
www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ جنوری ٠٢

 

 ؟؟ عالمان دين،ۀدر حاشي

٧ 

 ديريست که آزادی ما بسته به شيخ است

  شيخ استۀتــرو ھسـن در گـدير وطـقـت

 )ا دم زند از حق مسلمــه ريــل بــاطــب(

  شيخ استۀوين بانگ توحش سر گلدست

  سحر
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 و حجاب در ارگ رياست جمھوری بحجاب مخصوص شيوخ عر ، حجاب در کابينه،حجاب درمقام واليت بلخ  

 

 زن و حجاب اسالمی

 ،ی قديم وجود داشته است آميز به زنان در ميان ملل و اقوام مختلف به طور نظری و عملی از زمانه ھای خيل نگاه تحقير

نسبت زن به مرد مثل نسبت غالم به : يد گو باشند مثل افالطون که می  میطيفحتی بعضی از فالسفه ھم شامل اين 

 ۀقصی است که در مرحلزن مرد نا ،نانيان استبه يو مفکره و مثل نسبت اقوام وحشی ۀموال و بدن به روح و قو

 نر حاکم و ماده محکوم ، طبيعت جنس نر ما فوق و جنس ماده زير دست است حسبر کند ب تری رشد و نمو می نئيپا

   .است

ان که وقتی زن با امالک شخصی  خود به ن عاجز و محروم از مالکيت است آنچ، قرون وسطائی منفورۀزن در انديش

 گرديد شد و مالکيتش خود به خود به شوھرش منتقل می د حق مالکيتش سلب میوھر وارد ش شۀخان

ھر زن نيز خريدند و ھنگام وفات شو يدند زن را نيز میخر ی ھمانگونه که غالم و کنيز را در  بازار میئشوزنابرای 

 ھندوستان زن ، جزاير سليمان،ه جديد نيدنيا مانند گ در بعضی از نقاط ،رفت  وی به ميراث میئیمانند انواع ديگر دارا

خواستند که خود را بکشد تا در حيات آن جھانی  گذاشتند و يا از وی می کردند و با شوھر  مرده در گور می را خفه می

 .آنھا را زنده در کنار شوھر شان می سوختاندند» ستی«  رسمبر مبنای و حتا در ھندوستان به خدمت شوھر باشد

   ول دارندرا به عنوان عھد قديم کتاب مقدس قبو باشد و آن تورات کتاب مقدس يھودان که مورد قبول مسيحيان می

نيز می باشد، به ارتباط زن، پيدايش و حقوق آن مطالبی دارد که در ذيل بدان يان ح مورد قبول مسيآن ۀيات مندرجنظر

 :نظر می افگنيم

ھای مقدس فرع بر وجود مرد   زن در کتاب،شود فتن حقوق زنان مشاھده میھای فراوانی از ناديده گر  نمونهدر تورات

 نگرند يد بدبينی و گناه میاست و به جنس زن از د

 . آدم خلق شده است  پس فرع استۀھا چون زن از  استخوان قبرغ به نظر آن

 :يندگو دين يھود میعالمان 

گاه مردی نسبت به زنش مشکوک شود و گمان برد که او با مرد به قوم اسرائيل بگويد که ھر: خداوند به موسی فرمود 

بودن شھود دليلی در دست نداشته باشد آنوقت برای روشن شدن حقيقت زن خود ديگری ھمبستر شده است ولی به علت ن

را با روغن مخلوط نبايد کند چون  را پيش کاھن بياورد در ضمن آن مرد بايد يک کيلو آرد جو ھم با خود بياورد ولی آن
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 .شود است و برای تشخيص گناه تقديم می) ھديه بد گمانی(اين

وند بياورد و قدری آب مقدس در کوزه ای سفالين بريزد و مقداری از غبار کف عبادتگاه کاھن آن زن را به حضور خدا

 بدگمانی را در دستھايش بگذارد تا معلوم شود که آيا بد ۀ سر زن را باز کند و ھديۀرا با آن مخلوط کند سپس موی بافت

ارد جلو زن بايستد آنگاه از آن زن  آب تلخ لعنت را در دست دۀکه کوز  کاھن در حالی؟گمانی شوھرش بجاست يانه

ھرت مرد ديگری با تو ھمبستر نشده است از اثرات ير از شواگر غ(يد گناه است و به او بگو خورد که بیبخواھد قسم ب

اوند در ميان قومت گريبانگير تو شود و شکمت متورم شده ای و لعنت خد و ولی اگر زنا کردهاين آب تلخ لعنت مبرا ش

ھا را در آب تلخ  بعد کاھن اين لعنت ھا ر ا در يک طومار بنويسد و آن )آری اينچنين شود: (يدن زن بگوآو ) نازا شوی

 .بشويد سپس آن آب تلخ را به زن بدھد تا بنوشد

آن  بد گمانی را از دست زن بگيرد و آن را در حضور خداوند تکان داده روی قربانگاه بگذارد مشتی ازۀسپس کاھن ھدي

