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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  2018-03-08   صالحه واهب واصل      

 سر اهیسر است نه  س هیزن سا

ست نه که نظرم را این عنوان زیبای )زن سایۀ سر ابودم جستجو در حال دنبال مفهومی در گوگل 

ده ای در نه مربوط به کدام وبسایتی است و نه هم نام نویسن به خود جذب کرد. با تأسف« سیاه سر

م آن درج است. فقط در فورم پی دی اف در گوگل ظاهر میشود. خواستم به تجلیل از روز هشت

 مارچ با شما هموطنان عزیز شریک سازم
 

 نیبرند، ا یسر (( را به کار م اهیکرد از زنان اصطالح )) س ادیکه در هنگام  نستیعادت بر شتریمردم ما ب انیم در

را از  یریتعب نیچن زیفهم ن زیو چ لکردهیاز زنان تحص یبرخ یزنان، حت شتریمردانست، بلکه ب خاصۀکار برد نه تنها 

مطلب  نیا د،یسخن بگو یاز رفتن مادر، همسرو دخترش به مهمان خواهدیم ینمونه: مرد طوربرند. به  یزنان به کار م

کنند که:  انیموضوع را ب نیا خواهندیم یاز زنان، مثال ً وقت یرفتند برخ یسران ما به مهمان اهی: سندکیم انیب نیرا چن

  ".سراست اهیس یبرا یچوک نی:" اندیگویم نیخانم هاست " چن یبرا یچوک نی" ا

 مونیو نام یروز، شوم پ رهیآن ت ی" و " سر " که حاصل معنا اهیاز دو کلمه " س ستیا ختهیآم کلمۀسر"  اهی" س اصطالح

 :است

  :برند یرا دو دسته اشخاص به کارم ریتعب نیا

و آنان را در  ستندین لیبه زن قا یشان که حق زانهیزن ست دیبه اساس همان د یآگاهانه و عمد کهی: کساننینخست دسته

جفاها  نیاز ا ایگوناگون برزنان روا داشته اند  ییدراز جفاها انیسده ها و سال نکهیا دهند،یمرتبه فروتر از مردان قرار م

 .کرده اند یبانیشتیسرسختانه پ

زن  یسر"  را برا اهیاز زبانزد عامه اصطالح " س دیبه تقل ریتعب نینا آگاهانه بدون توجه به مفهوم ا کهیدوم : کسان دسته

  ند؟یگویچه م شند،یاندیانکه ب یب رند،یگیبه کار م

 ینید اتی" زن " در ادب یسر " برا اهی" س ریکه کار برد و تعب مینیو بب مییاصطالح نما نیبر یا شتابزده یدر نگ کنونا

  انه؟ی تواندیم افتهی یهیتوج نیکمتر ایما آ یو کلتور

 : یدر فرهنگ اسالم -1

زن است که  کیمرد و  کی ای" آدم و حوا"  نیتمام انسان ها توسعه نسل بشراز دو انسان تخست شیدایپ اءمبد -

 .داشتیوجود نم نیزم یاصال ً نسل بشر در رو بود،ی دونم نیاز یکیاگر 

 یها لهیو شما را به گروه ها قب میدیمردم! ما شما را از مرد و زن آفر ی" ا دیفرمایم میخداوند در قرآنکر -

با  وندیشما نزد خداوند کرامت و تقوا را در پ نیتر یکه گرام نستیا قتی. حقدیرا بشناس گریتا همد میآورد دیگوناگون پد
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مقام زن ومرد هم دوست،  یبر رفعت انسان دیفرموده، بدون شک حکمت آن تأک انیزن ب ذکر مرد و حیبا تصر یبرتر

 .مرد ایمقام زن  لیتنز ادینه بر بن

اران نکوک مردان خدا و گاهیجا کهی شتیمادران است(( به یقدم ها ری)) بهشت ز خدا )ص( فرموده اند مبریغپ -

 یبرا ندمانی ب ازیامت نی)ص( ا ینبو ثیقدم مادر قرار دارد که زن است. در احاد ریو واال در ز عیرف یگاهیاست، جا

 .مرد نهاده باشد کیگام  ریز درداده نشده است که آنحضرت بهشت را  یعنوان چیبه ه یمرد چیه

