
 قلم تیشه ای نامرئی است بر درخت بی بار ستم 
 

 گردآورنده و نویسنده: صالحه واهب واصل 
 

. امروز دیگر کارد خشونت قرار داشته باشدبیان  در اسارت    گوینده یا سخنران  ست که زبانا سخنانیآن  نوشتن در حقیقت نشانهٔ  
که    دادن نداریمو سرکوبی حتی از استخوان هم گذشته، دیگر سکوت بس است. ما زنان افغانستان دیگر چیزی برای از دست  

گرفته به نام دین و اسالم از ما    آنهمکه    کسب علم و دانش و آموختن بود  بزرگترین آرزوی ما حد اقل    و. آخرین امید  سکوت کنیم
انتقال پیام امروز    از ما بگیرد.افکار و زبان تحریری ما را    اما فراموش نشود که هیچ قدرتی قادر به این نخواهد بود که  میشود.

درست است، ما یک مدت زمانی رساند.  میمعانی متفاوت و گوناگونی را  بوده  متعددی  و مفاهیم  های غیر کالمی دارای مصادیق  
سکوت کردیم مبنی بر این که شاید وضع و حالت زنان بهتر شود و وعده های که در اریکهٔ قدرت برای بدست آوردن مقام ها 

سکوت می تواند ملل داده شده بود، جامهٔ عمل بپوشد که با صد آه و افسوس چنین نشد.    و به جامعهٔ و منزلت های دروغین به ما  
یا میتواند نشانهٔ رضایت خاطر، گمراهی، ابهام، ناتوانی و بسیار احساسی در بیان،   بسیار مرگبار و نشانه نارضایتی باشد و

اما؛ اگر این سکوت ضعف و   .د قله های کوه های بزرگ را به لرزه درآورها ولی بلند ترین فریادها شود که   سرشار از ناگفته
زنان افغانستان .  و حتمیستء  صورت گیرد، درآنصورت شکستن این سکوت واجب  ناتوانی محسوب گردد و از آن استفادهٔ سو

کنند اما؛ بزرگترین قدرت های شاید در عمل کاری انجام داه نتوانند زیرا در یک جامعهٔ سنتی زن ستیز و مرد ساالر زندگی می
. فریاد های خاموش و بغض های گره خورده ای که در ال به الی نتوانسته و نمی تواند بگیردجهان قلم زنان را از آنها گرفته  

 این سکوت مرگبار را از هم متالشی سازد. ، سبب میگردد کهواژه ها پیچیده به روی صفحات کاغذ می نشیند
اوصاف شان نظر به عملکرد شان برای همه جهانیان معلوم است و که  تروریست پرور  دست نشانده و  به حكومت  ما  بنابراین  

به به اعتبار آن جهانیان آنها را  نتوانستند از خود برگزیدگی نشان دهند که  به این طرف قادر به این نبودند و  مدت هفت ماه    از
سردمداران  این  قدرت    یحكومت و شریكان سیاس  یاز حامیان بین الملل  ا بشناسند، چه کاری خواهیم داشت؟ خواست م  رسمیت

  که   در برابر سیاست ناسالم حكومت در قبال دشمنان  عمدی شان راسكوت    جوابگوی ما هستند و باید دلیل اینكه    جهالت است
 و جهان است، واضح سازند. افغانستان یبر تاریخ سیاسینی لكه ننگ 

محسوب شرم    و  گناهو بدست آوردن حق مشارکت در امور کاری و اجتماعی  از حقوق انسانی خود  حرف زدن گناه نیست، دفاع  
برون صدا بلند کردن و فریاد  میشود،    . در کشوری که زن به مثابهٔ یک حیوان معاوضه و به مثابهٔ یک شٔی داد و ستدنمی گردد

متوالی به این طرف دهان ما در مبارزات زیر نام زن،  از سالیان  .  ستا  و عزلت نشینیبه مراتب بهتر از سکوت کردن    دادن 
 سیاسر، ناموس، ننگ و غیرت و...و... بسته شده و سرکوب شده ایم. 

