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     !حرِف مفت ميزند ، مگر ُمفت حرف نه ميزند » مفتی « •

               »افغانستان  يح قانون احوال شخصيه اهل تشيع درتصويب و توش در آمدی بر «      

            

            
  محمد امين فروتن                                                                                   

  قسمت اول  
  

نظام مافيائی حاکم بر »  !!سراپا ارادتمند  و نيمه مخلص« در گرما گرم تبليغات انتخاباتی هواداران

راه » جمهوری اسالمی افغانستان « مشروعيت از دست رفته  برای پينه زدن کاذبانه   افغانستان  که 

مانند بمب در از يک خبر راديوتلويزيونی  که حل های را جستجو ميکردند ، ناگهان با  صدای مهيبی 

 دست اندرکاران عرصه انتخاباتو معادالت  ، تمامی محاسباتجامعه سرا پا مجروح  ما منفجر شد 

گروه کثيری از  ، خبری بود که مانند ده ها  دست آورد ديگر ما فيائیبه ظاهر .  ساخت ديگرگون را 

ير ها و مشقت های روزگار را در شهروندان جامعه ما را که از صد ها سال بدينسو سخت ترين تحق

، متقبل شده اند از تبعيض ديگری هزاره و شيعه مذهب و ده ها رشته  قلمروی  بنام افغانستان به اسم 

سپس با و  »رسميت شناختن مذهب تشيع« بنام به ، ابتدأ  ساده انديشانه مگر توجيه شدهبا يک محاسبه 

در نظام مافيائی معاصر گول زنند و  »قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان «تصويب و توشيح 

الن هر ، قاتالن و مقتو ديگری دارد  الف گذشته اين بار جنايت رنگ و هويت اما برخفريب دهند ،  

و بر شمشير های .  به يک نژاد و يک مذهب می دانند و خود را متعلق ندا » خودی ها « دوگروه  از

ر های خون و مقتوالن نيز که  در زير همان شمشي .است  قاتالن  آيا تی از جهاد و توحيد حک شده 

را که در  شان و هم نوعان شانفرياد های حبس شده و در گلو گرفته هم کي آلود وقتی جان ميدهند 

  ؛  فواره می کنند  ،ند را نظاره کرده اجه های خونينی شکن »از آدم تا اين دم « تاريخ بشر و سرا سر 

پيامی از  بردگی و  اين تمامی از ناقالن  و حامالن جالب و سخت شگفت انگيز است که در رگ های

 شخصيه اهل تشيع قانون احوال« ذلت معاصرکه بربسترخونين تمدن و فرهنگ جامعه ما بنام 
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و شهزاده های از  می شود خون حکيمان  ، کشيشان ، و روحانيان عهد قديم واجرأ  پياده »افغانستان 

و  می شوند که بی هيچ اعتنای به بيچاره شده گان و برده گان راهی کاخ ها موج ميزند  » بنارس « 

افاق است در دهليزهای آغشته  را که شهره ء» ارسطو «   سخنان حکيمانه فليسوف و دانشمند بزرگ

که به قول . تکرار می کنند  »يک فتوای معتبر دينی « و به عنوان به خون قصرهای مرمرين  تاريخ

تا برده گانی که » !! برخی برای بردگی و گروهی برای آقائی است که به اين دنيا می آيند « ارسطو 

از قطرات ،   رسمی و سنگواره ای  ياناز مؤبدان و روحان با عظمتی  تمامی کاخ ها و قصرهای

شان  اعمار شده ، بپذيرند که راستی هم نه تنها  تاريخ جوامع بشری  بلکه تمامی هستی و  اجداد  خون

درکشاکش  اين قماری  زجرکشيده گان و برده گان تاريخ  و ما!! اند  کائينات بازيچه ای از سرنوشت 

  ! . ته ايم از زندگی و سرنوشت محکوم به برده گی گش

اساسی ترين و درعين حال دردناک ترين انگيزه ای که سبب صدور و انفاذ چنين قانون نامه ها بر 

نادرست  های  ، همانا برداشت می گردد بستر تاريخی و فرهنگی جوامع عقب مانده  منجمله افغانستان

