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ملیحه ناياب

حقوق و آزادی زن مسلمان از ديد اسالم!..
در مقدمه بايد گفت :زمانیکه طالبان بر سر قدرت بودند ،روزی چهرۀ يک زن افغان در پردۀ تلويزيون ظاهر گشت که با
چادری (برقه) نصف بیشتر از رويش را پوشانیده بود و معلوم می شد که با هراس و ترس در مقابل کمره قرار گرفته ،تا با
فرصت دست داشته با چند جملۀ کوتاه پیامش را برای مردم جهان و بخصوص افغانان خارج کشور برساند ،تا برای نجات آنها
از قید رژيم مستبد "طالبان" اقدام عاجل نمايند.
البته ديدن آن چهرۀ مظلومانه قلب هر انسان با احساس را متأثر می ساخت ،برای اولین بار بود که يک پارچه شعر تحت
عنوان " زن افغان" سرودم تا آن صدا را بی جواب نمانده باشم .ولیکن خود را کامأل راحت نديده و اين انگیزه سبب شد تا
حیات اجتماعی زنان مسلمان را " از گذشته تا امروز" مورد
مطالعه ،ارزيابی و بخصوص از "ديدگاه اسالم" قرار داده ،تا
کتابی در دفاع از حقوق زن تهیه بدارم ،با توجه بسیار دريافتم که:
(تا حقوق و آزادی زن مسلمان در مساجد مورد احترام قرار
نگیرد ،خشونت علیه زن از میان نخواهد رفت)..
منظور از ذکر کلمه آزادی در اينجا اراده قوی ،اعتماد به نفس و
استقالل فکری ،در يک زن مسلمان می باشد که خداوند تعالی
برای بندگانش ارزانی فرموده است ،و نه آن آزادی ها که از نظر
بعضی ها با بی بند و باری در اشتباه گرفته شده است .چنانکه در
زمان "اعلیحضرت امان اهلل خان غازی" شاه دلیر و علم دوست
يک حرکت مثبت که افغانستان را بسوی ترقی سوق می داد ،با
همین کلمه "آزادی زنان" که گويا آنها را بسوی بی بند و باری خواهد کشانید با سقوط مواجه گشت .متأسفانه زنان افغان طی
چند مرحله تأريخ به نام (نهضت زنان) از قید پوشش "چادری" رهايی يافته ،حق تحصیل و کار پیدا نمودند ،ولی با تأسف زياد
اين سعادت "آزادی" دوباره از آنها گرفته شد که خود نقش و اختیار در آن نداشتند.
بار دوم اين نعمت "آزادی" در زمان صدارت مرد ترقی خواه (سردار محمد داوود خان شهید) نصیب زنان گشت که سالیان
زياد در پايتخت و شهر های بزرگ دوام پبدا کرد .اما با آمدن (طالبان) زنان مظلوم با خشن ترين وضیعت در قید "چادری" و
چهار ديوار منزل محبوس گرديدند که بار ديگر بعد از سقوط رژيم طالبان دوباره به آن دست يافتند .آزادی زنان در دوره
"اعلیحضرت امان اهلل خان و رژيم شاهی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه" با دورۀ حکومت (کرزی) قرن بیست و يکم تفاوت
زياد دارد ،يعنی آن دلیر مردان تأريخ اول آزادی را به زنان و دختران خود داده ،يعنی از خانواده های خود شروع کردند و
در حضور صد ها مامورين دولت و هزاران افراد ملکی و نظامی در مراسم رسمی حضور می يافتند ،تا ديگران نیز اين
شهامت را به خرچ داده زنان خود را از بند چادری جبری رهايی بخشنده تا نفسی به راحت بکشند .ولی با تأسف زياد که
درين مدت طوالنی حکومت فعلی ،دولت مردان خود حاضر نیستند تا به زنان شان اين نعمت آزادی را که در زمان پیغمبر ما
بود بدهند ،يعنی حضور زنان خود را در اجتماع الزمی نمی دانند ،حتی در میان جامعۀ زنان . . .آنها را از اجتماعات دور
داشته که جای افسوس است.
