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پیچیدگی و نقش بارز بکارت در داستان یوسف و زلیخا

هفته
فرخنده زهرا نادری در سال 1360 در شهر کابل چشم 

به جهان گشود. خانم نادری یکی از چهره های موفق 
سیاسی و مدافع حقوق زنان در افغانستان می باشد. 

دست آوردهای وی در این عرصه ها قابل توجه بوده، و 
به دلیل توانایی ها و کارکردهای شان در ماه جوالی 2012م 

از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در جایزه 
صلح  N-peace نامزد شد و در یک رقابت جدی انترنیتی 
که میان 100 تن از چهره های فعال از شش کشور جنوب 
آسیا که در کشورهای شان در عرصه ی صلح کار کرده 

بودند، جایزه صلح 2012 را به دست آورد. 

لحظه ها سپری شدند، ساعت ها تیک تاک کنان به پیش رفتند، روزها بی توقف یکی پس از 
دیگری تسلسل شان را حفظ کردند و گذشتند و ماه ها بی توجه به هم سفرهای شان از پیش 
چشم ها ناپدید شدند. در این میان آن چه خلق شد و برجای ماند حرف های گفته و نگفته ی 
ما و کارهای انجام شده و نشده ی ما هستند. نقد کردند بدون آن که فهمیده باشند، گفتند 

و نوشتند بدون آن که تامل روی کار در حال انجام کرده باشند.
از آغاز تا انجام ایجاد نیمرخ، در راستای بیان حرف های نگفته و تکراری تالش های صورت 
گرفت. به دنبال حرف های نگفته رفتیم تا سخنی جدیدی و از این طریق دردی را بیان 
کرده باشیم و به دنبال حرف های تکراری رفتیم تا مخاطبان با برخورد برای چندمین بار 
تعمقی روی آن بکنند. تقال کردیم و آماده ی خطر شدیم. تالش نمودیم که منطقی برخورد 
کنیم و نیز توقع برخورد منطقی را داشتیم. فکر کردیم شاید حداقل با اشخاص منطقی تری 

رو به رو خواهیم شد اما آن چه در واقعیت با آن برخوردیم عکس این بود.
با اعتراف به این که با در نظر داشت تالش ما، به صورت حتمی کم کاری ها و نواقصی وجود 
داشته و خواهد داشت، چون هیچ تضمینی برای تمام و کمال بودن هیچ مسئله ی وجود 
ندارد. اما برخالف اصِل نقد و نظرهای علمی و کارای اجتماع روشن فکری )در افغانستان و 
در این خصوص، پدیده ی روشن فکری- را تنها می توان به این محدود کرد که }تعدادی 
اندکی{ گاهی وقت می گذارند و روزنامه، هفته نامه یا ماه نامه می خوانند( برخوردها سطحی 
بودند. برخالف انتظار نقدی صورت نگرفت، اما حرف ها در جمع های دوستانه در قالب عقده 

و عقده گشایی گفته شد.
با وجود تمام این ها اصِل برابری، غایِت خواست و روی کرد ما است. باید این فکری را که 
*در صورت عدم توازن بین انسان ها جدا از جنسیت و ملیت و... ما نمی توانیم به اصِل 
برابری دست پیدا کنیم* نهایت خواست خود قرار بدهیم. هیچ انسان فهمیده و متفکری 
نمی تواند قبول کند و به این نتیجه برسد که با کشیدن حصار به موجودیت و انکار آن چه 

که وجود دارد می توان به حقیقت دست پیدا کرد و حتا به حداقل آرامش رسید.
بنابراین حداقلی ظرفیت های موجود اجتماع انسانی )به خصوص افغانستان( باید به این 
نتیجه برسد که تنها در صورتی می توان به دور از این همه تنش ها و ویران گری ها زندگی 

کرد که بتوان با هم بودن را آموخت.

»بـه مـا بپیوندیـد و انـدام ایـده آل داشـته باشـید«، ایـن جملـه کششـی داشـت و مـرا بـه هامن سـو 
کشـاند. در می زنـم، زنـی روی چوکـی نشسـته و بـا اشـاره رس اجـازه داخـل شـدن را می هـد؛ طرفـم 
نگاهـی می انـدازد و می  گویـد بـرای ثبـت نام آمدی؟ به نشـانه ای تاییـد رسم را تـکان می دهم. دفرت 

را برایـم نشـان داد و گفـت خانـم محمـدی مسـوول کلـپ و ثبـت نام اسـت.
داخـل می شـوم فضـا بـا صـدای آهنـگ و صـدای دسـته ی زنانـی کـه متریـن می کننـد، پـر شـده. 
هریـک مشـغول اند: یکـی نرمـش دیگـری وزنـه ی بـر مـی دارد و یکـی حلقـه ای بـه دور کمـر در حال 
چرخانـدن. بـه دفـرت ثبـت نـام رسـیدم سـامی دادم و خـود را معرفـی کـردم بـه زینـب محمـدی که 
35 سـاله اسـت و مسـوول کلپی برای بانوان. از او درمورد مراجعه کنندگان می پرسـم وی می گوید 
بانوان برای داشـنت اندام مناسـب و دور سـاخنت بیامری های جسـمی و روانی به باشـگاه می آیند.

او خـود نیـز یـک ورزش کار اسـت و می گویـد کـه انـدام مناسـب را دوسـت دارد و برای داشـنت اندام 
بـا ورزش جوان تـر و زیباتـر اسـت، و  او می افزایـد: هـر زنـی  ایـده آل ورزش می کنـد.  متناسـب و 
هم چنیـن ورزش باعـث کـم شـدن بیامری هـای جسـمی و روانی نیز می شـود، و شـامر مراجعین در 
فصـل زمسـتان بیش تـر از فصل هـای دیگـر اسـت و تنهـا دلیـل اش رخصتـی مکتب ها و دانشـگاه ها 

است.
84 سـاله شـده، امـا ایـن برایـش مهم نیسـت، به تنها چیـزی که فکـر می کند، تندرسـتی و اندامش 
هسـت. لیـا خامنـی بـا وزن 80 کیلـو و قامتـی متوسـط، بـرای کاهـش وزن و اندامی مناسـب تر به 

یکی از باشـگاه های ورزشـی آمده اسـت.
به گفته ی خودش ورزش پیر و جوان ندارد و باید سامتی دغدغه ی هر پیر و جوانی باشد.

