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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  قاضی سيد موسی عثمان  ھستی 

  ٢٠١۵ مارچ ١۴
  

  به تمام زنان شجاع سرتاسردنيا تبريک می گويمرا روزھشت مارچ 

  

  و جھانراند او را ازبھشت صاحب ھرد    مادرم کشتزارومن تخم بی ادب درجھان

  گفت ناقص العقل باشدراندۀ ھردوجھان      جرم اورا خواند خوردن کندم فريب آدم

 »ھاحی«

چرت ،  خانه باچشمان پخل پُرۀاستم کارخانگی من فراموش من شده بود دندان ناشسته سرزينازخواب صبح برخ

اصل نشد زن ازخواب می زدم که درس خانگی من امروز چه است ھرقدرزوردماغی درتشناب فکری زدم چيزی ح

گفتم راستی خانم شب می خواستم که فردا کاری را   چی را می زنی ؟چرتک !عزيزجان برابرمن  :بيدارشدگفت 

مارچ ٨دھم به احترام  انجام دھدم فراموش کردم خنده کردگفت توشب نگفتی فردا من خود راخودم رخصتی می

استم با حرفھای زيادچاپلوسی روی خانم را از ترس ا برخ ازجفاميلی به يک ھوتل می رويم وغذا می خوريم فوری

 زنم که سالھا رنج .به خانم عزيزم تبريک گفتمرا مارچ ٨ فراموش کرده ام ی رابوسيدم که چنين روزمھم

کشدخدا می داند ودل آن که عمرگران بھای خودرا با يک متخصص غسل ووضو  دوش میه آخوندبودن مرا ب

  . استن نکردهگذشتانده وآه ازجگر بيرو

که مرا ببيندناديده به دستورخانواده با من ازدواج   مادراوالدھادرافغانستان انجنرواستاد فاکولته بوده بدون اين

می که به خاطر کارخانگی خود گرفته بودی فراموش تونمی شدچو مال يکرده به شوخی گفت اگرمال نمی بودی تصم
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ت احترام به زن راکسر شان خود ودين می دانی سبب فراموشی تومس اس(...) ھستی ھمه جای تواگرطال باشد 

  .فراموش کنیرا  تواست وحق داری که اين روز انسانيت ۀتوروزھشت مارچ غرورگاذب مردان

چيزيکی پيدا » به حقوق زن دراسالم « خود سر بزنم اگردرقرآن شريف  کالم خدا راجع ۀبا خودگفتم به کتاب خان

   .وندعادل است ببين چقدر حقوق دردين به زنھا دادهکنم وبه زن بگويم که خدا

بازکردم خواندم که زن گشتزارمرداست با خود گفتم فھم قرآن ازتوان فھم من باال است آيا را که قران مبارک  وقتی

  .دراين آيه چه حکمت است که زن را گشتزارمردخوانده

سياه سرخوب است اگرمی دانست که درقرآن اين  من يک ۀبسته بودم که عيال بيچاررا خداوندطرف من بود قرآن 

 را  کشتزارۀچنين چيزی ذکرشده وتفسيرآيت را ازمن پرسان می کرد فھم قرآن به من مشکل بودچه قسم کلم

  .تفسيرمی کردم که خانم احساس کمی نسبت به مرد نمی کرد وحقوق خودرا با مرد دراسالم مساوی می ديد

بح راآماده کرده ام بيا در اين روز مبارک با ھم نوش جان کنيم خدا طرف من صدای مادراوالدھا آمد گفت چای ص

وھمصنفھای  مرا به نام مال ءت ھای دوآتشه است ديگررفقاس بسته بودم زن که ازجمله فيمني رابودکه قرآن پاک

  درخانه نمی ماند

که زن  خاطریه ب، ينی دارم شخصی خودم که بيش ازپنجھرارکتاب دينی وغيردۀای خورديم دوباره به کتابخانچ

