
 

 نگاهی به سوره ی مريم

سوره  ی مريم هم از اين   در قرآن هيچ سوره ای را نمی توانيد بيابيد که از ابتدا تا انتها در مورد يک موضوع واحد باشد.

قاعده مستثنی نيست. از عقيمی زن زکريا گفته تا آبستن شدن مريم و بت پرستی پدر ابراهيم. چند نکته در مورد اين سوره و 

  مريم به ذهنم رسيده که در اينجا مطرح می کنم.  کل داستان

مريم دختر عمران با وجود اينکه نامزدی به اسم يوسف نجار دارد، ولی بدون همبستر شدن با او باردار می شود. مطابق 

  آنچه در قرآن می خوانيم:

  )١٧لََها َبَشًرا َسِوي@ا ﴿ فَاتََّخذَْت ِمن ُدونِِهْم ِحَجابًا َفأَْرَسْلَنا إِلَْيَها ُروَحنَا َفتََمثَّلَ 

اندام بر اى بر خود گرفت پس روح خود را به سوى او فرستاديم تا به [شكل] بشرى خوشيعنی اينکه: و در برابر آنان پرده

  )١٧او نمايان شد (

می آيد و تغيير مريم برای اينکه از خدا باردار شود بايد خدا به شکل بشر در آيد. خدا در اينجا از شکلی به شکل ديگر در 

  می کند.اين با ويژگی اليتغيير بودن خدا تضاد دارد.

ْحَمن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقي@ا ﴿ ﴾ يعنی: مريم] گفت اگر پرهيزگارى من از تو به خداى ١٨در آيه بعدی می گويد: َقاَلْت إِّنِي أَُعوذُ بِالرَّ

  )١٨برم (رحمان پناه مى

که به شکل بشر درآمده ترسيده است. چرا خدا به شکل يک تجاوز گر بر مريم ظاهر اين آيه نشان می دهد که مريم از خدا 

می شود؟ اين چه چهره ای است که قرآن از روح خدا ساخته است؟ از طرفی می گويد اگر پرهيز کاری من از تو به خدا پناه 

  شان دهنده سکس واقعی خدا با مريم هست.می برم درصورتی که اگر ناپرهيزکار بود بايد به خدا پناه می برد. همين کلمات ن

اگر قرار است مسيح از وجود خدا باشد چه نيازی به مادر زمينی بود؟ يا مگر ايرادی داشت که عيسی از پدر و مادری زمينی 

باشد ولی يک انسان متعالی باشد. اگر خدا همانند يک بشر با مريم همبستر نشده است چه نيازی به حضور فيزيکی داشت؟ 

ينکه عيسی يک مرد بوده است خود دليل محکمی بر حضور فيزيکی يک مرد در بستر مريم است. زيرا اگر فقط به خواست ا

دارد،  Xخدا و بدون دخالت هيچ فيزيکی مريم باردار شده بود يعنی سلول تخم يا اووم که در رحم اوست و فقط کروموزم 

ا هم ترکيب شده اند و طی تقسمات ميتوزی به يک انسان تبديل شده کروموزمی همانند خود توليد کرده است وب ٢٣سلولی 

در تخمدان مريم وجود داشت. ولی عيسی  Xاست، خوب در اين صورت عيسی بايد زن می شد چون فقط سلول با کروموزم 

انگر اين است بي Yهم وجود داشته است. همين وجود سلول با کروموزم  Yزن نبود. بنابراين در بدن مريم سلول کروموزمی 

دار داشته است. باز خدا وارد قالب فيزيکی می شود.خدا با آميزش جنسی مريم را   Yکه روح خدا منی سرشار از اسپرم 

  باردار می کند.

  

می خوانيم که : وياد کن زمانيکه فرشتگان گفتند ای مريم خدا تورا برگزيدده و پاک و منزه  ۴٢در سوره ی آل عمران آيه ی 

بر زنان عالم برتری داده است. در جايی ديگر از همين سوره ی آل عمران می خوانيم که زن عمران وقتی پس از  گردانيده و



چندين سال باردار می شود فرندش را نذر خدا می کند ولی وقتی به دنيا می آيد و او دختراست خدا نذراورا می پذيرد و او را  

  )٣٧می دهد.(آل عمران نيکو بار می آورد و زکريا را سرپرست او قرار

آل عمران خدا او را   ٣٧وقتی به اين دو سوره نگاه می کنيم می بينيم که مريم بر زنان عالم برتری يافته چون مطابق آيه 

پرورش داده و خدا به ميل خود اورا پاک و منزه گردانيده و برتری او بر زنان عالم نه به خاطر خدماتی که به جامعه بشريت 

ه خاطر تالش در راه علم اندوزی و گشودن رازهای هستی بوده فقط به اين دليل بوده که خدا او را پاک و منزه  کرده و نه ب

گردانيده است. اما همين مريم دست پرورده ی خدا چون زن است علی رغم اينکه بر همه ی زنان عالم هم برتری دارد اما 

را خدا بر زنان عالم برتری داد اين بود که می خواست بعدها با او   نمی تواند پيامبر بشود. شايد يکی از داليلی که مريم

سکس داشته باشد. زن خدا نمی توانست مثل زنان ديگر باشد. خدا در سوره ی مريم و آل عمران مثل يک انسان آپارتايد 

ويد خدا آدم و نوح و ظاهر می شود چون در اينجا مريم را بر زنان ديگر دنيا برتری داده و در سوره ی آل عمران می گ

