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  سخن ناشر

 فهيما  وظ يبالزده  هنيدر م  يمبارزه  با حكومت جهل و جنون آخوند

كه بر دوش روشنفكران  و متفكران و هنرمندان قرار   يهنيم ستيا

 .گرفته است

سال است كه مدافعان جهل و خرافه در تمام جبهه ها، حمالت  ١٤٠٠

و  يمه سازو مجس يرا به علم و  فرهنگ و شعر و ادب و نقاش ينيسنگ

 .علوم انجام داده اند گريد

 .قرار دادند  ثياز علوم را نابود و تنها منبع علم را قرآن و حد ياريبس

در  نيو آئ نيد نيرا ممنوع اعالم كرده وچون ا يو نقاش يمجسمه ساز 

تر از  شرفتهيپ يايبود با تمام آثار  دن افتهيرشد  يخشن و بدو يطيمح

  خود سر عداوت داشت

و  نييآ نيا روانيو پ ندگانينما نانيا د،يداعش بنگر يها يشوح به

و  كننديكشند، مجسمه ها را نابود م يروش هستند، كتابها را به آتش م

 .مخالفند يبا تمام آثار تمدن بشر

مبارزه در  نيسالهاست كه در ا يقره داغ هيخانم حور يگرام هنرمند

 . صف اول قرار گرفته اند

 ياست توانا كه با نوشتن كتاب يو محقق سندهياش، نومبارز، نق يبانو نيا

 در مورد علم و شبه علم منسوب به امامان و
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فروشان و شب  نيجاعالن و د نيا يدر افشا ي،قدم بزرگ ينيد متفكران

 .پرستان برداشته اند

به جامعه و  يتند و انتقاد يهنرمند متعهد با نگاه نيا يها ينقاش

كه از  كننديرا با بوم و رنگ ثبت م ياداتنگرد و انتق يمعتقدات آن م

  كشديعبور كرده و مقدسات را به چالش م نيخط قرمز د

داران و خرافه پرستان مورد انتقاد  نيهنرمند از طرف د نيا يها ينقاش

 يها ينقاش ياهللا مرتجع حكم ارتداد برا تيقرار گرفته و دو آ  ديشد

 .صادر نموده اند شانيا يانتقاد

به هنرش و   مينه يمبارز، ارج م يبانو نيا يبرا تيوفقم يآرزو با

   .تفكرش و مبارزاتش
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  نقاش يوگرافيب

  

 التيتحص. ، نقاشستيولوژي، رادروانشناس يقره داغ هيحور 

از دانشگاه تهران و رشته   يولوژيخود را در رشته راد يدانشگاه

در هر دو رشته  يليلتحصرا در كرج گذرانده و  بعد از فارغ ا يروانشناس

 يها تيفعال. مختلف مشغول به كار بوده  است يمارستانهايدر ب

و  انگذارانيشروع كرده و از بن ييدانشجو رانخود را از دو ياسيس

 يكتابها عيباشند كه به نشر و توز يبوف م يآوا ينترنتيا تيسا نيفعال

ها  كتاب نيا شتري، بپردازند يممنوعه و چاپ شده در خارج از كشور م

در  ياسيس يها تيعالوه بر فعال شانيا .شوند يم ديتول يبه صورت صوت

 يآور ، جمعاز جمله كمك به كودكان كار ياجتماع يها تيبه فعالايران 

و فراهم آوردن  يكمك به كودكان سرطان نهيدر زم يمال يكمك ها

  . پرداختند يم سرپرست يكودكان ب يبرا يمارستانيامكانات ب

 جيشروع نمودند و به تدر يهنر و سرگرم كيرا فقط بعنوان  ينقاش ابتدا

و  يمبارزه و آگاه ساز يبرا يا لهيرا وس يهنر و مبارزه نقاش قيبا تلف

  . شده استفاده كردند مالياحقاق حقوق پا

 يمحتوا يعقب افتاده قصاص و علم ب نيانتقاد از قوان يبرا رانيدر ا  

ها از  ينقاش نياز ا يكي يد كه براخلق كردن ياثر هنر نيچند ثيحد
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. ارتداد صادر شد يفتوا يرازيو مكارم ش يهمدان ياهللا نور تيطرف آ

خلق  يعقب افتاده اسالم نياكثرا در انتقاد و اعتراض به قوان شانيآثار ا

حكومت  نيبا ا دنيجنگ يبرا ي، رنگ و قلم را اسلحه ابوم. است شده

كه بر زنان در  يظلم مضاعف ليدل كرده و به ليتبد ييقرون وسطا اهيس

قشر از جامعه به  نيكه ا يرود ، و فشار يم رانيا ييجامعه قرون وسطا

را بر آن  شانيشود ا يبر آنها وارد م ياسالم نيعلت مسلط بودن قوان

 يكه از هنر خود بدون ترس و وحشت از آخوند متحجر برا دارد يم

  . نان استفاده كنندتحت ظلم مخصوصاً ز يدفاع از حقوق انسان ها

، هنرمندان و مبارزان راه روشنفكران اهيدوران س نيدر ا شانياعتقاد ا به

كه  يقيبرعهده دارند و هر كس به هر طر يحساس و مهم فهيوظ يآزاد

و حكومت  نيتابو و تقدس دروغ نيشكستن ا يبرا ديتواند با يم

هدف  ياسالم يحموراب نيمبارزه با خرافات و قوان.  دياقدام نما يپوشال

  .است شانيا يها ينقاش شتريب

اقامت در اروپا با وجود خطرات فراوان بر سر راه  يسالها يط در

موفق از  شگاهينما نيچند شانيآثار، ا نيخالق ا يمخالفان بخصوص برا

    .كرده است ريخود دا يها ينقاش

 از آنجا كه  فهم  سبك يكند ول يرا با سبك رئال شروع م ينقاش ابتدا

لذت و ذوق را در  ييبايعموم آسان است و فقط حس ز يرئال برا يهنر

آورد تا بتواند هنر را در  يكند ، رو به سبك سوررئال م يم داريب نندهيب

، مانند باشد ياميپ يايگو يچرا كه هر گاه نقاش رديخدمت مبارزه بگ
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 آثار سوررئال. خواهد بود يافراد يتلنگر برا ايمعترضان و  يبرا شعار

 نندهيجامعه ب يها يبا موضوعات مبارزه با خرافات و عقب ماندگ شانيا

  .كند يرا وادار به تفكر م

كردن و آگاه  داريب يتواند برا يها م ينقاش نيهنرمند ا نيبه اعتقاد ا 

در  ينقاش كيكه  ياثر رايز. باشد يمهم اريكردن افراد جامعه تلنگر بس

  . تآن مطلب اس دنيشن ايخواندن موثر تر از  اريكند بس يم جاديذهن ا
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يطمع آزاد: نام اثر  