آيه "  40سوره آل عمران" حقوق و آزادی زن مسلمان را بصورت واضح بیان و نقش زن را در اجتماع روشن میسازد .درين
آيه آشکار میشود که خداوند تعالی طرفدار پرده نشینی زن نبوده تا زن از اجتماع بدور باشد .به حضرت مريم که در محراب
خود مصروف عبادت و نیايش بود ،برايش هدايت داده میفرمايد:
" ای مريم ! پروردگارت را اطاعت کن ،سجده نما ،با رکوع گذاران رکوع کن"
در حقیقت مريم که يک زن بود او را بسوی جماعت که اکثريت مردان بودند سفارش می کند تا با سجده و رکوع گذاران سجده
و رکوع نمايد ،يعنی بسوی مردان متعصب که معابد را در گرو خود داشتند ،رفته و رسالت خود را در امر خداوند اداء
نمايد ،که زنان در معابد راه نداشته و اجازه ورود به آنها داده نمی شد.
حضرت مريم اولین زن پیش گام درين راه بود که جايگاه و مقام زن را در معابد تثبیت و تضمین نمود ،زيرا راه ندادن زن
در مساجد و معابد سبب پايمال شدن حقوق مدنی زنان در اجتماع گرديده ،خشونت علیه اين طبقه مظلوم را بیشتر می سازد.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آيه فوق زمانی توجه مرا بیشتر جلب نمود که طالبان زنان مسلمان را در قید چادری و چهار ديوار منزل اسیر و حقوق انسانی
آنها را پايمال ساخته بودند و حتی بدون محرم شرعی اجازه بیرون رفتن برايشان داده نمی شد .ترس ايجاد می نمودند تا
حضور زنان را در اجتماع کمرنگ تر سازند .در حالیکه زنان با شهامت مسلمان در جنگ ها اشتراک و در برابر دشمن از
سرزمین خود دلیرانه دفاع می نمودند مانند ماللی قهرمان و امثالش .در جنگ اول جهانی زنان دلیر ترکیه چونکه مردان شان
مصروف جنگ با دشمن بودند ،امنیت خانه ها و منطقه (کوچه) ها را خود بدوش گرفته بودند.
در صدر اسالم زنان و مردان مسلمان مخلوط با هم يکجا در مساجد و محافل مراسم دينی را اداء می نمودند و از آزادی فردی
و اجتماعی يکسان برخوردار بودند که اين خود عدالت و مساوات در میان بندگان خداوند را ثابت میسازد .و مثال زنده مراسم
و مناسک حج امروز می باشد که مخلوط بودن (زن و مرد) مسلمان را هرسال شاهد می باشیم ،لیکن در اکثر کشورهای
اسالمی از جمله افغانستان زنان در مساجد راه ندارند و به همین سبب حقوق مدنی آنها نیز تلف و خشونت علیه زنان بیشتر
می باشد.
خداوند در میان بندگان (مرد و زن) فرق قايل نبوده هر دو نزد پروردگار دارای حقوق مساوی می باشند .فضیلت و برتری
در عمل تقوی (مرد و زن) حساب شده ،خداوند به حضرت مريم که يک زن بود برهمه کسان فضیلت و برتری بیشتری داده
است .زنان عیسوی در سراسر جهان بدون تبعیض در کلیسا ها در کنار مردان (مخلوط باهم) در ادای مراسم دينی شان قرار
می گیرند .در زمان طالبان زنان کشور ما توسط شیشه های رنگه از روشنايی داخل اتاق محروم شده بودند ،چه رسد به نور
علم و روشنی از داخل مسجد.
در قرآن از آسیه زن فرعون ياد شده ،زمانیکه از دست شوهر ظالم از خداوند خواست تا برايش در بهشت خانه ای بسازد.
خداوند تعالی بنده های مظلوم خود را دوست داشته به فرياد آنها گوش می دهد ،ظالمان و ستم گاران را دوست ندارد.
زنان مسلمان از حقوقی که خداوند تعالی برای آنها داده است ،درست آگاهی نداشته و گاهی هم خود سبب تلف شدن حقوق شان
می شوند .از آنجمله "مهريه" که حق مسلم زن و حکم از جانب خداوند تعالی می باشد ،يعنی طور بخشش (تحفه) از طرف
شوهر به خانم داده می شود ،و لیکن اکثريت زنان به آن دسترسی پیدا نکرده و امروز به شکل يک عرف روی ورق کاغذ
نوشته شده و بعد به فراموشی سپرده می شود ،يعنی بروی يخ نوشته و به آفتاب گذاشته می شود .چنین تصور می کنند که
تعیین مهريه برای زن صرف بخاطر طالق تعیین می شود که در آنموقع بايد پرداخته شود ،با اين طرز فکر بسیاری مردان
در برابر زنان شان به اصطالح قرض دار (گردن بسته) باقی می مانند( .مهريه) در موقع عقد نکاح از طرف مرد به اندازه
قدرت و توان مالی برای زن تعیین می گردد که بايد در اختیار خود زن قرار گیرد ،غیر عادالنه نبايد تعیین و باالی مرد
تحمیل شود...
