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 خراشنده موضوعات   بحث در
   

     

دار میسازد و  سانها را جریحهست، که اذهان و افکار عدۀ کثیری از ان نظرم نکاتی را استعمال میکنم، مد   "خراشنده" وقتی کلمۀ 

ند، به االکثر عمیقاً دیندار و معتقد میباشبالاقل در ظاهر،  در ممالک پسمانده، که افرادش آورد. احساسات ایشان را به شور می

ذهن  ،شمرده میشود. چون در چنین جوامعی" و ... "تبوها و حرامها و ممنوعاتمیدان انداختن موضوعات اعتقادی، از جملۀ 

به کس را  ها زمینه چنیندر است، که اجازۀ ابراز نظر ، ر"ج  "متح  ، و فیشنی و به اصطالح جدیدردم آنقدر بسته و منجمد م

، از ارزد" "سرش به تنش می گویادر نظر دارد و  بصیرتینمیدهد. از همین خاطر در چنین جوامعی، آنکه فکری در سر و 

حد اکثر این میشود، که در چنین حاالت، "درد خود را به قراری میخورد". ی، ترس لب فرومیبندد و به اصطالح شیرین کابل

ــ و در مالئمترین فارمولبندی، "تصفیۀ جسدی" تعزیر و تکفیر و حتی مواجه شدن با خطر  صدور   "زبانۀ"قمچین دو از ترس

ی کذائی و َمجازی و پوشیده و مستعار زیر نامهامنتقد ــ افراد  کالم" عفت   "رعایت  مخر   و کسارزان  بهانۀ و "سانسور" 

 :مینویسند، تا الاقل

 "هم لعل به دست آید و هم یار نرجد!!!"

 گویاداخل ممالک و جوامع در درون و انحتی در "دین اسالم" و بالخاصه "دین"  متأسفانه بحث کردن آزاد و انتقادی در مورد  

با طینت و طبیعت و سرشت و  ام  اداشتن حق ابراز نظر آزاد، نیست. ن و خطر جنجالغرب هم خالی از  "متمدن"  و "باز"

و واالترین ترین انسان، هیچ سازگاری ندارد. انسان آزاد خلق گردیده است و بزرگترین و مهمترین و باالو خصلت ذاتی   منش 

 :چوناوست. "آزادی" یک انسان آزاده، همانا  ودیعه و دارائی   نعمت و 

 «زاده را از او بگیری، دیگر هیچ چیز برایش باقی نمیماند!!!اگر آزادی   یک انسان آ»

فبروری  1۷در صفحۀ امروز ، ست "چرا مردساالری؟"به  مقالۀ جالبی را، که معنون"داوود موسی" نویسندۀ توانا جناب 

 :اشمه داشته ببه حیث تکملتبصرۀ کوچکی  اجازۀاگر در زمینه  منتشر ساخت."آریانا افغانستان آنالین"  2۰2۰

)مادرساالری و یا مادرشاهی( "ماتریارخات" Matriarchatنوان زن و مرد را زیر ع   "پادشاهی چالندن"   ادوار  شناسان  جامعه

حکمفرما "زنساالری" )پدرساالری یا پدرشاهی( مطرح کرده و متذکر گشته اند، که در ابتداء "پاتریارخات" Patriarchatو 

بوده است. قابل تذکر است، که "مادران و زنان" در اختیاز امور که قدرت تحکم و ادارۀ  ین دوره بوده است،و دربوده است 

 ند.ه االهه( بودإ  )لهه""ا  و "زن" هم همه از جنس "خدایان" در همین دوره، 
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به نظر میرسد، که  شدند."مرد" رسید، خدایان و ارباب االنواع نیز همه "مرد"  تحکم   قدرت  نوبت  بعد از آن، که ورق گشت و 

 کریمدر قرآن  جای تعجب نیست، کهاست.  صورت گرفتهدر همین دوره  ــ "دین اسالم"به شمول  ــ "ادیان ابراهیمی"نزول 

تذکر داده شده است، صریح  نام   ۹۹، برای خداوند، "قرآن"مییابیم. در کتاب آسمانی مسلمانان، همانا "مذکر" نامهای خداوند را 

، که از هستند. به این نامهای خداوند توجه فرمائید"مذک ر" و مردینه یا مردانه" بالتمام و بدون استثناء، نامهای " که همه و همه،

م و محتشم باد ــ  پدر بزرگوارم از محضر  و وقتی، که قدیم بسیار بسیار  یها هزمان دام مکر  ترجمه و  ــ که ذکر خیر شان م 

 :دم مانده استبه یاآموختم،  قرآن را می تفسیر  

، حلیم، هللا، حکیم، علیم، حمید، » نذر، رحمان، کریم، رحیم، خبیر، کبیر، لطیف، قدیم، قوی  ، عظیم، اول، آخر، نذیر، م  علی 

کور، شهید، ؤوف، شَ دوس، رَ ک، ق  ل  باقی، باری، مَ  ار،َودود، ظاهر، باطن، غفور، غیاث، قریب، جب   خالق،هاب، وَ  ،متکبر

ن،، مؤمن، مؤتمابتو   َهیم  ، یوک ن، م   .«... ، باسط، بدیع، صانعمجیدسمیع، ع، ار، واس  اق، قه  ، حفیظ، رز  بصیرقی وم، ل، حی 

هستند. قرآن "مذک ر" خداوند تعالی همه قرآنی   به صراحت تام میبینیم، نامهای ، وار اسمای نمونهچنان، که به رؤیت این همه 

 یقین کامل دارم، کهاگر به گوگل و انترنت مراجعه شود،  گفته است.« ینسَ الح  االسماء   له   و»خوانده و "زیبا" نامهای خداوند را 

 هستند!!! "مرد"و از جنس  "مذکر"ت، که تماماً و بالاستثناء، نامهای تمام نامهای متباقی خداوندی را میتوان یاف

یک قسم گردان "مذک ر" ؛ یعنی فعل برای کندفرق می"جنسی ت" در زبان عربی به حساب "تصریف افعال" ، که میدانمقابل تذکر 

در قرآن ذکر "خداوند" آید، افعالی، که برای  بر میشریف طور دیگر. و قسمی، که از سراسر قرآن "مؤن ث" میشود و برای 

 آورده شده است!!!"جنس  مذک ر" و یا "جنس مرد" شده است، همه برای 

 !!!طرف نشان میدهدهمین به را التفات  کالم الهی  ، که همهاط کرداستنبنیز از قرآن میتوان موضوعات دیگری را 
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