: زيسا  

30x40  

گواش: كيتكن  
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    چون آب

   شود از  گلدان يم زيكه سرر

  ، وانيا يدر گلو اتيخلق ح به

  ستيجازيكالمت ا نوازش

   .كند در شعر يم نميكه تضم 

  يلوفرين چون

   ب،يس يصعود از شاخه ها در

   .شوم از پلونوم اندامت يم رابيس

   .شوند ياز پستان تو سبز م ميآوندها و

  ميمكرر بهار

  در خاك مشترك،  شهير و

   .ِ ماست ريانكار ناپذ تفاهم

  برفكوچ وحشت و درد در

  به سرنوشت من چيبپ

   !گندم يدانه  يا

  اتفاقِ آتش و آب تا

  ديمحاقِ ام نيا در

  باشد و بهشت

  .تكرار صد گناه ممنوعه 

 »گوراب «
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ققنوس :نام اثر  

٧٠*٥٠: زيسا  

و رنگ روغن كياكرول: كيتكن  
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 ققنوس 

  .ه برخواهند خاستكه از خاوران دوبار يبه مبارزان ميتقد

  به ياد آر بازي پروانه و آتش را

  در انجمن عشق

  بر بال هاي خسته ي من

  آن هنگام كه شعله مي افكني

 .در قلمرو شب

  فرمان از توست

  و من نازي ناچارم

  .در كوره ي آدم سوزي تن خويش

  از باغ تو زيتون ها چيده ام

  به هوس

   اي آخرين سرباز مقاومت

  .در دره هاي اورشليم

  »... باز شروعي « 
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ديام پنجره: نام اثر   

٦٠*٨٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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 ديپنجره ام

برگها و ساقه را هم   افتي ميراهمان را خواه ميمبارزه را شروع كن اگر

و  خواهانيدازآدر درون  يزادآ .ها هنوز زنده هستند شهيقطع كنند ر

 .روشن ندهيآبه  ميدواريدارد ما  ام شهيمبارزان ر
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بلوغ: نام اثر  

٨٠*٦٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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 ».  زنان كشتزار شما هستند« 

شبه  كيدختر بچه است كه  كيبه بلوغ  نياسالم و مسلم دگاهيد نيا 

 يايشود ناگهان وارد دن يساله م ٩روز  ٣٦٥با گذشت هشت سال و 

 يايدر دن.  شود يم يزنانگ يايبه نام دن يبيعج فيناشناخته با تكال

 نيريش يايشان در رو تيكودكان بدون توجه به جنس نيمتمدن ا

گل  نيا يبرا يچارچوب يدستورات آسماناما  ،برند يبه سر م يكودك

از .سازد كه نه توان فكر كردن و نه ابراز وجود دارند  ينو شكفته م يها

 انهيدختران خود را قبل از عادت ماه""كه : است تيامام صادق روا

 دنيدزد يعني نيا "".ديبه خانه شوهر بفرست يشدن در خانه پدر

 يايب كردن آنها به دنپرتا و جان مهينسل ن كياز  يدوران كودك

كردن  ماليدر حق كودكان و پا ينابخشودن يتيجنا نيبزرگساالن؛ ا

و  انياد دگاهيدر د.انسان فقط به جرم مونث بودنش است  كيحقوق 

از تن و وجود زن   انياست اد يديو پل ياز زشت يمومنان  زن جرثومه ا

آورند كه  يم تيواسوره و ر هيو به طور مداوم آ كنند يدرست م ييتابو

بدنشان  را بپوشانند از اندام شان خجالت بكشند انگار زنان   ديزنان با

از  ييدر دستشان باشد و قسمت ها يمداد پاك كن  شهيهم  ديبا

 كند يكند و آنها را از بهشت دور م يم كيبدنشان كه مردان را تحر

 راتييغاز ت يبلوغ دختران نشان رديبپذ خواهد يكس نم چيپاك كنند ه

 تي،جنا ستيدر وجود آنها است ، جرم ن يو ذهن يو روح يجسم

 ياسارت آنها م يرا برا يبا مغز متعفن خود بند يكه هر كس ست،ين
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 ميمتعفن شماست كه به حر يگفت نجاست در مغز ها ديبا. بافد

 .ديكن يكودكان تجاوز م

 

 يم نجايتابلو سروده ا نيكه در وصف ا يكي از دوستانماز شعر  يقسمت

 :آورم

 را مى شكنند قلمت

 مويت را قلم

 بر زمين مى كوبند سازت

 درحنجره ات مى خشكانند وازآ

  !فاجعه اما

 اى ديگر است فاجعه

  پرپر كردن فاجعه

 به قفس كشانيدن  عطر

 را سياه پوشاندن قفس

 را بى شكوفه كردن بهار

 مبادا تا
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 شكوفه مست كند عطر

 )نرينه خرمگسى را(

 ندبه قفس مى كشان شور

  عزا بر تن طراوت رخت

 با زنجير زهد و

 ظريفت را دستان

 زنجير مى كشند به

 !را زنجير مى كنند شكوفه

  بهار را اما

 !قفسى اندازه نيست هيچ

 است درب قفس باز

 بزن سياه روكشش را پس

 دختران امروز  ابر سياه را پس

    ديكمانى كن رنگين
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باد: نام اثر  

٣٠*٣٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  باد: نام اثر

  ـــــــــــــ

  ياعتراض چيه يرفت ب ديبا يگاه

  به پشت سر ينگاه چيه يب

 دور شد ديبا يگاه

  قورت داد ديرا با بغض

  را در چشمها حبس كرد اشك

  ديروزگار كش يرا به تنگ نفس

  رفت و

  يتينه شكا يشكوه ا نه

  يگفتن بدرود يب

 گم شد ديبا فقط

 دوباره داشدنيپ ديبه ام ديشا

    !!!!!!ديشا
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يرانيزن ا يفاطمه الگو :نام اثر  

٦٠*٨٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  "يرانيزن ا يالگوفاطمه  "تابلو

  ــــــــــــــــ

ابو جعفر محمد ابن على ابن شهراشوب در كتاب معروف خود، مناقب 

 :مينويسد ١١٤صفحه  ٣طالب در جلد  يآل أب

عرض وجه فاطمه و  قبليحتى  ناميال) ص(انه كان ): ع(و الصادق  الباقر

عرض  قبليحتى : هيروا يلها و ف دعويفاطمه و  يينثديوجهه ب ضعي

 .هاييثد نيوجنة فاطمة أو ب

 :نديگو يامام باقر و امام صادق م:  ترجمه

و  ديبوس يفاطمه را م ي گونه نكهيتا ا ديخواب ينم) ص(رسول  همانا

 .…داد يدو پستانش قرار م نيصورتش را ب

كان رسول : اورده  ٩٥نيز در كتاب كشف الغمه اربلى در جلد دوم ص  و

 .هاييثد نيأو ب) ع(وجنة فاطمة  عرض قبليحتى  ناميال) ص(اهللا 

 نيوجهه ب ضعيحتى  لةيل ناميال) ص(يكان النب) ع(عن جعفر صادق  و

 )ع(فاطمة  ييثد

دو  نيب ايفاطمه  ي گونه نكهيمگر ا ديخواب يرسول اهللا نم: ترجمه

و از جعفر صادق نقل است كه رسول اهللا  ديبوس يپستانش را م

 .داد يدو پستان فاطمه قرار م نيصورتش را ب نكهيمگر ا ديخواب ينم

 :عالمه مجلسى ستون فكرى و نظرى شيعيان در اينباره مينويسد اما
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عرض وجه  قبليحتى  ناميال ) ص( يأنه كان النب):  ع(والصادق  الباقر

