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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١١/٠٧/٢٠١٠                           مليحه ناياب
  

  )برقع(  پوشش ،آيا شهادت دو زن و يکمرد
  ؟..اهانت به زن مسلمان نيست

  
 مراجعه ميکنيم و "سوره  مجادله"به   در صدر اسالم ،در مورد پامال کردن حقوق زنان مسلمان در جوامع اسالمی

 و ظالمين را همچنان متوجه عاقبت بد ،وش دادهگ) زن( طبقه مظلوم دا و شکايت اينمی بينيم که خداوند تعالی به ن
  . اعمال شان گردانيده است

 نتنها زنان مسلمان را از عرف ظالمانه بنام ،اين سوره که آغاز گر نهضت زن مسلمان در جهان اسالم ميباشد
 ،دند تا در برابر آن کفاره بدهند مکلف بو،گفتن آن روی عادت   بلکه مردان با تکرار هر بار، نجات بخشيد"ظهار"

به اساس همين حکم تعداد .  ترک بگويندً  تا آن عمل زشت را کامال،بوده است) کنيز و يا غالم(که عبارت از آزادی 
  . غالم نيز از قيد اسارت آزاد گرديدند زياد از کنيز و

بر دين و حقوق اجتماعی اش به اثبات  در حقيقت رسالت  زن را در برا،ياد ميشود) المجادله(اين سوره که بنام 
  . ليکن کمتر در مساجد و محافل اسالمی در مورد آن صحبت ميگردد  و،ميرساند
 برای دفاع از حقوق خود و ديگر زنان معصوم که در برابر  اين ،نام داشت و از قوم انصار بود) خوله( اين زن

  نزد رسول خدا آمد تا در مورد اين ، مواجه گرديده بود زندگی خود و فرزندانش با مصيبت و بدبختی،فرهنگ ناپسند
  . رنج بزرگ اجتماعی مشوره و راه حل را پيدا نمايد
نظر به عرف مردم به آن زن که شوهرش ) ص(ليکن پيغمبر  و،هرچند اين رسوم و عادت قوم عرب ظالمانه هم بود

  .تو بر شوهرت حرام شدی:   گفت،وی را بجای مادر خود خوانده بود
 و اگر نزد خود نگهدارم مصارف زندگی ،اگر فرزندانم را به او بسپارم نزد پدر خوار ميشوند: بار ديگر زن گفت

  .تو بر شوهرت حرام شده ای: رسول خدا باز هم سخن اول را تکرار نموده و گفت. شان برايم گران تمام ميشود
  ...ه دادم نرسی من شکايت خود را نزد خداوند ميکنماگر ب:  با آواز بلند به پيغمبر گفت،زن که به آن راضی نبود

تا به مردان :  خطاب به رسولش فرموده گفت،خداوند تعالی که هميشه يار بيکسان هست به جانبداری از حق زن
ز انها آ زيرا زنان شما مادران شما نيستند به جز خود مادران شما که ،بفهماند که چنين عمل نا صواب را ترک بگويند

  ..نيا امده ايدبه د
 يعنی هر بار که از روی خشم و خطای ،البته ترک اين عادت برای عده ای زياد از مردان کار ساده و آسان هم نبود

 و اگر ،را آزاد کنند) برده( يعنی يک ، تا کفاره بدهند،ن مکلف بودندآ به حکم قر، ميگفتند)ظهار(لفظی به زنان خود 
 درعوض برای شصت مسکين سه وقت ، و اگر قادر به انجام آنهم نبودند،ه بگيرند دو ماه پی در پی روز،ميسر نبود
  . غذا بدهند

برابر حق زن  متاسفانه امروز در. صدا و شکوه زن به خداوند رسيد و از مصيبت بزرگ رهايی پيدا نمود! آری
  . يگيرد ظلم و بی عدالتی های زياد صورت م،مظلوم به طريقه های ديگر که خود راضی نميباشد

 زنهای جوان را بی سرنوشت در کشور های اولی شان که صاحب طفل هم ،بعضی از مردان بدون ترس از خداوند
 و البته انواع بی عدالتی های ديگر که قصه های ، تا  در خدمت پدر و مادر شان قرار داشته باشند،شده اند رها کرده

  ؟ ..خداوند تعالی ناله و تضرع آنها را ديده و شنيده است. تدرد آور اين مظلومان بار ها به گوش مردم رسيده اس
 بی دفاع مورد ۀ باالی اين طبق،بعضی از رسم و رواج های کهنه را به استناد روايات و بعضی از احاديث پيغمبر

