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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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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  سيدھاشـم سديد

  ٢٠١۶ مارچ ٠٩
  

  يکی از موانع رھائی زن از اسارت، قانون اساسی است
  

  . ليل اين که زن است، مشکل نداشته باشددر ھيچ کشوری، درھيچ گوشۀ جھان، در زير اين آسمان نيست، که زن به د

در ھر جائی که ببينيد، حتا در آزادترين کشورھای جھان، زن به نحوی مورد آزار، ستم و بی عدالتی قرار دارد ـ در 

يکی بيش و در ديگری کم، اما در جائی نيست که زن در خيابان و در محل کار، در مدرسه و دانشگاه، در پاک و در 

  . تئاتر و در خانه و در ده و شھر آزار نبيند و مورد اذيت و تعدی و تطاول قرار نگيردسينما و در 

ًنا گفته پيداست که زن آزاری امری نيست که تنھا به افراد، به ولگردان خيابانی، به زورگويان، مخصوصا به 

ه شوھران از خود راضی و ران و ب، به بزھکاران شھوتزورگويانی که مورد حمايت قانون ھستند، به کار فرمايان

ِمغرور و فريفتۀ خويش و ستمگر بی احساس، يا به پدران و اقارب مرد زن ربط داشته باشد، بلکه در برخی موارد حتا 
قوانين جاری کشور ھا نيز اين موجود ارجمند را مورد کم مھری يا تبعيض شرم آور قرار می دھد، حقوق و آزادی 

  .وی با خشونت بر خورد می کندھايش را ناديده می گيرد و با 

به قانون اساسی کشور اسالمی افغانستان، اگر نظری بيفگنيم، به وضاحت کامل می بينيم که اين قانون چگونه ستم و 

  .ًبی عدالتی بر زن را رسميت بخشيده جايگاه شائسته، عزيز و گرامی وی را از او رسما سلب می کند

  :ده استدر مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی آم

  ." در افغانستان ھيچ قانون نمی تواند نافذ شود که مخالف دين مقدس اسالم و ارزش ھای مندرج اين قانون اساسی باشد"

حمايت "، "حفظ کرامت انسانی"، "عدالت اجتماعی: "شکی نيست که در مادۀ ششم ھمين فصل قانون اساسی کشور از

ين قبيل مسائل بحث شده است، اما از آنجائی که بن و بنيان، و اس و و چيز ھائی از ا" تحقق دموکراسی"، "حقوق بشر

اساس قانون را دين اسالم تشکيل می دھد، مطالب ديگر، مانند عدالت اجتماعی و حقوق بشر و آزادی و برابری و حفظ 

گيرد که از نظر کرامت انسانی و غيره و غيره ھمه زمانی از نظر قانون اھميت پيدا می کند و مورد اجراء قرار می 

  .دين در آن بابت مانعی وجود نداشته باشد

يک مرد می تواند چھار زن بگيرد؛ مرد در امر شھادت دو برابر : در باب حقوق زن، قوانين و دساتير دين روشن است

ان يعنی اگر مردی زنی را بکشد و وابستگان زن خواھ(اھميت و اعتبار زن را دارا است؛ ديۀ زن نصف ديۀ مرد است 

قصاص شوند، حکم اعدام مرد تنھا در صورتی عملی می شود که وابستگان زن پولی برابر با ديۀ زن به وابستگان 

له  ـ اين که اين مسأديه نشود، اعدام مرد صورت نمی گيرد و تا وقتی اين پول تأمرد قاتل بپردازند، تا مرد اعدام شود
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ً زن اصوال حق طالق ؛.)بحث بر سر نفس نابرابری است. ستچقدر مورد تطبيق قرار می گيرد، موضوع بحث من ني