 قبليحتى  هيروا يلها و ف دعويفاطمة و  ييثد نيوجهه ب ضعيفاطمة 

 هاييثد نيعرض وجنه فاطمه أو ب

صورت  نكهيمگر ا ديخواب ينم امبريهمانا پ): ع(صادق  باقر و: ترجمه

و در  گذاشت يدو پستان فاطمه م نيو صورتش را ب گرفت يفاطمه را م

 .ديبوس يدو پستانش را م نيب ايگونه فاطمه را و  اي نكهيا گريد تيروا

اين كتاب روايات ديگرى به اين  ٧٧و  ٥٥در ادامه و در صفحه  مجلسى

حتى  ناميال ) ص( كان رسول اهللا  فةيو عن حذ: مضمون اورده كه 

 . هاييثد نيعرض وجنة فاطمة ع أو ب قبلي

 نيوجهه ب ضعيحتى  لتهيل ناميال  يجعفر بن محمد ع كان النب وعن

 .فاطمه ييثد

 هاييثد نيعرض وجنة فاطمة ع أو ب قبليحتى  ناميال) ص(  يالنب كان

 ضعيحتى  ناميال) ص (كان رسول اهللا : قال) ع(عن جعفر بن محمد  و

 .فاطمه ييثد نيب ميوجهه الكر

 :خالصه ترجمه اين روايات به شرح زير ميباشد  كه

دو پستان فاطمه را  نيب ايگونه  نكهيمگر ا ديخواب ياهللا نم رسول

  …ديبوس يم
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كاله و حجاب: نام اثر  

٣٠*٣٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  كاله و حجاب : نام اثر

  ــــــــــــــــ

زن  ليبه دلرا كه فقط  يا  كننده محدود يها كه چارچوب يزنان

 يشده بشكنند، زنان ليها تحم بر آن نيشان و به اسم فرهنگ و د بودن

 ايو  ،ينيد ،يشان خطوط قرمز فرهنگ كالم ايشان، و  شان، نگاه كه عمل

نگاه  رفتنيپذ ي اند، و جامعه را آماده  دهيرا به چالش كش ياجتماع

پارس  نيرزمزنان از س نيا. اند  به مسائل مرتبط با زنان كرده  يديجد

 و استقالل هستند يهستند و مستحق آزاد

 ينابود نيزم رانيا يخواهند كرد زنان فردا يآزادانه با رنگ باز زنان

  .امروز خواهند بود شيزنان آزاد اند ونيخود را مد يمزه گس آزاد
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  يرنگ يب: نام اثر

٤٠*٣٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  يرنگ يب: نام اثر

  ــــــــــــــــ

 زارميب ياز دو رنگ يرنگها را دوست دارم ول

 ستين بايز گرينباشد د نيكمان اگر رنگ نينگر

 اشدب يرنگش آب ديبا شهيآسمان هم و

 .سبز  ديبا شهيجنگل هم و

 و

 و

 و

  نيزم رانيا ياما شكوفه ها رنگارنگند مثل بچه ها و

 بودنش دوست دارم  يرا به خاطر رنگ رانميا من

 دهد يرنگ ها آزارم م يروزها برخ نيا يول

و رنگ اختالس  و رنگ   ايهمه رنگ ر نيا دارم فرار كنم از دوست

 .زنان ريو رنگ تحق يحرمت يرنگ ب انتيخ
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تجاوز: نام اثر     

٦٠*٥٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  تجاوز: نام اثر

  ـــــــــــــــــــ

  و وعده بهشت "ترس " "تجاوز"  يتابلو

شده و خامنه  ميبصورت بز ترس رانيدر آن ملت مظلوم و ساده لوح ا كه

جو ترس و  جاديهشت و امتجاوز كه با وعده ب تياز روحان يبه نماد يا

 .را وادار به سكوت كرده رانيخفقان ملت ا

توسط جالد بزرگ داده شده است  فيكار كث نيا يفتوا  يبه عبارت البته

  بوده است يجنس ماريمحمد ب شانياسالم كه الگو صيمتخص

 

 ينياهللا خم تيرساله آ٣٥١ مسئله

 

ى نمايد و منى از او نعوذ باهللا حيوانى را وطى كند يعنى با او نزديك اگر

و اگر . تنها، كافى است) غسل يك نوع شستشوست(بيرون آيد غسل 

منى بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها 

كافى است، و اگر وضو نداشته، احتياط واجب آن است كه غسل كند، 

 .ردوضو هم بگي

 

 ينياهللا خم تيرساله آ ٢٦٣٢ مسئله
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گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس  با گاو و اگر

شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير  مى

بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول 

آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديكى كند، 

.شود شير آن حرام مى
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دختران انقالب: نام اثر  

٨٠* ٦٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  دختران انقالب: نام اثر

  ـــــــــ

مهد خشونت  ياسالم نيو قوان ياسالم يجمهور تيتحت حاكم رانيا

 . زنان است هيعل يو بطور كل خشونت حكومت ييو قضا يياجرا ،يقانون

 كيبلكه  ستين رانياعتقاد من حجاب نه تنها فرهنگ زنان و جامعه ا به

پوشش زنان از جمله . ده استنظام بو نيعمر ا يابزار سركوب زنان در ط

 ،ياسالم يكار آمدن جمهور يبود كه با رو يمسئله ا نيتر ياصل

سركوب زنان و به طبع آن  يبرا يحجاب ابزار. شد يريگ ميتصم شيبرا

 .توسط آن بوده است امعهسركوب كل ج

 يزهايچ ايروان  تيفرهنگ، شخص: چون ييقدر هم كه با نام ها هرچه

آن طور لباس بپوشند و رفتار  ايطور  نيته شود كه اها خواس از زن گر،يد

مراقب و  نيبخواهند به كمك چند گرانيهر چه قدر هم كه د. كنند

گله  كيآنها، چون  يها را، فارغ از بعد تمام انسان نگهبان نادان تمام زن

جنس  نيپر روح ا يِسركوبِ زندگ يكه برا نيدارند صرف نظر از ا هنگ

 نيا تواند ينم ها نياز ا كي چيه. شود ياستفاده م يياز چه فشارها فيلط

 نيدر ع يول ف،يلط. است كه هست يدهد كه زن همان رييرا تغ قتيحق

  .رديرا نپذ ياجبار چيآن قدر پر قدرت كه ه! حال پرقدرت
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ييرها: نام اثر  

٥٠*٤٠: زيسا  

و آبرنگ كياكرول: كيتكن  
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  ييرها: نام اثر

  ــــــــــــــــــ

دگي دروني وقتي فرد به آزادي و آزا. اسارت انسان از درون آغاز مي شود

مي رسد و خود را رها از هر بند و ايسم و خطوط نوشته شده مي يابد، 

آنجاست كه رهايي آغاز مي شود و وقتي اسارت از بيرون بر انسان 

  .به ابر انسان مي كند يلبدتفرد را تحميل شد تحمل آن و مبارزه با آن 

پرواز و مدام سيمرغ آزادي، اميد و رهايي در آسمان ذهن و افكارش به 

  .است
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  نام اثر حجاب و زن

٧٠*٥٠ زيسا   

كياكرول كيتكن  
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  حجاب و زن  : نام اثر