او آهسـته آهسـته مـی دود، حلقـه ای بـه دور کمـرش می چرخانـد، بـا دسـتانی ضعیـف امـا بـا شـوق 
وزنـه ی کوچکـی بـاال و پاییـن می کنـد، شـاید این کار هـا برای دیگران کار سـاده ای باشـد امـا برای 

ایـن مـادر نشـان گر این اسـت کـه منی خواهـد رس در الک کلیشـه ای 
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من انکار نمی کنم که زنان 
احمق هستند. خداوند آن ها 
را این گونه خلق کرد تا هم 

سطح مردان باشند.

جورج الیوت

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

وضعیت را به وجود آورده است.
ناموس؛ در فرهنِگ فارسی معین ناموس به »آبرو، نیک نامی، قانون و رشیعت 
الهی، عصمت و رشف« معنا شده است. در فرهنگ فارسی عمید برعاوه عصمت 
و رشف، به »خواهر، مادر یا همرس مرد که وظیفه حفظ حرمت آن ها بر عهده 
اوست« نیز معنا شده است. مفهوم ناموس در نظام ارزشی و اخاقی کشورهای 
اسامی و به خصوص افغانستان که فرهنگ اسامی و فرهنگ قبیله یی در تبانی 
باهم در یک مسیر قرار گرفته اند، از عمل کرد قوی برخوردار است. این مفهوم 
در نظام اخاقی و ارزشی که فرهنگ مردساالری در آن حاکم باشد، بیش تر 
از آن معناهای لغوی، بار جنسیتی پیدا می کند. در فرهنگ مردساالر افغانی 

که رشیعت اسامی و سّنت قبیله یی در تبانی هم دیگر به زن با نگاه ناموسی 
زن  به خصوص  و  خانواده  مجموع  در  می بیند، 

هر جامعه و فرهنگی از خود مفاهیم و کلامت ارزش مند و نهایی دارند. در واقع 
وضعیت اجتامعی برساخته ی همین مفاهیم و کلامت ارزش مند است. بسیاری 
از این دسته مفاهیم و کلامت با آن که ریشه هایی دینی و مذهبی ندارند، اما 
به عنوان مفاهیم و کلامت نهایی عمل می کنند. مفاهیم و کلامتی هم چون 
»ناموس«، غیرت«، »ننگ« و... از ارزش مندی زیاد برخوردار بوده و در فرهنگ 
افغانی قابل احرتام می باشد. قابل احرتام و ارزش مند بودِن این مفاهیم ریشه 
در ُعرف، سّنت  قبیلوی و آموزه های دینی-مذهبی مردم افغانستان دارد. درِک 
عمل کرد این مفاهیم برای بسیاری دشوار است، چرا که این مفاهیم در سیاق 
فرهنِگ افغانی قابل فهم است، اگر بخواهیم این مفاهیم را بیرون از فرهنگ 
افغانی به تحلیل بگیریم به راه خطا رفته ایم. در این نوشته به بررسی نقش زِن 
افغان به مثابه ناموس می پردازم که پی آیند ناموسیّت زن برای مرد، برای زن چه 

زن
به مثابه
ناموس

لیالی 84 ساله:
ورزش پیر و جوان ندارد

اصِل برابری، غایِت
خواست و روی کرد ما

هیچ انسان فهمیده و متفکری منی تواند قبول کند و به این نتیجه برسد 
که با کشیدن حصار به موجودیت و انکار آن چه که وجود دارد می توان به 

حقیقت دست پیدا کرد و حتا به حداقل آرامش رسید

 ادامه در صفحه 3...

فساد و فحشا تنها
به اعمال خالف زنان  

تعلق  نمی گیرد

     عباس عارفی
تحلیل

 صفحه 3  

 ادامه در صفحه 2...

 معصومه بهمنیگزارش
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و دخرت را به عنوان ناموس در اختیار مردان خانواده دانسته و 
هرگونه رفتار زن را تابع خواسته های مردان قرار می دهد.

 در افغانستان کنرتل و حفاظت زنان برای مردان افتخار به حساب 
تلقی  بی ناموسی  و  بی غیرتی  نوعی  به  زنان  آزادی  و  می رود، 
را بی ننگ و بی غیرت  می شود که در آن صورت مردان خانواده 

می گویند. بدترین دشنام در فرهنگ افغانی 
صدا  بی ناموس  را  کسی  که  است  این 
است  عامیانه  رضب املثل  چنانچه  بزنید. 
که می گویند: »رس فدای وطن، وطن فدای 
عمل  در  اما،  دین«  فدای  ناموس  ناموس، 
چنین نیست. باآن که در معنای لغوی مفهوم 
ناموس بر بسیاری از ارزش های دینی و وطنی 
کاربرد  در  امروزه  ولی  می شود،  اطاق  نیز 
عامیانه برای مردان افغانی به شمول همه ی 
اقوام، مفهوم ناموس بیش تربه مادر، همرس، 
دخرت و همه ی زن های خانواده ناموس اطاق 
می شود. زن به عنوان ناموس متعلق به مرد 
کردارش  و  رفتار  همه ی  و  می شود  پنداشته 
باید با مصلحت مرد صورت گیرد. در مجموع 
میان اقوام افغانستان مفهوم ناموس یکی از 

