
 
 

 ۴دين ارثی 

اي رسول مشركان را بگو كه شما به خدا كه زمين را در دو روز آفريد  كافر مي شويد و بر او مثل و ماند قرار مي دهيد؟او 
خداي جهانيان است و او زوي زمين كوه ها را برافراشت و انواع بركات و منابع بسيار در آنها قرار داد و قوت و ارزاق اهل 
زمين را در ۴ روز مقرر فرمود و روزي طلبان را يكسان در كسب روزي خود گردانيد(بر خالف آنچه در همه جا گفته خدا هر 

كه را خواهد وسيع روزي و هر كه را بخواهد تنگ روزي مي گرداند) و آنگاه به خلقت آسمانها توجه فرمود كه آسمانها دودي 
ر و كراهت بشتابيد. آنها عرضه داشتند ما با كمال ت يا به جببود. فرمود اي آسمان و زمين همه به سوي خدا با شوق و رغب

شوق و ميل به سوي تو مي شتابيم. .  آنگاه نظم هفت آسمان را در دو روز استوار گردانيد و در هر آسماني به نظم امرش  
ي داناست .  تقدير خدا وحي نمودو آسمان دنيا را به چراغ هاي روشن زيب و زيور داديم و از آسيب ديوان محفوظ داشتيم اين

روز انجام شد.  ٨توجه كنيد كه آفرينش در اينجا بر خالف جاهاي ديگر قرآن در   

از طرفي خدا با زمين و آسمان حرف مي زند و مي گويد يا با شوق يا با كراهت به سوي خدا بشتابيد.  و زمين و آسمان هم مي  
مراد از اين آيه اين است كه همه چيز رو به كمال خود مي  مي گويند  گويند ما با شوق و ميل به سوي تو مي آييم.  مفسران

يعني يك به توان  ١۴١٢ميليارد سال ديگر زمين در كام خورشيد فرو خواهد رفت.  و در  ۴رود.  اما به گفتهُ اختر شناسان در 
منظور است.  در اينجا هزار سال ديگر تمام  ستارگان خاموش و سيارگان  نابود خواهند شد. پس كدام تكامل ۴٢١  

اين سوره مي گويد: و اگر كافران از پرستش خدا تكبر ورزند.  فرشتگان نزد خدا شب و روز بي هيچ خستگي و مالل  ٧٣آيه 
 به تسبيح و طاعت حق مشغولند. 

تگان براي واند. فرشاگر خدا به پرستش بندگانش احتياج ندارد.  و هر انساني نماز و عبادات  را بايد براي تعالي روح خود بخ
اين سوره مي گويد: و اگر ما اين قرآن  ۴۴چه بي خستگي به عبادت مشغولند.  مگر آنها در كمال نهايي خود خلق نشدند؟آيه 

را به زبان عجم مي فرستاديم كافران مي گفتند چرا آيات اين كتاب مفصل و روشن نيست .  اي عجب آيا كتاب عجمي بر رسول 
مي شود؟و امت عربي نازل   

ال كه قرآن به زبان عربي نازل شده ما عجمان يا انگليسي زبانان يا. . . . .  مي پرسيم چرا قرآن به زبان بين المللي انگليسي  ح
 كه همه آن را مي فهمند نازل نشد؟

 سوره شوري:

ب از جنبش بايستد. بر پشت آ اين آيه مي گويد: و اگر خدا بخواهد باد را به سكون و آرامش وا مي دارد تا كشتي ها ٣٣سورهُ   

 در اينجا خدا نمي دانسته است كه كشتيهاي آينده به باد احتياج ندارند.  و به وسيلهُ موتور هاي قوي به حركت در خواهند آمد

اين سوره مي گويد و از رسوالن هيچ بشري را ياري آن نباشد كه با خدا سخن گويد مگر به وحي خدا يا از پس پردهُ  ١۵آيه 
ا رسولي فرستد تا به امر خدا هر چه او خواهد وحي كند كه او خداي داناي بلند مرتبه است.  يب عالم يغ  

سورهُ نساء ديدم كه گفت' خدا به موسي به طور واضح و آشكارا سخن گفت.  ٣۶١اما در آيه      

 سورهُ زخرف:

اين سوره مي گويد: ٢١آيه   

راي شما كشتيها و چهار پايان را در آب و خاك مقرر فرمودفريده و بو آن خدايي كه همهُ موجودات عالم را جفت آ  

 اما نه همهُ جانوران عالم جفتند و نه كشتي از مخلوقات خداست.  كشتي را انسان ساخته است نه خدا.  

حال داد؟.  و اين سوره مي گويد:اي مشركان آيا خدا از مخلوقات خويش دختران را برگزيد و شما را به پسران امتياز  ۶١آيه 
آنكه به هر كدام از مشركان دختري كه به خدا نسبت مي دهند مژده دهند. رويش سياه مي شود و خشم فرو مي رود. آيا كسي  
كه به زيب و زيور آراسته است و در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است چنين كس؟(اليق فرزندي خداست؟)و مشركان 

تر مي خوانند. آيا در وقت خلقت آتها حاضر بودند. تند.  د خفرشتگاني كه مخلوق و بندگان خدا هس  

سورهُ نجم نيز مي گويد:آيا شما را فرزند پسر و خدا را دختر است؟اگر چنين بودي باز هم تقسيمي نادرست بودي ٠٢در آيه   



د. چه پسر چه رزند نداراگر حضرت محمد ,براي زنان قرب و منزلتي قايل بود.  در جواب مشركان تنها به گفتن اينكه خدا ف 
دختر اكتفا مي كرد. اما از آنجا كه جنس زن را خوار مي شمرده . مي گويد  چنين كسي كه زيب و زيور دارد و در  خصومت از 

حفظ حقوق خود عاجز است. نمي تواند دختر خدا باشد.  ودر قسمت اول آيه مي گويدآيا خدا از مخلوقات خويش دختران را 
امتياز داد؟ اگر گفته بودند فرشتگان پسران خدا هستند اينگونه آشفته نمي شد.  بر پسران برگزيدو شما را   

دليلي بر توجيه برده داري است. در اين آيه مي گويد:آيا آنها بايد فضل و رحمت خداي خود را تقسيم كنند.  در صورتي  ٢٣آيه  
داديم تا بعضي از مردم بعضي ديگر را مسخر كنند.  عضي برتريكه ما خود معاش آنها را در دنيا تقسيم كرديم و بعضي را بر ب

رحمت خدا از آنچه جمع مي كنند بسي بهتر است.     

