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 از واعظی که رفته پی چند و چون بترس     رسـتـون  بـنـرق جـای آدم غـره ھـعـاز ن

 از آن کسی که زشت شده از درون بترس     رسـنکه زشت چھره تر از ديو شد نتاز آ

 ترسـاز رنگھای تيره تر از رنگ خون ب      د بدانـنـت می کـون به دلـاه، خـرنگ سي

 از گريه و سياھی و فرياد و خون بترس       تـرف مفـداح و حـل و آدم مـو جھـاز دي

 

ردان و بی گاالت سرؤ س( آن انی که با خواندنگرانمايگ اين سلسله نوشته ھا به ۀخير در ادامأبا عرض معذرت از ت

 ۀشتم به ادامگفع شد و اينک بر ردانيدند بايد عرض نمايم که مشکالتی بود و ر گبه من قوت قلب نصيب می) جواب 

 .در خدمت خواھم بودو ھمان سلسله 

 دينی ۀکه در خانواد  اند و مردم عام ھم بدون تعقل فقط بر اساس اينپيامبران و علمای دين که  ھزاران صفت به هللا داده

ز توجه گھرديده اند  گررا قبول و باور مند  فته ھای آنانگات نسبت داده شده به او معتقد و متولد شده اند به هللا و صف

د که چرا اين هللا با اين ھمه موده انطع تاريخی نفرين پيامبران و عالمان دينی در ھيچ مقانکرده اند که ھيچ کدام از

يب و بی  پناه و مظلومش نظارت نداشته و توجه مثبت به رد مصيبت ھای عايده بر بندکان غرصفاتی که دارد در مو

 دارد ؟؟ حال مظلومان نمی

مين ه خدا و اديان بر سر زران ھستی  مردمان  بدون باور بگپاولچ زيادی از خون آشامان و تاريخ بشری تعداددر طول 

ريسته و بر گاوتی به آنان و عملکرد ھای شان نچپاول نمودند و ھمين هللا با بی تف .کشتند. ران تجاوز نمودندگھای دي

 قدرت و ثروت شان ھم افزوده است ؟؟

و و گت زور يافت که هللا ھم به نفع طبقاتوان در  واقعات مصيبت بار اجتماعی بشری میۀدر ھر حالتی به مالحظ

 کند و ھمين وظيفه را به دوش واسطه ھا و نمايندکان خود سپرده است و يا ھم اين و از منافع آنھا دفاع میمستبد عمل  

  خود را به دين چسپانيده اند ؟؟،کاره بوده و فقط با تھمت به خود و هللا ھيچ) عالمان دين(که اينان 

توان مشاھده نمود که اسالم  يک  احت میر کمی دقت شود به وضگدر باور ھای اسالمی و عملکرد  دنباله روان  ا

ای ممکن در جکه البته تا ........   وء دروغ و ريا،پاول و دزدیچ ، قتل و کشتار، پر از فتنه،عقيده ای است ھزار رنک

 .شيدشای اين رمز ھای شيطانی خواھم کواف

 ،روه ھای متخاصم پيرو ھمين دينگی يری ھاگ اختالفات و در ، اسالمئیمراه کننده و قھقراگھمه نظريات در بين اين 

توان  که ھمه را می....  طرز ديد و برداشت شان از عملکرد ھای محمد و،داشت شان از هللا و ھدايات قرآنیاھی و برگآ

فتار گ آن ۀوابستکی ھای سياسی  رھبران و تبليغ کنندکان اين دين نسبت داد البته واضح است که ھم نای اعتقادی وببر م

ين و فريبنده که باعث مسموميت مغز انسانھای گآ  زھرۀکيبی است از يک انديشفی و روايت نمودن ھمه تر حرا،ھا

 .شود خوش باور می

 .رديم به موضوع حجاب گبر می

ينه که خانم ھای محمد در مدتباط رفع ضرورت  که منبع و اساسات حکم حجاب به ارذشته خوانديم گدر بخش ھای 

 دوم تميز و تفکيک زن ۀلھبيرون از خانه بروند بوده و در وخليه به تو آنھا مجبور بودند برای نداشتند ) تشناب( مبرز

 . معرف خوبی برای عدالت اسالمی  است،که اين دليل دومی. باشد آزاده از زن کنيز می

ين پديده اويند و به  گاران شان ھمچو موضوع تاريخی را به مردم نمیزگکه چرا شيخک ھای عرب و خدمت اما اين

واضح دارند و توضيح ) زن(  ۀدھند بايد نظر شان را در بار برای زن می... پاکی و ،  عفت،شکل اخالقی) حجاب(

