حق و حقوقی نيستی.

  
ايد از حق و حقوق يکسان برخوردار باشند حاال اگر بگوييم که کافران فقط بخاطر کافر بودن و بخاطر نافرمانی از فرمان هللا نب

  ولی چرا زنان مومن و بندگان مومن از يک انسان معمولی و آزاد هم کم ارزشترند؟ "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؟ 

  
به ما ايرانيان نگفته اند که اسالم دين برابری و برادری بوده و اين دست آورده های اسالم بوده که باعث آيا در طول سالها 

شده ايرانيان بدون هيچ پايداری تسليم تازيان شوند؟ و اين هم دروغی بزرگتر از اولی که ما ايرانيها را ترسو و  بی فرهنگ 
  ود نبوده ايم.نشان داده اند که حتی قادر به دفاع از مملکت خ

  

اينکه تازيان به همراه خود مکتب برابری را  برای ايرانيان آورده اند و ما بايد خود را ممنون و متشکر حس کنيم. و ديديم که 
  چه بود معنی برابری از ديد هللا(محمد).



  
مش می توانستند با آغوش مرد "آزرميدخت) ميتوانست به درجه فرمانروايی آن برسد "آيا کشوری که در آن يک زن(پوراندخت

  باز اين چنين قوانينی را بپذيرند؟
  

آيا ايرانيانی که تن به اسالم نمی دادند کافر محسوب ميشده اند؟ مگر پرستش خداوند يکتا کافی نيست؟ يا اينکه حتما نامش بايد 
  هللا باشد و زبانش عربی؟

  
  

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

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

  
  
  
  

 
  گردآورنده:

  ن کاويانیشاهي
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