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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological کايدولوژي مسايل

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١١سوم اگست 

 

  !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش يازدھم(
               

   حجاب اسالمیألۀخلقت زن در اديان مختلف و مس

با اين . ش بشری در تضاد و تقابل با مذھب و نيروھای  مافوق بشر بوده استدر طول تاريخ، ھمواره علم و دان

 ھای مختصری از وجود اديان مختلف کپی برداری از ھمدگير ھستند و ھمان مسائل خرافی و غيرعلمی را با تفاوت

ت، با سايه روشن برای مثال، خلفت آدم و حوا و چکونگی از بھشت رانده شدن آن ھا از بھش. اند هھمديگر تقليد کرد

  .ھای جزئی کپی برداری از ھمديگر ھستند

 آن ۀفرودستی و تحقير زن، از مسائل مھمی است كه در طول تاريخ، ھمواره مورد بحث و نقد واقع شده و دربار

اما واقعيت آن است كه ستم بر زنان در جھان متمدن كنونی . بسيار سخن گفته و كتاب ھای بی شمار نوشته شده است

 که قوانين حکومت آن ھا، متاثر از قوانين مذھبی ئیاما وضعيت کمرشکن زنان در کشورھا.  ھنوز وجود داردنيز

  .  چون ترکيه ھم نيستئیاست به ھيچ وجه قابل مقايسه با وضعيت کشورھای غربی و حتی کشورھا

 ويژه جنبش کارگری  و جنبش ھای اجتماعی حق طلب و برابری طلب بهیدر قرن اخير، گرايشات چپ و کمونيست

و سازمان ھای چپ و سوسياليست، فمينيست ھای راديکال و چپ، تالش ھای گسترده ای را در جھت برابری زن و 

  . مرد به کار برده اند

بنابراين، اديان زن را به عنوان يک انسان کامل و دارای حقوق برابر با مردان به رسميت نمی شناسند و ھزاران 

در . بودن او را اثبات کنند» نيمه انسان«رانسانی می آروند تا با تحقير و توھين و سركوفت توجيه غيرعلمی و غي

اند و چه بسا ضربه  ھر حال، مذاھب در تاريخ، در پايمال كردن شخصيت و حقوق زن دارای مواضع مشترك بوده 

ارتجاعی مردساالری را اديان، در طول تاريخ، ھمواره گرايش . به زن و آزادی ھايش زده اند بسيار مخرب 

 پول و سرمايه ھمديگر ار تکميل کردند و با ،پس از ظھور سيستم سرمايه داری، مذھب و خدا. بازتوليد کرده اند

بنابراين، آن . تر، از جمله ستم و تبعيض بر زنان را نيز تداوم بخشيدندار نيروی کار در جھت کسب شود بيشاستثم

. كامال با آن چه در جھان امروز بايد مدنظر ھر انسانی قرار گيرند مغايرت دارندگويند،  چه اديان در مورد زن می 
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وانسته به ويژه در دنيای غرب، تا حدودی دست مسيحيت تگری تاکنون  پيگير و دايمی خود و روشنۀانسان با مبارز

فريقا و آسيا و به ويژه در ا چون ئیاما اسالم ھنوز ھم در قاره ھا. و يھوديت را از دخالت در زندگی بشر محدود کند

در عربستان سعودی که يکی از ثروت .  بحرانی خاورميانه، ھم چنان به وحشی گری ھای خود ادامه می دھدۀمنطق

مندترين کشورھای جھان است؛ زنان حق رانندگی ندارند و استادان مرد در دانشگاه ھا از طريق تلويزيون مداربسته 

، حتی تلفن ھای مردم را کنترل می کنند »حافظان ناموس«در اين کشور، . دھند به دانش جويان دختر آموزش می 

از اين رو، اسالم . گيردسخن بگويد، تحت تعقيب قرار می » نامحرمی«و » غريبه«و اگر دختر و زنی تلفنی با مرد 

د و مانع ھمبستگی  حقوق زن و آزادی ھايش، بلکه با ھر نوع آزادی و برابری به ستيز برمی خيزۀنه تنھا دربار

  .انسان ھا می شود

انسان در اول دو جزء نبود بلكه در اثر «:  گويد ترين نظريه در مورد خلقت زن، نظريه افالطون است كه می قديمی 

علی اكبر علويقی، زن در . (»ارتكاب گناه، مورد غضب خداوند قرار گرفت و به دو جزء نر و ماده تقسيم گرديد

  ) ينه تاريخ، صئآ

 ھا  يرانيان باستان نيز اعتقاد داشتند، كيومرث اولين انسان بود كه وارد زمين گرديد و سی سال در كوھستانا«