بانگاه بسوزاند و بعد از زن بخواھد آب را بنوشد اگر او به شوھرش خيانت کرده باشد نمونه روی آتش قررا به عنوان 

گيرد ولی اگر او  گردد و در ميان قوم اسرائيل مورد لعنت قرار می زا میمتورم شده ناکند و شکمش  آب بر او اثر می

 .حامله شودتواند  رسد و می سيبی نمیآپاک بود و زنا نکرده باشد به او 

 گيرد در دين يھود شھادت زن مورد پذيرش قرار نمی

 سفيدی ۀ عروسی با مردی باکره بوده است زن و پدر و مادرش با نشان دادن پارچھنگامثابت ساختن دختری که جھت 

  عروسی باکره بوده است ورنه بايدزمانکه  در شب عروسی خون پر شده است به کاھن بايد ثابت سازد که دخترش 

 .حدود صد مثقال نقره کفاره بدھد

 زن زنا کار بايد سنگسار شود

ستی رياست و سر پرجين تمايز جنسيتی قايل بوده و مرد را مستحق ن تکاليف و حقوق زويکتاب مقدس يھوديان در تعي

 .داند در نگاه تورات زن جنس دوم است بر زن می

 شود و عالقه به شوھر منحصر می ئی زن در خانواده به فرزند زاۀطبق تعاليم تورات وظيف

الم و حمل ترا به غايت زياد خواھم گردانيد که به زحمت اوالد ھا را خواھی زائيد و اشتياق تو به : خداوند به زن گفت

 شوھرت خواھد بود و او بر تو مسلط خواھد شد

متبارک است خدای :  بخواند  انسان موظف است که اين سه  دعا را(مين کتاب يھوديان  دعای وجود دارد تلمود دودر 

 )سواد و بی معر فت به وجود نياورد  که مرا زن نيافريد و که مرا يک بی،که مرا يھودی خلق کرد 

 رضايت پدر ،شود  داخت میختر است که قيمت او به عنوان مھريه پردر دين يھود اصل ازدواج بر مبنای خريدن د

 کند  میءفتن وجه نقد اکتفاترش راضی نباشد تنھا به گرواج دخ اگر پدر به ازد،شرط اصلی ازدواج است

لين فرزند زن متعلق به برادر متوفی خواھد بود اين ود که فرزند ندارد ازدواج کند او خفای برادر متوۀمرد با بيو

 بزرگان و مشايخ قوم اورا نصيحت ورزد ءفتن زن برادر خود اباظ ميراث برادر است اگر کسی از گرازدواج برای حف

 نموده و اگر قبول نکند بايد اورا رسوا سازند تعدد زوجات در ميان يھوديان رواج است

گيرد ازدواج با بيگانه ممنوع است زن در خانه مطيع شوھر است و  ھا با خويشاوند صورت می در ميان يھود ازدواج

 باشد  شوھر میۀعبادات او نيز منوط به اجاز

 .برد پسر ھا دو برابر دختر ھا ارث می) ابن ھا عزر(ھا فقيه يھود  يکی از کتابدر 

که عدم  رعايت حجاب توسط زنان انبياء و بزرگان بنی اسرائيل در تورات کنونی و تلمود کامالً مشھود است به طوری

ود عدم رعايت عفت عمومی رعايت عفت را يکی از علل نزول عذاب الھی بر بنی اسرائيل دانسته اند طبق قوانين يھ

 ھل استأ زنان متدارای مجازات بوده و حجاب از ضروريات زندگی زنان خصوصاً 



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ۴

توانيم از  باشد  که ما به وضوح می که دين اسالم يک دين مردانه و مخاطب قرآن در  اکثر آيات جنس مرد می ينااز 

ی را بايد انجام دھند ئی را دارند وچه کار ھائ ھاوليتؤقسمت زنھای شان چه نوع مسھدايت قرآن  برای مردان که در  

توان به وضاحت حدس زد  عملکرد ھايش می و خطبه ھا،ين اسالمدم و ھمچنان از احاديث مھم بنيان گذار ئيداشت نمابر

که زن حيثيت ملکيت مرد را داشته و ھر نوع پيش برد شکل حيات شان وابسته به تصميم گيری مردان وا گذاشته شده 

 جلب توجهکه خانم ھايش   شيده نگھداشتن بدن زنھا زياد  صحبت شده و محمد ھم برای اينقرآنی از پو  در آيات است

ی که مانع ديدن بر آمدگی ئھا شانيدن لباسرا با پوکرد تا بتواند زنھايش  مردان ديگر را نکند پشت سر ھم آياتی نازل می

  وادار سازد،ھای بدن شان شود

 ن نوع و شکل لباس برای ملکيت ھای خود تصميم بگيرنديملکيت تام مرد است  بايد مردھا برای تعيدر اسالم چون زن 

شته شود تا شيده نگھداجسم زنھا پودارند که چون دين اسالم دين اخالق است بايد   اسالم عزيز و پيروانش چنين ادعا می

