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زینب قربانی حادثه کربال است یا قهرمان!؟

هفته

شمسیه حسنی،  هنرمند. 4

کردن  زنان برای منسوخ 
کهتری شان باید برتری مردانه 

را از میان بردارند.
بووار سیمون دو

این جا، چراغی روشن است

ــران  ــا را وی ــرد و آبادی ه ــان می گی ــان ها ج انس
می کنــد.

مفهــوم و درون داشــت کتــاب هــم با ایــن جمله 
ــان های  ــط. انس ــت و مرتب ــک اس ــی نزدی خیل
اصلــی در درون ایــن کتــاب زنان هســتند. زنانی 
زخمیــان  زخمی شــده اند.  جنگیده انــد.  کــه 
ــی  ــدازی و خلبان ــد، تیران ــات داده ان ــرد را نج م

کرده انــد.
اگــر ایــن کتــاب نوشــته و چــاپ نمی شــد، زنان 
ــگ دوم  ــدرت و تاثیرگــذاری شــان در جن و ق
ــی هــم تعریــف نمی شــد. همــان طــوری  جهان
کــه جنــراالن و فرماندهــان نظامــی  بیش تــر 
در  تاثیرگــذاری  و  نقــش  بوده انــد،  مــردان 
جنــگ و در  پیــروزی و شکســت هــم بــه مردان 
ــی و  ــان جنگ ــاب زن ــن کت ــا ای ــد. ام داده می ش
دختــران داوطلــب در جنــگ را مــورد پرســش 

قــرار داده اســت تــا 

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

»دین، تجسم نژادپرستی است«

زنان باید جسارت بریدن
 از یک رابطه را داشته باشند

 ادامه در صفحه 2... ادامه در صفحه 2...

 ادامه در صفحه 3...

خشونت پذیری زنان و اندیشه ی ناقص مردان 
مهم ترین عامل خشونت است

در بســیاری از قضایــای خشــونت علیــه زنــان و چالش های اجتماعــی اگر عنصر 
دیــن را برداریــم، بــا تمــام چالش هــا و بدباوری هــای موجــود، بــه جایــش جامعه 
ــم شــد کــه بســیاری از مشــکالت خانواده گــی و  ــم؛ متوجــه خواهی را بگذاری
ــص  ــه ی ناق ــان و اندیش ــونت پذیری زن ــته از خش ــان برخاس ــه زن ــونت علی خش
مــردان اســت. هرچنــد دیــن بســتری بــرای رشــد آیین هــای خرافاتــی و باورهای 
خرافــه نیــز زمینه ســاز سواســتفاده های جنســی و خشــونت اســت؛ امــا بســیاری از 
ایــن چنیــن قضایــا هیــچ ربطــی بــه آیین هــای خرافاتــی برخاســته از بســتر دیــن 

نــدارد، بلکــه یــک معضــل بــزرگ اجتماعــی اســت.
ــه ی یــک  ــرای پنــاه در ســایه و خان ــرای بقــا و تــداوم یــک رابطــه، ب زنی کــه ب
مــرد، حاضــر اســت از ســپرم های مــرد بیگانــه آبســتن شــود تــا بــرای شــوهرش 
بچــه بیــاورد، دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه در افغانســتان زنــان مجبــور هســتند یــا 
فرزنــد و آن هــم پســر)حتمی( به دنیــا بیاورند و یا چندهمســری و طــالق اجباری 
ــر  ــه خاط ــا ب ــدن ی ــه دار نش ــر بچ ــه خاط ــه ب ــی ک ــتند زنان ــم نیس ــد. ک را بپذیرن
دختــر زاییــدن و بچــه نزاییــدن طــالق اجبــاری داده شــدند و یــا چندهمســری 

را پذیرفتنــد.
قضایــای زیــادی خشــونت علیــه زنــان حاکــی از ایــن اســت کــه زنــان دیــن دار 
ــم  ــرس از جهن ــی، ت ــا تمــام اعتقــادات دین ــدار افغانســتان ب در جامعــه ی  دین  م
ــراری رابطــه ی  ــه برق ــرای حفــظ یــک رابطــه ی مشــروع ب و آرمــان بهشــت، ب
نامشــروع تــن می دهنــد تــا رابطــه ی ازدواج شــان نشــکند. در واقــع ایــن زنــان از 

ــد. بی ســرپناهی می ترســند و جســارت شکســتن رابطــه را ندارن
ــی  ــرای تالق ــزاری ب ــط اب ــن فق ــت. دی ــده اس ــده ش ــن برچی ــش دی ــا نق این ج

ــت. آن زن  ــزدور اس ــور و م ــب مجب ــن دوقط ای
ــس  ــزدور نف ــرد م ــن م ــی و ای ــور زنده گ مجب

در بسا موارد زنان باهوش تر  و قوی تر
 از مردان هستند

 صفحه 3  

     امین آرمان
بخش دوم

ج. اندیشه ها روایت
نــوال ســعداوی، ســالیان زیــادی در مــورد مســایل مختلــف، از مســئله زنان تا 
دیــن و سیاســت و اقتصــاد و طبابــت، نوشــته و نظــر داده اســت. البتــه موضوع 
زنــان و فمینیســم، نقــد دیــن، و ســرمایه داری و اســتعمار کــه بــه نابرابری های 
اجتماعــی و ســتم بــر گروه هــا و ملت هــای فقیــر می انجامــد، تمرکــز عمــده 
نوشــته های او را تشــکیل می دهنــد. از بُعــد سیاســی-اقتصادی، دیدگاه هــای 
او بــا چــپ و مارکسیســم )کالســیک( نزدیک تــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
حتــا در مســایل روان شــناختی زنــاِن فقیــر و روســتایی، نشــانه های از اســتعمار 
ــا  ــای او ب ــم، دیدگاه ه ــان و فمینیس ــایل زن ــد. در مس ــرمایه داری را می بین س
ــت های  ــر فمینیس ــن رو، ب ــت و از ای ــر اس ــپ نزدیک ت ــت های چ فمینیس
لیبــرال غربــی، که »تمرکزشــان بر مســایلی چون سکســوالیته و پدرســاالری، 
جــدا از مباحــث طبقــه و اســتعمار اســت« انتقــاد می کنــد. ســعداوی توانایــی 
خارق العــاده ای در پــل زدن میــان امــر شــخصی و امــر تئوریــک دارد و در 
تحلیل هایــش مــدام بــه تجــارب شــخصی و یــا تجــارب کســانی که بــا آن ها 
ــی خــودش،  ــه تحــوالت درون ــا اشــاره ب ــر می گــردد. او ب آشــنایی دارد، ب
اظهــار مــی دارد: »مــن دریافتــم کــه میــان آزادی زن و آزادی کشــورش از 
ــا قدیــم- ارتبــاط اســت. هم چنــان  زیــر یــوغ اشــغال و اســتعمار- جدیــد ی

کــه میــان جنــس، سیاســت، اقتصــاد، تاریــخ، مذهب و اخــالق رابطه اســت«.
جمــع و توضیــح تمامــی  اندیشــه های ســعداوی در این جــا نمی گنجــد؛ بــه 
همیــن دلیــل، در ادامــه بــه چنــد موضــوع مهــم و اساســی، کــه ســعداوی بــر 

