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مسلمانان سود می جويد که از انجمله " ايمان"همانطور که در بخش نخست اشاره شد، دين اسالم از چند روش برای خفظ 

" بوسيله روشنفکران دينی که با نشر استداللهائی به مثابه " پيچيده سازی" و باالخره "نينديشيدن" ، " نپرسيدن: "اند
بدليل تضادهای انکار . ، از هستی انسان کليشه ای ميسازند که با واقعيت وجودی او هيچگونه همخوانی ندارد"ضد اطالعات

 برخالف عقيده -) روشنفکری دينی(وجيه سازی ناپذ ير دين اسالم با ذات بشروبا نگاهی به  ريشه تاريخی  اعتراض ها، ت
 کسانی که به نحوه انتخاب –" خوارج"با رجوع به صدر اسالم، شايد بتوان از .   مقوله تازه ای نمی تواند باشد–برخی 

 .   به عنوان اولين رفرميست های اسالمی ياد کرد–رهبری و قوانين مدنی اسالم شديداً معترض بودند 
  

 -، و چه از جانب مذهبيون!)نوعی تقيه(چه از جانب ضد دين ها با پوشش دين دار-ه خاطر ماهيت دينی خوداين رفورم ها ب
را از " بنيان تفکر"و در کل " پرسش گری و شک"گاهاً نتيجه عکس داشته اند، يعنی در بطن خود چنان اصول اساسی 
از انسوی، مشگل ديگری که در عصر ما .  گرديده استجايگاه واقعی خود تنزل داده اند که ديگر از معنای لغوی اش خارج

نقدهائی غير منسجم که بخش . به اين روند قوت بخشيده، نقدهای اندک و پراکنده روشنفکران غير مذهبی  در ايران است
ا اين نقدهااغلب ب.  از ارائه يک راه حل عملی و ثمربخش باز ميمانند-  به خاطر تعلقات ايدئولوژيکی–اعظم ان نيز 

راديکاليزه شدن، به عوض ايجاد حس تفکر در مخاطب، او را به جبهه گيری وا می دارند؛ زيرا تحقيقاً در ماهيت شناسی 
بسياری از کسان، به هدف ريشه کنی جهالت تنها شکل ان را تغيير می دهند، زيرا واقعيت اينست که . دين در مانده اند

به شهادت تاريخ، در تمامی دورانهای بشری، . هل، خنثی کردن انستعمق پيروزی بر ج! ريشه کن شدنی نيست" جهل"
جهل جايگاه ويژه خود را داشته است؛ جوامعی نيز که پيشرفت کرده اند صرفآ با شناخت ويروس جهل ان را ضعيف ساخته 

زدا بوسيله ذهن خود افراد می تواند مسلماً مفيد باشد اما کارساز، ايجاد پادزهر جهل ) يعنی روشنگری( در اين راه دارو. اند
 .است  که باعث راندن ويروس می گردد

  
از انجا که جهل از چرخه نظام تکامل بشری غير قابل حذف است، بدين خاطر سعی شده که در اين سلسله يادداشت ها با 

جهل هر چه بيشتر و با ساده ترين بيان منطقی، نقاط کور اما روزمره زندگی دينی بررسی شوند تا ويروس " تطبيقی"روش 
 همسو با نيازهای ادمی ست، و از انجا که – و در پايان -ضمنآ، از انجائی که واقعيت هميشه. به مرحله خفته نزديک گردد

" نيازهای ذاتی انسان را روش خود می گرداند، اين يادداشت ها نشان خواهند داد که جهل " وارونه نشان دادن" دين 
. جزئی از اکوسيستم زندگی ست که در عين بودن، می توان حتی االمکان از ان اجتناب ورزيدادمی نيست بلکه فقط " سيرت

های رايج زمانه دور ساخته او را به تفکر واداريم، تا از ترس " روی در وايسی"بعالوه تالش ما اينست که مخاطب را از 
  .فاصله گيرد" انديشه نکردن در دين" های هزاران ساله 

  . به منزله پيگيری قضيه بسيار بکار خواهند امد) خصوصآ مخالف(  نقدهای مختلف –سلمآ  م–در اين بين 
   

