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که  گزارش سروی دریافت وضعیت معلولین در دیپارتمنت های جندر وزارتخانه ها

 از سوی انجمن اجتماعی کرامه صورت گرفته است
 

اشخاص دارای معلولیت بررگترین اقلیت های انسانی جهان 
انسان که را تشکیل میدهد که راپور جهانی بیشتر از بیلیون 

فیصد را تشکیل میدهد که با یک نوع از معلولیت  15تقریباً 

( میلون آن مشکالت قابل 200زنده گی مینماید که تقریبا)

مالحظه را در حیات روز مره شان تجربه میکند، که فامیلها 
است از آنها مراقبت مینماید ،آسیب پذیرترین اشخاص و 

رافغانستان بنابر خانواده ها را در جهان تشکیل میدهد. د
زمان تعدای اشخاص جامعه مردان،  عوامل متعدد از دیر

زنان و اطفال معلول گردیده که در سه دهه جنگ گذشته 
معلولین افزوده گردیده که سروی ملی معلولین موسسه 

 80000فیصد مجموع نفوس باالتر  27( ADSAهندیکپ )

وده به فیصد معلولین  ماین ب 7را نشان میدهد که این رقم 

فیصد ازین اشخاص خدمات الزم اجتماعی  30تعداد 

صورت گرفته که این خدمات صرف احیاء مجدد یک عضو 
مصنوعی به افراد معلول که زیاتر در شهر های بزرگ  

گرفته. کار تحصیل،صحت، توان صورت  والیات است 
بخشی و سایر نیازمندی های آنان مشکلی بوده که همیش 

ص بت نبود مراکز خدماتی اشخاوجود داشت که به نس
دید منفی و تبعیض در  دارای معلولیت با آن روبرو است.

جامعه و فامیلها، موانع، محدودید های فزیکی، محیطی و 
ساختاری در جامعه منجر به عدم دسترسی به کار دسترسی 
به خدمات در نهایت به حقوق مدنی و بشری و شهروندی 

 شان میگردافزایش میابد.

عدم موجودیت یک پالیسی جامعه در زنده گی معلولین، عدم 
آگاهی جامعه و همچنان معلولین را در هر زمان و شرایط با 
موانع و محدودیت های بی حد در جامعه روبرو نموده و مافع 
مشارکت همه جانبه آنان در عرصه های گوناگون حیات جامعه 

مل از ایفای گردیده. اشخاص دارای معلولیت باید به صورت کا
نقش خویش در جامعه برخوردار شده و به منافع اساسی مثل 

 سایر شهروندان دسترسی داشته باشد.

تمرکز روی معلولیت و عدم معلولیت اشخاص یک امر مهم 
است، دراغلب موارد تصویری اشخاص دارای معلولیت از سنت 
های نادرستی شکل گرفته است که آمیخته با تبعیض بوده و آنان 

این تفکرات غلط موانع  ا لکه ننگی برای شان می شمارند.ر
عث می شود تا اشخاص فرا روی آنان خلق نموده و بابزرگ را 

دارای معلولیت از توسعه و دسترسی برابر به امکانات بازمانده 
و نتوانند  در فرآیند توسعه شامل شوند.نکته مهم اینست که 

  .یستمعلولیت جزء جدا ناپذیر از وضعیت انسان

برا ی حمایه و حقوق بشر به اساس   انجمن اجتماعی کرامه
تحقیقی را در رابطه معلولین در ادارات دولتی ، اهداف اساسنامه 

بعمل آمدند، به خاطر رسیدن به اهداف این برنامه تحقیق  و 
سروی موجودیت معلولین درادارات دولتی طی یک فورم در 

 تی سروی را آغاز نمودیمیافت کار مندان معلول در ادرات دول

 



 

 

  

فورم سروی مطابق به تاریخ با تعین نهاد مربوطه معرفت و 
آدرس، تعین جنسیت، حالت مدنی، علت معلولیت، درجه 
معلولیت، وظیفه و  شغل، سال  معلولیت، نوعیت معلولیت، 

معلول در نهاد مربوطه اش همچنان پیشنهادات مشکالت عمده 
 عمده معلول صورت گرفت.

