
  7/1   ٢٠٠۶سپتامبر   نگارش: مردو آناهيد

 پويندی را میهشدار به آنهايی که راه گنج

 

ی او ای ندارد، در انديشهپذيرد که انسان نيازی به پيروی کردن از عقيدهمی  اگر کسی بداند که انسان آزاد است، او
ر ند بيزانک، از احکامی که انسان را گرفتار کندکسی که آزادی را ستايش می کند.پيدا نمیراه  پروریبردگی و برده

ی ايمانش ای ايمان دارد او بردهانسان را پاره کند. کسی که به عقيده یهای بردگیبندبر آن خواهد بود که  او است،
ی ش پيدايش يافته است، او پديدهامفهومی ندارد، چون ساختار بينش او از عقيدهی انسان است و در بينش او آزادی

 پندارد.آن ميدان آزاد می و خود را در  شناسدتنها در جوالنگاه ايمانش می آزادی را

  

ای خشک است که نه بال  آنها پوستهی تر است. انديشه تر و تاريکديدگاه اين کسان حتا از داالن ايمانشان هم تنگ
کرانه برای اين کسان دهشت آور است چون آنها در آن آزادی که مرز و کرانه  ی بیآزادی .دارد حرکتپرواز و پای 

مردم   ی را کههايخواهند ماند. اين است که اسالم فروشان در تالش هستند تا پديده ردانگپناه و سرشد بینداشته با
 خواهان آنها هستند در درون زندان ايمان جاسازی کنند و به اسالمزدگان بفروشند.

  

فروشان ، پس اسالمهای مردم گسترده و روينده هستنداز آنجا که زندان ايمان تنگ و خشک است، از سويی خواسته 
  .آورندی سخنان درشت به صدا در میدر پوسته آنها را سازند وی مردم را فشرده و ريز میهاخواسته  به کردار

 

آنها آزادی را تنها در زندان ايمان خود کنند نه آزادی را. ی اسالمزدگان اسالم را پاسداری میفروشان به ياریاسالم
 کنند.را در مرزهای اسالم جستجو می "آزدی " برای آنها ،زنان خواهان آزادی باشند اين است که اگر ،شناسندمی

  

 کوشندبينش می  اساس همين ی ايرانيان در همين است که بيشتر روشنفکران آنها هم اسالمزده هستند و برشوربختی
اسالم جا بگيرند. آنها از تاريک  تنگدهليز در  مينياتور بسازند تا آنهاهای مردم ايران آرزوها و خواسته  که از

ی تنگ ايمان بررسی از روزنهرا های هستی پديده نيازی ندارد که و آزاده توانند ببينند که انسان خردمندانديشی نمی
  .کند

  

ای دارند. چون ی ويژهشايد سازمانهای انسان دوست در کشورهای پيشرفته هم با مردم ايران کينه ورزی و دشمنی
 فروش يا دستکم يکبخواهند روشنفکری را از ايران زمين سربلند کنند بايد آن روشنفکر يک اسالم اگر آنها

، که از ميان اين همه روشنفکران ايرانی، بخشی هم آزادانديش هستند ولی هيچگاه توان گمان برداسالمزده باشد. می
، عينک طاليی ای، قلمپنبههای نوبل جايزه شود کهمیپيوسته ديده  اند.نشدهآور يکی از آنها، برای اين سازمانها، نام

هر روشنفکر ايرانی که در  ی آزادی را در زيرزمين اسالم برگزار کنند.که مسابقه  دهندرا به روشنفکرانی می سربی
  ، اگر او اسالم راستين فروش يا اسالمزده باشد، شانس آن را دارد کهکندجنگ زرگری با حکومت اسالمی پيکار می

 . های برون مرزی مفتخر شودبه جايزه

  

معيارهای اسالمی پايه دارد، يعنی از کوزه همان برون تراود ی بر زمينه البته برآينده فکر يک اسالمزده ناخودآگاه
فروش که در اوست، بينش يک اسالمزده آلوده به پليدهای دينی است، او بيمار است نه گناهکار. ولی يک اسالم

