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روی کرد نیمرخ 

باورهای رهبران حکومت
 به زنان ابزاری است

تــا امــروز کــه می خواهــم بــه اطرافــم جدی تــر از قبــل نــگاه کنــم، 
بــه خــودم فکــر نکــرده بــودم بــه خــودی کــه خــودش را ســاده، 
ــه  ــه ب ــای ک ــد. صفت ه ــی می دان ــم رو و خجالت ــاور، ک خوش ب

شــدت ازشــان متنفــرم.
ــم صداقــت و  ــز برای ــه دانشــگاه، همــه چی پیــش از وارد شــدن ب
ــک روســتا داشــت، زندگــی خالصــه ی  ــه وســعت ی ــِی ب پاکیزگ
ــان  ــاخچه های درخت ــان ش ــه از می ــود ک ــی ب ــاب صبح گاه آفت
ــه ســادگی آب زدن  ــاق خــواب جــوالن داشــت. ب ــا شیشــه ی ات ت
روی حویلــی و جــاروب کشــیدن و بعــد نشســتن و لــذت بــردن 
از بــوی خــاک، حــاال کــه چنــد دهــه بــا ایــن خاطــره فاصلــه دارم 
ــد.  ــور می زن ــم ش ــاک دور، دل ــنگ ها از آن خ ــان فرس و هم چن
چشــم هایم خیــره می شــوند و بــه روزهــای رفتــه و حــوادِث کــه 
ــا  ــا، پاکی ه ــه بدی ه ــا ب ــد، خوبی ه ــوض کرده ان ــا ع ــن ج کامل
ــای  ــه آدم ه ــاده دل ب ــاور و س ــای خوش ب ــتی ها، آدم ه ــه پلش ب

وحشــی و درنــده... عبــور تلــخ آدم هــا!

تاریــخ بشــری، روایــت غم انگیــزی دارد. از هــر پهلــوی ایــن تاریــخ 
خــون می چکــد و انــدام زخمــی اش درد می کنــد. خشــونت، 
جنایــت، لــه شــدِن آدمــی، نابــرای، بی عدالتــی، ســلطه بــر دیگــری 
ــرد و  ــای پرکارب ــازیی، واژه ه ــردی و غیریت س ــوزه ی ف ــا در ح حت
ــای  ــف هویت ه ــادره و تعری ــت. مص ــخ ا س ــن تاری ــان دار در مت ج
انســانی بی آنکــه خــود فــرد انســانی در آن نقــش و ســهمی داشــته 
باشــد، در بســتر ایــن تاریــخ،  دردناک تریــن بخــش آن اســت. زیــرا 
آدمــی بــا هویــت خــود زیســت می کنــد. مصــادره ی هویــت فــرد 
ــا  ــانی ب ــردی انس ــت. ف ــق اوس ــن ح ــلب طبیعی تری ــانی، س انس
هویــت خــود شــناخته می شــود. وقــت ایــن شــناخت و ایــن حــق 
از او گرفتــه شــود، دیگــر بــا خــود واقعــی افــراد نــه؛ بــل با فــردی از 

خودبیگانــه و غیــر واقعــی روبــه رو هســتیم.
ــنگری،  ــای روش ــکل گیری جنبش ه ــانس و ش ــش از رنس ــا پی ت
فــرد در جامعــه عنصــر بی تأثیــری بــود. فــرد انســانی در یــک کلیت 
ــر پایــه ی پندارهــا و  اجتماعــی تعریــف می شــد. جوامــع اکثــرن ب
ــی،  ــاختارهای فرهنگ ــت. س ــکل می  گرف ــردان ش ــای م رویکرده
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و غیــره، همــه بــر پایــه ای باورهــا، 

قصــه ی بی چشــم انداز و فروافتــاده در عصرهــای درون تاریــخ 
ــرو  ــی، ف ــود بیگانگ ــی، از خ ــری، بی عدالت ــه ی نابراب ــت. قص اس
ــدر  ــخ ب ــم تاری ــر از جهن ــه س ــند ک ــای ناپس ــی در رویه ه افتادگ

ــی و  ــته باش ــغ داش ــد بی دری ــه بای ــت ک ــا چیزی س ــاک تنه خ
ــن  ــاال چنی ــا ح ــداری؛ ام ــتش ب ــع دوس ــغ و بی توق ــد بی دری بای
نیســت! همــه چیــز فــرق می کنــد، حــاال بــا درخشــش آفتــاب 
نمی بــرم،  لــذت  آب زده  بــوی خــاِک  از  و  نمی شــوم  بیــدار 
ــم.  ــا را نمی کش ــه  چراغ ه ــردن شیش ــاک ک ــت پ ــا زحم عصره
دیگــر ترفندهــای مــادر کــه همــه ی مــا را قطــار ســرجاهای مــان 
می انداخــت و می گفــت: َدســتک های )ســتون های( چــت 
ــی کارش تمــام می شــد و  ــا وقت ــا برگــردم؛ ام ــد ت را حســاب کنی
می آمــد در جهــان خــواب فرورفتــه بودیــم، چقــدر از ایــن روزهــا 
فاصلــه دارم! دیگــر نــه ســتون و تیرکی ســت و نــه کــودکان امــروز 

ــع. ــا قان ــن بهانه ه ــه ای ب
ــذارد،  ــت نمی گ ــا تش ــد ت ــا چن ــتن لباس ه ــرای شس ــادرم ب م
ــال  ــا ذغ ــتانش را ب ــا دس ــیدن لباس ه ــو کش ــرای ات ــرم ب خواه
ســیاه نمی کنــد، دیگــر حویلــی مــا یــک جریــم زمیــن بــا چنــد 
اتــاق، َبَرنــده، ســردآبه و آشــپزخانه ی جــدا و آن طــرف ســاختمان 
نیســت... حــاال همــه چیــز تغییــر کــرده، مــا خالصــه شــده ایم 
در دنیــا کوچــک خانه هــای کوچــک، روابــط کوچــک و 

