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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ جنوری ٠٨

 
 

 ؟؟ عالمان دين،ۀدر حاشي
٩ 

 
 ھشدار کزين بيش  کمر تا نکنی

 زخمی به دوای دين مداوا نکنی

 ودـ  نشء تو  ا حياۀحيثيت  رفت

 افساری اگر  بر سر مال  نکنی

کرد ھای خرافی مقدس نياگان ما را چنان مصروف ساخته که قدرت  جھت يابی  پيروی از باور ھای اجدادی و عمل

 مثبت و تصميم گيری عاقالنه را از ما سلب نموده است

که توسط خوش خدمتان باشد  شيدن بدن زنھا به شکل اسالمی آن يکی از ارکان مھم پيروی ازين دين میحجاب و پو

 شود اسالمی تبليغ می

 دارند و پاکدامنی محسوب می  اخالق،ھا حجاب را عفت آن

 احزاب در مورد حجاب  زنھای محمد نازل شد و داليلی که در متن اين آيت ۀ سور٥٩مان خداوندی طی آيت اولين فر

اشد ی بن چنين مآنزول اين آيت و پيروی ازيحات عالمان دين پيرامون زياد ساختن تشر نھفته است و تفسيرات و کم و

 .شود شانده شود وتحريک جنسی برای مرد توليد نکند مشکل حل شده و میبدن زن پوکه اگر  

جانب ايجاب   اينۀھا و حوصل رسی آنوقت بر نديات اين عالمان دين تا آنجا که مدارک اسالمی وجود دارد و چرۀبه ادام

 چند موضوع خلق و ،ده شود که اين رقاصان اسالمی با چه مزخرفاتی از يک موضوعکند پرداخته خواھد شد تا دي می

 :شته اندمغز ھای مردم را تسخير دا

 خود را نمی ۀشش بودند و ھمانند کنيزان چھربه حکم عادت بدون پوکه زنان تازی  یئاز آنجا: يد گو القرطبی می
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برای . که مردان را تحريک شھوی نموده وحادثاتی را بار بياوردکردند باعث ميشد  ھا نگاه می شاندند و مردان به آنپو

دستور دھد برای بيرون رفتن از خانه و انجام ) يعنی زنان محمد(ھا  مان داد که به آنبرای پيامبرش فرھمين بود که خدا 

 و از کنيزان کردند  خاصی پيدا میۀشيدن  حجاب جلوھا با پو و آنشند  حجاب بپو) قضای حاجت(دادن کار ھای شان

خی از مردان  کاری از خانه بيرون رفته بود بر برای انجامتيکی از زنان پيش از صدور اين آي. شدند تشخيص داده می

ياد زد و تجاوز کنند و پس از آن زن فرفته و خواسته بودند به او باشد جلو او را گر که او کنيز می بد کار به گمان اين

العمل مرد در   اين موضوع است  که عکسۀآنگاه اين آيت نازل شد  و اين نشاندھند. ش داد اين ماجرا را به پيامبر گذار

زن ملکيت خاندانی مرد مشخص .  فرق کلی دارد ،اش و يا کنيز اتفاق افتد مقابل چنين قضايا اگر برای ھمسر رسمی

 شود  شخص شمرده میۀاست اما کنيز جز دارائی ھا و برد

 یدند كه پوشش داشت مي دی را میپس اگر زن.. …… آمدندیرون مينه شبھا بياران و اراذل مدبد ك: ديگو یر ميابن كث

  باشد و به اویز ميگفتند كه او كن یدند مي دی را بدون پوشش می نداشتند و اگر زنین آزاد است پس با او كاريگفتند كه ا

 .كردند یحمله م

كه   شود چنانیشتر مي آن دوران بی تازۀ ما از جامعیم شگفتي گردیشتر مي بی اسالمیخي تاریان كتابھايھرچه در م

 ین سر راه آنان قرار مي رفتند و منافقیرون ميش شبھا از خانه بي خوی انجام كارھایامبر برايزنان پ: ابن سعد آورده

زان ين كار را با كنيان را خواستند آنھا پاسخ دادند که ما فقط يت كرده و منافقيدادند پس شكا یگرفتند و آنان را آزار م

    نازل شد حجابتي آ پس !!مي دادیانجام م

زان لباس ين بگو كه ھمانند كنيمنؤامبر به ھمسران خود و زنان مي پیا: ديگو یكند و م ید مئيأن را تيز اي نیالطبر

 بر خود ید، و پوششان نكنني خود را نماۀروند موھا و چھر یرون مي انجام كارھا از خانه بی كه براینپوشند، و ھنگام

 .ردي آنھا را نگی جلویداشته باشند كه ھر پست

خدا … گرفت ی باشد و مورد آزار قرار میز ميبردند كه كن ی رفت گمان میرون مي بیاگر آزاده ا.. …ن گونهيو بد

