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 1۱/۶۰/۳۶13 صالحه وهاب واصل

 زنان علیه   شونتقانون منع خ

با تقدیم سپاس و حرمت خدمت همه عزیزان بزرگواری که با صرف وقت گرانبهای شان قبول زحمت نموده، عقاید 

قانون منع »دانشمندانه درج و برداشت و نبشتۀ بنده را در ارتباط با و نظریات شان را پیرامون این مقاله مدبرانه و 

 پشتیبان بوده اند، سالم و درود میرسانم.« خشونت علیۀ زن

با تأسف سطح دانش و آموزش در افغانستان از سالیان متمادی به این سو در نازل ترین سطحش قرار دارد. قلت و 

و بصری حتی افکار و عقاید مردم باِرستم بردۀ ما را از حدودۀ  حتی نبودن امکانات آموزش های نظری، عملی

انسانی و اصلی اش منحرف ساخته است و چون شدت این جهالت با زوِر ضرب و شتم بر این نسل بیچارۀ قربانی 

کی شده تحمیل گردیده است، افکار شان، عمدأ بر مبنای ممکن و پیاده ساختن اهداف شوم بیگانه ها در سیاهی و تاری

 نگهداشته شده است.

در کنار سایر علوم، ملت نا توان ما همچون توتۀ کرباس آلۀ دست این استفاده جویان سیاسی و غاصبان حقوق انسان 

قرار گرفته، بر مبنای )مذهب و دین( که حساس ترین محور احساسی هر مسلمان است مارا علیۀ خود ما تحریک و 

 موده اند.از احساسات دینی ما سوِء استفاده ن

با هزاران آه و افسوس باید گفت که علم قرآنی در افغانستان، ایران، پاکستان و حتی در عربستان خود، هیچگاهی 

مبنی بر تحلیل و تدبر محققانۀ اسالمی و تعمق در قرآن پاک صورت نگرفته است. بلکه قرآن عظیم الشأن زیاد تر به 

انتقال یافته و این عمل همگون پروگرام رادیو تلویزیون سی سال قبل  شکل افسانوی و شفاهی، از نسلی به نسل دیگر

ما و شما )بگو بشنوم تا چه شنیده یی( رنگ و روال دیگری به خود اختیار کرده است. زیرا هر کسی برای انتقال 

وم و موضوع، هدف را با زبان خود تا حدودۀ فکری و درکش به نفر بعدی تفسیر و بیان داشته، شخص دوم به س

سوم به چهارم و باالخره این روش تا امروز شکل یک روند قبول شده را بخود گرفته که با استعمال کلمات منتخبۀ 

هر شخص برای سهولت افهام و تفهیم، معانی از حالت مذهبی بیرون و نا آگاهانه زیر نام دین و مذهب به نوعی 

یده است. بنا بر این ملحوظ امروز متأسفانه دید جهانیان از جزء کلتور، رسوم و عنعنات مردم، در جامعه متداول گرد

اسالم به صفت یک مذهب پر از وحشت و دهشت، قتل و قتال، تخویف و خشونت در سراسر جهان به خوبی 

 محسوس است.

ده را می زنند اگر قرآن را دقیق ش« عالم دین اسالم»شخصیت هایی که در افغانستان فی الحال بر جبین خویش ُمهر 

تعمق کرده باشند حتماً متوجه تفاوتهای شدت حکم و فرض خداوند)ج( در آیات نازل شده گردیده اند. تفاوت در 

است. مطمئن هستم که اکثریت مسلمانان، شاید نسبت عدم تعمق در قرآن عظیم الشأن این « ُمَحکَمات و ُمَتشاِبهات»

ه جز از شخصیت های بارزیکه وقت شان را در تحقیق آگاهی را در انواع آیات خداوندی حاصل نکرده باشند. ب

حقیقی علم قرآن به صرف داده اند زیرا قرآن پاک )کالم ایزد یکتا را هر قدر زیاد بخوانیم به همان اندازه خودش را 

 زیاد تر به ما نشان داده واضح میگردد و هر بار متوجه چیز تازه تری میگردیم که با بیست بار مطالعۀ قبلی آنرا

 ندیده و ندانسته بودیم.

امروز استفاده از احادیث نا تثبیت )که صد در صد مطمئن نیست که از گفتۀ خود حضرت خاتم النبیین )ص( است یا 

خیر( و هم روایات به حدی رسیده که ِقشر َبه دور مانده از تعلیم و تحصیل نسبت ندانستن این تفاوت ها فریب خورده 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel__sw_qanoone_mane_khoshoonat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel__sw_qanoone_mane_khoshoonat.pdf
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امر واضح و آشکار است که )تا شکر نچشیده باشی از شیرینی آن خبرت نیست( جهت به بیراهه میرود. این یک 

بار در قرآن عظیم الشأن  0۶الی  ۳۶محکمات آیاتی اند که اضافه تر از  وضاحت موضوع الزم است بدانیم که

ال های این آیات بار و اضافه تر از آن تکرار شده است. مث 0۶تکرار شده باشند که حتی بعضی از آیات مبارکه تا 

را میتوان )نماز، ذکات یا نفقه به خویش و قوم، شرک نیاوردن، عدل و انصاف، علم آموختن زن و مرد، قتل نکردن 

نفس انسان، ایمان به زندگی بعد از مرگ، ایمان به خداوند و کتب و رسوالنش، حج بیت هللا شریف و ایمان به روز 

متشابهات آیاتی اند که در وقت  جم این صفحه بر گنجانیدن آنها ناتوانی میکندحشر و چندین آیت دیگر...( نامید که ح

و زمان الزم جهت حل مشکلی که حضرت خاتم النبیین محمد)ص( دچار آن بوده، نازل گردیده است و این آیات از 

ریش ماندن، تعدد یک الی دو تا پنج بار اضافه تر در قرآن کریم تکرار نشده است که مثال های آنرا میتوانیم ) 

زوجات، پوشاندن سر خانم ها که آنهم اختیاریست، ُدره زدن زن که با )شرایط خاص شهادت چهار نفر بالغ با هوش 

و حواس ذکر گردیده( و چند آیت دیگر است که علمای بزرگ منش حقیقی دین مبارک اسالم که خالصأ قرآن را 

را به وجه احسنش به مسلمانان بیاموزند و پیام حضرت الهی را تعمق جدی نموده خواسته اند که این علم آسمانی 

 طوری که شاید و باید به بندگانش برسانند، ازین امر مطلع اند.

