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 70/70/4712         دوکتور محمد ظاهر عزیز 
 

 بزرگی و مقام زن
 مارچ روز جهانی زن 8به مناسبت 

 

 بخش اول: نقش زن در ساخت، انتقال و توسعۀ فرهنگ:
 

صاحب فرهنگ به منظور غنی ساختن و راه یافتن به سرچشمه های فرهنگی شان که زادۀ مردمان وابسته به آن دیار  جوامع
ها  شان است، تالش همشیگی دارند. این نوع تالش تأریخیعنی ساختۀ فکر و مغز زنان و مردان در دوره های دور و نزدیک 

فکری و مغزی زنان و مردان گذشته را که خوبی هنری، فزیکی، یا  گیرد تا مردمان امروز اندیشه های از جهتی صورت می
ارزش معنوی، زبانی و یا افسانوی دارند و یا اینکه اندیشه و دستآورد های فرهنگی گذشتگان و در مجموع سنت ها و عادات 

 ی فرهنگ شان بیافزایند.امروزی شان مقام شایسته پیدا کرده اند، این همه را بدانند و به این صورت در غنامندی و بزرگ
 

که میراث هر زن  شان رافرهنگی جامعه  ارزش هایعمل می آورند تا مأخذ، زیبائی، خوبی ها، صفائی ها و ه ضمناً کوشش ب
به نسل های آینده، آنرا سطر  ارزش هاکشف نمایند و به منظور انتقال این  د،کجا که نهفته ان و مرد است، در هر رشته و در هر

در معرض نمایش و شادباشی بگذارند و باالخره مقام و بزرگی چون فخر  د،به سطر، صفحه به صفحه، بنویسند، حفظ نماین
 نمایند. فرهنگی ملی به آن نایل گردند و بر پایه های نیک فرهنگ گذشته بناهای جدید فرهنگی تعمیر

 

و  فرهنگی که مال مشترک همه مرد ارزش هایجامعه های فرهنگ دوست که دارای درجۀ پیشرفت خوب فرهنگی هستند، از 
اند  ه ایفرهنگی که وسیل ساختمان هایها و  نظام ا،آن جامعه است جهت سر براه نمودن امور اجتماعی و ساختن دستگاه ه زن

 ، استفادۀ عظیم و متداوم می نمایند.یاسیو س برای رفاه اجتماعی و انکشاف اقتصادی
و آالت  سبابا، تصویرها، نقاشی ها، سکه ها، اکه گنجینه های عظیم یک ملت مانند مجسمه ه می دانندهوشیار  انسان های
شعری و صنعتی، روش رهای ادبی، ، هنها، نوشته ها، گفتارها، سنت ها، لباس ها، غذا ها، داستان ها، زبان هنریفرهنگی و 

قال ، انتنها نیز در بسیاری موارد در ساختتنها زادۀ  فکر و مغز مردان آن جامعه نیستند بلکه ز های اجتماعی و زندگی، تنها و
 پخش و انکشاف این همه گنجینه های فرهنگی سهم و نقش بزرگ دارند.

 

، خدمات بس تأریخر نقل و روایت در بعضی جوامع مخصوصاً آن وقت ها که نگارش وجود نداشت یا اینکه عام نبود، زنان د
ی نیز از موسیقه ای از حافظه به حافظه بعضاً پشتوانو انتشار آن از زبان به زبان و یا  تأریخبزرگی انجام داده اند. برای نقل 

امیان، بالزم بود که در این موارد زنان لیاقت و توانایی قابل ستایش دارند. در وطن ما آثار فرهنگی نقاشی های زیبا در نواحی 
قندهار، کابل و جالل آباد موجود بود که نقش زنان را در ساخت، حفظ و انتشار میراث معنوی، هنرهای شعری و موسیقی ثابت 

هستند چونکه زنان در حفظ و انتقال  رین زبان به اطفال، آنهم در آغوش گرم و پر مهر مادر، زنانیمی سازد.   قصه گویان ش
 قدر دارند. وانایی صاحبمیراث  فرهنگی غیر محسوس ت

 

فرهنگ برای همه جوامع و مردم موفقیت فکری و هنری، توسعۀ علم و هنر، علوم انسانی و فلسفه، انکشاف تعلیم و تربیه، نظام  
پیشرفتۀ اجتماعی سطح عالی معنویات و اخالق و بسیار چیزهای نیک دیگر را بخاطر می آورد که در بروز همه اینها نقش زن 

 .می گرددر است. فرهنگ در حقیقت بیان نبوغ مردم یعنی بیان نبوغ زن و مرد در هر جامعه  تلقی خیلی مؤث
 

، فرهنگ متضمن همه آن چیزهای با ارزش ذکر شده است که نقش زن یا شخص صاحب تعلیم ه صاحب فرهنگ وبرای جامع
علمی  معنوی و ارزش هایمجموع در ظهور و نگهداشتن آن ها صاحب ارزش های بی شماری است. پس اگر فرهنگ را 

از  باالتر ارزش هاامروز حساب نماییم، سهم زنان در بروز و توسعۀ این  انسان هایانسانی و آثار هنری و فزیکی گذشتگان و 
 آن درجه است که مردان به آن درجه اهمیت می دهند.