جای مراجعه به منابع و که صادر کننده گان فتوی های مذهبی باست  نت ديا دين و تاريخی ازغلط و 

 مراجع دست اولی که بيشترين آن از  وحی الهی الهام گرفته اند ،  از واقيعت های تلخ و درد ناک

 بشر ن مسيری از زندگیطبيعی است که در چني ! جوامع بشری  استمداد می جويند در  تاريخی 

  ، » افالطون «   ،» سقراط « ، » ارسطو « فالسفه ، دانشمندان و حکيمان زيادی همچون

زيادی از تاريخ   همچنان فالسفه ،  دانشمندان علوم گوناگون  و  جامعه شناسان  »کنفيوسوس «  

که هريکی نسبت به هستی و انسان جهان بينی  های خاصی را به ميراث مانده اند  و معاصر 

اين »  و دانشمندان  مفتيان« قلم ها و زبانهای   همه جهان بينی ها ازآن  فلتر نا شده  رسوبات

خون آلود و آغشته بر چون تازيانه های وروزگارکه بنام حيات  انسان معاصرفتوی می دهند ، 

يعی از زنان شانه های مجروح بيچاره گان و درمانده گان بويژه قشر وس »وعاظ السالطين « تزوير

  .را  نشانه می گيرند 

 » !زنان انسانهای  ناقص اند «  :کند که اعالم  »ارسطو«  فليسوف نامدارو شهيری چونوقتی  

و » آيت اهللا العظمی ها «  و القاب فروان مذهبی چون  ندارد که مردانی بنام دين یهيچگونه تعجب

سويد و تصويب با ت  وغيره مراتب علمی و روحانی در جامعه  »موالنا ها «  و »حجج االسالم ها  «

اسارت زن  مسلمان را قانونيت  »يه اهل تشيع افغانستان قانون احوال شخص« و توشيح قوانينی مانند 

همين به قول  که گرديده ، اين است  جامعه ما  همه دينداراناما آنچه که مايه  تعجب  . !!بخشند

به استناد و تمسک به متون واالی قرآن عظيم » موالنا ها «و » اهللا العظمی ها آيت «توسط   معروف

که و در قرن بيست ويکم  مذهب جعفری  و متون فقه پويأ و ديناميک ألشان  و سنت  غرای محمدی 
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 »قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان «قرن پيشرفت و تکنولوژی نيز خوانده ميشود بر متون 

قانون احوال «انگيزه اصلی تصويب  ميان  البته  پارا ُدکس و تضاد ی که  . صحه گذاشته می شود 

شده  ، اين  » قرآن و سنت پيامبر « و متون حقيقی دين مقدس اسالم  »ستان شخصيه اهل تشيع افغان

د و يا نظام نامه ها ی ظالمانه نه ميداننآقايون صادر کنندگان چنين فتوی ها و نافذان اينگونه است که  

 ، آ گاه و دانشمندهم نه ميخواهند بدانند که مسلمأ عقالنيت و آگاهی های معاصرانسانها ی وارسته 

ا ند که گام به گام ملت ها ی آزاده ء جهان سختی های  » اجتهاد«  جامعه بشری آنگاه معيار و مالک

را چشيده باشند و حوادث و بحرانهای که بر ملتها نازل می شوند با استفاده از تمامی تجربه روزگار 

ئط تاريخی و های گذشته تاريخی و سياسی ،  عميقأ مورد ارزيابی قرار دهند و به مقتضای شرا

نه .فرهنگی  جوامع بشری برای نجات نسل کنونی راه حل های علمی و خردمندانه ای را دريابند 

آنکه وقتی همين دانشمندان واالمقام و روحانيون بلند مرتبت جامعه بر منبر وياهم تربيون علمی و 

انده ما همان تفسير ص جامعه فقير و درممذهبی قرار می گيرند  برای فريب توده های  مؤمن و مخل

های فقهی چهارده قرن قبل را که شهروندان تاريخ و جغرافيای ديگری و با اقتضای شرائط متفاوت 

با شرائط زمان ما مناسب پنداشته بودند ، بدون حالجی و ارزيابی عميق اصول دينی و تالش برای 

