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 قسم ترا باور کنم يا دم خروس را؟
 

. شايد ده ھـا و يا صد ھـا بـارھمه شنيده ائيم؛ " قسم ترا باور کنـم يا دم خروس را " قصۀ 
اين ضرب المثل ھميشه وقتی به کارمی رود که کسی حتی آنچه را که عيان است و غيـر 

. قابل انکار، پنھان نموده و دروغ ميخواند  
اين ضرب المثل در خيلی از جا ھا و در بسا موارد مصداق پيدا می کنــد، ولی مھم ترين 

نميتوان از انظار پوشيده نگھداشت ادعای رھبران احزاب موارد آن که آنرا به ھيچ شکلی 
در ... به اصط�ح اس�می ـ جھادی  و ادعای برخی از متشرعينی مثل آقايان محسنی  و 

 کشورماست که يکی در مورد بی گناھی و پاکی و مسلمانی خود ميکند و ديگری در باره
.داردحق و امتياز و جايگاه باDی زن نسبت به مرد در اس�م   

در مورد انکار و دروغ و توجيه گريھای تمام حلقه ھای رھبری احزاب جھادی کشور ما 
، ولی باز ھم مدعی عدل و "دو صد من خون مظلومان در روز می ريزند "  که به قولی 

انصاف و صدق و حق و درستی و درستکاری وپاکی و تقوا و بيگناھی و مسلمانی ھستند 
  و جنت  و دوزخ و کفر اس�م  و ترس از روز جــزاء سخـن و چنان از و خدا و شيطان

يوسف از پاکی خويش شرمنده گردد و عثمان از حيای " ميرانند و گريبان پاره ميکنند که 
.، فکر نکنم که برای گفتن چيزی باقی مانده باشد"خود   

 ھائی خون ھائيکه رھبران جھادی بعد ازمحشری که خلق وپرچم به پا کرد، ريختند وستم
که به مردم بينوای اين کشـور روا داشتند و اندوختـه ھائی که بـه قيمت اشک و خون و آه 

از ... و نالۀ و مرگ ھزاران ھزار يتيم و بيوه و از پا افتادۀ بی گنـاه و بی پنـاه اندوختند و
و بديھياتی ازھری اند که رد و تکذيب آن ھا با ھيـچ تعليل و منطق و توجيـه ممکن نيست 

." حتی کور ھم ميداند که دلده شور است"  به اصط�ح عوام   
خيلی ھا رسوا تر از ادعای بيشرمانۀ حلقه ھای فاسد وجنايت پيشه و وطن فروش رھبری 
احزاب به اصط�ح اس�می ـ جھادی، ادعای کسانی است که مدعی جايگاه واD، حقوق و 

حاليکه زن در ھيچ يکی از اديان به در . احترام بـه زن و شخصيت زنان در اس�م ھستند
شمول دين اس�م ھيچگاه، نه از لحاط مادی و نه از لحاط معنوی، جايگاه برتری نسبت به 
جايگاه مرد نداشته است؛ برتر چه که زن حتی از داشتن جايگاه برابر با مرد نيز محـروم 

حق و حقوق مساوی زيرا آنچه ما از برابری می دانيم اين است که زن و مرد . بوده است
داشته باشند و ھيچ کدام از اين دو موجود، ھيچگاه و در ھيچ جـا، در برابر قانون ـ قانون 
زمينی يا قانون آسمانی ـ دارای امتيازی نسبت بـه ديگری نباشد؛ چـه ايـن امتياز از لحـاظ 

... تکوينی باشد و چه از لحاظ تشريعی و   
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ی متساوی الحقوق در تمام عرصه ھای زندگی ـ فردی زن و مرد بايد به عنوان انسان ھـا
. يا اجتماعی، در خانواده يا بيرون از خانواده ـ از حقوق يکسان و برابر برخوردار باشند

دDيلی بيولوژيکی يا فزيکی زن، ظريف بودن يا کم بودن نيروی جسمی زن و يا حرفھای 
عی و اجتماعی زن يا نزول پايگاه و از اين قبيل نبايد اسـناد بر ات�ف حقوق سياسی و طبي

دادن امتياز به اين موجود قوی و نيرومنـد و . جايگاه و يا افول مرتبت اجتماعی وی گردد
زحمتکش و با روحيه در واقع توھين به وی و شخصيت وکرامت وعزت نفس وی است؛ 

ا به سبب ناتوانی ًزيرا معموD امتياز به کسانی داده ميشود که يا کار فوق العاده ميکنند و ي
.  وضعف مشمول و مستحق کمک خيرخواھانه يا بزرگمنشانه ديگران ھستند  

ًزن امروزعم� نشان داده است که از نيروی فکری بيشتر و در برخی موارد ذھن وقـــاد 
وجود صد ھـا دانشمند و عالـم و اديب .  تر به مقايسه با بسياری از مرد ھا بھره مند است

د و نويسنده و معلم و داکتر و پروفيسور و محقق وDبراتوريست و پيلوت و شاعر وھنرمن
دليل آشکار و غير قابل انکاريست مبتنی بر اين که زن برخ�ف آن چـه دين يا دين ...  و 

پروران مغرض می گويند، ناقص العقل و ناتوان و مستحق کمک و امتياز ھای دلسوزانه 
. و مسکين پرورانۀ مرد ھا نيست  

 چنان نبوده و نيست که خواجه مسعود قمی ـ  از سنخ عالمان مغرض ديـن ـ  دادش از زن
:اين شاعر زن ستيز مسلمان ميفرمايد. دست وی بلند اسـت  

.  ای وای کجا گشايم اين درد    کز زن طمع وفا کند مرد  
ه به و دختـر نابود: " يا آن نويسندۀ صاحب ده ھا کتاب در باب فضايل دين، که می گويـد 

نويسندۀ که ھرگز بــه اين فکر نيفتيده که اگر ."  چون بوده باشد، به شوھر به،  يا در گور
يا شايد ھرگز به اين فکر نيفتيده که مارش ھم ! زن اينقدر بد است، چرا خدا وی را آفريد؟

!!يک زن بوده است  
:در اس�م. واقعيت اينست که زن دراس�م حق ھمسنگ با مرد ندارد وھمطرازمرد نيست  

 ـ   زن حق شھرياری ندارد،
 ـ   زن حق قضاوت ندارد،

 ـ   زن به استثنای چند مورد خيلی محدود، حق ط�ق ندارد،
 ـ   زن حق امامت ندارد،

اميد. ـ   زن حق گرفتن چھار مرد، آنطوری که مرد حق گرفتن چھار زن را دارد، ندارد  
نده طرفداری از داشتن چھار مرد برای زن   خوانندگان گرامی چنين فکر نکنند که نويس  

. ھدف تنھا ذکر تفاوت در حقوق زن و مرد است!    ميکند  
بـــه .    رفع اين تفاوت در گرفتن چھار شوھر نيست، بلکه در منع گرفتن چھار زن است