 

وز، انتقال و توسعۀ فرهنگ شک و تردید ری این ارزش معنوی و اخالقی زنان یا سهم بزرگ شان در برااگر مردان در بزرگو
داشته باشند، با آنکه داشتن چنین شک و تردید نه اساس دینی و نه اهمیت علمی دارد و نه صاحب درجه اخالقی خواهد بود، در 

اصلی خود هویت انسانی بدهند. آنصورت بهتر است، مردان به یک موضوع پر اهمیت فکر ساده نمایند یعنی اینکه به جوهر 
هویت انسانی یعنی هویت مرد و زن. من هستم چون مادر و پدرم بودند و اگر مادر و پدرم نبودند، من نبودم. پس در موجودیت 

 ، موجودیت زن  یعنی مادران شان شرط است.)ج(با ارادۀ  خداوند ن،مردا
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بجا بماند و سیر توالد و  انسان هااینکه هویت هستی انسانی  به منظورثابت است و  )ج(در هویت هستی، حکم و ارادۀ خداوند
 و تشخیص هویت انسانی آنچه را بایدالۀ هستی ئید. فلهذا با ارتباط مسمرد آفر ، دو جنس زن و)ج(تناسل ادامه داشته باشد، خداوند

ته باشد شهویت هستی دا نمی تواند، مرد کر اندکی بدانند اینست که بدون وجود زنسواد با تفیمردان با سواد، کم سواد و حتی ب
از خلقت  زن درکه مرد و  همان طوریلذا حتماً در امر توالد و تناسل جوهر هستی و انسانی زن و مرد الزم و ملزوم است، 

و بزرگواری انسانی زن از جهتی از مرد با اهمیت بحساب آید چونکه زن انسانی را که به او یک گوهر اند. اما مقام معنوی 
دنیا می آورد و چونکه او، یعنی زن مادر انسان  نو تولد نیز است، ، در بطن خویش می پروراند، بانداشرف المخلوقات نیز گفته 

" زرگش می سازد و او را به منظور "انسان بودن، بمی دهد، به او  شیر می داردآن طفلک را به مراتب نسبت به مرد عزیز 
 چه انسان مهربان، با ارزش و با فرهنگ. ، معنوی و فرهنگی می سازد. زنفزیکی ارزش هایو زندگی کردن، صاحب 

یافت که زن از روزهای اول زندگی فرزندش در ساختن نظام معنوی و فرهنگی او یعنی نظام انسانی او  می توانبا فکر اندکی 
، ایم، نقش خیلی بارز دارد. این هویت انسانی را یعنی مقام مادری رمی توانشخصیت انسانی نیز نام داده  که به آن ارزش و

محض به زن اعطا فرموده و مرد نمی تواند صاحب چنین مقام  )ج(آموزگار فرزندش نیز است، خداوندمادری که اولین مربی و 
 بزرگ باشد.

 

درستی می شناسد و از محبت مادر احساس خوشی می نماید. شیر ه که نوزاد، مادرش را ب می دهدهمه تحقیقات علمی نشان 
مادرش هر روز  لطف مادر به طفل داده می شود، رشته های عمیق حسن محبت را بین او و رپاک مادر که از سینۀ گرم و پ

مادرش آشنا می شود تا اینکه مرحلۀ آموزش  روش هایتعمیر می نماید، از مادر خود می آموزد و آهسته آهسته به عادات و 
زبان به فرزندان، مادران یعنی زنان هستند. طفل زبان مادر را می شنود و می آموزد، پس آموزگاران  .می رسدزبان مادرش 

 .می گردددر این جاست که نقش زن در شناسائی و  توسعۀ یکی از مظاهر اصلی فرهنگ ثابت 
 

زبان که سنگ بنای اصلی فرهنگ یک ملت است و وسیله ای است که توسط آن فرهنگ مزبور قادر به رشد می شود، از مادر 
 ا دارد بگویند "زبان مادری".به فرزند انتقال می نماید. پس ج

 

نویسنده نیز زبان مادری اش را از زبان شیرین مادرش آموخت. آن زن با فرهنگ که شایستگی های فرهنگی زن افغان در 

یا شخصیت انسانی  رهنگی وف وجود مبارکش مضمر بود، وسیله شد که من از راه زبان او از آنچه در من از نظام معنوی و

اخالقی  روش هایمن یاد داد. ه من کالم الهی را آموخت، سنت های فرهنگ اسالمی را به شوم. مادرم ب موجود است، صاحب

 طریق مدرسه و مکتب برایم فراهم نمود، فلهذا افتخاراً می گویم:  معرفی فرمود و وسیلۀ آموختن تعلیم مرا از به منو حیاتی را 

 ای مادر عزیزم،

 تو بودی به هر نیک و بد رهنمای" " تو دادی مرا جمله فرهنگ و رای ــ 
 

فرهنگی است،  ارزش هایتوسعه مجموع  نقش زن در انتقال و توسعه زبان از نسل به نسل، زبان که وسیلۀ اصلی آموزش و
ی ایارزش هتکمیل نشود. هر زبان مادری به نوبۀ خود منبع بی پایان که تعریف آن در دامن کلمات چند  به اندازۀ با اهمیت است