بپوشاند تا بفروش برسند. او فريبکار، های کاالی خود را آگاهانه زشتی کند کهاو کوشش می دکاندار است، 
پيچد و به دوستداران آن  های زيبا میهای اسالم را در پوشش واژهستيز است. او زشتیپرداز، شياد ومردمدروغ
کند بلکه سياهچال اسالم روانه می فروش گناهکار است چون او نه تنها مردم را به يک اسالم فروشد.ها میارزش
چسپاند. اين است که سکوت در می ی کااليشهاسازد و به زشتیدا میجهای فرهنگی های فارسی را از ارزشواژه

 خيانت به فرهنگ و مردم ايران است.   فروشانبرابر اسالم

  

ای را ی يک بلند آوازهی نمونه مقاله. برای اين افکار بنگريمبه هر روی برای روشن شدن سخن بايد اندکی به ريشه
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  ی فکر اين کسان است پس نياز به نوشتن نام کسی نيست.مايهسخن از شناسايی  بن کنيم.مرور می

تواند پردازی و قلم فرسايی ورزيدگی دارد. او میر قلمد کنم کهدر اين نوشتار، برای نمونه، به افکار کسی اشاره می 
. با اين وجود کمتر روشنفکری به اسالم فروشی ی اسالم به بند بکشدنده را در النه آزادی" خوانی "واژه با

وشش  گی بانوان به اکنون که او برون از ايران است، اندکی فرياد آزاديخواهی. ه استبرد ی او پیواسالمزدگی
 است. او در اين نوشته  بيرون داده >>ی آپارتايد جنسی در ايران<<مالحظاتی در باره، نوشتاری به نام رسيده

 دهد.شگردها و راه جاسازی کردن حقوق اجتماعی زنان را در چارچوب شريعت اسالمی نشان می

  

از  یاشود به نام پديدهتا ستمی که از را احکام اسالمی بر زنان وارد می کرده استکوشش  اشاين مسلمان در نوشته 
ن روحانی يادآور شود تا آنها بتوانند بدون آنکه پا از شريعت اسالم  جابزند و امکاناتی را برای پيشوايا سنتی فرهنگ

  ، که با اسالم منافات ندارند، عنايت فرمايند.ی رايهافراتر نهند به زنان آزادی

 است.  مسلمان اينی مقاله هایآمده است جمله <<.....>>گوشزد: در اين نوشتار آنچه که در 

  

 هاند با ستمی که بهآوردکمرانان اروپايی ساليان دراز بر مردم آفريقای جنوبی وارد او زيرکانه آپارتايد، ستمی که ح
آپارتايد << تا ستمی که در احکام اسالم وجود دارد به  خواندشود همسنگ میاوامر هللا بر زنان مسلمان وارد می

که حکومتگران <<  ،داندتمی میبرگردانده شود. البته اين نامردمی را س>> جنسی در نظام سياسی و حقوقی ايران
  >> اين آپارتايد را بر مبنای دين توجيه می کنند

 هستند، مگر آنها حاکم و زنان محکوم خودسرانه ی اجتماع هستند، مگر مردانمگر مردان و زنان در دو طبقه
شورهای ديگر که ايرانيان بستگی دارد، مگر زنان در ک شود به فرهنگ و سنتمسلمان وارد می زنان ستمی که بر

مسلمان هستند آزادی دارند،  مگر اسالم دين حکومتگرايان نيست، مگر مردان در ايران آزادی دارند که زنان را در 
و در مورد زنان  ترهستند کورانديش اند. آيا زنان مسلمانی که در حکومت اسالمی دست اندرکاره"آپارتايد" گذاشت

او    وکيل زنان مسلمان در مجلس اسالمی است،  ،که ایاشاره به آن ضعيفهد. گيرتر از آخوندهای حکومت نيستنسخت
و  " سخن گفتجنسی"توان از آپاتايد عدام بشوند تا ديگران بترسند. پس نمیا بايد زنان خيابانی :کندپيشنهاد می
ان بيشتر از مردان توان آنرا نسبت به ايران داد. چون به امر شريعت، در سراسر جهان، به زنان مسلمهرگز نمی

  .شودستم می

  