ــتیم! ــیکی هس ــرفته و ش ــای پیش ــه آدم ه ــم ک خوش حالی

نگرش هــا، رفتــار و کــردار مــردان برســاخته و بازتولیــد می شــد. زن 
در ایــن بســتِر تاریخــی، زخــم ناســور  بی عدالــت و نابرابــری بــوده 
ــک  ــردی از ی ــوان ف ــه عن ــردی اش ب ــق ف ــار ح ــرا در کن ــت. زی اس
کلیــت اجتمــاع، بــه عنــوان زن و جنیســت اش نیــز مــورد تبعیــض 
ــرز  ــن م ــه زن و تعیی ــی ب ــت چندم ــگاه دس ــت. ن ــه اس ــرار گرفت ق
حــق و تکلیــف زن از ســوی مــردان، بــر تــداوم یــک ســنت ناپســند 
می انجامیــد. ســنت کــه بــا حاکمیــت ادیــان و ایدیولوژی هــای کــه 
ســاختارهای تعریــف شــده از یــک جهــان دیگــر کــه فــرد انســانی 
هیــچ دخالتــی در شــکل گیری چارچوب هــای فکــری آن نداشــته 
ــد،  ــر شــد. »مــردم سرنوشــت خــود را درک نمی کنن اســت، فربه ت

پــس مــن سرنوشــت ایشــان می شــوم.«!
ــاد  ــه  ی ایج ــنگری، تکان ــای روش ــکل گیری جنبش ه ــس از ش پ
شــد کــه همــه ی پهلوهــای زندگــی انســان ها را متحــول ســاخت. 
ــور  ــگاه تکلیف مح ــت. ن ــرار گرف ــه ق ــون توج ــانی در کان ــرد انس ف
ــه حق محــوری بــدل کــرد. انســان؛ محــور تحــوالت  جایــش را ب
ــد. پــس از آن؛  اجتماعــی و مختــار و مســؤول اعمــال خــود گردی
رونــد شــگوفایی آزادی خواهــی و برابــری کــه متضمــن ِبه زیســتی 
اجتماعــی و انســانی نیــز اســت، ســیر رو بــه بــاال داشــته اســت. 
هرچنــد مســیر شــگوفایی آزادی خواهــی پرخــم و پیــچ بوده اســت؛ 
امــا مــوج آزادی خواهــی و برابــری چنــان خروشــان بــود کــه همه ی 
مرزهــای تاریــک و تیره ی ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعی زمان 

را درنوردیــد.
ــت آوردهای  ــه دس ــریت ب ــیده ایم، بش ــرن 21 رس ــه در ق ــروز ک ام
بــزرگ و چشــم گیری در همــه ی ســطوح رســیده اند. امــا در 
جوامــع عقب مانــده یــا عقب نگه داشــته شــده، قصــه  همــان 

ــوز و  ــدای خردس ــان در وادی ناپی ــی انس ــه ی آوارگ ــی آورد. قص م
خردگریــز، قصــه ی مصــادره و تعــدی بــر هویــت و حــق دیگــران. 
قصــه ی تلخ کامی هــای تبــار تیــره دالن کــه هــوش و خــرد از عصــر 

ــپرده اند. ــروز س ــخ ام ــه تاری ــن ب ــر آورده  و ت حج
ــری- ــاختارهای فک ــت. س ــع اس ــن جوام ــی از ای ــتان یک افغانس
فرهنگــی  آن لبریــز اســت از: تبعیــض، نابرابــری، خشــونت و 
ــته  ــای گذش ــداوم تیره روزی ه ــاز ت ــه زمینه س ــازی های ک دیگرس
ــردان  ــر م ــاخته ی تفک ــی برس ــد فرهنگی-اجتماع ــت. فراین اس
سنتی ســت. مــردان کــه فــردای زندگــی را همیشــه از عینک ســنت 
ســابق دیده انــد و هنــوز می بیننــد. هیــچ افقــی بــرای تغییــر و تحول 
بــر نمی تابنــد. غافــل از ایــن کــه آدم و فکــر آدمــی هم پــا بــا زمــان و 

ــود. ــول می ش ــر و تح ــار تغیی ــرایط دچ ش
بــا فروپاشــی رژیــم ســیاه طالبانــی و روی کار آمــدن نظــام 
ــد  ــری پیون ــی کالن بش ــا کاروان معرفت ــتان ب ــاطالبان، افغانس پس
ــا چشــم اندازهای نویــن و افق هــای  خــورد. انســان افغانســتانی ب
تــازه آشــنا شــد. اتفــاق کــه چتــر بــزرگ فکری-فرهنگــی جامعه ی 
ســنتی و گیــر افتــاده در دام خرافــات و ســنت های ناپســند و دســت 
و پاگیــر را متزلــزل کــرد. تکاپــوی تــازه جــان گرفــت، فرصت هــای 
جدیــد مهیــا شــد و بســتر بــرای پویــش و رویــش اندیشــه ها و بیان 

تفکــر آزاد نســبتًا فراهــم گردیــد.
ــه  ــم پیکــر خامــوش و خفت ــان، همــان نی ــود کــه زن ــن دوره ب در ای
گیــن جامعــه ی افغانســتان، صــدای بلندتــر کشــید،  در بســتر دردآ
هرچنــد ایــن صــدا همیشــه بلنــد شــده؛ ولــی ضعیــف و کم شــنوا 
ــی و  ــاختارهای اجتماع ــترها و س ــرا بس ــت؛ زی ــده اس ــی مان باق
سیاســی جامعــه چنــان پهنــادار بوده اســت کــه صــدای هیــچ زِن را 
تــوان عبــور نبــود. این بــار امــا قصــه فــرق می کنــد. زنــاِن امــروز، 
زنــان دیــروز نیســتند، امــا هنــوز هویــت زنــان در گــروی الگوهــای 
ــاِن را  ــار، زن ــه کن ــردان ب ــه ی م ــت. قص ــاده اس ــر افت ــه گی مردان
می شناســم وقت شایســتگی کســی را بســتایند، راحــت می گویند: 

ــن  ــه ممک ــن جمل ــه ی«؛ ای ــه کار مردان »چ
گاه  حامــل بــار مثبــت باشــد، امــا بــرای زنــان آ

امــروز وقــت بــه ایــن چیزهــا در درون و ذهــن خــود فــرو مــی روم، 
ــه  ــای ب ــرای دوره ه ــد، ب ــک زده ش ــم ی ــا دل ــردم؛ ام ــب نک تعج
دشــت در حــال عبــور آدم هــا... زندگــی مثــل مــرگ روراســت و 
یــک دنــده اســت، هرچــه دلــش خواســت را بــر مــا روا مــی دارد.