مفاهیم مهم به حساب می رود.
افغانستان  در  که  مفاهیمی  از  یکی  غیرت؛ 
به  آن  از  افغان ها  همه ی  و  دارد  زیاد  کاربرد 
طور وسیع استفاده می کنند، مفهوم »غیرت« 
این  دشنام  بدترین  افغانی  مرِد  برای  است. 
است که »بی غیرت« صدایش بزنی. در متون 
تاریخی، در گفتار شفاهی، در داستان های 

بلند دارد.  افغانی« جایگاه  و... مفهوم »غیرت  عامیانه، در شعر 
افغان ها به جنگ های تاریخی استناد می کنند و معتقد اند که در 
همه ی جنگ های گذشته به دلیل داشنت غیرت، همیشه پیروز 
بوده اند. در فرهنگ اسامی غیرت قدرت دورنی است که مرد را 
وادار می کند تا زن را به عنوان ناموس محافظت و کنرتل کند. 
در بحث جنسیتی با سیاق فرهنگی اسامی_افغانی، زن جزو از 
حریم خصوصی مرد تلقی می شود؛ چنانچه فرهنگ لغت فارسی 

معین نیز غیرت را به »ناموس پرستی« معنا منوده است.

خشونت علیه ناموس
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همه ساله از انواع زیاد 
گزارش  افغانستان  در  زنان  علیه  خشونت ها  افزایش  و  خشونت 
می دهد. چنانچه »در سال 1396 هـ ش، به تعداد 4340 مورد 

شد، این ها تنها چند منونه ی از خشونت های عریان علیه زنان 
در افغانستان است. بعداز حکومت طالبان زنان در افغانستان از 
همه چیز در زندگی محروم شدند، جز نشسنت در کنج خانه و بچه 
زاییدن برای مردان افغان. خشونت علیه زنان؛ پدیده ی که ریشه 
در فرهنگ، دین-مذهب و سنت های قبیلوی مردم افغانستان دارد. 
زن افغانی نه به عنوان انسان آزاد و مستقل، بلکه به عنوان ناموس 
برای مرد، از بسیاری حقوق انسانی اش محروم است. عام ترین 
شکل خشونت علیه زنان در 

افغانستان، ازدواج های اجباری، 
زیر سن، لت و کوب توسط شوهر، پدر، برادر و در مجموع مردان 
از منونه های خشونت  قبیله اش می باشد. مثلن؛ یکی  و  فامیل 
که به عنوان یک عرف خیلی هم عادی پنداشته می شود و در 
افغانستان خیلی معمول است؛ این که کودکان را به  نام هم دیگر 
از کودکی نام گذاری می کنند؛ مثلن در خانواده هرگاه از دو برادر 
دو فرزند متولد شود که یکی دخرت و یکی پرس باشد، از هامن آغاز 
تولد آن دو را به نام یکدیگر نامزد می کنند. بعد وقتی بزرگ شدند 
این مورد به یک مشکل تبدیل می شود. دیگر این که به دلیل فقیر 
و سنت های ناپسند خانواده ها دخرتان شان را بدون رضایت به 
شوهر می دهند که در اکرث موارد مرد دو و گاهی سه برابر دخرت 
سن دارد. دو عامل عمده در اعامل خشونت علیه ناموس نقش 
جامعه ی  و  فرهنگ  ستون های  دو  این  واقع  در  دارند،  اساسی 

افغانی را شکل می دهند:
1- آموزه های مذهبی

آموزه های مذهبی-اسامی و به شدت خرافاتی در افغانستان بر 
همه ی  و  دارد  سلطه  فردی  رفتار  و  اجتامعی  مناسبات  همه ی 
رفتارهای انساِن افغانی را کنرتل می کند. با ظهور گروه طالبان 
بنیادگرایی اسامی به اوج قدرِت کنرتل خود رسید. چنانچه که 
همه ی رفتارهای روزمره مردم را اسامیزه آن هم به شکل ُدگم و 
خرافاتی اش منوده است. بنیادگرایی اسامی به شدت در قابل 
اساسی  مؤلفه ی  از  یکی  است.  حساس  زنان  پوشش  و  رفتار 
بنیادگرایی اسامی کنرتل بر بدن زنان است. در مجموع آموزه های 
مذهبی-اسامی بر کنرتل بدن زنان تأکید دارند و از رهایی بدِن 
بنیادگرایانه  و  دگم  باورهای  پایداری  انگار  دارند.  هراس  زنان 
انقیاد  با  مستقیم  رابطه ی  مذهبی 
آموزه های  دارد.  زنان  بدن  کنرتل  و 
اسامی حتا اجازه بیرون رفنت زنان 
را از خانه بدون اجازه شوهر و مردان 
آموزه های  در  منی دهد.  خانواده 
نیم  مثابه  به  زن  مذهبی-اسامی 
انسان است که این نیمه ی انسان در 
اختیار انسان کامل – مرد – قرار دارد.

2- عرف و سنت های قبیلوی
قبیلوی،  سنت های  افغانستان  در 
قدرِت  از  قبیله  و عرف های  ارزش ها 
بسیاری برخوردار است. چنانچه در 
آموزه های  از  باالتر  موارد  از  بسیاری 
در  می کند.  عمل  مذهبی-اسامی 
فرهنگ و سنت قبیلویی افغانی زن به 
عنوان ناموس به شامر می رود. زن در 
فرهنگ و سنت قبیلویی افغانستان 
جایش فقط در کنج خانه است. البته 
در کان شهرهای هم چون کابل، مزار 
رشیف و هرات، و در بین اقوام هزاره و 
تاجیک زنان نسبت به اقوام پشتون و اوزبیک جایگاه زنان تا حدی 
متفاوت است. زنان در والیت های تاجیک نشین و هزاره نشین تا 
حدی آزادتر می باشند و بیرون از خانه بر روی زمین ها کار می کنند. 
در کان شهرها زنان به مکتب و دانشگاه می روند، در ادارات دولتی 
والیت های  در  اما  می گیرند،  کار  اجازه  خصوصی  مؤسسات  و 
جنوب، رشق و شامل که اقوام پشتون و اوزبیک زندگی می کنند، 
زنان بدون چادری از خانه بیرون شده منی توانند. در شهر قندهار 
که یکی از بزرگ ترین شهرهای افغانستان با سابقه تاریخی است، 
زنان را بدون چادری منی بینی. با این حساب، انواع خشونت های 
دیگر هم چون لت و کوب منودن، سنگسار، بریدن بینی و گوش و 
لب، بریدن موی رس، و... در فرهنگ و سنت قبیلویی پشتون های 
افغانستان با تبانی آموزه های بنیادگرایانه مذهبی-اسامی عادی 

به نظر می رسد.

خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است، که بر 
2286 نفر اعامل گردیده است. تعداد قضایای ثبت خشونت علیه 
زنان در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 به تعداد 11.7 
درصد افزایش یافته است.  این ها آمارهای رسمی است که زنان 
در مواردی که زنانی آسیب دیده از خشونت به کمیسیون مستقل 
حقوق برش جهت دادخواهی مراجعه منوده اند و کمیسیون آن را 

به ثبت رسانیده است.

 برعاوه آمارها و گزارش کمیسیون مستقل حقوق برش، هر ازگاهی 
از والیت هرات در غرب افغانستان رسانه ها گزارش می دهند که 
به »خودسوزی« منوده  اقدام  به دلیل فشارهای خانوادگی  زنی 
است. »رخشانه« دخرت جوانی را در والیت غور، در مرکز افغانستان 
به جرم این که راضی به ازدواج اجباری نشده بود، مردم محل با 
فتوای مای مسجِد منطقه سنگسار منودند. »فرخنده« زنی که 
ریاست  افغانستان، در چند قدمی کاخ  پایتخت  کابل  در شهر 
جمهوری »ارگ« توسط مردان خشمگین نخست لت و کوب شد، 
بعد موتر روی اش گذراندند، با سنگ بر رس و صورتش زدند، و 
در در آ]خر در برابر چشامن پولیس که نظاره گر صحنه بودند، به 
آتش کشیدند. این ها منونه های از خشونت عریان علیه زنان در 
افغانستان بوده است که رسانه یی شده و حتا رسانه های جهانی 
گزارش دادند و در باره آن بحث منودند. اما هامن طوری که ذکر 

زن به مثابهناموس

آموزه های اسالمی حتا 
اجازه بیرون رفنت زنان را 

از خانه بدون اجازه شوهر و 
مردان خانواده منی دهد. در 
آموزه های مذهبی-اسالمی 
زن به مثابه نیم انسان است 

که این نیمه ی انسان در 
اختیار انسان کامل – مرد – 

قرار دارد. 

 عباس عارفی
...ادامه از صفحه 1
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بسیار مهم است که بدانیم نگریسنت به پدیده  های هستی و 
مقوله  های علمی با روی کرد  های نقلی و تقلیدی، هامن کار 

اسپ گاری است.
در این نوع نگاه، از تولید، تغییر و تحول خربی نیست، فقط  

در اطراف خود چرخید و رسگین کرد.
تجربه ی هفده سال فعالیت استادان دانشگاه و علامی علوم 

دینی، درستی ادعایم را به اثبات می رساند.
تنها با تغییر آوردن و تحول آفریدن در پندار، کردار و گفتار 
آدم ها، می توان زندگی بهرتی داشت و به رضایت از زندگی 

رسید.

خدا وعقل تنها نیرو هایی هستند که با آن ها، می توان زندگی 
کرد و زندگی بهرتی را برای خود سامان داد تا به رضایت از 

زندگی رسید.
قدرت واژگان یعنی اقتدار جهانی. قدرت واژگان یعنی درستی 
و صداقت در گفتار. با درستی و صداقت در گفتار می توان 

بدون دروغ، گم راهی، فریب، فساد و فحشا  زندگی کرد.
درگفته  های دیگری یادآور شده اید که امروز همه روی 

خود مشکل می پیچند و هیچ وقت روی راه حل ها مترکز 
منی کنند. از دید شام در رشایط فعلی و نا بسامانی  هایی 

که سد راه فعالیت زنان وجود دارند، چه راه حل  هایی 
می تواند وجود داشته باشد؟

فلسفه ی وجود نیرو های خدا وعقل به صورت برابر در وجود 
آدم ها و ماهیت وجودیی رسانه ها و فعالیت  های رسانه یی در 
این است و برای این است که علت را از معلول، دلیل را از 

مدلول تفکیک و پشت واقعیت ها را آشکار بسازیم.
و  رهربان  علام،  استادان،  دانشگاه ها،  رسانه ها،  متاسفانه 
دلیل ها،  به  و  اند  متمرکز  گرایی  واقعه  به  همه  خربنگاران 
دارند،  قرار  واقعیت ها  پشت  در  که  حقیقت  هایی  و  علت ها 

توجه ندارند.
مغرب،  به  و  از مرشق طلوع  است که خورشید  این  واقعیت 

غروب می کند.
حقیقت این است که از گردش زمین به دور خورشید، طلوع و 

غروب به وقوع می پیوندند.
دلیل،  جای  به  مدلول  تجویز  و  تبیین  توصیف،  بنابراین؛ 
خاف  بر  حقیقت  جای  به  واقعیت  و  علت  جای  به  معلول 
خلقت، انسانیت، عدالت و علمیت است. واقعیت ها ابزارها 
و نشانه  هایی برای شناخت حقیقت اند. با تجزیه و ترکیب 
واقعیت هارا  پشت  اهداف  و  حقیقت  می توان  واقعیت ها 
شناخت. با شناخِت حقیقت، می توان برای زندگی تصمیم 

گرفت و برنامه ریخت.

