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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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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ جون ١۴

  

  ! آموزه ھای زن ستيز دينی ممکن نيست احقاق حقوق زن بدون نقد
  

زنند، متوجه شده اند که  و سايت انترنتی میبه يقين تعدادی از خوانندگان کنجکاوی که روزانه دست کم سری به يکی د

مضامين و مسائلی که اکثراً به يک تعداد از نويسندگان روشنفکرنمای ما، با توجه به نوشته ھای شان، در زمينۀ قضايا، 

والنه دارند، با محافظه کاری و سطحی نگری غيرقابل باوری برخورد ؤنياز به بحث و تحليل بنيادی، ھمه جانبه و مس

  . کنند می

داليل اين کوتاھی يا اغماض و يا محافظه کاری متعدد ھستند، اما عمده ترين دليل آن محدوديت ھا و موضع گيری ھای 

خصوِص سايت ھای انترنتی است که در حال حاضر پربيننده ترين و پرخواننده ترين وسيلۀ نشراتی ھستند و از مدت ه ب

ول را گرفته اند؛ و نه تنھا خوانندگان، که تقريباً تمام نويسندگان ھم از ھا جای روزنامه ھا و مجالت متعارف و متدا

جويند، اگرچه چرخۀ تمام سايت ھا بدون  روی ناچاری برای نشر نوشته ھای شان به اين منابع نشراتی توسل می

  .  مطالب و نوشته ھای غالباً سياھه نويسان بی مزد ھيچگاھی به چرخش نمی آيد

کنند، مانند اجتناب از افترأ و تھمت و کلمات   سايت ھا در برابر نويسندگان و نوشته ھا وضع میبرخی از قيودی که

جای حمله به نويسنده و رعايت آداب مناظره و از اين قبيل ه رکيک و احترام به حرمت و عفت کالم و قلم و نقد نوشته ب

يت ھا در اين زمينه بينديشند و بدان اھتمام کنند، اما  ساۀجائی است که بايد ھمه سخنان، در اصل و اساس اقدام نيک و ب

ارتباط می گيرند و نقد آن در واقع نقد دين و " دين و مذھب"که بخواھی يا نخواھی به  محدوديت برای نوشته ھائی

 ای که يا ذکر بدون تعمد نارسائی ھای يک خانواده" استبداد يک امير"مذھب است يا تابو قرار دادن بحث در ارتباط با 

... کردند کار نکرده اند؛ يا نقد اوضاع موجود کشور و  چندين دھه در کشور حاکميت نموده اند و آنگونه که بايد کار می

  . عملی است بسيار نابجا و نادرست

دو " به مصداق اين سخن که . وجه با اصل آزادی بيان و آزادی مطبوعات مطابقت ندارد چنين موضعگيری ھا به ھيچ

  !!يا اين يا آن: عرض من اين است که" شود به يک دست گرفته نمیتربوز 

شود مورد  طور مثال، چگونه میه تماس گرفته اند، ب" صالحه وھاب واصل"وضعيت زنان در افغانستان، به آنچه خانم 

ا سايه ارزيابی ھمه جانبه قرار گيرد، اگر به دين و مذھب که از روز تولد تا مرگ زن بر زندگی وی در جامعۀ م

 انداخته است، پرداخته نشود؟ بسياری از مشکالت ما از جمله مشکل زن افغان از درون تفکر و تعاليم دينی بر می

وجود ه خواھند کماکان برای زن قيود و محدوديت ھای ب محسنی و مولوی فالن و شيخ بھمان و امثالھم که می. خيزد
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داليل اينھا و داليل مخالفت ولسی جرگه با قانون منع . دھند قرار میبياورند، تعاليم و اوامر دين و مذھب را مستمسک 

  . ھمه برخاسته از امر و نھی ھای دين ھستند خشونت عليه زنان

را در جامعۀ ما، مانند بسياری از جوامع ديگری که زن با ھمه لفاظی ھای دکانداران دين، واقعيت اين است، که 

.  است ساخته محروم و اقتصادی از بسياری حقوق اجتماعی و سياسیدين و مذھب ،دينداران در آن ھا حاکم يا مسلط اند

سبب اصلی . ی ريشه در تفکرات دينی و مذھبی دارداجتماعساحت کار و عمل  از زن علت اساسی و اوليۀ دوری

ی دينی ھستند که محروميت ھای زنان ما از خيلی از آزادی ھای بنيادی و مدنی ـ حقوقی ـ اجتماعی ـ سياسی انديشه ھا

  .کنند نگھبانان دين بنيادگرا آن ھا را به بھانۀ ترويج بی دينی بر زنان کشور ما تحميل می

مسيحيان ـ و به تبع آن مسلمانان، چون مسلمانان کتاب ھا و پيامبرانی را که قبل از اسالم آمده بودند قبول دارند و تعداد 

 به اين اعتقاد انجيل آمده است در انجيل و تورات است ـ بر اساس آنچه در ن ھمان تعاليم مندرجآقابل مالحظۀ تعاليم قر

 زن ...آفريده شده است بلکه زن برای مرد ،مرد به جھت زن آفريده نشده. ..خدامرد و سر است سر زن مرد  ... اند که

زن بايد در  ...  مسلط شود خويشر بر شوھزن نبايد ...زن بايد در نادانی باقی بماند ...  و تعلم نيست تعليم ایرا اجازه

و بعد  چون  حوا از قبرغۀ آدم... برد  چرا؟ چون در نادانستگی به سر می.  در سکوت بماندھميشه برابر شوھر خويش

