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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

 ٢٠١١ می ١٩

  

 نآبررسی مختصر قر

 بخش ھفتم

 

  محمد و زن ستيزی،قران

 قسمت پنجم

 .شود به حقوق زنھا ط میبوآن  صحبت کنم مر ز  ا  قرآن  و ھدايات آسمانیۀ مالحظاخواھم ب يلی  را که میمسا 

توان از حقوق   ؟؟ چون وقتی که حقی وجود نداشته باشد نمیحقوق زنتوان آنرا خال صه نمود به حق زن نه  که می

آنی که به ضرر زنھا در چوکات بندی  قری نيرنگ ھای دينی  وباشد يک کمی در راستای افشا تا .صحبت نمود

 زن افغان تحميل شده است سھم مثبت گرفته و در معرفی اديان و اسالم  ما مخصوصاً ۀعبر جام) مقدس(ھای  

  .قع نظر اندازی و نوشته ھای ھموطنان را انتظار بکشمروشنی انداخته تومشخص تر 

   ؟؟ دواج با اطفاللهء ازأمساول 

نث در  ھر سن و سالی ؤجنس م ھا با ويج ھدايات علمای فقه ازدواج مرددر احکام اسالمی و تر !خوانندگان عزيز

ديک ترين نداريد از نز دانسته است ؟؟ باور اسالم آنرا روا يعنی اينکه . باشدشير خوارهجايز است ولو آنکه طفلک 

ی که در ئ حتی آنھاصغير ھاتوان با  يعنی اينکه ازدواج با اطفال از نگاه اسالم جايز است و می. عالم دين بپرسيد ؟؟

شان در واج نمود و ھيچ عالم فقه در رد آن چيزی ننوشته و با ھم اختالفی ندارند و تنھا اختالف استند ازد) قنداق(

 سالگی را ١٣ سالگی و بعضی ھا ٩باشد که بعضی ھا  بانی قرآن و اسالم است  میطالق اين طفل معصوم که قر

  .معيار قرار داده اند

ماه پيش  شان که به ميزبانی  ت ھای تلويزيونی يک در  صحبفيسور عبدالستار سيرتپرو  چنانچه آقای محترم

 که ريش ندارند  -   مولوی حجت االسالم ارشد ارشاد-تيب يافته بود و آقايان  چند  مجددی  تر"مولوی سيمين عمر"

 و بسيار واضح  علناً ،از ھمين قماش با ريش ھای طويل و نيمچه رسيده شنونده آن بودندھائی چند شمول آدمک ه ب

 اما ضرور نيست که با آنھا  عمل  ساله جايز است٤حتی   قرآن ازدواج با اطفال صغيرد که از نگاه اسالم ومودنفر

مودند که ل آن فردنباه و ب. زنا شوئی انجام شود و ھمچنان به پيشوايان ھر چھار مذھب و علمای فقه استناد نمودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دختران جناب شان فکر نمودند که (سند ر لوغ میو به سن ب کنند  گر مسير دختر ھا زود رشد میدر کشور ھا ی

  اين تلويحیمعنی ).کنند که در مناطق گرمسير زود تر رشد بدنی می ،بوزه و تربوزخر –نج ميوه ھستند مثل نار

  .توان با آنھا عمل زنا شوئی را انجام داد تواند باشد به جز اينکه می  چيزی نمیتذکر

از  ، خودانخواھم از ھموطن د است اما می زياشود دی در ھمچو موارد پيدا می که به ارتباط عدالت خداونیاالتؤ س

ن اسالم بپر سم که در کجای اين جايز دانستن عدالت است ؟؟؟؟؟ آخر او از مدافع از عالم دين  –خود ھای ھری شھم

ی باشد ؟؟؟؟ و ھم ئنث اصال چه گناھی را مرتکب شده است که سزاوار ھمچو جزا ھاؤاين جنس م –ندانستم اين زن 

ا  فتومايند و بگويند و تشر يح دارند کجای اينبفر که ادعا دارند حق زن و مرد در اسالم مساوی است ؟ی اينکه آنان

ی ئ محمد و حتی خدا- قران–ال بايد نمود که چرا اصال اسالم ؤيا  س و  ؟؟؟اخالقی و مساوی است،  انسانی –قانونی 