شام به چه دلیل دست به خلق نظریه ی هدف گرایی 

زدید؟
تقصیر فکری برای تغییر بود. راستش بدون هدف منی توان 
زندگی کرد. نظریه ی هدف گرایی، منظومه یی را ترسیم کرده 
است که در آن هستی یعنی خلقت، علم، دین، سیاست و 
ماندن،  زنده  برای  ابزار هایی  و  زندگی  برای  همه  حکومت 
زندگی بهرت داشنت و رسیدن به رضایت از زندگی هستند. 
آن،  از  دینی  ادبیات  در  که  است  هامن  زندگی  از  رضایت 
بلند مرتبه گی روح  و  آزادی  با  تعبیر شده است که  سعادت 

ممکن می شود.
با نگاهی به منظومه ی هدف گرایی و تحلیل آن به این نتیجه 
می رسیم که هستی و خلقت برای این است که هستیم  و باید 

وجود داشته باشیم. 
علم؛ ابزارها، آگاهی ها و توانایی هارا نشان می دهد که زندگی 

بهرتی داشته باشیم و برای رسیدن به رضایت از زندگی مبارزه 
کنیم.

دین؛ برنامه یی است که با عمل کردن به آن می توان به زندگی 
بهرت )رضایت از زندگی و سعادت( رسید.

تامین  نیروها در جهت  این است که همه ی  برای  سیاست 
منافع به خاطر رسیدن به زندگی بهرت و رضایت از زندگی، 

مدیریت شوند.
و حکومت به خاطر این است که امکانات، ابزارها و امتیازها 
در جهت تامین منافع، زندگی بهرت و رضایت از زندگی برای 

شهروندان، مدیریت شوند.
هدف گرایی برای این است که به ادامه ی نزاع میان واقع گرایان 
و آرمان گرایان خامته دهیم  و نیرو های خدا و عقل را در جهت 

رسیدن به زندگی بهرت و رضایت از زندگی، مدیریت کنیم.

اگراز فعالیت زنان بگویید. به نظر شام فعالیت  های زنان 
در قالب انجوها و نرشیه ها، تا چه اندازه به نظریه ی 

هدف گرایی نزدیک اند؟
اراده برای مبارزه در جهت رفع مشکات و نا بسامانی ها از 

زندگی زنان، گام آغازین و مهم است.
اما برای به مثر رساندن مبارزه باید راه  های درست را برگزید و 

از رفنت به راه  های تقلیدی و نا کارآمد پرهیز کرد.
با حال و احوال  بر جامعه و کشورما،  حال و احوال حاکم  
جاری در جوامعِ کشور های غربی و حتا جوامع کشور های 
و  غربی  جوامع  حداقل  است.  متفاوت  ما،  هم جوار  رشقی 
رشقی هم جوار ما، از نظام  های اجتامعی و حکومت  های ملی 
برخوردارند و می توانند که به مبارزات مدنی و اصاح گرایانه 

اکتفا کنند.
سیاسی،  عرصه  های  درمتام  باید  کشورما  و  جامعه  در  اما 
اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی، از بنیاد دیگرگونی به وجود 

اید.
این دیگرگونی تنها با فعالیت  های مدنی، انجو و نرشیه ممکن 
موجود،  وضعیت  حفظ  برای  متامیت خواه  حاکامن  نیست. 
کشتارها و خون ریزی  هایی در حد یک انقاب خونین را هر از 

گاهی سازماندهی می کنند.
در چنین حال و احوالی با دیدگاه  های فمینیستی و تقلیدی 
تعصب  از  ناشی  ساالریی  مرد  وضعیت  غربی،  ساالری  زن 
قبیله یی و تحجر مذهبی حاکم،  جدایی زن و مرد، و انقطاع 
به  منی توان  انسانی  جامعه ی  هسته ی  دو  این  بین  روابط 
حیثیت و کرامت رسید. زیرا در هیج کدام این روی کرد  های 

سه گانه، راه حلی برای مشکات زنان وجود ندارد.
نیرو های  از  بهره گیری  با  این است که  راه چهارم و درست 
خدا وعقل،  میان زن و مرد روابط عادآلنه بر قرار شود. در 
چارچوب قاعده ی عدالت، تقسیم وظایف و انجام مسوولیت 

صورت گیرد.

آقای غوری تا به حال در چه عرصه های فعالیت کرده اید 
و از تجارب تان بگویید.

وضعیت  کند.  اندام  عرض  متام رخ  نیمرخ  که  امیدوارم 
اجتامعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه و کشور، 

ایجاب می کند که باید متام رخ، برای تغییر مبارزه کرد.
من نیز مانند خیلی  های دیگر در عرصه ی کار های مبارزاتی 
که انجام داده ام شاهد فراز و نشیب  های بوده ام. با داشنت 
تحقیقی، مشغول  روزنامه نگاری  در  و تحصیل  کار  سابقه ی 
فعالیت  های نویسندگی، پژوهشی و مدیریت مرکز مطالعات 

اسرتاتژیک خوراسان بزرگ، به تولید فکر و اندیشه هستم.
و  است  تغییر  پی  در  که  هم کارم  فکری  گروه  با 
تحوالت  عمومی،  افکار  در  نفوذ  با  می خواهد 
انسان های  زندگی  عمق  و  سطح  در  مهمی را 

رسزمینم، به وجود بیاورند.
باری شام گفته بودید که نیرو های خدا و عقل 

به اندازه ی برابر در وجود همه ی انسان ها 
وجود دارند و بعد تعریفی از واژگان. بدیل 
سازی  هایی برای واژگان انجام داده بودید، 
مانند توان پویایی به جای توان مند سازی. 