 سورهُ االحقاف:

مي گويد: اي رسول ما ياد آر وقتي كه ما تني چند از جنيان را متوجهُ ٩٢در اين سوره به وجود جن عينيت مي بخشد. در آيه 
فرا دهند.  چون نزد رسول رسيدند با هم گفتند گوش فرا دهيد. چون قرائت تمام شد ت تو گوش تو گردانديم تا به استماع آيا

 ايمان آوردند و به سوي قومشان براي تبليغ و هدايت باز گشتند؟

ديو, فرشته, شيطان ,جن همهُ اين عناصر تخيلي در قرآن جسميت يافته و بعضي از طرف خدا ماُمور امور شر و بعضي به  
دا در رساندن پيغام او به پيامبرانش يا گاهي ماُمور آزمايش انسان مي شوند. ستياران خعنوان د  

 سورهُ الفتح:

مسلمانان شيعه معتقدند كه پيامبر به دليل عصمت ذاتي به گرد گناه نمي رود و به همين دليل آيات قرآن كه از طرف خداست. بي  
 كم و كاست در سينهُ او حفظ مي شود

د: ما تو را به فتحي آشكار در دنيا فيروز مي گردانيم تا از گناه گذشته و آيندهُ تو در گذريم. يتح مي گوسورهُ ف  ١آيه   

مفسران اين آيه مي گويندمراد از گناه پيغمبر  گناه او بود به عقيدهُ مشركان كه دعوت او را به توحيد گناهي بزرگ مي  
 شمردند. 

آيا خدا با كافران هم قول بوده و دعوت او را به توحيد گناه مي شمرده كه   مي گويد؟ آيا خدا از زبان مشركان با پيامبرش سخن
 حاال مي خواهد ار اين گناه در گذرد؟ و اگر از زبان مشركان سخن مي گويد مراد از گناه آيندهُ او چيست.  

 سورهُ الذاريات

ا پرستش كننداينكه مر اين سوره مي گويد: و ما خلق جن و انس را نيافريديم مگر براي ۶۵آيه   

تنها هدف خلقت بشر اين است كه خدا را ستايش كند. براي همين است كه در آيه اي از قرآن ديديم كه خدا گفت هر گناهي را به  
هر كه مشيتش تعلق گيرد مي بخشد به جز گناه شرك. چون در اين صورت زحمت خود را هدر داده. چگونه مي گوييد خدا به  

ر صورتي كه پرستش خدا تنها و تنها علت آفرينش انسان بوده است. ج ندارد دعبادت ما احتيا  

 سورهُ الطور

سورهُ واقعه به بهشتيان وعدهُ خوردن گوشتهاي لذيذ مي دهد ١٢اين سوره و همچنين آيه  ٢٢آيه   

 و در بعضي جاهاي ديگر و عدهُ نهرهايي كه در آنها شير و عسل جاريست

ن دنيا جواب پس بدهد. پس اين حيوانات كجا هستند كه ما از گوشت و شير . . . .  آنها در نسان در آاما اگر قرار است تنها ا
 بهشت استفاده كنيم . آيا در آن دنيا هم نبايد حيوانها از دست انسانها راحت باشند. 

 سورهُ نجم:

 اين سوره اينگونه شروع مي شود:

اللت و گمراهي نبوده و هرگز به هواي نفس سخن نمي گويد.   گاه در ض قسم به ستاره چون فرود آيد.  كه صاحب شما هيچ
 سخن او هيچ جز وحي خدا نيست.  او را همان جبرئيل فرشتهُ بسيار دانا آموخته است



ماجرا از اين قرار است كه وقتي  محمد از قوم خويش نا اميد شد . براي جلب نظر آنان شروع به خواندن آياتي كه در باال ذكر 
اين سوره مي رسد. ٩١ا به آيه مي كند ت شد  

اين سوره مي گويد. اي مشركان آيا دو بت بزرگ الت و عزي خود را ديديد. سپس در آيه بعدي كه از قرآن حذف شده  ٩١آيه 
ست.  مي گويد: تلك غرانيق العلي و شفاعتهن ترتضي. يعني اين بتان از پرواز كنندگان عالم باال هستند و شفاعت آنها الزم ا

به سجده مي رود و همهُ مشركان همراه او به سجده مي روند. اما پس از اين آيه پشيمان  و بسيار افسرده خاطر شد. سپس 
سپس  اين آيه سورهُ حج كه مي گويد:( و ما ارسلنا من قبلك من رسول و ال نبي اذا تمني القيالشيطان في امنيه فينسخ هللا ما 

حكيم)يعني اينكه ما پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم جر اينكه وقتي كه قرائت كرد  هللا عليميلقي شيطان ثم يحكم آياته و
شيطان در قرائت او القا كرد و خدا آيات شيطان را منسوخ مي كند و آيات خود را استوار مي سازد. همانا خدا دانا و با حكمت 