نقص  ايی به اعتبار شريعت>>ه<< در حوزهنشان دهد حقوق زن  که ،است نی خودش ايهدف اين کس، به گفته 
، ديگر اينکه دستوراتی را دنامنشده است، ادعای کسانی را رد کند که درخواست حقوق زن را با مرتد شدن برابر می

  که چگونه و چه حقوقی به زنان بدهند بدون آنکه به اسالم عزيز خراشی وارد شود. ها بدانندصادر کند تا فقيه

فروش تازه کار است. نخست او  سالمايک و  ی ناآگاهشود که اين کس يک اسالمزدهآشگار می هادر همين هدف
های کند که انسان بايد پديدهی خود داشته باشد و گمان میبينشی از انديشه تواندکه انسان نادان است و نمی پنداردمی

تصور  ی انسان را جدا از اسالمحتا زندگی بينی راجهانيک تواند او نمی .بشناسد اسالم یدر تاريکخانه هستی را
های شريعت " نقص حقوق زن" را جستجو کند و نشان دهد که شناختن اين خواهد در حوزهکند. او در هدفش می

عبد  در اسالم راستين، مسلمان يعنی  ،توانداو با وجود درخواست " حقوق زن" می کاهد ونقص از ايمان کسی نمی
 باشد. و مطيع اوامر هللا 

  

 های، که از انديشه هايیکوشد تا که اسالم را از دشواریداند او میاين اسالمزده نه تنها زن بلکه انسان را آزاد نمی
ختن يا فروختن اسالمی است که بتواند در جهان امروز پايدار بماند. . هدف او تنها سا اند، نجات دهدپيشرفته برآمده

او  پندارد. میهای اسالمی ، لباس پوشيدن و شرکت داشتن در نظامی، کارکردناو حقوق اجتماعی زنان را در نرخ ديه
  نويسد:فرهنگی را درک نکرده است. او چنين می هایمفهوم انسان آزاد و ارزش

ای از احکام شريعت ريشه دارد. يک نمونه بارز آن مسأله ديه زنان است.   نگی از جمله در پارهاين تلقی فره<<  
يک مرد بی سواد و خالفکار  يک مرد است.   برای مثال، فرض کنيد که يک زن نصف ديه همانطور که می دانيد ديه

ترين شکلی به قتل برساند.   در اين  زن دانشمندی را که استاد دانشگاه است مورد تجاوز قرار دهد و سپس به فجيع
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صورت اگر خانواده زن مقتول طالب قصاص قاتل باشند، بايد نصف ديه آن مرد قاتل را که بالغ بر چندين ميليون 
تومان است به خانواده مرد قاتل بپردازند، تا آن مرد به خاطر جنايتی که مرتکب شده است قصاص شود.   زيرا ديه 

کار است.   به بيان ديگر، ارزش آن مرد در چشم قانون دو برابر ارزش آن  ديه آن قاتل تجاوزآن زن دانشمند نصف 
    . >>زن است 

  

ی اين حکم در قرآن نيامده است، آيا اين دروغ پردازی نيست که پستی خواندآيا ديه، که او آنرا " تلقی فرهنگی" می
های شريعت را به های و پليدیيست که به دروغ آلودگیبنوسد، آيا نهايت مردم ستيزی ن "ی فرهنگیتلقی را "

 بجسپاند. یفرهنگ آن مردم

   

او  شود.در اسالم کشتن و جانستانی با پرداخت مبلغی شرعی و مجاز می کند کهبرخورد نمیمشکلی او در ذهنش به 
مرد فقير تخمين ی ز ديهی زن دانشمند را بيشتر اهاز احکام قصاص که ننگ بشريت هستند شرمی ندارد و تنها دي

آيا اگر آن زن دانشمند مرد فقيری را با مهربانترين وجهی بکشد، ديه او را به جای شماری از شتر با زند. می
شماری از بز بپردازد، عدالت در قصاص برقرار خواهد شد. آيا هزاران زن و مردی که، به امر روحانيان عالمه و 

