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 « زن»هشتم مارچ روز جهانی 
 
 

بنام )  ۱۹۹۸در سال   از طرف سازمان ملل متحد  اول حاکمیت طالبان )هشتم مارچ(  افغانیعنی در دوره  ( زنان 
بی دفاع افغانستان جلب نموده باشد تا باشد   ذاری شده بود و بدین وسیله توجه جهانیان را به طرف زنان مظلوم وگ نام

همچنان   ۲۰۲۲که آزادیها و حقوق تلف شده زنان افغان دوباره اعاده گردد. بجا بود اگر امسال نیز روز هشتم مارچ 
 بنام زنان رنج دیده افغان مسمی میگردید.  

 

ن مشارکت آنها در همه امور زندگی خواست عمده زنان افغان از برگذاری همچو مراسم و یاد و بود از مقام واالی ز
و اجتماعی بوده یعنی هرگونه موانع تبعیض و بی عدالتی ها را در برابر پیش رفت و ترقی شان محکوم می نمایند. 
البته حقوق و ازادی ها زن در قران ثابت بوده که در هر دوره و زمان از سوی دولت های مستبد و علمای زن  

نام )شریعت( جلو آزادی زنان گرفته شده است. وقتیکه به قران )سوره مجادله ( مراجعه  ستیزان تحت عناوین مختلف ب
نماییم صدای بر حق زن مظلومی را می شنویم چون برای نجات زنان که قربانی فرهنگ ظالمانه آن زمان گریده  

زد پیغمبر خدا آمده و شکایت بودند با پیغمبر خدا مجادله میکند. این زن شجاع خوله نام داشت و از قوم انصار بود ن
اش را در برابر بی عدالتی ها با پیغمبر در میان گذاشت زیرا شوهر آن زن از روی غضب زن خود را بجای مادر  
)ظهار( گفته بود که در عرف مردم عرب زن به شوهرش حرام شده و طالق صورت می گرفت واگر مرد بعدآ 

خود دوباره یکجا شود. پیغمبرخدا همچنان به عنعنات مردم و عرف  پشیمان هم می گردید حاضر نمی شد تا با زن  
 جامعه توجه داشت یعنی به آن زن جواب رد داده گفت:  

 

تو به شوهرت حرام شده ای و ان زن قانع نشده به پیغمبر دلیل آورده و به مجادله پرداخته گفت: یا پیغمبر فرزندانم 
ی من شکایتم را به خداوند میکنم.. خداوند تعالی شکایت آن زن را شنید تباه می شوند اگر چاره این مشکل را پیدا نکن

و خطاب به پیغمبر فرمود: تا به مردان بفهماند در صورتیکه از زنی به دنیا نیامده )تولد( نشده باشید آن زن مادر 
ه آمده است به مردان  شما شده نمیتواند و بخاطر از بین رفتن این فرهنگ وعادت ناپسند جزای الزمه که درهمین سور

 بفهماند تا اگر از روی خطای لفظی چنین حرف از زبان شان خارج شده باشد )فدیه( بدهند. که عبارت:
 

 رهایی یک برده )کنیز ویاغالم( -۱ 
 اگرغالم و کنیز میسر نبود دو ماه پی در پی روزه گرفته شود. -۲ 
. چرا یک مرد نزد پیغمبر نرفت با آنکه بعضی از آنها اگر توان آنرا هم نداشتید به شصت مسکین غذا داده شود -۳ 

بعد از گفتن چنین حرف پشیمان هم می شدند ولیکن یک زن این شجاعت را از خود به خرچ داد تا سبب از بین بردن  
همچو عادت ظالمانه و جاهالنه در جامعه گردد. خداوند تعالی به عرف و کلچر مردم اهمیت نداده برای تامین عدالت  

ین ظالم و مظلوم آیات که ذکر شد جهت اصالح مردم و جامعه به پیغمبر خود فرستاد تا مطابق به احکام الهی رفتار  ب
طول تاریخ در برابر عرف و عنعنات بنام فرهنگ سنتی پابندی از خود نشان داده    گردد. متاسفانه مردم همواره در

سند ظالمانه همچنان ادامه میدهند. یکی دیگر از این فرهنگ  قوانین الهی را در نظر نمی گیرند و به فرهنگ های ناپ
 های )زن ستیز( مشارکت و حضور زنان با مردان در مساجد میباشد.  