دفاع از حق انسانی زن، مخالفت با جنس مرد نیست و یا ضدیت با مرد. زنان و مردان مبنی بر امر طبیعت مکمل همدیگرند و 
ت. این خواست خداست زیرا او خواسته که از هر جنبنده یک مؤنث و یک مذکر زن بدون مرد و مرد بدون زن نا تکمیل اس

ه گیری در برابر زنان یک کشور که  هپس این جبداشته باشد و دلیل آن هم اکمال هر دو جنس در موجودیت همدیگر است.  
 .ابر حضرت محمد )ص(ه گیری در برابر خداوند )ج( است و در برهبیشتر از نصف جامعه را تشکیل میدهند در حقیقت جب

ه باشیم و اوامر خداوند )ج( را به اساس قرا« پی گیری کنیم و انجام دهیم و یا هم دانش کافی آن آگاهی کامل داشتاگر ما از قر
جود است که آموختن داشته باشیم که آیات قرآن را خوانده و درک کنیم و معنی آنرا بدانیم در ًران عظیم الشأن آیات متعددی مو

 علم را تأکید و تأئید میکند مثال: 
 

لم  فَریَضةٌ َعلى ُكّل  ُمسل ٍم أاَل إ نَّ للاّ  ؛َطلَُب الع  لم  بُّ بُغاةَ الع   (13ص )مصباح الشریعه، ََ یُح 
هر مسلمانی زن و مرد است  هدف درین آیت از )  .طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد

 و هیچ تأکیدی فردی وابسته به مرد و یا زن در آن صورت نگرفته است.( 
 

لم  َوَشرُّ الدُّنیا  َرة  َمَع الع  َرة  َمَع الَجهل  ؛َخیُر الدُّنیا َواآلخ   ( 170، ص 79بحاراالنوار، ج) َواآلخ 
 .خیر دنیا و آخرت با دانش است و شّر دنیا و آخرت با نادانى

 
، َو اْلَجْهُل َرأُس الشَّّر  ُكلّ ه  ؛ ْلُم َرأُس اْلَخْیر  ُكلّ ه   ( 175، ص  74بحاراألنوار، ج) اَْلع 

 .هاستها و نادانى سرآمد همه بدى  دانایى سرآمد همه خوبى
 

َب فَتَعَلَّموا َو َعلّ موا َو تَفَقَّهوا َو ال تَموتوا ُجّهاالً فَا نَّ للاّ قَْلٌب لَْیَس فیه  َشىْ  ْكَمة  َكبَْیٍت َخر  َن اْلح  ؛ٌء م  ُر َعلَى اْلَجْهل  نهج   )ََ ال یَْعذ 
 (600الفصاحه،ص

و نادان نمیرید. براستى كه خداوند،  دلى كه در آن حكمتى نیست، مانند خانه ویران است، پس بیاموزید و آموزش دهید، بفهمید
 .پذیرداى را براى نادانى نمىبهانه
 



لَم ما لَم یَعلَم ُ ع  ثَهُ للاَّ َل ب ما یَعلَُم َورَّ  ( 286ص ،3ة العقول جمرآ  ). َمن َعم 
 .داردداند به او ارزانى می  داند عمل كند، خداوند دانش آنچه را كه نمی هر كس به آنچه می  

 

 علم و دانش بحث می کند؟ کدام یک از آیات قرآن در باره اهمیت  
 

 پاسخ اجمالی 
 

از آن جا که قرآن کتاب هدایت و راهنمایی به راه سعادت و کمال است و هدایت هم جز از راه عقل و علم میسر نیست، از این  
بسزایی در قرآن کریم دارد. تا جایی که می بینیم آیات بسیار زیادی از قرآن کریم به ارزش  جهت علم و دانش اهمیت و جایگاه 