)٢٨٨-٠٨٨است. ( رجوع كنيد به تاريخ طبري جلد سوم ص  

قعه: واسورهُ   

 ٧١در آيات فراوان مژدهُ حوريان بهشتي به مُومنين داده شده. در اينجا به مردان  همجنس باز نيز وعده و وعيد داده شده آيه 
 اين سوره مي گويد:

 ۶٣و پسراني كه حسن و جوانيشان ابدي است گرد آنها به خدمت مي گردند. با كوزه ها و جام هاي پر از شراب ناب.  و در آيه 
نويد مي دهد كه زنان بهشتي را هميشه باكره مي گرداند. اين سوره   

اينجور كه پيداست. اينهمه تالش براي رسيدن به قرب خدا كه هدف خلقت انسان بيان شده. در بهشت همه منتفي شده و در آنجا 
ان تبديل مي شود. به يك حيوانسان فقط مي خورد و مي آشامد و به امور جنسيش مي رسد. يعني پس از اين همه تالش تازه 

 كه همهُ اينها به صورت نقد در دنيا برايش فرا هم بود.

 سورهُ مجادله:

اين سوره توجه كنيد:  ٢١به آيه   

اي اهل ايمان هرگاه بخواهيد با رسول سخن سري بگوييد پيش از اين كار بايد صدقه بدهيدكه اين صدقه براي شما بهتر و 
ا از اينكه پيش از راز گفتن با رسول صدقه بدهيد ترسيديد؟ پس حال كه نكرديد باز هم خدا گويد: آي پاكيزه است. در آيه بعدي مي

 شما را بخشيد . اينك نماز به پاي داريد و زكات دهيد.  و خدا و رسولش را اطاعت كنيد

وش نمي كند در حكم حرف او گ مي بينيد كه چگونه محمد با نزول آيه اي در صدد استثمار مردم بر مي آيد.  اما چون كسي به 
 خود تخفيف مي دهد.  اين چندمين دفعه هست كه خدا تغيير عقيده مي دهد. ؟ 

 سورهُ الحشر:

اين سوره در توجيه آواره ساختن  يهوديان به دست محمد نازل شد. محمد رئيس اين قبيله را كه كعب ابن اشرف نام داشت و 
اري هم دستانش, كشت. بعد از مدتي مسلمانان براي گرفتن انتقام بود. به يمردي خوش سيما و شاعر و از اشراف مدينه 

كشتگان بدر به سوي مكه حركت كردندو اما قبيلهُ بني نضيرعلي رغم پيماني كه با مسلمانان بسته بودند كه در جنگ با مكيان 
مد و به دستور او كشته شده بود).ياران مح آنها را ياري كنند.   به پيمان خود وفا نكردند (چون رئيس قبيلهُ آنها به وسيله  

از طرفي عمر ابن اميه دمري دو نفر از قبيلهُ بني امير را به اشتباه كشته بود و مسلمانان متعهد بودند كه ديه خون آنان را 
قبول كرده به ظاهر  ده و درخواست كردند كه در پرداخت ديه به آنها كمك كنند. آنهابپردازند. آنها به قبيلهُ بني نضير رجوع كر

اما در نهاني تصميم مي گيرند كه محمد را سر به نيست كنند. از اين رو روزي كه محمد براي عقد قرارداد به محل مورد نظر 
مي رود يك نفر از يهوديان تصميم ميگيرد كه با سنگ به سر محمد بكوبد.  اما محمد به گفتهُ خويش از طريق وحي از اين فتنه 

را بهانه اي قرار مي دهد تا جنگ با يهوديان را آغاز كند. در حقيقت اين بهانه اي بود تا ثروت آنها را .  و اين آگاه مي شود
تصاحب كند.  چرا كه آگاهي از توطئهُ آنها همانند داستان معراج و حرف زدن با جنها دروغي بيش نيست.  چون بني نضير 

د و به راحتي مي توانستند.  او را بكشند. به فرض مسلم كه توطئه اي ن آنها بوطايفه اي ثروتمند بود و محمد در مدينه در بي
در كار بود.  آيا اين كدام قانون انساني است كه به شخصي اجازه مي دهد براي توطئهُ ناموفق عدهُ  قليلي ,تمام افراد قبيله را 

اي اطالع بيشتر به اين آدرس مراجعه كنيدند     برآواره و در به در كنند؟ كدام برادر را به گناه برادر ديگر سر مي بر  

Bukhari Volume ٩, Book ٩٢, Number ۴۴٧ 

  



نفر از اسيران بني قريضه را  ٠٠٩نفر الي  ٠٠۶رفتاري بدتر از اين با يهوديان بني قريضه و بني قينقاع كرد در يك روز 
ي مطالعهُ بيشتر مي توانيد به اين آدرس مراجعه يباشد براسربريد. شرح داستان بني قريضه و بني قينقاع خارج از بحث ما م

 كنيد  

   

 Sahih Bukhari Volume ۴, Book ۵٢, Number ٢٨٠ 

  

آنچه در قرآن در بارهُ قبيلهُ بني نضير آمده است بدين شرح است:   

اوست خدايي كه كافران اهل كتاب را براي اولين بار همگي را از ديارشان بيرون كرد(اين در زماني است كه نه صليب سرخي 
وجود داشته نه كمپينگي براي آواره ها) و شما مسلمين هرگز گمان نمي كرديد كه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها 

حصارهاي محكم خود را از قهر خدا نگهبان خود مي پنداشتند.  تا آنجا كه خدا از آنجا كه گمان نمي بردند بر آنها فرا رسيد و 
فكند تا به دست خودشان و به دست مسلمين خانه هايشان ويران شود.  اي هوشياران عالم از اين حادثه پند شان ترس ادر دل

