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حامد فارانی

بمناسبت جهانی روز زن یا مادر
روز جهانی زن یا مادر گرامی باد
زن نماد زبیای تمدن هاست  ،زن مظهر  ،مهر  ،شفقت  ،ایثار  ،برباری و ترقی تمدنهاست البته بعد
از مرد زن در جایگاه خود نقش بسزایی دارد ونیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهد درواقع بنیاد
جهان بستگی به زن و مرد دارد.
بقول معروف زن ومرد مکمل همدیگر است
از نظر همه ادیان بشریت  :اسالم  ،مسیحیت  ،یهودیت و بودیسم که این ادیان درسیاره ما ادیان
بزرگ بشمارمی آیند زن یا مادر از جانب این ادیان مورد احترام و اکرام بوده که جایگاه خاصی دارد
و اسالم بخصوص بمقام مادر ! منزلت و ارج واال می گزارد .
مادران مؤمن ومسلمان ماهمیشه از زنان صدراسالم پیروی کرده اند ودرآینده هم برای نسل آینده
سرمشق انها زنان صدر اسالم خواهد بود .
از جمله زن اول صدر اسالم حضرت بی بی خدیجه کبرا نماد و سرمشق فداکاری وحمایت معنوی ومادی از پیامبر اسالم (ص)
درآغازین ظهور صدر اسالم که با فداکاری و حمایت معنوی و مادی یعنی سرمایه کل خود را در راه گسترش اسالم فدا کرد
ودر ان زمان وعصری که اسالم تازه ظهور کرده بود ایشان نقش بسزایی با حضرت پیامبر اسالم (ص ) ایفاء کرد.
دیگر ان حضرت بی بی عایشه صدیقه که به فرموده حضرت پیامبر (ص) عایشه کامل کننده دین اسالم است یعنی مسایل مربوط
به زنان را که خدا به پیامبر ابالغ می کرد و بواسطه حضرت عایشه پیام ها را به زنان می رساند بعبارت دیگر نیمی از پیکر
جامعه را راهنمایی کردند پس انها باید سر مشق همه زنان اسالم وجهان باشند
پس از نظر اسالم زن جایگاهی برجسته وتوجه خاصی به این نیمی از پیکر جامعه را داشته ودارد
در باره مقام واالی مادر داستانی را که عاطفه مادری دران بی انتها موج میزند بیادم آمد .داستان از این قرار است که یک
روز پیش حضرت سلیمان دو زن را آوردند که بر یک طفل ادعا مادری داشتند حضرت سلیمان گقتند که طفل را روی زمین
بگذارید برای اینکه مادر ان طفل را مشخص کند به یکی از سرباز خود فرمان داد که طفل را با شمشیر دو نصف نماید.
درهمان لحظه یکی از زنان با هراس چنین گفت  :نه این کار را نکنید بگذارید طفل از آن مدعی من باشد که ادعا مادری کرده
است اما طفل را نکشید من از ادعای خود میگذرم وشما این کار را نکنید .اما زن دیگر بیتفاوت در جایش ایستاده بود.
حضرت سلیمان از جای خود برخاست وطفل را از زمین با محبت بلند کرد و در آغوش همان زن که با دلسوزی خواست
سبب ادامۀ حیات آن طفل شود سپرد  .چراکه با این آزمون ثابت شد که مادر واقعی آن طفل کسی بود که با دلسوزی حیات طفل
اش را بر دعوا ترجیح داد اما خانم دیگر بی تفاوت به امر سلیمان و دونیم شدن طفل خونسرد ایستاده بود .چون مادر واقعی نبود.
از این داستان پند واندرز گرفتیم که مادر چه مقام و منزلت بزرگ وبرجسته ای دارد نتیجه داستان که مادر ازجگر گوشه خود
میگذرد تا جگر گوشه اش زنده بماند.
پس مادر این موجود آسمانی نزد خدا منزلت واال دارد ودعای مادر همیشه نزدی خداوند متعال زود مستجاب می شود
ما هریک تا آخرعمر خود نمی توانیم ادای زحماتی مادران را بجا آوریم اما میتوانیم از زحمات انها ادای احترام وادای دین به
قدر توان خود کرده باشیم
پس این روز بزرگ وخجسته را اول به مادرعزیز ومهربانم و خواهرانم وبعد همه زنان شکیبا افغانستان وجهان تبریک وتهنیت
عرض می کنم زیرا به گفته اقبال الهوری  :زن کانون پرفروغ خانواده  ،مرکز مهر  ،مظهر عشق  ،نمایشگر پاکی ،نمونه
عطوفت و چشمه عنایت است .

