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 زنان ریشه های خشم وخشونت نسبت به
 (قسمِت دوم)

 

 اب می بینند بیشتر به پدر خود را وسیلهٔ انتقاِل آرزوی چون مادر پسران هنگامیکه زن بگیرمیشوند فرهنِگ ما در
 که محبتِ  به چشِم رقیب میبیند را مادِر شان عروِس خود کردند ولی هنگامیکه ازدواج صمیمیت میکنند ابرازِ  مادر
 و میسازد نسبت به عــروسش حسود را این مـوضوع خشو گرفته است و خـــود انحصار در و دزدیده را پسر

ومشاجرٔه  گفت وگو نتیجـــــه عامل در و میریزد فرزند های رنگارنگ به دامــــنِ  شکایت روزمـــره طوماری از
همسرمی  به لت وکوبِ  اُتوریتـــــه قـرار دارد مقام قـــدرت و چون مرد در و میشود شوهر و میاِن زن الینقطع در

لی و بـدنش بَِرود ممکن است از شوهر داغ لت وکــوبِ  شکنست و زود شیشه نازک و اینکه زن مانند غافل از پردازد
شوهر نه بلکه مادر وکوب شــوهر ل اصلی لتچــــون عامـــ و نمیرود دلش هرگز از  مناسباِت این دو است بنـابر ِِ
زبانها می افتد سر عام بر که به طـــــور میشود آن چنان خراب تا ِِ. 
 

انده پوش میدان عنعنه های زیانبارکه بدبختانه جامهٔ دیـــن بدان خشونت نسبت به زن در ریشه های خالصه می کنم:
ی انسان گونه مجازاِت غیر ام هر گفته باال چنانکه در علمای دین نیز رخی ازب و می کند نمو و شده است خوب ُرشد
 خانه بیرون از زن اگرعطرزد و»میگویند: و می کنند زن تصور میکند؛استحقاقِ  شان ظهور را که درتخیُل بیمار

علیق ت این عقالً نوعی و «بیگانگان رفت مثل این است که مرتکِب عمِل زنا شده باشد. دماغ بوی عطرش در رفت و
ش عرق لباس و پزکرد ناگزیر پیکر پُخت و گرمای موسم یا آشپزخانه حالِت ُمحال است بدین معنی که زن وقتی در به

 عطر بوی عرق را با خوشبویی و و صورِت خود می بََرد و دستی به سر هم که باشد آلود می شود وبه خاطر شوهر
ا ی مثال بیماری پدر طورِ  یت عاجل بهیک مشغــول موضوع بسیار طبیعی است حاال اینجــــــا میکند. تا ازخود زایل

 که زن درآن اراده و نیز میرَسد دماغ بیگانه ها بوی عطرش به و خانه بیرون رود که از میدارد وا زن را مادر
  ،میبََرد یاد از را چیز دو بودن میدهد کار زن فتوای زنا اختیاری ندارد.جناِب مال که به

 

زانیه شد  باشد زن بدون اینکه اراده داشته اگر د؛حاالدو را میکن زانیـــه وزانی هــــــر ایجاب این که زنـــا :نخست
دین آیهٔ ال اکـراه فی ال لذا تکلیف مردم با و میکنند پیدا یده اند نیزحکم زانی رائرا بو او مردانی که بدون اراده عطر

 چه میشود.
 هندوامیخ زنان نیز و این حکم اختصاص به مردان ندارد و نبی کــــریم)ص(نظافت را نیم ایمان میداند حضرت :دوم

 پاکیزگی است.حاالعکس این حالت را فکرکنید اگر و عناُصرعمدهٔ نظافت بوی خوش یکی از ستره باشند و پاک و
 نیزهمین است مورد مرد آیا فتوی در بوی عطرش به دماغ زنان رسید بیرون رفت و خانه از مــــردی عطر زد و

 نرخ میفروشد؟  دو و به شیوهٔ یک شهر نیز جناِب ُمال شریعت را یا
ون خــــانه بیـــر از نیز دهاتی باشد سرگین آلود اگر بدِن عرق آلود و لباس و این است که زن با نیز دیگر حالتِ  ـ1

ای پرخانه ه و که دست به بینی برند وامیدارد مردان را یا مرد بوی مشمئزکنندهٔ بدنش راه میگذرد وقتی از و میرود
ه وظیفه دارد ک وجود دارد.آری جامعهبرای این گونه زن پاداشی  فتوای جناب آُخند در آیا ببندند آن بوی بینی را از
 صالحیتِ  جاهل گیرمانده است نجـــات دهند و دسِت مشتی زن این دین بیچاره را که در از بیشتر زن و پیشتر از
 زن می برِ ق قبِردین را پیش از که اینگونه فتوی های بدوِن سند ثقهٔ  بگیرند دست اشخاِص فاقد معلومات از فتوی را

برنتایجِ آن دقت نمی  میدهنـــد و های جاهل بگیرد که فتوی مال از ه گریباِن دین راک کند.آری تنها دولت می تواند
 .کنند

 

ی برای ئمحاکم صحرا ایجاد دادِن دختران؛در بَد های زیِرسن؛در ازدواج در ریشه های خشونت نسبت به زنـ 2
سندی هم  و میکنـــد مقاِم قاضی نیست ولی قضاوت که در آنرا دولت وظیفه دارد و دارد وجود زنان نیـز مجازاتِ 
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که بدون صالحیت الزم  به طورخاص کسی را و نمایـد سلب صالحیت برای مقـــــام علمی که مـدعی است ندارد
 .به سختی مجازات نماید محکوم می کند یعنی سنگسار به سنگین ترین جزا یک زن را

 

ی بیسواد ـومخــوفدیـ به پیکارِ  مساعی مشتــرک میتواننــد زنـــان با است که مــــردان و زمینهٔ فرهنگ در تنها ـ۳
ن پیغام را ای را باالببرند.زنـــــان میتوانند وغیره ذهنیت زنان ها ی؛پوسترئپروگرامهای رادیـــو استفاده از با و بروند

 مکلف مرد را است یعنی خداوند)ج(هر اسالم حکم نیست بلکه جـــواز زوجات در تعدد که به همه زنان برسانند
یک زن بگیرد. خالصه  از میتواند بیش حاالِت خاص یک مرد که درداده است  ولی جواز زن بگیرد نساخته که چهار

 .دوراِن مرحوم ظاهرشاه را می کند« کورنی ژوند»و « میرزاقلم»یک ی زنان دهـــــات ایجابِ این که ُرشد فرهنگ
 

 و به خود و می کند کسب پول کاِرخود برای شخص زن است که از دو فایدهٔ محسوس دارد.نخست فایدهٔ کار کارـ ۰
 داکتر؛ میرسد.امروز جامعه به زنان معلم؛ نیز دوم فایدهٔ اجتماعی کاراست که نفعش به مردم ه کمک میکندخانواد

 درجهٔ اشتراک زنان رابطهٔ مستقیم جامعــــه با سطح پیشرفت هـــر و دارد غیره ضرورت حقوقدان و لیس؛ونرس؛ پ
خشونت  اجتماعی ریشه های خشم و تراماین اح می کند و دارد.کاِر اجتماعی است که برای زن احترام اجتماعی ایجاد

نیاِز جامعه به کاِر  و ازدواجهای کودکان رابگیرد باید جلو نسبت به زن را می سوزاند. دولت به نیروی قانون
 .وسیعاً تبلیغ نماید اجتماعی زنان را

 
 والله اعلم بالصواب

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