از به کار بردن واژگانی که استفاده می کنید 
و بدیل سازی برای واژگان، دقیقن دنبال چه 

چیزی هستید در این مورد؟
عرصه  های  متام  در  آفرینی  تحول  و  تغییرآوری 
تشکیل  مارا  مبارزات  اساسی  اهداف  زندگی، 

می دهند.
و  فردی  زندگی  بنیاد های  گفتار،  و  کردار  پندار، 
اجتامعی انسان ها هستند. چنان چه خواست هایم 
به پندار و کردار آدم ها تغییر بیاوریم، باید به گفتار 
آدم ها هم تغییر ایجاد کنیم تا مفاهیم واژگان و 
شوند.  پاس داشته  و  حفظ  معنایی،  ارزش های 
وجود فساد و فحشا در گفتار آدم ها، باعث می شود 
که پندار و کردار آدم ها به فساد و فحشا کشیده 

شوند. فساد و فحشا این است که ضد ارزش ها، جای ارزشها 
را بگیرند. و مفاهیم واژگان به ضد خودش، تغییر داده شوند.

گذاشته  منایش  به  فحشا  و  فساد  آن ها  با  که  گفتار  هایی 
باید بر طرف شوند. فساد و فحشا تنها به اعامل  می شوند 
خاف زنان تعلق منی گیرند. مردها هر وقت در هر سطح، به 
فساد و فحشا مبادرت می ورزند. فساد و فحشا باید از همه ی 
عرصه  های زندگی بر طرف شوند. به کار بردن واژه  های مانند 
جای  به  قوم«  و»هویت  قوم«  »هویت  جای  به  زبان«  » هویت 
در  فحشا  و  فساد  وجود  از  آشکاری  انواع  رسزمین«  »هویت 

پندار، کردار، گفتار و نوشتارند.
شخصی  رسمی  سخن رانی  های  در  که  است  رشم آور  بسیار 
از جایگاه ریاست جمهوری با تکرار، واژه ی »عمده« به جای 
واژه ی »مهم« به خورد مخاطبان داده می شوند و هیچ کسی 
هم به روی خود منی آورد. این یعنی اوجِ وجوِد فساد و فحشا 

در ادبیات گفتاری و نوشتاری در سطوحِ رسمی.
جای  به  سازی«  »توان مند  اصطاح  سازی  بدیل  هم چنین 
اصطاح  به  تولیدی  منت  های  در  پویایی«  »توان  اصطاح 
استادان دانشگاه برای جیب و منصب، غم انگیزتر از قربانی 

کردن اعتبار بانوان با واژگان فساد و فحشا است.
چنان که باور دارم نیرو های خدا وعقل در وجود همه ی زنان 
و مردان به حیث انسان های باهم برابر، به صورت برابر وجود 
دارند؛ با به فعلیت در آوردن و به جریان انداخنت این نیروها، 

می توان  در همه ی عرصه  های زندگی تغییر و تحول آفرید.
در اصطاح »توان مند سازی« نیستی و انکار است. یعنی از نو 
ساخنت و از نیستی به وجود آوردن؛ که چنین کاری غیرممکن 

است.
اما در اصطاح » توان پویایی« سخن از هستی و وجود است. 
یا هامن وجود نیرو های خدا وعقل به اندازه ی برابر در وجود 

همه ی آدم ها.
را در وجود  و عقل  نیرو های خدا  این که  یعنی  پویایی  توان 
آدم ها به حرکت درآورد و به جریان انداخت، تا تغییر آورد و 

تحول آفرید.

معز غوری، دانش آموخته ی روزنامه نگاری تحقیقی، پژوهش گر و فعال سیاسی

 آمنه امیدگفت وگو

زنانگی
بنشین رو به روی آیینه 

عکس نا دیده را متاشا کن
خیره تر شو به عمق تصویرت
و خودت را دو باره پیدا کن
دو کبوتر نشسته در چشمت
آسامن را بپر، قفس بشکن

کمی پروانگی بیاموز و
پیله ات را نفس نفس بشکن
دو لبت این دو ماهی قرمز

تشنه ی رنگ و بوی دریاهاست
تنگ را بشکن و بزن فریاد

که صدایت ترانه ی دریاست
با قناری ترین دهن بانو!

باغ آواز را بهاری کن
غزل و گل ِبکار و در نفست
زندگی را دوباره جاری کن

قاب زرین عکس مهتاب است
طرح زیبای هاله ی رویت
تو از اوج غرور می تابی 

می پلنگند چشم ها سویت
بازکن پیچ وتاب گیسو را

تا شود شهر، دل پریشان تر
خنده کن مست تا بیارایی
باغ آیینه را گل افشان تر

نشه ی تاک! عطر سیبستان!
ای هوای لطیف گندم زار!

البای نگاه و آغوشت
برکت عشق را دو باره بکار

تو پر از اشتیاق پروازی
آسامن هست، پس کبوتر شو
غمرب جفت از رس بام است
منشین در قفس، کبوتر شو

زنی  در باغ نور و آیینه
به خود آورده یک سبد لب خند
می شود باز عاشق و خوش بخت

به هوای زنانگی سوگند

 سمین غزل حسن زاده
جعِدگیسو

فساد و فحشا تنها
به اعمال خالف زنان  تعلق  نمی گیرد

با دیدگاه  های فمینیستی 
و تقلیدی زن ساالری 

غربی، وضعیت مرد ساالریی 
ناشی از تعصب قبیله یی 
و تحجر مذهبی حاکم،  

جدایی زن و مرد، و انقطاع 
روابط بین این دو هسته ی 
جامعه ی انسانی منی توان به 

حیثیت و کرامت رسید. 