 ون باشنداز تعرض ديد مردان مص

شود فلھذا  چون مرد ھا ضعيف  ھا به گناه می دی ھوس انگيز بوده و باعث تحريک آنھا بدن زن برای ھر مر ه نظر آنب

 شانيد ؟؟پونھا را زباشند بايد  الروان می

عيت محمدی خود را زياد تر از حد معمول به نمايش در دينداری و پيروی از شرکه  ين مسلمانان برای ايناھا از بعضی

  بايد خانه نشين بوده و مخصوص شوھر  خود باشند،وشش تن و بدن پۀ عالوهدھند که زن ب  میاگذارند فتو

 برای شناخت ،تماع حقی استجدارد که زنان را ھم در ا ھا ھم ياد آوری می البته دين اسالم گاھگاھی از حقوق زن

  :اندازيم که ايشان چنين فرمود   الوداع محمد میة  حجۀنسبی حق زن در اسالم فقط يک نگاه ساده به خطب

ق دارند  شما ھم به زنھای خود حق حھای شما بر شما   زن،کنم  شما صحبت می ھای اينک من راجع به زن! ای مردم  

 .ھا اين است  که نگذارند  شخصی وارد بستر شما شود  جز خود شما  آنۀوظيف ، داريد

   نکردند خداوند به شما اجازه لھا به وظايف  خود عم  اگر آن،وکسانی که مورد َمحبت شما نيستندبه خانه راه ندھند 

   در بستر جداگانه استراحت نمائيد: داده است که 

نه به آن حدی که : فيسور مولوی اياز نيازی فرمودند استاد پروکه    چنان( ،ھا را کتک بزنيد  ولی نه به شدت آن

ذای غھا   انجام رسانيدند  به آنخود را بهۀ وظيف که از شما اطاعت کردند  و و ھمين) ؟؟ !!داستخوانھای شان بشکن

 ۀ آنھا در خانشانيد شما بايد با زنھای خود به بھترين طرز رفتار نمائيد چونھا بپو مناسب بر آنمناسب بخورانيد و لباس 

با َمحبت رفتار  د  بايديک محبوس که از خود اختياری ندارمحبوس ھستند  و از خود اختياری ندارند  و با  شما  يک

 .اديث نبویحين بود فقط يکی از ا  ا،کرد 

 .خواندن يک آيت از قرآن ھم  راجع به اين موضوع بی ارتباط نخواھد بود

ھای خلق   زمين و آسمانھا برای شما از نوع خود تان و برای چھار پايان نيز جفتۀينندخدا آفر:   ١١ شوری آيت ۀسور  

  مثل و مانندی نيست و او به ھمه چيز شنوا و دانا است خداوند را ھيچ،کرد تا بدين وسيله  نوع شما زياد شود 

اين  چون ممکن است  ،کنم  با ذکر يک حديث و يک آيت در مورد حقوق زنان بر گردم به بحثی از حجاب  فکر می

 فلھذا عجالتاً  از نوشتن آياتی در مورد حقوق انسانی زنان منصرف ،ئی نسبت دھند شيخک ھای عرب مرا به کفر گو

 دازمه آن می پربوط ب حجاب و آيات مرۀ فقط در بارشده و

  پيروان ، متفکرين،ديده  و دانشمندان  گرحجاب در اسالم امروز در داخل و خارج از کشور تبديل به يک موضوع حاد

 ين مورد داشته باشنداض خوشبينی باداران خواسته اند شھکاری در ر خود  غۀی اسالمی ھر کدام به نوبھا غالم بچه

ی گفته  از حجاب ھم در قرآن تذکراتی به ئکه دين اسالم که قرآن ھدايت گر آن است  در  ھر موردی پرت و پال ينا از

 ؛ اما،عمل آمده است
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تباط حجاب يا پوشانيدن  بدن زنھا توسط چيزی  آنھم غرض جلو گيری از تحريک احساسات مردانه در آياتی که در ار

نام  ام ه ھای محمد ھمه در مجموع ب ھای  محمد نازل گشته است  و چون خانم خانمقرآن آمده است  اکثراً در  قسمت 

 زنھا الزم و دستوری  می باشد  که با در نظر داشت ۀاند روش آنھا بر ھم المسلمين يعنی مادر تمام مسلمانھا خوانده شده

ينيم اين حجاب اسالمی چيست و له مکثی نموده و ببأتا روی اين مسافتد  الزم می ھمچو موضوعی در ھمان شرايط

 .تواند حل نمايد چطوری بايد باشد و چه مشکلی را می

 .شش و حجاب زنان و مردان استکام پوح فردی و اجتماعی اۀيکی از احکام و دستورات اسالم  در حوز

 ،امت انسانیيان و مذاھب و در قرآن آمده است نوعی از پو شش است برای حفظ کرپوششی که در اد: گويد  اسالم می

 ....و ون ماندن از ھوا و ھوس حفظ صفات انسانی و مص
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