   دليل ناتوانی مرد در اجرای عدالت، حتی ازديد اس�م ومسلمانان نيز اين پيشـنھاد عملی 
!است     

 ـ   ارث کمتر زن نسبت به مرد،
در صورت . تصور کنيد که زنی شوھرش را ميکـشد. ـ   ديه زن که نصف ديه مرد است

    اجرای قصاص و اعدام اين زن، فاميل زن ع�وه بر اينکه دخترشان اعدام ميشود بايد 
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 و چول بايـد يعنی ھم دختر شان اعدام ميشود.     نصف ديه مرد را به فاميل مرد بپردازد
.       بدھند؛ و ده ھا موضوع و مسئلۀ ديگر  

در اس�م زن تنھا برای خدمـت . مقام زن ھيچ گاه در اس�م با مقام مرد يکسان نبوده است
  مجلسی در فرانسه دائر شد تا اينموضوع 586ميگويند که درسال . مرد آفريده شده است

بعد از گفت و گو و بحث و جدل ھای بسيار . را که آيا زن انسان است يا خير بررسی کند
: مجلس اين رأی را صادر نمود  

مجلس ھای امـروزی البته ." ( زن انسان است، اما برای خدمت به مرد آفريده شده است" 
منظور ازمجلس گرد آمدن چند کشيش و چند ريش سفيد يا صاحب . در آنزمان نبوده است

.) رسوخ است  
ياتی که پيشوايان دين درمورد زن وحقوق وی درطول تاريخ اگردرست ديده شود، با نظر

اس�م ارائه نموده اند، اين فيصله بوجه ديگر و در قالـب و پوشش آيات آسمانی و احاديث 
.   و اقوال بزرگان اين در دين اس�م به ھمان شکل جا باز نموده است  

اعراب که نظر جھان در در زمانی که اس�م به عنوان يک دين ظھور کـرد، نه تنھا نظر 
يونانيھا در مورد زن، مقام يا ارزش زن، نظری . باره زن زھرآگين ترين نظر بوده است

از وضعيت دردناک و ناگوار زن در تاريـخ اجتماعی. بھتری نسبت به فرانسويھا نداشتند  
در شريعت ھند زن، مانند نظريات بسياری از رھبران دين . ھند کم و بيش ھمه خبرداريم

خوانده شده و منبع  شر و تمام فساد ھا ... اس�م، بد تر از طاعون و آتش و مار و جھنم و
. دانسته شده است  

درميان ھر ھزار مرد يک نفر درستکار پيدا ميشود : " در تورات در مورد زن آمده است
."ولی در ميان تمام زنان يک نفر درستکار نميتوان پيدا نمود  

بنابرين روشن است که بايد ازمحيط و دوران . انی ظھور کرداس�م درچنين عصر و دور
بيشتر از ھفتاد و پنج در صد قران در مورد مسائل و افکار اين . و زمان خود متأثر ميشد

عرب ھا و خود عرب ھا بحث )از نظر زمان و مکان ( جھانی و مردمان دور و نزديک 
.دارد  

منابع دينی زيادی . يدن نداشـته اسـتزن در چنين فضائی طبعيست که حق و امکان درخش
وجود دارند که زن را فاقد عقل می دانند و حتی مشوره نمودن با آن ھـا را ضروری نمی 

. دانند  
زنی که آزاد نيست چگونه ميتواند استعداد ھايش را بـروز .  رشد عقل به آزادی نياز دارد

 بدھد؟ 
نند به اندازه مردان شان فکر کنند، علت اگر برخی از زنان ما امروز در افغانستان نميتوا

علــت اين نقص را . آن در طبيعت و ساختمان فکری و مغز و ھستی و آفرينش زن نيست
بايد در کمبود يا نبود آزادی زن، درمحدوديت ھائی که مرد برای وی بوجود آورده است، 

ر بيجای مــرد عامل اين کمبود را بايد در مردساDری و خود پرستی و غرو. جستجو کرد
. و حاکميت زورگويانه وی نسبت به زن جستجو نمود  
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تصور کم عقلی يا بيعقلی زن نسبت به مرد از تاريک خانه ھای متعفن و قرون اوسطائی 
مغزھای گنديده، از ذھنيت ھای بيـمار افـرادی زن ستيزی مانند آقای محسنی ـ  چـه شيعه 

.و چه سنی ـ  تراوش نموده است  
وقتی که عقل نباشد، چگونه بايد شناخت انسـان ـ . که عقل منبع شناخت استدرست است 

ـ  کامل شود؟ ...  جھان شناسی، خـدا شناسی، خود شناسی، معرفت شناسی و   
شرط عقلمـندی .  يگانه وسيله دانش عقل است و عقل نيز با افزايش دانش افزايش می يابد

 و تجربه کردن و تحقيق شناخت بوجـود می از ديدن. ديـدن و تجربه کردن و تحقيق اسـت
ـ دورمعکوس ـ ... آيد و از شناخت  دانش و از دانش  خــرد و از خرد دانش و شناخـت و

تکراراين دورھا، وبزرگ . تا بوجود آمدن عقل کامل که موجب فضيلت و افضليت ميشود
و آنکه در ھمه  ) زن( شدن ھرچه بيشتر فاصله بيعقلی و عقلمندی ميان آنکه آزادی ندارد 

، اين موجود عزيز خدا، چنين تصوری نادرستی را بوجود )مرد(ًعرصه مطلقا آزاد است 
ًآورده که گويا زن از ازل و ذاتا کم عقل و در نتيجه برده و نوکر و پيش پای خـور مــرد 

!  آفريده شده است  
!!   اين چين نيست  

 جوامع عقب مانده مثل افغانستان، نسبت به ًفھم يا شعور نسبتا بيشتر مرد در گذشته، يا در
زن بايد در امکانات وشرايطی جستجو شود که برای مرد فراھم بوده است؛  در امکانـات 
و شرايطی که برای زن  بنابر زن بودنش يـا بنابر حکــم دين يا عرف و عادات و آداب و 

ات، کمتر از استق�ل سنت ھا ميسر نشده است؛ يا نسبت بمرد، اين گل سرسبد ھمه موجود
.و آزادی بھره برده است، نھفته است  

عقل زنی که دين وی را اسير مرد ساختـه و . ھرعلتی را معلوليست و ھر امری را سببی
زندانی حرمسراھا و جز چھار ديواری خانه اش حق ديدن پيرامونش را ندارد از کجا بايد 

 رشد کند؟ 
ند بياموزد؟با توجه به احکام دين اس�م در مورد زن اسير از چھار ديوار خانه چه می توا

.يکی جامعۀ زنان وديگری جامعۀ مردان: زنان درجوامع اس�می دو جامعه بوجود مييآيد  
جامعۀ زنان در جوامع اس�می بر اساس منطق مسئله گويان دين بايد با جامعه مـردان در 