درھمين . ، رفتمگمان زن برطرف شود اشتباھی نشود که چرا پيش ازنوشيدن چای داخل کتابخانه رفتم که حدس و

   . آمد که موالنا باعث زنده ياد که درعلم دين وقرآن شناسی بحربودمياده چرت وفکرغرق بودم ب

عمير درسی شان بود ازخيرات امريکايی ھا پوھنتون کابل راستی تازه تمام فاکولته ھا که درجای ھای مختلف ت

 شرعيات ھم ازجای قبلی خود ۀ ھادريکجا درتعميرھای موجوده پوھنتون کابل جابجا شدندفاکولتفاکولتهساختند تمام 

  داده بودندی  شرعيات جایځپوھن حقوق به ۀنقل مکان نموده بوددرپھلوی فاکولت

 وفکرمی کرديم با کاغذ پاک کردن نجاست توھين به دين مبين اسالم است چون ما که درعمرخود کمود نديده بوديم

که نام خدا وقرآن وحديث درکاغذ نوشته می شود اگرکاغذ در  استاد ھای ما گفته بودندکاغذ مقدس است به خاطری

  زمين افتاده باشد جمع کنيد درآب اندازيد

يس پوھنتون امرکرده بود که ئھمه تشناب ھا بند شده بود رخ استفاده می کرديم و ما کلۀما درتشناب ھای فاکولت

خ نبرند وتالشی کنندکه باخود درتشناب ھا کلرا يکنفردردروازه فاکولته استاد شودجيب محصلين دين پرورشرعيات 

ن خ پنھاو تنبان خودچندکلۀخ پيدا شدآنھارا داخل فاکولته نگذاريد بدبختانه ما چند نفر درنيفوواگرازجيب شان کل

 نماند مادرزيردرختان پشه خانه رفتيم نشستم که فاکولتهخ ھاراپيدا کرد ومارا داخل وکرده بوديم نفرموظف کل

  .ی زياد زديم چون آخوند بوديم حرفھا سردين آمدئشورنخوت بخوريم ازاينجا وآنجا حرفھا

ی پيداکنيدشما درقرآن ئ آشنای داشته باشيد يائ زنده ياد موالنا باعث گفت اگرشما به تفسيروقرآن شناسی آشنا

ه ست بود خنده کرد وروی خودرا بيکمون!  طنزھا وھجوه ھای زياد را می بينيد يکی از ھمصنفان ما که لعنتی 

موالنا خدا ھم طنز گو است  ؟ موالنا خنده کرد ديد که مشت بسته دين راپيش اين  :طرف زنده يادموالنا کرد وگفت 

کرده  می (...)که خدا پيش وپس بندگان خودرا بدون برمه   حسن چپ زد گفت وقتیبی دين بازکرده خودرابه کوچه

  .کمترازآقای جالل نورانی است که طنزگفته نتواند )ج(تواندمگردانش طنزی خدا 

   شريفه راخواندم تردم به دقت آيگم بازراستی اين خاطره به من کمک کرددوباره ھمان صحفه قرآن کري

ت اين را ندارند که اکثر آيات قرآنی طنزگونه و أال ھای دينی ومذھبی ھنوز ھم دروطن ما جربه اين عقيده شدم که م

ت اين را نداريم أماجر. ھجو نما و اکثر سنت ھای دينی طنز و ھجو است که آن ھجو ھا ھم در نزد ما مقدس است
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 نمی گويم که در اين حديث و يا من. که نقد کنيم و ھر طنز و ھجو را در درون دين و مذھب دستور الھی می شماريم

اشرف مخلوقات گفته و را  طنز گونه حرف محمد و خدانيست، تنھا انتقاد من در اين جا است که خداانسان تاين آي

ت زند و منطقی فکرکند او را به نام بی دين أاين اشرف المخلوقات حق ابراز نظر ندارد و اگر کسی دل به دريای جر