ای از پشتش چكيد و در اثر تابش آفتاب خشكيد تا چھل سال ديگر در روز  زندگی نمود و در موقع مرگ نطفه 

د، آن گاه به شكل انسان يكی به ئي زمين رو به صورت دو ساقه ريواس از كه جشن باستانی است)  مھر١۶(مھرگان 

  )١٠علی اكبر علويقی، زن در آينه تاريخ، ص (» .جنس نر در آمدند»  ميشه«جنس ماده و ديگری »  ميشانه«نام 

 ھا، معتقدند كه روح مرد با روح زن فرق دارد و تنھا مريم در ميان زنان دارای روح معادل با مردان  كاتوليك«

  ) ٣٧ر علويقی، پيشين، ص بعلی اك(» .بين انسان و حيوان دارد زنان حالت است و روح بقيه 

و نيز در تورات ) ٣٨٠، ص ١٩تفسير نمونه، ج (»  حوا از آخرين دنده چپ آدم آفريده شده است«: يھوديان معتقدند

  ) ٣٣يشين، ص ر علويقی، پبعلی اك(» ...درست نيست آدم تنھا بماند لذا حوا را آفريد : خدا گفت«: آمده است

اين فقط روح گنه كار است كه : كند گونه تشريح می   كلی را اين ۀ عقيد- باشد  ن ھندو می ئي كه دارای آ-بھاگواد گيتا «

  ) ١٨زن از ديدگاه اسالم، انتشارات دارالتبليغ قم، ص (» . شود به صورت زن متولد می

 كه - آفتاب ھۀ ال-آماتراسو : قت انسان نوشته شده استخل  در قسمت - كتاب مذھبی ژاپن باستان -در كتاب لجبكی «

» .خدای خدايان است مرد و زن را يك سان آفريد ولی زن نتوانست از اين تساوی بھره گيرد، لذا مرد برتر گرديد

  )١۴ر علويقی، پيشين، ص بعلی اك(

 و تفسير کتاب ھای آسمانی  ھا و تناقضات روحانيون سنی، شيعه، کشيش ھا و خاخام ھائیخرافات و داستان سرا

ھا و غيره در رابطه با خلقت انسان، به ويژه ريشه در خود کتاب ھای عھد عتيق چون سرين طرفدارا آنتوسط مف

انجيل، تورات و قرآن دارد که در دوران خودشان نيز توسط افکار خرافی و ارتجاعی نوشته شده اند و با آزادی 

  . انسان به ويژه زنان سر خصومت دارند

موسی، محمد و غيره نيز افرادی ديکتاتور و مستبدی چون خمينی، بن الدن، خامنه ابراھيم ، اما حقيقت اين است که 

ابت و جنگ قدرت دارند و ھم ای، مالعمر، بوش، احمدی نژاد، ھيتلر و غيره بودند که ھم با خودی ھايشان رق

د و ترور  می کردند تا ايدئولوژی و قدرت خود را به ھر ن خود را ھر جا می يافتند بی رحمانه گردن می زدنامخالف

  .لو با کشتار ميليون ھا انسان و راه انداختن جنگ و غيره و تحميل فقر و فالکت بر مردم، نگه دارندئی وبھا

دانسته و او را عامل بدبختی و گرفتاری معرفی كرده و اعتقاد دارند زن عنصر » شر«حتی برخی وجود زن را 

 زنان مراجعه ۀ موقت تھران دربارۀلم الھدی امام جمعه مشھد و خاتمی امام جمعل، به سخنان عبرای مثا. گناه است
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ھا، صرفا به اظھارنظر محدود نبوده و سرکوب شديدتر زخرفات عليه زنان است و سخنان آن مملو از اين م.کنيد

ھا، از طريق بلندگوی يز آن آزادی ستسخنان زن ستيز و. زنان توسط ارگان ھای سرکوب حکومتی را در پی دارد

نماز جمعه و مستقيما از راديو و تلويزيون ھا و رسانه ھای سراسری دولتی نيز پخش می گردند، ھمواره زنانی را 

که مقررات حکومت اسالمی را رعايت نمی کنند به عنوان دشمنانی معرفی می شوند كه عامل بدبختی و گناه ھستند 

  ! ور نيز نتايج عملکرد زنان بدحجاب است؟و حتی خشک سالی در کش

 مشھد ۀالھدی امام جمع احمد علم: ، نوشت٢٠١١ جوالی ١٩ برابر با ١٣٩٠ سرطان ٢٨سايت ديگربان، سه شنبه، 

 فقيه تنھا راه ۀواليت مطلق«امام دوازدھم شيعيان بوده و » معاونت ارتباطی و مردمی«گويد که واليت فقيه  می 