دگرانديشان کافر و چون ند بر اساس احکام قصاص نبوده است. شايد اآويخته شده داره ب ياتيرباران  واليان فقيه،
، کشتار آنها مشروع بوده و ديه ندارد. البته اين  انداسالم مفسدفی االرض ناميده شدهی زنديق هستند، در محکمه

  نويسد.سخنی نمی اندهفتگرمسلمان از حقوق دخترانی که، براساس احکام اسالم، پيش از اعدام مورد تجاوز قرار 

ی عربی به همين سه کلمه  برای زنان فراهم کند. اگر اندکی << حق حرمت جسمانی>>اين اسالمزده برآن است که 
  که پندار او از تاريکخانه ايمانش فراتر نرفته است. او بينيمبريم. میانديشه کنيم به بن اسالمزدگی اين کس پی می

، خواهد که زن بايد حق داشته باشد تااز اين روی با بزرگواری می و است مصرف کردن پيکر زن برایکه  پنداردمی
نويسد که او می داند.او نه زن و نه آميزش زن و مرد را آزاد می .بنماياند به رايگانای، مصرف جسمش را اندازه

اصالح طلب اجازه فرمايند. بديهی  توان مرز "نجابت زن" را اندکی باز نگه داشت. البته اگر روحانياندر اسالم می
  . انددروغين سخن گفته اسالم ، حتا خود محمد، ازهای پيشينعالمه  یبپذيرند که تاکنون همه  ها بايداست که اين فقيه

    نويسد: او می

سنتی ما زمينه های تعرض جنسی به زنان و نقض حرمت جسمانی آنها را  -در بسياری موارد فرهنگ دينی<  <
 >>م می آورد. فراه

  

اش های عقيدهخواهد پليدیگوييا مردم ايران چندين فرهنگ دارند يکی از آنها هم دينی سنتی است، او در اينجا که می 
گويد. هر مسلمانی هر اندازه چسباند و از "ما" سخن میخودش را هم به فرهنگ میرا به فرهنگ مردم نسبت بدهد 

آيات قرآن هم که از سوی هللا به زبان    د اسالم از فرهنگ ايران برخاسته است.تواند بگويهم که دروغگو باشد نمی
کند. با وجود شهادت هللا او از اسالمزدگی زنان را کشتزار مردان معرفی می هللا است که اند وعربی نازل شده

  نامد.سنتی" می -های اسالم اشاره کند و آنها را " فرهنگ دينیزشتی به تواندنمی

  

کند، و ن کس در اين بخش کوشيده است که تجاوز و ستم بر زنان را بيشتر به فرهنگی، که او در ذهنش تصور میاي
البته از ديدگاه او کژفهمی از اسالم هم در اين تجاوزکاری نقشی دارد که اين کاستی دهد. بسنتی که مردم دارند پيوند 

 به آسانی در خور بهبود است.

  

 نابرخی از  و تنها به. ا شمارددر مرزهای اسالمی " مبلغ المعلوم و مدت المعلوم، درست می او پيوند زن و مرد را
مردان   که پوشاند. او اين واقعيت را میکند، اشاره میشودهايی، که به زور از سوی مردان بر زنان وارد میبرابری
 یاو پافشاری دارد که ستمکاریالبته  نند.کبر زنان ستم وارد میکه داشته باشند، با هر فرهنگ و سنتی  ،مسلمان

 دانست.  آنها از احکام الهی  یبدفهمیعلمای اسالم بر زنان را بايد از 

  

  نويسد:گذارد.  میو در آن تاريکخانه آزاد می اندکشاسالم می یاو با اينگونه بافندگی، فکر خواننده را به سياهخانه
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يا سنگسار  پيمان زناشويی با مردی رابطه جنسی برقرار می کند، شالقبرای مثال، مجازات زنی که بيرون از  <<
  >> است.اين مجازاتهای غير انسانی مطابق قانون بايد در مالء عام صورت بگيرد .