ابراهيم و آل عمران را بر مردم دنيا برتری داده است.در جای ديگر هم قوم بنی اسرائيل را بر همه ی مردم دنيا برتری داده 

مسلمانها عبادتش می است. امروزه که موضوع قوم پرستی و نژاد پرستی صفتی زشت و ناپسند به حساب می آيد، خدايی که 

آيد که بين مخلوقات خود تفاوت قائل می شود. وقتی از نقاشها يا کنند در جای جای قرآن به شکل يک انسان آپارتايد درمی 

نويسندگان می پرسند که کدام کارتان را بيشتر می پسنديد در پاسخ می گويند همه ی کارهای من مثل بچه های من هستند 

دارم. اما خدا نسبت به خودش اعتماد به نفس ندارد و از يک نقاش يا نويسنده کمتر است. اين خدا  همه را مثل هم دوست 

درک نمی کند برتری انسانها به تالشهايی است که خودشان کرده اند. همانند بعضی از هم وطنهايی است که می گويند ايرانی 

بنی اسرائيل در جايی ديگر قوم مسيح در جايی مسلمانها و  از نژاد آرياست و آريايی برترين نژاد دنياست، در يک جا قوم

درجايی ديگر آل عمران را بر همه برتری می دهد. به نگر من اگر خدا دوباره می خواست در قالب عيسی به زمين برگردد 

  همانند هم وطن های من می شد که برای ترک و لر و رشتی جوک می سازند.

دست پرورده ی خداست، لياقت اينکه هدايت انسانهای ديگر را به عهده بگيرد ندارد. پيامبر از اين همه که بگذريم، مريم که 

بايد مرد باشد تا حس مرد ساالری خدا ارضا شود. در حاليکه بنياد همه ی هستی بر عمل جنسی استوار است، از شکفتن يک 

اطر عمل جنسی است، ولی خدا سکس را که  گل گرفته تا آنچه در قعر آبهاست و هر آنچه در روی زمين است همه به خ

توسط خودش خلق شده گناه می داند. زيرا عيسی با عمل جنسی دو انسان به دنيا نمی آيد . چرا که اگر چنين بود از پاکی او 

  کم می شد. 

د بدون اينکه مريم زنی متعلق به دو هزار سال پيش با فکر بسته ی مردم يهود آن زمان بايد بار زشت ترين تهمتها را بشنو

رضايت داشته باشد چنين ماموريتی برای خدا انجام دهد. چون در جايی از سوره ی مريم می گويد ای کاش می مردم تا 

يکسره فراموش می شدم. اين چه خدای قادری است که زن برای رساندن پيام او به ديگران عاجز است اما بايد فشار 

يايد و پيام او را به مردم برساند. شايد بعضی با خود بگويند چون پيامبرها از اجتماعی بس عظيم به دوش بکشد که عيسی ب

طرف مردم نادان مورد آزار و اذيت قرار می گرفتند خدا نخواست که اين بار را به دوش زنان بيندازد. ولی اگر چنين است 

و مگر کم بوده اند زنانی که در راه مبارزه آزار و زخم زبانهايی که مريم از مردم زمانه خود می شنيد چيزهای کمی بودند؟ 

برای آگاهی مردم از هر گونه سختی نهراسيدند و با تالش جامعه را به سمت تغييراتی که مطلوب می دانسته اند سوق داده 

برای به اند؟ در همه جای دنيا نمونه ی اينگونه زنان زيادند. خدا با اين همه قدرت شيوه ای بهتر از بی آبرو ساختن يک زن 

  دنيا آوردن يک پيامبر بلد نبود؟



اين خدا در سوره ی مريم به صورت يک انسان حواس پرت هم ظاهر می شود. در سوره عمران می گويد زن عمران نذر می 

کند که فرزندش را به خدا بدهد. ولی فرزندش دختر می شود. اگر مادر مريم پسری داشت که ديگر برای خدا فرزند در 

می گويد ای مريم خواهر هارون تو نه پدرت و نه مادرت هيچ کدام   ٢٧ر نمی کرد. اما در سوره ی مريم آيه شکمش را نذ

 بدکاره نبودند. آخر هارون زمان موسی کجا و مريم کجا. آلزايمر خدا که از پيرزن های قصه گو هم بيشتر است. 

رب بی سواد را که هم عصريهايش او را ديوانه می مسلمانهايی که در قرن بيست و يکم زندگی می کنند، گفتارهای يک ع

دانستند می خوانند و آ نرا سخن خدا می دانند. سپس وقتی کاستيهايی در آن می بينند سعی نمی کنند که آن را کنار بگذارند . 

وکراسی بيرون می سعی می کنند ايده آلهايشان را با تفسير به قرآن بچسبانند. از داخل قرآن جنس گرايی بيرون می کشند، دم

کشند، حقوق بشر بيرون می کشند و … غافل از اينکه قرآن همانند است که به فارسی می خوانند، نه آن تخيالت خودشان 

که تفسير می کنند. قرآن همانند است که دستور به کشتن اهل کتاب می دهد. دستور به قطع کردن دست و پا و زدن گردن 

چه دلشان می خواهد به قرآن نسبت می دهند فراموش کرده اند که دين بايد برای انسانها  مشرکين می دهد. اينهايی که هر

باشد نه آنها برای دين. تا کی می خواهيد خودتان را گول برنيد و از البالی اين همه خشونت و آپارتايد جنسی و قومی ، آنچه  

 را که ذهنتان پس می زند، رفو کنيد.

  پارميس سعدی
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