بـه بيرون ...  از در و دريچه و زن حتی حق ندارد به بام خانه اش بر آيد، و. تماس نباشد
. زن را خداوند تنھا برای بچه آوردن و خدمت شوھر و کار خانه آفريده است. نگاه کند  

شوھر، بارداری و بچه و : حکمت و فلسفه وجودی زن تنھا درھمين سه مسئله ختم ميشود
! و اگر از يکی از اين سه کار باز ماند، تھديد و تخويف و تنبيه! کار خانه  

:حديث پيامبر است در برابر سوال زنی که از حق شوھر بر زن از پيامبر سوال ميکند  
بر زن Dزم است که اطاعت شوھر بکند و ازخانه او بی رخصت بيرون نرود و ھرگز " 

زن پرسيد يا رسول c من نيز بر شوھـرم آنقـدر حق دارم کــه او بر من . نا فرمانی نکند
و پس فرمود اگر امر ميکـردم که معاذc کسی برای ! يکی ھم نهدارد؟ فرمود که از صد 

." غير خدا سجده کند، ھر آينه زنان را امر ميکردم که به شوھران خود سجده کنند  
: در حديثی ديگری از يکی از ھمين بزرگواران آمده است  
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از : کرددر زمان پيامبـر مـردی از قبيله انصـار مسافـرت کـرد و به ھمسرش سفارش "    
قاصدی فرستاد و . طولی نکشيد که پدر آن زن بيمار شـد. خانه بيرون مرو تا من برگردم

تا آنکـه . در خانه بنشين و اطاعت شوھـر کن: فرمـود. از پيامبر رخصت عيادت خواست
. زن باز پيغام فرستاد واجازه خواست، و بازھم ھمان جواب را شنيـد. حال پدر سنگين شد

. باز ھمان پاسخ آمد. زن اجازه خواست تا در نماز جنازه پدر حاضر شود. آخر پدر مرد
خدا بپاس اين : پيامبر پيغام فرستاد. پدر را بخاک سپردند و دختر قدم از خانه بيرون ننھاد

."فرمانداری تو از شوھر، تو و پدرت را آمرزيد  
م و دانش و شناخـت زنی که چنين اسير فرمان شوھر يا مرد خود است، چگونه ميتواند فھ

و خرد خود را کمال ببخشد؟ گستره و منبع و منشأ عقل و شناخت او از اين جھان بی سر 
و بی پای چه و کجاست؟ از درون خانه و از يکنيم درجن کودک و يک شوھـــر متعصب 
و ســه ھمشوھـر مثـل خـود و ھر روز جنگ و دعوا با شوھر و ھمشوھرھا و شــوخی و 

.  زن چه بايد بياموزد...  ا و شيطنت بچه ھ  
. زن حتی اجازه ندارد در جنازه پدر ـ عزيز ترين موجود در زندگی خـود ـ  اشتراک کنـد

 ھمين است حق برابر زن با مرد؟ ھمين است امتياز و برتری زن نسبت به مرد؟ 
مرد حق دارد ھرچه . برای مرد درھيچ زمينه وعرصۀ در زندگی ھيچ مانعی وجود ندارد

ھيچ . مرد حق دارد از خانـه تنھا بيـرون شـود. دلش ميخواھد ـ ھرچه ميل کند ـ انجام دھد
تشويشی  در مورد مرد و کجروی و اشتبـاه و خطای مرد، و واراستگی و س�مت جامعه 

چرا؟ چون مرد، . عمل خ�ف مرد نه ننگ پنداشته ميشود و نه جرم ونه گناه. وجود ندارد
عقل دارد و چون عقـل دارد ! امبران، و ب�تشبيه از جنس خداسـتمرد است و از جنس پي

!!  و از جنس پيامبران و  از جنس خداست، حق دارد ھر کاری که دلش ميخواھد بکند  
کی بايد برای مرد قانون وضع کند و کی بايد اين قوانين را اجرا کند؟ ھمۀ آورندگان دين، 

نگھبانان دين ـ که خود دين و قانون بودنـد و چه اديان سامی وچه اديان غيرسامی، و ھمه 
. دين و قانون ھستند ـ  در طول تاريخ مردھا بوده اند  

مگر ممکن است مردی قانونی مخالف سـود خود و مخالف سود جامعۀ مردان وضع کنـد 
و خود و ھمجنسان خود را از وضـع قوانينی که دست و پای مردان را ميبندد و يا مخالف 

!ھانی مانند محسنی ھا باشد، متآلم و متأسف سازد؟منافع متأل  
".انسان: " درقاموس متألھان، مرد ميزان ھمه اموراست و نه زن و مرد؛ يا به ک�م ديگر  

قانون برابر در يک جامعه برای زن و مرد سبب رھائی ذھن زن از قيود و محدوديت ھا 
چنين چيزی برای سردمداران . ميشود و به استق�ل فکری و دگرگونی عقلی زن ميانجامد

زن در . بدسرشت، تن آسا، خودپرست و شکم و زيرشکم پرست دين دور از تصور است
بيداری زن بـه سود . طول تاريخ برده بوده و بايد برده باقی بماند؛ نفع مرد در ھمين است

! مرد ستمگر و برده پرور نيست  
دانی ساختن زن در خانه است؛ بــا بھترين راھش زن! زن بايد در تاريکی نگھه داشته شود

بھانه مرد برای اجرای اين مأمول چيست؟ امر خدا يا کجروی يا بی ! زندانبانی بنام شوھر
!بند و باری  زن در صورت فعال شدن زن در عرصه اجتماع  
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مخالفين آزادی زن با آوردن اين دDيل، بويژه با توسل به فرمان خدا، باوجودی که ميدانند 
ران آزادی زنان طرفدار اخت�ط بی قيد و شرط زن و مرد نيستند و از آزادی و که طرفدا

برابری زن و مرد ـ  ھم برای زن و ھم مرد  ـ چنين استنباط دارنـد که زن و مرد بايد در 
امور اجتماعی بر پايۀ ارزشھای اخ�قی يکسان، سالم و پويا، با حق برابر و مساوی سھم 

اشند، ھمواره کوشيده اند که حاکميت و سلطه شانرا بر زن حفظ و ھمانند و برابر داشـته ب
.استمرار ببخشند  

اينھا نميخواھند بپذيرند که س�مت و عفاف جامعه را ھيچ جنس و موجودی مشخصی بــه 
خطـر نمی اندازد؛ بلـکه اين افـراد ھستند، يک يک مـا، ازھر دو جنس، که بنـابـر عوامل 

ا مسئلۀ ومشکلی که خود انسان برای خود خلق نموده و خلق اجتماعی و ميحطی و صد ھ
ًمی نمايند، بعضا ناگزير از کار ھای می شوند که مورد پسند مردم نيست و بــه اصط�ح 

