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بر   ها الزام همان وارد اند . مسلمان بر مرد که ییالزام ها وتمام است  یمساو ومرد زن یندارید  تیمسول  اسالم در
  گاه ی جا  -مرد    با  مشترک  یهمکار  حق  -  لیتحص  -  کار  حق  زن  چون در اسالم  اند .  شده  فرض  زین  مسلمان  زن

 در  زنانه  قابل انکار  ریو غ    یاتیح   و نقش  یاجتماع  روابط  در  نیمع  گاهی جا  -  استیو س   هجامع  در  مرد  با  یمساو
 دارد .  یزندگ یها  عرصه تمام در  مرد را جوار
 از  روممح - یاجتماع با روابط گانهی ب -شعور   یب -دست آموز مرد  یموجود - نیخانه نش - سوادیزن ب یوقت - 51
  یمرد م مشترک با نیبال سر در  همسر به عنوان زن  نیا  -باشد  نید  وارکان اصول  از  خبر یب وحتا یاجتماع طیمح

 خواهد بود ؟  مونیم یا دهیپد مرد یبرا موجودهمچون  با یهمسر ایگذارد . آ
 نکه یبه ا چه رسد شده باشد سرکوب زین  اش یجنس لذت حتا احساس یلویو قب یجاهل فرهنگ علت به زن اگر - 52

 چگونه   زن   نیا  شده باشد  ناقص  زین  و عقلش  شعور  -  یاجتماع  طیمح  در  و حضور  هیوترب  میتعل  با محروم بودن از
 کند ؟  یاری اش یزندگ  در را مرد خواهد توانست

  به علت  و حتا  یاجتماع  یها  تیفعال  از  ومحروم  رونیب  طیمح  با  گانهیب  -جاهل    -  سوادیب  زن مومن  اگر  ایآ  -  53
مرد   اوری  یو حتا بنا بر فرموده اله  کند  یاری  را  مرد  تواند  یم  زن  نیا  -باشد    نیوارکان د  اصول  از  خبر  یب  یسوادیب

 باشد ؟
} شوهر از او کار  که کند  نیتلق شی برا تی بدو طفول از جامعه وفرهنگ باشد  هیوترب م یتعل محروم از زن یوقت - 54

 برسد  ینی و د  یاسیو س  یاجتماع  امور  و فهم  یعقالن  رشد  به  تواند آنقدر  یزن م  نیا  ایا  {   میوتعل  خواهد نه درس  یم
 کند ؟ منکر از ی ونه معروف به  امر را مرد که

  اصل  از واقع  در زن نیا ایآ شود گرفتار یسوادیب به است از اجتماع یپاره ا یفرموده اله که بنا بر زن یوقت - 55
 ست ؟ ا نشده محروم است از منکر یونه معروف به امر که جامعه اصالح  یبرا اسالم ارزش با

تمام   یلویقب  مرد  اما  -  دینما  یم  مرد   یبرا  منکر  از   یونه  به معروف  امر  به  ه یرا تو ص  مومن  زن   خداوند  یوقت  -   56
 طیمح در داشتن قرار - لیتحص از عبارت را که منکر از یونه معروف به امر یبرا شدن ستهیشا غرض ها نهیزم

  یکه فرمان اله تواند  یزن م ایآ -برد   یم نیاز ب -اند  یاسیو س یاجتماع یها تیفعال در کردن اشتراک - یاجتماع
 کند ؟  ادهیپ عمل  در را

  برابر  در  یک  واقع  در  کند  ادهیپ  عمل  را در   پروردگارش  فرمان  نتواند  زن   که  باشد  یبتیمص  عامل  مرد  یوقت  -  57
  ن یو فرام  ها   هیتو ص  برابر   در  وتمرد  شرک  با  خود  نه تنها  یلویقب  مرد   ؟  ازنی  مرد  -  شود   یم  یتلق  متمرد  خدا   امر
 .  ردیگ یم عهده به زین را  زن گناه زن نمودن ریاس با بلکه کند یم یزندگ یاله

  ت یو فعال  رونیب   طیمح  از  ومحروم  خانه  ریواس  وخرد  شهیاند  -فکر    -عقل    -از شعور    محروم  -  سوادیاگر زن ب  -  58
جوار آن    ودر  خواهد شد  لینا  شیبه اسا  -  یبه ارشادات اله  مطابق  -زن    نیا  جوار  در  مرد  ایآ  -باشد  یاجتماع  یها

 ؟  افتیخواهد  آرامش
مفهوم   که  دیبر خدا شور  و بعد  نگهداشت  حالت  همچون  را در  زن  که  خواهد بود  انصاف   از  دور  ها   یلیخ  -  59
 در کجاست ؟ موجود جوار همچون در ومحبت  ومهر شیو آسا دنیآرام
  ی اقتصاد   در امور  اشتراک  حق  واز  هیوترب  میتعل  حق  از  -  یاسیس  حق  از  یونبو  یفرموده اله  بر خالف  زن  اگر  -  60

 نخواهد بود . البته در  مرد  یبرا  و محبت    ومهر  شی آسا  هیما  زن  نیا  نگهداشته شود  محروم  یاجتماع  یها  تیو فعال
 انیم  مهر ومحبت  دنیو فهم  زن   کردن در جوار   شیآسا   و احساس  دنیمفهوم آرام  اصال  زن   صورت برده انگاشتن

