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 ۱۸/۰۳/۲۰۱۵       «تفکر، تحریر و عمل»کمپاین 
 پوهندوی شیما غفوری

 تبصره ای بر نوشتۀ محترم مسعود  فارانی
 

هر نویسنده و شاعر باید در یک دست قلم و در دست دیگر نبض جامعه اش را داشته باشد واز روی نیازمندی 
 جامعه قلمش را به کار بیاندازد. محترم مسعود فارنی یک چنین نویسنده و شاعر رسالتمند میباشد. 

مطالعه در مورد "سنگسار" فارانی وزین افغان جرمن آنالین مضمون بسیار عالی ایرا از محترم مسعود   در پورتال
  نمودم و از آن فیض بردم.  

به تعقیب آن در بخش نظر خواهی این پورتال نظریات متفاوت و برداشت های ضد و نقیضی را خواندم. از این  
 آگاهی بیشتر خوانندگان چند سطری را بنویسم.   جهتنوشتن این مضمون  در مورد علترو خواستم تا 

مارچ " روز  8در مورد زنان برای مدت سه ماه یعنی  از « تفکر، تحریر و عمل»اینطرف کمپاین از دوسال به 

جون" روز همبستگی با زنان افغانستان " دایر میگردد. در این مدت از  8همبستگی بین المللی زنان جهان" الی 

واهش میگردد تا ایشان در مورد دانشمندان، فعاالن و عالقمندان  حقوق زن، سیاستمداران و سایر هموطنان ما خ
 مسایل مربوط به زنان بنویسند و بحث نمایند.   

تخصیص یافته است. هدف از انتخاب چنین عنوان ناگفته پیداست « حقوق زن در اسالم»امسال این کمپاین به مسألۀ 
یم. زیرا بر همه مبرهن از آن نتایج عملی را به دست بیاوربررسی حقوق زنان  در چوکات دین اسالم میباشد تا که 

است که در طول بیشتر از سیزده قرن احکام اسالمی با عرف، عنعنات و عادات مناطق مختلف جهان  چنان 
درآمیخته است که بعضاً نمیتوان فرق بین احکام دینی و عنعنه را به خوبی تشخیص داد. ما میخواهیم از طریق این 

و را برجسته بسازیم و حقوقی را که در دین اسالم برای زنان داده شده کمپاین تا اندازۀ ممکن خط فاصل بین این د
ولی توسط تسلط عرف و عنعنات  زدوده و یا تحریف شده اند، تشخیص نموده و کوشش نمائیم تا این حقوق را 

باید  مورد بحث قرار بدهیم. همچنان سایر کجرویی های را که جامعۀ مرد ساالر در تفسیر آیات قرانی نموده است،
 تشخیص داده و زنان کشور را از زیر این بار نجات داد. این هم لینک کمپاین امسال:
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که در اکثر جوامع اسالمی به حیث وسیلۀ   "سنگسار"محترم فارانی صاحب در مورد یکی از مسایل مبرم یعنی 

از عمل ب و ترس بر زنان مورد استفاده قرار میگیرد، تحقیق نموده و با دست باال احکام قرانی را ـ  تنبه و ایجاد رع
 نما ها جدا ساخته است.  مروج مسلمان

در اکثر تبصره های مندرج در نظر خواهی  پورتال افغان جرمن آنالین  این تالش فارانی صاحب ارج گزاری و 
برای زندگی بعدی جامعۀ ما مفید خوانده شده است. ولی تبصره های هم موجود اند که گویا این نوشته را رد میکنند، 

ذا به توضیحات این مقاله ضرورتی را نمیدانند. البته و مگر سنگسار کردن را رد میکنند و لهبدون اگر آنها زیرا 
 هر دو نظر قابل احترام و دقت است. 

ننموده اند و یا هم آنرا سرسری از نظر   مطالعه و اما من فکر می کنم مبصرین پیام اخیر مقاله را یا تا آخر
که در قران برای اجرای امر سنگسار شرایطی  بر مبنایدر این مقاله ا نظر به استدالالت محکم اند. زیر گذشتانده 

ه است. و این مهمترین پیامی است که از گذاشته شده است، در حقیقت راۀ سنگسار نمودن در خود اسالم مسدود شد
این مقاله باید گرفت. شما میدانید که سنگسار قبل از اسالم نیز رایج بوده و یک شیوۀ معمول در آن زمانها بود. با 

در حقیقت اسالم استفاده از مشکل که در این مقاله به صورت همه جانبه توضیح گردیده است، طرح شرایط بسیار 
 این جزا را به حد اقل حتی ناممکن رسانیده است. 