در زمان خالفت حضرت عمر فاروق ،يک زن مسلمان در داخل مسجد با استقالل کامل (آزادی) از حق تعیین " مهريه خود"
دفاع و با حضرت عمر رض دعوی نمود .چون حضرت عمر می خواست از مقدار مهريۀ زنان چیزی بکاهد .خلیفه عادل
باالی منبر رفته خطاب به مردم گفت :اين زن راست می گويد و من اشتباه کردم اينست عدالت اجتماعی که از طريق مسجد
زن به حق مسلم خود رسید .اگر ديموکراسی (اسالمی) به آن نام گذارند ،خشم يکعده افراد (متعصب) برافروخته خواهد شد.
هرگاه يک زن مسلمان (چادری) اجباری را مخالف قانون اسالم (قرآن) بخواند و صدای اعتراض اش را بلند کند مورد خشم
افراطیون قرار گرفته ،آنرا ثمره ديموکراسی وارد شده ،يعنی تحفه غربی ها می دانند که در آنصورت خشونت علیه زنان را
بیشتر می سازد .در خبری آمده است:
در مظاهرات کشور مصر زنان و دختران با شهامت مصری در کنار برادران خود شرکت نموده بودند ،گروه قبأل تنظیم شده،
سبب آزار جنسی و اذيت يکعده دختران و زنان گرديدند که با همچو اعمال ضد اخالقی و اسالمی ترس و هراس در میان
مردم و بخصوص زنان بوجود آورده ،تا از حضور آنها در اجتماع کاسته شود .به همین نسبت زنان مسلمان جرأت اجرای
کار های مهم اجتماعی را نمی کنند.
در شهر کندهار به فارغان طبقۀ اناث دستور داده شد ،تا برای کاريابی درخواستی ندهند و در خانه های خود باشند .دشمنان
ضد پیشرفت و علم که با قهر و خشونت می خواهند حکومت داری و باالی نظام ديموکراسی تسلط پیدا کنند ،سنت های کهنه و
ظالمانه را بنام دين و شريعت باالی مردم مورد اجراء قرار داده ،ترس و خوف را همواره در میان مردم ايجاد نمايند .اما
مردم علم پرور (اعم از زن و مرد) ديگر حاضر نیستند تا دست آورد های که بعد از يک دورۀ تاريک دوباره بدست آورده
اند ،بار ديگر از دست بدهند.
" آيه  08سوره بقره" در مورد قوم ظالم "يهود" آمده ،که خداوند به آنها سفارش می کند تا اسرأ را که اسیر گرفتید به قتل
نرسانید و مردمان را از منازل شان خارج نسازيد ،اما آنها نصف آيت را قبول کردند ،يعنی اسراء را به قتل نمی رسانیدند،
ولیکن نصف ديگر آيت را انکار نموده ،يعنی مردم را از منازل شان خارج می ساختند :خداوند تعالی می فرمايد:
" در حالیکه هر دو حکم تورات است ،ايمان به يکی و کفر به ديگری ،کافر شدن به همه تورات است".
متأسفانه مسلمانان بجای عبرت گرفتن از اين آيه " 08سوره بقره" در زمان طالبان که ادعای (اسالم سچه) را می نمودند ،يک
قدم جلوتر رفته ،يعنی نه تنها که اسیران را در شمالی و بعضی مناطق ديگر به قتل رسانیدند ،بلکه مردم را از خانه هايشان
د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نیز بیرون ساختند ،يعنی کل "آيه  08سوره بقره" را ناديده گرفته آنرا انکار نمودند .در آن وقت پای ناتو هم در میان نبود که
اين مسلمانان بی رحم از خداوند نترسیدند ،برخالف آيات قرآن علیه مسلمانان خود بر سر قدرت باهم جنگیدند و نه برای دفاع
دين اسالم  . . .همچنان بعد از سقوط رژيم طالبان قتل اسراء آنها در "مزار شريف" مثال ديگريست که مخالف حکم همین آيه
از قرآن می باشد که بجای توبه و عذر خواهی هنوزهم بعضی ازين چهره ها و گروه ها بر سر قدرت تالش دارند .ناگفته
نماند (طالبان و حزب اسالمی) کارمندان و سربازان ملکی و نظامی دولت را اسیر گرفته آنها را به قتل می رسانند و سر می
برند .در حالیکه دولت و ناتو اگر مخالفین را دستگیر کنند آنها را محبوس ساخته و به قتل نمی رسانند ،مگر در زمان درگیری
جنگ .متأسفانه مراکز و مساجد که به مشکالت مردم از ديدگاه اسالم مطابق به ايجابات عصر بدون تعصب و تبعیض
رسیدگی شود وجود ندارد..