  یجنس حتا رابطه زن  ی حالت بردگ چون در  اند .  درک قابل  ریو غ ارزش قابل  ریو غ یذهن  ییها دهیپد و شوهر زن
  زن   رابطه  از   برداشت  و همچون  فکر  همچون  .   داردزن    یباال  مرد  که   شود  یشمرده م  ی حق  اساس  بر  زن   با  مرد

است   یجنس  لیتما  مرد  مثل  -انسان    کی  عنوان   زن به   شود  ینم  که درک   قران است  تیبا آن آ  مخالف  ومرد نه تنها
 در  نیا  -  زن لذت ببرداز    خود  یجنس  لیبر تما   بنا  که  داشته باشد  حق  مرد  وتنها  نشود  زن احترام  یجنس  لیتما   واگر
 زن است .   برابر در  یانسان ریغ دید واقع

 مرد باشد .  اجازه به زین برون رفتنش دیکه با بداند یبرده ا زن را نشیکه د یجامعه ا - 
 . ندی ب یمرد ب شهوت یاطفا یبرا یجسم زن را نشید که یجامعه ا -
  -   یاقتصاد  -   ینید  -  ی اجتماع  -  ی اسیس  امور  در   اشتراک  حق  واز   هیوترب  میتعل  از حق  زن را   نشیکه د  ی جامعه ا  -

 مهر  بلکه ارزش  نبوده  مرد  شیآسا  هیما  زن  تنها  نه  یبر فرموده اله  بنا  جامعه  نیدر ا  محروم نگهدارد  یو فرهنگ 
 است . تیاهم یب زین و شوهر زن انیم  ومحبت

 یجنس  در روابط  حتا  )  و جبر  فرمان  -تحکم    تنها با  که  است  یسنگ   -زن را نداند    گونه رابطه با  نیا  مرد ارزش  یوقت
 ومحبت  مهر  یانسان  احساس   از   حتا  که   چه   زن   جوار در شیوآسا  دنیکند ورابطه آرام  ی م  حفظ  را در جوارش زن  (
 .  اندم یوم ممحر زیزن ن با

  ل یتحص  حق   از  ولو زن  گردد  سلب  زن  از  یانسان  ومقام  تیثیح  و حتا  یولو حقوق انسان  داده نشود  ی آزاد  زن   یبرا  ولو
جوار   در  خودش  تیبا شخص  زن  نیا  -شود    محروم  یو فرهنگ  -  ینید  -  یاقتصاد  -  یاس یس  در امور  اشتراک  حق  واز
  جهالت   باج  لحظه  هر  در  اما  دهد   ینم  یزن آزاد  یبرا  یلویقب  مرد  گذارد .  یم  مرد اثر  یگوبر زند  مانده  یباق  مرد
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 همان با گرفت قرار مرد جوار در یزن وقت بپردازد چون یو اجتماع یفرد یزندگ ی ها عرصه تمام در دیبا را زن
 است .  داده شیبرا مردانه جامعه که کند یم  یزندگ مرد جوار در یتیشخص
را    قران  یاله  تیآ  نی ودقت ا  و ظرافت  ییبایمردان ز  نیا  -نباشد    لیقا  زن  یبرا  را  ی جنس  لیتما  حق  حتا  که  یمردان
 ؟  چه یعنی مرد ومرد لباس زن بودن که زن لباس کند ینم درک
 طلب  با  که  روشن است  شود ؟  یم  خرد  اهل  مومن چگونه  واما  -  ستین  اهل خرد است و جاهل مومن  مومن  -  60
  و علم را   ندیب  داریپا  مردم   جهالت   را درواسالم    باز دارد   ودانش  علم   طلب  از   مومن را   یکس  اگر  واما   -ودانش    علم 
 خواهد آمد ؟  مومن بر یحالت چه داند مانیا ضد

 یمومن  همان  -جاهل    مسلمان  ایآ  ؟  ستین  نیزم  یرو  از  یمانداریا  گلم  دنیبر چ  واقع  در  -مومن    خرد  با  یدشمن  ایآ
 کند ؟ یم خرد مند خطاب را  یو خداوند که است

 متوجه  همه   از  شتریب  سوال ها   ن یا  پاسخ   که  شود   یم  وفکر  دارند   ازین  پاسخ  به   اند که  یسوالها  نهایا  :  زم یعز  هموطن  -
 دانند . یم تر زیعز گرید یکس از هر شتریب - را  اسالم ایگو که است ی افراد

 به  یجد  یباز نگر  ضرورت  -  یاسالم  کیدالوژیحکومت آ  با  یجوامع  در  خصوص  به  یکنون  وزمان  طیشرا  در
تجربه   حد اقل چون شودیم نام اسالم احساس  به شده و ضع ومقررات شده بر اسالم  لیتحم یاسیس یها وهیش -اسالم 

 باعث   عتیو شر  نام اسالم  به  یاسیس  استبداد  که  است درس  نیا  با  یتجربه ا  در افغانستان  طالبان  (  یامارت اسالم  )
 شود. یم عتیو شر اسالم  از فرار و حتا نیدر مورد د ینیبد ب

 دارد .   ادامه
 آورد .  یخود م را با گرید نعمت هر که ده  یآزاد نعمت مارا از ایخدا
 !  دارد  خود  را در گرید شر هر که ده  امان استبدا شر واز

 .  والسالم
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