جنسی را با مردانی  یتواند " در درون پيمان زناشويی" رابطهمی در اسالم توان برداشت کرد که زناز اين جمله می 
البته مجازات اين زنان را حق  شود.برون از اين پيمان باشد مجازات می ی اوند و اگر چنانچه رابطهديگر هم بگنجا

خواهد که مطابق قانون کند ولی نمیشمارد نه اينکه رد میولی شالق يا سنگسار را غير انسانی میداند و عدالت می
  نون همان شريعت عزيز اسالم است)کند که اين قادر مالء عام باشد. ( در اين جا باز فراموش می

پرسد که چرا اين فرهنگ سنتی بيشتر در فروشد از خود نمیاين ستمکاری را به نام فرهنگ سنتی بخواهد او که می
ميان مردمانی رواج دارد که مسلمان هستند با وجود آنکه آنها که دارای فرهنگ، سنت و قوانين گوناگونی هستند. از 

کشورهای مسلمان عربی بگذريم که زن در آنها ارزش اسالمی دارد. اگر به مسلمانان در کشورهای آفريقايی، 
بينيم که فرهنگ و سنت آن مردم زن ستيز نبوده و ونزی حتا در کشورهای اروپايی بنگريم میهندوستان، چين، اند

  اند و حتا بر خالف قانون با زنان رفتار اسالمی دارند.ستيزی گراييدهاند به زنآنها که اسالم را پذيرفته تنها

، فرهنگ مردمی را به پليدی ی خودهای عقيدهای، برای پنهان ساختن زشتیشرمی است که اسالمزدهجای بسی بی
آن ننگ را به  سازد،  يا با تعريف و تفسير دگرگون ،تواند بپوشاندبکشد. اين اسالمزده هم هر ننگی را که نمی 

 دهد تا اسالمش را پاکيزه به فروش بگذارد.فرهنگ و سنت مردم ايران نسبت می

  

  آورم:می وشته رانکوتاه است عين  زن اش در مورد پوششچون نوشته

حق پوشش:   حق پوشش از جمله حقوق فردی و خصوصی شهروندان است، و هيچ مرجعی، خصوصاً دولت، << 
يک سبک خاص از پوشش را به شهروندان ندارد.  متأسفانه زنان ما از اين حق فردی هميشه   حق دخالت و تحميل

را وادار به کشف حجاب کرد، و در دوران محروم بوده اند. برای مثال، در تاريخ معاصر ايران رضا شاه زنان 
جمهوری اسالمی همان حجاب به زور بر زنان تحميل شد.  در هر دو حالت حق زنان نسبت به تعيين نوع پوشششان 

 .>>زير پا نهاده شد

  

درهم و برهم، برای پوشش به زنان پيشنهاد کرده  ،بينيم که درست بر همين اساس حکومت اسالمی چندين سبکمی
 یخواند به سر خود بکشند تا مردان سست عقيدهمی  که ها راتا آنها از در نهايت آزادی هر يک از آن کيسه  است

 مسلمان به گناه آلوده نگردند.

  

ی تاريخ ايران را در اين هزار و  او همه  .ی آخوندهاشرمینه از بی ی يک اسالمزده استولی سخن از بن انديشه
 ،اگر گاو گريخته": همگانی اند. به گفتهويد " زنان هميشه از اين حق محروم بودهگبيند و میچهارسد سال می

های بر کتيبه آنها پوشش زنان نمای اند ولی هنوز" اگر ايرانيان سرکوب نامردمان مجاهد شدهبه جاست که ميدانش
 تخت جمشيد برجاست. 

  

توانند نمی است که ریپروميهن روشنفکران من از درد ،کنددرد من اين نيست که يک اسالمزده هدفش را دنبال می
  شناسايی کنند. های يک مسلمان تفاوت آرمان يک ايرانی را از خواسته

   انگارد.اين کس " کشف حجاب" در زمان رضا شاه را با امر به حجاب را در حکومت اسالمی برابر می به هر روی

بلکه، از ديدگاه زن ستيزی و افکار پست اسالمی، بر زنان  يک، اينکه اين حجاب از فرهنگ ايران برنخاسته است
  فرود آمده است. 