*      *      * 
  

 داليل حجاب اجباری پرسيده - روشنفکر ملی مذهبی-در يادها مانده که اوايل انقالب، هنگامی که از اقای ابوالحسن بنی صدر
وی زنان اشعه ای نامرئی ساطع می شود که ان مردها را تحريک می چون از م: " شد، پاسخ صريح ايشان بدين صورت بود

 به –بعدها در جامعه اسالم ناب دمحمی . اين نگارنده خود بعنوان کودکی خردسال، سالها با اين ذهنيت در جدل بود!". کند
 مرد در قطر سوراخ موی زن بر خالف موی: "  نظريه های ديگری نيز شنيده شد که دست کمی از انيکی نداشتند–پيوست 

اما سئوال اينست که  ايا واقعآ !". حجاب از جمع شدن ميکروبهای هوا روی موی بلند زنان جلوگيری می کند"و يا !" دارد
دين اسالم حجاب را اجباری کرده است؟ گذشته از انبوه روايات اسالمی، در قران دو ايه مستقيمآ به حجاب زنان اشاره 



ابو سعيد خطبی، يکی از صحابه : "دکتر علی شريعتی نيز در اين باره چنين حکايت می کند). ابز اح۵٩/ نور  ٣١( ميکند 
مثل زاغ ها و کالغ ها ] يعنی قبل از ان حجاب نبوده[ خدا زنان مدينه را بيامرزد، که تا اين فرمان صادر شد: پيغمبر می گويد

ا چرا اصالً پيغمبر و يارانش حجاب را بوجود اوردند؟ ما).  ٢٧٩حجاب، صفحه "(شدند و هيچ ابا نکردند"  سر سياه" 
و در پی ) انتقام از اقوام( گذشته از سلطه قوائد قبيله ای در ان عصر، در راستای اينکه حکومت اسالمی بر پايه کسب قدرت 

 .  رفتیاش مال اندوزی بوجود امد، به صورت مرحله ای به خذف تمامی نيروهائی پرداخت که احتمال مخالفتشان م
  

 هم پيمان شد، اما پس از کسب کمی قدرت – قريش –پيغمبر در ابتدا وپس از هجرت،با سه قبيله يهودی  بر عليه اقوام خود 
 برای حذف رقيب مهم خود و –، و از اين طريق ...) نساء و ۴۶(انان را فتنه انگيزانی ناميد که خدا تا ابد لعنتشان کرده

پنهانی ...) ايران، حبشه،(به نزد حکومت های قدرتمند منطقه .  به قتل و غارتشان صادر کردی فتو- بدست اوردن اموال انان
معرفی کرد، ولی پس از قدرت گيری، "  اقتصادی مکه_ دستگاه تجاری "سفيران حسن نيت فرستاد و خود را اپوزوسيون 
خود شبيخون ) عموها(روانهای فاميل ابا کمک اعتالف خارجی، به ک!  جانشينانش نخست به همين ممالک حجوم اوردند

انداخت، اما بعدها همين چپاول ها را ...) کولی ها،يهوديان،( زد و ان را  به گردن دشمنان اسالم و ارذل واوباش ) غزوة(
بود  و نيمی از جمعيت جامعه، انان که به کار جهاد نمی امدند يعنی زنان را، از انجا که قرار! فتوحات و جهاد اسالمی ناميد

شوهرها و پدرها و برادرهايشان در جنگهای اسالمی به دم تيغ عقل های قدرتمدار سپرده شوند، در پستوها و چادرها زنده 
و بغير از اين، از انجا که قرار بود اين زنان در اينده نزديک به بيوه زنانی داغدار تبديل . بگور کرد تا اعتراضی شنيده  نشود

و بر . برای اسالم بزايند، بهتر می بود که در دخمه ها در دسترس باشند" رزمنده"ی در ايند و نشده و به صيغه رهبران دي
گرفته می شدند و اگر از دردها به ) کنيز(اينها افزوده می شود زنان نگون بختی که به عنوان کفار، بايد در اينده به غنيمت