بی هیــچ شــور و شــوقی امتحــان کانکــور دادم و ادبیــات انتخــاب 
کــردم. کامیــاب هــم شــدم، چنــد ســالی دانشــگاه رفتــم، نــه در 
ظاهــر شــاگرد صنــف اول بــودم و نــه در درس خوانــدن؛ امــا تالش 
می کــردم کتــاب بخوانــم و از چاهــی کــه خــودم را انداختــه بــودم، 
بیــرون بکشــم و نهایتــن تمــام کــردم. شــدم آدم امــوزی کــه گاه بــا 
ــا نفهمــی تمــام روزگار ســپری  ــدن و گاهــی ب نوشــتن، گاه خوان

می کنــم.
هرچنــد هیچ گاهــی زندگــی را ســخت نگرفتــه ام و بــه همــه زنــان 
کــه می شناســم و می بینــم تنهــا حرفــم ایــن بــوده کــه در زندگــی 
ــد  ــر از خوش بختــی چیــزی دیگــری راحــت گیرشــان نمی آی غی
و ایــن دســت خــودم آدم هاســت. بــه ویــژه خــود زنــان. بــه بــاور 
مــن فقــط زنــان قــدرت بــه آتــش کشــیدن یــک زندگــی را دارنــد 
ــس  ــتن آن را. پ ــاد زیس ــردن و ش ــاد ک ــدرت ش ــور ق و همین ط

انتخــاب دســت خودماســت.

عبـور آدم ها

همیشه پویا،
 همیـشه جـاری

کریمه شبرنگ

ملک مبارز

نیــم رخ پــس از یــک ایســت کوتــاه، این بــار بــا 
ــرات  ــه نش ــاز ب ــر آغ ــر و متفاوت ت ــرد جدی ت روی ک
ــل؛  ــت، ب ــه نیس ــک هفته نام ــا ی ــم رخ تنه ــرد. نی ک
ــش  ــش و روی ــتر پوی ــاری، بس ــا و ج ــنگر پوی س
ــان  ــای بی ــانی، پهن ــانه و انس ــه های آزادمنش اندیش
ــوز  ــه هن ــت ک ــش آور در جغرافیایی س ــیر جه و مس
دروازه هــای انــکار و تردیــد نســبت بــه زن و جایــگاه 
زن، تناب بنــد و قفل پیــچ اســت. نیــم رخ پویــا و 
ــا  ــد ت ــی می کن گاهی ده ــد، آ ــد مان ــاری خواهن ج

ایــن تناب هــا بــدرد و قفل هــا بکشــند.
زن و سرنوشــت زن در افغانســتان مســیر دشــواِر 
را پیــش رو دارد. هنــوز پندارهــای کج اندیشــانه، 
تبعیض آمیــز و حق ســتیزانه  بــر فضــای حاکــم 
والیه هــای تــو در تــوی ایــن جامعــه بــه قــدرت خــود 
باقی ســت تــا هرگونــه چشــم اندازی را بــرای رهایــی 
زنــان از بندهــای ناپســند و انسان ســتیزانه ی موجــود 
ببنــدد. زنــان در شــرایط حســاس قــرار دارنــد. زیــرا 
ــز  ــای ناچی ــردن آزادی ه ــدود ک ــرای مح ــا ب تالش ه
ــه شــدت  ــد، ب ــه به دســت آورده ان ــدک ک و حقــق ان

ــان دارد. جری
ــن  ــی نمادی ــاختارهای حکومت ــان در س ــور زن حض
کالن  تصمیم گیری هــای  در  می شــود.  تلقــی 
کشــوری جایــگاه زنــان خالــی اســت. صلــح یکــی 
ــور و  ــدون حض ــه ب ــت ک ــی اس ــایل کالن مل از مس
دیدگاه هــا زنــان پیــش مــی رود. مهم تــر از همــه 
ذهنیــت و تفکــر ابزاری دانســتن زنــان در نظــام، 

ــت. ــوز اس ــزرگ و درد جانس ــش ب چال
زنــان در هیــچ جــای افغانســتان امنیــت ندارنــد. در 
خانــه، در محــل کار، در محــل آمــوزش و تحصیــل، 
در جاده هــا در همــه جــا نــگاه بــه زنــان نــگاه خشــن 
ــند و  ــار ناپس ــان رفت ــا زن ــار ب ــونت بار و رفت و خش
زشــت اســت. انــگار همــه جــا بــه جهنــم نگاه هــای 
بــد و رفتارهــای ناپســند تبدیل شــده اســت. اکثریت 

مطلــق زنــان بــا ایــن وضعیــت مواجــه هســتند. 
نیــم رخ در بعــد فرهنگــی و رســانه ی خــود بــه 
هــدف بلنــد کــردن صــدای زنــان و بازتــاب وضعیــت 
ناهنجــاری موجــود بــر ســر راه آنــان پا پیش گذاشــته 
اســت. متعهــد بــه تــداوم در ایــن راه اســت. وضعیت 
ــاد و مســتمر اســت.  ــکار زی ــان مســتلزم کار و پی زن
تعهــد ما بــه عنــوان یــک رســانه ای کــه ویــژه ی زنان 
اســت، پابرجاســت تا بــرای تغییــر و بهبــود وضعیت 

آنــان تــالش کنیــم.
***

 صفحه 3...