حکام فرموده اند که ا دی)ص( تاک خدا امبریاند. پ عتیاحکام شر افتیمنبع بزرگ در کیخدا  غمبریهمسران پ -

خواه  شان،یمانده از ا یکه پس از رحلت آنحضرت )ص( خانواده باق میدانی! مدیریخانواده من فرا گ تانرا از قرآن و نید

 .همسرو خواه فرزند همه از جنس زن بوده اند

که  زن بود کیآورد  مانیبراو ا کرد و قیرا تصد حضرت محمد رسول هللا )ص( یامبریپ کهیکس نینخستن -

 .مسلمان است نیکبرا نخست جهیخد یبیب

به  یو روان یروح یو حت یاجتماع ،یاسیس ،یآورد، بلکه از جوانب مختلف اقتصاد مانیا غمبرینه تنها به پ کهیزن

سخنان  د،یلرزیاز ترس به شدت م امبریکه پ یلحظات فرود آمدن وح نیاو همت گماشت و در آغاز قیو تشو تیحما

 .دیالسالم ( گرد لهی) ع امبریدل و ران پ ییبخش و نوازشگر او بود که سبب استوار یتسل

 :در فرهنگ مردم و عنعنات جامعه ما -2

ر . هداندیخود م یو کلتور یوجدان بهیداشتن حرمت مادر را وج یکه هرکس ستیخجسته ا متبرک و کلمۀمادر  -

 مه آنرا از آغوششهسته و سرچ شود،یم لئکه نا یبه هرسعادت و مرتبت یو فرد یاجتماع اتیکه در ح یمرد و زن

رانسنگ گوپنجاه اثر  کصدیاز  شیسلسله کوه دانش و نگارنده ب غین ستیبلند تر یبلخ ینای. ابن سابدی یمادر م ضیپرف

حمت رادرش )) ستاره(( دوخته بود و از آغوش به چشمان م ازیبسته چشم ن یناتوان و زبان یپا با دست و یروز گار

 یهانجدو  یاهمه سعادت ه یبسطام دیزیبا خیشهرت و آوازه برخاست. آزاده مرد خدا دان و عارف نامدار ش یاو به سو

  .داندیقطره اشک مهر مادرش م کی تیخود را ارمغان عنا

هفته نصداقت و اعتماد درا  ،یپاکدامن ،یمهربان میکه مفاه ستیباشکوه کلمۀخواهر در عرف مردم افغانستان  -

س و الما شودیقطع م انتیو خ یشیهرنوع کج اند یپا گرید کند،یرا خواهر خطاب م یزن ایدختر  ،یمرد یاست. وقت

  .نوده استغ شیو عاطفه با تمام پهنا و ژرفا ی)) خواهر (( مهربان ی. همچنان که درمعنادیآیصفا و اعتماد به درخشش م

((  هم محله و هموطن به ))ناموس ه،یهمسا ایدرعنعنه ما، از زن، خواه مادر و همسر، خواه خاله و عمه،  -

 زیچآن از همه  تیمصؤون بقا، سالمت و یکه برا ستیمحترم و متبرک زیناموس، همان چ ی. مفهوم عنعنوشودیم ریتعب

: شودیمگفته  وطن به کار برده شده و و نیمرادف دناموس  کلمۀسبب همواره  نیگذشت و از هم دیبا نیریاز جان ش یحت

 ادیاز اشخاص به مادر و به ناموس سوگند  یاریهمانگونه که بس میدهیناموس سرم وطن و ن،ی)) مادر راه(( خفط د

 .ردیبپذ یدیشک و ترد یتا گفته شانرا ب ند،ینما یمقدس و مورد احترام طرف مقابل را ذکر م کلمۀ یعنی کنند،یم

 یخانواده داماد مقدم او را چنان گرام د،یآیبه عنوان عروس به خانه داماد م یدختر کهینکاحبندان، لحظات نئیدرآ -

از آسمانها فرود  یفرشته ا ییکه گو کندیم ئیو اخالص پذیرا ییاز رنگ آسما ختهیآم یو به نحو اراد تمندانه ا دارندیم