   دهد.دو، اينکه رضا شاه برای سربلندی و ننگ زدايی در برابر کشورهای پيشرفته فرمان " کشف حجاب" را می

واليان  ی بينش مردم در سموم مذهب و از سویآيند نادانی و آلودگیسه، مخالفت کسان با " کشف حجاب" پی
  . ه استی اسالم بودپسمانده

  . دکنچهار، جهش به سوی پيشرفت جهانی رضاشاه را وادار به اين فرمان  می

  .پذيرندخالف ايمان آنها باشد نمی که را منطقیای ايمان دارند هيچ پنج، چون کسانی که به پديده
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اسالمی، به مصرفی بودن زن پافشاری  امر به حجاب اسالمی، نشان سرافکندگی و خفت "زن بودن" است. حجاب
از پيکر زنان برای تصرف مردان است و   یکارد که هر بخشدارد. امر به حجاب، اين دروغ را در ذهن همگان می

شوند از بديهی است که زنان نسبت به ميزانی که مصرف می  تنها بايد با پرداخت مبلغی برای مدتی مصرف شود.
پذيرفتن حجاب يعنی پذيرفتن ننگ بر زنان و پذيرفتن پسماندگی انديشه در اجتماع شود. آنها کم می وم"لالمع "مبلغ
  است. 

کورکننده دچار شده بود، با زور از پدر و مادر مسلمانش جدا  (چندی پيش پليس آلمان کودکی را، که به يک بيماری
زور کودک را از بيمارستان  با کودک و پدرگيری شود. مادر از نابينا شدن او پيشبرد تا کند و به بيمارستان میمی

گيری و زورآوری حکمت هللا دراز نکنند. البته با پی بردی به خواست وگريزند تا پزشکان دستبرند و میبيرون می
کند. درست است که از هر دو سو زور به کار برده شده است ولی پليس کودک خردسال از کوری نجات پيدا می

 زور چشم نادان گشوده شود.) سزاوار است که با 

  

فروشی ی اسالمی اسالمزدگی و شيوهمايهاين بررسی تنها برای نقد يک نوشتار نيست بلکه برای نشان دادن بن
>> ی آپارتايد جنسی<< مالحظاتی دربارهاست. همانگونه که در بخشی از نوشته نشان داده شده در سرتاسر آن 

 . را آشگار کرد فروشیسالمهای اسالمزدگی و اريشه توانمی

  

بازی هستند که بيشتر برای حقه های، شيوهاندپيشنهادهايی که، در آن مقاله برای مشکل گشايی نگاشته شده
ها در مورد احکام دهد که چگونه بايد از اختالف نظر فقيه. او نشان میاندگردآوری شده ها و علمایراهنمايی فقيه

کوشد علمای فقيه ن در احکام اسالم آزادی داد، بدون آنکه به اسالم عزيز زيانی برسد. میقرآن استفاده کرد، به زنا
البته خيلی خنده دار است که شاگرد تازه کاری،  را قانع کند که خواستن اين گونه اصالحات نشان نامسلمانی نيست.

کنند و حتا سال حقه بازی می به آخوندهايی که هزار و چهارسد که هنوز مردم فريبی را خوب نياموخته است،
  دهد.برابر هللا  دوازده امام پرزورتر از هللا خلق کنند، درس حقه بازی و تحريف و تفسير می اند درتوانسته

 :کنار بريزدنبوت را  و خواهد توحيدببينيم با چه ساده انگاری می

  

خروج از دين نمی دانند.   برای مثال، آيت هللا  بعضی از فقيهان شيعی هم ترديديا انکار احکام دينی را به معنای << 
  خمينی بنيانگذار جمهوری اسالمی دريکی از نوشته های خود به صراحت چنين می نويسد :  

" آنچه در حقيقت اسالم معتبر است و پذيرندهُ آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا ويگانگی 
خرت.   بقيه قواعد عبارتند از احکام اسالم که دخالتی در اصل اعتقاد به اسالم او، نبوت و احتماالً اعتقاد به آ 

 >>ندارند.