و هر که بر عليه چنين بيدادگريها با قطعه شعری . ان بودنهم می گفتند ممکن بود شورشی روی دهد؛ پس چاره حبس کردن ا
و به جرم جريحه دار ساختن عفت عمومی سنگسار " کفار جاهلی" لب به اعتراض گشود و يا به گونه ای  د می زد، به اسم 

 .شد
  

قاً به معنای لباس يچادر دق: "حال وقتی با وجود چنين سرگذشت تيره و غم انگيزی، باز امثال دکتر شريعتی ها می گويند
چادر اسالمی ] فقط[در اين نسل نوئی که تازه به اسالم گرايش پيدا کرده و حجاب را انتخاب  ميکند، "ويا " اعتقاديست

  اميد داشت؟- بوسيله رفورميستهايش–حال چطور می توان به تحول چنين ائينی )! 273حجاب " ( است
 در تورنتو، وقتی از اقای ماشاءهللا شمس الواعظين در باره حجاب سئوال شو درست در زمانه خود ما و همين چند هفته پي

اگر در ايران امروز در مورد حجاب رای گيری شود مسلماً اکثر خانمها به ان رای مثبت : "شد، ايشان با صراحت تمام گفت
: ستدالل صريح خود پاسخ دادا، ايشان با همان !" پس چرا رفراندوم صورت نمی گيرد؟: "و وقتی پرسيده شد!"  می دهند

و وقتی به اطالع ايشان رسانده شد که جمعيت زنان رو به !" . رفراندوم در حال و هوای کنونی ايران به مصلحت نيست"
 هيچکدام حجاب ندارند، وی بمانند ديگر روشنفکران مذهبی چون ال احمد و -  بجز استثناهائی–افزايش خارج از کشور 
اما مسلماً ايشان فرودگاه های کشورهای غربی را با فرودگاه !! را به گردن تاثير منفی غرب انداخت شريعتی،  صميمانه ان

 ! مهراباد اشتباه گرفته اند که هر زنی داخل ان می شود، چادر به سر بيرون می ايد
  

عتی اينگونه توضيح يو اين تاثير غرب چيست که تا واردش می شوی خود را از بندهای حجاب اسالمی می رهانی؟ دکتر شر
اين نسلی ست که با اين پوشش اسالمی می . مال نسل اگاهی ست که به پوشش اسالمی برمی گردد] حجاب[اما يک : "ميدهد

خواهد به استعمار غربی و فرهنگ اروپائی بگويد پنجاه سال کلک زدی، کار کردی، نقشه کشيدی که مرا فرنگی ماب کنی؛ 
در مکتب دکتر شريعتی ). ٢٧۴حجاب ." (پنجاه سال کارت فاتحه می خوانم لباسم به تو می گويم نه و به تمام من با اين

حال بر روی حمله اعراب و مغول چه نامی می توان نهاد سئواليست بی ! استعمار فقط در شکل غربی موجوديت پيدا ميکند
 کشورها همچون مصر را چه می توان ناميد؟  دکتر شريعتی با پاسخ در مکتب اسالم؟ ويا تغيير فرهنگ و زبان بسياری از

 بازگشت به دوران –ذهنيت متحجر خود تمامی دست اوردهای مدنی و صنعتی غرب را ناديده می گيرد و بازگشت به خويش 
 که ايت هللا و ايا ما انسانهای قرن بيست و يکم انسانهائی هستيم.  را در سر لوحه افکار خويش قرار ميدهد–صدر اسالم 

ما هرگز در قران به اين منطق برخورد نمی کنيم که انسان افريده شده که هر چه : "مرتضی مطهری به تصوير می کشد
بيشتر بداند و هر چه بيشتر بتواند،  تا اينکه انسان وفتی دانست وتوانست، خلقت به هدف خود رسيده باشد، بلکه انسان 

تکامل اجتماعی انسان؛ ( خود هدف است ] و نه خوشبختی انسان[کند و پرستش خدا افريده شده است که خدا را پرستش 
 .قضاوتش به عهده خود شما). ٧۶

  
*   *   *  

   
زنی ست که در جنگ به غنيمت " کنيز"به روايت قران . بحث از کنيز شد؛ مسئله ای که به کرات در قران به چشم می خورد

