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 به بهانه روز جهانی حقوق بشر 

.                                        ز ها را در یابيم  بيا ئيد گلنا              

!                       قرن ما وانیوچنين است عدالت انوشيَر

  
  محمد امين فروتن         

      : قسمت اول 

  

زندانی " زنا" به جرم و دختر افغان را که  قربانی تجاوز شده   حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان گلناز
  .شده بود را پس از آنکه او ظاهرا توافق کرد با مرد مهاجم ازدواج کند عفو کرده است

______________________________________________________________  

و مشروط خانم گلناز یکی از حکایتی که همين اکنون و به مناسبت صدور فرمان به اصطالح عف

در افغانستان مطالعه می نمائيد  در جائی دیگر و به مناسبت » !!عدالت انوشيروانی « قربانيان مظلوم 

دیگری نيز از این قلم مطالعه فرموده اید ، از اینکه مصداق عينی این حکایت درفرمان فتوی مانند 

سن آنرا دوباره خدمت شما سروران گرامی تقدیم آخيری با ؤضوح کامل به نظر می آید برسم تکرار اح

ميگویند بااینکه انوشيروان سی هزارمزدکی را یک قلم کشتارکرد وسرُبریدند چطورلقب .ميدارم 

گرفته است ؟ گفته شد که این لقب شریف به خاطر ان است که در قتل وغارت تبعيض  انوشيروان عادل

   !ظلم عادالنه! م که ظلم یکسانی هم نوعی عدل استدانيميعایت ميکرد ورمی شد ومساوات را قائل نه 

 قرن ، زنجير عدالت دنيای متمدن و مدعی  آزادی ، دموکراسی و  این اکنون زنجير عدالت انوشيروانی

که سالهای سال توده های محروم بویژه زنان زحمتکش ميهن ما را در هم می فشرد ، ! حقوق بشر

  پيچيده می شود ، چنانچه » تيوریزه شده«اد مردان به صورت دوباره بر دست وبازوی زنان و آز

رسمی بنام دولت جمهوری اسالمی افغانستان اعالم ازمنبر ميالدی ٢٠١١بتاریخ دوم سپتمبرسال «

 زندانی شده بود را "زنا"گردید که حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان یک قربانی تجاوز که به جرم 

نباید تعجب کرد در  » .با مرد مهاجم ازدواج کند عفو کرده است !! کرد پس از آنکه او ظاهرا توافق

اقتصادی است و تمامی » مصرف و توليد « و » توليد و مصرف « جامعه ای که اصالت از آن 



 
 

 

www.goftaman.com

2

زیر سایه شوم این روند و  » معنویت و تعقل« شؤنات و عملکرد های فرد فردی از جامعه به شمول 

ن نه به عنوان موجود خيال انگيزو حامل احساسات و عواطف پاک ، پيوند و زاین سلسله قرار دارد 

تقدس و مادر و جوهر کانون خانواده ، آئينه صاف در برابر خویشتن راستين مرد ، بلکه به عنوان 

کاالئی اقتصادی است که به ميزان جاذبه جنسی وی ، خرید و فروش می شود ، اینگونه فرمان های 

از همه مهمتراینکه  از این حقيقت نه ميتوان چشم پوشی نمود که اصوأل  .  یابند فتوی گونه صدور نه

نظام سرمایه داری  معاصر بویژه از جنس مافيائی آن زن را چنان ساخت که برای اجرای دو کار 

ووظائف بکار بياید ، یکی اینکه جامعه و شهروندان یک کشور هنگام اند کترین فراغتی در باره آئنده و 

نوشت اش ماسوا از اینکه شرکت های بزرگ صنعتی و اسلحه سازی ، کارتل های بزرگ نفتی ، سر

باند های قاچاق  مواد مخدربرای یک جامعه از قبل انتخاب کرده اند ؛ بدست نيا ورند و نه پرسند که ما 

ومأ زن به چرا زندگی ميکنيم ؟  ، چرا کار ميکنيم ؟ از طرف کی و چه کسی این همه رنج ميبریم ؟ لز

عنوان ابزار سرگرمی و به عنوان تنها موجودی که  جنسيت و طبع توليد غرائز جنسی دارد بکار 

گرفته شد تا  این خال را پر کند و نگذارد که  کارگر و کارمند و روشنفکر در لحظات فراغت به اندیشه 

ن خألها و حفره های زندگی و بکار گرفته شد که تمامی این چني. ضد طبقاتی و سرمایه داری بپردازند 