  

چسباند که آسانتر بتواند اند، به گفتار خمينی می، که از آغاز اسالم به کار گرفته شدههای دين اسالم رااو پايه
يان  خواهد به مالو می ال اله اال هللا" پيوند دارد ی "داند که توحيد با جملهپندارد که آخوند هم نمیبندبازی کند. می

فرو کند که توحيد درست است ولی چه اشکالی دارد که خدايان ديگر، هم دور و بر هللا دکان داشته باشند. يا اينکه ما  
يم او هم نبايد در به يگانگی هللا ايمان داريم ولی نيازی به وجود هللا نداريم. يا اينکه هللا هست ولی ما با او کاری ندار

، اگر با من کاری نداريد امکار ما دخالت کند. در اين حال هللا هم خواهد گفت: حق با منست که شما را نادان خلق کرده
 پس چرا پافشاری داريد که مسلمان باشيد؟

  

ه اال هللا" استوار  ی "ال الکند که احکام جهاد بر عليه نامسلمانان درست بر همين جملهاو خيلی کودکانه فراموش می
خودشان  نامد، آخوندها کهمیمکار مکاران  راخواهد بفريبد، هللا که خودش چه کسی را می دانم که او نمی اند.شده

هم اگر مفهوم توحيد و نبوت را اند و نيازی به بچه مرشد ندارند، مردم بدبخت امام زمان را از هيچ خلق کرده
 توانند مجتهد ونمی ،اند. آنها که، کتاب کشف الحمار را هم نخواندهفرستادندنامه نمی  چاه امام زمان هب که شناختندمی

  باشند. پس چه نيازی است که به آنها نبوت را، بدون رسول هللا و احکام قران، فروخت. فقيه و عالم 
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 هم در قرآن گردآوری چگونه بايد به مسلمانان گفت:  درست است که نبوت يعنی محمد رسول هللا است و اوامر هللا
انداخت. درست است که شما مرد هستيد ولی اين چه پيوندی با آبستن شدن و توان دورمیاند ولی احکام قرآن را شده

، چون او فرموده باشدی اعظم میی عالمهمرد هم بزايد،  درست بر اساس گفته خواهيم کهزاييدن دارد؟  اگر ما می
 که هللا قادر مطلق است. 

  

 کند: ين کس گمان می ا

حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسالمی اعتقادی نداشته باشد اين فرد  <<
 >> مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. 

به فهم او شک داشته باشد،  شک کند که   اين به اين معنی است که کسی قبول کند، که محمد رسول هللا بوده ولی
ی او آيات قرآن را درست بيان کرده است. يا اين که کسی قبول کند که محمد رسول هللا  بوده است ولی به راستی

 .است يا بپندارد که محمد ناگهان خودسر شده و پيوندش را با هللا پاره کرده شک کند

  

که کسانی توحيد و نبوت را قبول ندارند ولی عبادت و طاعت حج را  اندهتاکنون بسياری بر خالف اين گمان ديده شد
ترسند با دست ناپاک آن کتاب را شمارند ولی میيا ديد شده که کسانی قرآن را دروغ و فريب می دهند.هم انجام می

ضد  را چون هللا هللا است ولی احکامبگيرند. ولی اين خيالبافی است که کسی عقيده داشته باشد که محمد رسول 
 .هستند قبول نداشته باشدانسانی 

  

قران هم  ياتآبه  مسلمان باشند و ندنتوا، که می ندنقبول ک ، چگونه بايددنها را بپذيراگر کسانی هم اين شعبده بافی 
حتا   .ناجوانمردانه کشته است ، که اندکی به آيات او شک کرد،دانند که محمد کاتب خودش رامی  کهشک کنند با آن 

اگر چنين کسانی بر خالف عقل قبول کنند که مرتد شدن دليل نامسلمانی نيست. ولی چرا اين کسان بايد قبول کنند که 
بايد پيشوای آنها باشد، چرا بايد بپذيرد که چنين مسلمانی راستکارتر از دروغگويان پيشين  ایيک چنين اسالمزده

غ و حقه بازی بازهم نيازی به اسالم دارند، چرا بايد تا آن اندازه نادان است، چرا بايد بپذيرند که باوجود اينهمه درو
 باشند که، با وجود شک کردن به احکام اسالم، خواستار مسلمان بودن داشته باشند. 

