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 ۲۵/۰۱/۲۰۲۲             یابو ابینا حهیمل
 

 ..؟؟یاجبار ای یاسالم حجاب
 

از همه خود  شتریو هم در حق زن صورت گرفته که ب نیهم درحق د ادیز یتا به امروز جفا ها میاز قد متاسفانه
ها و  یعدالت ی( در برابر بیفرد ایو ی)گروه یاجتماع انیاست. اگر کدام جر دهین متضرر گردآاز  یجوامع اسالم

در خطر است( با  نی)د نکهیبه خشم آمده بنام ا یراطو اف یزنان صدا بلند کرده باشد تند روان مذهب یها  تیمحروم
آنها را خاموش  ینا عادالنه در حق زنان روا داشته و صدا ها یها تینادرست از قران محدود ریبر داشت و تفس

باشد که بر  ی( معتی)شر یحجاب اسالم رنامی( زیب اجبارها همانا پوشش )حجا تیمحدود نیاز ا یکیسازند.  یم
 قتیآن مراجعه شود. در حق خچهیقران در مورد حجاب و تار اتیشده است. هرگاه به خود ا لیتحمزنان مظلوم 

 ونانی ریاز جزا یکی مناطق مروج بوده چنانکه در یبه صورت خاص در بعض تیسویو ع تیهودیحجاب قبل از 
زنان شان در  یخود پسند و یخود خواه یاز رو یعنی دانستندیبرتر و باالتر م گرانیطبقه از مردم که خود را از د

گرفت تا مورد احترام  یشده نتواند مورد استفاده قرار م صیشان تشخ تیلباس مخصوص بنام )حجاب( که هو کی
 گریزنان د دیتقل یتا از رو دادندیاجازه نم یعنی خواستندیزنان خود م یحجاب را خاص برا یعنی رندیمردم قرار گ

 .حجاب بپوشند
 

 یسفر م گرید یمنطقه به جا کیپوشش کامل رواج بود هرگاه از  زیقبل از اسالم ن نینش هیعرب ها باد انیم در
 لهیقب یباال لهیقب کیچون  رندیزنان و دختران شان مورد حمله دشمن و مهاجمان قرار نگ نکهینمودند از ترس ا

محافظت از آنها زنان و دختران را در لباس  ی. براگرفتندیرا به زور م گریکدیحمله کرده دختران جوان  گرید
 .شده نتواند ریدختر جوان و زن پ انیتا فرق م دادندیقرار م دهیپوش

 
ند مانند مورد احترام مردم قرار داشت یکه از نظر اجتماع یحجاب صرف به زنان و خانواده ها تیهودی نید در

قرار  زیزنان عام زنان بدکاره و مفسد ن انیدر م رایشد ز یبود که شامل همه زنان نم جیرا ونیو مذهب ونیروحان
 دیتقل یاز رو یو اگر کس کردندینم یپا ریحرمت حجاب را ز یعنیپوشش حجاب را نداشتند  یستگیداشت که شا

 .گرفتیمورد مجازات قرار م دیپوش یحجاب م
 

قرار داشتند مانند )راهبه( ها که اجازه پوشش  ها سایزنان که در خدمت کل هباجازه حجاب صرف  تیسویع نید در
اما  کنند و مانند آنها حجاب بپوشند. دیتا از راهبه ها تقل دادیبه خود اجازه نم چکسیه یعنی شدیحجاب به آنها داده م

خود  تیرا بدون رضا یحجاب اجبار کسانیهمه  نکرده به زیاسالم زنان صالحه و فاسقه را از هم تم نید یعلما
 .حق انتخاب رنگ را خود زنان ندارند یو حت کنندیم لیآنها تحم

 
 اظهار نظر کرده گفت:  یدر مورد چادر یکست وریدر کی
اخطار دادم  کردندیبر سر م یبه خانه برگشتم به خانمم و خواهرانم که نظر به فرهنگ ما مردم چادر کهیوقت روزید

اش بهتر شناخته  یظاهر افهیزن از ق تیو شخص تیچون هو دیبر سر کن یچادر دیاجازه ندار نیکه پس از ا
سر  یهستم روزانه با زنان مختلف )خوب و بد( در تکس یکست وریدر کیچون خود که  ینه از عقب چادر شودیم

و  یچادر ریداد زنان فاسد وجود دارد که در زچه تع فیکه در جمع زنان شر کنمیسوس مفو کارم است. واقعا ا
 .برقه خود را پنهان نموده اند