  ... ندارد؛ در تقسيم ارث ھم به زن، نسبت به مرد، بی مھری و جفا شده است و

  :  سورۀ بقره نگاه می کنيم٢٢٨به آيت 

ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسھن ثالثة قروء" َ َُ ُ َُ ََ َ َُ َّ ِ ِ َ ِ َ ْ َّ َ ََ َّ َ ُ ْوال يحل لھن أن يک ْ َ ََ َّ ُ َ ُّ ِ َ ِتمن ما خلق هللا فی أرحامھن إنَ َّ ِ ِ َِ ْ َ ُ ّ َ ََ َُ َ ِکن يؤمن با واليوم اآلخر  ْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ّ ِ َّ َّْ ُ ُ

ُّوبعولتھن أحق ََّ َ ُ ُ ُُ َ ِبردھن فی ذلک إن أرادوا إصالحا ولھن مثل الذی َ ِ ِ ِ َِّ ُ ُْ َّْ ََّ ََ ً َ ْْ ِ ُِ َ َ ََ ِّ ٌعليھن بالمعروف وللرجال عليھن درجة  ِ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِ ِْ ْ َْ َِّ ِ َِ ُ َ ْ ٌوهللا عزيزِ ِ َ ُ ّ َ 

ٌحکيم ُ َ".  

 ھاست سته است ھمانند وظيفه ای که برعھده آنئزنان حقوقی شا برای: "...  قسمت آخر اين آيت صريح بيان می کند

  ."است خدا پيروزمند و حکيم و ولی مردان را بر زنان مرتبتی است

د نسبت به مردان در درجۀ پائين تر قرار حقوق شائستۀ زنان، در دنيا، از نظر قرآن در واقع ھمين است که زنان باي

داشته باشند و از مردان فرمان ببرند، جمع و جاروب کنند، غذا بپزند، لباس بشويند، بغل مرد را گرم سازند و بچه 

  ...بياورند و

د با وجود نص صريح اين آيت در بارۀ برتری مرد نسبت به زن، علمای دين ھمواره از برابری زن و مرد سخن می زنن

که چندان نابجا ھم نيست، منتھا علمای مردساالر دين در اين قمست از گفتن واقعيت و اصل مسأله با رندی عجيبی خود 

  . را به اصطالح به کوچۀ حسن چپ می زنند

 ی که قرآن از آن سخن می زند،و مرد سخن رفته است، اما برابرئدرست است که در قرآن اينجا و آنجا از برابری زن 

يعنی در پرھيزکاری، در شکيبائی، در ! تنھا در داشتن ايمان به خدا و به جا کردن احکام دين است، نه از امور دنيائی

فروتنی، در راستکاری، در راستگوئی، در نماز و روزه و رفتن به حج و دادن صدقه، در بندگی و اطاعت بی چون و 

ی و از اين قبيل مسائل است که پاداش آن برای زن و مرد نظر به چرا از خدا و پيامبر، در ترس از خدا، در پاکدامن

  ! قرآن يکی می باشد؛ آنھم در آن دنيا

البته " ...ولی مردان را بر زنان مرتبتی است... ": ولی در اين دنيا و در زندگی اين جھانی، ھمان است که گفته شد

 ھمه مرد ھستند و ديد مردانه دارند و در قدم اول به آرامش گستردگی و ابعاد اين مرتبت به تفسير و تأويل علمای دين که

    !و آسايش مرد ھا می انديشند، بستگی دارد

  !حقوق شائستۀ زن، حقوقی است که قرآن وعدۀ اجرای آن را به آخرت موکول می کند، نه به اين دنيا

ع، به ھمين ديد دو گانۀ دين نسبت به زن و قانون اساسی ما ھم، وقتی شالودۀ قوانين را بر دين اسالم می گذارد، در واق

حقوق و وظايف وی، وقتی حرف از حقوق زن باشد، اشاره می کند و آن را مدار اعتبار و اجراء قرار می دھد؛ يعنی 

درعمل حق زن را در برابر مرد، مطابق تعاليم دين، در دنيا محدود می کند ـ در برخی موارد حتا بيشتر از آن، زيرا 

ر مردی از دين فرق می کند، ھرچه مرد جاھل تر، خشن تر، بی احساس تر و بی عاطفه تر، به ھمان اندازه برداشت ھ