امام زمان دارای «الھدی گفته که   علم،به گزارش خبرگزاری ايرنا» .ان در زمان غيبت استارتباطی با امام زم

: او، در عين حال افزوده است» . توانند بر ذھن بشری تاثير گذاشته و فرامين ايشان را پياده کند واليتی ھستند که می

 اظھارات امام جمعه مشھد در شرايطی ».ھر فردی ادعای ارتباط با امام زمان را بکند بايد وی را تکذيب کرد«

 شود که روز گذشته نيز محمدتقی مصباح يزدی، گفته بود رضايت امام دوازدھم شيعيان در گرو رضايت  مطرح می

ھای اخير با علنی شدن اختالف بين خامنه ای و احمدی نژاد، دعوا بر سر چگونگی  در ماه . ای است علی خامنه 

اين که در حکومت اسالمی چه کسی با امام زمان در ارتباط است نيز به يک سوژه و ظھور داستان امام زمان و 

که طی دو ( ای  ھا از علی خامنه در چند ماه گذشته تعريف و تمجيد. کشمکش قدرتی بين طرفداران طرفين شده است

ھا به طور تلويحی ادعا کار در اين مدت بار روحانيون محافظه . به اوج خود رسيده است) سال گذشته افزايش يافته

در حالی که تعدادی از مديران دولتی و ھم چنين جن . ای با امام دوازدھم شيعيان رابطه دارد اند که علی خامنه  کرده 

که در آن، خامنه ای سيدخراسانی و احمدی نژاد » مستند ظھور نزديک است«گير و پيش نماز دولت و طراحان فيلم 

ر ايران ھستند که با جمع آوری لشکری به جنگ می روند و امام زمان در اين جنگ شعيب از ياران امام زمان د

اما احتماال به نظر می رسد که سيدخراسانی برای خامنه ای که خودش را رھبر شيعيان جھان نيز . ظھور می کند

  !ينی بوده است؟ئمی داند توھين آميز و مقام پا

ه يما« انتقاد از اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور، آن را گانی، بايهللا صافی گلپا تيچندی پيش نيز آ

دار جمعی يد، در دين مرجع تقليسنا، ايبه گزارش ا. شد» ن نوع مسائليری از ايشرمساری دانست و خواستار جلوگ

 ۀويد با زبان و شيط کنونی بايدر شرا: راز با اشاره به مطلب فوق خاطرنشان کرديت شياز اعضای جامعه روحان

انجام «ن که يان اياو، با ب. ميمناسب نسبت به اجرای اصل امر به معروف و نھی از منکر در جامعه اھتمام داشته باش

د به سوی خدا يبا: ، اظھار كرد»ادی داردير زي خشک سالی تاثۀمسألھا در بروز  معاصی و گناھان و بدحجابی 

شود، به شدت دوری  تر می شيروز در جامعه به انه روزبسفأم و از ارتکاب گناھان و تظاھر به معاصی که متيبرو

 ۀمسألدر : ، افزود»ميب و خداوند متعال غافل باشيد نسبت به عالم غيما نبا«ن که ي بر اتأکيدن با ياو، ھم چن. ميکن

د و ساالر ي ماه محرم و به برکت عزاداری سۀهللا در آستانءم و انشايد دست به دعا برداريخشک سالی ھمه با

  .ز شامل حال ما شودين) عج(ن ملت نازل کند و دعای خاص امام زمان يدان، خداوند باران رحمتش را بر ايشھ

عفاف «ت يعدم رعا: د كرديكأت» عفاف و حجاب«ن موضوع ئي موقت تھران، با تبۀداحمد خاتمی امام جمعيهللا س ت يآ

 .از موانع استجابت دعا است» و حجاب

 اول نماز جمعه تھران، با اشاره به  داحمد خاتمی امروز در خطبهيهللا س ت يی فارس، آبه گزارش خبرگزاری حکومت

روی يعلل عدم استجابت دعا را عدم روراست بودن با خدا، عدم پ) السالم هيعل(علی «: ای از نھج البالغه گفت خطبه 

  » .م معرفی می كننديت عملی از قرآن كريامبر و عدم تبعيعملی از پ
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پاك زبانی، پاكی لقمه، لباس پاك، : ت دانست و گفتااره به سخن امام علی، عفاف و حجاب را افضل عباداو، با اش

تش باالتر باشد يت است و ھر چه انسان شخصي ھای افراد با شخص نگاه پاك و پاكدامنی از ابعاد عفاف و از نشانه

د قرآن يكأ و پاكدامنی و پاك پوششی مورد تان عفت اجتماعیين ميدر ا... ش تر در او متبلور استين عنصرھا بيا

تری شده شيد بيكأ زنان تۀفانيان بانوان است، اما در قرآن نسبت به رفتار عفيان و ھم در ميان آقايم، ھم در ميكر