! يده است؛ حال چگونه اين زن نگون بخت سر از جنگ و يا بازار در اورده، بماندگرفته شده و يا در بازار خريداری گرد
 هر چند - ! گو اينکه در اسالم زن ازاد اصالً وجود ندارد-عالوه بر اين يک کنيز به اندازه يک زن ازاد حق و حقوق ندارد

در باره زن نگرانی از بی عدالتی : "افدايت هللا طالقانی قضيه را اينطور می شک. بسيار بيش از او بکار گرفته می شود



که در ... فواحدة: است، چون نظر به حفظ تعادل از هر جهت ميان انان می باشد و اين تعادل درباره يک زن صادق نيست
کنيزان يا ... و با قدرت جهاد يا خريداری به تملک امده،[!] چون ملک يمين است. ميان ان و چند کنيز تعادل واجب نيست

از نظر اسالم، چون ريشه . انی هستند که در جهاد اسالمی به اسارت در امده اند ويا از بقايای بردگان جاهليت بوده اندمشرک
اسالمی زدوده شود و زمينه ازادی ] عدل[تا در محيط ] همينطور باقی می مانند[های شرک و يا روح بردگی در انها باقيست،

 )١٩کتاب چهارم؛.(شود] ری که از يک مسلمان باردار گرددماد[يا همسريش فراهم گردد و يا ام ولد
  

است و مورد همه نوع بهره کشی های غير انسانی و اخالقی " صاحب"بنابر اين کنيز گذشته از اينکه همچون کاال در تملک 
ه کنار، اکنون به اين ب.  قرارمی گيرد، حتی همسر هم نيست چه رسد باينکه ازاد باشد- )ام ولد( وسرباز سازی برای اسالم –

 !برده داری را بهتر دريابيم" حکمت"توصيه اسالمگرايان به صدر اسالم باز می گرديم تا 
  

 سال ١۴٠٠، می توان حدس زد که مقايسه جمعيتی جزيرة العرب )شايد کمتر(با وجود جمعيت ده ميليونی عربستان کنونی
با توجه به اين واقعيت که حدود نيمی ازين نفوس را زنان . پيش با جمعيت تمامی انسانهای جهان به چه ميزان بوده است

 مسلمان بوده اند، به -  ديگر نقاط که هيچ–تشکيل می داده اند، و بزمان رسالت دمحم تنها تعداد کمی از همين مردم عربستان 
 از جمعيت عظيم غير  با اگاهی–نويسندگان قران . قياس جمعيتی زنان مسلمان با غير مسلمان ان روزگار دست می يابيم

از [و هر چه گرفتيد). ١٢انفال؛ ( دستور می دهند که از کفار تا می توانيد گردن بزنيد و انگشتانشان را ببريد-مسلمانان جهان
در جمع بندی نقطه نظرات ). ايه يک انفال( و پيامبر خدا[!] غنيمت است و غنيمت متعلق به خدا] جمله زنان غير مسلمان

 نهج ٣٣٩خطرناک ترين دشمن تو همسر توست که با تو همخوابه است و مملوک تو؛(لمانان در مورد زنانويژه رهبری مس
فرامين و دستورات قرانی برای تمامی زمانها و "، و اين واقعيت تاکيد شده از جانب دينساالران و خود قران که )الفصاحه

 ! الم را، حال خود دريابيد وضعيت و حقوق زنان جهان در اس"مکان هاست
  

*     *     *  
   

 بی -  به گمان خود–" غرب زدگی"اصوالً روشنفکران دينی بقصد نقدگريزی، حقوق مترقی بدست امده توسط بشر را با انگ 
که بهتر است بيشتر با " فاطمه"اما انها در مقابل زن متجدد و پيشرو امروزی، الگوئی معرفی می کنند بنام . اعتبار می کنند

 خصوصاً –الگوی ايشان ثابت می کند برای انان به هيچ وجه قابل درک و تصور نيست که روزی انسانها . يمان اشنا شو
از طرف بشر قابل معرفی ] قانون: [ بتوانند زنجيرهای واپسگرائی را بگسلند و به حقوق حقه خويش دست يابند-بانوان
کی بدين جهت که بشر قادر نيست حقيقت را تشخيص دهد، و ي). و خدای بشر بايد اين قانون عادالنه را معرفی کند( نيست