 ببار  و برای نسل جوان امروز مشکالت زياد، تصاميم از جانب مردان و بزرگساالن اتخاذ گرديده،اجرا قرار ميدهند
 که بيشتر آنها را قربانی اين سنت ها فرهنگی ،يکی هم ازدواج اجباری بدون رضايت خود شان ميباشد.  آورده است
  . ساخته است

غربی ها همچنان علت عقب مانده گی کشور های اسالمی و به خصوص جامعه زن مسلمان را مربوط به فرهنگ 
  .سنتی اين کشور ها ميدانند

اگر به . در هر نيم ساعت يک زن در موقع والدت وفات ميکند: ر مورد زنان افغان آمده است کهگذارشی از کابل د( 
 به خصوص اشخاص که دليل چهار زن گرفتن مرد را زياد بودن ،دقت اين مطلب مورد غور و مطالعه قرار گيرد

. در موقع والدت از دست ميدهند زن جان های شرين خود را ٤٨ميدانند و بدانند که تنها در يکشبانه روز)  زن بيوه(
  . ) اينکه در اثر واقعات ديگر به شمول  بمباران در جنگها به چه تعداد زنها مميرند احصائيه دقيق آن در دست نيست

 اما نظر به احصائيه که از طرف نهاد های در دفاع از حقوق زن به ،گرچه در مورد علت آن چيزی گفته نشده
 به زنان ، علت مرگ زنان را در موقع والدت،به نشر رسيده است) یئافريقا(ی وص در مورد کشورهای سنتخص



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 تا با ارايه همچو گذارشات داغ از حاالت رقت بار ، که در سنين پاينتر از پانزده سال ازدواج نموده اند،نسبت داده
  .  زنان مظلوم جوامع اسالمی جهان را باخبر سازند

  ؟ ..از جمله گناهان نا بخشيدنی و ستم در حق آنها نيستآيا ناديده گرفتن حقوق زن مسلمان 
  ؟.. اهانت به زن مسلمان نيست،آيا شهادت دو زن و يکمرد

 سبب عزت بيشتر زن مسلمان در ، جهانیالبته قبول کردن شهادت يک زن مساوی با يکمرد همانند ديگر کشورها
 آيا خداوند تعالی بنده را مجازات ،ير بميان آيديغين تاگر ا. زی جهان اسالم ميگرددبرابر زنان غير مسلمان و سرفرا

  ؟.خواهد کرد
 آيا خداوند تعالی اين ، زن نصف خون بهای مرد محاسبه ميگرددیخون بها) ايران(در بعضی کشورهای اسالمی (

  .)  زيرا فرق ميان بهای خون يک انسان آزاد با انسان آزاده ديگر وجود ندارد،عمل آنها را خواهد بخشيد
  

  روی مصلحت در آنزمان و به داليل مختلفه از جمله تهمت بستن عمل زنا باالی زنان ،شهادت دو زن  و يکمرد
يا هم   از حق مهر خود بگذرد و، تا زن مجبور گردد، عداوت ها بوده،بيگناه که مورد عالقه مردی قرار نميگرفت

به شاهدان ضرورت بود که بعضی مردان از جمله زنان و البته برای ثبوت اين ادعای شان .. دست به قتل آنها ميزدند
 تا ،اين اعمال آنها سبب  گرديد..  تا بدين وسيله گناه را از گردن خود دور سازند ،کنيزان خود شاهد ميگرفتند

 ديگری ممکن روی احساس ،درعوض يکمرد دو زن در موقع شهادت حاضر باشند تا اگر يکی حقيقت را پنهان کند
 بيشتر قضايا پوشيده و يا ،از اينکه به کنيز وعده آزادی يا ازدواج داده ميشد. حقيقت قضيه را افشا کند) نوجدا(پاک 

  .ن در چندين آيات متعدد در مورد ظلم مردان درحق زنان آمده استآ که در قر،به نفع مردان تمام ميگرديد
 تا در حضور مردم شهادت ، فراوان وعده کردزن بد کاره را اجير ساخته و برايش پول: در باره قارون آمده است

 ،اما وقتيکه چشم زن به موسی ع افتيد.  تا مردم از وی روی گردان شوند، که از موسی ع حامله ميباشد،داده بگويد
  .    که وی را قارون وادار ساخته بود تا اين تهمت را بسته و دروغ بگويد: زير تاثير وجدان قرار گرفته حقيقت را گفت