ن يرا اير آلوده خود را نگه دارند، زيد نگاه خود را از نگاه آلوده حفظ كنند و از نگاه كردن به تصاويزنان با... است

 به آن اشاره ۵۴ تيز آمده است كه در سوره احزاب آيپوشش چادر در قرآن ن... شود گاه موجب غضب خداوند می ن

  » .پوشاند به معنای لباسی است كه تمام بدن را می » جلباب«شده است كه 

د روسری آن يد، بارني را به معنای حجاب بگیھا روسر  اگر قرار باشد خانم :ی از قرآن ادامه دادتياو، با اشاره به آ

 جنسی برای نامحرم نداشته باشد، لذا انداختن شال بر سر ۀچ گونه جاذبيھا بلند باشد كه سر و گردن را بپوشاند و ھ

  . ستي با حجاب و شكستن حرمت حجاب نیزی جز بازيكند، چ ان می يكه موی سر را نما

د با نامحرمان با عشوه و آن يزنان نبا: دكرديكأت» عفاف و حجاب«ن موضوع ييامام جمعه موقت تھران در ادامه تب

  . كند  گناه را فراھم می ۀنين ھا زميند حرف بزنند، چرا كه ايگو طور كه با شوھر خود سخن می 

ن ي نامحرم شود، ضمن ایك نامشروع برايد موجب تحريقه راه رفتن زنان نبايطر: ن افزوديهللا خاتمی، ھم چن ت يآ

ور حساب يش بگذارند؛ گردنبند، لباس محرك، لباس آن چنانی زيد برای نامحرمان به نمايورآالت خود را نبايكه ز

  . شود می 

 سران و ۀدر کشوری که سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام و ھم چنين فقر و بی کاری نفس گير شده است مشغل

ت کاری اين حکومت را به رھبران آن را ھم چنان سرکوب سيستماتيک زنان گرفته است عمق سرکوبگری و جناي

به عبارت ديگر، در جامعه ای که زنان آزاد نباشند آزادی ھای ديگر در آن جامعه، بی معنی و به . نمايش می گذارد

  . دور از ھرگونه واقعيت است

 : است كه گفتم، خاطرنشان كردئیھا ن ين كه از رازھای مستجاب نشدن دعاھا ھميان ايامام جمعه موقت تھران، با ب

ن يلذا ا. دانند كه حجاب الزم برای آن ھا كدام است كنند، نمی  ت حجاب نمی ياری از بانوانی كه رعاياحتماال بس

شگاه يای در پ ن عذر و بھانه يد تمام كرد، بنابرايدند و خواھند ديسخنان من حجت را برای آنان كه سخنان من را شن

  .خداوند نخواھند داشت

در تاريخ » نيكی؟«رود ھيچ زن   اند كه گمان می   عليه زنان سرودهئی چنان شعرھا نيز آنءحتی بعضی از شعرا

  . وجود نداشته است

بوده و » گناه؟«كوچك است در حالی که مرد در ذات خود مبرا از » شيطان؟«برخی را اعتقاد بر اين است كه زن 

دن به چنين باورھای غيرانسانی است كه به دليل پای بند بو! اين زن است که مرد را به سوی گناه كشانده است؟

از جمله داستان .  ھا به ويژه اسالم، محبوس کردن زن در چھارديورای خانه را توصيه می کنند نئيبسياری از آ

 ئیو ناقص شمردن زن و اين که خداوند حوا را آفريد تا آدم را از تنھا» خلقت زن را از دنده چپ مرد« چون ئیھا

زن آفريده نمی شد؟ اين داستان،  حوصله اش سر نمی رفت ئیيعنی اگر آدم از تنھا. اشته باشددر بياورد و جفتی د

 ممنوعه را به آدم خورانيد و خدواند آن ھا را از ۀحوا ميو«چون . توھين بزرگی به بشريت، به ويژه زنان است

يعنی شيطان حوا را »  ایگری، ايمان رب زن بود افسون «. است» موجودی كجرو و شرور«پس زن، » بھشت راند

: خورد و در قرآن آمده است  مذھبی به چشم می - اين مطالب در بسياری از كتب تاريخی » فريفت و حوا آدم را
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، ص ١ترجمه تاريخ طبری، ج (» !از حوا پروردگار من: ای آدم از كجا فريب خوردی؟ گفت): پروردگار(گفت «

۶٩(  

  

  زن در دين زرتشت

و » مادھا«آنان به دو گروه عمده . ھا بودند  ئیايران آمدند، آرين اين مردمی كه به سرزميخستدر تاريخ آمده است ن