می آموزیم تنها زبانی  که آن جامعه در دامن آن زندگی هوشیارانه می نماید. زبانی که ما در ایام طفلی از مادر می شنویم واست 
مغزهای ما می باشد. زبان مادری  است که فعالً قادر به انتقال ادب و شعر، دانش و روش زندگی و تجربۀ مردم به قلب ها و

و به ما توان و شخصیت گفتار می بخشد، وسیلۀ تبادل  می سازدرور ملی را در ما شعله ور تنها زبانی است که اولین شرارۀ غ
 به ما می بخشد. د،و لذت گفتار را که از لغات صیقل شده در طول زمان  بدست می آی می گرددنظر وعقیده 

زبان، زبانی است که مادر اگر در کلمات فوق شخصیت و ارزش فرهنگی مضمر باشد، آن شخصیت از آن زبان است اما آن 
 به طفلش می آموزاند.

 
 اقتصادی: بخش دوم: زن به صفت واقعیت فرهنگی و

 

که این امر را بسیار جوامع خاصتاً در جامعه های کمتر انکشاف  متأسفانهاقتصادی است.  زن مانند مرد یک واقعیت فرهنگی و
وارد فوق، نقش زن را نادیده می گیرند و یا بر آن پردۀ ابهام می یافته، اکثر مردان بی دانش و کم فرهنگ نمی پذیرند و در م

 کشند و نقشی را که برای زن قایلند نه نقش مرکزی بلکه نقش حاشیه ای است.
اجتماعی و اخالقی ندارد و اکثراً زادۀ فکر مردان کم فرهنگ است، نقش ی، با این همه حقیقت تلخ که در واقعیت ارزش معنو

اجتماعی و زن به صفت واقعیت اقتصادی و  معنوی و ارزش هایچون ساخت، حفظ و انتقال فرهنگ و  ییزن در زمینه ها
ها و  جسمانی اطفال که نسل بعدی فرهنگ را می سازند، ادامه و مبادله مهارت مرکز مهم خوبی های جامعه، تربیت عاطفی و

نان بکار بردن دانش قدیم و صنعت حرفوی با حفظ همچ دانش های مختلف، قدرت پذیرش تحوالت تازۀ اقتصادی و اجتماعی و
 اساسی است.ی، سنت های چندین ساله، در هر جا و به منظور بقای فرهنگی، در هر گروه و جامعه ا
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ا ت، در حالیکه از دوره های ابتدائی صنعت نخ ریشی و بافندگی دستی گرفته می شودلد ثروت نادیده گرفته وم به عنوانزن 
سطح جهانی، بارز و هویدا  در هر منطقه و هر کشور، در درهم زن در انکشاف تمدن صنعتی تۀ امروز، سصنایع عظیم پیشرف

 است.
 

مرد افغان از نقش زن افغان در تولید ثروت و انکشاف تمدن صنعتی انکار نمی تواند. دست پاک و صاحب احترام زن افغان 
ت کشت و زراع هنری نیز دارد شهرت جهانی اختیار کرده. زن افغان دردر تولید قالین که نه تنها ارزش اقتصادی بلکه اهمیت 

سزایی می گیرد و در اقتصاد خانوادگی، محلی و ملی سهم او با ارزش است. نقش زن به ه و تولید اموال مصرف کننده، سهم ب
قتصاد هر کشوری محسوب  عنوان یک مصرف کننده که از مظاهر مهم اقتصادی بحساب آید نیز عامل خیلی سازنده و مهمی در ا

. تحقیقات اخیری که از طرف منابع مهم وابسته به ملل متحد با ارتباط نقش زن در مورد تولید ثروت و مصرف کننده می گردد
 در قارۀ افریقا، صورت گرفته، گفته های فوق را تقویت می بخشد.

 
 بخش سوم: ستم و ناروایی در حق زن :

 

در پای اعالمیه جهانی حقوق بشر که متضمن حقوق بشری  امضاءدر مفاد حقوق زن، با وجود باوجود توصیه ها و احکام دینی 
)زن و مرد( است و با وجود طرح و قبول قوانین دولتی در اکثر کشورهای جهان، با تأسف  و انسانی بدون در نظر داشت جنس

هنگی و تعلیمی کم رشد دارند و آموختن را که در اکثر کشورها، خاصتاً در جوامع عقب مانده که سویۀ فر می گرددمالحظه 
دارند.  هنوز آیینۀ اصلی فرهنگ حساب نکرده اند، ستم و ظلم و ناروایی های غیر انسانی و غیر اخالقی در حق زن روا می

 نمونۀ زیاد چنین ستم ها را در حق زن افغان، در کشور خود مالحظه می نماییم. مردها خود را شایسته تصمیم گیری، حکومت
. زن ها را در دیوار دمی داننداری، طرح ریزی امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و زن را مستحق سکوت و قبول حکم مرد 