. محسنی ھا س�مت و عفاف جامعه را به خطر می اندازند   
 ھميشه نگرانی از کجروی ھائيکه مسئله گويان يا متشرعين بھانه طلب و متعصب از آنھا

صدا ھميشه از دو . سخن ميگويند و من ھيچوقت منکر آن نيستم، منشأ آن، تنھا زن نيست
ًچرا اين ھا، ک� ، در مورد دست ديگر خاموش !!  دست بلند می شـود؛ و نه از يک دست

 اند؟
در ھمين شھری که من زندگی می کنم، چيزی کم سی سال تمام، با کاری که من دارم ھر 

 منزل،از اين کوچه و خيابان به آن خيابان و کوچه، ھر وجب اين شھـر را روز بيرون از
در ھمۀ اين سال ھا حتی يکبار ھم  يک زن افغان را نديده . به اصط�ح گـز و پل می کنم

؛ ھمين زنی که م� ھای ما اينقدر در مورد اخ�ق و عفاف آن "پا کج گذاشته باشد" ام که 
...!!چه بگويم که حتی مردانی را که بخانۀ خدا ھم رفته اند ھا نگرانند؛ ولی، مردھا را،   

ًاص� نمی خواھنــد واقعيت ھا را ببينند؛ زيرا! نگھبانان دين به واقعيت ھا بی اعتنأ ھستند  
 ديدن يا اعتنأ نمودن به واقعيتھا ھمان و قبول بی اساس بودن تفکرات زن ستيزانه و غير 

!! ت دادن مردساDری شان، ھمانانسانی آن ھا، و در نتيجه از دس  
طفل ھشـت ساله و ھفت ساله و سه ساله ای که در شـمال کشـور ما مورد تجـاوز مــردان 
وحشی قرار می گيرند، کدام يک عطر و پودر زده بودند و آرايش نموده و با لباس نـو از 

فال بيگناه نه از خانه به عزم وسوسه کردن و يا فريفتن مرد ھـا بيـرون شده بودند؟ اين اط
عشوۀ زنانه چيزی ميدانستند و نه از مراد برداشتن يا کام دادن و کام گرفتن و نه سينــه و 

. کون و کمر شان بدان درجه برجسته شده بود که آن مردان را تحريک کنند  
ده ھا و يا شايد صد ھا واقعۀ غير انسانی و شرم آور از اين قبيل در کشور ما طی يک يا 

شايد سال، دو سالی از .   گذشته اتفاق افتاده است که مرد ھا مسئول آن ھا بوده انددو سال
چرا ھميشه زنان بايد سنگسارشوند؟ چرا تا حال . سنگسار آن زن دربدخشان نگذشته باشد

يک مرد بجرم زنا سنگسار نشده است، در حاليکه چنين حکمی درمورد مردان نيز وجود 
اما در داشــتن. تمام تکاليف دينی بامرد مسئوليت برابر دارددارد؟ زن در اجرا و رعايت   

 حق و حقوق دنيوی نسبت به مردان بھرۀ کمتر ميبرد؛ چرا؟
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 در ھمين عربستان، مھد ظھور دين اسـ�م، سال، دو سال قبل چند مرد به يک زن تجاوز 
ھد حکم اعدام قرار د... دولت بجای اينکه مرد ھـا را مورد تعقيب و بازخواست و. نمودند

رسوائی که ھمه جھان، مسلمان و غير مسلمان، آن را محکوم . زن بيچاره را صادر نمود
البته اين حکـم در اثـر پا در ميانی کشور ھای اروپائی، بويژه امريکا ـ که حرفش . نمودند

.  برای عرب ھای مسلمان از حرف خدا و قران ھم معتبر تر است ـ عملی نشد  
به جای زندانی کردن زن بايــد . امعه صد ھا و ھزار ھا سال قبل نيستجامعۀ امروزی ج

در اين جامعه مرد ھا ھم زندگی ميکنند ومشکل اصلی تا حـدودی . جامعه را اص�ح نمود
. زيادی از مردان ما ناشی ميشود و نه از زنان ما؛ اين واقعيت را نبايد فراموش کرد  

ل خود و جامعه ميدانيم، اين نيست که زن را بـه راه حل آنچه ما آن را مشکل زن يا مشک
اگر زن بيرون از خانه گوسفنديست در معرض حمـلـۀ . گوشه يا در کنج خانه زندانی کنيم

مقبوليت و . گرگ ھا، بايد چاره گرگ ھا را نمود؛ نه اينـکه ھمه گوسفندان را نابـود کــرد
اص�ح امور و انسانی ساختـن معقوليت وھوشياری و انصاف ھم درمورد زن و ھم برای 

! جامعه درھمين اسـت و نه در کشتن زن يا سلب آزادی وی و آزاد گذاشتن مردان
انداختن ھمه گنـاه ھـا بگردن زن و زن را عامل تمام معصيت ھا يا بدبختی ھا دانستن نه 

!!ما اگر زور داريم، درکنارش ضمير و وجدان ھم داريم! انصاف است ونه عمل شريفانه  
نـه تنـھا زن عقلش : " بنابر قول يکی از علمای دين، يکی از پيشوايان دين اس�م گفته بود

."  کمتر اسـت بلکـه دين و تقوايش نيز کمتر است  
وقتيکه زن اجازه نداشته باشد در اجتماع : به اين مسئله گويان ياوه سرا بايــد گفته شود که

درس بخوانـد، وقتی که زن از آموختن علم برود و ... ظاھر شود؛ بـه مدرسه و مکتب و 
بی خبر بماند، وقتيکه پايه ھای ... و دانش محروم شود و از تحوDت و انکشافات جھان و

دانش و شناخت زن از طريق آموزش و پرورش استحکام و قوام نيابد و رشـد نکند، وقتی 
ن ـ جھان به قول که زن زنـدانی جھل و خشونت مردش باشد و رابطه اش با انسان و جھا

چگونه عقل او بـه کمال ... ھانا آرنت ـ  و طبيعت قطع شود، و نبيند و نشنود و نخوانـد و 
 خواھد رسيد و دين و تقوايش فربه تر خواھد شد و با مرد برابری خواھد کرد؟  

زنيکه حتی وقتی که يکی از والدينش ميميرد اجازه ندارد حداقل دو قطره اشکی به خاطر 
با تأسف !! ( ت دان عزيز ترين موجود در زندگی اش بريزد، چگونه بايد رشـد کنداز دس

اين ظلم از جانب م� ھا نه که از جانب کسانی که حلۀ بلند روشنفکری به تن کرده  و در 
.)ھمين عصر زندگی می کند اعمال شده است  

فتخور و تنبل و اين امتياز درطول تاريخ، به خصوص بنام دين و از جانب مسئله گويان م
. خودپرست و برده پرور دين، از زن گرفته شده است  