بگيريد.  واگر خدا بر آنها حكم جالي وطن نمي كرد در دنيا معذب مي كرد و به هر حال عذاب آتش دوزخ بر آنها خواهد بود. 
مخالفت كردندو هر كه با خدا به دشمني آغازد عقاب خدا بسيار سخت   دشمني  و اين براي اين بود كه آنان با خدا و رسولش

 است(آيا يهوديان خدا پرست نبودند يا فقط با محمد مخالف بودند؟)

در آيه بعدي حتي بريدن درختان را همه به امر خدا مرتبط مي داند و در ادامه خدا همهُ غنايم را چون بدون جنگ بدست آمده 
انش مي داند. ول و خاندمتعلق به رس  

سورهُ الممتحنه:   

اين سوره مي گويد: اي كساني كه ايمان آورديد زناني مُومنه اي كه هجرت كردند و به سوي شما آمدند، خدا به ايمانشان  ٩آيه 
اين زنان  د كه هرگزداناتر است شما از آنها تحقيق كنيد.  اگر با ايمانشان شناختيد ديگر آنها را به شوهران كافرشان بر مگرداني

مُومن بر كفار و آن شوهران كافر بر اين زنان حالل نيستند(در اينجا يكتاپرستي به جاي تحكيم خانواده به از همپاشي نظام 
خانواده دامن ميزند. )ولي مهر و نفقه اي كه آن شوهران خرج اين زنان كردند به آن مردان بدهيد. (يعني آن زنان را از آن 

يست كه شما با آنها نكاح كنيد و لي مهر آنها را بدهيد و هرگز متوسل به كافران نشويد و شما از كافران )و باكي نمردان بخريد
 مهر و نفقه طلب كنيد. آنها هم مهر ونفقه طلبند اين حكم خداست ميان شما بندگان و خدا به حقايق امور آگاه و حكيم است. 

مردان خرج زنان كردند به آنها بدهيد.  در يك جاي ديگر گفته از كافران  اي كه ايندر يك جاي اين آيه گفته شده مهر و نفقه
 مهر و نفقه طلب كنيد.  كدام درست است؟ 

در آيه بعدي مي گويد:و اگر زنان شما به سوي كافران رفتند شما در مقام انتقام برآييد(يعني  زنانتان بايد كوركورانه دين شما 
افران بگيريد.  يا زني مُومنه بگيريد و به قدر همان مهر و نفقه اي كه خرج كرده اند به ن را از كرا بپذيرند)مهر و مخارج ز

مرداني كه اين زنانشان رفته اند بدهيد ( روي سخن با كيست) و از خدايي كه به او ايمان آورده ايد بترسيد(نه عشق بورزيد)و 
 پرهيزكار شويد.

 سورهُ جمعه:

:اين سوره مي گويد ٢آيه   

ايي كه ميان عرب امي پيغمبري بزرگوار از همان قوم برانگيخت تا بر آنها وحي خدا را تالوت كند و آنها را پاك سازداوست خد  

عده اي معناي امي را بيسواد مي دانند در صورتي كه امي به معني كسي است كه به هيچ كدام از دين هاي  يهودي مسيحي يا 
زرگ جلوه دادن قرآن و همينطور معجزه خواندن آن مي گويند محمد بي سواد بوده اي براي بزرتشتي را نپذيرفته باشد. عده 

است. در صورتي كه اين يك دروغ تاريخي بيشتر نيست. چرا كه پيامبر تاجربود و براي حضرت خديجه كار مي كرد و در آن 
ي كردند و بنا بر آنچه كه مي دانيم  محاسبه م زمان هنوز اعداد در آن كشور رايج نشده بود و تاجران با استفاده از حروف

حضرت محمد به امين معروف بوده است.  بنابر اين براي اينكه بتواند تاجر خوبي باشد بايد تمام حروف الفبا رابداند. از طرفي 
بنويسد. تا چيزي  پيمان صلح حديبه را نيز با دست خود امضاء كرد.  در زمان مرگ نيز خواست كه براي او قلم و كاغذ بياورند

اما عمر ممانعت كرد وگفت او حالش خوب نيست و هذيان مي گويد. بنابر اين بي سواد بودن او يك دروغ تاريخي بيش نيست.    



اين سوره مي گويد:اي رسول ما جهودان را بگواگر پنداريد كه به حقيقت دوستدار خداييد نه مردم ديگر پس تمناي مرگ   ۶آيه 
گوييد.   كنيد اگر راست مي  

اگر تمناي مرگ نشان عشق به خداست چرا از ياران خود چنين درخواستي نكرد. عشق به خدا براي خوب زيستن است يا 
 مردن؟

 سورهُ تحريم: 

اين سوره مي گويد: اي اي پيغمبر براي چه آنچه را كه خدا بر تو حالل كرده به خاطر خشنودي زنانت بر خود حرام مي  ١آيه 
مرزنده و مهربان است.  كه خدا آ كني. در صورتي  

در تفسير وارد است كه روزي حفصه به خانهُ پدر خود مي رود و پيامبر  با ماريه كنيز مصري در خانهُ او خلوت مي كند.  و 
بر ميگردد و چون حفصه بسيار آزرده خاطر مي شود پيامبر به او مي گويد اين راز را به   حفصه زودتر از موعد مقرر به خانه

نگو در عوض من سوگند ياد مي كنم كه ماريه را بر خود حرام  كنم.  اما چون حفصه اين مطلب را با عايشه در يگر زنان د
ميان مي گذارد. سپس اين آيه نازل مي شود. آيه بعدي مي گويد:خدا حكم كرد بر شما كه سوگند خود را بگشاييد . او موالي  