 دارند. می های خانه در قید تاریکی فرهنگی و  بیسوادی نگه
 

از نظر قدرت  بشریت اولین ستمی بوده که جنس مذکر بر همنوعان خود اعمال کرده است. چون زن تأریخستم بر نوع زن در 
و توان جسمی مخلوق با صفا و پر صلح و از لحاظ نیروی معنوی انسان پر برکت و رحم دل است، مردها از صفایی و رحمدلی 

استفاده ها به شمول دست داشتن و صورت  سوءاستفاده نموده و این نوع  سوءعلیه زن  زن و از قوت و نیروی بدنی خود بر
منظور ستم جسمانی و یا آزار معنوی ادامه دارد. از شالق زدن گرفته تا محصور کردن زنان در  استعمال اسلحه علیه زن یا به

چهار دیوار خانه و منزل، از نگهداشتن زنان در تاریکی جهل و بی دانشی گرفته تا ابا ورزیدن حق کار زنان، این همه ستم بر 
 حق زن، با استفاده از نیروی جسمی مردان صورت می گیرند.

 

ی بس تأثر و تأسف است که در جوامع پس مانده مانند کشور ما، اجرای ناروایی ها علیه زن و یا دوام ستم بر زن را توجیه جا
کنند که به  کوشش می دینی و یا فرهنگی می سازند و ارزش هایدهند و چنین اعمال ستم علیه زن را هماهنگ با  خاص می

ه شده است و همچنان به قوانین خود ساخته ای که ستم بر زن را مشروع می حسنات دروغین مردها که به دست خود آنان ساخت
 حالیکه فرهنگی جامعه می گردانند، در ارزش هایسازد، روایات زاده از این قوانین را، برحق حساب می نمایند و آنرا مبدل به 

نه حقانیت انسانی و نه صفات ر معنوی ه اساس دینی، نه اعتبااین نوع طرز تفکر، سیاست، عمل و قانون گذاری نا مشروع، ن
 فرهنگی دارند.

 
 بخش چهارم: فرهنگ اسالمی و زن :

 

م ، مرد و زن در خلقت از کری قرآندین مبین اسالم برای زن مقام ارجمند به عنوان یک انسان قایل است. برحسب احکام آیات 
ها انکار دیگری است چونکه اند. حذف یکی از آنو جوهر اند. زن و مرد، برابر جدا نشدنی و متکامل همدیگر یک ذات 

ای مردمان می فرماید " )ج(، خداونداءده. در آیۀ اول سورۀ نسرا از شخص واحد و نفس واحده پدید آور انسان هاهمه  )ج(خداوند
ار و و، مردان بسیفرید از آن جفت آنرا و منتشر ساخت از آن دیافرید شما را از نفس واحد و بیابترسید از پروردگار تان که ب

سیاه و سفید، گندمی و زرد رنگ، مرد و زن، قد بلند و قد کوتاه، بنی بلند و بینی  انسان هایما می فهماند که ه ب هزنان" این آی
هستند که با ارتباط و اعتبار جنس، بلندی قامت  )ج(گان خداوندهمۀ شان بند هر اند وکوتاه، کم مو و یا کوسه، از یک ذات و جو

 ارزشنگ مو و پوست، کرامت بیشتر ندارند. کسانی که در جامعه های اسالمی به طور دیگری فکر و عمل می نمایند، از و ر
 اسالمی و احکام خداوندی، بی خبر اند و در تاریکی فرهنگی مبتال اند.  های

 

ما می ه ب هتفسیر این آی " وجه پسندیدهدگانی کنید با زنان بزنماید: "بر مردان حکم می فر )ج(ورۀ نساء، خداوندآیۀ نزدهم س در
کردار، با خلق خوش و رفتار  درحق زنان مهربان است چونکه بر مردان حکم فرموده با زنان در گفتار و )ج(که خداوند فهماند

 داشتند، ترک نمایند. بر زنان روا میآزاری را که در دورۀ جاهلیت نیکو معامله کنند و ذلت و 
 

 طل می، بامی دانندرا از زنان برتر  خوداسالم آن محاسن دروغین را که مردان با ارتباط همنوع خود برای خود ساخته اند و 
ی، . در اسالم نیک خصلتمی کندشمارد و چنین طرز تفکر وعقیده را یعنی برتری مرد را با ارتباط جنس او، ناجایز دانسته رد 
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کمال و  مقام بس بزرگی دارد. اسالم مالک و معیار برتری را بر پابندی به اوامر خداوندگاری، ایمان وعمل صالح و  پرهیز
حسب جنسیت، قوم، نسب، خاندان یا رنگ. در آیۀ سیزدهم سورۀ الحجرات که حکم الهی است شمارد نه بر تقوا میفضیلت و 

یک زن و گردانیدیم شما  را از یک مرد و شما آیینه( ما آفریدیم فرماید" ای مردمان )هر می ، خداوندانسان هامبنی بر برابری 
 ترین شماست." این آیۀ مبارک که از گار رامی ترین شما نزد هللا پرهیزرا  نژاد ها و قبیله ها تا باهم شناسا شوید. به تحقیق گ

وار ستتقوی ا و مقام و برتری انسان را بر پایۀ می کندرنگ، باطل حکم  ، قوم ورا برحسب نژاد، زبان انسان هاطرف برتری کی
 کشورها و ، درموکراسی واقعییدپیاده نمودن اصول و پایه های اجتماعی، عدالت و  به منظورداند، رهنمای کاملی است  می