ضرورت تجدد در تفکر مرد

زنان در مسیر تاریخ
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 صفحه 4...

 اکنــون فکــر زن تغییــر کــرده و دیگــر مــرد را حاکــم طبیعــی و مســلط بــر جهــان بــه امــر 
الهــی نمی پنــدارد. امــروز زنــان عصیان گــری و تــوان ســرپیچی از خواســت و امــر مــردان 
را در وجــود خــود پرورانیده انــد. امــا مــردان هنــوز فکــر می کننــد تســلط و تصاحــب حق 
شــان اســت. در نتیجــه بایــد گفــت کــه تفکیــک جنســیت امــر شایســته ای نیســت، چه 

رســد بــه تبعیــض جنســیتی. چــون؛ تفکیــک زمینه ســاز تبعیض اســت.

اریــخ نــگاران و خصوصــا کســانی کــه در زمینــه تاریــخ تمــدن بــه پژوهــش پرداختــه انــد، 
گرچــه دچــار نابســامانی مطالعاتــی انــد، امــا بــا ایــن وجــود تــالش کــرده انــد، در حــد 
تــوان خــود بــه حقایقی دســت یابند. طبعــا آنچــه کــه در مــورد آن دوران گفته و نوشــته می 
شــود، قبــل از ایــن کــه یــک حقیقت محــض باشــد، بــه نظریه علمی شــباهت بیشــتری 
دارد و بــه همیــن دلیــل تضادهــا و تناقــض هــای بســیاری در بــاره آنهــا بــه چشــم مــی 
آیــد.1 ایــن واقعیــت همانطــور کــه در تمامــی مباحــث دیــده مــی شــود، در مــورد زندگــی 

انســان اولیــه و چشــم انــداز آن نیــز بــه نظــر مــی رســد.

بازتاب تمام رخ زنان هفته نامه
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ــان در     نگاهــی داشــته باشــیم بــه وضعیــت 18 ســال زن
در  ســال   18 از  بعــد  بایــد  زنــان  آیــا  افغانســتان، 

همین موقعیت و وضعیت می بودند؟
کوفــی: معمــوال وقتــی که مقایســه می کنیــم وضعیــت زنــان را، ما 
آغــاز می کنیــم از 18 ســال پســین، یعنــی پــس از حکومــت طالبان. 
چــون در دوره طالبــان یــک نقطــه عطــف بــه لحــاظ زندگــی زنــان، 
بــه خصــوص زنــان ولــی در کل شــهروندان بــود. نقطــه عطــف بــه 
ایــن دلیــل کــه مــا در دوره ی طالبــان تمــام هویت انســانی خــود را از 
دســت داده بودیــم و زیــر ســوال رفتــه بــود. بنابریــن تمام مقایســه ها 
ــای  ــخ مبارزه ــه تاری ــی ک ــود، در حال ــاز می ش ــان آغ ــس از طالب پ
ــم  ــته ها ه ــا در گذش ــت. م ــان نیس ــه دوره طالب ــر ب ــان منحص زن
زنــان فعــال سیاســی و فعالیــن اجتماعــی داشــتیم و اتفاقــا من فکر 
می کنــم وضعیــت زنــان در قبــل از جنگ هــای داخلــی و پیــش از 
طالبــان حداقــل در کالن شــهرها بــه لحــاظ اجتماعــی و موقعیــت 
ــرای مثــال مــا زنانــی داشــتیم در ســطح های  ــود. ب دولتــی بهتــر ب
کلیــدی وزارت هــا. امــا از آن جایــی کــه مــا در دوران طالبــان یــک 
عقــب گــرد بســیار وحشــت نــاک داشــتیم، مقایســه می شــود کــه 
18 ســال بــا دوره طالبــان چطــور بــوده اســت. واضــح اســت کــه 
تفــاوت 18 ســال گذشــته بــا دوره طالبان بســیار زیاد اســت. و یقینا 
مــا می توانســتیم کــه نــه تنهــا در بخــش زنــان کــه در هــر بخــش 
زندگــی مــا بهتــر باشــیم و از فرصت هــا خــوب تــر اســتفاده کنیــم. 

متاســفانه نتوانســتیم کــه از فرصت هــا بهتــر اســتفاده کنیــم. 
فکــر می کنیــد چه انــدازه نهادهــای مســقتل و غیرمســقتل و 
ــان کار  ــش زن ــه در بخ ــی ک ــا غیردولت ــد ی ــه دولتی ان ــای ک نهاده

