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 . خود قرار دھدئیرانی و کامجوچچشم ۀ ورزد که زن را وسيل اين مرد است که ھمواره حرص می: تعدادی عقيده دارند

ان او و زن وجود داشته باشد گاه مرد به طبع خود مايل نبوده حائلی مي ھيچ) دازد بپررا  آنۀو اين زن است که بايد کفار(

از ديدگاه اسالميون در مرد تمايل به !! و ھر وقت که اين حائل از بين رفته مرد برنده بوده است  و زن بازنده ووسيله 

که در خود   خاصی دارد که ھمسرش پاک و دست نخورده باشد ھمچنانپاکی زن وجود دارد يعنی مرد رغبتعفاف و 

که شوھر با زن ديگر رابطه و آميزش نداشته باشد نيز  وجود دارد البته در زن تمايل به اين خاصی به عفاف زن تمايل

آنچه در مرد وجود دارد . تمايل مشابھی که در مرد است ۀ  ديگری دارد مغاير با ريشۀوجود دارد ولی اين تمايل ريش

نظر به . ( حسادت استفاً  صرردولی آنچه در زن وجود دا. ی است از حسادت و غيرتاغيرت است و يا آميخته 

 اميال و خواھشات ، غريزه،ھای طبيعی اين خداوند است  که خصلت( ارتباط اين موضوعات روشنی آيات قرآن به

ی از مسايل حقوقی انسانی نيست  ئبينيم که ھيچ نوع ادعا ين تحليل میاما در و) انسانی را در زن و مرد خلق نموده است 

  ھم تنھا حسادت ؟؟فقط حسادت و غيرت و يا

 ءمرد دانسته و جز!! امش خاطر  آرۀ قايل نيست  و زن را ھميشه وسيلیکه اسالم برای زن حقوق چرا ؟؟ برای اين

 .ددار ھا حساب می ملکيت آن

 تساوی حقوق زن و مرد در  کجای اين آيات مبارکه است ؟ که اين ھمه غالمان ۀپس مسأل: اينجاست که بايد پرسيد 

 نمايند تا اسالم را دين دلخواه و قابل پذيرش جلوه دھند ؟؟ عرب  از حقوق مساوی زن و مرد گلو پاره میک ھای خشي

ھر دو به .  پيرو تشيع نيستمذھب ر و خنده آور تر از نظرات علمایتشھکار ھای عالمان دين اھل تسنن مضحک 

فقط ھر چه خواستند و !! يند گو  گفتار  چه میدانند به کجا منتھی خواھد شد و در ھمان راھی روانند که خود ھم نمی

 .دازندميل نمودند به نشخوار آن می پر

 ۀمن در بار!!  دين اسالم اھل تسنن شخص کله خامی است  بنام پرو فيسور عبدالستار سيرت ۀيکی ازين عالمان بر جست

ين اواخر جناب شان زير فشار انتقاد ار ام د مت بودهھای متعددی در خديات اسالمی شان قبالً طی نوشته  اين آقا و نظر

صحبت داشته و دو باره ) در اسالم جايز است نکاح با طفل چھار ساله(که فتوی دادند که  ھا مجبور شدند تا پيرامون اين

 بر گذار شده بود به اين ارتباط) آمو(شيطانی به نام جع ی که از مرئليت نمايند و ايشان در يکی از کنفرانس ھاوؤرفع مس

 ۀھار امام فقه بنيانگذار چھار فرقچ را ايشان از خود مطرح نکردند بلکه تمام علمای فقه مخصوصاً اکه اين فتو: گفتند 

، ابو عبدهللا اصبحی  مذھب مالکی - مالک بن انس بن مالک، نفیح مذھبنعمان بن ثابت  امام   -ابو حنيفه(اسالمی 

چنين نظر ) حنبلیحمد بن حنبل ابو عبدهللا شيبانی  بنيان گذار مذھب محمد بن ادريس بن عباس شافعی مذھب شافعی و ا

ست برای نجات ظاھری و توان آقای سيرت می. توان عذر بد تر از گناه دانست اين را می!!!!  داده  اند اداشتند و  فتو

