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 ۲۰۱٤مارچ     ۷ شاھده اعظم 

 مناسبت روز جھانی زنبھ 
 

  ) شود؟ زمینخدا در روی  جانشین( یاآیا زن می تواند خلیفھ 

 
 بیشتری را ھمراه بوده استض ست مسألھ زن ھمواره پیچیدگی و غمدر بین ھمھ اموری کھ بھ انسان و جنبھ ھای انسانی مرتبط ا

ھای فراوان را تحمل کرده و از زنده بھ گور شدن تا خدایی کردن را بھ خود دیده است.  حقیقتی کھ در طول تاریخ فراز و نشیب
زن غیر از حقیقت انسانی چھره ھای مختلف دیگری را نیز در خود دارد کھ بایستی آن جلوه ھای مختلف کشف و آن صورتھای 

یدا گردد. تا آنگونھ کھ ھست شناختھ و معرفی می شود. ھر موجودی مظھر نامی از نامھای الھی است زیرا تجلی خالق گوناگون ھو
 ھمھ آنھا بھ فرموده حضرت حق انسان می باشد.  در چھره ی مخلوقات، گوناگون است کھ محور

بھ مردھا شواھد تاریخی دارد. وقتی اسالم بھ عنوان دین نسبت  مواعظسبقت آنان در  برخی از زنان دارای نبوغ و ھوشمندی باال و
ش آن از جھت اراده جاھلیت دامنھ دار حجاز جلوه کرد. تشخیص حقانیت آن ا ز نظر عقل محتاج بھ ھوشمندی واال و پذیر جدید در

ورده بودند کھ شوھران آنھا ی از زنان در حالی اسالم آیر گونھ خطر را تحمل نمایند. عده والدین بوده است تا ھپنیاز بھ عزمی 
 و خلقت ھیچ دانندمرھمتای  ءکافر بوده اند یا پیش از ھمسرانشان اسالم آورده اند. پس تمام زنھا از لحاظ گوھر ھستی و اصل مبدا

ستقیم مزنی جدا از خلقت مرد نیست و یا در پایان پیدایش و در انجام عالم وقتی مسألھ معاد،  قیامت، برزخ ، حشر، عبور از صراط 
کوثر و مانند آن مطرح می شود، ھیچ بین زن و مرد فرقی نمی گذارد و در ھمھ موارد زن و مرد با ھم ھستند و یا اینکھ زن در ،ر

 قران کریم از چھ پایگاه عظیمی برخوردار است.

ھیچ یک از زن و  مبتنی بر این است کھ انسان در قرآن چھ پایگاھی دارد چون قران کریم برای ھدایت انسان آمده است کھ در آن 
 مرد تنھا مطرح نیست. لھذا وقتی ھدف رسالت را تشریح می کند و غرض نزول وحی را بازگو می نماید و می فرماید : 
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کلمھ ( ناس، مردم ) کھ بھ عنوان ھدایت  (ماه رمضان ھمان ماھی است کھ در آن قران نازل شده است کھ مردم را ھدایتگر باشد.)
 . ت، صنف مخصوص یا گروه خاصی را در نظر ندارد بلکھ شامل زن و مرد بطور یکسان می شودانسان در قران مطرح اس

قران کریم گاه تعبیر بھ ناس و گاه تعبیر بھ انسان می کند و می فرماید:  (خدای رحمان قرآن را یاد داد انسان را آفرید بھ او بیان 
انسان وقتی انسان شد حرف او روشن و گفتارش بیان است.  آموخت. وقتی شاگردی در این مکتب رحمت تربیت شد. می شود

خالصھ آنکھ قران برای ھدایت ناس است و رحمان درس قرآن می گوید و شاگردانش انسانھا ھستند دیگر سخن از زن و مرد نیست 
موجود مجرد است نھ و دلیل دیگر قران معلم روح انسانھا و برای تعلیم و تزکیھ جان و روح آدمی است و روح از آن جھت کھ 

مذکر است نھ مونث. سپس در قران سخن از تزکیھ روح است نھ سخن از زن و مرد. خالصھ آنکھ اوال زن یا مرد بودن مربوط 
ت انسان نفس غیر از بدن است و بدن غیر از نفس و حقیق از آن نفس است. ثالثاً  و تزکیھبھ پیکر است . ثانیا تعلیم و تربیت و تھذیب 

 . ت نھ مونث و باید این دو را از چھره انسانیت شناختنھ مذکر اس

انسان را جان او تأمین می کند نھ جسم او، نھ مجموع جسم و جان و حقیقت ھر کسی را روح او تشکیل می دھد جسم  انسانیتپس 
ین دو صنف در مسایل مربوط بحث از زن و مرد یا تفاوت امذکر است و گاھی مونث.  گاھیاو ابزاری بیش نبود و این ابزار ھم 

بھ حقیقت انسان رخت بر می بندد و خلقت انسان را خداوند رحمان بھ یک اصل کھ روح و یک فرع کھ تن است تحلیل می کند و 
این فرع را بھ طبیعت و ماده و طین و تراب اسناد می دھد و آن اصل را بھ خود اسناد می دھد و مطلب نھایی در بحث باالترین 

سانی مقام خالقیت یعنی خلیفھ ا... ( جانشینی خدا ) بودن است . اگر انسان در خالفت بھ مقام باال رسید و ھمانطوری کھ در مقام ان
مطالب باال گفتھ شد محور تعلم و تعلیم جان آدمی است نھ بدن و نھ مجموع جان و بدن، ان کھ عالم می شود روح است. بنابراین 

این مسجود مالئکھ و معلم فرشتگان و عالم بھ  ت جان است نھ تن و خلیفھ ا... جان آدمی است . بنابرآن کھ عالم بھ اسماء الھی اس
 . اسماء مقام انسانیت است و مقام انسانیت منزه از ذکورات و انوثت می باشد

 : . شود زمین روی در خدا جانشین ترین عالی پس نتیجھ می گیریم زن میتواند

 شاھد نداشت در دبستان فضیلت ، زن دبستانی نبوددر عدالتخانھ انصاف ، زن 

 . دادخواھی ھای زن می ماند عمری بی جواب آشکارا بود این بیداد پنھانی نبود

 

 منبع: جمعیت حمایت از زنان

 پایان
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