 .روان کرو گنگ شان ھوشيار نشوندسرزنش می کنند تا پي

مطالعه کنيد، آن وقت متوجه می شويد که کلمات ، کنايه ، طنزگونه و ھجو را ديث احا ھا و تاگر به دقت شما آي

مثالً در حديث بخاری شما می خوانيد که دختر چھارساله به اجازۀ ولی آن قابل نکاح است، از . صريح ديده می شود

  نشده که ھم سن سال دختر باشد يا نباشدوقتيکه دختر جوان می شود مرد چندساله باشدسن مرد ھيچ چيزی گفته 

معاملۀ قبلی و زائل کردن ، شکستن  زدن برھم, کردن نقض, کردن گشت باطل) بالغ(تنھاگفته که زمانی دختر بزرگ شد

 .، جدا کردن و باطل کردن عقد از صالحت زن است

زن حق فسخ نکاح را نداردمرددرقسمت طالق تصميم گرفته می تواندحتی که دراسالم وشريعت اسالمی  درحالی

    .مشوره با زن درکارنيست

به زن به حساب گشتزار مرد . طالق حق مرد است، تا زمانی که مرد طالق ندھد، زن حق گرفتن طالق خودراندارد

ن ملکيت شخصی توسط  به مالکيت شخصی مردمی کند و غضب  و گرفتداللتمی رود که گشتزار گفتن شمار 

شما قضاوت کنيد که در استدالل دينی و مذھبی يک طنز و يک ھجو نيست؟ و اگر به . يز استگر نا جااشخاص دي

ی اديان اين نوع طنز ھ شفادقت متوجه شويم قبل ازاينکه ادبيات امروزی شکل اصلی خود را بگيرد در داستان ھای

که بشر دسترسی به قوانين ادبی پيدا کند، طنز در روايات مذھبی  ينديده می شود، اين ھم ثابت نمی کند قبل ازا

ی ادبی عرض اندام نموده و قدامت طنز و ھجو بيشترو سابق از ئشکل يک مکتب مستقل ابتداه وجود داشته و ب

  ادبيات پيشرفته امروزی ازبرکت دين  دردين بوده وما آن طنزھا وھجو ھارا دستورالھی می دانيم

  

 :ذيل توجه کنيد و بعد خود بينديشيدل ا به اقو

دان، چاپ سوم، يانتشارات جاو) ص(هللا اكرم   كلمات قصار حضرت رسولۀ، مجموع»الفصاحه نھج«برگرفته از 

 :ندهي ابوالقاسم پاۀ، تھران، ترجم١٣٧٧

اگر  .دشانيد و بزني كنیاز خوابگاھشان دور د ويد اندرز دھيم داري شان بیو آن زنان را كه از نافرمان«

 )٣۴ش(» .ديريش مگيداد پيگر راه بي كردند، از آن پس دیفرمانبردار

. رندينپذ] و از او[رد و اگر گرفت گناھكار است ي واجب نگۀ او، جز روزۀحق شوھر بر زن آن است كه بدون اجاز«

و از .  از زن است]آن[اگر داد ثوابش از شوھر و گناه .  از مال او را به كسان ندھدیزيچ] مرد[ او ۀو بدون اجاز

ا بازگردد؛ يرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب، او را لعنت كنند، تا توبه كند ي اجازه بیب] مرد[ او ۀخان

 )۴۴۶ تا ۴۴۵، صص ١٣٨٨ شماره(» !اگر چه شوھرش ستمگر باشد

 یبرا] طانيش [ی ویھا ز دامك اي چين است و ھيطان، نگران و در كميرا شيد؛ زيزيد و از زنان بپرھيا بترسياز دن«

 )١۶۴ ص ۵٠ش(» ستينان نيزگاران مانند زنان مورد اطميپرھ

ل به ينت كامل دارد، ماي لباس فراوان و زیرا زن وقتيد؛ زيكمك جوئ] در خانه[ زنان ی نگه داری برای لباسیاز ب«