ــه می شــود. ــر کــرده اســت، پرداخت آن هــا تمرکــز بیش ت
یکــم. دیــن: ســعداوی در کودکــی علیــه خــدا، عصیان کــرد؛ همــان خدایی 
ــد:  ــود. او می گوی ــه کــرده ب ــری از آن ارای کــه جامعــه پیرامــون اش، تصوی
»وقتــی کــه کــودک بــودم )و فکــر کنــم همــه کــودکان دختــر این طــوری 
هســتند(... از نظــام حاکــم بــر جامعــه اطــراف ام احســاس خشــم می کــردم، 
چــون نظــام ســتم گر اســت. مثلــن وقتــی مــن در جامعــه بــزرگ شــدم- اول 
در روســتا، بعــد در شــهر- می دیــدم کــه بــرادرم را بــه مــن ترجیــح می دهنــد. 
دو برابــر مــن ]بــه او[ پــول جیــب خرجــی می دهنــد... ]بــرادرم[ هروقت دلش 
خواســت، بیــرون مــی رود. درحالــی کــه مــن درس خوان  تــر از او بــودم. در 
ــن  ــه م ــرادرم ب ــا ب ــردم. ام ــک می ک ــادرم کم ــه م ــردم و ب ــه کار می ک خان
ــد  ــرا؟«، می گفتن ــیدم، »چ ــواده می پرس ــی از خان ــد. وقت ــح داده می ش ترجی
چــون او پســر اســت. می پرســیدم کــه چــرا پســر بایــد برتــر باشــد. می گفتنــد 
خــدا این طــور گفتــه اســت. از همین جــا مــن در برابــر خــدا عصیــان کــردم«. 

بــر خــدا شــوریدم، »چــون خــدای واقعــی 

نویســنده ی ایــن کتــاب در دفتــر یادداشــت های 
ــر از  ــان بزرگ ت ــت: انس ــته اس ــه اش نوش روزان
ــاند  ــا می رس ــه م ــه ب ــن جمل ــت. ای ــگ اس جن
کــه انســان تنها مرد نیســت؛ بلکــه زن هم انســان 
اســت و جنــگ در برابــر انســان خیلــی کوچک 
اســت. ایــن بــه ایــن معناســت کــه جنــگ هــر 
قــدر قــوی هــم باشــد بــاز هــم نمی توانــد 
انســان را نابــود کنــد. یــا ایــن کــه انســان خــود 
خالــق جنــگ اســت و بــه همیــن دلیــل انســان 
بزرگ تــر از جنــگ خوانــده شــده اســت. اگــر 
ــر روز از  ــگ انســان خوار اســت و ه ــد، جن چن

     اخگر رهنورد
بخش سوم

روایت     

چرا دین باوران از نقد شدن دین می هراسند؟
نگاهی به زنده گی، آثار و اندیشه های »نوال سعداوی«

همه ی آن چه از جنگ می دانیم،
 با }صدای مردانه{ به ما گفته شده است

درنگی بر کتاب )جنگ چهره ی زنانه ندارد(
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ــنده  ــا نویس ــان را ب ــده در زنده گی ش ــای وارد آم ــان واقعیت ه آن
شــریک کننــد کــه امــروز صد هــا انســان بــا آن واقعیت هــا آشــنا 
شــده اند. از  زاویــه ی  دیگــری اگــر بــه ایــن کتــاب نــگاه کنیــم، 
ــت  ــخت و جسوری س ــب سرس ــاب رقی ــن کت ــه ای ــم ک درمی ابی
بــا دســتان مردانــه،  برابــر صد هــا کتــاب دیگــری کــه  در 
قهرمان ســازی های مردانــه را بــه چــاپ رســانده اند امــا از دختــران 
جوانــی کــه بخشــی از جنــگ را کنتــرول می کننــد هیــچ یــادی 
هــم نکرده انــد، طــوری کــه در  کتــاب هــم آمــده اســت: تــا بــه 
حــال هــزاران جنــگ رخ داده بــود، کوچــک و بــزرگ، مشــهور 
و ناشــناخته. کتاب هــای بســیار زیــادی در باره ی شــان نوشــته شــده 
ــن  ــتند. ای ــا می نوش ــه مرد ه ــع ب ــه راج ــد ک ــا بودن ــا مرد ه ــود. ام ب
مســئله کاملن روشــن و مشــخص اســت. همــه ی آن چــه از جنگ 
می دانیــم، بــا »صــدای مردانــه« بــه مــا گفتــه شــده اســت. همــه ی ما 
در قیــد و بنــد تصــورات و احساســات »مردانــه« از جنــگ هســتیم. 
واژه گان »مردانــه« درحالی کــه زن هــا ســکوت می کننــد. ایــن 
کتــاب بــرای انســان های معمولــی نوشــته شــده اســت، قهرمانــان 
ــه  ــه ب ــد ک ــان های معمولی ان ــاب انس ــن کت ــتان های درون ای داس
کار انســانی و در عیــن حــال، غیــر انســانی دســت زده انــد. وقتــی 
انســان وارد میــدان جنــگ می شــود و می خواهــد بــا کشــتن 
ــانی  ــای کار انس ــن ج ــاورد، ای ــت بی ــه دس ــروزی ب ــمنانش پی دش
ــت  ــان اس ــان مهرب ــت. انس ــنده نیس ــز کش ــان هرگ ــت و انس نیس
و بــرای زنده گــی انســانی و مســالمت آمیز بیــن خــود تــالش 
می کنــد. و روی دیگــری ایــن کار هــم روی انســانی جنگ اســت 
کــه انســان ها تــالش می کننــد بــرای نجــات انســان های دیگــری 

دســت دراز کننــد و آتــش جنــگ را خامــوش کننــد.
در جنــگ جهانــی دوم، دختر هــا بــه طــور داوطلبانــه می رفتنــد بــه 
صــف ارتــش ایســتاد می شــدند، دخترانــی کــه حتــا پیــش از آن 

نــام جنــگ را بــه ســختی شــنیده بودنــد. در مــورد مرگ و کشــتار 
کــه هیــچ فکــر نمی کردنــد. چیــزی کــه خیلــی جالــب اســت و 
باعــث شــده اســت تــا کتــاب جالب تــر از نامــش بــار بیایــد، ایــن 
هســت: شــکل داســتان های زنانــه در مــورد جنــگ متفاوت اســت 

ــای  ــگ. در جنگ ه ــه از جن ــتان های مردان ــا داس ت
فضــای  و  روشــنایی،  بــو،  رنگ هــا،  »زنانــه« 
احساســی خــاص خــود را دارد. واژه گان در جنــگ 
ــری از  ــا اث ــت. در آن ه ــرد اس ــه ف ــر ب ــه منحص زنان
قهرمان هــا و شــجاعت تکــرار نشــدنی شــان نیســت. 
ــق  ــه و عش ــگ، عاطف ــه از جن ــتان های زنان در داس
ــم  ــاب می خوانی ــت. در درون کت ــته اس ــم برجس ه
ــند،  ــج می کش ــه رن ــتند ک ــان ها نیس ــا انس ــه تنه ک
ایــن رنــج شــامل حــال زمیــن، پرنــده گان و همــه ی 
وحشــت آور  نکتــه ی  می شــود.  جان هــا  زنــده 
ــل  ــج را تحم ــدا رن ــا بی ص ــه آن ه ــت ک ــن هس ای
می کننــد یــا می میرنــد. در کتــاب می گویــد، دیگــر 
ــا از وضعیــت زنده گــی  بایــد ســکوت نکنیــم و حت
ــه و چــراگاه  ــات بی طویل ــه و حیوان ــدگان بی الن پرن
هــم بدانیــم کــه جنــگ بــد اســت و دیگــر بــا 