 
آمده است تا در برابر نامحرم چشمان  کسانیمردان و زنان  یقران سوره نور در مورد حجاب بصورت عام برا در

انست تا از نگاه شهوت بطرف  یانداختن به معن نیئاپ. چشمان را ندیجو یاندازند و از زنا دور نیئخود را پا
مده است تا گوشه خمار خود را بر دور آ شودیمتوجه زنان م که گرید هیآ کیسوره  نی. و در همنندینب گریکدی

ها را هرکس نظر به سطح دانش  ییبایشان آشکار نگردد. البته ز یها ییبایاندازند تا ز یب نهیس یگردن و رو
گوشه خمار )چادر( را که امروز مردان عرب  دیفرمایم یدقت شود خداوند تعالنموده اند اما اگر  ریخود تفس یفکر
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که  وراتیانداختند و ز یاندازند زنان عرب همچنان چادر شان را به عقب سر م یپوشند و به عقب سر م یم
 .گرفتیباز اشکار شده مورد توجه مردان قرار م خنیو نهیس یرو کردندیاستفاده م

 
. گرددیحجاب که در سوره احزاب آمده است به شکل خاص بوده شامل همه زنان مسلمان نمدر باره  اتیآ یباق

بگو: در موقع خارج شدن از  نیمحمد به زنانت دخترانت و زنان مومن ای: دیفرمایخود م غمبریبه پ یخداوند تعال
فرق شده بتوانند تا  گریشناخته شده و از زنان د ممرد نیبود تا در ب نیا لشیمنزل جلبات خود را بر سر اندازند. دل

شود البته زنان مسلمان حجاب  لیبر زنان تحم یخاص را عام ساخته و اجبار اتیآ دی. نبارندیمورد احترام قرار گ
 .دهند یجامعه مورد پوشش قرارم طیبا پرده و مناسب باشد مطابق شرا یکه عبارت از لباس ها

 
جلبات  غمبریزن مانند زنان پ کی دید گذشتیاز راه م یدوم آمده است: روز فهیلاز حضرت عمر خ یتیروا در

... خداوند ستیپوشش )حجاب( به شما زنان ن نیبرسر انداخته است با نوک عصا انرا از سر زن دور کرد و گفت ا
 گریبا مرد د دیندار اجازه غمبریوفات پ از بعد غمبری: شما زنان پدیفرمایم غمبریخاص به زنان پ اتیآدر  یتعال

زنان  گریمانند د غمبریفرموده است: شما زنان پ غمبری. همچنان به زنان پشودیکه شامل همه زنان نم دیازدواج کن
 .است گریشما دو چند زنان د یجزا دیشو یاگر شما مرتکب کدام گناه اخالق دیستین

 
که در قران به آنها  نیو نه هم زنان مومن غمبریپهستند و نه هم دختران  اتیح دیدر ق غمبریکه نه زنان پ امروز

که  نیاز مومن یو هم تعداد واقع غمبریپ ارانیعبارت از زنان صحابه کرام  نیزنان مومن یعنیاشاره شده است 
در جمع  توانیاست و نه زنان مسلمانان به صورت عام که به مشکل م شده ( ذکرنیصفات شان در سوره )مومن

خاص خود را  گاهیجا اریو مومن در نزد خداوند بس ستیهر مسلمان مومن ن رایرا شناخت. ز نیمسلمانان مومن
عقوب یگفتند: چون ما از اوالده  انیهودیآمده است.  نیدر سوره مومن یصفات مومن واقع دیدارد چنانکه ذکر گرد

بودن به شما  غمبری: اوالد پدیفرماینها مآ. خداوند در جواب میشو یو عذاب نم میرویدر دوزخ نم میهست غمبریپ
 یهمه مومن نباشد چگونه علما غمبرانیدر جمع اوالده پ کهیمومن نبودند. وقت عقوبیهمه اوالد  رایز کندیکمک نم
به همه  یامده است آنرا عام ساخته و بصورت اجبار نینکه به طبقه خاص زنان دختران و زنان موم اتیاسالم ا

 یزنان را مجبور به پوشش ان م یاسالم ونفورمیو برقه( را به مانند  ی)چادرو تند روان دارندیم لیزنان تحم
زنان فاسد و بد اخالق  یعنیبرد  یسوال م ریحرمت حجاب را که در قرآن اشاره شده است ز قتیسازند که در حق