ھا توانستند دولت ماد را از  پس از مدتی پارس . ل شديتشك» ماد«با اتحاد مادھا، دولت . شدند م می يتقس» ھا پارس «

دھد كه زنان   ھا نشان می  پژوھش. ن گذاری كنندايان را بنيان و ساسانيان، اشكاني ھای ھخامنش ن ببرند و سلسلهيب

دار، شلوار تا مچ پا و شنلی  ن يراھن بلند چيار بودند، دارای پين دين ساكنان اين از زمان مادھا كه نخستيران زميا

  .اند ھا بوده  بلند بر روی لباس 

ان زنان اشراف يز در ميان ـ كه پس از نبوت زرتشت است ـ افزون بر چادر، پوشش صورت نيدر زمان ساسان

ت نداشتند كه جز در تخت روان أوش، زنان طبقات باالی اجتماع، جريل دورانت، پس از داريبه گفته و. معمول شد

زنان . ند و ھرگز به آنان اجازه داده نمی شد كه آشكارا با مردان آمد و رفت كننديايرون بيروپوش دار از خانه ب

ران باستان بر جای مانده ي كه از ائی ھا در نقش. ننديی پدر و برادرشان را ببچ مردی حتيشوھردار حق نداشتند ھ

  .امده استيشان نيشود و نامی از ا ده نمی يچ صورت زنی دياست، ھ

ق و مستحكم نموده، عامل ي بوده است و او اصل حجاب را تعمآريانا ويجه» اشو زرتشت« جا كه مركز بعثت  از آن

  .وانه استمرار و استواری حجاب قرار دھنددرون را ضامن اجرا و پشت

بر . ش، سر خود را بپوشانديايدر دين زرتشت، بر ھر مرد و زن واجب است كه ھنگام انجام مراسم عبادی و ن

ن يری چنيد و حتی از به كارگيد از نگاه ناپاك به زنان دوری جويمن، باؤك زرتشتی مينی، يھای د اساس آموزه 

  .مردانی خودداری كند

سدره كه در اوستا . ده شوديده به بدن پوشيراھن، چسبير پيد و نازك دوخته شده و در زي سفۀاز نه پاره پارچ» سدره«

.  اند ان حكم حجاب از واژه ستر استفاده كردهيز برای بيعلمای اسالم ن. ز ھستيده شده، به معنای آن نينام) ستره(

موبد . (وسته آن را بر روی سدره به كمر بندنديد پيافته شده و باكی است كه از پشم گوسفند بي، كمربند بار»ُكشتی«

  )١٣۵٧ان تھران، سال ين و دانش، انجمن زرتشتيموبدان، رستم شھرزادی، د

  منم زرتشت آن برانگيزاننده«: ، گفته شده است»گات«معروف است، در » ھا گات «ھای اوستا که  در يکی از بخش 

ھمال که مردم را به توسط من به   ھمتا آن داور بی   مزدای بیئیر آموختم که تواھورا مزدا که برای نخستين با

منش نيک و بھترين راستی به کار و کوشش به روی زمين خواندی که ستوران را پيداد نکنند و پيرو راه  ميانجی، 

ستگار خواھند بود و به اين چنين کسان، مردان و زنانی که دستورات دين را به کار برند، ر. نيکی و راستی باشند

پذيرند نيز رستگاری يابند و  ن ئي آنانی که آ   وارد شوند و ھمهئیشان در آن سرزمين جاويدانی اھورا پاداش به گزينی 

بينيم در اين فراز از زنان و مردان  می » .خواھيم گذاشت) صراط مستقيم( آنان سرودگويان از پل چينوت  من با ھمه

کسانی که از زن و مرد به اين آئين بپيوندند و دستورات اين آئين را رعايت کنند، مسير تکامل را  شود و تمام  ياد می

   خواھند گذراند،

اينک ای دختران «: در اين فراز آمده است. تر به جايگاه اجتماعی زن و مرد اشاره شده است بيش۵٣» گات«اما در 

   ھای دين راه نيک نديد، سخنان مرا خوب به ياد بسپاريد، با آموزهب  می ئیکننده و ای جوانانی که پيوند زناشو شوی 

منشی را بگزينيد و از روی مھر و فرزانگی ھر يک از شما بايد بر آن باشد که در مھرورزی، پاکی و درستی و 
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در متن تمام آن چيزی که » .ياری در زندگی خواھد بود  کام   بر ديگری پيشی جويد، چه اين بھترين شيوهئیپارسا

اوستا در مورد زن و مرد وجود دارد، ھمين دو فراز است و از ھمين دو متن کلی برداشت در برابری و ھمانندی 

  . شود در متون ديگر زرتشتيان مطالب تحقيرآميز فراوانی ميان زن و مرد ديده می . ميان زن و مرد شده است