در مدت زمان یکماه سروی در وزارت خانه ها و دیگر نهاد 
( تن 250های  دولتی شهر کابل صورت گرفت به تعداد تقریباً )

( مرد 211( زن و تعداد)39ی گردیده که از آن جمله تعداد)سرو

رادی در رابطه سواالت فورم ر ا نشکیل میدهد که به شکل انف
 جوابات ارایه فرمودند. خالصه اجرات سروی قسمی بود که : 

چون اشخاص دارای معلولیت بزرگترین اقلیت های انسانی در 
جهان را تشکیل میدهد در افغانستان نیز از دیر زمان تعداد از 
زنان مردان اطفال معلول گردیده که سروی دهه اخیر جنگ 

 2016گردیده گزارش تحقیقی که در سال  معلولین افزوده

 ماه جنوری الی ختم فبروری ادامه داشت. آغازاز

بزرگترین  چالش ها در سر راه معلولین تبعیض منفی  یکی از 
که دراغلب موارد تصویری اشخاص دارای معلولیت از  است.

سنت های نادرست شکل گرفته اقوام با تبعیض بوده که معلو لین 
را برای ارند این افکار نادرست موانع بزرگ لکه ننگ می شم

ق نموده است که باعث میشودگزارش چنین نشان معلولین خل
فیصد معلولین پاسخ گفته اند که از حوادث جنگی  83میدهد که 

مدعیان قدرت جهانی به مسولیت و نقش  معلول کردیده اند.
قدرت های نظامی شان عمل نمیکنند. آنان به تولید و انباشتن 
انواع ماین اعم از ماین ضد انسان و ضد تانک غیره مبادرت 
مینایند بخاطریکه  تولید وتجارت ماین و اسلحه های جنگی در 

( میلیارد دالر را به حیث 3جهان ساالنه بالغ بر حد اقل )

های تولید کننده سرازیر  کارخانه جات اسلحه کشور
ه باشد. ماین زیرا تا زمانیکه عناصر جنگجو وجود داشتمینمایند.

  و د   یگر تعلیمات را جزءابزار فشار خویشتن به شمار بیاورند 
قرین نقاط مختلف ازمحیط زنده گی ساکنان این خاک خواهد بود 
مبارزه با جنگ یک آرمان همگانی در سراسر دنیا تبدیل نشده 
جوامع عقب مانده مثل افغانستانتا هنوز هم درگیر جنگ و 

تلف جنگی در جنگ اعالم ناشده قرار استعمال اسلحه جات مخ

پاسخ دهنده گان حوادث ترافیکی را  6% دارد و ادامه دارد.

عامل معلولیت می پندارند، که سیاستگذاران  این موضوع را 
خیلی جدی و به چشم بینا بنگارندکه در یک  مملکت عقب مانده 
 که سرمایه بیت المال به نفع جیب یکتعداد قدرتمندان کار میکنند
و به وجود سرازیر شدن ملیارد ها دالر تا هنوز شهر ها مطابق 
به معیار های ترافیکی رفت آمد ترانسپورتی عیار نگردیده 
روزانه ده ها مردم بیچاره افغانستان قربانی حوادث ترافیکی 

معلولین از حوادث طبیعی )مادرذاتی، افتیدن از  11% میکردند.

ردیده اند. با توجه به بام، مریضی های گوناگون(  معلول گ
عوامل این بیماری ها خطرناک مشاهده میشود که بستر مناسب 

و گسترش در میان شهروندان مهیا نبوده و همین امر  تولید رشد
 نیز باعث شده است تا آمار این بیماری رشد فزاینده را بپیماید .
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معلولین از حوادث طبیعی )مادرذاتی، افتیدن از بام،  %11

مریضی های گوناگون(  معلول گردیده اند. با توجه به 
عوامل این بیماری ها خطرناک مشاهده میشود که بستر 

و گسترش در میان شهروندان مهیا نبوده و  تولید رشد مناسب
همین امر نیز باعث شده است تا آمار این بیماری رشد 
فزاینده را بپیماید . تامین احتیاجات اولیه زنده گی، سکونت 
های مشخصی، ثابت و دارای امکانات الزم ، داشتن 
مشکالت اقتصادی ، جلوگیری از خشونت های جامعه و 

خرافاتی ، از بین بردن رسوم و عنعنات ناپسند و خانواده گی
روان شان تاثیر ناگوار دارد. غدایی نا کافی،  که  به روح

شغل مناسب و سالم، تفریح و آزادی های الزم را از الزمه 
و عدم ابتال به مشکالت روانی جز از نیاز مندی های جل

گذاران این موضوع ت اسگیری ازین  مشکل میدانند. که سی
خیلی جدی بگیرند.باال بردن آگاهی عامه و توجه در بین را 

معلولین پیشنهاد   99 مردم بسیار ضروری و مهم است.

