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 08/03/2016 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 به تجلیل از روز جهانی زن

شد خلقت بشر بدون زن تکمیل نمی  

قرار بودهمانجا بمانندکه مورد (آمده که خداوند )ج( آدم و حوا را در بهشت خلق کرده بودو 123-119 -سورۀطهقران مجید) در

خدعۀ شیطان قرار گرفتند و  به زمین فرستاده شدند.اگرتصور شود که خلقت زن محض به خاطر تولید نسل است، پس خدایی که 

کائنات راخلق کرده واداره میکند، نمی توانست در وجود آدم)مرد( تولید نسل را نیز بگنجاند، که هرآئینه میتوانست! پس خلقت 

برای تکمیل و بقای بشریت است که خداوند متعال موجودیت آنرادر جملۀ مخلوقات خود ضروری پنداشته است. خداوند زن 

 ساختمان جسمی و روحی)سیکالوجی(  مرد و زن را طوری آفریده که محتاج یگدیگراند.

ء شریعت خود ساخته که درآن وقت در تاریخ مدنیت بشر، باراول دین اسالم حقوق زن راشناخته واین حقوق را به هنگامی جز

و زمان در اروپا، آسیا و افریقا،زن جزءمایملک مرد و یک غنیمت تجارتی شمرده میشد.مالهای کم سواد افغانستان عوض آنکه 

، نازپیام وفلسفۀ قران تقدیروپیروی کنند، زن، این معجزۀ خداوندرا، باچادر پوشاندندو به حیث خدمه درمنزل نگه داشتند.بنابر آ

، خشونت به مقابل زن در 2015های منتشره در سال  مقام وحرمت زن در کشور ما سیر قهقرایی پیموده و قرار احصائیه

افغانستان تزئید یافته که از آنجمله قتل وحشیانۀ فرخنده، دنیای متمدن را تکان داده و حکومت ع و غ کابل تا حال بازخواست و 

 ت.دوسیۀ این جنایت راتکمیل نکرده اس

جرمن آنالین پیام های زیادی به مناسبت این روز فرخنده منتشر شده، و از  –از دو روز به این طرف در پورتال و زین افغان 

یر احترام مصراع اخ به گرفته است. من ارقر تقدیر وآنجمله یک قطعه شعر جناب استاد عبدالعلی نور احراری بیشتر مورد توجه 

سالم، محمد مصطفی)ص(است: "نماز و عطر و زن را دوست میدارم"، این غزل نغز را تکراراحسن که فرمودۀ پیشوای ا این غزل

 دانسته، ضمیمه پیام مختصر خود تقدیم میدارم:

 زن مظهر زیبایی و نیکی

 چو زن ازروضۀ رضوان فرودآمد به تقدیری

 تجلی کرد زیبایی، جـهان را داد تنویری

 

زن هـمـه زیبایی عالم بیابـی در وجـود  

 نبودی گر وجود او، ز خلقت رفته تقصیری

 

 زمین شد از جمالش  مظـهر زیبایی ونیکی

 فلک هرگزندیده این چنین زیبنده اکسیری
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 تصور کی توان کردن جهان را بی وجود زن

 نه معنایی محبت را، ونه از عشق تعبیری

 

 نباشدمهر والفت، زیب وزینت گرنباشد زن

دلگـیری شود این زندگی شام سیاه و صبح  

 

 زمین نازد،زمان نازدبتوهفت آسمان نازد

 کشیدم از مقام شامـخـت ازشـعـر تصویری

 

 به وصف تو سخن گفتم،ولی افسوس کم گفتم

 چوگویم بیشتر، آید به قلب ناکسان تیری

 

 تو ای ُدر دانۀ خلقت، سزاواری بسی حرمت

 نشین بر مسند عزت که داری رای وتدبیری

 

ن ازقول پیغمبر)ص(کنم حسن ختام این سخـ  

 "نمازوعطروزن رادوست میدارم"،به تقریری

 پایان
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