آزا ديی  « معتقدان بر که رسالت مهم انديشمندان وانطباق آن با شرائط حيات انسانی اين عصر

» مدرن« کليمات و واژه های  آتشين و بيان سخنرانی های  تنها  با  اکتفأ بهشمرده ميشوند  » اجتهاد

و شعار های روزودهن چرب کن وثقيل فلسفی وعلمی که گويا  اسالم دين مکمل است و پاسخ دهنده 

ند ، که به نظر اين حقير مسأ له مطرح می کنتمامی نياز مندی های بشر امروزی بوده است وغيره 

دينی و استنبا طات نوين دينی و انطباق آنان اجتهاد در اسالم يعنی تحقيقات آزادانه در مسائل  آزادی 

يلی است که نشان ميدهد آزادی فکری در سرتا سر صدر ئبا زمان وتحوالت تاريخ ، يکی از دال 

  .يت شناخته اند اسالم و جود داشته و حتی اختالفات مذهبی را برسم

تأ سيس و ايجاد هر گونه نهاد های ايد يولوژيک و انديشه های سياسی ، بنا کردن سازمان ها يا  

شورای علمای « مانند افغانستان مؤسسات فرهنگی و مدنی غير متعارف با فرهنگ تاريخی مردم 

های مذهبی آنهم در  اعم از تشيع و تسنن   به هدف صدورچنين نظام نامه ها و  فتوی »افغانستان 

جهت ِاعمال خيطه حکومت و دولت تحت نظر حاکمانی که هيچگاه با رأی  آزاد مردم تعيين نشده اند 

خواسته های نامشروع ، تبعيض آميز و سلب آزادی های مدنی شهروندان خود نمايشی از نبودن 

ر قالب ريزی کردن و در عين حال نشانگ. آزادی ، مردم ساالری و دموکراسی در يک جامعه است 

اعم از زنان و  و چهار چوب درست کردن برای انسداد انديشه و عمل کتله ای بزرگی  از شهروندان

  چه قالب گرفتن و چهار چوب مشخص و معين ساختن ، خود . در جامعه محسوب می شود مردان 

  .مغز جامعه است و وجود انجماد ، و سکون و خفقان را خبر ميدهد " بستن " 
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ه نبايد رسالتمندان و روشنفکران بويژه معتقدان به آنچه در اين زمينه بسيار اساسی است اين است ک 

پليدی  را پنهان کنند و در معبد و محراب اهللا جامعه هرچند در جامه توحيد بتهای  آزاديی اجتهاد در

در همدستی با نظام آتشهای فريب و نيرنگ را بر افروزند ، وباز همان چهره های قارونی و فرعونی 

بر جان بيچاره گان و ) جمهوری اسالمی افغانستان (های استکباری بنام خالفت خدا و رسول اهللا 

را  »قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان «مظلوم زن تازيانه   درمانده گان ازطبقه و جنس 

  ! بنوازند 

يولوژی کامل ، زاد گاه طبقاتی مجتهدين و اسالم به مثابه يک ايداست که  های  در تصوير چنين بنياد

دانشمندان را مشخص می کند و همچنين جهت گيری های طبقاتی شانرا می نما ياند تا مشخص کند که  

مبادا ايديولوژی و انديشه های کسانی که بر مسند فتواهای  مذهبی و دينی  نشسته اند از داعيه غرض 

 بوده اند و هوس»  وحلقه های مافيائی  طبقات حاکم« آلود کسانی سرچشمه نگرفته باشد که جزء 

برخاسته اند  و بطن تاريخ و فرهنگ ملتها بلکه از ميان مردم. را کرده اند» ابداع و اجتهاد «وهوای 

که همين رسالت در رابطه . رسالت اعتقادی دارند و برای نجات قوم شان از بندگی بت های گوناگون 

  .برای بشريت تعيين گشته است  )ج(وند جانب خداصداقت انسانی از ،  آگاهی ، فطرت وبا شعور 

ناپذير   غريزه های اشباعکه محصول  ای به اصطالح فقهی ی زيرا بسياری از اصول و نظامنامه ها