و اهمیت علم و معرفت و ابزار و وسایل تحصیل آن؛ مانند تدبر، تأمل، تعقل و ... می پردازد. از این رو بی جهت نیست که 
م از قرآن را به خود اختصاص داده است. این مسئله  می بینیم آیاتی که به نحوی در باب علم بحث می کند، حدود یک چهار

 عجیبی نیست؛ چراکه اولین آیاتی بر رسول خدا )ص( نازل شد در باب خواندن، علم و دانش، معرفت و شناخت بوده است: 

ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلقَ  ْنَساَن ماْن َعَلق   اقْ َرْأ ِبا   همان کس که انسان را از خون بسته   "بخوان به نام پروردگارت که )جهان را( آفرید  َخَلَق اْْلا

 *!اى خلق کرد

ْسما رَب اكَ  ْلَقَلما  اقْ َرْأ ِبا  «گارت )از همه( بزرگوارتر است* همان کسى که بوسیله قلم تعلیم نمودبخوان که پرورد» الَّذاي َعلََّم ِبا

 :بنابراین، به راحتی نمی توان تمام این آیات را برشمرد. از این رو در حد توان به بعضی از اقسام این آیات اشاره می کنیم
 
 .االهی استآیاتی که در باره علم   .1
 .آیاتی که در باره علم پیامبر اسالم )ص( و سایر پیامبران )ع( است .2
 .آیاتی که در تبیین اهمیت و ارزش علم و دانش است .3
آیاتی که واژه علم به صراحت در آنها نیامده، اما مفهوم آنها در باره علم و دانش است و بر آن تطبیق می کند که در جواب  .4

 .ذکر برخی از نمونه ها می پردازیمتفصیلی به 
 

 پاسخ تفصیلی 
 

برابری می کند و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد و درک نماید،   اعم از )زن و مرد(  پیدایش علم و دانش با خلقت انسان
است. نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت، تکامل و راه    خاصی علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه  

را به انسان می آموزد. علم انسان را توانا می کند که آینده را همان گونه که می خواهد بسازد. علم مانند ابزاری در    ساختن
 .قرار می گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد و فرمان دهد می سازد ها چه زن و چه مرد اختیار خواست انسان

 
کرد. کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند، برخی   پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشویق می   اسالم    پیغمبر

از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. این تأکید و تشویق ها در باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت بی 
و ترجمه کردند و خود به  نظیری به جست و جوی علم در همه جهان پرداختند، آثار علمی را هر کجا یافتند به دست آوردند  

و مصری و هندی و   تحقیق پرداخته و از این راه عالوه بر این که حلقه ارتباطی شدند میان تمدن های قدیم یونانی و رومی
ترین تمدن ها و فرهنگ های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و   غیره، و تمدن جدید اروپایی، خود یکی از شکوهمند

 .گ اسالمی شناخته شده و می شودفرهن
 

بگو آیا دانایان با نادانان    "قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون، انما یتذکر اولوا االلباب"؛خداوند در قرآن می فرماید:  
طلب آن را بر هر  اهمیت علم در اسالم آن قدر زیاد است که  مساوی اند؟ جز این نیست که تنها خردمندان یادآور می شوند".

یعنی جست و جو   "طلب العلم فریضة علی کل مسلم"؛اکرم می فرماید:    پیغمبرواجب دانسته است.  اعم از زن و مرد  مسلمانی  
معنای حدیث این است: یکی از فرایض و واجبات   فرض و واجب است.اعم از زن و مرد(  و تحصیل علم بر هر مسلمانی  

ایی همیشه یک باب مخصوص تحت عنوان "باب وجوب طلب رو  کتبعلم است. در  کسباسالمی، در ردیف سایر واجب ها، 
مسلمان واجب است، هیچ استثنایی   العلم" و یا عنوانی نظیر این عنوان وجود دارد. می فرماید جست و جو و طلب علم بر هر 