مینمایند که بنیه مالی شان تقویت گردد. معاش خوب و زمینه 
از هر نگاه داشته باشند.شمولیت که ایجاد فضای مناسب 

اشخاص دارای معلولیت و توانمند سازی انان در راستای 
ترسی به اهداف توسعه پایدار از اهمیت خاص بر دس

خوردار است. اشخاص دارای معلولیت باید به صورت کامل 
از ایفای نقش خویشتن در جامعه برخوردار باشد، و به منابع 

 اساسی مانند سایر شهروندان دسترسی داشته باشد.

ازمعلولین از نداشتن تشناب های نامناسب حال  %4 

نند. در افغانستان آگاه سازی در جامعه و معلولین شکایت میک
خانواده های اشخاص دارای معلولیت از حقوق و 
موضوعات اساسی معلولیت عیار سازی محالت دولتی و 
غیر دولتی با مکاتب و عام مراکز آموزشی هماهنگی و 
همکاری بین نهاد های مختلف اجتماعی داد خواهی از حقوق 

معلولیت در راستای  سیاسی مدنی و بشری اشخاص دارای
زندگی کاری و خانواده گی مورد توجه قرار گیرد و پیگیری 

فیصد معلولیت در مقرری ها در  20به بیش از  گردد.

ادارات دولتی و غیر دولتی شکایت مینماید. موضوع 
( مورد  توجه 22استخدام اشخاص دارای معلولیت در ماده)

ف می سازند قرار داده و تمام ار گان های دولتی را مکل
تاسهمیه سه در صد را به اشخاص دارای معلولیت 
اختصاص دهند. اما این سهمیه نه تنها در تمامی ارگان ها به 
این موضوع کم بها داده شده. حتی درارگان های مرتبط با 
معلولیت نیز عملی نشده جالب اینکه در بسیاری از موارد 

ی و بدون ارزیابی صحی از معلولیت ها به شکل غیر قانون
ارتباط به وظایف مشخص در عرصه شغلی در روند 

اعمال میگردد خدمات  استخدام اشخاص دارای معلولیت
ناکافی برای اشخاص دارای معلولیت به اوج نامهربانی 
جامعه مارا در خصوص اشخاص دارای معلولیت نشان 
میدهد که فکتور یاد شده این سروی عدم مسولیت پذیری 

امکانات کافی با آگاهی های گسترده از عوامل بلکه  نبوده
 و همچنان معلولیت راه های درمان و جلوگیری
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قابل  چگونکی برخورد باین پدیده به نمایش می گذارد که 
 توجه سیاستگذاران حکومتی باید باشد.

معلولین از نداشتن ولچر مشکل داشتند، مفید بودن هر  %2

کاری در یک جامعه ازین جهت است که آن شغل را برای 
رشد و توسعه فراهم نماید ولی امروز در بسیاری از ادارات 
در کناربسیاری معضالت کمبود یکی اعضای بدن یک معلول 

اد فراموشی بسپارند و در راستای خدمت هموطن را عیب به ی
اش سر باز میزند مشکل یک انسان با فکر مکمل و اندیشه را 
که با داشتن یک ویلچر کمبودش را مکمل بسازد افکار و 
فهمش را هم مانند کمبود یک عضو بدنش را با کمبود ضرب 

 مینماید.

فیصد از معلولین از پذیرش شان در پوهنتون ها و  %3

فیف در پوهنتونها پذیرفته میشود با وجودیکه در ادارات تخ
معارف و وزارت تحصیالت عالی تخفیف و آماده ساختن 
شرایط آموزش را برای معلولین مکلف اند تا در تخفیف به 
اشخاص دارای معلولیت مراعات نماید.در بسیاری مراکز 
آموزشی از تخفیف اشخاص دارای معلولیت سرباز میزنند و 

رجع قانونی جهت اجرای این ماده از قانون نیز پاسخگو هیچ م
نیست و به قانون اشخاص دارای معلولیت ارزش الزم به آن 

  داده نشده.