اين سوره مي گويد:وقتي پيامبر با بعضي از زنان خود   ٣م خلق آگاه است. آيه كمتاز تماشما بندگان و بر همه چيز عالم دانا و ح
ر اد و رسول برخي را بر آن زن آشكابه راز گفت آن زن چون خيانت كرده و سر او را به ديگري گفت خدا به رسولش خبر د

كرد و برخي را از كرم پنهان كرد . آن زن گفت رسوال تو را كه واقف ساخت.  گفت مرا خداي دانا خبر داد. اينك اگر هر دو زن 
ل كرده است بوده نيز بايد توبه كند) رواست كه البته دلهاي شما مي به درگاه خدا توبه كنيد(معلوم نيست چرا زني كه شنوندهُ راز

و اگر هم به اتفاق آزار او كنيد باز خدا يار ونگهبان اوست و جبرئيل امين و مردان صالح با ايمان و فرشتگان حق يار و 
مددكار اويند. اميد هست كه اگر پيغمبر شما را طالق داد خدا زنان بهتر از شما براي او همسر كندكه همه با مقام تسليم و ايمان 

ند و اهل توبه و اطاعت باشند. چه بكر چه غير بكر.و خضوع اطاعت كن  

آنچه در اين آيات روشن است اين است كه شكستن سوگند، رعايت نكردن نوبت  زنان ،همه براي محمد قانوني است و خدا هم 
. اين چه به عنوان كارگزار محمد به او كمك مي كند. خدا در اينجا در نقش يك جاسوس براي حضرت محمد ايفاي نقش مي كند

خدايي است كه به جاي رسيدگي به امور عالم فقط همهُ حواس خود را جمع كرده كه محمد براي عمل جنسي خود هيچ حرج و  
تنگي نداشته باشد.  و حتي در ادارهُ امور زنان او دخالت مي كند و  به پيغمبر اجازه مي دهد كه براي در مضيغه نبودن از نظر 

زنان هم بايد در برابر ظلم او ساكت باشند و گرنه خدا زناني بهتر از اينها براي محمد بر مي گزيند.  جنسي سوگند خود را بشكند    

 زنان در اسالم:

در اسالم زنان از نصف حقوق مردان بر خوردارند. چه براي ارث گرفتن و چه براي شهادت دادن و حجاب اسالمي كه به زور 
اي تحقير زنان به حساب مي آيد. چرا كه آنها نيمي از جامعه را تشكيل مي دهند. اما  به زنان تحميل شده خود وسيله اي ديگر بر

اين روا نيست كه نيمي از جامعه كه زنان هستند خودشان را در محدوديت قرار بدهند,و لباس مورد دلخواه خود را نپوشند كه  
اظب مردان باشند. يا مرد ها خودشان بايد مواظب نيم ديگر جامعه كه مردان هستنداز گناه مصون بمانند. آيا زنان بايد مو

 خودشان باشند؟ آيا اين مشكل ما زنان است يا مشكل مردان؟ 

در حاليكه در كتاب حجاب مطهري از قول پيامبر ذكر شده كه نگاه كردن به موي زنان اهل ذمه بال مانع است. ( زنان اهل ذمه  
كافر)اگر حجاب براي مصون بودن مردان از گناه است, چه فرقي بين موي يعني زنان غير مسلمان اعم از مسيحي ,يهودي, و 

يك زن مسلمان و يك زن غير مسلمان است؟ آقاي خميني نيز فتوي دادند كه براي تهيه فيلمها در جايي كه الزم باشد زنان مي 
ه از موهاي معمولي يك زن زيبا تر توانند به جاي نشان دادن موي خود از كاله گيس استفاده كنند. اما چه بسا كاله گيسي ك 

 باشد و بر زيبايي او بيفزايد. شما را فقط به دليل حجاب از شركت در مسابقات المپيك محروم مي كنند.   

مسئلهُ سكس هنوز به خوبي بين مسلمانان حل نشده است. در زمان گذشته كه تئوري فرويد در اروپا مطرح نبود' مردان حتي با 
ن تحريك مي شدند.  اما امروزه زنها با لباسهاي خيلي كوتاه از خانه بيرون مي آيند و كسي هم تحريك نمي ديدن ساق پاي زنا

شود.  نمونهُ آن را در كشور خودمان مشاهده مي كنيم.  در زمان شاه كه مردم به اختيار خود لباس مي پوشيدند اينقدر گزارش 
ر زني چادرش را يك بار باز و بسته كند همهُ چشمها متوجهُ او مي گردد و هر فحشا در روزنامه ها نمي خوانديم. اما امروزه اگ

روز در روزنامه ها خبر دستگيري گروه هاي مختلف اوباش را تحت نام هاي گونگون از قبيل گروه كركس ها يا خفاش و غيره 
 مي شنويم. كه در اين بين دختران بيگناه ربوده شده و طعمهُ اين فاسدان مي شوند.  

 اما به گوشه هايي از ديدگاه اسالم نسبت به زنان توجه كنيد:



حضرت علي در نهج البالغه مي گويد: با زنان مشورت نكن چون هم عقلشان كم هست و هم ايمانشان .  عقلشان كم است چون 
ند نمي توانند نماز شهادت دو زن برابر است با شهادت يك مرد و ايمانشان كم است چون در روزهايي كه عادت ماهانه مي شو

 بخوانند.