 در حاليکه از شناخت ، برای شهادت به محکمه حاضر ميشوند،امروز در افغانستان مرد ها در برابر پول اجير شده
  .کامل شخص و قضيه هم چندان اطالع  نميداشته باشند

 زيرا ، اين خود جفا در حق زن وهم  در حق دين است،از اينکه دليل شهادت دو زن را نسبت ميدهند به عادت ماهانه
 تا شاهد ديگر که عذر شرعی نداشته باشد درعوض اشتراک ،ميتواند معذرت بخواهد) حيض(ن در حالت يک ز
  . نمايد

 بخصوص اينکه زنان با درجات عالی ،را جدی تلقی نميکنند) حيض (ۀاست که چرا جهان غرب اين مسئلسوال اينج
ه حيض و ناراحتی های مزاجی در آنها  دور، احساس مادری، عقلۀآيا مسئل. قضايی کار ميکننددر دستگاه های 

به ارزشهای معنوی زنان مسلمان لطمه   و صرف در زنان مسلمان وجود دارد که به آن اشاره ميکنند و،وجود ندارد
  .ميزنند

  ؟ ..شهادت دو زن برابر به يکمرد حساب ميگردد) يهوديت و مسيحت(آيا در اديان ديگر 
مردم ) کلچر( بلکه ، به امر خداوند نبوده،رهنگ ها مورد قبول واقع نميشدف  شهادت زن در بعضی از،اگر در گذشته

وليکن امروز بسياری اديان با .  که حضور زنان را در اجتماع برای خود عار ميدانستند،آن سر زمين چنين بود
  .       شرايط و ايجابات زمان مخالفت چندان ندارنده نظر ب،رات کلتور و فرهنگ جامعه خوديتغي
) عادت ماهانه(البته اين زنان همچنان ايام . را زن به عهده گرفته است) ستره محکمه( امريکا مقام ۀر اياالت متحدد

 حتی در اداره امور فضايی ، چوکی های بسيار حساس در ساحات مختلف، تفاوت با زنان جوامع ديگر ندارند،داشته
  .نيز نقش ارزنده و فعال داشته و قدم به مهتاب گذاشتند

   
 ، که باالی فرهنگ جامعه تاثيرگذار ميباشد، زاده تراوش های فکری خود آنها بوده،ديدگاه ها و نظريات هر انسان

 در برابر ،البته شرايط کنونی اوضاع اقتصادی و سياسی جهان ايجاب نميکند تاخالف قوانين بشری و عدالت اجتماعی
حضورزنان در امور کشور کمرنگ  ين اواخر و با گذشت هر روز چنانکه درا،زنان مسلمان اين وضع ادامه پيدا کند

  .   تعداد کمی نظر به گذشته در لست کانديدان ديده ميشوند، پارلمانۀ حتی در انتخابات آيند،تر شده ميرود
 اين خود ،جلو گيری نمايند) فرهنگ زن ستيزی(کمبود علمای دين که بتوانند از  ی کامل به کالم الهی وئعدم اشنا

 با روشنائی چراغ ، تا ذهنيت های تاريک را،البته روشنفکران دلسوز جامعه ميتوانند. مشکالت را ببار آورده است
 نه برگشت دو باره به ، با کاروان تمدن يکجا به پيش رفت،ر دادهيغيش در دفاع از حقوق زنان مسلمان تعلم و دان

  ... عقب
 ،بدون در نظر داشت موقف زن مسلمان با ايجابات عصر امروز) شهادت دو زن و يک مرد همچنان حجاب تحميلی(

 زندگی اجتماعی زنان را در قرن بيست و يکم نبايد خدشه دار ،اما تحت قوانين ديروز که آنهم روی ضرورت بوده
عنی در ي.  زيرا خداوند تعالی طرفدار بی عدالتی در حق بندگانش نبوده و از نيات قلبی آنها کامال باخبر ميباشد،ساخت



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 در حاليکه به مقابل رشوه ستانی که عمل خالف ،سخت پافشاری ميکنند ،برابر شهادت يک زن حساسيت نشان داده
  .  حساسيت از خود نشان نميدهند،شريعت ميباشد