خانواده را  یو بهروز یخوشبخت یو فال ها ندیآرا یفرشتگان مگونه  هو پوشاک او را ب رهنیآمده است. همچنان که پ

 .زنند یم یو معنو یروحان وندیخجسته او پ یگام ها نیبه نخست
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پندار  نیانسانست، مفهوم ا کی مهیکه ازدواج نکرده است، ناقص و ن یباورند که : مرد تا زمان نیمردم ما بر -

اش مرهون توجه و مواظبت همسراوست.  یاجتماع یاز کمال انسانست، در خشش ها مرد درزندگ یاریکه بس نستیا

 .اوست یاز زندگ یخشو آموزگار ب  یمرب ،یزندگ کیشوهرش شر یخوب برا یپس کدبانو

نه ها نمو نیسخن به هم گاهیجا شیگنجا تیرعا یبرا میریاست، ما ناگز اریو عنعنه ( بس نیدو عرصه ) د نایدر  سخن

 .میبسنده کن

ون بخت و نگ یعنیسر((  اهی)) س ییکه: بار معنا میابی یاز درخت اند درم یمشت نمونه خروار و برگ کهییمثالها  نیاز

 یعنیسر((  هایسزاوار است که مادر را ))س ایندارند. آ یو عام جامعه اساسا ً ساز گار یادیبن یباور ها نیبا ا یشوم پ

آزار  را که از قتل، شكنجه و یمظهر رحم، رقت و عاطفه است، و آنان هرا ک یاست، موجود بندهزی ایبدبخت گفت و آ

 بیسآ یو بندگان ب نشیشاهکار آفر نیو ا میاند بدبخت و بدشگون بنام شیصلح و آسا یبانیشتیبوده پ زاریب یرسان

دوشادوش مردان  که دینبا اتامجال آنر میحقارت کن نیتلق یو ظالمانه از لحاظ روان  نانهیبدب نیچن یریپروردگار را با تعب

 ابد؟یاش حضور  یو اسالم یعیبر سرسفره حقوق طب

انکه نمونه  ندارد، جز یعنعنو ای ینید زهیو انگ ادیحقار تبارش بن یسر با معنا ها اهیکه اصطالح س میریگ یم جهینت پس

 .متأسفانه تبارز کرده است انهی) خشونت( با زنان که در زبان عام یاز درشت ستیا

به کار  زنان یبرا ریتعب نیکه ا ینینخست یکه بار ها افتیپندار دست  نیبه ا توانیاصطالح م نیدقت در سرچشمه ا با

هوم و در مف رایسر است. ز اهیس ستهیشا و بایز بیدر عقب آن وجود داشته است که در اصل ترک ییبرده شده هدف واال

خوب  یاز رحمت است، بانو یفرزندش سقف یمهربان برا ادرنهفته است. م یو غمخوار یمهربان بیترک نیمدالول ا

. دختر مهر ورز و رووف با نثار صحبت ابدی یآن آرامش و سعادت م هیشوهرش چتر مهر و وفاست که در سا یبرا

 رحمت و شفقت است. هیاخسرو مرد وزن خانواده اش س یو کهنسالش، عروس پاکدل و عطوف برا ماریپدر ب یها برا

سر((  هیامهر و محبت اند )) س یفرهنگ ما نماد ها و نیاند که در عرف د یمادر کالم، خاله و عمه زنان نسا منیبه ه

ز محبت، ا یعنیشما را از سرما کم نکند؟  هیکه خدا سا مییگو یرساند، مگر به بزرگان خود نم یرا م میمفاه نیهم زین

 .میه نشوبهر یلطف و نوازش شما ب

تسلط روز  سر است و بعد به اثر هیاز ))زن(( همان سا نیو نخست یاصل ریشد که تعب یمدع توانینگاشته م نیفرجام ا در

هانه از نا آگا جیداده شده و به تدر فیسر تحر اهیزن به س یو اسالم یومخالف حقوق انسان زیزن ست یها تیافزون دهن

  .است رفتهیپذ دوامو  افتهیعام مردم به محاوره روز مرده را  یسو

 .سر(( اهیسر (( است نه )) س هیزن )) سا نیبنابرا
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