 دانند يا جنس ؟؟؟؟؟ دارند که زن در اسالم يعنی چه ؟؟ و کنيز ؟؟ و ھم بايد روشن سازند که آيا کنيز را ھم زن می

ذشته خوانديم که گجب نيست؟؟ و به استناد تاريخ اسالم  در بخش ھای شش موی سر بر کنيزان وا پودرفقه سنی و شعيه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بعضی از امامان شعيه نيز .  لت و کوب نمود ، سر و بدن داشتهی که برششرا به خاطر پوعمر بن خطاب کنيزی 

ی نمايند  شش خود داررو سری و پوکار بردن ه  بلکه کنيزان از ب،حجاب  سر به کنيز واجب نيست: روايت کرده اند که 

توان از عفت و  پس چطور می.ردند گو توصيه داشته اند که آنان را ازين کار باز داريد ؟ تا از زنان آزاده متمايز 

 کنيز زن نيست ؟؟؟: يندوگکه ب ر اينگ؟؟؟؟ م اخالق و پوشش بدن موجودی به نام زن صحبت نمود

ناف تا زانو بود و ملزم به دن آن بودند مانند مردان از شانيزان که موظف به پود بخشی از بدن کنروايا ت متعدمطابق 

مام صادق ھمچنين از قول ا) حر عاملی(را از وسايل الشعيه اين موضوع . (  ساق و غيره نبودند ،شاندن سينه پستانپو

 )کنند روان شافعی نقل میيپحنيفه و با واسطه از ابو

باشد بايد بيشتر مکث نمود و فھميد که وقتی اسالم و  ی می که يکی از موضوعات مھم اسالم،تباط حجاب زنانبه ار

ين دين مبارک مرد ھا حقوقی ندارند اد منظور شان چيست ؟؟ در ندار دنباله روانش از حقوق مساوی زن صحبت می

ر رابطه به حجاب داشتيم م ؟؟ با رواياتی که از علمای دين دئيصحبت نما!! که از حقوق زن در اسالم  چه رسد به  اين

شرف و  غرض حفظ(موضوع عمده آن بوده است که کنيز که خود يک زن و انسان است از حق استفاده از حجاب 

 آنست که کنيز ۀباشد و حق ندارد منحيث زن از حجاب استفاده نمايد زيرا کنيز است ؟؟ و اين نشاندھند محروم می) عفت

 حال اين موجودی!! رايان ارزش ندارد گما عفت وشرف او از ديد اسالم  و اسالمکه از جنسيت زن است ا  اينۀ عالوهب

 بايد وجود ء  ابتدا.ذرا به آن بد نخواھد بودگشود کيست؟ و چيست ؟ نظر  نين حقير پنداشته میچاه اسالميون گکه از ديد

چون . ن اسالمی ترسيم نمود حق در ذھنيت اين  رقاصا یمنحيث يک موجود زنده و ذ) زن کنيز(اورا) فزيکی(خارجی

آنھا به  زن وقتی توجه دارند که ضرورت جنسی داشته باشند و برای رفع اين ضرورت به صد ھا آيت و حديث پشت 

 .کنند ھم قطار می

ن تر  از زن  قرار ئياه حقوقی پاگباشد از ن پامال نمودن حق زن در اسالم عزيز يک اصل است و کنيز که خود زن می

واضح  برای روشن شدن و. فته شده است گرحيث يک انسان نا ديده  ی در دين اسالم  موجوديت او منيعن. دارد 

 :فرمايد ين باره چه میاين مورد الزم  است تا ببينيم قر آن در اصحبت نمودن در

  کنيزان ملکیور بر زنان حالل گاه می دارند مگو آنان که اندام خود را از شھوترانی ن  ( ٣٠ و ٢٩ معارج آيات ۀسور 

 حيث شی و جنس ياد می  هللا به وضاحت از زنان کنيز من،ين آيتا در) (ی ندارندئخويش که از اعمال شھوت ھيچ ابا

  )ردان نيستند گو از انجام ھيچ کارغير اخالقی رو  کند که از خود مالک دارند

 کنيزانی را که  به غنيمت خدا ديم ول کر حالرا ادا کردی بر تو ای پيامبر زنانی که مھر شان (۵٠ احزاب آيت ۀسور

 دختران عمه ، کاکابه تو ارزانی داشته است و دخترانخدا ) یگاز طريق غنايم جن(کنيزانی را که  و نيز ترا نصيب کرد