آمده است زن شخصيت حقوقی نداشته و به عنوان شخص  کريستيان پارتلمه Gستان نوشتدر کتاب ماديکان ھزار دا

 اساس عقايد زرتشتيان اگر زنی از خود پسری نداشته باشد، هب. ، مطرح بوده استء شده و در حکم شی شناخته نمی

بسيار دشوار خواھد بود که از پلی که در رستاخير به بھشت متصل است، عبور کند، يعنی تنھا داشتن فرزند پسر، 

  . و گذر از پل صراط فرض شده استعامل نجات

در دين زرتشت، رياست مخصوص مرد است و زن طفيلی و از حقوق انسانی و اجتماعی محروم است و بايد تحت 

 زن و مرد اشاره شده، ولی از آثار مکتوب زرتشت ئی از اوستا به ھمتائیھر چند در جا. اطاعت و بندگی مرد باشد

 تولد پسر  ھميشهنئينصری برای زادن و حفظ نسل، ايفای نقش می کند و در اين آبه دست می آيد که زن به عنوان ع

  .دل پسندتر از تولد دختر بوده است

شکرکشی اعراب به ايران نيامد و قبل از آن نيز به خالف برخی ادعاھا، حجاب با لبنابراين، تاريخ نشان می دھد که 

 حمله اعراب به ايران و تحميل دين اسالم با جنگ و خونريزی به مردم اين کشور، ۀمسألاما . نوعی مرسوم بود

  . حاکمان قرار گرفتتأکيدحجاب اسالمی ھم بيش از گذشته مورد 

  

  زن در دين يھود

 حوا را فريب داد و او ءابتدا) شيطان(ه ھای آدم می داند و معتقد است مار دين يھود، آفرينش حوا را از يکی از دند

ن، حق طالق نيز منحصر به ئيدر اين آ. از درختی که خوردن ميوه اش ممنوع بود خورد و از آن به شوھر خود داد

  . خانه بيرون کندمرد است و او می تواند با اين مجوز که زن خود را نمی پسندد، طالق نامه ای نوشته و او را از

ان ذكور و يگوی علنی م و گفت: ل دورانت، می نويسديو. اند ھودی سخن گفته يرخان، از حجاب سخت زنان ؤھمه م

دختران را به مدرسه نمی فرستادند و در ... ده بودين ممنوع گردين زن و شوھر از طرف فقھای دياناث، حتی ب

س خصوصی برای اناث مجاز ين ھمه، تدريبا ا. كی می شمردندز خطرنايژه چيمورد آن ھا كسب اندكی علم را به و

  . بود

ب كه به آنان گفت تا پشت سر او حركت كرده، از پشت سر، او را به منزل يبرخورد موسی پيغمبر با دختران شع

 محل ك و جدا بودنيان مبنی بر استفاده از چادر و برقع و روبند، تفكيھودي عملی ۀريز سيت كنند، و نيپدرشان ھدا

راد ي زنان سروده شده است و ائیبايد زيسته شمردن اشعاری كه در تمجيسه، ناشايعبادت زنان از مردان در كن

  .ان استيھودي حجاب نزد ۀرانيگ د و سخت يت شديفيانگر كيخطابه توسط زنان از پشت پرده، ب

يت منفی نسبت به زنان شده است و  نھا گر، منتج به ديدی بی تصوير حوا، در روايات يھودی به عنوان يک وسوسه 

اند که از مادرشان، يعنی حوا، گناه، حيله و تلبيس را به ارث برده و در   زنان به عنوان کسانی تصور شده  ۀھم

  : آمده است» مواعظ سليمان«در يکی از . کارند  آنان نادرست کار و از نظر اخالقی پست و گناه ۀنتيجه ھم

کسی که .  تر از مرگ است  ھايش کمندھاست يافتم، که تلخ ھاست و دست ست و دلش تله  ھا و زنی را که مثل دام«

 گويد؛   کار گرفتار وی خواھد شد، اينک واعظ می  خواھد يافت، اما گناهئیدر حضور خدا پسنديده است از او رھا

 و  جان من الی اآلن در جستکه اين را دريافتم، بعد از شمردن چيزھا يک به يک تا آن کيفيت حساب را دريابم، که
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مواعظ (» .ھا زنی را پيدا نکردم اين است که يک مرد از ھزار پيدا کردم، از تمامی آن . يابد  باشد و نمی  جويش می

  ) ٢٨ تا ٢۶، آيات ٧سليمان، فصل 

 و در بين سرود سليمان) انجيل کاتوليک(در عھد عتيق، .  کتب مقدس استۀسومين قسمت از عھد عتقيق ار مجموع