  ؟؟؟؟ .د زن ھستند دارد ھمه ض که اسالم معرفی می

 اين موجود بی آزار که به ھزاران سال است به انواع مختلف شکنجه شده و عذاب جسمی و روحی کشيده و می

کشند اصال چه کاری خالف اصل انسانيت انجام داده اند که  مستحق اين ھمه عذاب و بد گوئی و شکنجه ھستند و 

 بگويد ؟؟ يگی بايد بگويد چرا خدھد ؟؟؟؟ آخر يکی بايد پاس نی میمانه به آن شکل مقدس و آسمااديان ابراھيمی بيشر

نمايند  که در دين مبين اسالم حق  توانند جوابگو باشند چرا وقيحانه  استدالل می خواھند و يا نمی ؟؟؟ حال که نمی

  زن و مرد مساوی است ؟؟ 

ن را به آ نداری ؟؟ لطفا قرباور من ۀفتنويسم ؟؟ به گ گويم و می  ؟ ھمين است که میلی ھموطن اسالم ھمين استب

 آسمانی چه می؟ بببين اين دين مبارک و توانی ازآن حل مطلب نمائی فارسی بخوان يا به ھمان لسانی بخوان که می

بود  ويد؟؟ حق من و تو  کدام است ؟؟؟ و حق خواھر و برادر و مادر و ھمسر  من و تو  چيست؟؟؟ اگر جز اين میگ

 اقبال  نشر "تانآزاد افغانس –افغانستان آزاد "م که در ھمين پورتال آزادی و انسانيت  يعنی پورتال با اولين نوشته ا

در  شنا خت از  ا  رلی و آخوند و آيت هللا و دکتور و انجنير اسالمی می آمدند و اشتباھات ماچيافت بايد صد مال و 

ھرچند از لحظ منطقی زمان چنان کاری (وئی فتند و در اصالح ما بدون اسلحه و زور گدين به بررسی می گر

در داخل کشور ھمان احکام شر يعت نبوی با بد ترين و فجيع ترين نوع آن  به شکل گذشته است مگر با تأسف 

ابری است ؟؟ اما ثابت سازند اسالم دين صلح است ؟؟ دين برادری و بر شيدند تاکو می)  جر يان دارددموکراتيک

توانند  توانند بگويند آيات قران غلط است و تحريف شده ؟؟ فقط چيزی که می يند ؟؟ آنھا نمیند بگوآنھا چپيزی ندار

ر نوع بگويند اين است که تحليل و تفسير درست نشده ؟ و از خود تفسيری جداگانه بنويسند ؟ و ما حاضريم با ھ

رسی ھای ھمه و بر تحليل مجدد ،اشود صحبت ھ رسی و انتقاد میتفسير و تحليل قرآن در  ارتباط ھمه مسايل که بر

که فريب اين مداری ھای خوش رنگ و  جانبه و بی غرضانه و مستند  داشته  و مردم صاف دل و خوش قلب ما

  . در مورد قضاوت خواھند نمود، خورده اندستنگار را سالھا

ھر سه اساسات اسالم را  و فقھی که اين – حديثی –نی آه مستند با داليل و استدالالت قرت ھمه جانبب طرح و صح

 مھم ۀلأف و نجيب ما ؟؟ مسيشود به مردم شر بوط می ماست و قضاوت در مورد آنھا مرۀدھد وظيف تشکيل می

اين يک نوع ديگر عدالت خداوندی است؟؟ حال . توانند چھار زن بگيرند ديگر اينکه اختيار دادن به مرد ھا که می

  :مايند ميفر ٣ آيت ءمحمد در سوره نسان يا آببينيم چه نوع عدالتی ؟ خدا يا قر

 سه  و چھار را ،که شما را پسند افتاد دو) ديگر(از زنان  چه  در اجرای عدالت بين دختران يتيم بيمناکيد ھر و اگر

 (  مالک شده ايد کنيزان ازبه زنی گيريد پس اگر بيم داريد که نتوانيد به عدالت رفتار کنيد به يک زن و يا آنچه

 )نيد کءاکتفا
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 نداشتن حق زن و ناديده گرفتن موجوديت او منحيث يک موجود مستقل ۀبيان کنند کنيز در ين آيت مکثی بر کلمه ای