چگونه صدای زن مسلمان به گوش ها برسد در حالیکه دولت مردانی که در قدرت هستند ،خود ناقضین حقوق زن بوده با
گروه هايی که افکار و ارادۀ آنها برهمه واضح و روشن است می خواهند معامله گری و در قدرت شامل سازند ،مردم مظلوم
را قربانی اين بازی های سیاسی خود نموده ،که البته در برابر تأريخ و نسل های آينده جوابگو خواهند بود .خداوند تعالی حق
زندگی و آزادی را برای بندگانش "زن و مرد" عطا فرموده است .نهضت زنان که در گذشته توسط دولت مردان شجاع و دلیر
و زنان با شهامت که در کنار شان قرار داشتند مانند "ملکه ثريا" دروازه های امید و خوشبختی را بروی زنان کشور باز
گردانیدند .ولیکن امروز حمايت نهاد های بین المللی و سازمان های در دفاع از حقوق زن اگر نباشد ،تهديد ها برای خنثی
نمودن اين روند "ديموکراسی" وجود دارد با آنکه زنان آگاه و مردان با فرهنگ برای تأمین حقوق و آزادی مردم رنجديده
کشور زحمت زياد می کشند ،و نمی گذارند تا يکبار ديگر اين سعادت آزادی "ديموکراسی" دستخوش سیاست های مغرضانه
منطقه و حرکت های ضد اسالمی گردد .چون حقوق و آزادی زن بستگی به نوع نظام سیاسی کشور دارد ،پس مردم جامعه
بايد در انتخاب لیدر (رئیس دولت) بسیار دقیق و هوشیار باشند تا دست ظالمین را بار ديگر در قدرت و سرنوشت مردم داخل
نسازند.
حقوق و آزادی "زن" از ديد اسالم ،در آيه های دوم ،سوم و چهارم سورۀ مجادله به وضاحت ديده می شود که چگونه يک
زن خود تصمیم می گیرد تا علیه رسوم خرافاتی و ظالمانه در دفاع از حق خود مبارزه نمايد .اين زن خوله نام داشت ،نزد
رسول خدا آمد ،چون شوهرش او را بجای مادر خوانده ،برای خود حرام ساخته بود .رسول خدا حکم صادر کرده نمی
توانست . . .زن هم که قربانی اين رسم جاهالنه شده بود سر مجادله را با پیغمبر گرفت و گفت :اگر چاره برايش پیدا نکند
شکايت خود را به خداوند می رساند .مراجعه شود به "سوره مجادله" خداوند تعالی صدای زن را شنیده مشکلش رفع و به
زندگی اش سرفراز برگشت...
وقتیکه مقايسوی حیات فردی و اجتماعی زنان امروز را با هزار و چهار صد سال قبل از نظر بگذرانیم ،ديده می شود که
چگونه زنان مسلمان با اراده قوی و اعتماد به نفس بدون خوف و هراس در اهداف خود مصمم بودند و اما امروز يکعده زنان
مسلمان به زير پوشش چادری اجباری نه (اختیاری) قرار دارند که متأسفانه نه خود برای رهايی از زير بار اين پديده تحمیل
شده تصمیم گرفته می توانند و نه ديگران  . . .مراجع که به صدای آنها جواب مثبت بدهد وجود ندارد ،قرار يک گذارش
خشونت علیه زن بیشتر از خود مساجد برنامه ريزی می شود .زنان مسلمان از آزادی ها و حقوقی که اسالم به آنها داده است
کامأل اگاهی ندارند .زنانی را در تأريخ اسالم سراغ داريم که در برابر فیصله و تصمیم گیری آنها ديگران حرف نداشته تسلیم
می بودند .در اينجا از دو شخصیت مهم ياد آور می شويم:
" ام سلمه" زنی که با جرأت و ارادۀ قوی خودش توانست حضرت پیغمبر را در راه حل يک مشکل جدی که ممکن سبب
درگیری جنگ میان مسلمانان و مشرکین مکه می گرديد کمک نمايد ،چون همراهان پیغمبر با آنکه توافق نامه در "حديبیه" به
امضاء رسیده بود ،خالف مادۀ قرارداد می خواستند برای ذبح حیوانات در قربانگاه داخل مکه شوند ،صد ها مرد که باعث
آزردگی خاطر پیغمبر شده بودند ،مشورت همین خانم با تدبیر سبب شد تا جنجال خاتمه پیدا کند . . .در اينجا قدرت و استدالل
فکری يک زن آزادۀ مسلمان را به اثبات می رساند که در راه صلح و آزادی می انديشد و بدون کدام خوف مشورت می دهد و
پیغمبر خدا نیز آنرا عملی می سازد. . .