ها در مورد  پیغمبر مسلمان )ص(مرد. حضرت رسول اکرمدو جنس زن و  ، برپایه های مساوات همه مردم و هرجوامع اسالمی
 هزار مرد نا  صالح و فاسد." و حق پرست، بهتر و شریفتر است ازیک زن صالح " فرموده اند چنینح و مرد فاسد زن صال

 

رای تربیت ب فرهنگی مرد و زن از طریق پایه ریزی و تعمیم کامل تعلیم و ارزش هایدین مبین اسالم در بارۀ انکشاف مجموع 
امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تربیت به منظور انکشاف فکری، توسعه  نقش تعلیم و هر دو جنس، آموختن، نوشتن و

برحق و الزم ارائه می نماید. آموختن علم و دانش را ی، شرافت، توصیه های جد معنوی یعنی آموختن برای زیستن آرام و پر
 .می دهدو استفاده از علم و دانش را جهت رفاه جامعه در قید فکر تنها مرد و یا تنها زن قرار ن می کندبر زن و مرد الزم حکم 

بزرگ و آنها  د،داران و کسانی که علم و دانش کسب نموده ان درجات ایمان ن،در نظر اسالم و با ارتباط هر دو جنس مرد و ز
 صاحب احترام اند.

 

را ادب و تهذیب می آموزد و صاحب فرهنگ انسانی می سازد. بر اساس تعالیم اسالمی هیچ نوع کیفیات  دانش انسان علم و
م تربیه در دین اسال مرد فرض است، وجود ندارد. اهمیت تعلیم و دانش که کسب آن بر زن و تر از علم وحسنه بر جسته و باال

باسم ربک الذی خلق " می باشد و به همین اساس موضوع پرورش  أعبارت" اقره به حدی است که اولین کلمات وحی سماوی ب
ست که در رأس همه مسایل قرار ا ، موضوعاتییقرآنعلیم مرد و زن، در البالی تتربیت فکری یعنی توسعه فرهنگی  روحی و

، را در ارتقای فرهنگ، رفاه انسان هاتمامی علوم که  ش،. مراد از کسب تعلیم و دانمی گرددمرد فرض  می گیرد و بر زن و
انش در انکشاف درجۀ و حاالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کمک و یاری نماید، است. کسب هر نوع تعلیم و د

 اسالم بر زن و مرد جایز، برحق و فرض است.
 

معنوی آن استفادۀ درست نموده اند،  ارزش هایی را خوب فهمیده اند و از قرآنکشورها و جوامع اسالمی که احکام و تعالیم 
 و انکشاف تعلیمها، روش ها و  ، در زیر عنوان فرهنگ اسالمی هدفکریم قرآنتعالیم کوشش می نمایند با استفاده از روحیه و 

ثابت  ارزش های، از نگ تمام مردم و طبقات جامعه خویشتربیت را در رأس مسایل اجتماعی قرار دهند و جهت انکشاف فره
آن استفاده عظیم می نمایند، چونکه اسالم به قابلیت فکری و فرهنگی بشر برای رسیدن به کمال، از راه تعمیم تعلیم و تربیه 

 پسر و بدون قید زمان و مکان و نوع دانش، حکم مجدانه دارد.، دختر و زنبرای مرد و 
 

د مسلمانان را دعوت کر بشریت، نظریه آموزش مداوم ، توصیه گردید و تأریخبرحسب فرهنگ اسالمی و برای نخستین بار در 
امر کرد تا بتوانند به نوبۀ  خود تا " از مهد تا لحد"  یعنی" از گهواره تا گور" دانش بجویند. اسالم زنان و مردان را به آموختن 

تربیه دیگران را به عهده بگیرند یعنی در انتقال انکشاف و پخش دانش و فرهنگ کوشش دایم، خسته ناپذیر و صاحب  تعلیم و
رت سنت حض کریم و قرآناعتبار بنمایند و بدین صورت اما با اطمینان کامل، فکر معقول و توسعه یافته بر مزایای احکام 

بدین صورت، مرد و زن مشترکاً در پی یافتن و یا بازیابی راه های حیات آرام و پر  ص( آشنایی  کاملتر حاصل نمایند ورسول)
دون قیود " و ب دانش شرافت با همه کیفیات انسانی یعنی توسعه فرهنگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بر اساس مزایای " دین و

 احترام و شرافت آدم و آدمیت ، بکوشند. دوش همدیگر و بر حسبزمان و مکان دوشا
 

 بخش پنجم: مقام، بزرگواری و مشکالت زن افغان: 
 

در اصل و نبض جامعۀ افغانی، مقام زن نهایت شایسته و صاحب احترام است. اکثر مردان افغان عزت زن را برحق و یکی از 
امعۀ ما بوقوع پیوسته که مردان به منظور حفظ و سنت های فرهنگی قبول شده می شمارند. به صد ها واقعۀ در ج ارزش ها