» طبقات حاکمه « ما و همد ست  زمان  »  وعاظ السالطين «  قدرت خواهی و شهرت طلبی 

د و نسخه ء آزموده نر و توجيه علمی و خردمندانه ای داشته باش، بی آنکه تفسي!! محسوب می شوند 

  کثيف و پليدی  و زدوبند هایمعامله انگري بوده باشند ، نمااين زمان شده برای درمندان و بينوايان 

انجام »  نگهبانان سنتی مذهب « و » طبقات حاکمه«  ميان، آزادی ملت که بنام مذهب وا ست 

دنيا می طلبند و از  ثروت و فه و جهل ، که بنام دين و خدمت به مذهب تشيعپاسداران خرا و ميگيرد 

ميگيرند و حرص  و نا ن  نامکه عمدتأ شيعه مذهب اند  ما  ايمان مردم فقير و درمانده برادران هزاره

و حسد و فساد و فريب خويش را در زير نقاب فريبنده ء عبادت و دين مخفی کرده اند وبا  يک 

زشتی ها و پليدی ، تصر مغزی  جيبهای شانرا می زنند و با کور کردن چشم های مردم شستشوی  مخ

را   های شانرا پنهان ميسازند و با فلج کردن عقل ها ی مردم رشيد و ستمديده ای هزاره ،  مذهب تشيع

نی و مسخ مينمايند و با ذليل کردن اراده انسا که علم گرائی و آزادی اجتهاد افتخار اين مذهب است 

توده های فقير مگر تنومند انسا نی را همچون ميمون ها در پی خود می تباه کردن شعور و شرف 

کشانند و با تسويد و انفا ذ چنين نظام نامه های از عصر حجر به نمائند ه گی خدا برای نيمی از نفوس 

از هرنوع  ه است خواندجامعه خط ونشانی می کشند و زن را که انسان است و خدا آنرا جانشين خود 

" خدای آسمان " و باالخيره مخلوقات عالم را  بنام اطاعت . تفکر و انديشيدن ممنوع اعالم می کنند 

و هميشه و همه جا اينان اند که در کتاب خدا دست می برند . در بند اطاعت خداوندان زمين می آورند 



 www.goftaman.com 
 

 سخن "و  "حق مطلق"  و  " ُمنزلوحی " خود را بنام» افسانه ها و افسون های من در آوردی «و 
خر اند که کتاب را بار دارند « می پندارند و اين ها يند که به فر مائيش قر آن  "حديث پيامبر "و "خدا

و يا همچون سگانی اند که چه بر او بتازی پارس می زنند و چه آنرا رها کنی پارس و غو ، غو » 

   ٣۶سوره اعراف  » فمثله کمثل الکلب ان تحِمل عليه يلهث او تترکه يلهث..... ۵سوره جمعه آيه «اسفارأ  کمثل الحما ِر يحمل...مثل الذين «  .می کنند 

با نخستين وخالص » قانون احوال شخصيه  اهل تشيع افغانستان « به اصطالح  ببينيم که اين اکنون 

جهان تشيع  چه و مراجع فقهی بويژه علمای نامدار معاصر » قرآن و سنت « ترين منابع مذهبی 

نسبتی دارند ؟ من سعی خواهم کرد که در اينجا بيشتر به نظرات و فتوی های علمای اعالم جهان 

تشيع او لو ويت قا ئل شوم زيرا ازتطبيق و اجرای  اين قانون مغائر با هرنوع مراودات و تعامالت 

ياد آوری بعمل تشيع اجتماعی کشور ما  فقط در حوزه بخش وسيع و قابل مالحظه ء پيروان مذهب 

  . آمده است 

  از ديدگاه قرآن » قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان  « :  ١
 

يا ايها الناس اتقواربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منها رجاأل کثيرأ و نسأ 

  ) ١سوره نسأ آيه ( .... واتقوا اهللا الذی تسائلون به و االرحام 

پيشه کنيد ، آنکه شما را از يک نفس آفريد ، وهمسر او را نيز به پروردگار تان تقوی  !  ای مردم

ازهمان جنس بوجود آورد که مردان وزنان بسياری را بروی زمين منتشر ساخت ، و از خدايی 

بترسيد که وقتی چيزهای از يکديگر طلب می کنيد نام او را برزبان می آوريد ، و نيز از قطع ارتباط 