باله را خوردم و اين زن من چني! بلی : گفت  کرد و می وليت را خود قبول میؤو احکام جنائی آن اين مسموقتی اسالم  

 ؟؟!!ی علمای فقھی آن ااما جناب شان ھمه را انداخت به گردن اسالم و فتو!! کاری درست نيست  اين گناه است 

اسالم خوب ترين و بھترين قانون : يد گو يک پرو فيسور ديگر فارغ شده از االزھر آقای مولوی  اياز نيازی می

قبل از اسالم ميراث « دھد که يکی آن  ی میئگی مثالھاای تثبيت اين قوانين خانود؟؟ بعدش ھم برا!!دگی را دارد اخانو

يد توان آقا جان وقتی شما چنين استدالل داريد آيا می: بايد گفت که !!  اين ديگر از چرند ھم گذشته »؟؟!!نبود  برای زن

اش نبود   ؟؟؟؟ آيا ميراث از دو شوھر قبلین ھمه ثروت را از کجا آورده بودآجر بود بگوئيد که خديجه خانم محمد که تا

تمند شده و با محمد ازدواج نمايد ؟؟  از آسمان برايش پول ريخت تا ثرومش خداوندمرگ شوھر دوکه بعد از  ؟؟ يا اين

و ھمچنان حديثی ) ش قبالداده شدهحآيت قرآن  شراين نظر ايشان خيلی طفالنه است  اين آقا ھمان است  که برای تعبير 

بلی اين درست است که زن را در صورت :  تلويزيون ظاھر شده و گفت که ۀئی و چشم سفيدی در پردمحمد با پر رواز 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 وانين؟؟ از ديد او اين يکی  از بھترين ق !! استخوان ھايش بشکندمانی از شوھرش بزنيد اما نه به آن اندازه کهنا فر

 خانوادگی در اسالم است ؟

. در اسالم سن ازدواج برای دختران تعين نشده و مطرح نيست : نع خشونت عليه زنان گفت تباط قانون مبه اراين آقا 

گی برای دختران باشد غلط است  و غير مستقيم اتھامی  سال١٨يد سن ازدواج بايد گو ھر کسی و ھر قانونی مدنی که می

 له ازدواج نموده است ؟؟؟ سا٩ ۀاست عليه محمد پيامبر  اسالم   يعنی او مرتکب جنايت شده  که با عايش

دواج برای دختران در اسالم و سن ازتعداد زوجات برای مردان در صورت لزوم جايز است  : ھمين آقا بود که گفت 

 ! شدزن بايد مطيع مرد بامعين نشده و 

عمر ، و بکر مال اب،قاری صفی هللا، ارشد ارشاد مجددی، سادات گلبدينی،  مال داھی،حال امثال اين آقا و ستار سيرت

 مال سازی ۀيش دار و بی ريش ديگر زياد اند  که ھر ماه و سالی از کار خانو چند نفر ر  مولوی سيمين عمر،خطاب

قی در کشور ھای گوناگون جنبش ھای ملی و مترشوند تا سد راه پيشروی  يه میو تقو  استمرار،استعمار به صد ھا توليد

  . گردند

ش مثل که با چرنديات  مضحک خود در مورد  حجاب اسالمی  کاسه ھای داغ تر از آديم به رھنما ھای اسالمی بر گر

ابن ( مفسران صدر اسالم   آورده و به گمراھی بيشتر سوق داده اند مثل امامان معصوم ودعالمان دين امروز را به وج

 که زنان بايد مو ھای  خود را در مورد حجاب آمده اين استکه مقصود از آيات مبارکه : يند که گو می.... ) …عباس و 

شود بر زن واجب است  که  ای که  پشت گردن شان معلوم نشود که باعث تحريک شھوت مرد می بپو شانند  به گونه

اين دنباله روان اسالم و مخصوصاً عالمان دينی ما  .شود بپو شانند نقاط شھوت انگيز بدن خود را که باعث ايجاد فتنه می

 خلق مذکره از نگاه فزيکی کی يعنی آنان(  بوده و مرد ھاخیسر  گوشتۀکشند که  زن توت  میچنان از زن تصويری