محدوديت ھای حاکميت سودجوی دين است که ھمواره جلو رشد ذھن ! زن بی عقل نيست
! و باD رفتن آگاھی زنرا کرفته است  

ر و رشد فکـ. زن در جوامعی مانند جامعه ما ھيچ گـاه اجازه نداشته است مستقل فکـر کند
. تحول عقلی به داشتن استق�ل فکری نياز دارد  
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انتظار پرواز از پرندۀ  که بال و پرش قيچی شده و در قفس زندانی است، نــه تنھا نشـانه 
. عقلمندی نيست، که از محاDت نيز ميباشد  

مادرمن در زمانی ديده به جھان گشود که امکانات چھارصنف درس خواندن در آن زمان 
مسلم است که در برابر خواھرم که سی سال . چھار صنف درس خوانـد.  بودبرايش ميسر

بعـد از مادر به دنيا آمـد و در زمان و فضای ديگـری بزرگ شــد و درس بيشتر خواند و 
معلم شد، نميتوانست قضايا را آنگونه که خواھرم درک و تحليل ميکرد، ميديـد و ميفھميد، 

. مد و بسنجددرک و تحليل کند و ببيند و بفھ  
ھر دو جھان بينی حاصل زمان و مکان و شرايط و امکانات و بی تحصيلی و تحصيــل و 

ھر مادر و دختری را که با ھم مقايسه کنيد ھمين نتيجه . صـد ھا مطلب ديگر بوده و است
اگر بی عقلی در طبيعت و فطرت زن است، چرا دختر ھای آن مادران . بدست خواھد آمد

ران شان از ھوش و معلومات و دانش و علم کافی بی بھره نيستند؟ اگر عقـل به اندازۀ ماد
مادران خويش را برپايۀ نظريات علمای دين  بسنجيم و آن نظريات را معيـــار عقل و بی 
عقلی زن قرار بدھيـم و نــه حاصل کــار و کوشش و تحصيل و رشــد اجتماع و تحـول و 

رد ھـای نظری وعملی انسـان و يـا تأثيـر زمان را، پس تأثيرات پيشرفت و ترقی و دستـاو
" ھانا آرنت "ھوش وفکر و خرد زن امروزی را چه چيزسبب شده است؟ عقل و فھم بلند 

  ھا  را چگونه بايد توجيه کرد؟ 
اين زن اگر بنابر سرشتش بی عقل است، اين ھمه فھم و عقل را که مورد تائيـــد ھزار ھا 

ون علمی قرار گرفت و از مقبوليت عامه برخودار بود، ازکجا آورد؟ دانشگاه و صدھا کان  
خدای ديگری ھم نيست که در برابر آفريـدگـار يکتا و توانا قـد علم کند و برخ�ف رأی و 

!!خواست وی زنی را خلق کند که ميتواند صاحب ھوش بلند باشد  
.د فطرتش تغيير نموده باشدزن بی عقليکه از بی عقلی بيرون می آيد و عقلمند ميشود، باي  

ولی، ما ميدانيم که چنين چيزی نيست و چنين اتفاقی رخ نداده اسـت و ! بايد مرد شده باشد
. زن ھنوز ھم ھمان زن ـ از نظر ذات و سرشت ـ است  

خودمان، اين اعتصمامی ھا  و صد ... پس اين ھاناآرنت ھا، اين روزبه ھا و نگھت ھا و 
با آن ...  ھوشمنـد از کجا سر بر آوردند؟ اين ھمه عقل و دانش و ھا زن اديب و بادانش و

 بی عقلی طبيعی يا جبلی از کجا آمد و چگونه قابل توجيه است؟ 
واقعيت اين است که زن برخ�ف فرضيه ھا و سخنان حکيمانه اين و آن، بی عقل نيسـت، 

قوا و حيثيت ومقام وچون بی عقل نيست، بايد افضليت و فضيلت و دانش وعلم و پاکی و ت
اين موضوع را بايد به قول حافظ  بــه گوش شيخ شھر به . او کمتر ازجنس مخالفش نباشد

!ھر شکلی که است فرو کرد  
درقران، بارھا، اگرچه تعقل در قران در ھر موردی که است تنھا برای خداشناسی اسـت، 

ده اسـت، بلکه برای أنس و قران تنھا برای مردان نازل نش. ھدايت به تعقل داده شـده است
حال اگر زن بر اساس برداشـت و نظر پيشوايان يـا . جن، بشمول زن، نيز نازل شده است

جست، " کتاب" علمای دين، که بايد به نظر آن ھا ريشۀ اين برداشت ھـا و نظريات را در
بی بی عقل است، چگونه خداوند متعال وعادل و خبير از چنين موجودی که خود می داند 
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عقل است، موجودی که نميتواند فکر کند، ھوش و فراست و کيـاست ندارد، انتظار تعقل، 
انديشيدن يا بکار بردن ھوش را دارد؟  نميدانم که اين پيشـوايان دين، اين مردان خردمنـد 

 و متفکر و آگاه از ھمه چيز، گاھی به اين مسئله فکر نموده اند يا خير؟ 
د مرد، به آنچه خداوند در قران به زن نيزھدايت می دھد، فکـر و اگر زن قادر است، مانن

کند، برای خداشناسی، که موضوع ساده و آسانی ھم نيست، پس چرا زن را ـ  برخ�ف ـ 
تشخيص خداوندی بی عقـل تصور نمود؟ و چرا زن نميتواند به مسائلی  ساده و روزمره، 

 يـا مسائلی مربوط بـه زن و به موضوعات شخـصی و خصوصی و خانوادگی و اجتماعی
شوھـر و مادر و دختر و پوشيدن و پختن و خوردن و کار در خانه و در بيـرون فکر کند 

 و تصميم بگيرد؟  
چـرا حق زن  بخاطــر زن بـودن بايد ! چرا بايد آزادی زن بنام موجود بيعقل سلب گـردد؟

اخته شود و چـرا زن حـق کـار چرا نبايد زن بنام يک موجود برابر با مرد شن! تلـف شود؟
چرا زن بايد محتاج سرپرست وعھده دار ! را نداشته باشد؟... و حـق داوری وشھرياری و

و چرا اين متوليان دين، نعوذباg، به جای خداوند تکيه ميزنند و ک�م ...  و ! متولی باشد؟
 خدا را آن گونه که خود ميخواھند  تفسير و تأويل ميکنند؟

.ه اين بی عدالتی و ستم را بنام خدائيکه عادل خوانده ميشود، نميتوانم قبول کنممن، ھيچگا  
علمای دين امروز به خيلی از کار ھائی که در زمان پيامبر بدان عمل ميشد، بھمان شـکل 

دليل آن اين است که ميدانيم که نه انسان امروزی انسان آن زمان است و نه . عمل نميکنند
. است...  ھا؛ و نه عصر ما عصر ابراھيم و نوح و موسی و ايجابات و نيازمندی  

