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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ٢٠٠٩ نوامبر٢۵  کاليفورنيا                  عبدالجليل جميلي                                                                        
  
  

   در اسالمد زنارجمن یواقعروز جهاني زن و مقام 
  

 از روز خجسته و مقام ٢٠٠٩ نوامبر٢۵بروز  بين المللي جهان  بزرگ   دول و حکومات و موسسات  قرار است
 که البته درهم ارجمند بنمايانند مقامش را بازن بشريت به نيکوئي تجليل کرده و  گهواره جنبااين زن و شايسهٔ 

ولي با کمال تأ سف و تأ  ؛ اين روز را تجليل خواهند کرد ابراز همنو ائي با جامعهٔ بشريافغانستان هم بنا بر احساس 
کثر کشورهای جهان و دراباز هم  آدميت  از د دا جهان سراپا   جريان زندگي  و٢١رين قرن  آنيم  که د لم  ما شاهد

 -و زندگي نگبت بار زن افغان حالت بحراني !  قرون وسطائي مخصوصَا  اسالمي  و باال خص افغانستانِ  برده داری
به  دست  نوميد انه ؛ُپر دردی ازنوايش نه يافتن قلب  بفريادش و  بدان جا رسيده که  بنا بر نبودن گوش شنوائيعلنًا

 يابند که  کم مانده   دون همتي نجات وتيره دل  انسان نماهای دو پايي  تا از شر–!هم خود کشي خود سوزی ميز نند و
کشور و ما وا يش را جانورانه بدرند و وحشيانه  پارچه پارچه کنند ولي اين  ؛زنديق و مسلمان نماها  دشمنان غدار
 بر ابرو نمی آورند و شب و روز هم در يمها  َخه نوکری بيگان  با روبای بيرون و شير درندهٔ خانه  انغرؤر فروش

فرمايشات   نه از اسالميت حقيقئ  و ی  شان در عشرت کده ها که نفس پليد    خدا ناترس و بردهٔ  خدمت  جبهه داران
              !ی انساني اثرئ نه  از ترييت  واال   وستخبرياحکام قرآني   پيشوای اسالمي و

 بلند شريعت غرای محمدی  ميزدند  و بنام   وعلميت  اسالمي از  داددنيا طلييکه آن دد منشان حريص وکجاست 
 و محدودهٔ  کرده  گلو پاره ؛ مسلم مرد و مخصوصَا زن افغان  برای احقاق حق؛ آدميت  لوای اسالميت وداشتن 

 ي مجاني سبد  دال و چپات بر لي و دود فکر کرده  کوچک و مح  صدای خود  کشيدن برایهم افغانستان با افتخار را
و  زده   اللهم اغفرلي   نعرهٔ  باز هم   مشهد ئ يا  با بر سر گذاشتن  لنگي زندگي در سايهٔ کلدار و کلچه زده  يا به 

   بوده اند فرزند نا خلفي  ان افغان رانهاد و مهرب  که مادر پاک عمًال  نشان دادند که   -کردند  مي نوازی بيگانه 
  و مادر نکرده مين دريغ فرزندان اين سرز   ناموس و فروش و قاچاق  تجاوز به  بر پهلو بندیحتي از  که  ! وبس

 در يي درم ده بنوده  وتسليِ  دلبندش شدهٔ فروش  اق و شهيد و يا قاچ  فرزند  درحسرت و فراق ين وطن را مظلوم ا
مادر   آن کالبود نما واستخواني رنگ ورو رفته  را از رخسار رت باری قطرات اشک  حسنشده که   ديده شأن شان 

   !ند پاک نمايبرای  يک بار هم  درين  دَور جهاد  پيمائيها   ر آتش نشسته  ؛در مجمِ
ولي برای اختصار       درد بي درمان و بي معالج  زن افغان  زياد است  و بي پايان ؛! احساس و ارجمندم  هموطن با
ترازوی  در با مقام شامخ زن  پاک سرشت را که  قدر و منزلت بي همتای  مخلوقي بنام زن عرض مراميکال م و
 اد آوری  ي  و چه به  ارزشمندیتمثيل  کرده  با شد  ) صلي اهللا عليه وسلم(  محمدی   و صفای اسالم  خداوندیعدالت 

 اين مقدمهٔ  مختصر و با   اينک باي  آن را  قابل تذکر ميدانم  کهمچو روز نيکمطلبي دارم که مخصوصَا در ه  –شده 
  .  مطلبم را بعرض ميرسانم -و خا صتَا  زن صبور و رنج کشيدهٔ  افغان و ارادت بمقام زن  عرض تعظيم 