 

با انکه در اسالم چنین نبوده یعنی در زمان حیات پیغمبر زن و مرد یکجا باهم در زیر یک سقف در مسجد جمع می  
وی و مسایل دیگر سبب شد تا زنان از مسجد دور ساخته و از اشتراک  شدند و نماز می خواندند و بعد ها کلچر قبیل

آنها در مساجد جلو گیری بعمل آید به جز در مناسک حج . امروز در حاکمیت طالبان که از اسالم ناب )سچه( یاد 
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ی(  آور میشوند اما اشتراک زناان با مردان در اجتماعات به خصوص اشتراک شان در مساجد که حق )دینی و شرع
 زنان شمرده می شود نتنها به آن توجه صورت نگرفته است بلکه در برابر آن از خشونت نیز کار گرفته می شود.  

 

حضرت مریم همیشه در حجره خود به تنهایی مصروف عبادت بود اگر خداوند تعالی تنها از بنده عبادت را میخواست 
دالت و برابری در میان )زن ومرد( درهمه امور بدون  بهترین عبادت از حضرت مریم بود اما خداوند برای توازن ع

که در قران به پیغمبر آمده    ۴۳تبعیض و تعصب آنها را با هم مساوی قرار داده است چنانکه در سوره آل عمران آیه  
است خداوند تعالی خطاب به حضرت مریم می فرماید: ) ای مریم! پروردگار خود را اطاعت کن و سجده کن و با  

نده گان رکوع و با نماز گزاران نماز بخوان..( به حضرت مریم دستور میدهد تا دربسته معبد را که مردان  رکوع کن
صرف حق خود دانسته و حق اشتراک به زنان نمی دهند باز و در انجا داخل شو و با رکوع کننده گان و نماز گزاران  

مردان تعجب کردند همه با هم گفتند این جرآت را   یکجا نماز بخوان.. حضرت مریم به امر خداوند داخل معبد شده و
 هرگز مریم نمی کرد به یقین که این امر از جانب پروردگار است.

 

امروز زن و مرد عیسوی بدون تبعیض جنسیت از یک دروازه به کلیسا داخل شده و خارج میگردند. زنان یهود که   
داشتند البته بعد از مبارزات خسته نا پذیر توانستند در حق اشتراک و دعا خوانی را به دیوار مقدس ن  ۲۰۰۰تا سال  

برابر افراطیت مقاومت کرده و خود را به حقوق دینی شان برسانند. اما در اسالم که در آغاز مرد و زن مسلمان  
بدون تبعیض جنسیت باهم یکجا نماز میخواندند ولیکن امروز به بهانه های مختلف زنان از منبر و مسجد محروم 

ته شده است چون در این آیت صدای آزادی )دیموکراسی( مساوات و برابری زن و مرد واضح بیان شده است ساخ
اما مردم تاریک نظر و تندروان مذهبی حتی با کالم خداوند هم سازش نکرده از آن چشم پوشی می دارند..پیغمبر  

گرفته به خداوند شکایت نموده گفت: )پروردگارا    خدا در زمان حیات شان از همچو مسلمانان که قوانین خداوند را نادیده
این قوم من ایات ترا )زندانی( ساخته اند یعنی به آن عمل نمی کنند..( در سوره یونس خداوند به پیغمبر )ص( می 
فرماید: در حقیقت پروردگار تو بین بنی اسراییل در باره دین شان که بعد از آمدن تورات اختالف کردند روز قیامت  