  ــــــــــــــــــ

جهل زنان را در محاصره قرار داده  يها لهيمخوف با م يمذهب زندان

تفكر را ندارد از نظر اسالم و  اياست  زن حق انتخاب پوشش و 

  مسلمانان زن  فقط 

 مردان هستند ازيبه قول علما دفع ن اي شيآسا يبرا يا لهيوس

كه زنان آگاه شوند حقوق شان  را بشناسند و آنچه  دهيمان آن رسز يول

 تيشكستن سد جنس ديخودشان دوست دارند بدست آورند شا يبرا

جهل و  يرا ،و پرده ها تيجنس يبرابر ديبزن اديحاال باشد پس فر نيهم

  ديخرافات را كنار بزن
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ييايدر يپر: ام اثرن   

٣٠*٣٠:  زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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   ييايدر يپر: نام اثر

 ــــــــــــــــــــ

  ها پري كوچك غمگين درونم آبستن هزار طغيان است اين روز 

در درونم زبانه مي كشد، از ناماليمات، از  تهزار شعله ي تمرد و گسس

بي عدالتي، تبعيض و هر آنچه در سرداب هاي قرن جديد مرا با 

جنسيتم، جغرافيايم و تعلقات جدايي ناپذير و ناخواسته به قضاوت 

 .نشسته است
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عشق ابانيخ: نام اثر  

٦٠*٦٠: زيسا  

رنگ روغن: كيتكن  
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  عشق بانايخ: نام اثر

  ـــــــــــــــــــ

  روند ياستخوان ها راه م ابانيدر خ

 كشد يزوزه م ابانيخ، روند يگوشت ها راه م

 دود يم، روحم را به دندان گرفته يسگ

 زييپا

 است يدربسته  زندان يمانيس ياتاق ها در

 سرد است هيدر حاش شهر

 ست ياز خط زدن خون متن

 از كاغذ هيمتن از حاش از

 اده امافت رونيب

 ستين يزيچ ستين يزيچ گفتند

 ميتنها ياما طور من

  كند يماندنم همه را تنها م كه
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ها يكمان نيرنگ: نام اثر   

٤٠*٤٠:  زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  ها  يكمان نيرنگ: نام اثر

  ــــــــــــــــــــ

مسجد حكم اعدام  رونيدر درون مسجد مجاز است در ب ييهمجنسگرا

 دارد

ا إِنَّكُمونِ النِّسْن دةً موالَ شَهرِفُونَلَتَأْتُوَن الرِّجسم مقَو لْ أَنُْتمب ء  

 سوره اعراف ٨١ هيآ

آميزيد آرى شما  از روى شهوت به جاى زنان با مردان درمى  شما

  گروهى تجاوزكاريد

كند و آن را در  يرا نكوهش م ييهمجنس گرا يمختلف اتيدر آ قرآن

همانند فحشا، اسراف، جرم، ظلم،خباثت، جهالت و فسق  ياعمال فيرد

 است آورده

 يبه ظاهر  نه عهيامامان ش ياسالم و تمام امبرياز جانب محمد، پ لواط

كه در  يدر حال. است  شده اديآن به شدت  يشده و از عواقب اخرو

گون به عنوان  ديمروار ياز قرآن از وجود پسر بچه ها يگريد يجاها

ها وجود شاهد  تيمردان مسلمان وعده داده شده ؛و در روا يپاداش برا

 يها اما در قانون اسالم مجازات.است  اريمحمد بس يبرا بچهالم غ اي

 يها كنش گريهموسكشوال ها و د يبرا زين ينيسنگ يويدن

همجنس  ران؛يا نيدر قوان. است خواهانه در نظر گرفته شده همجنس

 اعدام دارد، شود،مجازات يم فيدو مرد تعر نيرابطه ب يگرائ



42        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انبتش نق

 

اسالم در  دهير قانون متحجر و پوسد انياز اعدام همجنسگرا ييها نمونه

 شده است ياعالم علن هيمختلف كه توسط قوه قضائ يدر سالها رانيا

. ن. مختار يها از اعدام دو مرد به نام هانيروزنامه ك ١٣٨٤آبان  ٢٢ در

باهنر شهر گرگان در  ديشه دانيدر م) ساله ٢٥. (الف. يو عل) ساله ٢٤(

 .عنوان كرد) لواط(ييهمجنس گراها را  مالء عام خبر داد و جرم آن

 يروابط عموم. بود ٩٠ماه سال  وريسه مرد همجنسگرا در شهر اعدام

سه نفر در  نيشدن ا ختهياستان خوزستان، پس از به دار آو يدادگستر

قانون مجازات  ١١٠و  ١٠٨حكم را مواد  نيا ياهواز، مستند قانون

لواط است و  فيتعر يقانون مجازات اسالم ١٠٨ماده . دانست ياسالم

 «.قتل است... حد لواط در صورت دخ«كه  ديگو يم ١١٠ماده 

  كننديجلوه در محراب و منبر م نيكا زاهدان

 كننديم گريروند آن كار د يبه خلوت م چون

مردم   كهيكه در حال ياخوند يايو ر يدو روئ انگريب'است  يبائيز ينقاش

 شونديرا مرتكب م اعمال نيتر عيخود شن  'كنندياز منكر م يرا نه

كه در  ياز اسالم داشته چون اخوند يقياثر شناخت دق نينقاش ا'

را  گريكديبلند است وبه دو دختر جوان كه  شيوا اسالما  اديفر ينقاش

 شتريپاپوش ب نيزرد بپا دارد كه ا نيخود نعل'بوسند اعتراض  دارد  يم

مرجع  يسمحمد باقر مجل فيتال نيالمتق هيعلما ست چون در كتاب حل

امده است كه طبق  نيكفش و چكمه و نعل دنيدر باب پوش عهيبزرگ ش
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( رنگ زرد است كه ذكر  نينعل يرنگ برا  نيبهتر يمعتبر نبو ثيحد

 نيدر ا ثيالبته طبق معمول حد ' كنديم سفترا ) مرد  يالت تناسل

 . ستيبانوان ن يمورد برا

چون به اخوند 'هتره ب ديالبته نر(  ديببر فيشما به حوزه ها تشر اگر

علما زرد رنگ است  شتريب نيكه رنگ نعل دينيبيم)  ستين ياعتبار

 يزرد در پ  نيسال با انتخاب نعل ٨٠ يباال نيبا سن ياخوند هاُئ يحت

 ( بخوره تو سرشون ذكر سفت شون(سفت كردن ذكر هستند 

و خلفا وامامانش  با دختر بچه خردسال ازدواج  امبرشيكه پ ينيد

حور و غلمان است   نيد نياز ا يرويپ يبرآ نيو پاداش مسلم كننديم

خوند آكه  ستيتعجب ن يجا ' يبهشت يزنان و پسر بچه ها يعني

 دين خوانش حاج سعآرش باشد و قركَهم دنبال سفت كردن ذَ رشيپ

    .يطوس
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عدالت بر جهل و  يروزيپ: نام اثر

 خرافات

٥٠*٤٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  



 حوريه قره داغي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     45

 

