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 4112مارچ  8          فارانی فرزانه
 

 ستاو زاده انسان که زن  بنام
 مناسبت روز جهانی زنبه 

 

 
 
 ارافک پیشرفت همانا که انسان های نامهکار از و ایم اندیشیده ،است مرد و  زن  مشترک مفهوم که انسان به حال تا  ما
 .زنم می سخن غیره و اقتصاد ،صنعت تکنالوژی پیشرفت ،ها ذهنیت و
 نسبت یترواال و تر برجسته نقش زن ،بشری هعجام تکامل سیر این های پرده پشت در که ایم داشته باور بدین گاهی آیا
 است؟ داشته کنیم، می تصور آنچه به
 

 است بشری تمدن گذار تهداب زن
 

 زیرا.    دارد سیاهی بغایت چهرۀ زمینه، درین نیز خود ،دهد می ارائه سیاهی چهره که سان همان زنان، از ما فرهنگ
 ساالر مرد نظام یک ۀساخت باالخره و جامعه گرای عقب و سنتی روحانیون و زورمندان ۀپرداخت و ساخته فرهنگ این
 زمینۀ در چه و مرهروز زندگی در چه آن واالی مقام از و گرفته نادیده را زن مقام به گذاری ارزش نوع هر که است
 .است کرده انکار جامعه در زنان گیری سهم

 

 را  امور زمام ،زن که دوران آن به ،تأریخ سوی آن به بشری زندگی آوان همان به ییگذرا و مختصر نگاهی خواهم می
 .باشم داشته ،داشت دست در
 

، ها سرو کار دارندکه با تکامل تیپ بیولوژیک انسان  آنانی پولوگ ها واز طرف انترو زیادی ۀشد رائها مدارک و اسناد
 می خوانیم:موجود است که 
در  از خود  دیگرداشتند با دست  میای خود را محکم نگه هدر حالیکه با یک دست جگرگوشه  تأریخزنان از  آوان 

ز  اساس عقاید این دسته ا بر کار بدون بلند شدن به روی دو پا ممکن نبود. کردند و این  درنده دفاع میات حیوان برابر
نخستین گروپ آدم واره ها بودند که قد شانرا راست کردند و به قوی ترین محرک تکامل مغزی  ، زنانانسان شناسان
 یافتند.بشر دست 
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 حیوانیت کشیدند.آتش، خط سرخی میان خود و دنیای  زنان با غلبه بر
 باقی میبودند که گرداگرد آتش  زنان و کودکان بودند، اینها  که مردان مصروف شکار در کوه ها و دشتی از آنجای

 گردید.بعد ها مقدس هم شد، مبدل ماندند و تکرار این رسم بود که زن به نگهبان آتش چیزی که 
 

م  خوری انخستین بار زن شیوه پخت و پز را پیش گرفت و بدین صورت جلو اکثر امراضی که از خبا دسترسی به آتش، 
 شد.مد، گرفته آ میبه وجود 

 

 ک آتش، و به کمتش کنار آرا بنیاد گذاشته و کاللی را در  کاللیآن فن  بنا برزن برای پخت و پز به ظروف نیاز داشت 
 ورد.آبرای تمدن بشری به ارمغان 

 

انسان های اولیه در یک منطقه شد. از آنجا که انتقال این همه لوازم  باعث مسکون شدنسفالگری و نگهبانی آتش 
ی أریختحرکت   ی تمدن بشری گذاشته شد و سیرت هاونه بود که نخستین خشاینگ ،وردآ وجود میسفالگری مشکل را به 

 بخشید.را سرعت 
 

طرف  نایل شد و ازمسکن گزینی اولیه بود که زن با آسمان و زمین آشنایی پیدا کرد و رفته رفته به کشف زراعت  این
 دیگر نخستین نطفه های تمدن شهر نشینی در جهان گذاشته شد.

ی قد علم  بشر تأریخنخستین طبیب هان پی برد و به عنوان دارویی گیادر جریان کشت و زراعت بود که زن به کیفیت 
وران، زن به عنوان مادر قبیله مورد احترام و پرستش قرار گرفته به و از همین رو در جامعه و طبیعت همان د،  کرد

 یافت.   لند دیگری که پیشوایی دینی باشد، هم دست مقام ب
چنانچه  گردد. میام روحانیت اولین مادران ما باز و مقهمه به مقام اولیه زن  ،مادر به زمیندادن لقب و  ،مادرپرستش 

 الهه مادر بوده است.همان  نیزن انسان یاانخستین خداز 
خود راز و رمز را با  ۀتقا یافت و به مردان و زنان طایفبارت از آموزگاری باشد هم ارکه ع یدیگر زن به مقام ارجمند

 نگردد.ری راه  پیدا کند و تداوم تکامل اجتماعی متوقف دیگ دقت یاد داد تا از نسلی به نسل
 
نقش زن را انکار می کنند،  هایی که  اینوجه به نکات باال جا دارد که پرسش های متواتر اینجا مطرح گردد که پس ت با 

و دهها مورد  ؟صادر کرده اند بمذاه های تاریک" بودن زنان را از آنسوی مرزو از کجا حکم "بی عقل ؟هستندها  کی

 و سیاهی را که ننگی برای بشریت متمدن می باشد . . .و قضاوت غیر عادالنه 

 نندکگدایی  . . مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است .»توانند از مجریان  زنان باید بدانند که آزادی خود را نمی

ی ها دور آنا موعظه كنید اگر مطیع نشدند از ها ر ناكید باید نخست آن كه از مخالفت و نافرمانی آنان بیم و زنانی.  . .

