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  نوشته ھای پيرامون  انواع آداب اسالمی عالمان دين مبين اسالم عوام که بعضی از دانشمندان و يا به اصطالح ازين

، با فرا رسيدن روز کارگر به که شايد تشريح بعضی از اين اداب و مقررات را فراموش نموده باشند دارند به فکر اين

د بردگی سرمايه و  که استثمار شده و به واھی تاريخ تا ھمان زن از قيبزرگداشت از زن که نخستين کارگری بوده

ين رابطه ا به نوشتن اين سلسله آغاز نمودم تا باشد در  اسثمار آن رھا نگردد، نظام استثماری از ميان نخواھد رفت،

 .ين زمينه بازنمايندای ھمه جانبه را درصحبت ھافته  و باب گر شان باشم اميد است بر من خرده نۀکمک کنند

 ھم  هللا که خيلی ھاۀبرانھا و ارشادات مداز ابتدای موجوديتش زير رھنمائی  دين اسالم  اديان ابراھيمی مخصوصاً 

 چون چيزی مثبت و انسانی در ( مادی و منفی ۀيان بھرين ادای که ازئ احکام صادر نموده است و به جز ھمانھامردانه

س زن نظر خصمانه داشته  به جندارند بقيه ھمه را تحقير و توھين نموده مخصوصاً  برداشته و بر می ) اديان نيست

 ،است

اولين شکل برده  داری با برده شدن پنھان زنان و : ( فته است که گکس ی خوانده بودم که مارئدر زمانه ھای  قديم در جا

ديد که توان    و پر محتوا به وضاحت میگ بزرۀکه  با در نظر داشت اين مقول) شتگدرون خانواده پديدار فرزندان در 

 ۀ تکامل طبقات را در جامعۀرانه بر مبنای تقسيم کار است  که نطفگ مناسبات استثمارۀ شکل دھندۀمثابه ه باه خانوادگجاي

 ذاشته است و روی ھمين ملحوظ نيمی از جميعت جوامع انسانی که زنھا میگھمين تسلط مرد بر زن بشری بر پايه 

اين  ،ندفته اگر؟ قرار !!تم طبقاتی بوده و ھستند ی که خود شان ھم زير سئباشند تحت ستم مرد ھا  حتی ھمان مرد ھا

 .رديده استگره خوردن محکم با دين و مذھب نھادينه گی سنتی مردم با گموضوع در کشور ما در زند

تاريخی ھم نتوانسته به اعماق مناسبات اقتصادی و اجتماعی ) مادر تباری (ۀزن  ھميشه زير ستم بوده حتی در دور

 .ا حاکميت مطلق بر مرد داشته باشدجوامع نفوذ نمايند ت

 ۀ تقسيم کار که در ادام،يری طبقات با تقسيم کار بين زن و مرد آغاز شدگاولين جوانه ھای شکل : يدو گلس میگان  

ين سر ا بنا بر،رانه انکشاف يافتگ رکن اصلی مناسبات ستمۀمثابه عيت مالکيت خصوصی بمشروتکامل خويش به 

 .ی زن نسبت به مرد نھفته استگوصی نيز در ھمين تقسيم کار و بردبيت مالکيت خص محترم شمردن و تثیمنشا

اديان در  ،ی را نبايد فراموش کردگدم در شکل دادن و تثبيت چنين برداشتن اديان و خرافه پرستی مرسھم درول و 

  الزم  ای چنين پديدهر برگاستثمار ۀيدئولوژيک سياسی طبقابنای ان ابراھيمی به شکل خاص منحيث رومجموع و ادي
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 مانه انجام دھد و نمیخود را به نفع مالکيت خصوصی بيشربوده  و در طول تاريخ توانسته است نقش خائنانه و منفور 

اجتماعی و در ار تباط طرح و بر رسی قانونمندی ھای ) يعنی مالکيت خصوصی و اديان( را  ھر دوگاتنگتوان پيوند تن

 فتگرديده سياسی جوامع نا

 .ھمه يکسان است) زن( خانواده و موضوع ،ش اديان به ارتباط مالکيتنق

 ،ر و تسلط بر افکارگھمديبنيان کذاران اديان و دنباله روان شان وجه مشترکی داشته و در دفاع از ، مايهسرمالکان 

 .باشند ھداشتن مردم عادی ھم پيمان میگکنترول و مطيع ن

دانند و به نظر آنھا زن   مالکيت شخصی را مقدس و محترم می، طبقاتیۀجامعبنائی  الزمی روۀاديان ھمه منحيث پديد