ــخ داد.  ــه پاس ــه گلول ــود ب ــکوت نمی ش س
وقتــی جنــگ افغانســتان را ناتمــام و دوام دار می بینم، 
فکــر می کنــم کــه جنــگ در این جــا هــم بــه  
ــای  ــه ج ــان ب ــا زن ــرورت دارد ت ــه ض ــزش زنان ــک خی ی
ــه  ــاالر  ب ــو و تقنگ س ــردان جنگ ج ــار م ــه در کن ــن ک ای
ــه  ــان تهی ــان آب و ن ــرای ش ــد و ب ــاه می دهن ــت پن تروریس
ــر اســت. در ایــن  ــد بهت ــارزه کنن ــرش  مب ــد، در براب می کنن

جــا ســخنان دختــری را مــی آورم کــه داوطلبانــه در جنــگ 
شــرکت کــرده بــود: مــادر مــن پســری نداشــت....پنج دختر 
بــزرگ کــرده بــود. اعــالم جنــگ شــد! شــنوایی ام خیلــی 
خــوب بــود. آرزویــم ایــن بــود کــه »بــی ســیم چــی« شــوم. 
مــا اســتالینگراد را خالــی کــرده بودیــم. وقتــی اســتالینگراد  
اشــغال شــد داوطلبانــه بــه جبهــه رفتیــم. همــه بــا هــم. همه ی 
خانــواده. مــادر و پنــج دختــر. پــدرم پیــش از آن در جبهــه ی 

جنــگ بــود. 
همیــن طــور هــزاران زن و دختــر دیگــر هــم داوطلبانــه در 
ــی  ــرمای روزگار جنگ ــختی ها و س ــد و س ــگ می رفتن جن
ــاک  ــی دردن ــا خیل ــورد ام ــک م ــد. ی ــه می کردن را تجرب
اســت. وقتــی دختــران پــس از جنــگ در خانه هــای خــود 
ــا  ــی ارزش تلقــی می شــدند و حت ــام و ب ــر می گشــتند بدن ب
ــد،  کســانی کــه در جبهــه دوســت و هم ســنگر  شــان بودن
بــا آنــان ازدواج نمی کردنــد. ایــن نکتــه نشــان می دهــد کــه 
ــد  ــر ص ــور ها اگ ــع و کش ــران جوام ــان و دخت ــورد زن در م
درصــد نــه، هفتــاد درصــد رســم و رواج هــای مشــابه دارنــد  
کــه باعــث می شــود کــه دختــران شــجاع و دلیــر در روزگار 
پــس از جنــگ  منفــور جامعــه  و حتــا خانــواده ی خــود قرار 

گیرند.
ــد کــه  ــان و مردان ان ــاب هــم مخاطبانــش تمــام زن ــن کت ای
ــان  بایــد همــه ی انســان ها بی هیــچ تبعیضــی بداننــد کــه زن

ــته اند.  ــی دوم داش ــگ جهان ــری در جن ــه تاثی چ
دختــران شــجاع توانســتند کــه مــدال شــجاعت هــم بگیرند 
امــا از بــس کــه در جنــگ بــا مشــکل های جــدی رو 
ــتن   ــر  داش ــتند ب ــگ نمی توانس ــس از جن ــد، پ ــه رو بودن ب
مــدال شــجاعت خــود  افتخــار  کننــد. بــرای ایــن کــه دیــد 

ــود. ــر کــرده ب اجتماعــی پســاجنگ دیگــر تغیی

 ادامه از صفحه اول

  سپیده نوبهار
جعِدگیسو

و این منم
دختری که تنها نیست

و در آستانه ای فصل زرد قرار دارم
فصل زرد من فرا رسیده

و این فصل من است
فصلی که سردی در پی دارد

سردی
بلی

فصل سردی در راه است
اما نه آن فصِل که برگ سبز رویاهایم را به 

یغما می برد
نه آن فصِل سردی که فروغ را به نالیدن 

واداشت
فصل سرد من

فصلی است که در آن ناباوری ها را 
نسبت به خودم

به دست یخ بندان ها می سپارم
آری، این فصل من است

فصِل که شب های چله اش
قصه های شیرین مادرم را زنده می کند

فصِل که مادرم قهرمان اش هست
فصِل که زردی اش

قصه ای شیرین عشقی است که
تازه از راه می رسد

فصِل که با اغواگری هایش به من 
می گوید:

برخیز، اینک زمان توست!

عدالــت اســت. بــا عقــل بایــد آن را شــناخت«. 
ــد، در  ــه خــدا انجامی ــه شــورش علی ــه شــخصی کــه ب ــن تجرب ای
ــون  ــد مت ــا نق ــد و ت ــاب می یاب ــعداوی بازت ــته های س ــار و نوش آث
مقــدس )از جملــه قــرآن( و دیــن )اســالم( و بنیادگرایــی مذهبــی 
گســترش می یابــد. از نظــر او، »دیــن، تجســم نژادپرســتی اســت« 
و اســالم سیاســی، دوشــادوش اســتعمار و ســرمایه داری حرکــت 
ــرادی  ــاور او، اف ــه ب ــواداران آن، ب ــین و ه ــد. اخوان الملس می کن
ــرای سیاســت و  ــد کــه وجودشــان ب »مرتجــع« و »عقــب مانده«ان
ــه ســایر کشــورها( مضــر اســت. ســعداوی  ــه مصــر )و البت جامع
صرفــن از بنیادگرایــی مذهبــی/ اســالم سیاســی انتقــاد نمی کنــد، 
بلکــه بــا دیــن ســنتی و غیرسیاســی نیــز درافتــاده اســت. بــه گونــه 
مثــال، پــس از آن کــه در 24 ســپتامبر 2015، »فاجعــه منا« در شــهر 
مکــه اتفــاق افتــاد و در نتیجــه آن نزدیــک بــه 2500 حاجــی و زائر 
کشــته و صدهــا تــن دیگــر مفقــود شــدند، نــوال ســعداوی گفت: 
ــه  ــا ل »حــاال بعــد از ایــن کــه در عربســتان مــردم زیــر دســت و پ
شــدند، بــه فکــر تغییــر نحــوه ی برگــزاری حــج افتاده انــد؛ طــوری 
ــا  ــد. ام ــارت[ برون ــه زی ــر ]ب ــای کوچک ت ــردم در گروه ه ــه م ک
چــرا نمی گوینــد کــه ایــن ازدحــام مرگ بــار  وقتــی پیــش آمــد 

ــا مجســمه ی شــیطان می جنگیدنــد؟ اصلــن  کــه مــردم داشــتند ب
چــرا بایــد بــه مجســمه ی شــیطان ســنگ پرتــاب کننــد؟ چــرا باید 
حجراالســود را ببوســند؟ کســی از ایــن حرف هــا نمی زنــد؛ اگــر 
هــم بگویــد رســانه ها چــاپ نمی کننــد. چــرا نمی خواهنــد دیــن 
نقــد شــود؟« »ایــن مقاومــت در برابــر نقــد دیــن، آزادی خواهــی/

لیبرالیســم نیســت؛ اســمش سانســور است«.
ســعداوی بــه وجــود دولت هــای واقعــن ســکوالر در جهــان بــاور 
نــدارد. معتقــد اســت هرچنــد در کشــورهایی مثــل ایــاالت متحده 
نهادهــای حکومــت و کلیســا از هــم جــدا اســتند، امــا ایدئولــوژی 
مســیحی در حکومــت حضــور و نقــش پررنگــی دارد. کتاب های 
مقــدس مذهبــی، چون انجیــل و قــرآن، متــون پدرســاالرانه ای اند 
کــه بــرای ســتم بــر دیگــران بــه کار می رونــد. بــه همیــن دلیــل، 

خــدا )عدالــت( را نبایــد در الی ایــن متــون جســت وجو کــرد.  