نخست خود پیغمبر مو های سر را تراشیده حیوانات شان را در همانجا ذبح کرده و بعدأ ديگران عملی می کنند و دوباره بسوی
مدينه بر می گردند. . .
از جمله زنان با تدبیر صلح خواه يکی هم " بلقیس ملکه سبا" می باشد با آنکه با مقامات بلند دولتی مشورت نمود تا در جواب
پیام حضرت سلیمان چگونه تصمیم بگیرند .آنها مشورت دادند که چون از هر نوع قدرت نظامی برخوردار بوده ،جنگ را
پیشنهاد کردند .اما اين زن صلح دوست که طرفدار قتل و خونريزی نبود در جواب گفت :در هرکجا که پای زورمندان داخل
شود رحم نکرده قتل و کشتار می کنند .هرچند با مردان مشورت نموده بود بر خالف نظر آنها که جنگ را پیشنهاد کرده بودند
با حضرت سلیمان از در صلح پیش آمد. . .
بعد از صدۀ اول اسالم ديگر چنان زنان را سراغ نداريم که حرف و پیشنهاد شان باالتر از حرف زعما و امرای تأثیر گذار
بوده باشد ،تا صلح در جهان پايدار باقی می بود . . .زيرا زن ستیزی در میان مسلمانان به شکل عنعنه در آمد ،جلو هرنوع
پیشرفت آنها گرفته شد که تا به امروز زنان مسلمان را تحت فشار قرار داده است .صدای حق گويی و حق طلبی آنها خاموش
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ساخته شد ،کمتر زنان جرأت انجام کارهای مهم سیاسی و اجتماعی را دارند ،چون بیشترين قربانی را درين راه آنها داده اند،
يعنی دشمنان ضد علم و فرهنگ در برابر آنها قرار دارند و رهايی از اين حالت بدون پشتیبانی مردان دلیر و روشن ضمیر
کار ساده و آسان نخواهد بود . . .آيات زيادی وجود دارد که برابری و مساوات میان زن و مرد را واضح می سازد ،عقب
نگهداشتن زن در اجتماع و زندانی ساختن او در پوشش چادری تحمیلی عمل نابخشودنی می باشد که ناقضین حقوق زن خود،
آنرا بوجود آورده اند و در اکثريت کشور های جهان و خود کشور های اسالمی رايج نبوده عمومیت ندارد. . .
نسب نامه (فرزند و پدر) که در نظر بسیاری مردم از افتخارات و برتری هايی می باشد که به مرد می رسد ،اما خداوند تعالی
برای نشان دادن برابری در میان زن و مرد اگر در يک مثال هم باشد اين حقیقت را روشن می سازد .که روی حکمت نسب
فرزند را به مادر نیز ارزانی نموده است ،يعنی عیسی را ابن مريم خطاب فرمود تا اين سوال در ذهن مردم که در میان بندگان
خداوند فرق قايل می شوند جای نداشته باشد. . .
زمان میگذرد ،اين صدا خاموش خواهد شد ولیکن "آيات قرآن" که معجزه برای پیغمبر می باشد تا ابديت در حافظه ها باقی
مانده فراموش نخواهد شد .ولیکن قرآن را وسیله قرار داده ،آيات آنرا انکار و به دين خدا جفا نمودند .امید به آنروز که صدای
حق و آزادی زنان نخست از مساجد و مجالس دينی برآمده ،زنان به حقوق و "آزادی" چنانکه در صدر اسالم بود برسند ،تا
صلح پايدار نصیب کشور ما گردد.
پايان
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