 همدست مذهب »! هنر برای هنر« از سوی دیگرهنرمبتذل یا همان فرآیند . اجتماعی را پرکند 

سفارشی و مسخ شده ازسوی بورژوازیی گردیده است تا به کمک قرئت و برداشت کالسيک و 

ب  استوار است و عنعنوی از مذهب بویژه اسالم که بدون تردید بر نوعی گفتمان سکوالر خشونت طل

در جوامع فقيرشرقی منجمله افغانستان همد ست بورژوازی شده است بر تيغ خون آلود اش گلون هنر 

چنين است که . را که هميشه زیبائی ، احساس و عشق بود به غریزه اشباع ناپذیر جنسی  تبدیل کند 

ستان ، روزنامه ها و مطبوعات  ساعته تلویزیونی ما فيائی درافغان ٢۴می بينيم  ازبسياری  شبکه های 

به ظاهر آزاد مگر اسيری که بجز توجيه کردن برنامه های نظام بورژوازی بویژه از جنس مافيائی 

برنامه ای و مطلبی  ندارند  بکار ُافتيده اند تا نوع ذائقه آدميان بویژه نسل جوان را  با تبليغات  شهوت 

و دیگر اینکه ، سرمایه داری مافيائی حاکم .   کنند تعيين و تشخيص» سکسی « انگيز و سر سام آور

» غریزه وسکسواليته« را فقط به عنوان موجودیکه» زن« برای تشویق وترغيب نسل بالنده وجوان ما

دارد و جز این هيچ ، با سرازیر ساختن و به غلط بازگو کردن برخی وجيزه های از دانشمندان و 

و ارتباط آن با روح و روان آدميان با تعبير دیگری » موسيقی « فالسفه نامداری ازجهان که درباره 

که بنام موسيقی برپا » بازار مکاره و فاسدی « بيان داشته اند برای رونق بخشيدن به » موسيقی« از 

وآن اینکه زن این مخلوق .داشته شده است زمينه رابرای تحقيرو اهانت به مقام واالی زن فراهم سازند

» ناقص العقل « تی و جامعه خود در قبرستانی که بردرب ؤرودی آن شعارنجيب وشریف درهس

بودن اش حک  زده شده است حضور یابد و با سرودن ترانه های دوگانه غریزی و شهوت انگيزی 
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اینجاست که . که با جوانان  بالغ و نيمه بالغ می سرایند  بنام  مقدس هنر و موسيقی تقدیم جامعه سازد 

قرون » اسير محبوب « این » زن « یده ميشود جایگاه عشق و ایمان در وجود بصورت واضيح  د

و اینگونه است که زن در تاریخ و . عصر جدید در آمده است " اسير آزاد " وسطی بصورت یک  

ام و احساس و زندگی تمدن ها و مذاهب بسيار پيشرفته اگر تنها  نگاهی به هنر نداشت اما از نظر اله

روحی دارای مقام بسيار بزرگ و متعالی از جنس عشق و هنر بود ه است که ناگهان به شکل ابزاری 

درآمد و برای  تنها اهداف اقتصادی واجتماعی و تغيير و تشخيص روان انسان ها و جوامعی که زیر 

 بلند باالی از معنویت ، سنت نقشه  و هدف بورژوازیی جهانی  بوده است استخدام گردید تا ارزشهای

و مذهب را  نابود ساخته و یک جامعه معنوی و اخالقی را به تبدیل یک  جامعه مصرفی و پوچ و 

  . سازد »  سکسواليته « تغيير هنر که تجلی الهی در روح بشر بود با ابزار شهوت انگيز و 

  وتاریخ  در جامعه  حضورونقش  زن دو نگاه متفاوت  نسبت به مسأله

یکی از برجسته ترین توجيهاتی که نسبت به مسأ له مؤقيعت  حقوقی زن در تاریخ مطرح است همانا 

 زن است که برای شخصيت چند بعدی وی وجه مخلوق "مذکر" نگاه برخاسته از بستر تاریخ معيوب و

سير   اصلی م"علت " وهمين نگاه کج و مریز نسبت به زن به عنوان . درجه دوم را اعطأ کرده است 

 که بر پایه آگاهی ها "مذکر " بدون شک درپرتو فلسفه  تاریخ . زندگی و حيات وی محسوب می شود 

و اطالعات نامدار ترین فالسفه و دانشمندان  جهان مانند ارسطو ، ماکياؤل ، افالطون و دیگران  