 طرح آنھا ،دارند   حساب می، که بايد در تصرف مرد ھا باشندیو جنس و زنھا را  شی ! باشد   مرد میۀبه مثابه برد

 دارند ؟ ونه استدالل میگچيست ؟ و چ

باشد و به ھمين   و از عقل کامل و قدرت تميز بر خوردار نمیيان ابراھيمی زن در ابتدای خلقت ناقص بودهاداز ديد 

 ملحوظ در کتابھای  به اصطالح مقدس آسمانی او را برده و تابع مرد به شمار آورده اند

که  ر اينگ م(، اقتصادی و اجتماعی باشد ،تواند دارای استقالل فکری  اسالم عزيز زن نمیاز ديد اين اديان  مخصوصاً 

مين شوھر  محمد سوکه!! اما بيوه  احترام و ازدواج محمد با خديجه سر مايه دار ترين زن عرب ؟؟ ضرورت باشد ؟؟

خرافی  می بيند و به ھمين ملحوظ و داليل زياد) يطانش(اه گتکامل اجتماعی به ن اديان به زنھا و نقش آنھا در )او بود

 .دھند  میراست که اديان ھميشه زن را زير اداره و کنترول مرد  ھدايتگدي

الی آيات قرآنی و احاديث نبوی به زن نه تنھا ه ين مورد خيلی ھا ھم پيشقدم بوده و چنان خائنانه  در البادين اسالم  در 

 .توھين و تحقير بلکه او رافاقد ھر نوع احساس انسانی شناخته  و حيثيت برده و کنيز را برايش قايل است

و  گش توسط هللا مردانه در قرآن باز و خصوصی ترين  موضوعات زنانه ادر اسالم زن موجودی است که زنانه ترين 

 .شود و احکامی در آن باره صادر می

 ھمه چيز او متعلق به مرد است  و زن ،مانبردار و مطيع شوھرش بوده و منحيث ماشين توليد نسل عمل کند فرزن بايد 

نوع خدمت به شوھر  ھرۀانه مشغول فرزند داری بوده و آماد در خ،ھداشته شدهگفعاليت ھای احتماعی دور نبايد از تمام 

 . باشدیوی تمام خواھشات شھوانی شوھرش در ھر شرايطگبوده و جواب

مسلمانان زن را ناقص العقل دانسته و در چوکات بندی باور مندی ھای نامقدس خود ھر نوع فعاليت اجتماعی زنان را 

 .کنند نفی می

گلبدين، سياف، مال محمد عمر،  : در کشور ما) (مرد(ران گ قدرتمندان و چپاول،زمينداران ،در اسالم عزيز فقط مالکان

 سيد احمد ، صبغت هللا مجددی ، قانونی، عبدهللا ،قسيم فھيم، اعضای رھبری شورای نظار، ھان الدين ربانیمال بر

 ، خليلی ، محقق ،تورن اسمعيل ،  احدی، انوری، اکبر بای ، رشيد دوستم ،نس قانونی يو ،عطا محمد نور ،کيالنی 

 ، مولوی بی ريش شده کريم خرم، مولوی کشاف ، مولوی جبار ثابت ، قطب الدين ھالل ،سيد علی اکبر  ،حاجی قدير 

ردانيده شده در گ مرد مسلمان ،ی بر خوردار اندئ از ھمه نوع حقوق و مزايا )،،،،، جمعه خان ھمدرد و ،غنديوال ار

 ر نصيب شان میگ ندارد و ا اقتصادی و اجتماعی، مدنی،شود حقوقی انسانی  نادار میۀط طبقبوکشور ما ھم که مر

!! ی به نام عالمان دين ا از قشر سفله يان و مخصوصاً گوشود  اين حقوق  به ارتباط اطاعت شان از استبداد و زور 

ه باور مندی و اعتقادات دينی و که حقوق شان وابسته ب) مردان  مسلمان(ھمين بد بخت ھا !! شود اما  مشخص می

 از ظالمان و حق تلفان در یباشد خود تبديل به يک قشر بی می ھای شيخک ھای عر بوسی نمايندهیعرض ارادت وپا

 .جويند  آنھا میرمقابل زنھا و اطفال شان  شده و بر تری خود را در حاکميت ب

مندان بدون درک موقف طبقاتی اش قرار يت زورد  که خود تحت ستم و محروم ما مرۀھداشته شدگدر کشور عقب ن
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 نا انسانی ۀدارد  بی توجه به شناخت موقف اجتماعی خود بر زن فشار می آورد تا بيشتر مطيع او باشد و يک نوع رابط