دوم. ســرمایه داری: هم چنــان کــه گفتــه شــد، بــه بــاور ســعداوی، 
بنیادگرایــی مذهبــی و ســرمایه داری در طــول هم انــد و یک دیگر 
را تقویــت و حمایــت می کننــد. ســعداوی اذعــان مــی دارد: »ظلــم 
ــی ســرمایه داری پســا- ــان ریشــه در سیســتم جهان ــر زن و ســتم ب

مــدرن دارد کــه از ســوی بنیادگرایــی مذهبــی حمایــت می شــود«. 
ــخصی و  ــر ش ــان ام ــل زدن می ــی اش در پ ــتفاده از توانای ــا اس او ب
ــتعماری  ــت اس ــرمایه داری و سیاس ــئله س ــک، در مس ــر تیوری ام
ــاع  ــخصی اش ارج ــارب ش ــا و تج ــه مثال ه ــز ب ــا نی ابر-قدرت ه
ــه  ــه شــدن خــودش، ب ــال؛ او نادیــده گرفت ــه مث ــه گون می دهــد. ب
ــه ای، از ســوی محافــل و  ــوان نویســنده و فمینیســت خاورمیان عن
مجامــع غربــی و انگلیسی-فرانســوی زبــان را این گونــه توضیــح 
ــی در  ــزرگ ادب ــای ب ــوی قدرت ه ــوز از س ــن هن ــد: »م می ده
ــم و  ــی می نویس ــه عرب ــون ب ــوم؛ چ ــه می ش ــده گرفت ــان نادی جه

ــتعماری،  ــای اس ــد ابرقدرت ه ــن منتق ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــز ب نی
ســرمایه داری، نژادپرســت و پدرســاالر اســتم«. او می پرســد: 
چــرا بســیاری از نویســنده گان )در کشــورهای جهــان ســوم( 
ــا فرانســوی بنویســند، امــا  ــه انگلیســی ی مجبــور می شــوند کــه ب
نویســنده گان انگلیســی و فرانســوی  زبــان مجبور نیســتند بــه عربی 
یــا چینــی بنویســند )در حالی که میلیاردها انســان در آفریقا و آســیا 
ــه انگلیســی و فرانســوی تکلــم نمی کننــد(؟ پاســخ ایــن ســوال  ب
ــرمایه داری  ــتعمارِی س ــای اس ــت: »قدرت ه ــن اس ــرای او روش ب
عمدتــن انگلیســی و فرانســوی زبان  انــد«، بــه همین دلیل »بســیاری 
از نویســنده گان مشــهور آفریقایــی، مــردم و زبان هــای محلی شــان 
ــه  ــی ب ــی ادب ــای جهان ــا از ســوی قدرت ه ــد... ت ــده گرفتن را نادی

رســمیت شــناخته شــوند«.
گذشــته از ایــن مباحــث ادبــی و فکــری، در تحلیل هــای سیاســی 
ســعداوی، مناســبات ناعادالنــه ســرمایه داری و روابــط اســتعماری 
ــرای  ــدی ب ــرات ج ــوان خط ــه عن ــوم، ب ــان س ــا و جه ابرقدرت ه
ــته  ــلفی گذاش ــی مذهبی-س ــار بنیادگرای ــر، در کن ــه مص جامع

ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــر از زم ــت مص ــد اس ــود. او معتق می ش
ــد و  ــل ش ــا تبدی ــتعمرات آمریکایی ه ــی از مس ــه یک ــادات« ب »س
ــی  ــه »رهای ــوف ب ــر، معط ــردم مص ــای 2011 و 2013 م انقالب ه
کشورشــان از چنــگال قدرت هــای داخلــی و خارجــی، از دســت 
ــود  ــکوالری ب ــای س ــر قدرت ه ــن از ش ــتعمارگران و هم چنی اس
ــرای  ــی ب ــای مذهب ــت دارای انگیزه ه ــای تروریس ــه از گروه ه ک
ــه  ــاره ب ــا اش ــد«. او ب ــتفاده می کردن ــه اس ــه در جامع ــاد تفرق ایج
ــد: »در  ــر، می گوی ــت مص ــه دول ــده ب ــاالت متح ــای ای کمک ه
تاریــخ پنجــم جــوالی ]احتمالــن 2014[ مــن گروهــی از مــردان 
آمریکایــی را در شــبکه خبــری ســی ان ان دیــدم که مــردم انقالبی 
ــاد  ــان فری ــد. آن ــد می کردن ــا تهدی ــع کمک ه ــه قط ــر را ب مص
می زدنــد و بــه تهدیــد خــود ادامــه می دادنــد. مــن امیــدوارم ایــن 
تهدیــد در عمــل اجــرا شــده و کمک هــا قطــع شــوند چــرا کــه از 

زمــان اعطــای کمک هــای خارجــی در دوره ســادات از دهــه70 
ــادی  ــی و اقتص ــات سیاس ــرر حی ــه ض ــوع ب ــن موض ــالدی، ای می
مصــر بــوده اســت. ایــن کمک هــا بیــش از هرشــخص و گــروه 
و کشــور دیگــر بــه نفــع آمریــکا اســت. ایــن کمک هــا با اســتفاده 
ــات حاکمــه انجــام شــده و فســاد  ــه اعضــای هی از رشــوه دادن ب
ــت  ــث تقوی ــا باع ــن کمک ه ــت. ای ــرده اس ــاد ک ــادی را ایج زی
روابــط اســتعماری آمریکایی-اســراییلی در ســرزمین مصــر 
ــرای  ــر ب ــر بیش ت ــر و تحقی ــز فق ــا ج ــن کمک ه ــت. ای ــده اس ش

ــت«. ــته اس ــه ای نداش ــا نتیج مصری ه
ســعداوی کــه معتقــد اســت »بــا تروریســم، نمی شــود بــه 
جنــگ تروریســم رفــت«، در 2002، در ســخنرانی ای در دانشــگاه 
کالیفورنیــا، »مرکــز مطالعــات خــاور میانــه«، بــا انتقــاد از سیاســت 
خارجــی ایــاالت متحــده گفتــه بــود: جنــِگ بــه رهبــری آمریــکا 
در افغانســتان، »جنــِگ بــرای اســتخراج نفــت در منطقه« اســت، نه 

جنــگ بــرای نابــودی تروریســم مذهبــی.
ادامه دارد...