 زان متفاوت باشند و خود را بپوشاننديدستور داد كه در پوشش با كن

 چه از راه یبپوشانند خود را تا ھمه بدانند كه آزاده اند و مورد آزار: دي افزای م»مجاھد« از ی با گفته ایز طبريو ن

 .رندي قرار نگیه ايگفتار و چه نگاه ھر فرو ما

محمد به ارتباط قضای حاجت  ھای شخصی شکل اولی آن ضرورت(در اينجا شکل دوم ضرورت حجاب را می بينيم 

که داليلی از موجوديت حجاب  يک حکم طبقاتی است که ) ت داشتيمھای شان بود که در بخش قبلی از آن صحب خانم

 باشد؟؟ نشان دھنده و يا تميز شونده بين زن آزاد و زن کنيز می

ھر دو زن !! زن آزاد و زن کنيز!! توان عدالت اسالم رادر رابطه به حقوق زن مشاھده نمود   میين حکم واضحاً ادر

شند تا مورد اذيت قرار نگيرند و از زنان کنيز فرق  که زنان آزاد حجاب پوکند استند اما اسالم عزيز آيت صادر می

فتن تجاوز بر او ھم مانعی ايجاد يک زن گفته نشده بلکه از صورت گر زن کنيز ھيچ حقی منحيث ۀو در بار!!! شوند 

 از حقوق زن سان شيوخ عرب و مداح ھای اسالمیور و شرم نيست که اين ھمه دست بوآ آيا تعجب. نگرديده است

 زور مندان و چپاولگران ، سالطين اسالمی،دارند ؟؟ شايد ھم منظور شان فقط دفاع از حقوق زنھای محمد صحبت می

 دانم ؟؟؟ دينی باشد و ما نمی

 ینه ميدر مد» عمربن الخطاب«كه  ن برداشت را از حجاب داشته اند چنانياران محمد ھمي صحابه و ین تماميھمچن

كه حجاب را از  ني زد تا ای باشد او را با چوب معروفش می حجاب میافت كه داراي ی را میزيگشت پس اگر كن

  گردند؟یزان ھمانند آزادگان مي چه كنیبرا:  گفتیندازد و ميسرش ب

باشد و نبايد از امتيازات اشراف بھره مند   محروم خود میۀبوط به طبق و اسير و محکوم و مرکنيز برده است ! بلی 
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 ۀ طبقۀبوط اشراف و زن کنيز در جمل را داشته باشند يعنی زن آزاد مر طبقه ای بايد اوصاف و امتيازات خودباشد ھر

 باشند اما ھر دو زن می!! محرومان

 نشان دادن زن آزاده  و فرق ی حجاب فقط براتين قرآن و عالمان دين  اين است  كه آي مفسرۀك  ديد مشترک بين  ھمي 

 .بودل شده ز نازيآن از كن

 ی به ارتباط اين موضوع تنھا راھیز بوده اند وليبر ھمه چ امبر عقل كل و داناياين واضح و روشن است  كه خدا و پ 

 ن بوده استيده ھميكه به عقلشان رس

 یرون ميشان شبھا از خانه بي انجام كارھایبرا) ص(امبريزنان پ: م که يابي ین داستان را ميز ھمي زيادی نیدر كتابھا

 شد یشان پرسش مي كه از ای دادند و ھنگامیگرفتند و آنان را آزار م ی آنان را مین جلوي از منافقید پس مردمانرفتن

پس دستور داد كه بدان .. …ھايا أي نازل شد كه تين آيم پس اي دھیزان انجام مين كار را با كني ما ایدادند ول یپاسخ م

 در آنجا ینه آمد و منزليبه مد) ص(امبريپ:  صالح آورده كه یر از أبي و ابن جر زان شناخته شوند،يعمل شود تا از كن

 در سر راه نشسته یرفتند مردان یرون از خانه ميشان بي انجام كارھایگران شبھا برايو د) ص(امبرينداشت پس زنان پ

 .ز شناخته شوديآزاد از كنتا با پوشش زن . …یھا النبيا أي نازل كرد كه یتيپس خدا آ.  به زنان ی سخن پراكنیبودند برا

داده  یگرفته و آنان را آزار م ین را ميمنؤ زنان مین جلوي از منافقیمرد:  آوردهیو ابن سعد از محمد بن كعب القرظ

زان يه كه در پوشش با كناست پس خداوند به آنان دستور دادز ي گفت گمان كردم كه كنیدادند م یو اگر به او ھشدار م

 .ك چشم تا شناخته شونديندازند كه چھره را بپوشاند مگر ي بر خود بیمتفاوت باشند و پوشش

