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  .آزاد ل

 ٢٠١١اول سپتمبر

  

 ازدواج و نکاح اسالمی

٣ 

 
  ازدواج موقت يا شرم اسالم

يم و آنرا ناديده می انگاريم ھمان عدم درک که ما مردم در جمله ساير  کمبود ھای اجتماعی  دارھائی کمبود از  یيک

خود  بر داشت ۀ ھميشه ھر کدام ما از آن مطابق ميل و سليقدر نتيجه. است) آزادی(و بر داشت واقعی ما از مفھوم 

توان   اين را می.يمئنمامب زوم برای تشريحات آن روی مفھوم برداشت خود پا فشاری ل تحليل نموده  و عندال،داشته

 .ظلم و ستم را ندانيم واقعا که شرمندگی کامل است احساس کرد و اسم گذاشت  اما اگر ما مفھوم تجاوز و يک کمبود

ما زورکی ه  بءنام دين و مذھب در ابتداه  ميالدی به بعد که ب۶ عربی از قرنۀمخصوصا رسم و رواج ھای وحشيان

ست باعث شرم و سر بسط داده شده ا وخدمت گاران صادق شان رواج و  تير آورانتحميل شده و بعدا توسط

ن نمانده و وفتخار خود از تجاوز بيکانگان مصچون ما مردمی ھستيم که در طول تاريخ پر ا .افگندگی ما است

 مارا تا اندازه ای به ۀھميشه در معرض خطر آن قرار داشته ايم و اين تجارب تلخ ستمگری که بر ما شده است ھم

ھمين ملحوظ ه ب. به استثنای چاپلو سان و جاسوسان قدرت ھای متجاوز. نا ساخته استمفھوم ستم و ظلم بيگانگان آش

  .ی اجنبيان آرام نداريم ئ پرست نبوده و زير تسلط و حکمروااست که ما بيگانه

يم و نا فھميده به ھمديگر خودظلم دان ستمگری را بد نمیال مھم اين است که ما ضد ستمگار بوده اما خود ؤ اما س

شکل مقدس آن ما را وادار به ه داريم ظلم و ستمی که بر ما گفته اند که عدالت است و بر ما تلقين شده و ب یروا م

در طول تاريخ ما چندين بار بر  .يا اينکه مفھوم کلی از آن نداريمدارند  عملی ساختن آن مظالم به ھم وطن خود می

گانه با ما جنگيده و بعد از مدتی اين خاک را مجبورا زير يعنی نيرو ھا و قوت ھای بي. سر زمين ما تجاوز شده است

 هن وحشی عرب باتنھا متجاوز. گذاشته و رفته اند با سرافکندگی  آنھا ۀفشار انسان ھای واقعی و مبارزات دليران

طنان ما چنان از مھارت شارلتانی استفاده ھموزندگی ھای مادی و معنوی  کشتن مردم اصيل ما و تاراج ۀعالو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

نام دين پر ه ياکی بچنان از ترکه نه تنھا وجود و ھستی ما را به خاکدان نشاندند بلکه مغز ھای ما را نيز اند وده نم

يايی نگھداشته و  از خود بيگانه ساخته ؤدر خواب رھمچنان  ما را ،گذشتهاز آن  سال ١۴٠٠ند که ھنوز که نمود

کنيم بلکه ھر شمشير  کش آنھا را دست  شانرا محکوم نمی که تجاوز ۀ آن عالوهاست و به ھمين سبب است که ما ب

ا و اين شويم که اين تجاوز بد ترين تجاوز ھ بوسی و پا بوسی نموده و حتی از مرده ھای آنھا نيز طالب کمک می

  است که بر ما تحميل شده و اين ملت خوش قلب و مھر بان با چشم و دل بازآنتوحشیستمگری وحشی ترين نوع 

  .يمئنما و ما کمتر از آن ننگ داريم و احساس شر مندگی می فته و دنباله رو آن ھستندرا پذير 

 و اسالم گرايان و  و حشی ھای عربی و تانگ ھای رو سی و بم -الدينء عال– فرق بين شمشير چنگيز  فھميده نشد

  ؟؟کشور غربی در چيست۴۶افگن ھای

ن حيثيت و ا اين متجاوزۀوز خوب و بد و يا ميانه رو؟؟ ھماگر بيگانه و متجاوز است ھمه ھستند نه اينکه متجا

ين  ملک رانده شده اشرافت ملی و انسانی ما را تا سر حد نابودی لگد مال نموده اما با ھمت و غيرت ھمين مردم از 

ات الزمه پيرامون  خوب اين يک بحث جدا است و عنقر يب به تشر يح(  ؟؟به استثنای عرب ھااند و خواھند شد 

  ) .داختعملکرد ھای سرداران عربی خواھم پر

باشد و  ی میتمدن اسالم) ھموطنم(گفتۀ برخی از  و به مقدس اسالم ين نوشته صحبت از  دست آورد ھای ا چون در

 شرمگين ين مختصر نوع ازدواج موقت و ياادر دو نوشته قبلی پيرامون ازدواج و نکاح اسالمی نوشته بودم در 

سازم  تا ديده شود فرق بين تمدن  اسالمی و تمدن غربی  در   توان رو شن میۀا تا اندازمی رترين نوع پيوند اسال

  :روابط اجتماعی مرد و زن چيست؟؟ 

 زن ستيزی در دامن اديان ابراھيمی پرورده شده و گسترش يافته است مخصوصا اسالم ؟ در احکام اسالمی زن 