شرف زن، جان خود را فدا نموده اند. احترام به زن و چادر پاک او نه تنها از جهتی صورت می گیرد که جامعه افغانی در 
رای  که دا ن،افغانستاو در تمام نقاط و نواحی  ا،اصل یک جامعه با دیانت است بلکه روش های سنتی و اجتماعی جامعه م

 فرهنگی چند هزار ساله است، در احترام به زن تأثیر خیلی عمیق دارد. ارزش هایمعنویات و 
 

مانند سایر زنان دنیا، زن افغان نیز در ساخت، انتقال و پخش فرهنگ، شکل دادن نظام معنوی اجتماعی و اقتصادی جامعه خود 
فرهنگ چند هزار  تأریخگ مردم افغانستان را در طول سهم خیلی صاحب امتیاز گرفته است. اگر مجموع روشنی های فرهن

، به آیینه های شفاف فرهنگ مردم خود بر می خوریم که سازندگان آن زنان افغان نیز ما حتی یک مرور  سریع هم بنمایم سالۀ
ات دست از تاثیرهستند. تمدن های خیلی بیشرفته ای که در این سرزمین ظهور نمود، بدرجه عالی انکشاف رسید و مردمان دور 

نه توسعه یافته و نه پخش گردیده اند. اگر تحقیق علمی و همه جانبه  ه،مند شدند، بدون سهمگیری زن افغان نه بروز کردآن بهر
نه خیلی دور و  تأریخرا در مورد سهمگیری زن افغان در انکشاف فرهنگ مردم افغانستان به زمان دیگری محول نمایم و در 
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زن افغان  ، افتخاراً از ستاره های پر نور فرهنگ خود نام می بریم که نمایندگان صاحب احترام از هزارها یمامروز نظر انداز
، رابعه بلخی، گوهر شاد بیگم، مستوره افغان، زرغونه انا، زینب هوتکی، عایشه درانی و دیگر صدها اند، چون ماللی، نازو

خواه وبا فرهنگ هستند که در  در شماری از هزاران زنان دانشمند، وطنق زن دانشمند و پر افتخار افغان. این زنان صاحب
 طول زمان صاحب خدمات بزرگ فرهنگی در کشور ما شده اند.

 

من معتقدم که در جامعۀ ما اکثریت مردان به زن احترام خاص قایل اند و زن افغان را شایسته و شریک همه خوبی های اجتماعی 
ق کسب تعلیم و تربیه و حق اشتراک در امور اجتماعی، اقتصادی و دولت داری قایل اند اما و به او ح می دانندو فرهنگی 

سلب حقوق زن افغان خاصتاً حق دسترسی به  ، بی ادبی ورفتاری بعضی کسان محدودی از مردان هستند که اسباب ظلم، بد
خود شان به کردارهای نا مشروع علیه زن افغان دست یا  تعلیم و تربیۀ زنان و دختران  را برای  زن افغان، بوجود می آورند و

این نوع مردان که در تاریکی فرهنگی و بی دانشی کامل غرق اند، نه از احکام اسالمی باخبر اند، نه از مزایای کسب  میزنند.
جۀ انسانیت شان تاریکی هستند که در انسان هایتعلیم و دانش و نه از ضرورت های امروز در جامعۀ انسانی. آنها در حقیقت 

 رشد چندانی نکرده است و در تاریکی فرهنگی زندگی می نمایند.  
 

 تربیت و ادارۀ ن،معنوی، توسعه فرهنگ، دفاع از ناموس وط ارزش هایوطن شان در پخش  تأریخزنان افغان در طول 
طن صفحات درخشان و پرافتخار و تأریخصفای ضمیر سهم گرفته اند و در  دوش مردان و با جرأت صاحب قدر وخانواده، دوشا
 باز نموده اند.

 

ن در ای سهم زنان افغان در مبارزات آزادی بخش ملت افغان علیه تجاوزات خارجی خاصتاً تجاوز انگلیس خیلی با اهمیت بود.
فلهذا معنوی، فرهنگی، تمامیت ارضی و آزادی جنگیدند،  ارزش هایدوش مردان و به منظور حفظ  مبارزات زنان افغان دوشا

 در آن افتخاراتی که نصیب ملت افغان گردید، زنان افغان با مردان مساویانه شریک اند.
 

طول مبازرات آزادی خواهی مردم افغانستان علیه اشغالگران اتحاد شوروی سابق  و در تمام جبهه ها، زنان افغان با ایمان  در
قوی و شریف که خاصۀ زن افغان زنانه وار" با روحیه تادند و "ابل اشغالگران به پا اسقوی و فرهنگ واالی آزاد منشی در مق

همکاری با برادران مجاهد شان و بعضاَ با تظاهرات علنی و با صدای هللا اکبر سهم ارزشمند  ، بعضاَ مسلحانه و بعضاَ بااست
جهان، اخبار و جراید بین و پر افتخار گرفتند. این سهمگیری به اندازه واال و صاحب ارزش بود که صفحات تلویزیون های 

طول جهاد بر حق ملت  المللی از جانب داری از صداقت دینی و آزادی خواهی زن افغان و شرافت، دفاع از چادر پاک خود، در
 وطن شان باز کردند. تأریخافغان، پر از شادباشی و تحسین بود. زن افغان در این مبارزات صفحۀ پر افتخاری در 