 بخواھد به یكه اگر مسلمان ن زنان است چنایده شده برايز جالب است پوشش گزيتباط حجاب ن در ارتيآنچه در آن آ

د و يعبد بن حم:  دھدین ادامه مي المنثور چنركتاب الدرد. ندي برگزیگريز ديد به جز آن چيفرمان خدا گوش فرا دھد نبا

رون رفتند با پوشش باشند يخدا به آنھا فرمان داد كه اگر ب  :گفته است… امبري پی كه اتين آي اۀر از قتاده در گفتيابن جر

زم نديد نمودند  پس خداوند ال ز استفاده جنسی میيرند چون از كنين شكل شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيتا به كمتر

و عبد بن ) يندگو ھمان عدالت خداوندی که مال گک ھای ما از آن سخن می اين است(ز باشديكه آزاده ھمانند كن نياز ا

گرفتند و آزار  ی آنان را میرفتند و اراذل جلو  یرون مي انجام كار بیزنان برا:  ادامه دادهتي آۀ دربارید از الكلبيحم

ه ير و ابن مردويو ابن جر……ز شناخته شوديبپوشانند تا آزاده از كن» هيجالب«را با دادند پس خدا فرمود كه خود  یم

 خود محكم یشاني پیخدا دستور داد كه چادر بپوشند و سر آن بر رو.. …: د كه ي گوین مي چنتي آۀاز ابن عباس در بار

ز ي كن  دانستند كهین پوشش بود م اگر بدوی نداشتند ولیدند به او كاري دی را با پوشش میپس اگر اراذل زن.…كنند

ر آورده يد بن جبي حاتم از سعیو أب…) زن در اسالمیبشر وآزاد نمونه ای از حقوق(.… گرفتندیاست و دور او را م

 یبه اي مسلمان بر او حرام است كه غری و صورت و زنیشاني پیپوشش است بر رو» ھنيجالب«كه منظور از انداختن 

 حاتم از یندازد، و ابن أبينه بي سی گودی سر محكم ببند و بر رویرا بر باال ند و آنيچھره بب یاو را بدون پوشش بر رو

 ینه آشكار نشود، و ابن منذر و ابن أبي سیندازند كه گوديا پوشش را چنان بي» جلباب« آورده كه تين آي اۀعكرمه دربار

 ی كه رویاسخ داد كه پوشش ھمانند چادر و پارچه ادم او پي پرسیدا السلمانين آورده كه از عبيريحاتم از محمد بن س

مائيد که فقط يک چشم بايد باشد و ھر دو چشم توجه فر( .اورديرون بيك چشم خود را از آن بيندازند و يسر و صورت ب

 !! زنان است نه مال عمرۀاين موضوع در بار)   است سر پيچی از امر خدا و محمد

دبانه ؤبه اصطالح خود شان م »یالكلب«و » الضحاك «یلم ويني بی میزين چيز چنيره نيو غ  »یالصنعان«ر يو در تفس

دند ي دی رفتند و اگر در شب آنھا را می زنان مینه در پي مدیابانھاي آمد كه در خیران زناكای براتين آيا: اند نوشته

كردند و  ی زد او را رھا میماد ي رفتند و اگر فری او می ماند در پی زدند پس اگر زن ساكت می آنھا چشمك میبرا

 تا ( نازل شد تين آيك پوشش بودند پس ايص دھند چون به ي توانستند كه تشخی نمیخواستند ول یزان را ميفقط كن
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ھن يزان متفاوت باشند و جالبيامبر فرمود كه زنان آزاد در پوشش با كنيو پ)  ؟تکليف مزاحمين در شناخت کمتر باشد

 دھد و ابن عباس گفته كه از سر و چھره پوشش ی است كه زن را از باال پوشش مین پارچه ا باشد و آیجمع الجلبات م

ن افزوده كه يو ھمچن… و ھمانا خداوند بخشنده و مھربان است… ك چشم تا دانسته شوند كه زن آزاده اند يدھند مگر 

ا خود را ھمانند آزاده يز آي كنیا گفت ی او بوده پس به وی گذشته و پوشش رویم» عمر بن الخطاب«از كنار » انس«

 )٣/٥٤٤ یر البغويتفس.(ندازين پوشش را بي ایھا كرد

 ئيد شده استأھای اھل تسنن و اھل تشيع آمده و ت  مزبور در کتابتير از آين تفسيا

ل آنان  رفتند پس مردان با نگاه بد به دنبایرون ميز بدون پوشش بي زنان آزاده و كن}تحريف تاريخ{تيدر دوران جاھل-

زان داشتند و با يداشت به كنو مردان چشم…  كنندیرفتند پس به آنھا دستور داده شد كه با پوشش از آزار آنان دور یم

گفتند  ی شد می و اگر به آن مردان ھشدار داده م د،ي رسی ھا به آزاده ھم مین شوخي ایكردند و گاھ ی میآنان شوخ