میکند. بعد از فوت پیغمبر مردم احادیث را آسان دیده پیروی کرده و به قران کمتر توجه میکردند که روزگار   حکم
جنسیت مرد و   مسلمانان را تا به امروز تیره و تار ساخته است. هرچند در ادیان سماوی )اهل کتاب( بدون تبعض

زن از نعمت آزادی مستفید میباشند.چنانکه خداوند در قران فرموده است که من شما )زن و مرد( را فاعل المختار 
خلق نموده ام تا در همه امور حق انتخاب را داشته باشید ولیکن زنان مسلمان حق اشتراک را در مراسم دینی ندارند  

تند. اگر به آیت )الرجال قوامون علی النسا ( دقت گردد در تفسیر آمده  چون تصمیم گیرنده علمای دین )مردان( هس
است اختیار زن به دست مرد است چون نفقه زن را مرد می دهد یعنی حق کامل و اختیار زن را مرد دارد حتی  

دوم قلمداد    کسانیکه ادعای فهم کامل از قران را دارند در مورد تفسیر از این آیت عاجز مانده و زن را موجود درجه
می دارند که آیه )فاعل المختار( را زیر سوال می برد.. در یکی از تفاسیر چنین آمده است )از اینجهت خداوند تعالی 
مردان را بر زنان برتری داده است که مردان از اموال خود برزنان انفاق کرده کفیل مخارج آنها می شوند.( وقتیکه 

لنسا( زیاد فکر میکردم تا قناعتم را حاصل نمایم معنی و تفسیر آنرا در یک فلم به معنی ایه )الرجال قوامون علی ا
مستند )جهان حیوانات( پیدا کردم و دانستم که تفسیربعضی آیات را در طبیعت پیدا کرده میتوانیم تا دچار اشتباه نگردیم 

وید تا اینکه حیوانی را شکار کرد و  در این فلم مستند: )) شیر نر را نشان میداد که در تالش شکار به هر سو می د
در اولین اقدام بعد از پاره کردن شکم حیوان جگرش را کشیده در زیر پنجال خود محکم گرفت و از بقیه قسمت های  
بدن حیوان شکم اش را سیر نمود بعد جگر حیوان را که زیر پنجه محکم گرفته بود به حلقوم فرو برده دوان دوان به  

ه بوده و در زیر تنه درختی لم داده بود خود را رسانید جگر را بدون آنکه زره ای آنرا خود نصیب  شیر ماده که حامل 
شود به سر دستان شیر ماده که در انتظارغذا لذیذ )جگر( بود قرار داد و شیر ماده بدون منت آنرا نوش جان کرد 

دویدن و شکار را نداشت. )از همین بابت   چون این مکلفیت شیرنر بود که باید انجام میداد. زیرا شیر ماده قدرت
 خداوند تعالی حق زنان را محفوظ کرده محافظت آنها را بوجه نیکو امر و مقرر فرموده است.( 

 

البته بعضی مردان بیمار و ناتوان در خانواده ها پیدا می شوند که به مراقبت زنان شان نیاز دارند که نفقه فامیل را  
مرد در صورت ناتوانی و نیازمندی به کمک و یاری همدیگر ضرورت دارند. شیر زن بدوش می گیرد پس زن یا  

ماده بعد از فراغت از دوره حمل و شیر دهی دو باره جهت تهیه نفقه خود و چوچه ها یا به تنهایی و یا هم دوشادوش 
یف خارج از منزل با شیرنر به شکار می برآید. امروز در کشور های نادار جهان زنان از روی مجبوریت به وظا

روی می آورند در حالیکه اطفال شانرا با پارچه یی به پشت یا کمر خود بسته کرده اشیا را باالی فرق سر در بازار  
ها و سرک ها به فروش میرسانند تا در اقتصاد خانواده سهیم باشند. البته زنان زحمت کش در ساحات مختلف حیات  

 .فعالیت داشته که زحمات شان قابل قدر می باشد اجتماعی و فرهنگی دوشا دوش با مردان
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