 ادامه از صفحه 1

لیالی 84 ساله: ورزش پیر و جوان ندارد

بنـام پیری شـود.
او کـه معلـم در یکـی از مکتب هـای شـهر کابـل اسـت ماه هاسـت در کنـار ایـن 

و ورزش می کنـد. باشـگاه می آیـد  ایـن  بـه  مرصوفیـت 
لیـا بـه عنـوان یک مـادر و معلم، خـود را در قبال سـامتی فرزندانش هم مسـوول 
می دانـد، از ایـن رو چهـار دخـرتش  را نیـز بـا خـود در ایـن باشـگاه همـراه کـرده 

اسـت تـا هر یـک متضمـن سامتی شـان باشـند.
او می گویـد:»در اوایلـی کـه بـه باشـگاه آمده بودم 80 کیلـو بودم اما بـا اراده ای که 

داشـتم در ظـرف چند ماه توانسـتم وزنـم را به 73 کیلـو کاهش بدهم.«
بـه بـاور او ورزش کـردن بـه آدم حـس آرامـش و تندرسـی می دهـد و تـا کنـون  کـه 
بـه ورزش کـردن ادامـه داده خیلـی از تکلیف هایـش مانند: چربی خـون و روماتیزم 
اش بهبـود یافتـه و دیگـر از داروهـای  داکـرت بـرای بیامری هایـش داده اسـتفاده 

منی کنـد و ورزش متضمـن سـامتی اش شـده اسـت.
لیـای 84 سـاله بـا صورتـی بشـاش و خنـدان اضافـه می کنـد که توصیـه اش برای 
هم سـن و سـاالنش ایـن اسـت کـه در کنـار کارهـای روزانه ی شـان هرگـز ورزش را 

فرامـوش نکننـد و بـه فکـر سـامتی خود باشـند.
صالحـه ی 21 سـاله نیـز بـرای داشـنت الغـری و داشـنت اندامـی متناسـب  دو ماه 
اسـت کـه ورزش می کنـد و می  گویـد کـه اکنـون بعـد دو مـاه بـه اندام ایـده آل خود 
رسـیده و بـه ایـن نظـر اسـت کـه متام بانـوان عاقه منـد الغری انـد و خـودش نیز از 

این دسـته اسـت.
شـاگردانش  عاقه منـدی   مـورد  در  انـدام(،  فتنس)زیبـای  اسـتاد  شـفیقه،  از 
می پرسـم، او عاقه منـدی شـاگردانش را متفـاوت می دانـد و می گویـد بعضی برای 
اندامـی الغـر و بعضـی بـرای داشـنت اندامـی چـاق بـه باشـگاه می آینـد و اضافـه 
می کنـد  در اوایـل بیش ترشـاگردانش بین سـنین 18 تا 30 سـال بودنـد اما اکنون 
بانـوان  میـان سـال نیـز بـه ایـن رده هـای سـنی افـزوده شـده و یگانـه علـت آن را 

تجویـز داکـرتان بـه ورزش می دانـد.
بـه بـاور شـفیقه، زنـان در ایـن سـال ها هـم بـه انـدام و هـم بـه صحت شـان اهمیت 

زیـادی قایـل هسـتند و متـام شـاگردانش برای رسـیدن به یک تناسـب انـدام بهرت 
و ایـده آل بـه باشـگاه می آیند.  

جمیلـه فاضـل، کـه 45 سـاله می باشـد نیـز یکـی از زنانـی اسـت کـه بـه توصیـه 
داکـرت بـرای کاهـش چربـی خونـش ورزش می کند. او عـاوه می کند که بـا این که 
یـک زن خانـه دار اسـت و بـا وجـود مشـکات بازهـم بـه ورزش کردن ادامـه می هد.

او از ورزش کـردن لـذت می بـرد و می گویـد کـه ورزش باعـث کاهـش وزن و کاهش 
بیـامری چربـی خونـش شـده و به همیـن دلیل حس خوبـی دارد. 

یـک  تاییـد حرف هـای جمیلـه می گویـد:»ورزش  بـه  و  اسـت  نیـز خانـه دار  لیمـه 
دور  غم های شـان  و  فکـری  دغدغه هـای  از  را  زنـان  چـون  عالی سـت  فعالیـت 

می کنـد.«
فن آوری هـا و پیش رفـت تکنالـوژی و ارتباطـات در ایـن عـرص باعـث شـده تـا زنـان 
افغـان نیـز در بخش هـای گوناگـون حتـی در مدهـای روز دنبالـه رو زنـان جهـان 

باشند. 
یادداشـت: ایـن گـزارش بـا هـم کاری موسسـه اجتامعـی و فرهنگـی تسـاوی تهیه 

شـده است.



 حسین احمدی

آن شب زفاف که قله ی آخر عشق، رویا و اوج لذت عمر است؛ 
پر از حس غریب و ترس، پر از فریاد در خاموشی، پر از فکر و 
هراس از زندگی در روزهای پس از آن شب، متام خوبی های 
عمر عروس را آکنده از هراس وداع با دنیای آزادی می سازد و 
در دام ثغور خانه داری تقییدش می کند. این ها همه وابسته به 
اولین ارتباط زن و مرد است که رشط سامت و تداوم نیکویی 
رابطه و عکس آن )جدایی و ناسامتی زندگی(؛ فقط یک نشان 
اگر  به درآید.  آن  از  موفق  که عروس  امتحانی  و  است  کوچک 
چند عشق در کار باشد، عشق دوجانبه یا یک جانبه با توافق 
و یا به رسم روزگار شهر ما؛ ازدواج  بر اساس عرف و مصلحت 
باشد، در هر صورت انتهای جاده یکی ست)پارچه ی امتحانی 

که عروس ملزم بر رنگین کردن آن است(.
زندگی عاشقانه اگر باشد؛ بسی یوسف و زلیخا، بازهم همین 
و  عاشق  عشق،  رسنوشت  تعیین گر  که  است  بکارت  داستان 
معشوق است. از عشق اگر گوییم شاید زلیخا ناصواب عاشق 
نداشت.  بکارت  خودش  اما  بود؛  باکره  او  معشوق  بود.  شده 
زلیخا در عقد کسی بود که داشت در آغوش او می آرمید؛ اما 
زلیخا با عشق ناصوابش عشق شوهرش را به سخره گرفته هوس 