 ولی ضرورت این بحث از کجا منشاء میگیرد؟ 
ح.د.خ.ا. نیز در در دهه های اخیر از سنگسار نمودن زنان و مردان در کشور اطالع داریم. حتی در زمان تسلط  

نبود، عمل سنگسار انجام شده است. بعد از ایجاد دولت های مجاهدین و به مرکزی در مناطقی که زیر تسلط دولت 
، بدون آنکه شرایط اجرای آن با احکام دین خصوص طالبان سنگسار رنگ و رخ جزای دولتی را به خود گرفت
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امی بین المللی حتی در مناطقی در موجودیت نیروهای نظ .  پس ازظهور دولت جدیدمبین اسالم مطابقت داشته باشد
بود، نیز چندین مرتبه زیر نام اسالم  بدون رعایت اصول قرانی سنگسار صورت که زیر حکمرانی دولت مرکزی 

گرفته است،  حاال سؤال در این است که چگونه میشود مانع آن شد. یکی از این راه ها طبعاً منع آن از جانب دولت 
را اصالح نمود؟ جامعه همیشه در  جامعۀ جنگزده و لجام گسیختهد ولی آیا تنها با فرمان ها و قوانین میشود  میباش

یم و تربیه ضرورت دارد که این هدف از طریق تعل که بر مبنای حقایق استوار باشند، له به ذهنیت  اجتماعیأهر مس
رانی این وظیفه را به بسیار خوبی اجرا نموده است.  . مقالۀ همه جانبۀ محترم مسعود فاو روشنگری ممکن میگردد

ایشان در این مقاله ثابت نموده اند که شرایط  الزمیی که برای سنگسارکردن در قران عظیم الشأن طرح گردیده 
است، نمیتواند در شرایط فعلی جنبۀ عملی را پیدا نماید . در حالیکه بدون شرایط الزم سنگسار کردن منع است. 

 به هیچ وجه جایز نمیباشد. اینهم لینک مقاله:  در حقیقت سنگسار کردن مانی که شرایط الزمی آن مهیا نباشدیعنی ز
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برای بهبود وضعیت کنونی زنان الزم است تا از حوادث اجتماع خویش گریز ننموده و در مقابل آئینۀ واقعیت نمای 

 جامعه بایستیم و برای رد خشونت بر زنان افغانستان آگاهانه فعالیت نمائیم.
 

  1391 سرطان 25تاریخ  |: خبر

رسید. جریان این جنایت تکان دهنده ازطریق  شهادتبه  از اهالی منطقهده هاتن  غوربندوالیت پروان درحضوزنی بنام نجیبه درولسوالی 

بسیار قابل قدر وتمجید بود که بی گناهی آن  ازنجیبه دردفاعغوربند  ولسوالی زنان اعتراض .انتشاریافتنیزرسانه های مختلف غربی 

والیت د. اننبه شهادت میرس رامرد شامل قضیه را با پرداحت جریمۀ نقدی رها میگنند ولی نجیبۀ مظلوم . نجیبه  شریفه را  ثابت میکرد

پروان برای اولین بار در ده سال گذشته شاهد اعتراض خیابانی زنان بوده است، این اعتراض حدود سه صد زن را به خیابان های این 

  .والیت کشاند

مدنی پروان، بخشی از قطعنامه را خواند:" ما خاتول فقیرزاده، رئیس جامعه 

زنان والیت پروان از تمام طرفهای درگیر میخواهیم تا به منظور نشان دادن 

قدرت خود در صحنه سیاسی ، از قتل های سمبولیک جداً جلوگیری نمایند. از 

دولت و جامعه جهانی میخواهیم تا در بخشهای زیر تسلط طالبان حاکمیت 

 " .اجتماعی را نهادینه سازند قانون و عدالت

در هفته گذشته پخش یک ویدئو که جریان تیرباران یک زن را به نام نجبیه 

های شدیدی را در  عکس العملدر ولسوالی غوربند والیت پروان نشان داد، 

 .داخل و خارج کشور در پی داشت

م در این ویدئو یک فرد مسلح در حضور تماشاگران زیادی یک زن را به اتها

منبع :بی بی سی و   .داشتن رابطه نامشروع در محضر عام تیرباران می کند

 سایت ذیل

http://fa.news.joopea.com/tags/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B