می کننــد، در راســتای کار شــان موفــق بوده انــد؟
کوفــی: وزارت امــور زنــان از همــان ابتــدا کــه فکــر ایجــادش آمــد، 
یــک اداره پالیســی ســاز در نظــر گرفتــه شــده بــود. در حالــی کــه 
ــی معــروف  خــود اصطــالح مفکــوره پالیســی در افغانســتان خیل
نیســت. مــردم افغانســتان و بــه خصــوص زنان شــاید خیلــی عالقه 
منــد نباشــند کــه ببنــد کــه چــه پالیســی های در مورد شــان ســاخته 
ــک  ــی ها کم ــن پالیس ــدازه ای ــت و چه ان ــواردی اس ــه م ــده، چ ش
ــی  ــه برنامه های ــه چ ــد ک ــد بدانن ــان می خواهن ــد. زن ــان می کن ش
ــاورد.  ــر بی ــان تغیی ــی ش ــه در زندگ ــه ک ــه میش ــده و چ ــی ش عمل
تغییراتــی کــه در زندگــی شــان قابــل دیــد و لمــس باشــد. از ایــن 
لحــاظ فکــر می کنــم کــه، بودجــه وزارت امــور زنــان هــم در حــدود 
یــک میلیــون دالــر اســت. حتــی به انــدازه یــک موسســه غیردولتــی 
هــم نیســت. و همیشــه بــه عنــوان یــک انگشــت ششــم بــه ایــن 
وزارت در اداره هــا دیــده شــده. مــن بارهــا در زمانــی کــه ریاســت 
کمیســیون امــور زنــان و حقــوق بشــر )مجلــس نماینــدگان( را بــه 
عهــده داشــتم، تــالش کــردم کــه بــا رییس هــای حکومــت مالقات 
ــی  ــود و در بعض ــرون ش ــی بی ــن اداره از پالیس ــا ای ــیم ت ــته باش داش
ــای  ــمت اداره خانه ه ــوص در قس ــه خص ــود. ب ــی ش ــوارد اجرای م
امــن، نظــارت از خانه هــای امــن و در قســمت کاریابــی بــرای زنــان 
در قریه هــا و وصــل زنــان کارآفریــن بــه بــازار منطقــه ای کــه ایــن 
طــرح عملــی نشــد. بعــد هــم اداره هــای دیگــری کــه در اداره هــای 
گاهــی  دولتــی تــا حــدی موثــر بوده انــد، بــه خصــوص در قســمت آ
گاهــی. ولی مشــکالت زنــان افغانســتان و در کل  دهی هــا و ایجــاد آ
مشــکالت افغانســتان بســیار عمیــق اســت کــه منحصــر بــه یــک 
اداره نمی باشــد. ایــن بســیار نادرســت اســت کــه مــا انتظــار داشــته 
ــان  ــش زن ــه در بخ ــه های ک ــا موسس ــان ی ــا وزارت زن ــیم تنه باش
کار می کننــد، مشــکالت زنــان را حــل کننــد. کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشــر هــم یــک نهــاد بــوده، یــک میکانیــزم نظارتــی بــوده، 
از ایــن لحــاظ هــم ضــرورت اســت کــه بایــد باشــد. ولــی انتظــار 
مــردم باالتــر از یــک وزارت اســت. وقتی شــما با کمیســیون حقوق 
ــان گزارش هــا را ثبــت  ــد کــه آن ــد، می گوین بشــر صحبــت می کنی
ــه نظــرم  ــا اداره هــای حکومتــی شــریک می کننــد. ب می کننــد و ب
بــا توجــه بــه وضعیــت اســف بــار حقــوق بشــری در افغانســتان این 
کافــی نیســت. انتظــار مــردم ایــن اســت که کمیســیون حقوق بشــر 
گام هــای عملــی را بردارنــد. یعنــی که ما در ســطح پالیســی و قوانین 
ــی کــردن  ــا در ســطح عمل شــاید مشــکل کمی داشــته باشــیم. ام

ــم.  ــادی نداری ــای زی ــن موفقیت ه ــی ها و قوانی پالیس
   چــرا اراده ی بــرای تغییــر وضعیــت زنــان وجــود نــدارد، به 
ــر  ــت تغیی ــرا وضعی ــت؟ چ ــکل در کجاس ــان مش ــر ت نظ

نکرده؟
ــه  ــای هم ــک. باوره ــود دارد. ی ــکل وج ــد مش ــه چن ــی: البت کوف
ــرای  ــت. ب ــزاری اس ــان اب ــه زن ــت ب ــران حکوم ــوص رهب بخص
ــان  ــی و رای زن ــث رای ده ــی بح ــات وقت ــان انتخاب ــال، در زم مث
مطــرح می شــود و یــا در کمپیــن انتخاباتــی همــه بــه زنــا مراجعــه 
ــد  ــرف می زنن ــان ح ــت از زن ــای در حمای ــه ه ــد و از برنام می کنن
ــتیم در  ــا می خواس ــه م ــوری ک ــت ط ــن نیس ــل چنی ــا در عم ام
ــره  ــت مذاک ــد هی ــی درص ــم س ــا خت ــاز ت ــح از آغ ــه صل پروس
کننــده را خانم هــا تشــکیل دهنــد. می گفتنــد کــه  همیــن 30 
ــن  ــوز ای ــه هن ــت ک ــب اس ــود. جال ــا ش ــا از کج ــد خانم ه درص

بــه اســاس رابطه هــا مقرری هــا صــورت می گیــرد. از فقــر گرفتــه. 
شــما در کابــل جرایــم را می بینیــد. فکــر می کنــم کــه  همین قــدرت 
یــا در پارلمــان نیســت یا برجســته نشــده. ما نتوانســتیم که برجســته 
ــد  ــک برن ــان ی ــد دور پارلم ــخصیت ها در چن ــی از ش ــم. بعض کنی
شــده بــود. یــک برنــد نمایندگــی و تمثیــل صــدای مــردم. پارلمــان 
فعلــی بایــد همــان برنــد را بــرای خــودش ایجــاد کنــد. بــرای تمثیل 

صــدای مــردم. 
   در مــورد صلــح پیشــتر صحبــت کردیــد. فکــر می کنیــد 
کــه جایــگاه زنــان در گفتگوهــای صلــح در کجــا اســت و 
اگــر ایــن گفتگوهــا نتیجــه بدهــد چــه آینــده و سرنوشــت در 