  
  ؟..ظلم به حق زن مسلمان به حساب نمی آيد) چادری(آيا برقع 

زنان مسلمان در ساحات مختلف و به خصوص خدمات اجتماعی و قيودات شديد مانع رشد استعداد ها نهفته و تعليمات 
 تا با رشد استعداد ها سطح دانش علمی و فرهنگی در کشور ، که جامعه به آن سخت احتياج دارد،صحيی آنها گرديده

  .  رونق بيشتر پيدا نمايد
ب سراپا  اسالمی را  چنانکه حجا،جريمه و تحقير شدن زنان مسلمان در محضرعام  يعنی کشور اسالمی ايران

قصه داغ روز ) برقع(طر پوشش سراپا ه کردن زنان مسلمان در اروپا بخا و برعکس آن جريم،مراعات نکرده باشند
با چه مشکالت مواجه بوده و بر سر آنها چه ) قرن بيست و يکم(تا از زندگی زنان مسلمان که در . و سر زبانها ميباشد

 خواستند تا توجه ،ته برای مردم کشورهای غربی اين وضع غير قابل تحمل بودهالب. ميگذرد جهان را باخبر سازند
راه بيرون رفت از اين ) جريمه( تا با آوردن قوانين ،جامعه جهانی را نيز به موقف اين زنان بی دفاع جلب نموده
  . معضله بزرگ اجتماعی را برای کشور شان سراغ نموده باشند

  
  ؟.ان و جهان اسالم تلقی نميگرددآيا اين خود تحقير به زن مسلم

 و برای کسانيکه به اسالم مشرف ،بعضی قوانين در صدر اسالم نظر به مصلحت و ضرورت آنوقت نافذ گرديده بود
  . قبول و تطبيق اين احکام و امر دعوت بسوی اسالم را مشکل ميسازد،ميشوند و به خصوص طبقه زن

  ، از اينکه چرا و خاص شامل حال کدام طبقه بوده است،ب آمدهرا با جلبات که در سوره احزا) چادری(حجاب 
 حجاب در جهان اسالم به اشکال و ديزانهای مختلف مطابق به ذوق ها فرق داشته ،تفاسير در مورد آن متفاوت ميباشد

را که اسم اين ديزاينر ظالم ) چادری(و اما در مورد حجاب تحميلی .  کس به سبک خاص خود حجاب ميپوشندو هر
 تا با خط زرين و درشت در جمع مبتکرين و ناموران جهان درج صفحات خود ،تاريخ هم فراموش کرده است

  .. ميکرد
 هر نوع تبعيض که مانع بيشرفت جهان اسالم ، تا با نورعلم و معرفت و شناخت بيشتر از اسالم،پس وقت آن رسيده

 با اتفاق و همنظری راه چاره آنرا سراغ بايد ،ده است و تا به امروز سبب بيچارگی مردم مسلمان جهان ش،گرديده
 عدالت و صلح  در ، به همان اندازه به مفهوم آزادی،هر قدرکه به مفاهيم آيات مبارکه قران بيشر دقت گردد. کرد

 نزد  و زنی را وادار ميسازد تا، که تا چه اندازه در صدر اسالم آزادی بيان و عقيده وجود داشته است،اسالم پی برده
  .  به رسوم نا پسند که سبب بدبختی زنان مظلوم گرديده بود خاتمه بخشد،رسول خدا آمده

 زنان مسلمان خود را با رنج و عذاب روحی و روانی بيشتر مقابل ميبينند که يکی ،متاسفانه امروز بدتر از آن دوره
 در قيد چادری و در اجتماع خود ،ی نهفته که موجود آزاده ای با استعداد ها،ميباشد) برقع(همين حجاب تحميل شده 

  . زندگی روزانه هم  برايش تلخ و دشوار گرديده است،اسير بوده
 و جانب ديگر شدت گرما ،پوشيده و فاصله  را طی نمايند که از يکسو طفل دربغل داشته) چادری(اگر آنها خود 

 در آنصورت نتنها طراح و ، را هم ديده نتواند حتی نزديک پاهايش،تابستان نفس کشيدن را به آنها سخت ساخته باشد
 به زنان قبوالنده و آنرا به امرخداوند نسبت بلکه کسانيکه اين عمل ظالمانه را اجبارًا) چادری(ديزان کننده اين پديده 

  .  البته در روز آخرت جوابگو در برابر خداوند تعالی و بندگان مظلومش خواهند بود،ميدهند
  

  . روز زن است، همان يکروز برايش–ردد گزن مظلوم هرروزيکه ياد از 
  

  به اميد توفيق و ياری خداوند
                                               

  
  
  
   