: یات الدرر نوشته طھرانيمقتن. ( آنان نگذاشتی برایچ بھانه ايله ھين وسيز ھستند پس خداوند بديم كه كنيگمان برد

٨/٣٢٥( 

 كه یگرفته در ھنگام ی و سر او را در بر میشاني است كه پی باشد و آن مقنعه ایالجلباب عبارت از سر انداز زن م -

  .رفته یرون مي بیشانيز كه بدون پوشش سر و پيعكس كنه  رفته، بیرون مي از خانه بی انجام كاریبرا

ز شناخته شود و از آزار مردان يله از كنين وسي انداخته تا بدی خود مۀ چھری كه زن رویچادرھا وپارچه ا: بيالجالب

 )٢/٢٠٣:یان نوشته حلي التبیده ھايبرگز. ( در پناه باشد

 آن است که حجاب فقط ۀيندالم گوبينيم که تفسير ھای گوناگون از يک آيت در مورد حجاب توسط عالمان دين اس حال می

 کوش ھمه را کر ،ھای شيوخ عربرنا زنباشد نه آنچه اين سُ  برای شناخته شدن و فرق نمودن زن آزاد و زن کنيز می

 خود طول و عرض حجاب و شرايط مخصوص به آن ۀھا به سليق و ھمچنان ھر کدام اين..  عفت و،اند که اخالق ساخته

 را ھم تر تيب داده اند

 تباط اين حجاب اسالمی زجر دھنده است اين است که حجاب برای زن آزاد غرض حفظ عفت او میه به ار کیموضوع

چون کنيز است بايد و حتماً مورد تجاوز قرار گيرد ؟؟ کنيز يک . باشد و به اين معنی است که کنيز عفت  و عزت ندارد 

ق کنيز در اسالم ھمان است که کنيز است و بايد ح. زن است اما از ديد اسالم و چک چکی ھای آن عفت و عزتی ندارد

 اخالق و ،داند تا با آيت و يا حديثی از عفت ؟اسالم کنيز را انسان نمی!!؟؟ عجب دين عادل و انسانی !!کنيز باشد 

 -شرافت او به دفاع بر خيزد

ز ي ندارد؟ چرا كنی انسانگاهيجا دارند کنيز اخالق صحبت می، شرف، پاکی، درين دين که ھميشه پيروان آن از عدالت

   ؟؟!!ھای ديگر فرق دارد   اخالق شرف و عورت کنيز با زن،ان سازد؟ چون عفتي خود رانماید سر و موھايبا

 یھا مي ھا و بدكاریگاه زن از پستي و بد اخالقی و باال بردن جاء پاك نگاه داشتن جامعه  از فحشای در پاگر  اسالم واقعاً 

 ستند و باعث گمراه كردن مردان نخواھند شد؟يا ھر دو زن نين دو گذاشته؟ آياان ي میباشد چرا تفاوت

ز در برابر مردان برھنه يده باشد و كنيجان در آورند؟ اگر آزاده پوشي مرد را به ھی جنسۀزيتوانند غر یآيا ھر دو نم 

 یت و پاكيتواند مصون ی آزاده م تنھایخته نخواھند شد؟ بر اساس دستورات قرآنيا در آن ھنگام مردان برانگيباشد؟ آ

 است؟ ین برابريا ايآ!!!!!!!  قرار دھدیتواند به او تجاوز كند و مورد آزار جنسی  میز را ھر شخصيداشته باشد و كن

  حجاب است؟ۀن فلسفيا ايآ

 ؟!!شھوت استد آتش ي گویم» ھشام بن عبدالملك« ھمانند آنچه كه ی باشد وی نمی انسانك موجود كامالً يز در اسالم يكن

 باشد و فردا نزد ید امروز نزد كسيشا   شود،ید و فروش مي اسالمی  از آزاده كمتر بوده و او خرۀز در جامعيگاه كنيجا

 امروزی کنيزی را ۀگرچه در جامع.  شده است تفکيکو آزاده از او    شدهیريھمانند شدن او به آزاده جلوگ ، از یگريد
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ا در يآ.  ما در اسارت پنجه ھای فقر و ظلم و بيداد مقام باالتری ندارندۀبينيم اما زنان آزاد با آن صفات ترسيمی اسالم نمی

ا زن با يفته شده است؟  آحرمتی نسبت به زنان گر ی و يا بیباشد جلو بد اخالق که حجاب اجباری و حتمی میای جامعه 

 !!؟؟ه است او كاسته شدیگاه و پاكدامنيشرفته از جاي پی كردن در كشورھایزندگ

 !!اين ھمه را بايد عالمان دين و نوکر ھای شيوخ عربی جواب دھند

 ادامه دارد

 

 