اين زن بود که ھم خود فريب شيطان ...  گرفتاری ھای مرد به علت تقصير زن استۀچون ھم... ه استآدم ساخته شداز 

  ... ن آدم و خروج وی از بھشت شد فريب خورد ھم سببورا خورد 

زيرا که شوھر سر زن است، چنانچه مسيح نيز سر کليسا و . ای زنان، شوھران خود را اطاعت کنيد چنانچه خداوند را"

  )" افسسيان٢٣ و ٢٢. (او نجات دھندۀ بدن است

 پنداشته می ناقص ملی، از نظر عقلجود پيشرفت ھای چشمگير در تحصيل و کار ھای ذھنی و عو، بازندر دين ما ھم 

 نبايد در اموری چون قضاوت و حکومت و مقامات اجتماعی شرکت زن.  دوم قرار داردۀ در مرتب به نسبت مردوشود 

و حکم شوھر را ھمچون حکم خدا اطاعت کند ـ اگر بعد  و خانه داری کند بزايدداشته باشد و بايد در خانه بماند و بچه 

تعدد زوجات، برابری دو زن در شھادت با يک  .کرد ن روا می بود، زن بايد شوھرش را سجده میاز خدا سجده بر ز

به اين ...  مرد، نابرابری ارث زن نسبت به ارث مرد، نصف بودن ديۀ زن نسبت به ديۀ مرد، حق طالق، نوع لباس و 

  :گفته ھای يکی از پيشوايان بزرگ دين توجه کنيد

  .است بھره زنان از عقل یکم، معادل شھادت يک مرد است ھازن تن از که شھادت دو ـ دليل اين ١

  .از زنان بد بايد پرھيز کرد و از خوبان آنھا بر حذر بود و حتي در معروف ھم از آنھا اطاعت نکردـ ٢

   . مردان است که تکبر و ترس و بخل باشدی زنان بدترين خو ھای بھترين خو ھاـ٣

   .ر و اطاعت از اوست با شوھیجھاد زن خوشرفتارـ ۴

  ...و... و...   و.ھا از ايمان و ارث و خرد کم بھره ھستند زن  مردم ،یاـ ۵

با توجه به آنچه گفته شد، آيا ممکن است که زن افغان بدون نقد از خرافه ھای زن ستيزانۀ دين به آزادی و حقوق بنيادی 

  خود و برابری با مرد دست پيدا کند؟ 

تمام سايت ھا اين است که ھدف ما کار فرھنگی و روشنگری و دادن رھنمود ھای سازنده و سودمند اولين ادعای تقريباً 

آيا کار فرھنگی و روشنگری و دادن رھنمود ھای متجددانه و سودمند و سازنده و انسانی به . و متجددانه به مردم است

 چيزی که از روز پيدائش فرد فرد انسان ھای مردم با بستن زبان قلم نويسندگان مبارز و سنت شکن و تابو قرار دادن

وطن ما ـ آذان دادن در گوش اطفال ـ تا روز فاتحه و چھل و سال آن ھا بر ھمه شئون زندگی شان اثر مستقيم و غيرقابل 

 کند که زن وقتی آزاد می گذارد، ممکن است؟ نويسندۀ اين سطور با تأسف چنين فکر نمی کند؛ بلکه فکر می انکار می

 که ھر آنچه را که سبب بندگی و بردگی و سلب آزادی و احترام و اتالف حقوق الزم وی در جامعه شده است، شود
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مورد نقد قرار بدھيم و عليه ھر گونه اجحاف در حق زن با شجاعت و شھامت با قلم و قدم مبارزه کنيم و بگوئيم ھر 

اه بيدانه ای است با شاخی ريأ و تفنن و خود را بر سر زبان ھرتالش ديگری به باد دادن ک. آنچه را که نياز به گفتن دارد

  ! ھا انداختن

. دانند اختيار کنند مردم حق دارند ھر اعتقادی را که درست تر می. نگارنده با دين و دينخوئی در جامعه مخالفتی ندارد

نی که اين فاتحه را برگذار در رأس کسا. مادرم که مرد من مقداری پول برای مراسم ختم وی به افغانستان فرستادم

اما دينی که در نظر و عمل زنده و سازنده و پيشرونده . کردند کردند دو تا مال قرار داشت که آيات قران را تالوت می

دين را بايد . خصوص سد راه زندگی آبرومندانۀ زن، گردده  مردم، ب تفسير دينيی که سد را زندگی مرفهباشد، نه دين و

  !!از نو تفسير کرد

در کشور ما قرن ھا زن اجازۀ فراگيری دانش را نداشت و ھمين اکنون ھم گروه ھائی ھستند که مانع فراگيری دانش 

که خدای ھمين مسلمانان  کشند، در حالی زنان ھستند و ھزار ھا مکتب را به آتش کشيده اند و ھنوز ھم به آتش می

... نام پروردگارت كه تو را خلق كرده ای رسول بخوان ب.. َك الَِّذی َخلََق اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ : "گويد مکتب سوز و زن ستيز می

آن خدائی كه به انسان علم نوشتن به قلم آموخت و به بشر آنچه را . بخوان و پروردگار تو كه بھترين كريمان است

  .دانست تعليم داد نمی

اده نکند، برای و تعليم ديدن اگر زن از آن استفمگر زن انسان و بشر نيست؟ مگر اين علم نوشتن به قلم و آموختن 

  خورد؟  زن میچيست و به چه دردی

 ٠٧/٠۵/٢٠١٣  

  

  

 