»دین، تجسم نژادپرستی است«
چرا دین باوران از نقد شدن دین می هراسند؟

نگاهی به زنده گی، آثار و اندیشه های »نوال سعداوی«

سعداوی صرفن از بنیادگرایی 
مذهیب/ اسالم سیایس انتقاد منی کند، بلکه با 
دین سنیت و غیرسیایس نیز درافتاده است. به 

که در 24 سپتامبر 2015،  گونه مثال، پس از آن 
»فاجعه منا« در شهر مکه اتفاق افتاد و در 

کشته و  نتیجه آن نزدیک به 2500 حاجی و زائر 
صدها تن دیگر مفقود شدند، نوال سعداوی 

یر  که در عربستان مردم ز گفت: »حاال بعد از این 
دست و پا له شدند، به فکر تغییر حنوه ی برگزاری 

وه های  گر که مردم در  حج افتاده اند؛ طوری 
که  وند. اما چرا منی گویند  یارت[ بر کوچک تر ]به ز

که مردم  این ازدحام مرگ بار  وقیت پیش آمد 
داشتند با جمسمه ی شیطان می جنگیدند؟ 
اصلن چرا باید به جمسمه ی شیطان سنگ 

کنند؟ چرا باید حجراالسود را ببوسند؟  پرتاب 
گر هم بگوید  کیس از این حرف ها منی زند؛ ا

رسانه ها چاپ منی کنند. چرا منی خواهند دین نقد 
شود؟« »این مقاومت در برابر نقد دین، 

آزادی خواهی/لیبرالیسم نیست؛ امسش سانسور 
 
است«..

همه ی آن چه از جنگ می دانیم،
 با }صدای مردانه{ به ما گفته شده است

درنگی بر کتاب )جنگ چهره ی زنانه ندارد(

 ادامه از صفحه اول
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شــان محدودیــت وضــع می شــود چــه رســد بــه یــک زن 
معلول.

در مــورد معلولیــت تــان چــه؛ در بیــرون و نیز 
در جریــان کار چــه حســی بــرای تــان دســت 

می دهــد؟
ــک  ــول ی ــرد معل ــر ف ــت. ه ــت نیس ــت، محدودی معلولی
ــن  ــه دارد. م ــود نهفت ــاده در درون خ ــتعداد خارق الع اس
ــردم  ــورد م ــه و روش برخ ــود در جامع ــگ موج از فرهن
ــا  ــه ب ــای آن ک ــه ج ــردم ب ــکایت دارم. م ــوالن ش ــا معل ب
ــن  ــد کــه آفری ــول، او را تشــویق کن ــک معل تماشــای ی
تــو بــا دیگــران هیــچ تفاوتــی نــداری؛ امــا چنــان حیــف 
ــول،  ــمی معل ــی جس ــر ناتوان ــط به خاط ــورد و فق می خ
تمــام توانایی هــا و هســتی او را زیــر ســوال می بــرد. مــا بــا 
تشــویق و حمایــت دیگــران می توانیــم از اســتعداد خــود 
بیش تــر و بهتــر اســتفاده کنیــم. در واقــع دنیــای مــا رنگین 
ــا روش رفتــار کنونــی مــردم و ناامنی هــای  اســت ولــی ب
شــهر، ایــن دنیــا در بیــرون از خانــه تاریــک می شــود. بــه 
همــان خاطــر خــودم بیش تــر در خانــه هســتم و همین جــا 

کار می کنــم.

تاهنــوز چــه انــدازه کار کردیــد و چــه 
داشــتید؟ برنامه هــا 

ــم گوناگــون کار کــردم و  ــا مفاهی ــادی ب نقاشــی های زی
ــوز ســه نمایشــگاه برگــزار کــرده ام. در ســال 1395  تاهن
خورشــیدی در کابــل و ســپس در بامیــان نمایشــگاه 
برگــزار کــردم. نقاشــی هایم خریــدار و هــواداران زیــادی 
ــفر  ــرات س ــه ه ــرادرم ب ــا ب ــاری ب ــال ج ــت. در س داش

ســیاحتی داشــتم. هــرات را پس از ده ســال می دیــدم و آن 
شــهر خیلــی تغییر کــرده بود. نقاشــان ماهــری آن جــا بود. 
تصمیــم  گرفتــم بــا دو نقــاش دیگــر نمایشــگاه مشــترک 
برگــزار کنیــم. هرچنــد کارهــای کمــی بــرده بــودم، امــا 
ســومین نمایشــگاه مــن بــه صورت مشــترک برگزار شــد.

پیش بــرد  و  نمایشــگاه ها  برگــزاری  در 
ــما را  ــانی ش ــان، چه کس ــای کاری ت برنامه ه

می کنــد؟ حمایــت 
تاهنــوز برنامه هایــم حمایــت کننــده ی خاصــی نداشــته، 
ــش  ــا کار فرمای ــترالیا ی ــا و اس ــتانم از اروپ ــی دوس گاه
ــم را  ــر کارهای ــد. بیش ت ــک می کنن ــا کم ــد و ی می دهن
ــفارش  ــم س ــدادی ه ــم و تع ــه کار می کن ــودم خالقان خ
می گیــرم. امــا تصمیــم دارم نمایشــگاه های بیش تــری 
ــد،  ــام بگیرن ــم اله ــر ه ــوالن دیگ ــا معل ــم ت ــزار کن برگ
توانایی هــای خودشــان را تبــارز دهنــد و از اســتعداد 
شــان کار بگیرنــد. ایــن کار خیلــی خــوب خواهــد بــود؛ 
خانواده هــا بایــد بــرای حمایــت از معلــوالن شــان انگیــزه 
بگیرنــد و آنــان هــم از افــراد موفــق الهــام بگیرند، آنــان را 
الگــو قــرار بدهنــد تــا از خانه نشــینی و افســرده گی نجــات 
یابنــد و کاری کــه توانایــی اش را دارد انجــام بدهنــد. 

این گونــه دولــت هــم بــرای حمایــت از معلــوالن تشــویق 
خواهــد شــد.

دولــت و دیگــر ســازمان ها چــه؛ آیــا بــا شــما 
ــد؟ ــم کاری کرده ان ه

دولــت تاهنــوز بــرای مــن هیــچ کاری نکــرده اســت. مــن 
توقعــی هــم از دولــت نــدارم. مــن خــودم بــه قــدرت خود 
ــا دولــت  ــم، ام ــم را تعقیــب می کن ــرده  ام و برنامه های پی ب
ــی و  ــای آموزش ــور کورس ه ــوالن کش ــرای معل ــد ب بای
مکتــب ایجــاد کنــد. یکــی از دالیلــی کــه مــن بــه هنــوز 
ــب  ــر مکات ــم در دیگ ــه ام و نمی خواه ــب نرفت ــه مکت ب
بــروم ایــن اســت که مکتــب اختصاصــی معلــوالن وجود 
نــدارد، مــا در دیگــر مکاتــب احســاس راحتــی نخواهیــم 
ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــس درمانده گ ــر و ح ــت، تحقی داش
ــی  ــادی وجــود دارد ول امــروز در افغانســتان معلــوالن زی
ــا  ــد ب ــم بای ــی کــه زنده ای ــا زمان ــا ت خــوب اســت کــه م
همــان امکاناتــی کــه در زنده گــی داریــم زیبــا زنده گــی 
ــن  ــد؛ در ای ــز باش ــران حیرت انگی ــرای دیگ ــا ب ــم ت کنی

ــن می خواهــم الگــوی دیگــران باشــم. ــورد م م

ــای کاری  ــات و محدودیت ه ــورد امکان در م
ــد؟ ــا داری ــه نیازمندی ه ــان چ ت