انتظار زنان افغانستان است؟  
بــه گونــه خالصــه، ممکــن اســت دو ســناریو اتفــاق بیافتــد. یــک 
ســناریو مثبت اندیشــانه اســت ایــن اســت کــه توافقنامــه صلــح بــا 
طالبــان منجــر بــه ادامــه وضعیــت فعلــی و بهتر شــدن آن می شــود. 
ســناریو دوم ایــن اســت کــه طالبــان از موقــف خــود کنــار نیاینــد و 
هــم سیاســیون کــه در دولــت افغانســتان هســتند بــر بعضــی مــوارد 
ــه وضعیــت شــود کــه آمریکایی هــا  ــن منجــر ب ــد. و ای ــد کنن تاکی
ــان از  ــد و طالب ــا کنن ــه امض ــان توافقنام ــا طالب ــی ب ــر صورت ــه ه ب
یــک جایــگاه برتــر و قدرت منــد وارد افغانســتان شــوند. ایــن یــک 
ســناریو نادرســت اســت. یــک ســناریو وســط هم اســت که پروســه 
همــه شــمول باشــد. اگــر نظرهــا متفــاوت باشــد، ولی همه شــمول 
ــم مشــکل کــه در  ــان. فکــر می کن ــه شــمول نظرهــای زن باشــد ب
برابــر زنــان اســت تنهــا طالبــان نیســت. مــا وقتــی کــه طــرح خامه 
صلــح را چنــد روز پیــش آمــاده ســاختیم و بــا رهبــران سیاســی و 
ــب  ــی جال ــم خیل ــاختیم. برای ــریک س ــی ش ــای سیاس جریان ه
ــور  ــار زن حض ــت زن چه ــال از بیس ــد مث ــه می گفتن ــود ک ــن ب ای
داشــته باشــند. مثــال از صدنفــر شــما ســی درصــد زنــان را شــامل 
نکنیــد. بــرای حضــور خــود مــا عیــن البی گــری را بــا طالبــان هــم 
خواهیــم داشــت. بنــا مــا در میــان دو گــروه افراطــی گیــر اســتیم. 
یکــی طالبــان اســت و دیگــری گروه هــای کــه از آدرس جمهــوری 
ــا  ــا ب ــتند و  این ه ــردان هس ــرا م ــد و اکث ــتان می رون اسالمی افغانس

رفتــن زنــان قــدرت شــان را از دســت رفتــه فکــر می کننــد.
ــی در  ــدرو مذهب ــای تن ــل گروه ه ــما در مقاب ــش ش    واکن

گوشه گوشه ی افغانستان چه است؟
متاســفانه در افغانســتان هنگا می کــه می خواهنــد بــه قــدرت 
برســند، از راه فشــار بیش تــر بــر زنــان آغــاز  می کننــد. افغانســتان 
همیــن اکنــون هــم از بدتریــن کشــورها بــرای زنــان اســت. وقتی که 
بــا آمارهــای بیــن المللــی مقایســه  می کنیــد بــه لحــاظ مــرگ و میر 
مــادران، ســطح ســواد، دسترســی بــه منابــع مالــی آمارهــای بســیار 
بــدی داریــم. بنــا مــا چقــدر  می خواهیــم زنــان افغانســتان اینقــدر 
فشــار بدهیــم. زنــان افغانســتان چــه دارنــد کــه  می خواهیــم از پیش 
شــان بگیریــم؟ کــدام آزادی هــا را دارنــد؟ کــدام آزادی هــای انســانی 
بــرای شــان مهیــا شــده کــه  می خواهیــم همــان را از آنــان بگیریــم؟ 
متاســفانه تنــدروی هــا مذهبــی از زنــان آغــاز شــده اســت. مــن بــا 
شــما موافــق هســتم کــه مــا بایــد در بســیاری مواقــع موضع داشــته 
باشــیم. الحمداللــه مــا یــک کشــور مســلمان هســتیم.  می خواهیم 
کــه بــا یــک اعتــدال دینــی پیــش برویــم. مــن فکــر  می کنــم کــه 
ــه دوره  ــد، ک ــه ش ــت مواج ــا شکس ــم ب ــی ه ــی افراط ــت گرای راس
طالبــان بــود. حکومــت قبــل از طالبــان کــه چــپ گرایــی افراطــی 
بــود هــم بــا شکســت مواجــه شــد. مــا بایــد خــط فکــری دینــی و 
هــم سیاســی خــود را در یــک اعتــدال اســتوار بســازیم. مــن یــک 
چیــزی مختصــر نوشــتم. ایــن کــه آیــا مشــکل افغانســتان همیــن 
اســت کــه زنــان حجــاب ندارنــد یــا واقعــا زنــان افغانســتان حجاب 
ندارنــد. زنانــی را  می شناســم کــه شــش مــاه اســت کــه اجــازه بیرون 
رفتــن از خانــه برایــش داده نشــده اســت. بــا آن کــه در این مــورد باید 
ــن کار را  ــوارد ای ــی کــه در بعضــی م ــا دلیل ــزی  می نوشــتیم. ام چی
ن می کنیــم ایــن اســت کــه بایــد برخــی چیزهــا نادیــده گرفته شــود و 
بــا نوشــتن در مــوردش بــا اهمیــت تــر  می کنیــم. مــا ن می خواهیــم 
ــر  ــع بیش ت ــزب توق ــک ح ــاال از ی ــازیم. ح ــم بس ــیار مه ــه بس ک
 مــی رود، تــا ایــن کــه بیایــد بــه حــرف یــک مــال در مــورد حجــاب 

واکنــش نشــان بدهــد. 
   فکــر نمی کنیــد کــه مــا بــه ســوی افــراط گرایــی بیشــتر 
دینــی پیــش  می رویــم. در حالــی کــه نهادهــای مــا کمتــر 
کاری در ایــن زمینــه انجــام داده  انــد؟ در مکاتب حرفــی از علم 
ــای  ــر دعاه ــد ب ــتر تاکی ــت. بیش ــتآوردهای علمی نیس و دس