 . (32. آیه 2)سوره  «...ها را به زدن تنبیه كنید  گزینید اگر مطیع نشدند آن

 ان حیات پیامبر اسالم بسیار متفاوت است.؟ شرایط کنونی با زمکه در چه زمانی به سر می بریم فراموش نکنیمباید 

طح و س دنزنان به کلی نقشی در جامعه نداشتوقتی بود که  ،اب می آمدسی دو زن به در برابر یک مرد به حأزمانیکه ر

و بدین گونه به خود حق داده شد  اعتماد نمیبه یک زن یط موجوده طبعی بود که افهم نیز با در نظر داشت شر و دانش

 زن پرسیده شود.  ز دوبودند تا ا

 امروز زنان .زندگی کرد ها توان با گذشتهی امروزی نمو ضرورت شرایط دنی م ۀشرفت و تمدن جامعیبا توجه به پو 

رکت ن شودکه بی تا جای. ود را در جامعه برجسته ساخته انددر تالش به دست آوردن فهم و دانش بوده رفته رفته نقش خ

مقطع زمانی این  در وقتی طرف دیگر از و. بشری چشم پوشید ۀال زندگی و جامعتوان از روال نورمی من زنانفعال 
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در مصاحبه به خبر نگار  4111مر سال قبل به پیشواز از هشت مارچ ثخانم سیما یس کمیسیون حقوق بشر افغانستان ئر

  :کند می ونه ابراز نظربی بی سی اینگ
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 .حقوق زنان هستند تأمینسیما سمر: بیشتر نهاد های دولتی، مانع   .1

انستان می گوید اکثر نهاد های دولتی در این کشور، موانع جدی برای مر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغثسیما 
 حقوق زنان ایجاد می کنند. تأمین

  داشتار ظهون دولتی ایاحبه به خبرنگار تلویزطی یک مصامسال بازهم در پیشواز از صدمین سال روز هشتم مارچ 
 نچه که رقم دادهآسرحد خشونت زیاد تر از  و .دارند دهند قرار بیرون میها  نچه که رسانهآزنان در شرایط بدتر از که 
 ....یض جنسی است عبتشود باالتر رفته است این  می
 در اینجاست سؤالپس 

  
 ؟را در یابدها ها و خشونت  این گونه تبعیضراه حل تواند  چه کسی می 
 ؟و فرهنگ مذهبی ما دارد مذهب ریشه درتنها  آیا 
 ؟د بودچی خواهرفت  رونب راه 

 

ه تمام ک ید و آنهم در شرایطکن حقوق زنان در کشور ایجاد می تأمینبرای  یدولتی مانع ۀبلند رتب اکثر نهاد هایتی وق
 کراتومیتمام کشور های پیشرفته و د های نظامی تقریبا   نیرو و نهاد های مدنی و حقوق بشر در افغانستان فعال هستند.

ن یااپس چرا هنوز ریشه های زن ستیزی و خشونت پیورش برده اند ما به کشور ترور طالبیزم و در مبارزه علیه جهان 
 فته است؟نیا

 پس زنان در قدم اول آگاه گردند و خود اراده کنند.
 نمی رسد. یکه بدون اراده و آگاهی زنان داده شود بجاییاهر وعده  شان نمی توانند آزاد گردند. بدون ارادۀ خود زنان

 .خود به دست آورندا آزادی شان ربرای شان هدیه دهند بلکه  را ی باشند که آزادینباید منتظر کسان
 

 به امید آنروز
 

  چهل سال از این پیش جدل ها کردیمما      

 1ردانـان با مــق زنــمساوی بشود حکه 

 
 م رشتۀ این فکر جوانــــزه بگسالندند نـــدست قوی دشمن و جمعی خائلیک 

 و زبان و چشم و دلشد قوۀ افکار محو  آمد و ظلمت سر تنویر انداختارتجاع 
 دانـپیش وج است که داریم به جوابیچه  د ریختـرم به مستقبل آن بایــشرق ــع

 دانــرزنـۀ فـیـربـا تـمـننیک  ادری!ــم و دارم نبری از یادشـوصیت به تیک 
 رداندـام پـن و و دارایی منصب ونصب  یچـبه ه تکیه فداکاری و دانش، نکندجز 

 4درانـــد ز دست پـریـیـار بگـکۀ ـتـرش دا نوبت امروز شماستـبهر خمادران 
 

                                                           

 ز مرحوم مغفور جناب سردار محمد رحیم ضیایی متخلص به "شیون کابلی" است که از کتابی الغزبخشی از  ،عالیسرودۀ این  -1

 121صفحۀ  .است ری اخذ شدهولی احمد نو تألیفزندگی شیون کابلی" »
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