ن  آ و زن حقی ندارد تا او را اسالم و قر مرد و زن مساوی نيستند آنست کهۀھمين کلمه نشان دھند. خواھد بود

 د ؟؟نشناسان با مرد مساوی اعالم دار

  :گو يد  می) ءنسا( ھمين سوره ١٢٩و اما آيت  

  .)برين کار حريص باشيد ( کنيد ھر چندءتان اجرا توانيد عدالت را ميان زنان و شما ھر گز نمی

 اما دقت در اصل  يعنی  موضوع حقوق .باقی نمی گذاردسطحی مشکلی يک ديد ه با ک بسيار قشنگ نوشته شده 

  بر رسی و تحليل  که گوياگويند ن میخ علمای اسالمی ازآن سم پسندان وست که اسال فراختر ازآن اۀلأ مس،زنان

  .می باشداين دو آيت نمايشگر حق زن 

گيرد ؟؟ و تا چه  دانيم تا چه اندازه اين تحليل ھا مورد غضب اسالم پسندان و وابسته ھای اعراب قرار می  نمی

بسته به خواندن عکس العمل ھا و ن وااي. را خواھد نمود) وش باورمھموطنان خوش قلب و خ( اندازه جلب  توجه

مضامين اوشان در ھمين پورتال عزيز و گرانقدر  پورتال ضد استعمار و استثمار و ضد خرافه يعنی پور تال عزيز 

قرار گرفته و ھمچنان ) عدالت مرد(درين آيات معيار چند زن گرفتن . خواھد بود  " ازاد افغانستان–افغانستان ازاد "

باز شود ؟؟  توانيد در ميان زنان تان عدالت بر قرار کنيد پس چرا چند ھمسر ی تجويز می ه که نمی بيان شدصريحاً 

توانيد در مورد زنان تان  را نمی) به تمام معانی آن(ن آيت دوم واضح ساخته که عدالت  ؟؟؟؟ ايھم عدالت در چی

تواند عدالت را در بين زنان   میویگونه ی که  ايشان چھار زن دارند  چئپس چرا جايز است ؟؟ آقا. عملی بداريد

 اما آياامکان دارد   که او ھر برساندھمه ه  نمايد ؟  او  شايد بتواندغذا و لباس را مساويانه و عادالنه  بءخود اجرا

چھار زن را مساويانه دوست داشته باشد ؟؟ اگر ندارد عدالت نشد ؟؟ آيا زنان او ھم جناب شانرا مساويانه دوست 

سند که کدام شان ميل به ھمخوابگی دارند ؟؟ رپ يا جناب شان ھرشب وقت خواب شدن از ھمه زنان میآدارند ؟؟ 

و سر مشق قرار دادن روش محمد برای خود )  مطابق ھدايات قرانی(رسند عدالت نشد ؟؟ اگر به نوبت اگر نمی پ

 بود که اگر زن دوم و سوم و چھارم در ھمان کند چه نوع عدالتی خواھد ھر شبی را با يکی از خانمھايش سپری می

   خواھد شد؟؟ءشب ميل ھمبستری نمايند ؟ آيا باز ھم عدالت اجرا

 محمد و مسلمين زنان را ، آيا خدا، يعنی مد نظر گرفتن احساس روانی و احساس انسانی زن را، طرف ديگر قضيه

سالم دين ا. کنيم بلی   حاال برای لحظه ای قبول میبيند يانی ؟؟ موجود زنده و  از نگاه حقوقی در رديف مرد ھا می

 ٤د تا ؟؟ خوب با قبول چنين طرحی بايد خانم ھا ھم حق داشته باشن حق زن و مرد مساوی است .برابری است

 پس اين اولين موردی . اين جايز نيست:گويند توانند ؟؟ مسلمانھا می آيا می. معين انتخاب نمايند شوھر در يک زمان

 رسی و ديده میھمديگر قرارگرفته و حقوق آنھا برروی ه ود که مرد و زن در قسمت زندگی مشترک روبخواھد ب

 د؟؟ يا به غيرت و ھمت مرداليل آسمانی  و مقدس دارد؟؟ چرا شود که حقی برای مرد ھا  است و برای زنھا نی ؟ 