کار بنده نه بل نتیجۀ هجده سال تحقیق، تدبر و « محکمات و متشابهات»قابل یاد دهانیست که جست و جو و دریافت 

اج محمد غوث واصل بوده است که در کنار زبان های مادری شان دری دقت شباروزی پدر بزرگوارم شاد روان الح

و پشتو زبانهای اردو، ترکی و انگلیسی، زبان عربی را با فصاحت کامل نگاشته و صحبت میکردند. فرزندانش 

و منجمله من افتخار دانستن آنرا از زبان ایشان حاصل نموده عظمت و بزرگی کالم الهی را به طریق روشن بینانه 

 آگاه آن آموخته و دانسته ایم.

 همچنان خواستم توجه شما دانشوران و ادباء را بر نکتۀ دیگری معطوف دارم و آن اینکه:

رادر مخالفت با آیات ُمنَزل قرآنی دانسته، تعدد « قانون منع خشونت علیه زن»شخصیت های مذهبی که مواد 

دعا نموده اند که این اعمال، اعمال حضرت رسول اکرم)ص( زوجات و نکاح دختر نا بالغ را شرعی دانسته اند و ا

بوده است ... آیا به این هم توجه مبذول داشته اند که حضرت رسول اکرم)ص( عالوه بر این عمل شان، اعمال 

 بسیار نیکی هم داشته اند که برادران مسلمان ما میتوانستند و میتوانند آنها را پیروی نمایند مثال:

م)ص( هیچ یک از زنانش را در آتش نسوختانده بود، نکشته بود، گوش و بینی اش را نبریده حضرت رسول اکر

بود، در برابر زمین و حیوانات دختر و یا زنش را نفروخته بود، زنش را از کار بیرون منع نکرده بود، چشم و 

ن و خواهر و مادر کس تجاوز گردۀ اطفال بیگناه را نکشیده و نفروخته بود، نفس انسان را قتل نکرده بود، به ز

نکرده بود، هرگز با کسی چه زن و چه مرد از خشونت و قهر و غضب کار نگرفته بود، رشوه خوری نکرده بود، 

پول و مال یتیم را غصب نکرده بود، دروغ نگفته بود، بی عدالتی نکرده بود. برای جهاد کسی را به انتهار دعوت 

را در خانه مثل کنیز گذاشته بچه رقصانی و بچه بازی نکرده بود، حضرت نکرده بود، لواطت نکرده بود، زنش 

محمد پسر نداشت اما هیچ یک از دخترانش را به خاطر دختر بودنش زنده به گور نکرده بود، به روی هیچ زن و 

گوساله به  دختری تیزاب نپاشیده بود، زن و یا دخترش را به سبب اینکه چرا پسر به دنیا نیاورده با اسپ و گاو و

طویله زندانی نکرده بود، هیچ زنی را سنگسار نکرده بود، سرقت نکرده بود، از پول کمکی بیوه زنان و کودکان و 

معیوبین برایش جاه و منزلت نخریده بود، و دها خوی و خواص و اعمال نیک دیگر انسانی که به اساس آن اعمال و 

او را به پیغمبری اش گزید. آیا از جملۀ همه اعمال محمد)ص(  کردار نیک و دل بی کینه و خصومتش ایزد کبریا

 فقط همین دو سه عملش شرعی و اسالمی بوده؟

 نه نه، همه اعمالش انسانی و اسالمی بوده.

 پس چرا نباید همه اعمال حضرت رسول اکرم )ص( پیروی شود؟
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عده عزیزانیکه نا آگاه و بدون تحقیق و به هر صورت، گفته های باال جرقه هایست از روشنان علم قرآنی برای آن

تدبر و پشتوانۀ علمی و حقوقی که مبنی بر اساسات اسالمی و شرعی باشد قضاوت میکنند و در رسانیدن پیام 

خداوندی بر بندگان نا آگاهش با تحریف معانی به سود غرایض شهوانی و مادی شان جفا نموده سبب استهزا بر دین 

 .و مذهب مقدس ما میگردند

بهتراین خواهد بود که مسؤولین قضاوت کننده و صاحب صالحیت برای حفظ نام، موقف و قضاوت بر شخصیت و 

دانستگی شان نخست خود شان را بطور کامل از قانون مدنی، اساسی، شرعی و اسالمی کشور آگاه ساخته موقف 

که تحریف در کالم خدا چه عواقبی برای وی شان را در برابر آفریدگار پیش چشم شان قرار داده درک کنند و بدانند 

و نسلی که از وی باقی میماند میتواند داشته باشد. و در ثانی فیصله هایی به این بزرگی را بر مردم و جامعۀ شان 

 «.که البته این کار بدون آموختن علم، مطالعه، درک و تعمق و دقت در قرآن نا ممکن است»اعالم دارند 

 

 با عرض ادب

 

 

 