  . اند مرائی واقع شده است و مترجمين مسيحی انگليسی آن را بين مزامير و مواعظ سليمان قرار داده 

 به ئیھيج شرارتی، در ھيچ جا«:  خوانيم  شود می در بخش ديگری از ادبيات عبری که در انجيل کاتوليک يافت می

  » !ست که ھمه ما مجبوريم بميريمگناه با يک زن شروع شد و به لطف او... رسد پای شرارت زنان نمی 

 ٩«:  شمارند  لعنت را که بر زنان به خاطر ھبوط و سقوط شان، تحميل شده است، چنين برمی٩ھای يھود  ربی 

ـ تحمل درد زايمان، ٢ـ تحمل بارداری، ١«: لعنت که خداوند ھمراه با مرگ به زنان تحميل نموده است عبارتند از

ھا مرگ پاداش   اين  ـ پس از ھمه۵ شود،  ـ اين که به عنوان گواه و شاھد پذيرفته نمی۴ـ تحمل بزرگ کردن فرزند، ٣

  ) ١١۵ م، ص ١٩٧۶زن در يھود، لئونارد، ج، سويدلر، (» ...اوست و

 دانند که برای تکثير نژاد منشا زاد و ولد باشند و   ای برای مردان می ھای يھود، اين را به عنوان وظيفه ربی 

برای آنانی که فرزندشان مذکر است خوشی و برای «.  کنند ان را برای فرزندان مذکر پنھان نمیرجحان واضح ش

زده   حالند و ھنگام تولد دختر ھمه غم  ھنگام تولد پسر ھمه خوش.  که فرزندشان مونث است ناخوشی استئی ھا آن

» !شود، ھيچ امی که دختری متولد می آورد و ھنگ  گذارد صلح به جھان می  ھنگامی که پسری پا به جھان می. اند 

  ) ١۴٠زن در يھود، سويدلر ، ص (

ھای  بعضی از ربی .  تورات معافند قلب يھود، تورات است و تورات يعنی قانون؛ اما بر طبق تلمود زنان از مطالعه

و . مند شوند آن بھره بھتر است کلمات تورات به آتش بسوزد تا اين که زنان از «اند که  يھود به شدت تابع اين عقيده 

يھوديت، دنيس، ال، کارمودی، (» .ھر کس دخترش را تعليم دھد مانند اين است که او را وقاحت تعليم نموده است

  )١٩٧ص 

  

  زن در دين مسيحيت

به .  حوا را فريب داد و خداوند، درد زايمان را برای رستگاری او قرار دادءمسيحيت نيز می گويد که شيطان ابتدا

طالق دادن زن و نکاح با زن . اين دين، حق تعليم دادن از زن سلب شده تا نتواند بر شوھر خود مسلط شوداعتقاد 

  .مطلقه در انجيل حکم زنا را دارد

آيند و زنان را براى خدمت به مردان و اطفاى  ز به شمار مى يف و ناچيك موجود ضعيعموما در مذاھب الھی، زن 

  .ا طالق بدھد، اما زن نمی توانديرد و يتواند زن ھاى متعدد بگ مرد مى . گرند ن شھوت جنسى براى مردھا مى

د و در يد آن را استمرار بخشين شدير نداد، بلكه قوانييھود در مورد حجاب را تغيعت يت نه تنھا احكام شريحيمس

ھود، يعت ي در شررايش تری وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زيری بيگ برخی موارد، قدم را فراتر نھاد و با سخت 

ست سالگی اجباری يل دورانت، در سن بي وۀل خانواده و ازدواج امری مقدس محسوب می شد و طبق نوشتيتشك

 .بود

ست آدم تنھا يد آدم تنھاست و گفت خوب نيد و در بھشت ساكن شد، خداوند ديدر تورات آمده وقتى خداوند آدم را آفر

عنى زندگى يد و آدم نام او را حوا ياو باشد، سپس او را از دنده چپ آدم آفرار بسازم كه ھمراه يك يباشد پس براى او 

ش را گرفت زنى بنا كرد و نزد آدم آورد، و ي ھا كى از دندهيكه خداوند خواب را بر آدم مستولى كرد  پس از آن . دينام
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را از انسان گرفته يده شد؛ زي نامرو، نساء ن يم و گوشتى از گوشتم، از اي ھا ن است استخوانى از استخوانيآدم گفت ا

  )٢۴ تا ٢١ات ي، آ٢ش ، باب يدايتورات، سفر پ. (شده است

من زن را از قسمتى :... ند، او فرموديافرين عضو آدم بين نكته را مورد توجه قرار داد كه زن را از كداميخداوند ا

دكتر ابراھام . (ديف به بار آي محجوب و عفنم تا آن كه موجودىيآفر ده و نھفته است می ياز بدن آدم كه ھمواره پوش