از معلولین ضرورت به تداوی دارند در  قسمت مشکل  %14

شان شکایت مینمایند با وجووداینکه تداوی خدمات صحی از 
ان را به سوی وزارت صحت عامه اشاره دارد و اعزام آن

خارج از کشور جهت درمان نیز مورد تاکید قرارداده است در 
بار دیگر باز توانایی اشخاص دارای معلولیت مورد  23ماده 

تاکید قرار گرفته و این فقره را شامل نهاد های چون کمیته 
ملی المپیک، شاروالی ها، نهاد های انکشاف شهری،والی ها 

به لحاظ داشتن  ت کشورنیز ساخته افغانستان و حتی پایتخ
مراکز آموزش فنی و حرفه ای و خدمات صحی برای 
اشخاص دارای  معلولیت فاقد استندرد های الزم و معیار های 
کافی است که همین نقیسه نیز باعث شده است تا بسیاری از 
معلولیت های قابل درمان با آنانیکه ظرفیت بازتوانی را دارد 

معلولین ازنداشتن مسکن شکایت  به حالت معلولیت باقی بماند.
میکردنداشخاص دارای معلولیت نیز موضوع مطابق قانون 

تخفیف حین فروش  50وضع شده که شاروالی ها رابه %

و وزارت انکشافی شهری و سایر ادارات  نمرات رهایشی
تخفیف ملزم می کند که  20مرتبط را نیز به رعایت %

ت زیاد هستند که باوجود این هنوز هم اشخاص دارای معلولی
رنج برده و دچار  بدون داشتن سرپناه ازین ناحیه به شدت

محرومیت ها مستمری هستند، عدم آگاهی ادارات مرتبط نیز 
که مطابق قانون وضع شده  .سبب ازدیاد این معضله میگردد

به اشخاص دارای معلولیت وزارت محترم فرهنگ و دیگر 
از ح آگاهی مردم نظور بلند بردن سطارگانهای ذیربط به م

معلولیت و حقوق معلولین تدابیر الزم اتخاذ نمایند و به تمام 
برنامه های الزم  تلویزون ها و رسانه های گروهی و جمعی

، تا به عملی ساختن مواد و مفاد این قانون را ازین مسله در
توجه الزم نموده و مسولیت ملی و انسانی خویش را درین 

 

 

 

 

وجه الزم نموده و مسولیت ملی و انسانی خویش را درین ت

از معلولین از نداشتن کارت معلولین  5خصوص ادا نمایند. %

شاکی بودند، مسلم است که توانمند سازی نیز بیان مفهوم دسترسی 

دارای حوزهً گسترده و میدان وسیع اجرای است که نمی توان به 

دارای معلولیت صورت محدود وآموزش های مشخص به اشخاص 

اکتفا کرد این امر زمانی بستر عملی خودرا باز میابد و شامل 

سازی به انها صدق خواهد کرد که توانمند سازی در راستا احیا و 

بازسازی تمام قابلیت های اشخاص دارای معلولیت عملی نشده و 

زمینه و فرصت بازتوانی ا ین اشخا ص با استفاده از ابزار هند 

اخت اشخاص دارای معلولیت با داشتن کارت کیپ گردد، شن

معلولیت خود گویا کار بهتر و مسوالنه مراجع ذیربط را گوا است 

ولی این معضله است نزد یکتعداد معلولین که تا هنوز دسترسی به 

اهداف تحقیق این کارت شمولیت از مراجع مسول معلولین میباشد. 

کرامه برای حمایه این تحقیقکه از جانب انجمن اجتماعی  گروپ:

وحقوق بشر صورت گرفته به منظور ارزیابی وضعیت اشخاص 

دارایی معلولیت در ادارت دولتی بیرون رفت در قسمت معضالت 

پیشنهادات آنها که ذیال به خاطر بهبود وضع اشخاص دارای 

معلولیت اهداف ذیل را دربر میگردد. ارزیابی وضعیت اشخاص 

 تی به منظور بازرسی و حمایت آنها.دارای معلولیت در ادارات دول

کاهش تبعیض منفی در حاالت مختلف اشخاص دارای معلولیت و 
 کاهش مشکالت

 روشن ساختن مشکالت اشخاص دارای معلولیت در ادرات دولتی .

هماهنگی با ادارات ذیربط جهت کاهش مشکالت اشخاص دارای 
 معلولیت .

اشخاص دارای  جمع آوری معلومات در رابطه به زنده گی کاری
 معلولیت.

آگاهی دهی در رابطه تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت به 
 عامه مردم.

مشوره دهی و رهنمایی و حمایت در راستاء کاری و تطبیق 
 ستراتیژی کاری اشخاص دارای معلولیت.

شر و توزیع معلومات راجع به قانون و کاهش معضالت در ادارات 
 دولتی.