 حال به گوشه هايي از كتاب حليه المتقين نوشته مال محمد باقر مجلسي توجه كنيد:

در حديث معتبر از حضرت رسول منقول است كه زنان را در غرفه و باال خانه جا مدهيد و به آنها چيز نوشتن مياموزيد. سورهُ 
ه آنها بياموزيد و سورهُ نور را به ايشان بياموزيد و حضرت امر مفرمود زنان را يوسف را به آنها نياموزيد و چرخ ريسي را ب

بر زين اسب سوار نكنيد و حضرت امر فرمود در نيكي از زنان اطاعت نكنيد تا طمع در امر به بدي نكنند. به خدا پناه بريد از بد 
نگوييد و در بارهُ خويشان شما آنچه مي گويند اطاعت ايشان و از نيكانشان برحذر باشيد. حضرت باقر گفت رازي را به آنها 

نكنيد و حضرت علي فرمود مردي كه كارهاي او را زني تدبير كند ملعون است. حضرت رسول چون ارادهُ جنگ مي كردند با 
 زنان مشورت مي كردند و هر چه ايشان مي گفتند بر خالف آن انجام مي دادند. 

خود بكند در جهنم سرنگون خواهد شد. گفتند يا رسول اين اطاعتها كدام است . گفت  حضرت رسول فرمود هر كه اطاعت زن
اينكه از او رخصت طلبد براي سير به حمامها عروسيها و عزاها برود و او رخصت بدهد و جامه اي نازك طلبد كه در بيرون 

اگر او را به حال خود بگذاري منتفع مي بپوشد و او بگيرد و در حديث ديگر فرمود مثل چنين مثل استخوان كج پهلوست . 
شوي و اگر راستش كني مي شكند پس صبر كن بر نا خوشيهاي ايشان و از جمله حقوق زن بر مرد اين است كه هر چهار ماه 

)٧١١يك بار با او نزديكي كند. (ص  

هرانشان سجده كنند و فرمود زن حضرت رسول فرمود اگر امر ميكردم كسي بر غير خدا سجده كند هر آينه مي گفتم زنان بر شو
نماز خود را طول ندهد تا منع كند شوهر را از آنچه از او خواهد.  و فرمود اگر مردي از زن خود تقاضاي مجامعت كند و زن تاُ 

)۶١١-۵۵١خير كند تا شوهر بخوابد پيوسته مالئك او را لعنت كنند تا شوهر از خواب بيدار شود. (ص  

تاب نوشته در حديث معتبر از حضرت صادق منقول است كه زني به خدمت رسول آمد و گفت يا  اين ك ۵١١-۴١١در صفحه 
رسول هللا چيست حق شوهر بر زن. فرموداطاعت شوهر كند و نافرماني نكند و بي رخصت او از خانه تصديق نكند و روزهُ 

االن شتر باشد.  و از خانهُ او بي رخصت او سنت بي رخصت او ندارد و هر وقت ميل مجامعت كند دريغ نكند اگر چه بر پشت پ
خارج نشود.  واگر بي رخصت او بدر رود مالئك آسمان و زمين و مالئك رحمت و مالئك غضب همه او را لعنت كنند. تا به خانه 

 برگردد.  

نوشته: ٢١١در صفحه   

ماع كردن باكي نيست.  با زن آزاد در برابر زن آزاد ديگر جماع نكن اما كنيز را در برابر كنيز ديگر ج  

اما اي شير زنان ايران پيش از اسالم شما قرب و منزلتي داشتيد.     

در زمان هخامنشيان زني براي اولين بار در تاريخ به درجهُ دريا ساالري نيروي دريايي خشايار شاه رسيد نام وي آرتيميس 
يس در زمان داريوش كبير فرمانده اي شجاع بود نام شوهرش بود. پانته آ فرماندهُ گارد جاويدان بود( زن ژنرال آرسياب)آرتون

 آرتاباز بود كه يكي از سپهبدان داريوش شاه بود.

پري ساتيس زن داريوش دوم ارتشبد بود. آمستريس دختر ايشان نيز فرمانده بود. استاتيرا دختر داريوش سوم نيز فرمانده بود. 
ود. سورا دختر اردوان پنجم.  دست راست پدر بود و در جنگها دالورانه همراه آرتا دخت مسئول خزانهُ اردوان چهارم اشكاني ب

 پدر مي جنگيد و سمت سپهبدي داشت. آذرميدخت دختر خسرو پرويز پس از خواهرش پوران دخت به تخت نشست.  

 پرين دختر قباد مشاور امور قضايي ساسانيان بود.

آخرين قطرهُ خون با اين عربهاي متجاوز دليرانه جنگيد. نگان زن ديگري آپارنيك همراه رستم فرخزاد همچون يك شير زن تا 
 بود كه در جنگ چريكي عليه عربها جنگيد.  بانو زن بابك خرم الدين تا پاي جان پهلو به پهلوي شوهرش با دشمنان جنگيد. 

ن با اين بيگانه ها جنگيد. آزاد ديلمي زني بود كه براي سالهاي طوالني همراه با باند چريكي خود در جنگلهاي گيال  

قرض از اين همه دراز گويي اين بود كه وضعيت خود را با آنچه پيش از اسالم داشتيد مقايسه كنيد.  چه برايتان مانده جز اينكه  
ته كنند شما را مايملك مردان به حساب آورده اند.  و از شما انتظار دارند كه برده وار مطيع آنان باشيد. آنان بايد به شما ديك

كجا برويد يا كجا نرويد.  چه بپوشيد و چه نپوشيد. پس كي مي خواهيد ابراز وجود كنيد.  كي مي خواهيد لياقتتان را به جهانيان 



عمرتان را در كالس هاي روخواني قرآن و روضه سپري كنيد و در داغ آنان كه برادران ما را از  نشان بدهيد. تا كي مي خواهيد 
ريه سر كنيد. دم تيغ گذراندن گ  

هيچ كدام از چهره هاي مذهبي كه در ذهن داريد . آن نيست كه شما مي پنداريد.  امام حسن و امام حسين كساني هستند كه در 
نفر جنگيد و  ٠٠٠۵نفر در مقابل  ٢٧جنگ طبرستان برادران ايراني ما را كشتند.  به ما چه كه براي قدرت طلبي و نسنجيده با 