ــم.  ــی می کن ــط زنده گ ــواده ی متوس ــک خان ــن در ی م
ــه اســت؛ از خــود گالــری  محــل کارم همیــن مهمان خان
مشــخصی نــدارم. نبود محــل کاری مشــخص و امکانات 
ــام  ــا تم ــن ب ــا م ــت؛ ام ــت اس ــود محدودی ــم خ کار برای
خانــواده  اقتصــاد  در  می خواهــم  نابســامانی ها  ایــن 
ــرادرم  ــد، ب ــای آزاد می کن ــدرم کاره ــم. پ ــم کار باش ه
ــت  ــوق اس ــته حق ــی رش ــوی دوره ی کارشناس دانش ج
ــه کار  ــم در خان ــادرم ه ــانده، م ــان نرس ــه پای ــوز ب و هن
می کنــد. وقتــی پــدرم از کار خســته بــه خانه برمی گشــت 
مــن تمــام خســته گی هایش را حــس می کــردم و حاظــر 
ــا نصــف قســمت بفروشــم تــا  بــودم تمــام کارهایــم را ب

پــدرم مجبــور بــه انجــام کارهــای ســخت نشــود. بنابرایــن 
ــم و  ــم را فروخت ــادی از کارهای ــداد زی ســال گذشــته تع
در تامیــن خــرج خانــه بــا پــدرم کمــک کــردم. هرچنــد 
محدودیت هــا و مشــکالت زنده گــی در خانــه نیــز وجود 
ــت  ــرای دس ــم و ب ــودم را می کن ــن کار خ ــی م دارد ول

ــی دارم.  ــای بزرگ ــم برنامه ه ــه آرمان های ــن ب یافت

با این وجود، چه اهداف و برنامه ها دارید؟
دارم.  ســر  در  بزرگــی  آرزوهــای  و  اهــداف  مــن 
می خواهــم مکتبــی بــرای معلــوالن بســازم و توانایی هــای 
ــه دیگــران هــم آمــوزش بدهــم. می خواهــم  خــودم را ب
ــم  ــدا کن ــت پی ــای دس ــدرت و توانایی ه ــه ی ق ــه مرحل ب
کــه بــه مــردم کمــک کنــم. پیــش  از همــه آرزو دارم کــه 
تــداوی شــوم. حتــا یــک درصــد هــم اگــر ممکن اســت، 
ــرای  ــدوارم و ب ــی امی ــورد خیل ــن م ــوم؛ در ای ــداوی ش ت
ــک  ــم. ی ــالش می کن ــخت ت ــم س ــه رویاهای ــیدن ب رس
ــه اهدافــش از تمــام پله هــا  ــرای رســیدن ب معلــول بایــد ب
بــاال بــرود و حتــا پله هــا را بشــکناند، بایــد بــا ولچــر هــم 
کــه شــده بــاال بــرود. بــه همیــن خاطــر در جســت وجوی 
زمینه هایــی هســتم کــه در کشــورهای مختلف نمایشــگاه 
برگــزار کنــم و توانایی هایــم را بــه نمایــش بگــذارم. مــن 
این گونــه معلولیــت را بــه چالش می کشــم. برای ســاختن 
دنیــای زیبــا تــالش می کنــم و همه گــی را مخاطــب قــرار 
ــرای ســاختن افغانســتان  می دهــم کــه آزاد بیندیشــند و ب
مــا  تالش هــای  تــا  باشــیم  موفقیت اندیــش  بایــد 
موفقیت آمیــز باشــد. زنــان هــم در ایــن زمینــه باید ســخت 
کار کننــد تــا در دریــا غــرق نشــوند، مــن بــا چالش هــای 
زنده گــی مبــارزه کــردم و از دریــا برآمــدم، نمی خواهــم 

دیگــران غــرق شــوند. 

مــورد خودتــان  در  اندکــی  نخســت  در 
بگوییــد.

ــت ها  ــن دارم و دس ــال س ــتم. 1۸س ــدی هس ــه محم رباب
ــج اســت. مــدت چهــار ســال می شــود کــه  ــم فل و پاهای
ــل،  ــر رســامی و نقاشــی رو آورده ام. در شــهر کاب ــه هن ب
در خانــواده متوســط )از لحــاظ اقتصــادی( زنده گــی 

می کنــم.

چگونــه و بــا کــدام انگیــزه بــه هنــر رو 
آوردیــد؟

مــن از کودکــی فلــج بــودم. همیشــه در خانــه می مانــدم 
ــه ی  ــود. عالق ــم ســخت و ســنگین ب ــی برای ــن تنهای و ای
ــه  ــه خوانــدن و نوشــتم داشــتم، درحالــی کــه ن زیــادی ب
ــوان  ــم ت ــه پای ــاری ام می کــرد و ن ــرای نوشــتن ی دســتم ب
تحــرک و رفتــن بــه مکتــب  را داشــت. در خانــه می ماندم 
ــودم و  ــج ب ــا فل ــت و پ ــه از دس ــودم. باآن ک ــرده ب و افس
هســتم؛ امــا ســال ها بــود کــه شــیفته ی هنــر شــده بــودم تــا 
این کــه چهــار ســال قبــل بــرای اســتفاده از اســتعداد خودم 
پنســل بــه دهــن گرفتــم و تصویرهــای کارتونــی مــوش-

پشــک و ســندریال را رســامی کردم. زمســتان 1394 بود و 
در خانــه رســامی می کــردم کــه دوســتم آمــد و از دیــدن 
کارم حیــرت زده شــد. او گفت»ربابــه تــو نقــاش خوبــی 
می شــوی!« تشــویقم نمــود و اســباب نقاشــی برایــم فراهم 

کــرد.

کار تــان را بــا چــه آغــاز کردیــد و روی کدام 
موضوعــات کار می کنیــد؟

ابتــدا بــدون اســتاد]به شــکل آماتــور[ کار می کــردم ولــی 
ــری«،  ــن اهلل طاه ــتاد »زی ــدم، اس ــانه  ای ش ــه رس از وقتی ک
ــی مــن تــالش می کنــم خــودم  ــا مــن کار می کنــد، ول ب
اســتاد خــودم باشــم. وقتی از رســامی بــه نقاشــی رو آوردم 
و بــا رنگ آمیــزی و کار بــا رنــگ روغنــی شــروع کــردم 
موضوعــات و مفاهیــم نقاشــی ام متفــاوت اســت. هرچنــد 
ــرح  ــودم ط ــت و خ ــکاری اس ــر ابت ــن بیش ت ــای م کاره
می کنــم. تابلوهــا و نگاره هــای زیــادی کشــیده و تاحــاال 
ــروش  ــه ف ــرده ام و ب ــل ک ــی را کام ــر از 150 نقاش بیش ت
رفتــه اســت. در نقاشــی های مــن بیش تــر تحــرک، کار، 
توانایــی و وضعیــت زنده گــی زنــان تبــارز پیــدا می کنــد.

ــدام  ــر ک ــر ب ــد، بیش ت ــان گفتی ــورد زن در م
ــا  ــتید ت ــز هس ــان متمرک ــی زن ــاد زنده گ ابع
ــش  ــه نمای ــتانی را ب ــک زن افغانس ــر ی تصوی

ــد؟ بگذاری
ــته  ــا بس ــد، ام ــان های قدرت من ــتان، انس ــان در افغانس زن
بــه زنجیــر هســتند. مــن بــا نقاشــی زنــان توانــا و کارگــر 
برابــری زن و مــرد را بــه تصویــر می کشــم و ایــن 
ابتــکار خــودم اســت. بــا خالقیــت و قــوه ی تخیــل خــودم 
ســوژه ها را خلــق می کنــم و اندیشــه ی خــودم را در قالــب 
ــت  ــان کــه وضعی ــارز می دهــم؛ هم چن ــن نقاشــی ها تب ای
زنده گــی و مشــکالت جامعــه ی افغانســتان را متبــارز 

می کنــم.