نی دارد پس اين عدالت نيست؟؟ سازد ؟؟؟ اگر شکل مقدس و آسما خورد و احساساتش را جريحه دار می بر می

 زن گرفتن بر خوردار است و طرف ديگر  با ھمين مرد ھر چه است و ھر کی است ٤چون يک طرف از امتيازات 

  .بايد بسازد ؟؟ و بايد  اين طرز ھدايت را عدالت و انصاف خداوندی در مورد مرد و زن ناميد

 ءخص از عدالتی است که مرد بايد در ميان ھمسرانش اجرادقيق و مش،  تعريف واقع بينانهۀله ارايأمھم ترين مس

 ءسوۀ تعاريف مبھم که قابل تفسير ھای متعدد و ابھام آميز باشد مشکلی را حل نخواھد کرد جز اينکه زمين. کند

نداده است و اين عدالت را ) عدالت(آن در ين مورد تعريفی مشخصی از استفاده مرد را مساعد سازد و اينکه خود قر

ذاشته برای مردان تا خود آنھا به زعم خود روی معيار ھای فکری  خود از عدالت بر داشت و عدالت دلخواه خود گ
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دارند که  تکيه می) الرجال قوامون علی النساء( به آيتی  ند  و بيشتر مردان آورء زنه داشتن به اجرا٤را   در امور 

له أو اگر شکل دوم مس) ند و نسبت به آنھا سلطه دارندشو محسوب می  مردان سر پرست زنان(معنی آن اين است 

 غيرت بر خوردن و احساسات مرد را جريحه هيعنی عملکرد بنده  ھا در چوکات بندی اديان مقدس آسمانی يعنی ب

 ھمت و احساسات عاطفی  ،نام زن فاقد غيرته  اين به آن معنی  تصور خواھد شد که موجودی ب.دار ساختن است

خورد ؟؟ با توجه به اينکه زنھا  ھم غيرت دارند و ھم احساس اما  آيا اين منطقی به نظر می. است) یجسمی و روح(

نسانی خود  اينکه مردان ھميشه ھر عمل غير امظلومان نتوانسته اند نظر به تسلط فرھنگ مرد ساالری  در جامعه و

  .م نموده اند  احساسات خود را  تبارز دھندمانه ازآن دفاع ھکات ھای دينی بر زن تحميل و بيشررا در قالب و چو

ده اند  مثال در ھمين قرن ھمين مرد ھا جلو شانرا گرفته و تاخت و تاز به اوشان نموطرف  تا شعری سرودند از 

 که بيان کننده احساس زنانه بود از طرف يک روشنفکر و "بھار سعيد"يبا دو سال قبل در مقابل پارچه شعر   تقر٢١

 خيلی ھم بزرگوارانه و عاقالنه به جواب آن نويسنده "سعيدبھار"ت ادبی قرار گرفت که واقعا د حمالنويسنده مور

 شعر و ،ند اگر از ادبياته ااگر زنھا در صحبت ھای خود لبخندی زده اند  بد نام شديا و . معلوم الحال پرداخت

  . ن بی نصيب نمانده انداقتصاد صحبت داشته اندخود نما گفته شده و ھم  از نيش بد بينی مردا

 ما زن  حق صحبت نمودن را ندارد چه رسد به اينکه احساساتش را تبارز دھد و اين ظلم ۀ مصيبت کشيدۀدر جامع

بی حد مردان بر زن است که باعث شده که اين موجود با احساس و متحرک خاموشانه به ھمه چيز نگريسته و با 

 .  باشند،شود دست مردان که معموال در چوکات دين رقم زده میه ن سر نوشت شان بيصبر و حوصله منتظر تعي

  !بلی

در . بود  توان گفت تمام اديان با ھم مساوی می ت میأگاه خدای اديان ابراھيمی و با جر اگر حقوق مرد و زن از ديد

ر يک زمان توانند چھارشو ھر د ساخت که زنھاھم  می د که واضح میبو ی ھمين آيات آيتی ديگری ھم  میپھلو

.                          چشيدند داشته باشند تا اين مرد ھای مقدس فرزندان بابا آدم لذت ھمخوابگی زن خود را در آغوش شوھر دومی می

 –ن نزول اين آيات ھر چه باشد و مفسرين قرآن ھر قدر پائين و باال بنويسند نتيجه ھمان خواھد بود که اسالم أش