فته که ھمه ناشی از تسلط باور ھای خرافاتی شان به دين اسالم  و سنت ھای گرارتجاعی را در مقابل زن در پيش  و

 .باشد ی شان میگ و بدوی محل زندئیه قبيل

يند آسمانی است  و از طرف هللا بر پيامبران مثل موسی و محمد و  گوی که میئاز موضوع دور نشويم ببينيم اين کتابھا

 .سازد ونه مشخص میگفته و مقام اجتماعی زن  را چگ زن چه ۀغيره ھداياتی مستقيم داده در بار

 انسان گثير فرھنأ مسلمان متولد و زير تۀکه  در خانواد  پس ماھم چون،بل هللا است اسالم به معنی تسليم شدن در مقا

 ۀبا اجاز(رسی ھای خود را باشد بايد بر ستيز عربی رشد يافته و مغز ما مملو از خرافات و افسانه ھای دينی می

ويم عالم دين گ چلی و بھتر ب، نام مالان انتخاب شده و مشخص او بهگفتار و ھدايات ھمان هللا و بندگاز ) ان هللاگنمايند

 .شروع نمائيم

ی ھستند که تنھا به ھدايات قرآن  به اصطالح باور داشته ئروه مسلمان وجود دارند که يکی از آنھا ھمانھاگ دو در اسالم 

 .و احاديث را باور ندارند

را به ار تباط تمام موضوعات  ندرج آنروه دوم کسانی اند که قر آن را مرجع اصلی دانسته  اما نواقصات و کمبودی مگ

 .نمايند درست می) بينی خميری(خواھند  تکميل دارند يعنی با اتکا با احاديث برای اسالم خود  با پيروی از احاديث می

 حق بودن خود چه داليلی دارد تشريح  و تحليل آن هروه تا کدام اندازه است و ھر کدام برای بگکه اختالفات اين دو  اين

 .باشد که البته در صحبت ھای آينده به آن ھم خواھيم پرداخت خارج میدر ھمين مقطع  اين  بحث ۀ حوصلاز

مندان حديث اعم از عالمان اه اسالم است يعنی ھم نظريات قرآنيون و ھم باورگنويسم کامال از ديد ينجا میاآنچه را در 

 .سنی وآيت هللا ھای شعيه

ان و گنمايند ،برای شيوخ عرب: که  خواھم روشن سازم و آن اين  اين بحث فقط يک موضوع را میۀقبل از ادام!! اما 

 حديث ، يورو و پوند ھزاران مرتبه با اھميت تر است  تا آنچه قرآن، دالرۀاندازغالمان  و رقاصان دينی و سياسی آنھا 

 در صورت عدم قبول و باور تان ،باور کنيد  !! ند دان  که آنھا خود را مجبور به اطاعت از آن مییو يا ھم اساسات دين

  دالر  ارزشمند تر است يا آيات قر آنی ؟؟؟؟؟؟؟؟ بنويسد تا ثابت سازم که  اين موضوع لطفاً به

  

 : مختصر به ارتباط پيوند قر آن و احاديثیشرح

 اين کتاب کامل و مبين است، اما قرآن کتابی پر ادعا ولی بسيار پوچ و ميان خالی است، در بسياری از جاھا ميگويد که

طور حياتی و روزمره الزم است ه واقعاً اينطور نيست، در قرآن بسياری از نکته ھا که برای يک مسلمان دانستن آنھا ب

 .ذکر نشده است

ين  سر زمۀ تاريخچ،و نمودن افسانه ھای بابلی گ مثل باز  خيلی مھم و حياتیهللا بارھا در قر آن به تشريح موضوعات 

داستنانھای پيامبران حتی پيامبرانی که  ،انواع جن ،بالھای ماليکه ، حاکميت و مالک بودن مرد بر زن ،بنی اسرائيل

شود و ھمچنان رھنمائی  وزی در قرآن از آنھا به نام پيامبر ياد میدانستند که ر  خود شان ھم نمیامت نداشته و اصالً 

نجايش گ پر داخته است  و ...و) ...يعنی( وبت ھم خوابی او با خانم ھايش ھای محمد در مراسم خانه داری  و مراعات ن

 گاز کدام نوع کلوخ و يا سن! ه شوديحات موضوعات خورد و کوچک مثل چند رکعت نماز و چه طوری خواندتشر

 و ذکری از  نداشته... آداب ، آداب جنازه، آداب جماع نمودن ،ذاری طفلگآداب اسم ! رددگبرای رفع نجاست استفاده 