 

  فرشته عدالت بر خرافات و جهل  يروزيپ

  ــــــــــــــ

دست دارد و پرنده صلح در دست  كير د ييعدالت كه ترازو فرشته

پا گذاشتن  ريو ز يرانياو است با مبارزه متداوم زنان و مردان ا گريد

و  يسراسر خراف يكتاب اسالم نيكتاب خرافات و قانون برگرفته از ا

 يكه سالهاست در دست آخوندها يقانون ضد بشر نيا انيمجر

 اجرا خواهد شد اهخويزنان و مردان آزاد دستخونخوار است عدالت به 

 

توجه داشته باشند تا  ديبا يرانيو بخصوص زنان ا رانيو مردان  ا زنان

 رانينحس شرع در جامعه ا نياسالم و قوان كروبيكه م يزمان

  باشد يمقدور نم شرفتيو پ يگونه ازاد چيحكمفرماست ه

به نام اخوند  و تا زنده بودن آنها  يهائ تيوجود مفت خوران و پاراز وبا

   .ستين يمردم يدمكراس كي جاديجامعه و ا شرفتيبه پ يديام چيه
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يتوهم آزاد: نام اثر   

٨٠*٨٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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   يتوهم آزاد: نام اثر

  ـــــــــــــــــــــ

 .غرب لهيفرار از جهنم ساخته شده بوس

گناه  يشده هزاران انسان ب تيهدا يو انقالبها يداخل يتش جنگهاآ با

دهند  يت نمپناه ييايب شانيكند اگر به سو يسرپناه و آواره م يرا ب

نجات  يو نظم كشورشان عالقه مندند وجود تو كه برا ييبايچون به ز

  .زن ينظم كشورشان را به هم م ،يه امدآجانت 

خانه و كاشانه ات را نگاه كن و كشته  يدر كشورت بمان و نابود پس

تو بسته است  يبرا ييرها يرا نظاره گر باش مرزها زانتيشدن عز

  ندارد  يارزش  نهاآ يبرا  و مرگت يزندگ
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ييزمستان رها: نام اثر    

٤٠*٤٠:  زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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   ييزمستان رها: نام اثر

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 كه آمده اند يآدمها به همان خونسرد

 بندند يرا م چمدانشان

 شوند يم ديناپد و

 در مه يكي

 در غبار يكي

 در باران يكي

 در باد يكي

     … در برف نشانيخسته تر و
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)النصر برعب ( اعدام: نام اثر  

٩٠*٦٥: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  )النصر برعب( اعدام : نام اثر

  ــــــــــــــــــــ

 " شدم روزيمن با ترور پ "النصر برعب: اسالم است   امبريگفته پ نيا

 يبرا ميرژ ياز راهكارها يكيرعب و وحشت   جاديدر مال عام و ا اعدام

 ييمجازات قرون وسطا نيسركوب و كنترل جامعه بوده است ،ا

متروك گشته ،طبق آمار  ايمتمدن دن يسالهاست كه در كشورها

كشور در سال گذشته مجازات  ١٧٠عضو سازمان  ١٩٣ازمان ملل از س

 .مجازات منسوخ گشته نيا وركش ١٤٢اعدام نداشته اند ودر 

ك در  ييودرنده خو تيو سبع تياست  كه بربر يالنصر برعب ، اثر تابلو

  گذارديم شيمجازات نهفته است به نما نيا

 يفرهنگ يسم است كه بمرا نگونهيتهوع آور تر حضور تماشاگران در ا و

 دهديرا نشان م يملت كي يودد منش

باشد  يا زهيانگ توانديم نهيزم نيدر ا ياثر هنر كينظر من خلق  به

امان با  يدر مبارزه ب يمدن نيو فعال  يحقوق بشر يسازمانها يبرا

 .اعدام يقانون ضد بشر

محكوم  كيروز  نيبا كتاب آخر كتورهوگويو ١٨٢٩كه در سال  همانطور

مجازات   را به جامعه آن روز  نيبودن و مخوف بودن  ا هيو كر يزشت

 .فرانسه شناساند
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 تيجهل و جنا يو افشاگر يهر چند كوچك در راه آزاد يقدم دوارميام

كه با  يفرستم برهنرمندان شجاع يو خرافات برداشته باشم و درود م

شرع در  يضد بشر نيخرافه و قوان هيدر مبارزه عل شانيهنر و اثار هنر

  .كنار مردم قرار دارند
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پرنده  عاشق: نام اثر  

٣٠*٣٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  پرنده  عاشق: نام اثر

 ــــــــــــــ

قفس هميشه از فلز و چوب نيست ، گاهي انسان ها قفسي مي سازند از  

تحجر، افراط، نابرابري، ناداني، دروغ، ريا و هزاران ابزار ديگر تا تو را در 

  .بند پوچ كلمات و نگاهشان نگهت دارند

درست است كه ظلم پابرجا نمي ماند ولي . از را بايد گشود بال هاي پرو

قفس هاي دين ما هم فرصتي براي اتالف در ميان ميله هاي هزار توي 

  .و ظلم و زنجير نداريم

بايد پرگشود، بايد رفت، از دياري كه مردانش اسير شهوتند و زنانش 

  .اسير عادت زنجير

 .درخت نيستي ، پرواز را بياموز
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  عشق پنهان: نام اثر

 ٥٠*٧٠:  زيسا

 كياكرول: كيتكن
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  عشق پنهان : اثر نام

 ـــــــــــــــــ

   آتشفشان خاموشم، امروز

   تو يب

  شعله ها ست بر تنم غبار

  خاطره ها يخطوط تشباد ها و

  .جانم يخال يحفره ها در

  خاموشم آتشفشان

  ميهزار سال است كه از هم گذشته ا و

  .تا حال زييپا از

  ي،كه آتش به جانم افكند تو

   من، كه و

  ...نوزخاموشم، ه آتشفشان

  )قاسم قره داغي(
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شب اعدام دختران باكره: نام اثر  

٧٠*٦٠:  زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  شب اعدام دختران باكره: نام اثر

 ــــــــــــــ

 ياز ابزار مستبدان برا يجزئ ياسالم يرانيشكنجه و تجاوز در فرهنگ ا

 .مخالفانشان بوده است نيرعب و وحشت در ب جاديحفظ قدرت و ا

 مخالفان   يشكستن و  بزانو در آوردن جسم يبرا ستيا لهيشكنجه وس

  .ونابود كردن روح و روانشان ريتحق يو تجاوز برا

در آمدند، اعراب به علت  نيبه اسارت مسلم يزنان كهيجنگ بدر موقع در

 يكردند ول يبه آنان خوددار يكه داشتنداز دست دراز يروح جوانمرد

 لهيوس نياسالم مجوز تجاوز و تصرف آنان را صادر نمود كه بد امبريپ

  ديوارد نمابه دشمنان  يضربه روح

كه  يخان  زند در حال يلطفعل يريمحمد خان قاجار پس از دستگ اقا

قطع كرده بودن  زيچشمانش را از حدقه در آورده بودند و دستش را ن

او تجاوز كنند و زنان و دختران  جانيبه جسم ب انيدستور داد قاطرچ

 قرار داد انيقا طر چ اريخاندان زند را در اخت

و منش تجاوز گرانه سكس  يجنس سميساد جيو ترو يجنس ريتحق

بوده است  نيسركوب در دست مستبد لياز وسا يكي شهيمحور   هم

بزرگ تمدن  يما را به دروازه ها ياعالحضرت  در حال نيشيپ مي،در رژ

سركوب فرقه  انيدر جر جانينمودند كه سربازانشان در آذربا يم تيهدا
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كه  يبه زنان يتا هفتاد نفر پنجاه يگروهها ورتبه ص جانيدمكرات آذربا