اگر چه تاريخ محصول اراده خدايان است، ولی قوانين کلی آن را خدايان : " ھومر ميگفت
ھومر شايد بيشتر از دوھزار و پنجصد سال پيشتر از مسئله گويـانی مانند ." وضع نميکنند

کری تنومنـد تری نسبت به مسئله گويان محسنی زندگی ميکرد، ليکن باوجود آن، دارای ف
، ولی برای ...برای ھومرھا نه توراتی نازل شده بود و نه انجيل و قران و . ما بوده است

مستله گويان ما که قران خود روشن و واضح می گويد که در کنار آيات غير قابــل تأويل 
 يعنی بيــان، شــرح يا توضيح تفسير(  آياتی وجـود دارنـد کــه قابل تأويــل و تفسر ھستند 

و تأويل، يعنی . ًمعنای نھفته در ک�می که بقـدر کافی روشن نيست؛ يا اص� روشن نيست
يعنی انسان ) شرح و بيـان يک سخـن بگونۀ غير از آنچه از ظاھر آن سخن فھميده ميشود
د وضع کنـد، قادر است که قوانين کلی را برای خانواده و اجتماع و رفاه و بھترزيستن خو

فھميدن اين موضوع خيلی دشوار است؛ اگرچه بيست و پنج قرن بعد از ھومــر ھا زندگی 
!  ميکنند  

سخنی که محتاج تفسير است ھر فردی ميتواند آنرا بگونـۀ که دلش ميخواھد و يا در حدی 
. که عقلش قد ميدھد يا آن طوری که منافع اش ايجاب مينمايد،  تفسير کند  

حرف روشن و .  شاھــد بر ايـــن مدعاست...  تفسير و ده ھا مذھب و فرقه و وجود ده ھا
.  ثابت و بدون شبھه به تفسير و اگر و مگر نياز ندارد  

حرفھای از اين رسته و دسته در فرھنگ دين گواه بر ... تأويل و اجتھاد و قياس وعقل و 
مان و ضرورت انسان ـ آنچه اين امر است که در امر قران ميشود بنا بر نيازمندی ھای ز
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به امور دنيوی انسان مربوط ميشود ـ قياس و اجتــھـاد و رأی و استحسان و استصــ�ح و 
قران برای انسانی که ھيچ . را مرعی داشته وعملی نمود... عقل ـ  از ھر دو مذھب ـ  و 

 نفرستــاده خداوند قران را برای خود فرو! گاه به يک حال باقی نمی ماند، نازل شده است
آنچه مربوط به خدا می شود، چون پنــدار دين آنست ! است که ھيچ تغيير در آن روا نباشد

اما در باب انسـان مسئله آن گونه !  که خداوند ھميشه به يک حال است، تغيير ناپذير است
!نيست که در باب خداست  

رابشری نيـــاز اسـت، بگذريم ازاين مطلب که برای تفسير ک�م فرابشری به ذھن و خرد ف
شايد به ھمين دليل باشد که حلقه ھای زنجير دين ھنوز ھم . ذھنی که ھمۀ ما فاقد آن ھستيم

جای درست خود را نيافته اند؛ و دين بعنوان يک منظومۀ فکری منسجم ھنوز ھـم از يک 
.تناسب ھندسی Dزم بی بھره است  

انی مسئله گو اين است که اينھا ھمواره يکی از اين بی تناسبی ھا در تفکر دينی دين پرور
و باوجود تفاوت ھای آشکار ميان حقوق زن و مرد، مدعی ھستند که زن در اسـ�م نسبت 

علت داشتن امتياز بيشتر زن نسبـت . به مرد از امتيازات يا حقوق بيشتر مستفيد شده است
 اين لطف و بزرگی زن درچيست؟... به مرد باوجود ھمه بيعقلی و گناه و کمبود و جرم و

اگــر از ! را کی در حق زن نموده است؟ اين مھربانی  از کيست؟ از خداوند و يا از مرد؟
و اگـر از مـرد ! خداست، چرا و به چه حقی مرد اين حق زن را به وی واگذار نمی شود؟

است، مرد با چه حقی در برابر خدا می ايستد و آن چه را که خدا به زن عنايت نکرده به 
!  زن اعطأ ميکند؟  

ازکسی شنيدم که جناب وزيرصاحب دفاع فعلی افغانستان، آن زمانيکه درپاکستان تشريف 
به ھر يک از صاحـب منصبان افغانيی که بــا پاکستان و بر . آی. اس.داشتند، زمانيکه آی

ضد حاکميت خلق و پرچم کار ميکردند، صد دالر به عنوان معاش تاديـه می کــرد ـ برای 
ـ  و اين عمـل را جناب وزير ... مه معاش برابر تعيين شده بود، صرف نظر از رتبه و ھ

جناب شان از اين بی عدالتی به آقايان شان شکايت کردند . صاحب غير منصفانه ميدانست
که اينکار که شما برای تورن ودگروال وجنرال يک برابرمعاش تعيين نموده ائيد، عادDنه 

ھـدف وی از اين پيشنھاد اين بـود که . ر اين قسمت تجديد نظر شودبايد د. و درست نيست
. باD ببرد. آی.اس. معاش خودش را آی  

و ! " فکری خوبی است: " پاکستانيھا که دراين مورد تا آن وقت فکر نکـرده بودند،  گفتند
 بجای اين که معاش جناب دگروال صاحب را باD ببرند، معاش ديگران را به تناسب رتبه

. ھای شان پائين آوردند  
منظور از ياد آوری اين مطلب اين بود که امتيازات بر اساس کار و ارزش و لياقت تعيين 

ِاگر زن بر اساس گفتۀ پيشوايان دين بی عقل و نادان نادان و نافرمان و مطرود . می گردد
اين امتياز را است، چرا بايد دارای امتياز بيشتر نسبت به مرد باشـد؟ اگـر ... و دوزخی و

خدا به زن عنايت کرده، درحاليکه زن مستحق آن نبوده است، پس نعوذ باg خداوند کاری 
. کرده که نبايد ميکرد، اگرچه خداوند به انجام ھر فعل قادر و مختار است  
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سبب اين امتياز به زن مردود و گنھکار و مؤجد صدھا شر، چيست؟ چنين کاری، بخشش 
لف کردن حق ديگری، بدون موجب، چگونه عدالتی است؟ اين کاربدون علت به يکی و ت  

؟!ًو اين گفتار واقعا کار و گفتار خداست  
اين تصور تنھا از ذھن يک موجود ستمگر، تنھا از يک مغز ناتوان وانديشه  ناپخته و نــا 

. متمرکز و سامان نيافته ميتواند بوجود بيآيد و نشأت کند  
ًيزنيم، بايد دانيم که عدالت يعنی چه؟ اص�عدالت، بخصوص زمانيکه ما ازعدالـت سخن م
 عدالت توزيعی، يعنی چه؟ 