 نظريات ،توانند تنھا از قرآن استفاده کنند و مسلمان بمانند، بلکه نياز به احاديث  آنھا نشده است بنابر اين مسلمانان نمی

به حديث و غيره وقتی ضرورت  باورمند شدن   و علمای فقه و در اخير ھم فتوا ھای ريش داران عربی را الزم دارند

کنند به روايت  احاديثی  که توسط بعضی ھا روايت شده و توسط   می يابد و شروع میک ھا رونقگپيدا شد دکان مال
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!!  رھبری دين ۀ ھر آخوند و ھر دعواکنند،ھر چلی ، به اين معنی که ھر  مال،رديده است گکسانی ديکر غلط حساب 

ناد و صد ھا دليل و مثال يک حديثی که منافعش درآن متصور است  و مطابق خواست بادارانش باشد استبه تواند  می

دھند تا موضوعات اجتماعی را در چوکات بندی   يعنی آنھا به خود صالحيت می،بياورد که آن حديث صحيح است 

باشند قانون   و ھدايات مستقيم باداران و استعمار جھانی که برای آنھا منبع عايداتی خوبی می  فتوا ھا،ھمين نظريات 

ان بدون درجه و رتبه از طرف هللا به ھر جنايتی دست بزنند فلھذا ما بايد اين گحيث فرستاداخته و در تطبيق آن منمند س

رورت  استناد به حديث را از توان ض نکات را در تحليل ھای خود از نظر دور نداشته باشيم  و با ذکر چند مثالی می

 : شيخک ھای عربی ھستند فھميد مثالدانند و ياھم دنباله روان روھی از مسلمانان که رمز مسلمانی را میگطرف 

ری است که محمد گو خيلی موضوعات دي! ذکری نشده از حرام بودن شراب ! در قرآن از عذاب قبر چيزی نيست

 اينجاست که ضرورت موجوديت استناد به احاديث منحيث رکن تکميل ،را در  قرآنش درج نمايد فراموش نموده آن

فته ا ز قر آن و حديث به گرھم تا خواسته اند در ھر موردی چرندياتی را بر ) لمان عا( واين  قرآن پيدا ميشودۀ کنند

 .جامعه و مردم خوشباور  ما  منحيث احکام دين تلقين نموده و برای خود اعتبار کاذب و جعلی اجتماعی  کسب نموده اند

حق بودن  ه  ادعا و ب،ديت به موجو و يا ،شود  ری اذھان مردم میگبيشتر موضوعاتی که باعث روشن) مان عال( اين 

 دارند و يا نمی کاھد پنھان می نمايد و يا ھم از مقام و رول آنھا در رھبری جامعه می  قرآن و محمد خدشه وارد می،هللا 

 ، مصر،ترکيه  ،افغانستان ،پاکستان ،خواھند صحبتی  در مورد  کنند و به ھمين ملحوظ اسالم و احکام آن در عربستان 

شود فرق داشته و ھر کدام آنھا يا خود و يا  ی که به نام کشور ھای اسالمی ياد میئھاا و اروپا و تمامی کشورامريک

  شان در جوامع مختلف از ھمان نوع اسالم مشخص و منحصر به خود صحبت میۀتوسط نماينده ھای اوباش و ھرز

ی  روی آداب زجر دادن  فعلۀکه نوشت ين ا از،اشتی خواھم دئ و من درين باره در آينده ھای نزديک صحبت  ھا،دارند 

 : ھمين موضوعۀپردازم به دنبال اه اسالم است  میگبه زن از ن

شود اين زدن  ، اگر حديث نباشد از کجا معلوم میدھد که زنانشان را بزنند  به مسلمانان اجازه می٣٤ ت نساء آيۀسور

ستور تواند بگويد به د آن زنش را آنقدر بزند که او بميرد آيا نمیچگونه بايد باشد؟ اگر مسلمانی بر اساس اين آيت قر 

اکنون ھمين ! دھد  قتل زن را به شوھر میۀ قرآن اجاز،ر بدون در نظر داشت حديثگقرآن عمل کرده؟ به مفھوم دي

 ،حخواھند صحي  قرآن را که غير انسانی و جاھالنه است میۀمحدثين عزيز  و رقاصان شيوخ عرب اين آيت شريف

 می ءختی  تسمم زھر دين شفا ھر روز بيشتر مغز ھای شان از کرکهی خوب و عاقالنه بسازند تا اين قرآن را برای آنان

 .يابد به قرآن و آيات آن خوش بين سازند

ين رابطه نوشته ا من درھر بيان شده و قبالً وزن توسط ش) لت و کوب نمودن(وضاحت تمام زدن ين آيت مبارکه به ادر