دینی و داستان های مذهبی  می شود.
ــا  ــی م ــاب تحصیل ــه نص ــم ک ــه موافق ــن زمین ــما در ای ــا ش ــن ب م
ــا وزارت معــارف در ایــن بخــش  مشــکل دارد و  می خواهیــم کــه ب
ــت.  ــن اس ــی و خش ــاب جنگ ــیار نص ــا بس ــاب م ــم. نص کار کنی
بســیار کــم شــما پیــدا  می کنید کــه در کتابــی از یــک زن تاریخــی در 
افغانســتان نــام گرفتــه شــده باشــد. بیشــتر در کتــاب هــا اســت کــه 
کشــته شــدن چنــد قومنــدان از چنــد قومنــدان دیگــر چنــد کــم یــا 
زیــاد  می شــود. بــا شــما موافقــم، مــا بــا یــک کار بنیــادی ضــرورت 
داریــم. یک مشــکل مدارســی اســت کــه در کشــورهای بیرونــی در 
دوران جنــگ هــا و جهــاد ســاخته شــد. پــول کمــک بــرای جهــاد 
در مــدارس مصــروف شــد، بــدون ایــن که نظــارت کنند کیفیــت در 
مــدارس چگونــه اســت. و علمــای از آن فــارغ شــد کــه جامعــه ای 
مــا را بســیار بــه ســوی ســنتی شــدن پیــش بــرد. بیشــتر ارزش هــا 
ســنتی اســت تــا دینــی. شــنیدم و انجــام  می دهــم. بــدون ایــن کــه 
بــه چرایــی موضــوع فکــر کــرده باشــم. بنــا مــا اســالم کــه از نســلی 
بــه نســلی منتقــل شــده اســت، قبــول کــرده ایــم و بایــد همــان گونه 
گاهانــه باشــد. مــا بایــد در نصاب خــود تغییر  هــم باشــد، امــا بایــد آ

بیاریــم و فرهنــگ ســازی هــم بســیار مهــم اســت. 

ذهنیــت هســت کــه مــا حتــا 40 خانــم در ســطح رهبــری و 
ــی  ــم زن ــه می گویی ــا هنگامی ک ــم. ی ــد، نداری ــده باش ــم گیرن تصمی
ــه  ــد ک ــود، می گوین ــی ش ــدی معرف ــای کلی ــی از وزارت ه در یک
ــان  ــه اســت. مــا می فهمیــم کــه زن ایــن وزارت، یــک وزارت مردان
ــه اجتمــاع  ــف معرفــی شــوند کــه بازدهــی شــان ب ــد در وظای نبای
ــد. ــوال برون ــر س ــان زی ــت زن ــه ظرفی ــد و در نتیج ــوب نباش  خ

و نتواننــد از عهــده ای مســوولیت شــان درســت بدرآینــد کــه ایــن 
ــود.  ــان می ش ــزاری از زن ــتفاده اب ــه اس ــر ب منج

دوم این کــه مــا در شــرایط جنــگ قــرار داریــم و در ایــن وضعیــت 
نقــض حقــوق زن و هــم حقــوق مرد آســان اســت. مــا شــاهد بودیم 
ــرون می شــود.  ــک مــورد نقــض حقــوق انســان بی کــه هــر روز ی

مثــال تجــاوز بــاالی اطفــال، کــه  این هــا هــم انســان هســتند. 
ســوم این کــه مــا وابســته بــه کمک هــای خارجی هــا هســتیم. آنــان 
از افغانســتان شــناخت عمیــق و دقیــق ندارنــد. وقتی به افغانســتان 
می آینــد، بــا کســانی صحبــت می کننــد کــه در بــزرگ شــهر هــای 
افغانســتان مســکن گزیــن هســتند و زبــان می فهمنــد. خارجی هــا 
بــه آســانی تصویــر افغانســتان همــه شــمول نمی تواننــد پیــش خــود 
داشــته باشــند. بنــا ذهــن شــان را مطابــق نظــرات کســانی تنظیــم 

ــراد  ــن اف ــل و چنــد شــهر دیگــر هســتند و ای ــد کــه در کاب می کنن
همــه شــمول نیســتند. پروژه هــا حیــف و میــل شــده و خودکفایــی 
اقتصــادی را در پــی نــدارد. بــه عنــوان مثــال پــروژه پرومــوت. کــه 
ــای  ــتیم کاره ــر دارد، می توانیس ــون دال ــش از 200 میلی ــه بی بودج
ــه  ــداد فابریک ــم. تع ــام دهی ــتان انج ــرای افغانس ــی ب ــیار خوب بس
کاریابــی می توانســتیم ایجــاد کنیــم کــه زنــان خودکفــا شــوند. فکــر 
ــند، از  ــا باش ــادی خودکف ــاظ اقتص ــان از لح ــر زن ــه اگ ــم ک می کن
لحــاظ سیاســی، اجتماعــی و خانوادگــی هــم خودکفــا می شــوند. 
تمــام زنانــی کــه توانســتند در عرصه سیاســت بیاینــد، یــا در کارهای 
اجتماعــی فعــال باشــند زنانــی هســتند کــه آنــان درآمــد اقتصــادی 
داشــته اند. بنــا ایــن بســیار کمــک می کنــد کــه اگر مــا می توانســتیم 
ــی  ــه خودکفای ــان را ب ــه زن ــم ک ــی مصــرف کنی ــول را در جای ــن پ ای

ــان از لحــاظ اجتماعــی هــم کمــک می شــد.  ــه زن می رســاند ب
   آن چــه کــه شــما گفتیــد از عامل هــای مهــم اســت. امــا 

ــگاه  ــی ن ــد ول ــاد باش ــد، اقتص ــت باش ــه امنی هنگامی ک
ابــزاری بــه زنــان مانــع بزرگــی خواهــد بــود. حــاال بــرای رفــع 