  
 خوانده و مسلماناولين   که بگمان اغلب در ايران تشربف دارند مضموني را تحت عنوانعزيز افغانيدر سايتي بنام 

با درک ذهنيت نيک و توجه قابل قدرآن برادر گرامي و موقف واقعي مقام ارجمند زن در دين مقدس اسالم ، 
ه بران شدم تا اين نوشتهٔ حق بينانه و با ماهيت را بخردمند  و مخصوصًا با استدالل منصفانهٔ آن برادرارجمندو

که خداوند مقامي.  برسانم رهٔ بشريت ،ا زن يا مادرسلسله جنبان گهوگرامي دار حقوق دوستان با ديانت ومطالعهٔ شما 
 سلم قايل شده  و لي اهللا علبه وصحضرت محمد مصطفي  پيامبری بهنبوت و وحي رسالت هم اندر آغازبه زن بزرگ 

 از مبارک شان اين فرصت را داده تا ايشان اولين انسان روی زمين باشند که همسربحضرت  بي بي خديجهٔ  کبرا 
و اعتماد کامل به صدق و صفای همسر اطالع يافته و با نور ايمان خود ابالغ رسالت به شوهر مبارک  وحي و

 راه مبارزات و را در سرمايه ها و غنای سرشارخودتمام اين رسالت را نه تنها تهنيت بگويند بلکه مبارک شان ، 
لي اهللا علبه برآن حضرت صرکين مکه زندگي را مشکه تبليغ دين مبارک اسالم بمصرف برسانند تا بدانجا که زماني

رشدند که شهر مکه را ترک ياران شان بکلي طاقت فرسا ساخته و ايشان مجبو بيت و اهل و مسر ميارک ووسلم و ه
ن غنا و  آاز  ،در پيش گيرند ب جا گزين شده و زندگي حسرت باری راکهسار لم يزرعي بنام شعب  ابو طالدر کرده و
 آن  از دارائي و تجارت بزرگ راه ارفاق وزنده ماندن استفاده کردند که هيچ چيزی  ن حبهٔ  در آخري  تادارائي 

جان را که  تا روزي ،د شده و منزوی و حسرت بارتجري درآن محوطهٔ انبرای شان نما نده و همسر و همسفر شان ، 
  .سلم بودند ه و علياهللا ومدد گارحضرت رسول اکرم صلي  جان آفرين سپردند، ياربه

 در اولويت قرار ، درآنمقام ارجمند زنو با وجود اشاره به  درين نوشته به آن اشاره ميرود که ديگرينکتهٔ با ارزش 
زوايای تاريک و قضاوت های  بر  وخته سا ذهنيت های تاريک را منور،يروانبسياربه که عيست ضوميگيرد مو
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 چنان دارای اولين مسلمان بو دن بذات که ، ست يموضوع اصلي ماهيتکند ،  نور افشاني ميديگر انديشان منفي 
  دريای  که درين( ست و ا  مسلمان بودن مي افزايد، چگونه يک مسلمان  ارزش  بلکه آنچه که بهارزش خاص نيست 

  ونهچگ" ه همچو مشخصهٔ بمانندی منزلت آب حيات به چه   ؛ ما چقدر و منام اسال ه  زندگي امروزی و ب پر تال طم
ارجمند ما اوصاف و   هموطن  باين مشخصه   ارتباط با  و) !زيستن  ضرورت داريم   بودن و مسلمانمسلمان 
 ن روی زمبن با تصديق کردن ومسلمانا  را نسبت به ساير)رضي اهللا عنهما  (  خديجهٔ کبرا حضرت بي بيمميزات 

  عظمت مقام زن را به نيکوئي ترسيم ميکند ،پناهي رسالت  َوبحيث اولين پيربدين مبين اسالم خودشان  مشرف شدن
عينًا بمطالعهٔ شما رسانيده روززن بمناسبت ما که  ارزشمند آن هموطن ارجمند   پرمحتوا واين هم نوشته و استدالل و

  :مبشود 
  اولين مسلمان

، بحث بر سر اولين مسلمان  نمايد و آن اي دارند آه به نظر من بيجا مي  سّنت همواره مناقشه و مفاخرهاهل تشيع و اهل 
كه به پيامبر اآرم اولين مردي«:  خوانديم  چنين ميما در آتابهاي درسي افغانستان غالبًا.  است)  ص( بعد از پيامبر اآرم