فتار دو نفر که خود را منحيث عالم دين در ھمه جا گخواھم تکرار  نمايم فقط به  ين جا نمیام داشته ام و دری ھئھا

 اولی آن شخصی است به نام مولوی ،کنم   میءجمه و تفسير ھمين آيت مبارک اکتفادارند به ارتباط از تر معرفی می

که نماز   عالوه اينه جناب شان ب،ھر فارغ التحصيل شده اند   که ايشان ھم زمانی در مصر بوده و از االز»اياز نيازی«

زنيد اما نه به آن  مانی زن تانرا ب در صورت نافر:يد  گود او میندھنده و مفسر ھستند بر نامه ھای تلويزيونی ھم دار

سير خود ساخته  خودش سه موجودی را به نام زن ا!!!!  (؟؟ اين ھم انسانيت اسالمی !!!!حديکه استخوان ھايش بشکند 

فتار و اعمال اين سه موجود زير اراده و ھد ايت اين گسر نوشت ساز آنھا بوده و تمام ! بی  مالکيت عرۀو بنا بر قبال

 . بنويسد لطفاً ،ھر کسی که خالف اين نظر دارد؟ !!کره خری است  در لباس عالم دين) ؟؟!!کثافت بايد باشد 
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 فقط ،مانی از خود بزنيد با آيت نازل شده اختالف و اعتراضی ندارددر صورت نافرکه زن تانرا    اينۀاين آدم نما دربار

چون شما مردان مالک و اختيار دار زن تان ھستيد در : خواھد به ما بی خبران و خوشباوران تفھيم نمايد که  می

دت که استخوانھايش را بشکنيد اما نه به آن ش!!  هللا او را بزنيدۀمودکه از شما نا فرمانی کند مطابق ھمين فر صورتی

؟ و خيلی ھا ھم خوشحال خواھم شد عالمان دين !! اسالمی به تابعيت از امر هللا ۀ؟ اين شد يک نظر رو شنفکران!!

 اسالمی که ادعا دارند حقوق ... داکتران اسالمی و خالصه ھر، پروفيسر ھای اسالمی ، حجت االسالم ھا ،وآيت هللا ھا 

 .شرمند بھتر استن!! ين باره بنويسندا مساوی است درمرد و زن در اسالم

 اين ،باشد    می،ويد داکتر ھم است گ که می»فريد يونس«جانور دومی يک لچک بازاری بيسواد و بی شعوری به نام 

  که ضربوۀکلم: کند که  نفھميدن زبان عربی ادعا میۀعالوه رسانيده است که بای  رابه اندازه ستاخیگحماقت و آدمک 

در قر آن آمده است  به لسان عربی مفھوم زدن را دارد اما اين کلمه لسان هللا است و معنی آن در لسان هللا زدن نيست 

 ر کسیگ کمکم نمائيد الطفاً !! جمند ان ارگخوانند) ؟؟!!باشد  جدا شدن از زن يعنی در بستر جدا خواب شدن می( بلکه

 .مشو  ممنون می،شناسد؟ معر فی داريد   از او میبيشعور تر

  .دارم اين قسمت از نوشته را با حديثی ختم می

 داشت كه به پيامبر ناسزا می گفت او را نھی می كرد اما او ھمسر كنيزیمرد كوری : عبدهللا ابن عباس روايت می كند

مرد  ،نداشتيك شب كنيز شروع به ناسزا گفتن به پيامبر كرد مرد اورا برحذر داشت او دست بر  ،دست بر نمی داشت 

شكم اورا پاره كرد وبچه ای كه در شكم داشت بين پاھايش افتاد وغرق خون  خنجری بر داشت و درشكم زن فرو برد و

حق خودم ه خدا سوگند می دھم وبه شما را ب: و فرمود  او مردم راجمع كرد ،نروز وقتی به پيامبر خبر دادندآفردای  ،شد

  :وگفت مرد درحالی كه می لرزيد برخاست وجلوی پيامبر ايستاد ،ه جلو بيايدسوگند می دھم كسی كه اين كار را كرد

ورا نھی كردم اما فايده ای كرد من ا شما ناسزا می گفت وشما را انكار میه او بارباب او ھستم  يا رسول هللا من 

خنجری درشكمش ديشب كه دوباره شروع كرد  ،و ھمسر من است ومن ازاو دو پسر ھمچون مرواريد دارم ا،نداشت

  .ی برای او پرداختئادت می دھم كه نبايد ھيچ خون بھا من شھپيامبر فرمود ،فرو كردم واوراكشتم
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