  )١٧٩ ـ ١٧٨/ اى از تلمود نه يكھن، گنج

 اساس تعاليم تورات، حوا از بخشی از بدن مرد آفريده شده است و اين يکی از داليل ايجاد تصور خلقت هبنابراين ب

  .زن از دنده چپ مرد در بين مردمان در طول تاريخ شده است

د فرمود خوش يپس چون خدا آدم را تنھا د:  كه در تورات آمده ذكر شده استین داستانيھمل برنابا، مثل يدر انج

 جا را از گوشت پر كرد   رو او را به خواب كرد و گرفت دنده را از سوى دل و آن نيكه تنھا باشد پس از ا ن يست اين

  )٣۵ ـ ٢٩ات ي، آ٣٩انجيل برنابا ، فصل . (ديد و زن براى آدم گردانيو از آن دنده، حوا را آفر

موريت أحوا، نقش اساسی در ايمان ھمه مسيحيان و حتی مذاھب ديگر دارد، زيرا به تصور مسيحيان علت م» گناه«

او گناه کرد و سپس آدم . گيرد عيسی مسيح بر روی زمين نافرمانی و سرپيچی حوا از دستور خداوند سرچشمه می 

نابراين خداوند، ھر دوی آنان را از آسمان به زمين ھبوط داد، زمينی ب. را اغوا نمود که درخواستش را اجابت کند

ھايشان   نسل  آن دو، گناھانشان را که از سوی خداوند بخشيده نشده بود به ھمه. که به خاطر آنان لعنت شده بود

تين، خداوند مجبور بود  شوند و برای پاک کردن انسان از گناه نخس ده میئي ھا زا واگذار نمودند و بنابراين تمام انسان

و بايد که زن به آرامی و با کمال اطاعت گيرد «.  پسر خدا بود به صليب قربانی نمايد که عيسی مسيح را که به منزله

 دھيم تا آن که زير دست مرد باشد، بلکه سکوت اختيار کند، آدم خلق شد و حوا،  و زن را به تعليم دادن اجازت نمی

 تا ١١ اول پولس به تيمو تسيوس، باب دوم، آيات  نامه(» .ن فريفته شد و از حد تجاوز نمودآدم فريفته نشد، بلکه ز

١۴  (  

دختر به عنوان ) ٢٢  ، آيه٣انجيل کاتوليک، فصل (» .زايش دختر يک خسارت است«: گويد انجيل کاتوليک، می 

ر تو نافرمان است؟ به شدت دخت«:  برای آبروريزی پدرش به حساب آمده استئیمولودی دردناک و منبعی نھا

ھا بيفتی و در معرض شايعات مردم   دشمنانت واقع شوی و سر زبان  مراقب او باش که باعث نشود تو سبب خنده

  )٢٢  ، آيه٣انجيل کاتوليک، فصل (» .قرار گيری و آبروی خود را در ميان مردم بريزی

ل آن را عمل نمايد و نبايد عھدش را بشکند، اما نذر بر طبق انجيل، اگر مردی عھدی با خدا بست، بايد به طور کام

کند و يا اگر ازدواج کرده   پدری زندگی می  ۀاگر در خان.  آور نيست و بايد با موافقت پدرش باشد زن برای او الزام

ه توسط چه پدر و يا شوھر عھد و نذر او را باطل بدانند ھرگونه ضمانتی کو چنان. د با موافقت شوھرش باشداست باي

  . معنا خواھد بود او انجام گرفته، پوچ و بی 

 که بر خودش بسته است ثابت نخواھد ئیاما اگر پدرش او را در روز شنيدنش مانع آيد پس تمامی نذرھا و قيدھا«

الواقع باطل ساخته است، در روز شنيدنش، پس ھر چه که در باب نذرش و در باب   ھا را فی  اگر شوھرش آن... شد

» . ھا را باطل گردانيده است ساختن خودش از لبانش جاری شده باشد استوار نخواھد شد، چون که شوھرش آنمقيد 

  ) ١۵ تا ٢، آيات ٣٠سفر اعداد، فصل (

داری می  مسيحيت روی ھم رفته از طالق نفرت و انزجار دارد، عھد جديد صريحا از ازدواج الينحل و ابدی جانب 

 گويم؛ ھر کس زنش را طالق دھد،  اما من به شما می«: دھند، او گفته است عيسی می اين نسبتی است که به . کند 
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ايمانی در امر ازدواج، باعث گرديده که او به انحراف کشيده شود و ھر کس زن طالق داده شده  مگر در مورد بی 

  )٣٢  ، آيه۵انجيل متی، فصل (» .را به نکاح در آورد مرتکب انحراف شده است

  داردادامه                                                     

  

 