 

، دختران با دیانت و پاک سیرت افغان در کابل به راه انداختند و صدها گری خواهی را علیه اشغالاولین جنبش و مبارزه آزادی 
معنوی  ارزش هایزن و دختر افغان مانند دختر با دیانت و پاک نفس افغان " ناهید قهرمان" خود را فدای ناموس وطن و حفظ 

مردم هرات علیه اشغالگران هزارها زن افغان شهید شدند. در کنرها زنان شجاع دره های  و فرهنگی وطن ساختند. در مبارزات
ان و اشغالگران نشدند. در آزادۀ وطن به منظور حفظ ناموس و شرف زن افغان  و در راه جهاد بر حق جنگیدند اما تسلیم دزد

د. در بامیان و دره های آزادۀ مرکز وطن، زنان چنان دوش مردان جنگیدند و تا آخرین مرحله تسلیم نشدنشیر زنان دوشاجدرۀ پن
در پغمان و لغمان،  ه،فداکاری نمودند که نشانی از آزاد منشی، دیانت و پاک سیرتی زنان آن دیار وطن است. در قندهار، در غزن

ن با غیرت و با ناموس در میدان و لوگر، در بادغیس و گردیز خالصه اینکه در تمام قریه ها، دهات و شهرهای افغانستان زنا
و آزادی خود و مردم خود دفاع کردند، شهید شدند و یا چنان مشکالت را تحمل  افغان از شرافت معنوی و فرهنگی و استقالل

 معاصر افغانستان بی نظیر بود. تأریخنمودند که در 
 

ادبی که در فرهنگ  ا آهنگ های ملی وسهمگیری زنان در جهاد، تشویق جوانان و مردان به منظور دفاع از دین و وطن با صده
تحریک بیشتر نمود تا  دالورانه بجنگند و از دین، ناموس  ارزش و مقام خیلی بزرگی دارد، مردان را تشویق وادبی مردم ما 

 وطن و فرهنگ خود دفاع نمایند.
 

معنوی و فرهنگی،  ارزش هایصاحب  کنار این وطن همه گوشه و ها، شهرها وه قبالً تذکر دادم که جامعه اصیل افغان در قری
به شرف و فضیلت زن احترام گذاشته و زن افغان را صاحب عزت میداند. دانشمندان امور دینی، مردان صاحب دانش و با 

که با اصل های معنوی و روحیه اجتماعی و ایجاب عصر ی فرهنگ، شعرا و نویسندگان از حقوق زن دفاع نموده و توصیه های
ارند، در جهت دفاع از حقوق زن افغان و امر کسب تعلیم و دانش او و باالخره سهمگیری ثابت و بالقید زن در و زمان توافق د

موقع برای ایشان میسر بود، دست  جاهای که  وسیله و ساخت و توسعه فرهنگ، نموده اند. زنان افغان خود در وقت و زمان و
و پخش فرهنگ واالی افغانی دریغ ننموده، در مراجع بین المللی نه تنها دانش و سهمگیری در معرفی، انکشاف  از اخذ تعلیم و

 فرهنگی وطن محبوب شان خدمات بس شایسته نموده اند. های ارزشاز حق خود دفاع نموده اند بلکه در حفظ و معرفی 
 

 د ونشمنوبا فرهنگ و زنان دامبارز، زنان با دیانت  همه زنان افغان، زنان پاک نفس و با سیرت، زنان مجاهد وباحسن احترام ب
شان آیینه های ظاهر و باطن جامعه ما هستند و با ابراز احترام و احساسات شریف به همه  ۀمعنوی که هم ارزش هایصاحب 

 خواهران و مادران، در هر جا و هر وطنی که زندگی میکنند، من روز شریف زن را برای شان تبریک عرض می نمایم.
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 عزت او ، تشویق زن و دختر افغان به فرا گرفتن تعلیم و دانش و حق اشتراک او در ت به شرف وحرم ن،دفاع از حقوق ز
حیاتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دولتداری اساس دینی و فرهنگی دارد. دانشمندان دینی، شعرا و  همه  امور

 ش از خود بجا مانده اند. نویسندگان در راه  دفاع از تمامی حقوق زن افغان آثار خیلی با ارز
اینجانب نیز، نه به صفت دانشمند، بلکه به صفت معلم و آموزگار افتخار دارم یاد آوری نمایم که کتابی به نام گلنار در جهت 

در کابل به طبع رسید و با لطف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مطبوعات 10۳4دفاع از حقوق زن نوشتم که در تابستان 
 فی شد و به هموطنان رایگان توزیع گردید.معر

 

ظاهر م قاریزاده که در توسعۀ بسیاری از اءفرهنگ افغانستان استاد مرحوم ضی تقریباً چهل سال قبل یکی از شعرای نامدار و با
 لدستۀگ فرهنگی وطن خدمات ارزندۀ نموده است، به عنوان خطاب " به دختران شرق" که در این اثر پر قیمت دختر افغان را