خوانده بود ولی هوس خویش را عشق مقدس می دانست.
زلیخا در آغوش همرسش گرم می خوابید، ولی آرزوی گرمیی 
آغوش دیگری را داشت، با همرسش رابطه داشت؛ اما در آرزوی 
و هزار  و تخت گذشت  تاج  از  بیگانه  با یک خدمت کار  رابطه 
فتنه و نیرنگ به راه انداخت. عشق مقدس زلیخا آن گاه هوس 
ثابت شد که از آغوش گرم شوهرش برآمد و خواست با یک مرد 
این  باشد.  داشته  نامرشوع  رابطه ی  و  شود  هم آغوش  بیگانه 
رابطه   شکل نگرفت و یوسف از این کار رس باز زد ـ تا در این 
دنیا از رش رسبازان همرس زلیخا در امان باشد و در آن دنیا از 

رش آتش افروخته با خشم خدایش، آرام مباند.
یوسف هرگز دست زلیخا را ملس نکرد و هرگز به عنوان جوان 
دل فریب کنعانی نبود؛ بلکه همیشه خود را یوزارسیف برده  فکر 
کرد و خدایش را عبادت کرد تا این که عزیز مرص شد. همرس 
با یک دعای یوسف جوان گشت و  از دنیا رفت، زلیخا  زلیخا 
باکره شد؛ اما حیف که این بار یوسف باکره نبود و صاحب زن 
جنسی  رابطه ای  و  داشت  رابطه  او  با  سال ها  که  بود  دیگری 
برای یوسف تازگی نداشت؛ بلکه یک عمل تکرار از روی عادت 

و نیاز بود، نه چیزی دیگری شبیه هیجان زلیخا که هفت دروازه 
را قفل ببندد و یوسف از ترس برقراری رابطه با زلیخا هفت قفل 

و هفت دروازه را بشکند.
عشق واقعی یوسف و زلیخا زمانی لذت داشت که هردو باکره 

می بود و باهم ازدواج می کرد.
در نخست هیجان و شور و شعف زلیخا رس به فلک کشیده بود 
بکارت  زلیخا  ولی  بود  باکره  یوسف   - فرار می کرد  یوسف  ولی 
وقتی که  زمان؛  و  دنیا  تحول  و  تغییر  از سال ها  پس  نداشت. 
زلیخا با معجزه ی یوسف باکره شده بود؛ دیگر یوسف باکره نبود. 
ارچند این بار یوسف لذت رابطه با دخرت باکره ی مرصی را به 
یک  او  برای  زلیخای جوان  با  رابطه  ولی  بود؛  خوبی چشیده 

برنای که معجزه گونه شکل  تن  این  از  زلیخا هم  بود.   تکرار 
گرفته بود چندان لذتی منی برد؛ چون او یک  زندگی مشرتک 
با عسکر مرصی را تجربه کرده بود و به خوبی از درد و سوزش 
دریدن پرده ی بکارت آگاه بود و می دانست با ریخنت هر قطره  
رابطه چه  اولین  و هنگام  باید تحمل کند  را  خون چقدر درد 
سوزشی در کمرش پیدا می شود که مجبور به تحمل آنست تا 
مرد لذت س.ک.س را حس کرده باشد و به خوبی می دانست 
تا صدای  را در گلویش خفه کند  فریادش  که چگونه صدای 
چیغ ناشی از درد تنش از حجله بیرون 
درز نکند. اما این بار برای هردو)یوسف 
و  بود  تکراری  لحظه ها  این  زلیخا(  و 
بود که شاید  ازدواج مصلحت گونه  یک 
یک دنیا ستم بر زن نخست یوسف روا 

داشته بودند.
همین  مقدس  عشق  هر  فرجام  آری، 
دریدن بکارت و یک لحظه سوزش اندام 
زنانه ی دخرت است و چند قطره خون که 
تا  بریزد  پارچه ای سفیدی  بر روی  باید 
برای داماد و خانواده اش ثابت شود که 
آن زن فاحشه نیست. در این لحظه ها 
وجود  محبتی  و  اعتامد  عشق،  هیچ 
داماد  و  عروس  خانواده ی  بلکه  ندارد؛ 
و  باشد  باکره  تا عروس  آرزو دارند  همه 
سامتش  داماد  با  هم خوابگی  از  بعد 
تثبیت شود، همه همین را از خدا آرزو 

دارد و بس!
هیچ کس آرزو منی کند که داماد باکره 
زنی  با  این  از  قبل  داماد  یعنی  باشد؛ 
داماد  خانواده ی  باشد.  نداشته  رابطه 
و  ندارند  فکری  چنین  همه  عروس  و 
باکره  داماد  که  منی کنند  آرزو  هرگز 
آرزوی دیدن چند  در  بلکه همه  باشد؛ 
بکارت عروس است  پرده ی  قطره  خون 
رسنوشت  کننده ی  تعیین  زیرا  بس!  و 
رفتار  نحوه ی  کننده ا ی  تعیین  عروس، 
و  قوم  دیار،  و  ده  داماد،  خانواده ی 
فامیل داماد و هم چنان اقوام عروس در مقابل عروس و داماد و 
فرزندان آنان هامن چند قطره خون بکارت است. و این بسیار 

ناعادالنه است.
هیچ کس منی پرسد که در قلب تان )عروس و داماد( چیست؟ 
آیا داماد مثل یوسف با حیا است یا نه؟ آیا عروس مثل زلیخا 

عاشق و دل باخته ی داماد یوسف گونه شده یا نه؟
چه  شان  قلب  در  یوسف  و  زلیخا  که  منی پرسد  هیچ کس 

می گذرد. همه در فکر پرده ی بکارت عروس است.
ربط  عشق،  تقدس  و  بکارت  ارزش  داستان  شود؛  تعمق  اگر 
در  همه  داماد،  و  عروس  آینده ی  و  زندگی  در  بکارت  خون 

داستان یوسف و زلیخا نهفته است.
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