عدالت، بخصوص عدالت توزيعی به معنی تقسيم تمام خوبيھا و بديھا مطابق ليـاقت افــراد 
ـ ... اگر زن لياقت ندارد ـ چون بيعقل است، کودن است، فاسد و فاسد کننده است و . است

!! ه کمبود بايد نسبت به مرد امتياز بيشترداشته باشد؟ اين عادDنـه نيستچرا باجود اين ھم
و اگر زن خوب است و به طبع آن مستحق امتياز بيشتر نسبت به مرد ميباشـد، چرا فاسـد 

است؟ و از ھمه باDتر خوبی زن در چيست؟... و فاسد کننده و مطرود و مردود و   
 که تفکيک آن دو در بسيــاری موارد خيلی مشکل اخ�ق و عدالت چنان در ھم آميخته اند

اگر زن بر طبق عدالت مشمول لطف الھی است، بايد از اخ�ق بھتری ھم نسبت به . است
و اگـر دارای اخ�ق بھتر !! در غير آن مشمول چنين لطفی نمی شــد. مر برخوردار باشـد

!است، چرا نبايد از اعتماد بيشتری بھره مند باشد؟  
ه گويان خودپرستی که بدون انديشه چشم ھای شانرا ميبندند و دھـان ھـای شان را آيا مسئل

 باز ميکنند، گاھی در اين خصوص تعمق نموده اند؟
اگرعدالت تقسيم خوبی ھا و بدی ھا برحسب لياقت است، وزن نيز برحسب خوبی ھائيـکه 

ر خوبی ھای زن دارد مستحق بخشش و عدالت است، چرا جامعۀ روحانيت نما ھا در براب
 بر زن خشونت روا می دارد؟ چه منطقی در اين تناقض گوئی ھا نھفته است؟ 

قيله "  به نظرصاحب اين قلم ھيچ منطقی در اين تناقض گوئيھا وجود ندارد به جز منطق 
! " و نان  

اما فھميدن منطق آن خواھـر ما که تيلفونی در تلويزيون آقای عمر خطاب از فيصله آقـای 
. ً پشتبانی نمودند واقعا برای ما دشوار استمحسنی  

اين کــه ." قانون احوال شخصيه زنان " چند شب قبل آقای خطاب برنامۀ داشت در مورد 
آقای خطاب خود در زمينه چه موقفی گرفته بودند و چه ميگفتند خود حکايت ھـا دارد کـه 

نی از کانادا در اين مورد که ًاين مقال فع� حوصله پرداختن بدان را ندارد، ولی حکايت ز
.به تائيد آن قانون پرداخته بود، چيزی نيست که به سادگی از آن گذشت  

 از اين خواھر مھربان ميپرسيم که شما از زندگی کشور ھای امريکا و کانادا، بخصوص،
با عايـد . در اينکشورھا برای پيشبرد زندگی بايد زن و مرد ھر دو کار کنند. اط�ع داريد

ًبه ھمين دليـل اسـت که تقريبا . نفر ميتوان زندگی نمود، اما به بسيار بسيار مشکـ�تيک 
زن و . ھمه کسانی که در اين دو کشور زندگی می کنند و توان کـار را دارند، کار ميکنند

به نظر شما اگر شوھرتان تنھا کار کند و مجبور باشـد تمام مصارف خانه . مرد بايد بدوند
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يد، با آن سيستم پولی جھنمی ای که در امريکــا و کانــادا، ھمچنان در اروپــا را تأمين نما
 موجود است، يک نفر  به انجام آن قادر خواھد شد؟ 

دوم اين که اگر شما بچه داشته باشيد و بچه ھا ھم به مھد کودک يا مدرسه بروند، شما ھم 
 گفته انـــد بدون شوھر يا بدون بعنوان يک مسلمان و به پيروی از دين و نگھبانان دين که

اجازه شوھر نبايد ازخانه خارج شويد، يک يا چند روزی نتوانيد يا نخواھيد ازخانه خارج 
شويد؛ شوھر تان ھم نه تواند ھر روز کار را ترک کرده بچه ھا را بمدرسه و کودکسـتان 

ائی زندگی را چگونه بيـرون ببـــرد، شما، يا شوھر تان به تنھ... و شما را برای خريـد و 
پيش خواھيد برد؟ بچه ھای تان را کی به کودکستان و بـه مدرسه و نزد دکتر خواھد برد؟ 

  خريد تان را کی خواھـد کرد؟ و سائر امور بيرون منزل را چگونه انجام خواھيد داد؟ 
 کانادا يا امريکا، افغانستان نيست که مامور صاحب با رفيق بازی و واسطه و يک سـاعت

خود را به خانه برساند و کار ھای شخصی خود را انجام داده اگـر ... شير غلـط زدن و يا
دلش خواسـت، دو باره به اداره برگردد و اگر دلکش نخواست، درکنـار نه نه اوDد بلمد و 
. با بچه ھا به بازی و خنده و مزاح بپردازد؛ يا به تماشای سگ جنگی و کاغذ پرانی برود  

نـه از پـدر و برادر در اين جا خبری اسـت . ما ھا در اين کشور ھا تنھا ھستيمبسياری از 
و نه از برادر و پدر شوھر و ديگر محارمی که ميتوانند ما را در خريد و ديگر کار ھای 

. بيرون کمک کنند  
در چنين وضيعتی و با چنين بيچارگی ای، شما برای مردمان مسلمان ما چــه راه حلی را 

 می کنيد؟ اين ھا چه گونه ھم معاش و ھزينه خود و زن و بچه ھای شان را تأمين پيشنھاد
کنند؛ ھم کارھای شخصی شان را در بيرون از منزل انجام دھند؛ ھم حکم دينی را که در 
شرايط و زمان ديگری نافذ شده رعايت کنند وھـم خواسته تيکه داران دين را که از شکـم 

عمل بپوشانند؟؟  گرم خود حرف ميزنند، جامه   
از خود آقای محسنی خواھش کنيد که برای يک ھفته از خدمتگذاری اين ھمه خدم و خشم 

از ايشـان . و سائر دستياران و مريدان و امکانات، فقط  برای يک ھفته، صرف نظر کنند
خواھش کنيد که ھمه کار ھای شانـرا تنھا برای يک ھفته خود شان انجام بدھند و از کسی 

آنوقت ھمه ما خواھيم ديد که ھمين آقای که ميخواھــد محدوديت ھای عرفی .  نگيرندياری
و شـرعی برای زنان وضع کنـد، زن خودش را برای خريـد و کـار بيرون، به بيرون می 

!  فرستد يا نه  
در آن وقت، و در آن صورت حديثی جعل و فتوای ديگری صادر خواھد شد، که شيوخی 