 يارزش نمودنشان تجاوز گروه يو ب ريتحق يداشتند برا يدر فرقه پست

 . نمودند يم

نام  ياشرف زاده و اشرف دهقان ژهياز من توانيزمان م ياسيمبارزان س از

 . برد كه در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند

تجاوز به  يياضد بشر و ضد زن قرون وسط ميرژ نيا يحكومت اسالم در

رعب و وحشت و  جاديو ا ريارعاب و تحق يشد  برا يا لهيمرد و زن وس

 يسرباز نم يشرميب چيما در مقابل دشمنانمان از ه نكهينشان دادن ا

كه اعراب زنده بگور  يقرآن كه دختركان هيآ ني،آنان با استناد بر ا ميزن

را ما با  يدختر كه اگر كردنديم نياستناد بر ا رونديبه بهشت م كردنديم

و تهوع آور  زيتفكر تنفر انگ ني،با ا رونديبه بهشت م ميكره اعدام كن

  اوردند يدختران را به عقد پاسداران در م

  آن دختر چه گذشته يشما تصور كن آن لحظات از زندگ فقط

و فراموش نكردن آنها تا سپردن عامالن آنها به دست  اتيجنا نيا ثبت

 يدهشتناك جمهور اتيجنا انيقربان نيبه ا است كه ما ينيعدالت د

  ميدار ياسالم

ثبت  ينوشته شده ول يمورد كتاب ها و مقاالت فراوان نيچند در ا هر

  .تواند  موثر تر باشد يرنگ و قلم  م ينقاش لهيبوس اتيجنا نيا
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 سنگسار: نام اثر

 ٨٠*٨٠: زيسا

 كياكرول: كيتكن
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  سنگسار: نام اثر

 ــــــــــــــ

 سوره مائده ٤٣ هيآ

من بعد  تَولَّونَيحكْم اللّه ثُم  هايندهم التَّوراه فوع حكِّمونَكي فيوكَ”

نؤْمِبالْم كلَـئا أُومو كنَيذَل" 

 .محمد است امبرياز پ هوديخواستن  يدر مورد داور هيآ نيا

. محصنه شدند ياست كه مرتكب زنا يهوديدر مورد مرد و زن  هيآ

 فيمبعوث به رحمت و تخف غمبر،يپ نيگفتند چون ا انيهودياز  يبعض

اگر به كمتر از سنگسار حكم نمود، از  م،يبر يم شانينزد ا ياست،داور

از  يكيكه ما حكم  ميآور يم ليو نزد خدا حجت و دل ميريپذ ياو م

از آنها  امبريرفتند و پ) ص( امبريلذا نزد پ م؛ياجرا كرد راآوران تو  اميپ

سر،  دنيآنان گفتند تراش ست؟يت چمحصنه در تورا يحكم زنا ديپرس

مردم  انيدر م دنيشالق، سوار كردن زن و مرد بر پشت االغ و گردان

كه ساكت است؛ چون او را خاموش  ديرا د يجوان) ص( امبرياما پ.است

محصنه در تورات  ياو را سوگند داد كه حكم زنا واحضارش فرمود  ديد

 يد؛ چون مرا سوگند دادجوان پاسخ دا ند؟يگو يم نهاياست كه ا نيهم

  .ميگو يراست م

 زنا در تورات سنگسار است،  حكم
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سپس  د،يپادشاه زنا كردند و رجم اجرا نگرد كانياز نزد يزن و مرد اما

از سران و بزرگان زنا كرد و چون خواستند حكم سنگسار را اجرا  يمرد

پادشاه  شاوندانيمانع شدند و گفتند تا آن خو شاوندانشيكنند، خو

امر سبب شد  نيمرد سنگسار شود؛ هم نيا ميگذار يسنگسار نشوند، نم

كه همان شالق و  ندياتفاق نما يتر و سبك تر فيهمه بر مجازات خف

 .سر است دنيتراش

 يدو نفر زناكار، حكم تورات را اجرا م نيمن بر ا: فرمود) ص( امبريپ

 كنم و دستور سنگسار داد

) قانون مجازات اسالمي(ي ماليان قانون جزايي كنون ١٠٥تا  ١٠٢ مواد

 :درباره سنگسار

ـ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه  ١٠٢ ماده

 .در گودال دفن ميكنند، آنگاه رجم مي نمايند

ـ هرگاه كسي كه محكوم به رجم است، از گودالي كه در آن  ١٠٣ ماده

شهادت ثابت شده باشد قرار گرفته فرار كند درصورتي كه زناي او به 

براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده 

 .باشد برگردانده نمي شود

ـ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك  ١٠٤ ماده

يي  همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه. يا دو عدد، شخص كشته شود

    .ندباشد كه نام سنگ برآن صدق نك
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 وهيسبد م: نام اثر   

 ٤٥*٣٥: زيسا

 گواش: كيتكن
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  وهيسبد م: نام اثر

 ــــــــــــــ

با  ييبايخالق ز يخالق باش ديتوان وصف كرد با يرا با كلمه نم ييبايز 

 وهياز م يكند با سبد ياحساست با رنگ عشق باز يوقت ينچه دارآهر 

را به  ايكه دن يخلق كن ييبايز يتوان يب حتا با نقطه هم مآ يوانيبا ل

 وردآوجد 
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 يرقص آزاد: نام اثر

 ٥٠*٤٠: زيسا

 كياكرول: كيتكن
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  يرقص آزاد: م اثرنا

 ــــــــــــــ

جسم مرده  كيكنند، نه  يزندگ  گرانيخواهند هم همانند  د يزنان م

 .باشند

 منحصر به فرد خودشان تيكه همان شخص خواهديم بلكه

  نه مرده. جسم شاداب باشند كيكه  خواهديو م گران،ينه مانند د. باشند

 كس قادر به كه هر. نمود هيكتاب تشب كيبه  توانيرا م زنان

 .ستيآن ن ينمودن برگه ها باز

متفاوت و منحصر به  تيشخص كيبه  ازيآن ن يباز كردن برگه ها رايز

 .فرد خودش را دارد

 !را دارند يكره خاك نيدر ا ستنيحق بهتر ز زيزنان ن پس

    .دور از خشونت ها باشد كه
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 زن و جاده: نام اثر

 ٣٠*٣٠: زيسا

 كياكرول: كيتكن
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  زن و جاده: نام اثر