صاص به  ندارد، حتی از لحاظ زن و مرد هم استثنایی ندارد. این حدیث می فرماید فریضه علم یک فریضه عمومی است، اخت
 .طبقه ای یا صنفی یا جنسی ندارد

تبیین مسئله علم و معرفت در قرآن کریم، نیاز به بحث های مفصل و تدوین کتاب های فراوان دارد. با اندک تأمل در آیات قرآن  
معرفت؛ مانند قلوب، عقول، تعقل، تدبر، خرد،   علم با تمام مفرداتش، همچنین وسایل تحصیل علم و  کلمهٔ مشاهده می شود که  
 است. گزاف نگفتیم اگر بگوییم حدود یک چهارم قرآن در باره علم و دانش است. خاصو... دارای اهمیت 

 



آیاتی که در باره علم خداوند متعال است: روشن است که یکی از صفات حق تعالی صفت علیم است. در قرآن کریم   دسته اول
زیادی به این موضوع اختصاص دارد. همچنین آیات دیگر به نمونه های از علم االهی در باره افعال و کارهای روزمره   آیات

بار تکرار شده است.   32بشر می پردازد. جالب است بدانیم که تنها صفت علیم در قرآن در آیات متعدد به مناسبت های مختلف  
 23و  61انعام،   115و  80، 96، 13مائده،  76آل عمران،  35سوره بقره،  235و 187و 127،  32به عنوانه نمونه، آیات: 

 .اعراف و... در این باره است  187کهف،  109و  22یونس،  65یوسف،   83و   34انفال، 
 

وند  اسالم )ص( و دیگر پیامبران االهی )ع( می پردازد و بیان می دارد که خدا  پیغمبرآیاتی است که به علم و دانش    دسته دوم
انعام،   75اعراف و    62انبیاء،    80و  79،  74یوسف،    68، و  62،  22سوره نجم،    5علم های گوناگون را به آنها آموخت. آیات:  
 .است پیغمبراننمونه هایی از آیات قرآن کریم در باره علم 

فراوانی وجود دارد که به ارزش و جایگاه آیاتی است که در بیان ارزش و جایگاه خود علم است. در قرآن کریم آیات    دسته سوم
علم و دانش و نقش آن در زندگی انسان و ثمرات و نتایج آن در جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم و جامعه می 

 . پردازد
ت که واژه علم به صراحت در آنها نیامده، اما مفهوما در باب علم است و برعلم و از آیات علم و دانش آیاتی اس  دسته چهارم

ً پیغمبراندانش تطبیق می کند؛ مانند آیات میثاق؛ کسانی که خداوند به آنها کتاب داده ) آن را به    ( از آنان میثاق گرفته تا حتما
 توجه به آیات ذیل شود:  .مردم ابالغ کنند
 .120بقره،  - .61آل عمران،   - .28فاطر،  - .31بقره،  - .5  -1علق،  - .30، ص 1اصول کافی، ج   - .9سوره زمر، آیه 

 .80قصص،  - .43مریم،  - .18آل عمران،  - .27نحل،  ؛ 11مجادله، 
بدیهی است که این آیات در بیان ارزش و جایگاه علم و معلم و حقوق متعلم است. همان گونه که در مقام بیان لیاقت هایی است 

 ه لقمان و تفاسیر این سوره مراجعه کنید.که باید در جویندگان دانش باشد. برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید به سور
 

در مورد  قیتحق کیدر  «PEW» وی موسوم به پ یقاتیمرکز تحقکه دین اسالم را پیروی میکند. افغانستان یگانه کشوری نیست 
 رفتهیپذ ها حکومت یکشورها از سو یاریمذاهب در بس ریاسالم نسبت به سا است، کشور و منطقه جهان گفته 199در  نید

 است.  یرسم نید  ییقایو افر ییایکشور آس 27اسالم در  د،یگو یم ویپ .است شده

 آسیا:  مسلمان  های رکشو  اسمای-۱
،  برونثی ن، بحری، یمن ، ایران ، سوریه، اندونیزیا، ازبکستان ، اردن ، افغانستان ، هندوستان ، کویت  ،عراق، عربستان ، پاکستان ، مالدیو 