و اولين آودآي آه اسالم آورد  الم آورد حضرت خديجه بودني آه اساولين ز; اسالم آورد حضرت ابوبكر صديق بود
شود و اين طبق مقصود اين فرقه  گيري مي ، غير مستقيم به سوي اولي مرد نشانه به اين ترتيب» .حضرت علي بود

  .  است
ست مقّدم بود آوردن بر خليفة نخ  در اسالم)  ع( گويند علي مي ها  آن. آنند به شكلي ديگر عنوان مي و شيعيان قضيه را 

  .  و در واقع اولين مسلمان اوست
.  ، يعني حضرت خديجه است گرفتن نخستين مسلمان واقعي  ، ناديده اي نهفته است و آن ، مغالطه برداشت در هر دو 

  . توانند مطرح باشند  مردان مي قدم بودن فقط چرا؟ چون او زن بوده است و گويا در پيش
 ، به نفع خود مصادره  ، هر دو، افتخاري را آه در واقع از آسي ديگر بوده است شيعيانآنم ما اهل سنت و  من فكر مي

: ، به اين ترتيب بودند واقعيت اين است آه نخستين مسلمانان.  ايم تا در مناقشات مذهبي ميان همديگر، آم نياوريم آرده
به همين . اي ندارد  ميان بياوريم چندان فايدهبندي مرد و زن و آودك را به ، ابوبكر و اين آه ما تقسيم ، علي خديجه
توان فردي ديگر را هم به ميان آورد و گفت اولين نوجواني آه ايمان آورد فالني بود و سپس گفت اولين  ، مي ترتيب
بانوي اسالم حضرت خديجه بر  ، با آمرنگ ساختن نقش بزرگ  همين ترتيب و به ... اي آه ايمان آورد دوشيزه

  . اي خويش افزود رقهافتخارات ف
بعثت رسول گرامي يار  پيش از  آسي آه حتي  ؟  شده است  اين قدر مظلوم و فراموش ولي چرا حضرت خديجه 

،  ترين سالهاي بعثت هستي و زندگي خود را بر سر ايمان خويش نهاد و در سخت فداآار او بود و پس از آن نيز همة 
  و متمول را راستي چه چيزي اين بانوي تاجر و سرشناسب.  ب درگذشتاقتصادي شعب ابوطاليعني در سال محاصرة 

  شعب ابوطالب وفات آند؟ بجايي آشاند آه در
 اهل سنت به اين شخصيت صدر اسالم بيشتر است و شيعيان در واقع او را در هالة  رسد باز هم توجه به نظرم مي

  . اند نورانيت و قدسيت دخترش فاطمه آبرا، به تدريج فراموش آرده
 مسلمًا .  ، تا چه اندازه مهم است بودن افراد در مسلماني تواند باشد آه به راستي مقّدم ، يك بحث ديگر اين مي باري

پس طبيعي بود آه پيش از همه . خديجه و علي بن ابوطالب نخستين آساني بودند آه از بعثت پيامبر گرامي آگاه شدند
، نبايد از  ولي اين. بته اينان قابليت بااليي براي درك اين نورانيت هم داشتنددر معرض اين نورانيت قرار گيرند و ال

هاي دراز را در پي اين نور معنويت از سرزمينهاي دور آمدند و به پيامبر ايمان  ارزش آساني آم آند آه بيابان
تا به آن رسيدند هم لطفي به نظرم در ايمان ابوذر و سلمان و ديگر آساني آه در پي آشف حقيقت برآمدند . آوردند

  . دارد و ارزشي آه نبايد فراموش شود
  :  پس خالصة اين يادداشت اين آه

افزايد، چگونه مسلمان  ميي آنچه به ارزش مسلمان . ه تنهايي حاوي ارزش خاصي نيستب ، نخستين مسلمان بودن .١
  .  بودن است

، بدون شك نخستين آسي آه به پيامبر ايمان  گيريماگر هم براي اين امر ارزشي قايل شويم و افتخاري در نظر . ٢
آاهد و  ، به هيچ وجه از ارزش ايمان او نمي  زن بودن اين نخستين مسلمان آورد خديجه همسر گرامي ايشان بود و 

الزم نيست آه در اينجا نيز همانند نانواييها صف مردان و زنان را از هم جدا آنيم تا هر آس در صف خودش اول 
  ! شود

  
  پايان

 
  

 