  . ا خويشا وندان تان پرهيز کنيد ، زيرا خداوند مراقب شما است ب

خلقت انسانی به مثابه يک مسأ له  آيه متبرکه فوق بيان شده است همانا مسأ لهبزرگترين مفهومی که در

 در تاريخ بشر به ثبت رسيده    مهاجرت ها و بنيا نگذاريی تمدن ها علمی و فلسفی است که با آغاز 

ندگی مشترک تمدنی  از نخستين لحظات خلقت به آن روی آورده است و شالوده يک ز است که انسان

قرآن به نقش زن . نهاد ه شده است  ذاتی انسان های همين  فطرت و چگونگی  خلقت  نيز روی پايه 

که بر را  از زن ومرد  جفتی ليل نيز در ايجاد تمدن ها بی نهايت اهميت قائل است و روی همين د

را به عنوان يک  يعنی خدا  زن  حتی او. يکسان مسؤل می شمارند  خلق کرد کره خاکی هستی و 

در مسير تاريخ و جامعه و سازنده ء خويشتن خويش می داند و روی همين  "علت " پايه مهمی از

تغيير نظام  هرگونه و در زن و مرد يکسان  در امتداد تمامی  تاريخ اعالم ميکند که دليل نيز 

  خويش نقش دارند ؛اجتماعی 

رد  " اعم از اسالم و قرآن در جهان بينی توحيد ی خود برای انسان   ارزش ، فطرت ، ذات   "زن و م

ى   ، دکتورين روشن آسمانی  اين  ل است  که با اعالمو جهتی قائ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآم مِّن َذَآٍر َوُأنَث
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ٌر    َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا َوَقَباِئ يٌم َخِبي َه َعِل ا شما را    "  . َل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللَّ ردم م ای م

يد ، مگر گرامی               ا يکديگر را بشناس م ، ت رار دادي ا ق ه ه ا و قبيل ره ه ديم ، وتي رد و زن آفري از يک م

د دان  .ترين شما نزد خدا با تقوی ترين شما است  ر است   خداون دگی انسان در خم      . "ا و خبي مسير زن

  . وپيچ تاريخ را معين می سازد 

حلقه زده است ، همانا  بحران ارزشها ،  جامعه ما انسان معاصر پيرامون  بزرگترين فاجعه ای که

تزلزل اصول اخالقی ، ستم و ظلم توجيه شده ای است که در اوج بحران مشروعيت سياسی بنام 

صين امور حتی فقها و مراجع مذهبی و دينی بر مردم ما ِاعمال می گردد و قلب دانشمندان ، متخص

يشه و تفکر را يکی از عواملی که يک اند.  جريحه دار ميسازد  ان های مؤمن را نشانه گرفته ونسا

، مليت و قوميت و يک کشور خاصی خالصه ميکند اين است زبان  در چهار چوب حصار تاريک 

گشايد و اين نده نگاهداشتن و بقای خود بايد در وازه های بيرون را بر خود بکه هر فکری برای ز

الزمه يک تفکر است و اين گونه طرز ديد و جهان بينی با دخالت عوامل و انگيزه های  که در باال به 

 بشر معنویبی شمار آنها اشاره گرديد بزرگترين موانعی را در راه آزادی انديشه و فر آورده های 

  . د می کنند ايجا

مجروح  نسل بالنده ما را می  دردناک و  پايان ناپذير گلوی اصوأل آنچه که امروز به مثابه يک فاجعه

اين است که نوع نگارش و ديد نخبه گان اين  و آن عيب  دارای يک عيب بزرگی است فشارد ، 

معاصر و احادی از مردم نه ميتواند برای نجات نسل   ، وانسان و هستی ناقص بوده  به  جامعه نسبت

 ، اين فاجعه  خونين  نند ، زيرا در کشاکشتجويز ک را اعم از زنان و مردان جامعه و کشور نسخه ای

  .می کنند ، تحليل  و بصورت مادی تفسير را  تاريخ و زندگی بشر

  

   ٢٠٠٩اپريل  ١٣