اندیشه ی خودتان در مورد زنان و چالش های 
زنده گی شان چیست؟

در مــورد زنــان زیاد کار کرده ام و بســیاری از نقاشــی هایم 
امســال در روز جهانــی زن بــه فــروش رفــت. بــه نظــر مــن 
ــان خیلــی قدرت منــد هســتند؛ امــا ایــن توانایــی بایــد  زن
بــرای شکســتن زنجیــر انحصــار بــه کار بــرود. مــن ایــن 
توانایی هــا را در چهــره ی زنــان توانــا و زنــان کارگــر 
بــه تصویــر می کشــم. در مــوارد بســیار اســتعداد و 

ــدارد. ــردی ن ــچ م ــان را هی ــای زن مهارت ه

آیا خودتان از این ناحیه تاثیرپذیر هستید؟ 
ــان کــرد.  ــا بی ــا کلمه ه بعضــی مشــکالت را نمی شــود ب
ــه در  ــد ک ــنود، می فهم ــم را می ش ــه صدای ــی ک ــر زن ه
مــورد چــه و از چــه مشــکالتی حــرف می زنــم. مــن بــه 
عنــوان یــک بانــو بــا محدودیت هــای متعــددی روبــه رو 
هســتم. بــا آن کــه مــن بیــرون نمــی روم و دایــم در خانــه 
ــادرم  ــاب و چ ــا از حج ــارب م ــی از اق ــا بعض ــتم، ام هس
ســخن می گویــد. حتــا شــماری از رســانه ها مــرا بــه برنامــه 
دعــوت می کننــد و شــرط می گذارنــد کــه حجــاب 
و چــادر ســیاهی را بپوشــی کــه مــا می خواهیــم. ضمــن 
آن کــه مــن یــک معلولــم و بــا چالش هــای زیادی مبــارزه 
ــه  می کنــم، ایــن هــم بخشــی از مشــکالت شــخصی ام ب
ــرای  ــان ســالم ب عنــوان یــک زن اســت. در افغانســتان زن

در بسا موارد زنان باهوش تر و قوی تر 
از مردان هستند

میرومواینگونهمعلولیترابهچالشمیکشم کهشدهباال منحتاباولچرهم

اســت. افــرادی مســما بــه عالــم دیــن فاعــل این 
خشــونت اســتند؛ امــا یــک جهــت قضیــه زن 
اســت. زن مجبــور بــه پذیــرش ایــن رابطه شــده 
و در وجــود او دیــن هیــچ نقشــی نــدارد بــه جز 
ــده از درون  ــی برآم ــای خرافات ــه آیین ه آن ک
دیــن زمینــه ی برقــراری رابطــه  ی نامشــروع 
بــرای بقــای یــک رابطــه ی مشــروع را فراهــم 

کــرده اســت و بــس.
چنیــن زنانــی در واقــع جســارت شکســتن یک 
رابطــه، جســارت آواره گــی و درمانده گــی را 
ندارنــد. چنیــن زنــان بــا ایمــان و دیــن دار، امــا 
از روی اســتیصال بــه فعــل حــرام رو مــی آورد. 
هیــچ فرزنــدی و هیــچ پســری ارزش این گونــه 
ــدارد؛ در  دردهــا و حقارت هــای یــک زن را ن
حالــی کــه او مجبــور اســت بچه ی نامشــروعی 
را در درونــش بپرورانــد تــا رابطــه اش با همســر 
و خانــواده نشــکند و ایــن کانون ســرد در ظاهر 
بــه هــم پیوســته ولــی در باطــن ازهــم گسســته، 

بــه امیــد فرزنــدآوری، ازهــم نپاشــد.

زنان باید ...

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

دولت تاهنوز برای من هیچ 
کاری نکرده است. من توقعی هم از 

دولت ندارم. من خودم به قدرت خود 
یپ برده  ام و برنامه هامی را تعقیب می کمن، 

کشور  اما دولت باید برای معلوالن 
کند.  کورس های آموزیش و مکتب اجیاد 
که من به هنوز به مکتب  یکی از دالییل 

نرفته ام و منی خواهم در دیگر مکاتب 
که مکتب اختصایص  وم این است  بر

معلوالن وجود ندارد، ما در دیگر مکاتب 
احساس راحیت خنواهمی داشت، حتقیر و 
وز در  کرد. امر حس درمانده گی خواهمی 

یل  یادی وجود دارد و افغانستان معلوالن ز
که زنده امی  که ما تا زماین  خوب است 
که در زنده گی  باید با مهان امکانایت 

کنمی تا برای دیگران  یبا زنده گی  می ز دار
حیرت انگیز باشد؛ در این مورد من 

 
می خواهم الگوی دیگران باشم.

     اخگر رهنورد
بخش دوم

گفت و گو

    حسین احمدی

بعیض مشکالت را منی شود با 
که صدامی را  ین  کرد. هر ز کلمه ها بیان 

که در مورد چه و از چه  می شنود، می فهمد 
مشکالیت حرف می زمن. من به عنوان یک 

و  وبه ر بانو با حمدودیت های متعددی ر
وم و دامی در  ون منی ر هسمت. با آن که من بیر

خانه هسمت، اما بعیض از اقارب ما از 
حجاب و چادرم سخن می گوید. حتا 

مشاری از رسانه ها مرا به برنامه دعوت 
که حجاب و  می کنند و شرط می گذارند 
که ما می خواهمی.  چادر سیاهی را بپویش 

ضمن آن که من یک معلومل و با چالش های 
زه می کمن، این هم خبیش از  یادی مبار ز
ن  مشکالت شخیص ام به عنوان یک ز

است. در افغانستان زنان سامل برای شان 
حمدودیت وضع می شود چه رسد به یک 

 
ن معلول. ز



صــورت اجبــار مســوولیت روایــت حادثــه کربــال را بــه دوش 
گرفــت. چــون تنهــا مــرِد باقــی مانــده بــرای زینــب امــام بیمــار 
بــود کــه حتــا از میــان آتــش خیمــه تــوان نجــات دادن خــودش 