زن بد کاره و  یحجاب عزت زن مسلمان است. ) برا ندیگویسازند و م یمکلف م یحجاب اجبار شرا به پوش
 یزنان ب نیچن شتریمنافقت ب لهیدارد تا مجبور به پوشش حجاب شود بلکه حجاب وس ی( عزت چه معن نییناخلف خا

. خود را انجام دهند شومعمل زشت و  یپنهان ساخته و به راحت یحجاب اسالم ریخود را در ز وبیشرم شده تا ع
داده شده است تا  فهیوظ یتکس ورانیچنانکه به در شود. دهیو مسلمان صدمه رسان فیزنان شر تیبه شخص دینبا

 .گردند ی( نبود مانع داخل شدن آنها به داخل تکسعتیحجاب زنان را در نظر گرفته اگر مطابق به مقررات )شر
 

دادند و خداوند خطاب به  یم رییانرا تغ دندید یتوارات را که مخالف به رسوم خود م اتیاز ا یبعض هودی یعلما
هم  یکیاز جمله  «انها در جهنم است. یجا رساندیبه مردم م یمن را به کج اتیهرکه ا»فرموده است:  هودی یماعل

مردم امر قبول شده بود. متاسفانه اسالم با همه  فکه در تورات داخل ساخته شده است چون در عر باشدیسنگسار م
هم از  ایاسالم مشکل ساخته و  نیها را در د زیچ یاریبس یکه در خود دارد تند روان مذهب یها یها و آسان یخوب

خدا فرموده  غمبریدر قانون خداوند حکم سنگسار وجود ندارد. پ کرده اند مانند )سنگسار( که اصالً  دیتقل هودی نید
نفس  یاز هوا یرویافسوس که امت من با پ یسان مبعوث ساخته است ولآسهل و  نیمرا به د یاست: خداوند تعال

 باشدی( می)محرم شرع عتیاز مشکالت بر زنان مسلمان بنام شر گرید یکیا به خود مشکل ساخته اند...ر زیهمه چ
 کهیشد. وقت نهیبا مرد نامحرم داخل مد راهکه از کاروان عقب مانده بود هم شهی. حضرت عاامروز طیآنهم در شرا
 بیداشتند شع انیجهت آب دادن رمه ها ب گانهیمدن شان را به منزل کمک مرد جوان بآع علت وقت  بیدختران شع

 یمانداری. اداستان هیو بق اوردی)نامحرم( را با خود به منزل ب گانهیاز دختران را دو باره فرستاد تا آن مرد ب یکیع 
بعد از  شهیباز هم حضرت عا ی. به ارتباط محرم شرعدخترش را بفرستد کینفس( سبب شد تا تنها به ) دو اعتما
جنگ را  یدفاع از حق خود رهبر یبر شتر سوار و برا یکه فرزند پسر هم نداشت بدون محرم شرع مبرغیوفات پ

 چهارصد . هزار وسازدیو اعتماد به نفس شخص را ثابت م یمانداریباز هم ا چهارم به عهده گرفت. فهیخل هیعل
 یسقف در مسجد با هم نماز م کی ریزو اعتماد به نفس  یمانداریسال قبل زنان در کنار مردان نامحرم با کمال ا

خاصتا در کشور ما  یاسالم یها از کشور یظالمانه که امروز دربعض یها تیها و محدو تیمحروم نیخواندند چن
داشته بودم  ریمردان مسلمان تحر یبرا یاجبار شیدر مورد ر یحکمفرماست در آنوقت وجود نداشت. در مقاله قبل

نعده مسلمانان که آو لباس مردم غرض نداشت قبل از )فتح مکه( به  شیخدا به ر غمبریکه پ شومیآور م ادیرا  تکرا
پنهان داشته بودند  نیشان را از مشرک مانیمانده و ا یمکه باق نتوانسته بودند از مکه هجرت کنند در رینسبت معاذ

فرستاد تا قبل از داخل  غامیا پخدا به آنه غمبریآنها با مردم مکه تفاوت نداشت. پ شیلباس سر و ر دنیچون طرز پوش
مکه فرق شده بدست عساکر  نی..؟؟ اصالح کنند تا از مشرکیخود را طور یها شیشدن عساکر اسالم به مکه ر
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مسلمان به ناحق  کیبا ارزش بوده است تا خون  همسلمان تا چه انداز کی اتیکه ح شودیم دهیاسالم کشته نشوند. د
گناه بدست خود مسلمانان و  یمختلف خون هزاران هزار مسلمان ب نیتحت عناو خیاما افسوس در طول تار زدینر
 شده است ختاندهیر نیمسلمان بر زم ریغ
 

 انیپا
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