ی ھستند که ھميشه چشم و دل شان دنبال اين توته گوشت در گشت و گذار است ؟؟                       ئمثل پشک ھا) اند شده

ن خود را ئي روھای ه انداجازه داده شده که لباسشھوانی از کار افتاد فقط به زنان سالمند که از جھات  نور ۀ سور۶٠آيت 

 :ی دارندئچی گفتنی ھا…  حجاب و يا ۀ  بد نخواھد بود اگر بخوانيم که اين نخبگان اسالم  در بار.بر تن کنند

 به اصل حجاب  و عدم رعايت آن معصيت و ئیاعتنا اصل حجاب، ضروری دين محسوب است و بی: ای آيت هللا خامنه

         گناه است

 ئیاعتنا ولی بی مرتد است صل وجوب حجاب فی الجمله از ضروريات اسالم است و منکر آنا: آيت هللا صافی گلپايگانی

 .به آن با عدم انکار وجوب آن، فسق است

 نمايند حکم ئیاعتنا اصل حجاب برای زنان از ضروريات دين است و حکم کسانی که به آن بی: آيت هللا تبريزی

               . به ساير تکاليف دينی استئیاعتنا بی

اصل حجاب از مسلّمات شريعت است و در قرآن آمده است ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارند، : آيت هللا سيستانی

 .، عملی گناه استئیاعتنا ھا مستلزم انکار نبوت نيست و بی انکار آن

ضروری بودن آن آگاھی آری حجاب از ضروريات دين است ولی انکار آن برای کسانی که از : آيت هللا مکارم شيرازی

 .شود ندارند، موجب ارتداد نمی

 . به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب استئیاعتنا بی : آيت هللا بھجت

ھا از چادر استفاده کنند چون چادر در کشور اسالمی ايران از مظاھر و  سزاوار است خانم: آيت هللا فاضل لنکرانی

 .ال را خنثی کنندؤر سعی کنند بانوان محترم حرکت مورد سباشد و با حفظ اين شعا شعائر اسالم می

خانمھای مسلمان . پوشاند ھا است، چون تمامی مفاتن بدن را می چادر بھترين پوشش برای خانم: آيت هللا صافی گلپايگانی

 . مضر پرھيز کنندئیبايد آداب و سنن اسالمی را در لباس پوشيدن مراعات کنند و از تجدد گرا
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 .چادر حجاب پسنديده است : بھجتآيت هللا 

 .چادر حجاب بھتر است و سزاوار نيست زنھای مؤمن بدون چادر خارج شوند: آيت هللا سيستانی

ھا غير از صورت و  حجاب يکی از قوانين مسلّم اسالم است و اساس آن، پوشاندن بدن و مو: آيت هللا مکارم شيرازی

 .تر است شک، چادر حجاب بر ھا تا مچ است ولی بی دست

بينيم که  يانات زندگی محمد  میدنباله روان و جر ھای بقيه ئیبا توجه دقيق به آيات قرآنی و احاديث محمدی و چرند گو

 .باشد  محمد میۀ حجاب غرض کنترول زندگی عادی و روز مرۀنزول آيات قرآنی در بار

 عربستان ۀ سياسی و اقتصادی بر شبه جزير عالوه قدرت داشتن و تسلطهيکی از اھداف محمد  در ادعای پيامبری ب 

بينيم که امروز يکی از مھمترين داليل اسالم   منافع مادی ھمچون جمع آوری زنان و تشکيل حرمسرا نيز بوده است و می

سفانه أمت. باشدمی ل روی آنھا وپناھی برخی انسانھای زنده در قرن حاضر تقريباً ھمان قضيه جمع آوری زنان و کنتر

د، بازھم او خود را برتر از زنان خواھد دانست و زن را ئيز آدم مذھبی را با قوی ترين مواد زداينده  نيز بشواگر مغ

سست و بی اراده  .زن مذھبی ھم که خود پذيرفته است ناقص العقل است و نياز به  آقا و حاکم دارد.  خود خواھد ديدۀبرد

دور بودن از . تفاوتی ھا عدم درک با فھم  يکی از عوامل مھم اين بیو ناگفته نبايد گذاشت که پناه بر خدا داشته اند