را نداشــت.
ــاالر  ــای مردس ــخ دنی ــر در تاری ــر زن دیگ ــل ه ــز مث ــت نی زین
ــوان  ــه عن ــش او ب ــت. نق ــردان اس ــای م ــی قهرمان بازی ه قربان
زن و نواســه پیامبــر در رســاندن پیــام مســلمانی هیــچ اســت. او 
ــای  ــز برنامه ه ــه طرح ری ــو و ن ــه جنگ ج ــت، ن ــب اس ــه کات ن
جنگــی و سیاســی. او در صــورت اجبــار، بــا پوشــیده گی 
تمــام )بــه نقــل تاریــخ( در مجلــس یزیــد مــی رود. او در آن جــا 
رفــت و ســخن راند چــون مــردی نبــود. 
اگــر مــردی می بــود قطعــن زینــب 
نمی رفــت تــا ســخنانش را بگویــد. امــا 
ــرا،  ــه زه ــادرش فاطم ــا م ــه ب در مقایس
زینــب کارهــای بیش تــری انجــام داده، 
چــون نقــش فاطمــه هیچ تــر از دخترش 
اســت. بایــد روشــن شــود کــه اهمیــت 
الگوســازی فاطمــه برای زنان چیســت؟ 
او کــه جــز اشــک ریختــن در ســوگ 
ــود،  مرد)پــدرش( هیــچ کاری نکــرده ب
آیــا مــا هــم تمــام روز در خانــه نشســته 
ــوگ  ــم و در س ــا بیاوری ــه دنی ــل ب طف
مــرگ عزیــزان خــود اشــک بریزیــم؟ 
ــب  ــه مرات ــه ب ــرد عایش ــت کارک اهمی
اســت.  زینــب  و  فاطمــه  از  بیش تــر 
ــاع از حــق  عایشــه حداقــل به خاطــر دف
ــی رو در رو  ــا عل ــگ ب خــودش در جن
شــد و خــود نیــز در میــدان حضــور داشــت. )البتــه بایــد ذکــر 
کــرد؛ اگــر در ایــن قســمت مقایســه صــورت گرفتــه بــه دلیــل 
ایــن نیســت کــه بخواهیــم عایشــه را الگــو قــرار بدهیــم، چــون 
او نیــز قربانــی بــود و در نــه ســاله گی بــا محمــد هم خوابــه شــده 

ــود.( ب
تــا زمانی کــه الگوهــای زنــان کســانی باشــند کــه خــود ترویــج 
کننــده ای پــس از مــرد بودن انــد، بــه جایــی نخواهیــم رســید. بــا 
الگــو قــرار دادن زینــب همــه ی زنــان فکــر می کننــد کــه مــا در 
ــه  ــز ب ــن کار نی ــم و ای ــی کنی ــردان قدرت نمای ــود م صــورت نب
خاطــر برجســته ســاختن قهرمان بازی هــای مــردان بایــد باشــد.
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زینب قربانی حادثه کربال است یا قهرمان!؟

امــا  اســت،  بشــری  خصیصه هــای  از  یکــی  الگوبــرداری 
قهرمان ســازی و در پــی آن بــت ســاختن از هیــچ خصوصیــت 
ــام  ــز تم ــی و نی ــی، خصوص ــای دولت ــاالنه، دفتره ــا. س افغان ه
دانشــگاه ها و دیگــر برنامه هــا بــه خاطــر ســال روز قهرمان هــای 
هــر قــوم و مناســبات دینــی و مذهبــی، بی شــمار تعطیــل 
ــی رود. از  ــش م ــه پی ــری ب ــچ تغیی ــد بی هی ــن رون ــوند. ای می ش
ــرد. در مــاه محــرم، ده  ــام ب ــان می تــوان از مــاه محــرم ن ایــن می
روز تمــام شــهر ســیاه پــوش می شــود و ســروصدا از کوه هــای 
ــه  ــر کوچ ــر ه ــا، س ــیعه مذهب ه ــی رود. ش ــاال م ــهر ب ــد ش بلن

ــه  ــر دک ــد و ه ــاز می کنن ــه ب دک
حداقــل یــک بلندگــوی بزرگی 
دارد کــه صدایــش در تمام شــهر 
می پیچــد. مالهــا تمــام وقــت 
در حــال زار زدن و بــه گریــه 
از  آن هــا  مردم انــد.  واداشــتن 
ــخن  ــین س ــری حس آزادی و دلی
می گوینــد، امــا خودشــان نــه 
معنــای آزادی را می داننــد و اگــر 
ــه  ــد ب ــد، نمی توانن ــود می دانن خ
مــردم بفهماننــد کــه آزادی یعنی 

ــرای چــه و چــرا!؟  چــه، ب
و  حســین  امــام  دوســت داران 
دیگــر شــهدای کربــال نــه بــه 
ــر  ــه تفک ــت و ن ــردم اس ــر م فک
آزادی در ســر دارنــد. افــراد زیــر 
ــور  ــن ش ــران( بیش تری ــن )پس س

ــوان  ــد می ت ــد در ص ــور ص ــد. به ط ــا می کنن ــه پ ــهر ب را در ش
ــدن  ــته ش ــی کش ــا درِک از چرای ــن نوجوان ه ــه ای ــت ک گف
حســین ندارنــد. آن هــا حســین را نمی شناســند و نمی داننــد کــه 
ــوان  ــان می ت ــا اطمین ــرای چــه کشــته شــد. بنابرایــن، ب چــرا و ب
گفــت کــه تمــام این هــا نتیجــه الگوســازی و قهرمان بازی هــای 
اســت کــه هیــچ درک از آن صــورت نگرفتــه. نــه قهرمــان بــا 
هــدف قهرمانــی اش شــناخته شــده اســت و نــه تبلیغ گــران ایــن 
ــه  ــد. ب ــوع را دارن ــن موض ــدن ای ــم و فهمان ــی فه ــد، دانای رون
ــان  ــر زن ــان در روزهــای محــرم. اکث ــه؛ وضعیــت زن طــور نمون
افغانســتان بی ســواد انــد. آن هــا نــه حســین را خــوب می شناســند 

و نــه زینــب را؛ امــا جالــب این جاســت کــه نــه تنهــا در روزهــای 
محــرم بــل، ســخن همیشــه گی زنــان و مــردان ایــن اســت کــه 
مــا )زنــان( بایــد فاطمــه و زینــب را الگــو قــرار دهیــم و از آن هــا 

ــم. ــردن را بیاموزی ــی ک ــوه ای زنده گ نح
الگوهــای زنده گــی بایــد افــرادی باشــند کــه دانــا، توانــا و بهتــر 
از کســانی هســتند کــه قبــل و بعــد از آن ها می شناســیم. امــا اگر 
صادقانــه بــه ایــن مســئله نــگاه کنیــم پــی می بریــم کــه ایــن دو 
الگــوی زنــان مســلمان، بــه جــز دختر و نواســه بودن شــخصی به 
نســبت پیامبــر، هیــچ امتیــاز دیگــری ندارنــد. اگــر کســی ادعای 
ــال اســت و  ــه کرب ــن را داشــته باشــد کــه زینــب راوی حادث ای

ــه محــو تاریــخ می شــد؛  در صــورت نبــودن زینــب ایــن حادث
امــا در حقیقــت زینــب نمــاد زن مســلمان اســت کــه در درجــه 
دوم پــس از مــردان قــرار داده می شــود. او نمــاد زنــی اســت کــه 
نصــف مــرد بــه حســاب مــی رود و در حضــور مــرد حق ســخن 
گفتــن نــدارد. واقعیــت ایــن اســت کــه زینــب نمــاد زنــی اســت 
کــه طــرح تمــام زنده گــی اش را مــردان ترســیم می کننــد و او 
یــاد گرفته چگونه مســوولیت برجســته ســاختن کارهــای مردان 
را بــه دوش بکشــد. زینــب اگــر قهرمــان بــودی بایــد از جنــگ 
جلوگیــری می کــرد و یــا پیــش از کشــته شــدن بــرادرش 
خــود بــه میــدان می رفــت و تاریــخ می ســاخت؛ امــا زینــب در 
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کارهای مردان را به دوش بکشد گرفته چگونه مسوولیت برجسته ساختن  که یاد  او نماد زنی است 