زن با مبلغی مشخص برای مدتی معلوم به تصرف مردی در .   ساختن نياز ھای مرد خلق شده استبرای بر آورده

 بلکه تجاوز شود زنش نمیآنان سر  اسالم تجاوز به زنان و خريد و فرو ششود در انجام می) عقد اسالمی(آمده و 

 .به ملکيت ھای مسلمانان جرم است

و زنان شو ھر دار  (يدگو که می  سوره نساء٢۴ستند به استناد آيتدواج موقت يا صيغه ھ که طرفدار ازیمسلمانان

اينھا ) زيرا اسارت آنھا در حکم طالق است (مالک شده ايد) اسارت از راه(مگر آنھا را ) بر شما حرام است(

است برای شما حالل  )که گفته شد(اما زنان ديگر غير از اينھا . احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است

  متعهيد و زنانی را کهئدرحاليکه پاکدامن باشيد و از زنا خود داری نما. که با اموال خود آنان را اختيار کنيد

ن مھر با يکنيد واجب است مھر آنھا را بپردازيد و گناھی بر شما نيست در آنچه بعد از تعي می) ازدواج موقت(=

از ين نوع قرار داد ) خداوند دانا و حکيم است) آنرا کم و زياد کنيدتوانيد با توافق  بعدا می(د يکديگر توافق کرده اي

ی ئی که از انسانيت بوئه و آيت هللا  ھان قوانين مخصوص آن توسط علمای فقاحتماعی دفاع نموده و با وضع نمود

 ۀمذی صفححيح تردر ص. دھند نبرده اند روز تا روز به انجام اين عمل گمراه کننده و غير انسانی شان دوام می

طبی جلد دوم و نيز صحيحين مسلم و بخاری اين روايت از عمر بن حصين و ھمچنان عبدهللا ھمچنين تفسير قر ٧۶٢

  :بن مسعود آمده است که عمر بن خطاب گفت 

 مجازات خواھم کرد يکی متعه زنان. کنم  حالل بودند و من آنھا را حرام می دو متعه در زمان رسول اکرم 

 چھارم مسلمين بسيار سعی نمود تا اين راه و روش محمد ۀو علی خليف. و ديگر حج تمتع) يا صيغه موقت ازدواج(

و از آن تاريخ به بعد اين عمل فتند و تنھا شيعيان اين قانون را پذير اما موفق نشد ؛را در مورد صيغه عموميت بخشيد

می ايران موجود است که کار سازی بين مرد  يان داشته و فعال به ھزاران دفتر از دواج موقت در جمھوری اسالجر
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ی ھم گرديده ئھا و زنھا با در نظر داشت قوانين مطروحه آيت هللا ھا را وظيفه خود قرار داده و صاحب نان و نوا

   .اند

 مقابل گويد در مرد و زن مدت صيغه را تعين و زن می. دواج اسالمی يک نوع ديگر از عدالت اسالمی استاين از

 نان  مھريه میچھم " پذير فتم"م و مرد ھم بگويد دھ پول برای اين مدت خود را در اختيار تو قرار میاين قدر 

توانند مدت صيغه را يک ساعت  يک روز و يا  مدت صيغه اختياری است يعنی می. تواند پول نقد يا جنس باشد

و که به زبان عربی (و اگر خطبه .  عی است  شرمی و اسالجماع ألۀيکسال و يا باالتر ازآن قبول نمايند  تا اينجا مس

دت توانند م آنھا می. گيرد   به مجرد ختم ايام و مدت صيغه طالق صورت می.خوانده نشود زنا است) يا زبان ديگر

 والدين او ۀدواج موقت بيايد اجاز که دختر باکره بخواھد در قيد ازیاما در صورت. اين  پيمان را زياد تر بسازند

 قوانينی درين باره وضع نموده اند که خشيدن به کسب و کار خود ب رو نقبرای) اخوند ھا(البته آنھا . شرط است

ست که ھميشه  برای خاموش  ؟؟ اين اسالم ا چيستء نميدانم فر ق صيغه با فحشا.خالصه آن ھمين چند سطر بود 

رفع ۀ  از زن به حيث يک وسيلتا موده انديت ھای صادر نموده  و حديث ھا فرراض جنسی مردھا آغساختن ا

ع اسالمی چنين سر ديده در جوامنمايند و زن که مظلوم تاريخ و قربانی اديان گرشھوت در طول تاريخ استفاده 

 از یبانيان دين و مذھب به نوع قرۀکنم بر ھمه مخصوصا زنھای  افغان که خود در جمل فکر می. نوشتی را دارند

 ننگ و بی حر متی را از دامان خود و جامعه ھای انسانی پاک ۀھم انسانی اين لکانواع شامل اند از روی سنجش و ف

 سازند

دانند و ديده اند و زنھای شريف  ی که عربھا بر ما الزم میئ مااز ھمچو خرافات وتوھين ھاۀزی که جامعبه اميد رو

 . نجات يابند،اخته اند بازی مرد ھای دنباله رو شان سۀوسيل  دست و آلتو با ھمت کشور ما را تبديل به

  ختم                                                                                                                          

  :يادداشت

 از را با غير آن تميز دھند، بھترين امکان پرسان" فحشای شرعی"برای تمام آنھائی که نمی توانند يگانگی ماھيت 

 . را دارند) ھامبورگ(و المان )  قم-مشھد(آن عده افغانھائيست که تجربۀ زندگانی در ايران

 

 

 

  