  .باشد معارف انسانی و عدم سواد می

انسانھای مذھبی ھرگز برابری زن و مرد را نمی خواھند  و ھرگز نخواھند فھميد که زن يک موجود مستقل است و 

يابی علل اصلی اين نا بسامانی ھا و   و ريشه انسان ھستند لذا پرداختن به موضوعاتمردھاھمانقدر انسان است که 

تواند ابزاری بسيار قوی و کارساز برای مبارزه با اسالم و خرافات آن   خود می، فرھنگی جامعه در اين زمينهءارتقا

   باشد

 :اندازيمنظر ای از زندگی خصوصی محمد  به گوشهبود يافت علل اصلی آن بد نخواھد و درتباط حجاب  به ار

واسطه غارت يھوديان و دستبرد به کاروانھا ی ه  پس از فرار به مدينه و پيش از کسب موفقيت ھای اقتصادی بمحمد  

 از اينرو امکان اين. بردند سر میه تجاری در وضعيت اقتصادی بسيار بدی قرار داشته است و مسلمانان در فقر شديد ب

لذا زنان محمد و خود او و ديگران بايد . برای آنھا ميسر نبودبسازند ) بد رفت(ن خانه ھايشان مثل امروز تشناب که درو

 ۀکند به زنانش اجاز له تنھا بھانه ای بود که محمد را مجبور میأاين مس. رفتند برای رفع ضرورت به خارج از خانه می

 و تفکر و يا دتوانند در آن رفع ضرورت کنند بروند و سپس بازگردن  که میئیخروج از خانه را بدھد تا آنھا به جا

له أيز چندان بی رغبت نسبت به اين مسله که ديگران چشم به زنان محمد داشته باشند و زنان محمد نأبرداشت اين مس

 . خود را بپوشانند تا مبادا ديده شوند،کند که به زنانش دستور بدھد نبودند، اين است که عمر به محمد پيشنھاد می

و اين تا . نميکرديم مگر در شب) تخلی(قضای حاجت گز   ما ھر:خوانيم  م میحديثی از عايشه به روايت صحيح مسل

 ما ساخته شد و اين عادت خالی کردن روده ھا ھمانند ھمان عادات اعراب ۀی در نزديکی خانئزمانی بود که مستراح ھا

پس من و ام . د سر ساز بودھا برای ما در کردند زيرا ساختن مستراح در کنار خانه قديمی بود که در بيابان زندگی می

 ابوبکر صديق و پسرش ۀمناف بود و مادرش بنت صخر بن عامر خالالمسطح که دختر آبی رھم بن مطلب بن عبد 

 .من و ام مسطح پس از قضای حاجت به خانه بر گشتيم. مسطح بن اثاثه بن عباد بن المطلب بود بيرون رفتيم

 : عايشه ميگو يد

: عمر به پيامبر گفت. در مد ينه می رفتندوسيع   منطقه ای باز  و، المناصعۀخلی به منطقتای برزنان پيامبر شبانگاھان 

 ءشبی از شبھا در زمان عشا پيامبر در اما پيامبر چنين نکرد سوده بنت زمعه زن. حجاب داشته باشنده به زنانت بگو ک

من تو را شناختم ای : و گفت  عمر او را صدا کرد. و برای تخلی وارد به منطقه شد و او قد بلندی داشت  از خانه خارج

 . حجاب را نازل کردتپس هللا آي. او اينچنين گفت زيرا او شديداً اشتياق داشت که آيات حجاب نازل شود . سوده 
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 . احزاب به سفارش عمر در ھمچو شرايطی نازل شده استۀ سور٥٩آيت 

چون در . ت را تمايز يافتن زنان برده از  زنان مؤمن دانسته اند در آي) شناخته شدن(عالمان دين معنی مفسرين قرآن و 

 .اسالم  ھمخوابگی با زنان برده مانعی ندارد و بر زنان برده الزم نيست حجاب داشته باشند

  :از حالج پرسيدند  :که قشنگ است  اينچه 

 ؟!! دارند چه دلی پر خونی از اودانستم که اين مردم  ا خواندم و نمیخود را خد: کنند ؟؟ گفت   چرا اعدامت می

 ادامه دارد

 

 