اصیل وطنش  ارزش هایبشنو که تو آبروی شرقی ــ گلدستۀ آرزوی شرقی(، بعد او را متوجه آرزوی شرق خطاب می نماید )
ا که نظریات خویش ر میگرداند و زن و دختر افغان را به کسب علم و دانش توصیه می فرماید. مرحوم قاریزاده فکر پیشرفته و

رین مادر که یاحساس در صفت، مقام، عزت و ارزش معنوی زن در جامعه و به زبان شافق جهانی دارد با کلمات پرشور و 
 ، چنین بیان می نماید:اء قاریزاده  را انتخاب نموده امقدر مرحوم ضی من در این نوشته بعضی از کلمات صاحب

 

 ـیـانـان فـدر  بحــــر محـاط زنـدگانی            در زورق این جه
 بادبانست            زن بازوی مرد را توانسـتر و مـرد ـزن  لنگ

 ان هستیستـیۀ نـردبـزن هـادی کاروان هستیست            زن تک
 وق اجتماعیـه شـقـلـمـدر حق و حقوق اجتـــماعی            در ج

 )ص(مبر ـمرد شــد بـرابر           این است وصیت پی سـهم زن و
 نان هستـیـع مــهستند دو ه  در محمل و کاروان هستــی         

 دـرایـدست صـدا نمی ب م گره  گشـاید            یکـدو دست ز ه
 

شعر کامل خطاب" به دختران شرق" مرحوم قاریزاده را که به مناسبت روز زن در صفحۀ سایت افغان جرمن آن الین نشر می 
 گردد، هموطنان عزیز مطالعه می نمایند. 

بلی ای خواهر عزیز و با عفت افغان، بدون تو جامعۀ افغانستان تکمیل نخواهد بود و بدون اشتراک کامل و صادقانۀ تو در امور 
 تو و مقام تو، بهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی، آینده وطن مشترک من و تو تار و تاریک خواهد بود. مردان نجیب این دیار به 

پدران این سرزمین فرهنگ  ان ومعنوی و فرهنگی مادر ارزش هایتو که محصول سنت ها و  ، به عزت و پاک دامنینجابت تو
، احترام می گذارند و از حقوق تو دفاع می نمایند. تو شایستگی خود را به صفت پاکیزه ترین و شریف ترین انسان جامعۀ زاست

ت ثابت نمودی که نمونۀ از صفات انسانی به معاصر و امروز وطنت با چنان نجاب تأریخافغان در طول صدها سال خاصتاً 
حساب آید. تو در کسب افتخارات ملی و جهاد سهم گرفتی اما دست پاک تو به خون خواهر و برادرت آلوده نشد. مردان با دیانت 

هستی  چونکه تو خواهر ما و مادر امروز یا فردای فرزند وطن می دانندو پاک نفس وجود و حضور ترا در محافل شرم و عار ن
کسب دانش و حق کار داری . تو حق و وظیفه دارای که عالوه از تربیت صالح فرزندت در  ، حق تعلیم وتو حق زندگی. 

توسعۀ فرهنگ وطنت چنان سهم فعال و بزرگ داشته باشی که هر مرد با شرف و وطن دوست دارد.  بازسازی وطن و ساخت و
های خواهران و برادرانت داری . تو این همه حقوق و وظایف را داری چونکه  تو حق و وظیفه سهمگیری در التیام بخشیدن درد

 سنتی مردم وطنت و اعالمیه جهانی حقوق بشر حقوق مذکور را به تو اعطا نموده اند.  معنوی و ارزش هایدین مبین اسالم ، 
 

، تربیت فرزندان کشور و موکراسی ملییحصول و پیاده نمودن دتو مانند مردان وظیفه و حق اشتراک در بازسازی وطن، 
 )ص(مو پیغمبر اسال )ج(ۀ افغانی را داری چونکه تو انسان قابل احترام هستی و  خداوندـرفـافتخار و م ساخت یک جامعۀ پرباالخره 

این حقوق را بتو اعطا فرموده اند. هستند کسانیکه زمینه امکانات آموزش، حق کار و حق اشتراک ترا جهت ساختن یک جامعۀ 
 ، گرفته اند و ترا جبراَ در چهار دیوار خانه محبوس نموده اند.افتخارصاحب فرهنگ، مرفه و پر 

 

کریم  آنقرحالیکه  فرهنگی باشد، در معنوی و ارزش هایپاشی  این کسان تصور می نمایند که آموختن تعلیم زن به منزلۀ فرو 
به تو حق کسب تعلیم و تربیت ، بهتر بگویم حکم آموختن تعلیم و تربیت صادر فرموده. بعضی مردان ترس  )ص(و پیغمبر اسالم

گرفت. چنین تصور ارزش دارند که با سواد کردن زن پیامد های وخیم اجتماعی ببار خواهند آورد و قدرت را از ایشان خواهد 
 و می دانندعلمی و اخالقی ندارد و عامالن آن احکام دین مبین اسالم و پایه های فرهنگی جامعه اصیل افغانی را یا ن معنوی و

  یا فراموش کرده اند. ای خواهر عزیز و باشرف افغان :
 معادیان تو نا فرخند و نافرزان "  –" مخالفان تو بی فره اند و بی فرهنگ 

 
 ختم
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