  

های نقد شيوهاش فروش دارم اين است که او در بخش پايانی مقالهاسالم اين هایعقيده یبرداشتی که من از ريشه 
کند که کند که گويا مردم به اسالم بيشتر از هوا نيازمند هستند و راهنمايی میسالم را به آنگونه پيشنهاد میکردن ا

دهد که زنان بايد بتوانند او نشان  می د.ناييهای آن به چشم هيچ کس نزشتیاين  تاچگونه بايد اسالم را نقد کرد 
ند بدون آنکه به بزرگوارانی که خواهان اين آزادی بشوند تهمت اسالم گردش کن زندان آزادنه در هر زمانی در ميدان

البته از روحانيان تقاضای بزرگواری دارد که استدالهای عقالنی او را قبول فرمايند و حقوق  نامسلمانی زده شود.
 العقل را اندکی سخاوتمندانه تر در نظر بگيرند تا اسالم عزيز استوار بماند.های ناقصاين ضعيفه

  

کند و او هيچ نيازی هم در خود شناسد و خواننده را به اسالم شناسان اعظم حواله میادعايی ندارد که اسالم را می  او
شود که فرهنگ و سنت،  اش اين گونه براداشت میمفهوم فرهنگ را اندکی ياد بگيرد. از نوشته کند کهاحساس نمی

ها را از لودگیآبايد اين  اکنون اند وان مردم مسلمان وارد شدهبه ايم که در داالن بيت االسالم ،ی هستنديهاپليدی
   ايمان آنها پاک کرد تا اسالم راستين پسند کافران جهانخوار باشد.

خواهد که به انسان آزادی بدهد بلکه اگر کسی آزادانديش باشد و بداند که انسان آزاد است او هرگز از کسی نمی
 اند.تاه کند که آزادی را از انسان گرفتهکوشد که دست ستمکارانی را کومی

  

را ناتوان و انسان را در برابر آن توانمند کنند  ويروس ايدز بکوشند تاماند که پزشکان به جای آنکه بسان اين می
ی ايدز را همگانی کنند تا مردم با درد خو بگيرند و از بيماریی دانش و کوشش خود را بر اين بگذارند که همه 

کشنده نيست پس سرشت کشندگی  هايا با استدالل عقلی بگويند: چون اين ويروس برای ميمون شم بپوشند.درمان چ
 از خود انسان است نه از ويروس ايدز.
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 ( از ايدزپزشکان راستين)  ی ماست هرعيب که بنگری ز انسانی   ويروس به ذات خود ندارد عيبی  

  

يک  شوندکه پيدا می فرشیزده و اسالم هزار اسالم برابر هردر  های مردم ايران اين است کهيکی از شوربختی
و زمانی هم سرش باالی گردنش بماند. هزاران مسلمان ايرانی   پرور باشدکه ميهن  کندسربلند نمی ايمانبی یايرانی
ی ولی کمتر ايرانی د.کنمی انیی ايران زندگاند حتا اگر از هستیسسته گبينيم که پيوند مهرشان را از ايران را می

 .حتا، اگر به گمان، خود را کافر بداند اش را از اسالم گسسته باشدتوان يافت که انديشهرا می روشنفکر

  

شايد کسی گمان کند که يک ايرانی مسلمان با يک مسلمان ايرانی تفاوتی ندارند ولی تفاوت آنها از آزادی تا بردگی 
چون ايران و ايرانی  ، او با مسلمانان دشمنی ندارد،کندآزادی را ستايش میاست. يک ايرانی که روشن انديش باشد 

 هایبرای او تفاوت عقيدهگذرد. او از اسالم به سود ايران می  شمارد.دارد و مردم ايران را مسلمان می را دوست می
  شوند.ايران ارزشيابی می مندیبهره در پيوند با مسيحی، يهودی، بهايی و زرتشتی تنها

  

بيشتر پذيرد چون آزادی را در احکام اسالم جاسازی کند او ايرانی بودن را میخواهد ولی يک مسلمان ايرانی می
 مندی ايران را تنها در پيوند با. او بهرهپوشداو از ايران و ايرانی به سود اسالم چشم می هستند.مسلمان  ايرانيان
 خواهان است. اسالم 

  

 مردو آناهيد 
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