يهودي را در يك شب سر بريد.  و مرتدان را در آتش سوزانيد. تاريخ  ٠٠٧كه مردم استخر فارس را كشت و مرد. پدر همو بود
را بخوانيد تا چهرهُ واقعي آناني كه از آنها براي خود بت ساخته ايد بر شما روشن شود. با مراجعه به كتاب صحيح بخاري و 

  زشت اين پيشوايان بر شما روشن خواهد شد.  تاريخ طبري كه از كتابهاي معتبر هستند به خوبي چهرهُ 

 خواهر عزيزي كه فاطمه دختر محمد را الگوي امروز خود قرار داده اي چقدر از او ميداني؟ 

چقدر در تاريخ نقش داشته؟ هيچ از او نمي داني جز اينكه دختر محمد وزن علي و مادر حسن و حسين بوده است.  از افسانه 
ي والدت او سر هم كرده اند كه فقط مشتي احمق آن را باور مي كنند.  و او را در رديف قديسان قرار هاي دور از ذهني كه برا

مي دهند بگذريم(مي گويند در شكم مادر با او سخن مي گفت و گاهي هللا و اكبر مي گفت.  و هنگام والدت حضرت مريم,آسيه و  
ند).جمعي از فرشتگان در امر زايمان فاطمه به خديجه كمك كرد  

سالگي مرد. همهُ حسن او در اين بود كه زن خوبي  ٨١از بدو تولد نوكري به اسم عنتر تا زمان مرگ در خدمتش بود. در سن 
براي شوهرش و مادر خوبي براي فرزندانش بود.  با دست خود گندم آرد ميكرد و نان مي پخت.  مگر زنان ديگر هم دورهُ او 

د چند نفر از شهيدان اسالم زن نبودند؟  به جز اين بودند.  مگر در جنگ اح  

در كتاب فاطمه فاطمه است دكتر شريعتي از فاطمه به عنوان زني ياد مي كند كه با افسوس مي گويد كجاست آن شمشير خونين 
 شوهرم كه هر گاه از جنگ باز مي گشت آن را برايش شستشو ميدادم.  

ه پيامبر از علي پرسيد چه چيز براي زن از همه چيز بهتر است؟ علي گفت در كتاب كشتي به پهلو نشسته حديثي نقل مي كنند ك
روز ديگر پاسخ خواهم گفت. سپس از فاطمه پرسيد و فاطمه گفت اينكه هيچ مردي او را نبيند.  و او نيز هيچ مردي را نبيند.  

ين پاسخ از تو نيست.  علي جواب داد سپس علي به پيش پيامبر رفت و اين جواب را باز گفت.  پيامبر گفت من مطمئن هستم ا
 آري يا رسول اين جواب را از فاطمه شنيدم.  محمد گفت ميدانم كه اين پاسخ از فاطمه است و نيكو پاسخي است. 

آيا چنين الگويي به درد زن امروزي مي خورد؟ زن خانه نشين دور از اجتماع و طبيعتا" نادان.  اين است آنچه الگوي خود 
يد. وقتي به كوچه مي رفت به مردم فخر مي فروخت.  و مي گفت محمد پدر من بود نه پدر زنان شما علي شوهر من  قرار داده ا

بود نه شوهر زنان شما براي باز پس گرفتن باغ فدك به مسجد رفت و از پشت پرده با مردم سخن گفت. كه از پشت پرده سخن 
ان بودن از نگاه مردان و دور از اجتماع زندگي كردن است.  اما  گفتنش مصداق  زن خوب بودن از قول خودش براي در ام

مسئلهُ باغ فدك اين بود كه ابوبكر معتقد بود غنيمتي كه از جنگ به دست آمده متعلق به همهُ مسلمين است و نمي تواند به تو 
آنجا رفت تا باغ را كه به اشتباه ارث برسد.  و اين سخنراني او در مسجد به معني نقش داشتن در تاريخ نيست چرا كه فقط به 

 متعلق به  خود مي دانست باز پس گيرد.

سرتا سر كتابهاي مذهبي را زير و رو كنيد هيچ اثري از فاطمه در تغيير گوشه اي از زندگي زنان جامعهُ خويش نمي بيني.    
 بلكه مطابق اين الگو زن فقط بايد خانه نشين باشد. 

نداريد زنان پيش از اسالم خوار بودند.  زنان شاعر وجود داشتند . ( يكي از آنان به جرم سرودن اما در همين عربستان كه مي پ
فرزند كشته شد). ۵شعر هجوي براي پيامبر با داشتن   

زنان تاجر نيز و جود داشتند.  خديجه يكي از آنان بود.  در اشعار اعراب نيز ستايش زنان ديده مي شد. گفته شده كه سكينه  
مام حسين كتابي در زمينهُ موسيقي نوشته بود.  و بسيار نيكو مي رقصيد.دختر ا  

  

 اما اكنون به گوشه هايي از رسالهُ اين ماليان  كه بر گرفته از قرآن و دستورات اسالمي است توجه فرماييد:

ده بالغ باشد خواه نابالغ.  مادر و خواهر و دخترپسري كه لواط داده بر لواط كننده حرام است.  خواه لواط كنن -۶۵٠٢مسئله 
 ولي اگر لواط كننده بالغ نباشد حرام نمي شود.  همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل شده يا خير.

اگر با مادر و خواهر يا دختر كسي ازدواج كند و بعد از ازدواج با او لواط كند آنها بر او حرام نمي شوند.-٧۵٠٢مسئلهُ   



زن حائض نزديكي كند يا با زن حائض بيگانه اي به گمان اينكه زن خود اوست نزديكي كند.  احتياط  اگر مردي با -۴۴۴مسئلهُ 
 آن است كه كفاره بدهد.