 ـــــــــــــــــــ

كه امروز   يابانيخ   ميو فراموش كرده ا ميزن يرا قدم م ابانهايهر روز خ

 نيا دهيجوان را بلع نيجان چند روزيد ميكن يعبور م ياز آن به راحت

تشنه و گرسنه اند ،گرسنه گوشت جوانان مبارز و  رانيا يابانهايروزها خ

 ازتوان امروز  يآگاه، تشنه خون زنان  و دختران حق طلب ؛چگونه م

عبور كرد كه فردا خون و جان فرزندانمان را  يه راحتب ابانيخ نيا

 .خواهد گرفت

 ميبزن اديو فر ميبكوب نيمقاومت را بر زم يمحكم پا ،ميبمان دييايب

    .را يو برابر يحقوقمان را ،آزاد



 حوريه قره داغي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     69

 

  

   
عشق: نام اثر  

٦٠*٨٠:  زيسا  

و آبرنگ كياكرول: كيتكن  
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  عشق: نام اثر

  ــــــــــــــ

شده ام انيعر شتنيبگشا كه من از خو دهيد  

  ربان شده امام كوه و به مقصود تو ق كنده

  

رقصد يمن م يجام به دست از پ يمولو  

  رقصان شده ام يصوف نيدر شمس چن شمس

  

  دميتعم نيا ي چهيانگار كه باز يعشقم ول ريپ

   سلسله همصحبت صنعان شده ام نيدر ا كه

  

  »... باز شروعي در من « 
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قيغران: اثرنام   

٨٠*٦٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  قيغران: نام اثر

 ــــــــــــــ

ضد  يعملكرد ها هيتوج يمد برامح يفرصت طلب يايگو قيغران يتابلو

 .است يضد بشر ايو  يانسان

دراز  شيتخت هوس آلود خو يدر رو ديسف يشيبا ر يمرد ريپ محمد

ساله كه  ٧ يبه قول ايساله  ٩ شهيكم عا نيبا  يينوايو دخترك ب دهيكش

 يارضا لهيوس يكه زمان يبا عروسكش در گوشه تخت نشسته و زن

كند از پنجره اتاق طبق روال  يرك ممحمد بوده اتاق را ت يشهوان

 طانياز طرف ش يتيجنا نيچن هيتوج يرامحمد ب يغمبريپ يزندگ

 .معروفند قيكه به غران ديآ يم هياو آ يبرا

مقدسات و  نيكرد، شروع به توه يدعوت خود را علن نكهيبعد از ا محمد

از بزرگان مكه از محمد خواستند كه  يبرخ. بزرگان بت پرستان كرد

مردم مكه . محمد دست بردار نبود يآنان نداشته باشد ول يبه بتها يكار

ننشستند و تازه مسلمان  كاريب داديكه محمد انجام م ييدر مقابل كارها

كه  يفيافراد ضع كردند،يآنها را مسخره م. دادند يفشار قرار م تحترا 

 نيهم. كردنديبرده بودند را شكنجه م ايوابسته نبودند  يا لهيبه قب

 ميتحر. از مسلمانان به حبشه مهاجرت كنند يارها باعث شد كه گروهآز

و  شديم شتريو آزار روز به روز ب تياذ. كار را سختتر كرد ياقتصاد

 يمحمد در هنگام خواندن وح نكهيتا ا شدنديم فتريضع انمسلمان

: ادامه داد نگونهيا د،يرس ٢٠و  ١٩ اتيبه آ يسوره النجم، وقت دشيجد
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اين بتان واال هستند : يعني. العلى و ان شفاعتهن لَتُرتَجى تلك الغرانيق

غرانيق جمع غرنوق بر وزن مزدور، . كه شفاعتشان مورد رضايت است

 هيدو آ نيبعد از خواندن ا. سفيد يا سياهرنگ است آبى،يك نوع پرنده 

به : كردند يروياز او پ زيمحمد سجده كرد و مشركان و مسلمانان ن

خوشحال و شادمان  شيبت پرستان قر. ده كردندخاك افتادند و سج

و منات به  يالت،عز يعنيسه گانه آنها  يمحمد بتها نكهيبودند از ا

كه به حبشه مهاجرت كرده  يمسلمان بهخبر  نيا. شناخته است تيرسم

و  ديآ يم ليواقعه جبرئ نيبعد از ا. آنها از حبشه بازگشتند. ديبودند رس

 اتياز طرف من نبوده است و با آوردن آ اتيآ نيا ديگو يبه محمد م

و نزديك بود كه تو را از » :كنديم خيسوره اسراء محمد را توب ٧٤و ٧٣

تا غير آن را بر ما بر بندى و آن گاه  ارندايم باز د آنچه به تو وحى كرده

داشتيم، به راستى نزديك بود  تو را دوست گيرند و اگر تو را استوار نمى

را  هيآن دو آ ديجد ياتيپس با آ. » گرايش يابى اندك ميزانى به آنان

ماجرا  نيا يمحمد و سرپوش گذاشتن بر رو يدلدار يو برا كنديباطل م

پيش از تو رسولى يا : مضمون كه نيبه ا. وردآ يسوره حج را م ٥٢ هيآ

وى  يايم، مگر آنكه وقتى آرزو كرد شيطان در آرزو پيغمبرى نفرستاده

كند سپس  ه شيطان القا كرده باطل مىالقاء كرد خدا چيزى را ك

  .كند كه خدا دانا و فرزانه است هاى خويش را استوار مى آيه
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معشوقه ايفاطمه دختر : نام اثر  

٧٠*٥٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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فتواي صادره از طرف دو تن از 

: آيت اهللا هاي ايران براي اثر نقاشي

معشوق ايفاطمه دختر   
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  معشوقه ايفاطمه دختر : نام اثر

  )اثر در نقد از جهان اسالم نيتر زيچالش انگ(

 ـــــــــــــــــــ

 فرهنگ ناموس خاري

در تمام جوامع از همند كه  نفكيال يياجزا يناموس رتيو غ مسلمان

 نيد نيا روانيپ ياصل اظهر من الشمس برا كيبه عنوان  ياسالم

 . شده است يياجرا

 يجوامع خود دچار تنوعات ساختار ليباز در تكم رياز د يبشر تمدن

و  يمياقل طيبنا بر شرا يخانواده بوده و هر تشكل اجتماع انيدر بن

. ند تجربه كرده استساالر خود را با پدر ، مادر و فرز گاهيجا يفرهنگ

نگرش ها  يكه در جوامع مسلمان با شاخه  ييها يبا تمام دگرگون يول

خواهر و همسر  اي، زن چه از نوع مادر آمده شيمختلف پ ديو عقا

 .اعضا را به خود اختصاص بدهد گريبرابر با د ينتوانسته وزنه ا

و رواج اسالم  شيدايپ ياز ابتدا گاهشيكاال گونه به جنس زن و جا نگاه

 دگاهيباعث شد تا د يتكامل فرهنگ اسالم يفرهنگ در دوره  نيا

 يرييمردان مسلمان روز به روز نسبت به تمام زنان اطراف خود تغ

 .كند دايشگرف پ
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آورد و مرد  يم نييپا يخانگ وانيكه زن را در حد كمتر از ح يدگاهيد