ايت هللا مرتضی مطهری؛ نگاه اجتماعی انسان، چاپ يازدهم !"(ديگر اينکه قانون ساخته بشر ضامن اجرائی ندارد
ر اين تشابه عقيده را د!  با مال باقر مجلسی حيرت اور است" روشنفکر دينی"در اينجا نزديکی و تشابه نظر ). ٧٩صفحه

نسل جديد و زن جديد احساس خواهد کرد که برای نجات از سنت های : "الگو برداری زن اسالمی نيز ميتوان مشاهده کرد
کهنه و برای رهايی از سنت های انحرافی و ارتجاعی، لزومی ندارد که به دعوتهای منحرفانه غرب بنام مدرنيسم پاسخ 

 و برای خود سازی دارد و در راٌس همه اين تصويرها و در باالی همه اين بدهد، بلکه خود الگوی بسيار متعالی برای پيروی
ساالر "حال ببينيم که اين ). ٢١٣دکتر شريعتی؛ انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، "(نمونه های متعالی فاطمه قرار دارد

 هنگام با مادرش سخن فاطمه در شکم مادرش لحظه به لحظه تکبير می گفت، حتی در ان: "چگونه کسی ست" زنان عالم
کودکی نه ساله بود که به خانه "و اينکه بنوشته طبری ). ٢۴٩ايت هللا مدرس؛ هدايتگران راه  نور، جلد يکم !"(می گفت

در ضمن از وی هيچگونه . و اين کودک نه ساله تا سن هژده سالگی که وفات يافت چهار کودک بدنيا اورد". شوهر رفت
احتياجی هم نبوده، زيرا به عقيده پدرش،  !  منتشر نشده است... اجتماعی، فلسفی، حقوق زنان اثاری در زمينه های علمی، 

 با لزومات –حال بر طبق چه معياری زن امروز ). ٣۴نساء؛ (فقط بايد حرف شنوی داشت و بس"  زنی نمونه بودن" برای 
 .ماقضاوتش با خود ش!  بايد فاطمه را الگوی خود بداند؟-و مسائل عصر حاضر

  
اسطوره سازی اسالمی و تبديل افرادی که هيچ مدرک واقعی و تاريخی دال بر حقانيت انان در دست نيست، ابزاری ست که 

دکانداری دين بقصد خالصه کردن شخصيت و  خواسته های انسان ها و تخطير روحی و تسلط بر مردم ساده دل و نيک 
 قول البر کامو، ارمان دينداران حاکميت  بر اکثريت بزرگ انسان به. سيرت، از ان سالهاست که سود جسته و می جويد

، تبديل يک دختر جوان "قيام حق عليه باطل"تبديل کودتای سياسی امام حسين به ! هاست بوسيله اقليت کوچکی از مردگان
وجود خارجی ) جعفر برادر امام حسن عسگری( ، تبديل کسی که به قول عموی خود"الگوی زنان جهان"و ناکام عرب به 

، و شرح ادمکشی های ناجوانمردانه اسالمی در غالب حماسه، حقايقی هستند عميقاً شفاف که به "مهدی موعود"ندارد به 
  .دليل خارج بودن از اين بحث بدان در اينده نزديک خواهيم پرداخت

   
*      *      *  

   
  :را تشکيل ميدهند" تناقضات در اسالم"ی از بحث بعدی به نام اين بخش را با اياتی از قران به پايان می بريم که خود قسمت



و اما در ). 7شوری؛ (  و ساکنان اطرافش را  بيم دهی ] مکه[چنين قرانی را به زبان عربی بتو وحی کرديم تا  ام القری "
اعراف؛ ( موم شما هستمای مردم من فرستاده خدا برای ع: بگو: "ديگر جا تاکيد شده که قران برای تمام مردمان جهان است

١۵٨.(  
   

   کانادا- اول اريبهشت ماه هشتادو يک
  افشين زند

afshin1971ca@yahoo.ca   

  

  

  اسالم بازشناسی يک پندار -  تناقضات در ....
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