   .لبنان و  قطر، مالیزیا، قرغزستان ، قزاقستان ، عمان ، فلسطین ، ترکمنستان ، تاجکستان ، بنگله دیش
 :کشورهای افریقا که دین رسمی شان اسالم است-2

، سومالی ، سودان ، گامبیا، گالی سین، جیبوتی ، مراکش، تونس ،موریتانیا، الجزایر، اریتریا ،مالی ، چاد، تانزانیا، کومورو ، صحرا

 . ولتای علیانیجر، مصر، لیبی ، ه بیساو گین، گینه، ساحل عاج، نیجریا، سیرالیون 
 :کشورهای مسلمان اروپا -3

   البانی ، بوسنی هرزگوین ، آذربایجان ، ترکیه
  سورینام :کشور مسلمان امریکا-۴

 
 از حق تعلیم محرومند؟میدانند، را پایه گذار اسالم و جهانیان آندر عربستان که خودش  زنانکه: آیا اال؛ سوال درین جاست ح

 آیا زنان در بنگله دیش  و روندا که از غریب ترین کشور های اسالمی به شما میروند، از حق تعلیم محرومند؟
 از حق تعلیم محرومند؟ محسوب می شود شوری که دین اسالم دین رسمی آنهاک 27آیا زنان درین  

 آیا این روشی که در افغانستان با خانم ها صورت میگیرد در کدام کشور اسالمی دیگر هم صورت گرفته یا میگیرد؟
 

ن نوشته همه را قانع سازد و اگر اگر کسی هست که جواب بلی برای این سوال دارد، خوشحال میشوم که در کامنت با دلیل آ
در افغانستان از کدام اسالم پیروی میکنند   «؟ طالبان دین»کسی پیدا نشد که مطمئنم چنین کسی وجود ندارد، پس افغانستان و  

 عبادت و تابعیت میکنند؟ و کدام خدا و پیغمبر را
که وضع ممنوعیت بر   :گوید  می که مسلمان است و تخم این فساد را در کشور ما افکنده    عمران خان، صدر اعظم پاکستان

   و هیچ ربطی به دین ندارد.  است آموزش دختران در افغانستان یک اقدام »غیر اسالمی« 
 

تحصیل زنان و دختران برای آینده افغانستان حیاتی   :مسلمان است میگوید  که یک  اوزیر خارجه اندونزیمنتری لوار نگری،  
 .است

ری و مسلمانی  بود که با تأسف اکثریت کسانی که ادعای دیندابه هر حال هدف از گردآوری این مطالب نوع وضاحت دینی 
دهن مال چلی های کوچه شنیده اند بر آن باور کرده و میکنند از آیات قرآنی طوریکه شاید و باید آگاهی ندارند و هر آنچه از 

از او پیروی کرده اند. بدون شک این عمل آنها هم از کمبود و نداشتن علم است که خود سواد و تحصیالت کافی ندارند و فکر 
 ن دست نشانده ای پشت منبر های مساجد همه چیز فهم اند و فرستاده های خداستند.میکنند این واعظی



و از همه   ادامه خواهد داشت، جهت روشنگری و تعمق بیشتر از پیش هموطنان ما  از جانب بنده مقاالت همچونشر و ترویج 
روشن سازی  ز همچو روشنگری ها حمایت نموده در راه نمایم تا ادبیر خود خواهش و تقاضا می خواهران و برادران با ت

ما که در بیرون مرز به سر میبرند سعی و تالش خستگی نا  اذهان خواهران در اسارت ما در افغانستان و خواهران و برادران
 ه مبارزات قلمی شان ادامه دهند. پذیر شان را جاری داشته باشند و تاب ترین اسلحهٔ شان را که »قلم« است کنار نگذارند و ب
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