 ارتقاع ظرفیت نزد اشخاص دارای معلولیت.تنظیم پروگرام ها 

 مدت زمان  سروی :

مطابق اول جنوری   1394جدی سال  10مراحل این تحقیق از 

 29مطابق به   1394دلو 30شروع گردید و بتاریخ  2016سال 

    ادامه یافت.     2016فبروری سال 
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تـــا نیســــــی تنهــــــت دلـــــــــدا اســــــــــا خـــت  

ــه بیــــاش کــــدا بـــــــــف خـــــــر لطــــــــاسی  

تـــا  نیســـز زیبـــــدگی هرگــــــدا زنــــــــخ  

 پاداش صبر کننده گان در قرآن )اولین و بهترین ( پاداش است

 رد.هللا متعال صابران را دوست دا

 چه چیزی باالتر و بهتر از آنکه هللا بنده اش را دوست داشته باشد

 شعری در مورد زن

 زن به سان گل بود در باغ گل زار جهان

 مرد او اندر محل باشد چون مرد باغبان

 باغبان باید که دیوار کشد به دور باغ

 تا گل اش ایمن گردد از دست برد این وآن

 بپوشاند همواره به زن زیری حجابمرد هم باید 

 تا که باشد همسرش همیشه در امن و آمان

 ورنه باید که بیند با دو چشم خویشتن

 میوه ناموس خویش  را در کف بیگانه گان

این شعر را یکتن از اشتراک کننده گان ورکشاپ تشویق مرد 

به  افغان برای حمایت از حقوق زن، دیموکراسی و صلح

 .خوانش گرفته بود

 مور

 ډیوه د هر یو کور ده او تیارو لره رڼا ده

 د مینی پریښته ده او درد لره دوا ده

 تربیت کی صابره برده د اوالد په

 زیار کښه ښه همکاره د ژوندون یوه مانا ده

 دو موجود ز هستی گرامی تر است

 یکی میهن و دیگرش مادر است

 ستایش کنم زن که او مادر است

 که مادر سزاوار زیب و زر است

 تو ای مادر من نوای میهن من

 کنم خواب در آغوشت ای سرور من

 



 

 

 

 

 

 

یکی از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در 

ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است  این است که زن عنصر 

گناه است ، از وجود زن شر و وسوسه بر می خیزد ، زن شیطان 

شیطان ، زن  را وسوسه می کند و زن مرد را. می  کوچک است .

گویند آدم اول که فریب شیطان را خورد واز بهشت سعادت بیرون 

 رانده شد ، از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا آدم را .  

قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته که شیطان با 

قرآن نه حوا را به عنوان مسوول  مار حوا را فریفت و حوا آدم را .

اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن آنجاکه 

 شند ضمیرها را به شکل ) تثنیه (پای وسوسه شیطان را به میان می ک

( شیطان آندو را وسوسه 1می آورد ، می گوید فوسوس لهما الشیطان )

فریب راهنمایی کرد و ( شیطان آندو را به 2کرد فدلیهما بغرور )

( یعنی شیطان در برابر هر دو 3قاسمهما انی لکما لمن الناصحین )

سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . به این ترتیب قرآن 

بایک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان 

اتهام که بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این 

عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد . یکی دیگر از 

نظریات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیه 

استعدادهای روحانی و معنوی زن است : می گفتند زن به بهشت نمی 

رود ، زن مقامات معنوی و الهی را نمی تواند طی کند ، زن نمی تواند 

ب الهی آنطور که مردان می رسند برسد.قرآن در آیات به مقام قر

فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت 

مربوط نیست ، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد 

و یا از طرف مرد. قرآن در کنار هر مرد بزرگ و قدیسی از یک زن 

 بزرگ و قدیسه یاد می کند . 

قرآن خواسته است در داستانهای خود توازن را حفظ کند و گویی 

 قهرمانان داستانها را منحصر به مردان ننماید . 

قرآن درباره مریم ، ما در عیسی ، می گوید : کار او به آنجا کشیده شده 

بود که در محراب عبادت همواره مالئکه با او سخن می گفتند و گفت و 

او روزی می رسید، کارش از لحاظ شنود می کردند ، از غیب برای 

مقامات معنوی آنقدر باال گرفته بود که پیغمبر زمانش را در حیرت  

فرو برده ، او را پشت سر گذاشته بود، زکریا در مقابل مریم مات و 

 مبهوت مانده بود . 

یعنی در حرکت و مسافرت به  (سیر من الخلق الی الحق  )اسالم در

زن و مرد قائل نیست . تفاوتی که اسالم قائل سوی خدا هیچ تفاوتی میان 

است ، دربازگشت از حق به سوی  (سیر من الحق الی الخلق  )است در 

مردم و تحمل مسوولیت پیغامبری است که مرد  را برای این کار 

 مناسبتر دانسته است .

یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته است، 

اضت جنسی و تقدس تجرد و عزوبت. چنانکه می مربوط است به ری

ً پلید است . به عقیده پیروان آن  دانیم در برخی آیینها رابطه جنسی ذاتا

آیینها تنها کسانی به مقامات معنوی نایل می گردند که همه عمر مجرد 

 زیست کرده باشند. 

 

خرافه سخت نبرد کرد : ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرد. اسالم با این 

) من اخالق اسالم دوست داشتن زن را جزء اخالق انبیا معرفی کرد و گفت : 

( . پیغمبر اکرم می فرمود : من به سه چیز عالقه دارم . االنبیاء حب النساء 

 بوی خوش ، زن ، نماز . 

نوعی بدبینی به عالقه جنسی یافت می برتراند راسل می گوید :در همه آیینها 

شود مگر در اسالم ، اسالم از نظر مصالح اجتماعی حدود و مقرراتی برای این 

 عالقه وضع کرده اما هرگز آن را پلید نشمرده است .

یکی دیگر از نظرات تحقیرآمیزی که درباره زن وجود داشته این است که می 

مرد آفریده شده است . اسالم هرگز  گفته اند زن مقدمه وجود مرد است و برای

چنین سخنی ندارد. اسالم اصل علت غایی را در کمال صراحت بیان می کند. 

اسالم با صراحت کامل می گوید زمین و آسمان ، ابرو باد ، گیاه و حیوان، همه 

برای انسان آفریده شده اند اما هرگز نمی گوید زن برای مرد آفریده شده است . 

هن لباس )د هریک از زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده اند : اسالم می گوی

  . (لکم و انتم لباس لهن 

زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت و پوشش آنها . اگر قرآن زن را 

مقدمه مرد و آفریده برای مرد می دانست قهرا در قوانین خود این جهت را در 

ر خلقت چنین نظری ندارد و زن نظر می گرفت ولی چون اسالم از نظر تفسی

را طفیلی جود مرد نمی داند، در مقررات خاص خود درباره زن و مرد به این 

 مطلب نظر نداشته است .

یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته درباره زن وجود داشته این 

است که زن را از نظر مرد یک شر وبالی اجتناب ناپذیر می دانسته اند. 

از مردان با همه بهره هایی که از وجود زن می برده اند او را تحقیر و  بسیاری

ً این مطلب  مایه بدبختی و گرفتاری خود می دانسته اند . قرآن کریم مخصوصا

را تذکر می دهد که وجود زن برای مرد خیر است ، مایه سکونت و آرامش دل 

 اوست .

م زن را در تولید فرزند یکی دیگر از آن نظریات تحقیرآمیز این است که سه 

بسیار ناچیز می دانسته اند . اعراب جاهلیت و بعضی از ملل دیگر مادر را فقط 

در  -که بذر اصلی فرزند است –به منزله ظرفی می دانسته اند که نطفه مرد را 

داخل خود نگه می دارد و رشد می دهد . درقرآن ضمن آیاتی که می گوید شما 

را از مرد و زنی آفریدیم و برخی آیات دیگر که در تفاسیر توضیح داده شده ، 

 به این طرز تفکر خاتمه داده شده است .

نظر تفسیر خلقت ،  از آنچه گفته شد معلوم شد اسالم از نظر فکر فلسفی و از 

نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته است بلکه آن نظریات را مردود شناخته 

است . اکنون نوبت این است که بدانیم فلسفه عدم تشابه حقوقی زن و مرد چیست 

 . 

اسالم در حق زن نظریه ای ابداع کرده که از روزی که جنس بشر پا به عرصه 

رز تفکری در مورد زن نداشت ، اسالم در این دنیا گذاشت تا آن روز، چنین ط

نظریه خود، با تمام مردم جهان در افتاد، و زن را آنطور که هست و بر آن 

اساسی که آفریده شده به جهان معرفی کرده اساسی که بدست بشر منهدم شده و 

آثارش نیز محو گشته بود . اسالم عقاید و آرائی که مردم درباره زن داشتند و 

که عمالً با زن می کردند را بی اعتبار نموده و خط بطالن بر آنها کشید  رفتاری

. 

(0093) – 0 – 799319427 

(0093) – 0 – 799824570 

www.knahr.net 
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