كسي كه نمي تواند كفاره بدهد بهتر آن است كه صدقه بدهد و اگر نتوانست استغفار كند.-۵۴۴مسئلهُ   

يا بيشتر داخل شود مرد و زن هردو جنب مي شوند. خواه بالغ باشند  هرگاه انسان جماع كند و به اندازهُ ختنه گاه-۴۶٣مسئلهُ 
يا نابالغ مني بيرون بيايد يا خير.  اين در صورتي است كه جما ع در قبل( به ضم ق و ب) باشدو اگر در دبر(به ضم دال و 

 ب)باشد بنا بر احتياط واجب بايد جمع كند بين غسل و وضو.

مقدار ختنه گاه وارد شده يا نه غسل بر او واجب نيست. اگر شك كند كه به  -۵۶٣مسئلهُ   

هرگاه نعوذ باs با حيواني نزديكي كند و مني از او بيرون آيد جنب مي شود و غسل كافي است.  و اما اگر مني   -۶۶٣مسئلهُ 
ل از اين كار وضو بيرون نياييد احتياط واجب آن است كه براي نمازو مانند آن هم غسل كند و هم وضو بگيرد.  مگر كه قب

 داشته باشد كه در اين صورت غسل كافي است.

كسي كه آب براي غسل نداشته باشد مي تواند با همسر خود نزديكي كند تيمم براي او كافي است.  خواه پيش از  -٨۶٣مسئلهُ 
 وقت نماز باشد خواه پس از آن.

د اوست بايد غسل بگيرد.  و نمازهايي را كه يقيين دارد با هرگاه در لباس خود مني ببيند و يقين كند كه از خو -٩۶٣مسئلهُ 
 جنابت خوانده قضا نمايد ولي آنچه را شك دارد الزم نيست قضا نمايد.

جماع روزه را باطل مي كند.  هر چند فقط به اندازهُ ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد و هر گاه كمتر از -۵۴٣١مسئله
يرون نيايد باطل نمي شود.  و اگر شك كند اين مقدار وارد شده يا خير روزه اش صحيح مي آن وارد شود و مني هم ب

 باشد(رسالهُ توضيح المسائل آيت هللا مكارم شيرازي).

اگر انسان با خاله و عمهُ خودزنا كند دخترانان اينان بر او حرام مي شوند و او نمي تواند با آنها ازدواج كند.-۶٩٣٢مسئلهُ   

اگر كسي با دختر خاله يا دختر عمهُ خود اردواج كند و پيش از نزديكي با آنها با مادرشان زنا كند آنها بر او  -٧٩٣٢مسئلهُ 
 حرام نمي شوند. 

اگر كسي با زني غير از عمه و خالهُ خود ازدواج كند هرچند كه مقتضاي احتياط آن است كه با دختر او ازدواج   -٨٩٣٢مسئلهُ 
 نكند.

از قوت نمي باشد.  اما اگر زني را عقد كند و با او نزديكي كند و بعد با مادر او زنا كند آن زن بر او حرام  اما جوازش خالي
نمي شود.  وهمچنين است اگر پيش از نزديكي با او با مادرش زنا كند.  ولي در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن 

 زن جدا شود.

لغي را براي خود عقد كند و پيش از اينكه به بلوغ برسد با او نزديكي و دخول كند چنانچه چنانچه مردي دختر نابا-٢١۴٢مسئله
 او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكي كند(سايت اينترنتي آيت هللا صانعي).

ي پس از جان اگر حيوان حالل گوشتي را به دستوري كه بعدا" گفته خواهد شد سر ببرند .  چه وحشي چه اهل-٣٨۵٢مسئلهُ 
دادن گوشت ان حالل است ولي بهيمه اي كه انسان با آن وطي و نزديكي كرده .  و حيواني كه نجاستخوار شده.  اگر به  

 دستوري كه در شرع معين نموده اند آن را استبراء نكرده باشند,بعد از سر بريدن گوشت آن حالل نيست.

است.  واگر كسي با آنها وطي كند يعني نزديكي كند.  حرام مي شوند و خوردن گوشت خر و اسب و قاطر مكروه -١٣۶٢مسئلهُ 
 بايد آنها را از شهر بيرون برده در جاي ديگر بفروشند.

اگر با گاو , گوسفند و شتر نزديكي كنند.  بول و سرگين آنها نجس مي شود آشاميدن شير آنها نيز حرام مي  -٢٣۶٢مسئلهُ 
بكشند و بسوزانند و شخصي كه با آن وطي كرده پول آن را به صاحبش بپردازد .  بلكه اگر به  شود. بايد بدون تاخير حيوان را 

 بهيمهُ ديگري هم نزديكي كند شير آن حرام مي شود(توضيح المسائل آيت هللا خميني). 

به تو هم وطن در باب مسائل چگونگي خال رفتن خودتان به رسالهُ خميني رجوع كنيد. اين است آنچه به اسم آيين زندگي  
ساله هستي غالب مي كنند.   ٠٠٠٨ايراني كه داراي فرهنگي   



  

اما اي زنان محترم ايراني به گذشتهُ خود بنگريد.  ببينيد چه بوديد و چه شديد. دين خود را ارثي  نگزنيند.  و آن را نا دانسته   
يد كه بايد با پرورش شير زنان و شير مردان ,ايران را از يبه كودكانتان منتقل نكنيد.  شماييد كه سازندهُ ايران فردا هستيد.  شما

 لوث وجود اين بيگانگان عرب تبار زن ستيز پاك سازيد. به خود آييد كه با بيداري شما ايران سر فراز خواهد شد. 
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