3%D8%AA%D8%A7%D9%86/?page=4 

 
زیر نام اسالم  متاسفانه  کهسروده ام، اتالف حق زندگی یک زن  مظلوم هموطن را  ۲۰۱۲را که در سال  ذیلشعر

 ؟ برحق بود و یا نهل ، قضاوت را به شما میگذارم  که آیا این قتل تحت شرایط ذی عملی شد
با  که ازجانب شوهرش که شخص قمارباز و عیاشی بود، بعد از حکم محکمۀ صحرایی  ۲۰۱۲زنی بود که در سال  اسم با مسمی  نجیبه

رسید. گناۀ وی بر اساس ادعای شوهرش،  شهادتبا ضرب گلوله در حضور عدۀ از مردان قریه به احکام اسالمی هیچ مطابقت نداشت 
گویا روابط غیر مشروع  نجیبه با مردی از قریۀ شان بود. ولی خود نجیبه تا نفس های آخرش این اتهام ناحق را  رد مینمود و ازجانب 

ه موجودیت چهار شاهد مقابل شاهدی هم در زمینه وجود نداشت. در حالیکه برای قتل و یا سنگسار به جرم زنا برای زن و مرد نکاح شد
است که مرد و زن را در حین عمل زنا چنان دیده باشند که شرمگاه هردو را در وقت عمل جنسی مکرراً  حتمی متقی و راستگو شرط
 مشاهده کرده باشند. 

 

ساس حاال باز میگردم به موضوع ذهنیت جامعه. هرگاه در آن قریه فامیل نجیبه و مردم با امر سنگسار و یا قتل به ا
زنا از نگاۀ شرعیت اسالمی آشنایی درست میداشتند، در مقابل مال های مسلمان نما به پا بر می خاستند و با آنها 

با گردند. در حالیکه  وبد نامی  میتوانستند مانع این جنایت در آنصورتمخالفت میکردند. از نجیبه دفاع مینمودند 
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. زیرا آنها تل نجیبه بوده اند، ولی اعتراضی کرده نتوانستندلف قدر آن قریه تعدادی زیادی مخا شناخت از نجیبه 
 فکر می کردند که در مقابل احکام اسالمی که توسط مالی قریه قرائت گردیده است، نمیتوان مخالفت نمود. 

 
 

 ا نجیبه های وطنم!ــــسخنی ب
 

 وش الحانــــــــــرندۀ خـــبرخیزوِبپــَر پ
 از باران ایشده  راسانـــــــــهبا آنکه 

 یـــان ومحلـــــــــرچند گـِل آلود زمـــه
 الت افشانـایی پروبـــــــــا عزم رهـــــب

 قدیر شدیـوچۀ تــــــوِگل کوش ــــــلدر
 ادانــــــکان نـــفلـــــنگ طـــــس ۀآزرد

 نیستدر پیچ و خـَمش رحم کسی با تو
 انــ، دود  سیه َدور زم شـائین آتـــــپ
 یرتـا تــد بـــب پر از عقده زنـــا قلــــب
 رانـــــــاک قــــــۀ پــامش بنهد آیـــــــن

 ر ،ای دختر منـواهــن، خـادر مــــای م
 داد وفغان ایده ـوال شــــــــــند هیــدر ب

 ند و طنابت َگـُِسلیــلم سزد  بـــــا عــــب
 رگردانــفا بــربۀ د ین تیر جـــــا حـــــب
 رسشی درلفظ وزبانت باشدــــــپُ   رــــگ
 واب آنرا آسانـــــــه دهی جـــــقا کـــح
 ا "نی زن دنیا "شده ایم وای به ماــــم

 رد به آخرت" افسوس  وفغانــــ"نی م
 رددــــاال گــو بــا بهر تــــصد دست دع

 رمانــــر حـــآسوده بِخواب نجیبه ای پُ 
 
 پایان
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