 )٢٠٩ ص ٢٨٢ش (» .رون رفتن استيب

 )۶٩۴، ص٢۶١١ش(» .م ندارميش بيباشد، بر امت خوتر از زن و شراب   كه خطرناكیا چ فتنهياز ھ«

 )۶١١، ص٢١۵٧ش (» . بگذرد، زناكار استیبو شود و بر انجمن  خوشی زناكار است و زن وقتیھر چشم«
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 )۶٧٨، ص ٢۵٧٢ش(» .زتر از زنان نخواھد بوديانگ اني زیا  مردان، فتنهیپس از من برا«

 )۶٨٣ ص ٢۵۵١ش (».نندي نبی كه زمامدارشان زن است، رستگاریگروھ«

او ]  كه زن به خانه برگرددیا تا وقتي[ دور از بستر شوھر خود شب را به روز آورد، فرشتگان تا صبح ی زنیوقت«

 )١٩٠، ص١٨٧ش (» .را لعنت كنند

 )٢١٩، ص ٣٣١ش(» .شتر مردمان آن زناننديدم كه بيستم و ديدر جھنم نگر«

د برگردن ي كه خط سفی كالغۀھا جز به انداز ان منافقانند و از آنش كنان و متكبرانند و آنين زنان شما آرايبدتر«

 )۴٧۵، ص ١۵٣۵ش(» .روند یدارد، به بھشت نم

 )۶۵٣، ص ٢٣۵٨ش (» .رفت یاگر زن نبود، مرد به بھشت م«

 )۶۵٣، ص ٢٣۶١ش(» .شد یده مي پرستش اوست، پرستۀستياگر زنان نبودند، خدا چنان كه شا«

 )٧٨٩، ص ٣١۵٣ش (» .طانندي شیھا ن، زنان، دامطايالنساء حباله الش«

 )٧٩۶، ص ٣١٩٠ش(» !باي زۀز، طال و جامي بر زنان از دو چیوا«

ش (» .تا خوابش ببرد“  بعدیكم”: دي كه شوھرش به بسترش خواند و گوی زنیعنيگر را لعنت كند؛  خدا مماطله«

 )۶٢٨، ص ٢٢٣٧

 )٣٨٧، ص ١١۶٣ش (» .انت كندي، به تو خی نباشیش وي كند، و اگر پی، بد زبانی باشیش وياگر پ«

 )۴۴٩، ص ١۴٠٣ش . ( خوب استیجھاد زنان، شوھردار

 )۴٧۴، ص ١۵٣٢ش (» . آنھاستی ن مسجد زنان، كنج خانهيبھتر«

، ٢٣۴٨ش (» .دادم شوھرش را سجده كند ی را سجده كنند، به زن دستور میدادم كس ی دستور میاگر به كس«

 )۶۵١ تا ۶۵٠صص 

ش را سجده كنند، از بس كه يدادم شوھران خو ی را سجده كند، به زنان دستور میدادم كس ی دستور میبه كساگر «

 )۶۵١، ص ٢٣۴٩ش (» . شوھران حق به گردن زنان نھاده استیخدا برا

ه آن به فراوانی از ھر جای آن ک) ميوه و نعمت ھای ( ای آدم ، تو و ھمسرت در اين باغ ساکن شويد و از : گفتيم

  . نزديک نشويد که از ستمکاران خواھيد بود) درخت گندم يا انگور يا انجير ( خواھيد بخوريد ، و به اين درخت 

  نَ يُث ِشْئتُما َو ال تَْقَربا ھِذِه الشََّجَرةَ فَتَُکونا ِمَن الظَّالِمياً حَ ا آَدُم اْسُکْن أَْنَت َو َزْوُجَک اْلَجنَّةَ َو ُکال ِمْنھا َرَغديَو قُْلنا 

»٣۵ « 

  عالم ومفسرمشھورعالم اسالم عالمه مشکينی

 

 