 در مجموع اگرھدايات . خود پرست و زن ستيز بوده و ھستند،زور گومرد ساالر، و دنباله روان آن  محمد –قران 

و حرمسرا ھای شانرا به تحليل گيريد نتيجه خواھيد ) محمد( قرآن را راجع به زن  و عملکرد پيغمبران مخصوصاً 

 انسان مستقل و دارای حقوق مساوی با و جنس قابل معامله تشريح شده نه  توليد کننده نسلء شی،گرفت که زن وسيله

  .مرد

توانيد  که اگر نمی( طی گذاشته در مورد چند زنی در زمان واحد و آن اين است نظر به ھمين آيت قران که شر

 و .و اين شرطی است که بعد از ازدواج و زن گرفتن بايد مورد تجربه قرار گيرد......) عدالتی در بين زنھای تان 

تواند بگيرد ؟؟ جز  يعنی مرد بعد از عمل انجام شده چه تصميمی می..... گر عدالت نتوانستيد چه شود گفته نشده که ا

 شود  به اين نتيجه رسيد که می  و قبل از زن گرفتن نمی.دوام ھمان وضع ؟ چون نتوانسته عدالت را بر قرار نمايند

جاست که زندگی ھا از ھم پاشيده شده  و نتايج  اين.توان عدالت را برقرار نمود يا خير ؟؟ چون عملی نشده است

کيم شرايط ناگوار بر زن بيش حشود تا در ت  تعصب و غيرتمداری مرد ھا باعث می.خوبی از آن به بار نخواھد آمد

حتی اين تعصب به اندازه ای  .ی بر خود شان عملی شوداز طرف کس ديگر) عدالت(از پيش سعی  و نگذارند اين 

کند در حاليکه خانم  اع ما تاثير انداز بوده که کرزی سلطان نامنھاد کشور روز زن را تجليل میھنگ و اجتمدر فر

 و شعور دزد ھای انسانی زنھای شان چرکين ھافکرو مال عمر و صد ھا ازين شان موجود نيست ؟؟ قانونی و ربانی 

قسيم  -عبدهللا  - خليلی– محقق –نی  خانم ربا–بود خانم کرزی  کجا است ؟؟ اگر حق زن و مرد در قرآن مساوی می
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مولوی عطا  -  جبار ثابت –نادری  -  حقانی –گيالنی ھا -مد شاه مسعود حا - ستار سيرت-  گلبدين – صبغت هللا –

 رشيد دوستم –گالب زوی از جمع  و صد ھا آيت هللا ديگر – خاتمی – خامنه ای – گل اقا شير زوی –محمد نور 

خانم ھای اينھا  در مجالس و محافل بايد با اوشان می بودند )  شامل اند!!مسلمانان مترقیاين دونفر اخير در جمله (

  کنند ؟؟ اصال آنھا کجا ھستند ؟؟ و چرا از روز زن تجليل نمی

از قبل تدوين شده به ه ای آنھم فقط يک تعداد محدود که آنھا ساالنه تشريف آورده و با خواندن مقال....  فقط  مرد ھا 

نمايند ؟؟  قلمداد می )ته به شکل اسالمی آنبال(و با گفتن چرندياتی خود را ھمقطار روشنفکران اشته ن ارج گذمقام ز

 قرآن به کشتزار ھای خود فرود می آيند و ۀبه نظر من ھمين گروه از مردم مثل گاو ھای وحشی اند که با پشتوان

کات اديان مخصوصا اسالم و مرد را در چوقوق زن جا زده باشند سعی دارند حفکر برای اينکه خود را ھم روشن 

 کاريست که ھر گز زنھا مخصوصا زنھای کشور ما که سالھا اين بار غم را با ديگر مگر اينمساوی نشان دھند 

خورند و با آگاھی کامل  و بسيج روز افزون شان در  نمیآن را فريب اند دوش کشيده ه محروميت ھای زندگی ب

 در خشان شان ۀسوی آينده  استبداد و خرافات مقدس با ھم متحد شده و راھی ب–يه خشونت سنکر ھای مبارزه عل

 خالی از تبعيض و خشونت جنسی باز خواھند نمود

 باقيدارد                                                               

 
  