. احکامی مستثنأ اندمثل محسنی از چنين  
ًخصوصا اگراين شيخ بزرگوار درکانادا و امريکا يا دراروپا تشريف داشته باشند و چـون 
ًخودشان با آن سن و سالی که دارد و ازعھدۀ بر آمدن از خانه و خريد و حمل بعضا کيـلو 

.ھا سودا بر نميآيد، ناگزير از فرستادن خانم خواھند شد  
: که بوديمبرميگرديم به ھمان جائی  

صرف نظر از اين بحثھا، درکجای قران آمده که مرد بايد، يا می تواند چھار بار در ھفته 
 با زنش ھم صحبت گردد؟ 
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در قران آنگونه که مفسرين می گويند، تنھا از گرفتن چھار زن ياد شده است که آن ھم از 
ت از متشابھات ًقب�عرض کرديم که چيزی که قابل تفسيراس. نظررياضی قابل بحث است

است و متشابھات را ھر انسانی که دارای عقل سليم است می تواند به گونه ديگـری و در 
.حدود بينش و دانش خود تفسير کند  

دو دو تا و سه سه تا و چھار چھار تا را ميتوان بــه ھشت گونه، از دو  زن تا شانزده زن 
تنھا چھار زن در اسـ�م رسيده اند اين که مفسرين ما با چه منطق رياضی بگرفتن . فھميد

بايد احاديثی وجود داشته باشد؛ والی با فھم قاصربشری به قصد و نيت خداوندی پی بردن 
.  و درک برخی از ک�م خداوند برای ما انسان ھا از محاDت است  

: با آن ھم   
ربـوط موضوع چھار زن در قران در واقع منتفی شده است؛ زيرا اين امربه عدالت مرد م

قادر به اجرای عدالـت ) زن ( ميان دو، سه يا چھار انسان ) مرد ( و اينکه انسان . ميشود
است يا نه؛ فکرنکنم که با شناختی که ما امروز از اخ�ق، روانشناسی، اميال و دلبستـگی 

!داريم چنين چيزی ممکن باشد) مرد ( ھای انسان   
از ھمين ھم شأنان آقای محسنی در گفت و  درمورد گرفتن زن، ع�وه به زن اولی، يکی 

: ميفرمايند" صدای آلمان " گوئی با راديو   
معنی اين ..." ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خ�ف عدالت، حرام و گناه است " 

از اين عالی . است... سخن آنست که اگر زن اول رضايت داد، ازدواج دوم عين عدالت و
 پرسيم که آيا زن بـا آن روحيـه و روان وخصلـت و خـوئی که جنابان بسيار محترمانه می

شوھر و به رغبت خود حاضر خواھد شد ... دارد، بدون فشار شوھر و مادر و خواھر و 
 که شوھرش، آنگاه که او ھنوز زنده است، با زنی ديگری ازدواج کند؟

و زن اول ) شود ؟اگر مرد بچه دار نشد، چه بايد ( فرض کنيد زن اول بچه دار نمی شود 
بخاطر اين کـه شوھر بچه ميخواھد حاضر شد که شوھرش زن ديگری بگيرد، گرفتن زن 

 سوم و زن چھارم را چگونه بايد مرد توجيه کند؟ 
 در قران تنھا اجرا و رعايت عدالت بين زنان از جانب مردان، شـرط ازدواج ھای دوم و 

!  يا اين که زن بچه دار ميشود يا نهسوم و چھارم است، و نه رضايت زن ھای پيشين و 
ًخواھش من ازسايت افغان جرمن که غالبا جويای نظرخوانندگان شان در مورد قضايا می 
شود اين است که اين موضوع را يک بار به نظر خواھی بگذارند که چه تعداد از زن ھـا 

نـــد، زنی به ميل و رغبت خود حاضرند که شوھران شان وقتی که آن ھا ھنوز حيات دار
. ديگری بگيرند  

به اين وسيله ھم ما وھم اين آيت c ھا خواھند ديد، که صحبت از رضايت زن در گرفتن 
از اين راه اينھا در خواھنــد يافت ! زن دومی و سومی و چھارمی مرد چقدر مسخره است

 آن را تائيـد که چه تعـداد از زن ھـا با چنين نظری عالمانه و حکيمانه آنھا موافق ھستند و
!ميکنند و چه تعدادی از زن ھا آن را محکوم مينمايند  

از اين مسئله که بگذريم، اين عدالتی که اين آقا از آن سخن ميگويند در حق کی رعايــــت 
، ...شده است؟ عادل کيست؟ اين موجود بيعقل، مستوجب زندان و جزا و آتش و تھديــد و 
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 آن گونه که شايسته اوست به خاطر وی پرستش کنــد، موجودی که مرد نمی تواند خدا را
، ...موجوديکه بصورت شيطان آمده ، موجــودی که سبب به دوزخ رفتن مرد شده است و

چطور می تواند به يک باره عادل شود و عادل باشد؟ مگر عدالـت ناشی از داشتن عقل و 
... قارت و خـودخـوری و فھم بلند نيست؟ مگرعدالت ھمان است که بغل مرد را با ھمه ح

 با زن نو گرم کرد؟
باشد؟ .... و اگرعادل است و ميتواند عدالت کند، چرا بايد مستوجب آتش و زندان و قيم و 

 و چرا نميتواند برمسند عدالت ـ  قضاوت و داوری و شھرداری و شھرياری ـ بنشيند؟ 
شادکامی و شادخـواری جائيکه ! اين است قضاوت ومنطق مسئله گويان متدين ومسلمان ما

مردان رعايت شود و عشرتکده عشرت طلبان ـ شيوخ خوش گذران نود ساله ـ  از زنــان 
دوم و سوم و چھارم و کنيزکان نورسيده پر باشد، زن عادل است، ولی جائی که حـق زن 

!مطرح ميشود، مرد، اگر خدا نبود، خدای زن ميشد؛ و زن بايد وی را سجده ميکرد  
که ما وجود ھزارھا ستمی را که بر زن رفته و ميرود، وجود ھزارھـا آيت و خ�صه اين 

را که در مورد محدوديت حق زن و برتری مــرد نسبت به زن وجـود ... حديث و قول و 
 دارد، قبول کنيم، يا ياوه ھائيرا که در باره امتياز يا حق بيشتر زن نسبت بمرد می شنويم؟ 

 آقای محسنی در مورد زن بود که دم مرغ را بيشتر از پيش يکی ازھمين اقوال، قول تازۀ
. در معرض ديد ھمه قرار داد  

چه می شود کـرد که پيـری مصيبتی است؛ ھم ! از يک نگـاه آقای محسنی ھم گناھی ندارد
!   برای خود و ھم برای ديگران  

! خواھد کشيدتا ببينيم سر انجام ما با اين پيران ـ از جمله با خودمان ـ  به کجا ھا   
 