شر بویژه در حوزه استوار است و متون تاریخی و فلسفی این فالسفه بر روال گوناگون زندگی تاریخی ب

تمدنی و فرهنگی  حقوق زن سایه افگنده است ، اصوأل در چنين نگاه وتحليل که به مثابه ماهيت  فلسفی 

انسان ورفتاروخصوصيات اوعرضه شده است نه تنها برنا برابری زن ومرد استوارميباشد بلکه هرنوع 

رین فالسفه یونان که بيشترین اثری ارسطو یکی نامدارت.برابری ميان انسان ها را نفی وانکارميکند 

» !!انسان مساوی خلق نشده وبرابرنيست « برروح قوانين مذهبی ما تأثيری داشته است باوردارد که 

روی این معادله که ظاهرأ . و این در موجودیت و طبيعت  آفرینيش و حيات اجتماعی او محرز است 

ی بخشی از افراد جامعه را عادالنه و منطقی می بر پایه فلسفی آن زمان استوار است بردگی و بنده گ

  شمارد ؛

بویژه  » دموکراسی و مردم ساالری «  شگفت انگيز است که در این گفتمان  شبه فلسفی و معيوب 

. از جنس متعهد و هدفمندانه اندکترین جایگاهی ندارد و آنرا عامل فساد ، انحطاط و آشفتگی ميداند 

زنان، بردگان و  شهرت ویژه ای برخوردار است  معتقد بود که ارسطوکه در تاریخ فالسفه از

آارگران، ابزار هاي آمكي هستند تا خواص بتوانند به باال ترین حد خوشبختي و سعادت خود دست 
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ارسطو معتقد است آه روابط بين آساني آه به طور طبيعي فرمانروا هستند و دیگران آه به  .یابند

 از قبيل زن و شوهر و ارباب و برده براي هر دو )ست و زیر دست  زبر د(طور طبيعي فرمانبرند

  .به باور ارسطو زنان به طور طبيعي داراي جنس پست و درجه دوم اند  .طرف سودمند است

زنان و در تفکر ارسطو که متون نصاب اسالمی نيزازآن بيشترین تأثير را پذیرفته است  

  !! .قرار گيرند آه از جنس اول و برترندبه طور طبيعي مي بایست تحت سلطه ي مردان 

ميتوان گفت که با توجه به این معادله کژ و بيراه  برخی از مفسران و قرآن شناسان نامدارجهان اسالم  

   کهأ  سوره النس٣۴به غلط آیه شماره 

َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم ۚ َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَّـُه َبْعَضُهْم َعَلىٰ َبْعٍض 

َحاِفَظاٌت لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَّـُه ۚ َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ ۖ 

 را بصورت نادرست چنين تغيير دادند  ﴾٣٤﴿نَّ َسِبيًلا ۗ ِإنَّ اللَّـَه َآاَن َعِليًّا َآِبيًرا َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلا َتْبُغوا َعَلْيِه

  :که 

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی  

مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطيع شوهران و در مقرر داشته و هم به واسطه آنکه 

و زنانی  . حفظ فرموده است)حقوق زنان را( باشند از آن رو که خدا هم )حقوق آنها(غيبت آنان حافظ 

) اگر مطيع نشدند( بيمناکيد باید نخست آنان را موعظه کنيد و )در حقوق همسری (که از نافرمانی آنان

آنان را به زدن تنبيه کنيد، چنانچه اطاعت ) اگر باز مطيع نشدند(نان دوری گزینيد و از خوابگاه آ

چنين بود که در  )٣۴(. کردند دیگر راهی بر آنها مجویيد، که همانا خدا بزرگوار و عظيم الشأن است

بی  حتی مفرادات تاریخی ای که روزگاری بنام حقيقت علم و فلسفه و از گفتمان اقتدار گرأ ی مذه

جانب نامدار ترین دانشمندان و فالسفه همچون ارسطو ، افالطون و دیگران بر تاریخ جوامع بشر 

با اند ک ترین توجه به عدالت واقعی در جامعه حتی در  بلکه نزول یافته بود  ، که نه تنها امروز 

 ارسطو و دیگران نيز مغائر با جوهر اصلی علم و عقالنيت به شمار می رفتند و همان زمان حيات

امروز بویژه در قرن بيست و یکم  بيهوده گی و تحجر معادله نابرابریی انسانی بویژه در حوزه  

  ...حضور زن و مرد در جامعه کامأل مشهود گردیده است 

  ادامه دارد 

  یار زند ه صحبت باقی 

12/ 12/2011   
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