  ! ديد او نسبت به زن وھمناک تر

پرواضح است که نمی تواند به )  حق و عملی اعالم کندهوقتی قانون امری را که دين بر آن تکيه دارد، ب(چنين امری 

 مرتبت زن را با مرتبت مرد يکی بداند و در نھايت ستم و بی عدالتيی را که در جامعۀ ما سود زن تمام شود و نمی تواند

  .نام دين، مانع شوده ًبر زن روا می دارند، خصوصا ب

برای ھر ناراحتی يا درد زن . ھر مشکل منبع و منشاء و علت، يا عللی دارد. زنان مشکالت زياد و گونه گونی دارند

نسخۀ مداوای درد و ناراحتيی که از ناحيۀ دين برای زن عايد می .  يا درد نسخه ھائی نوشتبايد مطابق آن ناراحتی

  .گردد، در اصالح قوانين دينی، علی الخصوص در اصالح قانون اساسی دين بنياد کشور است
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يد قرن قوانينی را که يک ھزار و چھار صد سال پيش، در يک محيط خشن، بدوی، ساده و کوچک نوشته شده بود، نبا

  .ھا بعد، در جوامع بزرگ، پيچيده، دارای فھمی به مراتب بيشتر و باعواطف انسانی قابل تطبيق دانست

دين بايد به عرصۀ خصوصی جامعه ھدايت شود و عرصۀ عمومی بايد بر طبق احترام کامل به . قوانين بايد تغيير کنند

ـ اقتصادی ـ خانوادگی ـ انسانی انسان ھا، اعم از زن و مرد آزادی و حقوق اجتماعی ـ سياسی ـ فرھنگی ـ اخالقی ـ مالی 

  .م يابديو پير و جوان و کودک گردانده شود ـ و تنظ

اين کار، يعنی احترام کامل به حقوق اجتماعی و سياسی و فرھنگی و اخالقی و مالی و خانوادگی و اقتصادی زن، بدون 

برابر زن با مرد نمی دھند، به طور خاص بدون وارد کردن فشار وارد کردن فشار بر مردانی که تن به پذيرفتن حقوق 

به اصطالح روحانيت و بر دولتی که خواستار رسميت بخشيدن نابرابری زن و مرد در جامعه بر طبق ۀ الزم بر جامع

  .خواستۀ دينداران و به نفع مرد از راه قانون است، ممکن و ميسر نمی گردد

 طرق مبارزه برای رھائی زن از ستم و بی عدالتی، پيکان آھنين ناوک مبارزه را به پس بايد، در کنار سائر مسائل و

الح آن کمر ھمت راست صسوی قانون اساسی کشور محل توجه قرار داد و با حواس متمرکز به پيکار برای تغيير و ا

  .کرد

انی با احساس، باعاطفه، درست پندار مرد. اين امر، ھمان گونه که بارھا ياد نموده ام، در وھلۀ اول کار خود زنان است

و عدالت پسند، بالشک ھميشه به حکم انسانيت و وجدان در کنار زنان قرار دارند، اما نقش خود زنان در آگاه ساختن 

 بيدادگران و در زدودن بيداد و ستم و زورگوئی و بی عدالتی نسبت به ھمه اولی هجامعۀ زنان کشور، در بسيج شدن علي

حق خويش با جديت و سعی بليغ ه بايد خود آن را اھم تر تلقی کنند و در برآورده ساختن آرمان ھای واال و بتر است؛ که 

  . دست به مبارزه ای بی امان بزنند

قانون اساسی ما بايد صد در صد يک قانون اساسی مدنی بر اساس حقوق مدنی "پس شروع می کنيم با اين شعارھا که 

دست روحانيت  بايد از حکومت و قانون و قانون گذاری "و ." ه موضوع شخصی تبديل شوددين بايد ب"، ."مردم باشد

ً، اگر می خواھيم زن واقعا از ستم و نابرابری و بی عدالتی رھا گردد و دارای شأن انسانی و حقوق برابر ."کوتاه گردد

  ! با مرد باشد

  ٠٨/٠٣/٢٠١۶  

   

           

 

 
 