پدر . رديگ يزن در نظر م يو شهوان يمحافظ جنس يرا نگهبان و به نوع

زن را در دوران  يو فكر ينقش حفاظ جنس يو برادر در فرهنگ اسالم

 .شود يبه آنها اضافه م زيتجرد  بر عهده دارند و در دوران تاهل شوهر ن

 يو چه پشتوانه ا يازيكه چه ن نجاستيا يبحث مهم و اصل يول

 به كشتن زن كمر بسته است؟ نينچنيا

 بيدوشادوش آنان در تمام مصا كه در كنار مردان مسلمان و ييروين

از  شتريب يليخ ياعتقاد مذهب نيا تيتثب ياسالم حضور داشته و برا

به برده و  نطوريا ديداده است چرا با نهيو هز ديمردان كشته و شه

تام تن به  تيشود و در اكثر موارد با رضا ليتبد ياسالم كيش يكاال

 د؟سقوط بده نيا

به  يرغم دسترس يرار دارد كه علق يگاهيزن مسلمان در جا امروزه

، باز هم همچنان در اكثر موارد بصورت  ايو اطالعات روز دن يتكنولوژ

.  كند يمرد مسلمان را بر آورده م يبرده دار يها ازيخود خواسته ن

 دهيرس يبيعج يهنجارِ ناهنجار به سردرگم نيدر بند ا زيخود ن ايگو

 انهياستقالل گرا يراهكار هاو  نيهنوز هم با وجود قوان  كهچرا . است

. امن بماند  ماتينامال نيآن است كه در ا ي، در پ ايزن و مرد در دن

انسان كامل و  كيهستند كه خود را به عنوان  يمعدود يالبته عده 
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زنان   يمردان و حت يحالت از سو نيبا مرد قبول دارند كه در ا يمواز

 شوند يم شناخته ياخالل گران اجتماع وانمسلمان به عن

 

 ياريمرد ساالر حاكم هست در موارد بس نيكه قوان يجوامع اسالم در

 يگريامن ناموس د گاهيخواهند از جا يخود زنان هستند كه نم نيا

چرا كه آموزش . كنند دايدست پ يبودن رها شوند و به استقالل فرد

مانند  شهيخانواده و فرهنگ جامعه به آنان آموخته است كه هم يها

اتاق  واريد يبر رو سينف ييتابلو ايمرد  كي قر گاو صندود يسند

 كياز دست دادن  ايبمانند چرا كه از  نگاه اجتماع و  يخوابش باق

 . هراس دارند ييكذا تيامن

 يقاسم قره داغ
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بهيغر: نام اثر  

٤٠*٤٠: زيسا  

كياكرول: كيتكن  
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  بهيغر: نام اثر

 ــــــــــــــ

چنان در افكار مردم  دگاهيد نيا يتو همسر و مادر مياز هرچه بگذر 

و  ميعظ يافكار  به موج نيا رييتغ يكه برا  افتهيگسترش  نرايا

با  دي، باميدار ازيزاد از طرف زنان جامعه نآ يو تفكر يطوفان يحركت

خجالت  يتو مادر«: شپزخانه و مبارزه باآبا ، برابر است زن : مبارزه با

 يسو به، ستيمبارزه با  رنگ قرمز مناسب سن تو ن نيو همچن »بكش

 ميو حقوق برابر حركت كن يتيجنس يبرابر

 



 حوريه قره داغي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     81

 

  

  

  

 

 ييتنها: نام اثر

 ٨٠*٦٠: زيسا

 رنگ روغن: كيتكن
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 ييتنها: نام اثر

  ـــــــــــــــ

. كند يروح م يرا ب تيزندگكرم هاي روح كه ي تنهايي، اين دردها

در  ديرا با ييكه درمانش نه قرص است نه دارو تنها يدرد ييتنها

 ابانيرنگارنگ خ ينورها ريروحت در ز يو با جسم ب يدرونت دفن كن

شود و تو را  يم تيرزوهاآوجودت قتلگاه و قبرستان  ،يبزن انتها قدم يب

و نه احساس  يكند كه نه توان رفتن دار يم يدوردست يمحو افقها

  .ماندن
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 زن و موسيقي: نام اثر

 ٥٠* ٦٠: زيسا

 رنگ روغن: كيتكن
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 دياست كه آرامش روح و روان را پد يهائ يوآواز از  هنر يقيموس

 مغز و حافظه دارد  يبر رو يمثبت ريو تاث اورديم

 زين اهانيو گ واناتيبر ح نيدلنش ينوا نيبلكه ا نه تنها در انسان نيا

شتران را به  يشتربانان حجاز با آهنگ حد كهيدارد ،بطور قيعم يريتاث

 .وردند ايوجد م

كه  كنديزاهد صحبت م ياز همسفر شدنش با مرد يدر داستان يسعد

 يقي،موس ديگو يبه او م هيبه كنا يبوده و سعد يقيمخالف موس دايشد

 مرد زاهد ،نه  نيبر ا يكند ول يم در شتران اثر

 و شور يبر سماع است و مست جهان

 كور  نهييدر آ نديچه ب كنيول

 عرب يشتر بر نوا ينينب

 چونش به رقص اندر آرد طرب  كه

 را چو شور و طرب در سر است  شتر

 را نباشد خر است    يآدم اگر
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 است يطلبد و زبان يم فيلط ياحساسات است و روح انيب يقيموس

به قوم و مرز و  شوديكرده و نم كيكه انسانها را بهم نزد يالملل نيب

 محدودش كرد   يتيمل

 افتهيتكامل  يو فهم فيلط يروح يقيو فهم ولذت بردن از موس درك

  طلبديم

و  شرفتهيو با تمام مظاهر پ ياست ضد انسان ينياسالم  د كهيآنجائ از

دارد  قيو عم ينوصف ناشد يا نهي،عناد و ك يبشر افتهيتكامل 

 حمالت نيدتريآماج شد شهيهم زين يقي،موس

 قرار گرفته  

 دهيكه خداوند آفر زهايچ نيتر ثيخب نديفرمايمحمد باقر م امام

 است و عامل فقر و نفاق  يقيموس

 .داننديبردن  خدا م اديشهوت  و از   كيرا باعث تحر يقيموس

 كيرا در  نيو مرف نيوشراب و هروئ  يقي،موس عهيبزرگ ش يعلما

  داننديو فشار خون م يوان را باعث افسردگ ننديبيسطح م

از امام جعفر  نديفرمايم حيصح اتيبر طبق روا يباقر مجلس محمد

پرداختند  يقيكه به نواختن موس يكسان نيصادق نقل است كه اول

 بودند  ليو قاب طانيش
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 دنيفرمايو نواختن آنها م  يقيموس ليو فروش وسا ديمذمت خر ودر

،بمانند آن است كه دست به فرج  برديم يقيكه دست به الت موس يكس

 .  مادر خود زند 

 يكراهت دارد و عمل يقيو نواختن موس يآواز خوان  نيد ينظر علما از

خداوند   شگاهيتر در پ يتر و نابخشودن هيكر يقابل بخشش ول رياست غ

ت محمد ،از حضر دينمايكار مبادرت م نياست كه به ا  يمتعال زن

به شكل تار در دستش است  ياست كه زن نوازنده روز جزا آتش يثيحد

او را احاطه كرده و بر فرقش  نيآتش يعذاب با گرز ها هو هفتاد فرشت

  .كوبند  يم

  

  