زن ) نيز(و ) ازدواج با آنھا برای تو حالل کرده ايم (جرت کرده اند ھ که با تو ، دختران خاله ھايت،دختران ماما، ھايت

ر گمخصوص توست  نه دي )اين حکم(يرد گر پيامبر بخواھد او را به زنی گر خود را به پيامبر ببخشد اگمنی را که اؤم

ھمسران شان و کنيزان شان واجب کرده ايم تا بر تو ھيچ ) ۀبار(بر آنھا در دانيم آنچه را که  براستی که ما می. منان ؤم

  صفاتی از طرف هللا ياد و  واضح میحال ديديم که کنيزان به چه نوع) بان است مھرۀحرجی نباشد و خداوند آمرزند

 رديده استگ که کنيز کسی و يا موجودی  و يا جنسی است که محمد به غنيمت نصيب گردند

ر بر جفت گکنند م اه میگرا از عمل حرام ن که عورت ھای شانی و آنان: خوانيم  می۶ و ۵منون آيات ؤم ۀدر سور

 .ونه مالمتی در مباشرت اين زنان بر آنھا نيست گان ملکی متصرفی آنھا که ھيچھای شان يا کنيز

ر گر نه ھيچ عقد زن بر تو حالل است و نه مبدل کردن اين زنان به ديگين ديابعد از! ای پيامبر : ۵٢ احزاب آيت ۀسور

و خدا بر ھمه  چيز مراقب  شوی  کنيزی مالکرکه گ و بسيار در نظرت زيبا آيد مئیفت آگزن ھر چند از حسنش به ش

 احزاب  در مورد آزاد بودن محمد در تجاوز به دختران ۀ سور۵٠دانند که اين آيت بعد از نزول آيت  البته ھمه می(است 
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 .که عايشه آرام باشد تا اين)  و جدال عايشه با محمد نازل شداو دعو...... عمه  و،  کاکا،ماما، خاله

مردان مسلمان در بر خورد با کنيزان ضرور نيست خود را از شھوت : بر می آيدچنين شادات اين احکام خداوندی از ار

 اعمال شھوت بر کنيز بدون مالل جايز است. ه دارند گرانی ن

خداوند که مشکل کشای خواست ھای زير نافی محمد است نمی خواھد و ميل ندارد پيامبرش از نبود موجودی غرض 

نه اتواند آزاد شود می  به کنيزی که او مالک میتادھد   او را دلداری داده و اجازه میراحت باشد فلھذا  نااطفای شھوت

 آميزش نمايد

 .باشد ر میگ ناکتر در مقايسه با کشور ھای ديسفأما خيلی ۀ وضع زنان در کشور بر باد شده و مصيبت زد

 وادار نمودن شان ، تحقير و توھين به آنھا،ن رفتار نا انسانی مرد ھا با زنان شا، قانونمندی ھای خشونت آميزۀاينجا ھم

ھمه شکل مقدس و دينی دارد که اين آقايان ....  ترين وسايل صحی وئی محروميت از ابتدا،به مشکلترين کار ھای شاقه

ين مظالم روا داشته شده برزن سھيم بوده و با استفاده از خوشباوری ھای مردم به ا در  و مستقيماً عالمان دين مشخصاً 

 .ر طرف جوالن دارندھ

 :سيمر  ساده میۀبا تحليل ھای مختصر از وضع زن و حجاب در اسالم  به اين نتيج

ه تا گوشه ای از اين تاريکی است و ھر کس که شمعی روشن نمود ما تحميل شده ۀسالھاست که جھالت مذھبی بر جامع

ب قدرت با ھمکاری مستقيم ھمين عالمان دين  مورد اھانت و خشونت اربا،را روشن نمايد جان و مالش به تاراج رفته

  .ديده اندگر نا بود از آنھا حتی تعدادی قرار گرفته

رديده است اين عالمان دين بايد به جای مخالفت با روشنگری راه تفاھم و گامروز که فرصتی پيش آمده و شرايط مساعد 

فته و حد اقل به آرامش وجدانی خود دست گر پيش کنند صحبت پيرامون آنچه را مقدس می پندارند و يا به آن تظاھر می

  .يابند

ر خواھد ييقين داشته باش با اين عمل تو و من جھانی تغي.  باشدگشمعی روشن کن، ولو نورش کمرن!  بيا ھموطن

م از اين که شما را اسالم ستيز بنامند نھراسيد که اسال. ھمه شمعی روشن کنيد تا مگر چشمی چشم ديگر را ببيند. خورد 

 .ستيزی چيزی نيست مگر خرافات ستيزی

 ادامه دارد

 

 

 

 