نگاه ابزاری به زنان باید چه کار کرد؟ 
بــا شــما موافــق هســتم. تــا زمانــی کــه در دیدگاه هــا تغییــر نیایــد در 
اجــراآت هــم تغییــر معنــادار و موثــر نمی باشــد. بــرای ایــن کار چند 
ــا آن هــا بتواننــد یــک  ــان. ت نکتــه مهــم اســت. یــک. انســجام زن
وســیله فشــار شــوند و تــوان مندی های شــان را بــه اثبات برســانند. 
شــما وقتــی کــه در بدنــه اصلــی حکومــت می رویــد می بینیــد کــه 
چه انــدازه بــا کمبــود زنــان روبروییــم. بدنه هــای اصلــی حکومــت، 
یکــی اش احــزاب سیاســی اســت. در کشــورهای دیگــر احــزاب 
سیاســی رکــن مهــم سیاســت اســت. چــون انتخابــات شــان هــم 
مبنــی بــر احــزاب اســت و رای بــر اســاس احزاب تقســیم می شــود. 
وقتــی شــما در احــزاب می رویــد بــه مشــکل در هــر حــزب پنــج و 
شــش زن را می بینیــد کــه توانســته اند بــه مرحلــه رهبــری احــزاب 
برســند. شــاید از یکــی و دو تــا تجــاوز نکنــد. در  همین مثــال کــه 
از پروســه صلــح ذکــر کــردم. اتفاقــا احــزاب می گفتنــد کــه شــما 

ــه  ــم ک ــن گفت ــد. م ــدا کنی ــزاب را پی ــای اح ــد نماینده ه نمی توانی
ــان  ــم را در حــزب ت بســیار متاســف هســتم کــه شــما چهــل خان
ــن  ــد. مهم تری ــل کنن ــتان را تمثی ــان افغانس ــد زن ــه بتوان ــد ک نداری
بســتر طبیعــی بــرای سیاســت احــزاب اســت کــه در احــزاب هــم نه 
جایــگاه بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــده و نــه خــود شــان تــالش 
کردنــد کــه در راس برســند. خــوب اســت کــه زنــان انســجام داشــته 
باشــند تــا تاثیرگــذار واقــع شــوند. دوم این کــه چــون مــا در شــرایط 
جنــگ بودیــم. مــردان جنــگ کردنــد. خوش بختانــه زنــان نبودنــد. 
ــتان  ــا دوس ــره ب ــت مذاک ــح و هی ــورای صل ــث ش ــه بح ــی ک وقت
صحبــت می کــردم. نــام یکــی از احــزاب کــه در راس اش یــک مــرد 
اســت در صــدر لیســت آوردم. گفتــم کــه اگــر ایــن حــزب ریاســت 
اش بــه انتخابــات بــرود شــاید نتوانــد رای بگیــرد. شــوخی کردند و 
گفتنــد کــه مهــم ایــن اســت کــه چنــد نفــر کشــته اند. زنــان در آن 
کشــتن بســیار دخیل نبــوده، یــا هیــچ دخیــل نبــوده، خوش بختانه. 
جامعــه افغانســتان تــا هنــوز به مفهــوم واقعــی، جامعه مدنی نشــده 
کــه بــه جــای ســالح رای، نظــر، تفکــر و شایســتگی جــای شــان را 
پیــدا کنــد. و در آن نــه تنهــا زنــان بلکــه حتــی مردانی کــه دگراندیش 

هســتند و مدنــی می دیدیــم کــه در حاشــیه هســتند. 
ــذف  ــه ح ــد ک ــر می کنی    فک

کــه  زنانــی  و  شــما  اســم 
ــای  ــد از نهاده ــا دارن ــدای رس ص
ــه  ــا چ ــایر نهاده ــی و س حکومت
زنــان  وضعیــت  بــر  تاثیــری 

می تواند داشته باشد؟ 
مبنــای  می فهمیــم  شــما  و  مــا 
بــوده.  پارلمانــی چــه  انتخابــات 
ابــراز  آمــد.  دفتــر  در  خانمــی 
ــه  ــن گون ــه ای ــرد ک ــدردی می ک هم
شــده  انجــام  غیرعادالنــه  کاری 
اســت. مــن برایــش گفتــم کــه اگــر 
مــن نیســتم شــما هســتید. جــواب 
ــود.  ــده ب ــن داد، آموزن ــه م ــه او ب ک
او گفــت کــه نــه خانــم کوفــی، مــن 
باشــم.  نمی توانــم صــدای شــما 
وقتــی کــه شــما را توانســتند کــه بــا 
ــان  ــترده مردمی ت ــات گس ــن ارتباط ای
حــذف کننــد، هــر کــس دیگــری را 
می تواننــد حــذف کننــد. پیامد هــای 
کــه یــک تعــداد از صداهــا را خاموش 
الیه هــای  در  مــا  می ســازند، 
اجتمــاع نمی فهمیــم کــه جقــدر بــر 
ــذارد.  ــر می گ ــدی تاثی ــل های بع نس
می کردنــد  فکــر  کــه  آنهایــی 
می گیرنــد،  مــرا  مایــک  تنهــا 
نمی فهمیدنــد کــه در عمــق جامعــه 
ــته  ــی می داش ــای منف ــدر تاثیره چق
باشــد. خوشــبختانه ایــن گونــه نبوده 
ــرای  ــی ب ــی بدیل ــا هیچگاه ــه م ک
مایــک پارلمــان نداشــته باشــیم. بــاز 
هم مــردم اســت، رســانه ها، دوســتان 
و رســانه های اجتماعــی هســتند. و 
هیــچ کــس دیگــر نمی توانــد صــدای 
کســی را خامــوش کنــد. چیــزی کــه 
مهــم اســت ایــن اســت کــه برخــی افــراد یــک جایــگاه را قــدرت 
ــی  ــد دور قبل ــه در چن ــم ک ــر می کن ــازند. فک ــم می س ــد و مه من
یــک تعــداد وکیل هــا بــه واقعیــت توانســته بودنــد کــه یــک تــوازن 
ــاد را  ــت فس ــه می توانس ــاد ک ــک نه ــد. ی ــاد کنن ــس ایج در مجل
نظــارت کنــد، فســاد را افشــا کنــد و حتــی مــا وزیــران را بــه شــکل 
گروهــی ســلب اعتمــاد کردیــم کــه تصــور نمی شــد، حتــی وزیرانــی 
کــه از بســیاری جاهــا بــه مــن نزدیــک بودنــد. امــا مــا از خطوطــی 
کــه بــرای خــود ترســیم کــرده بودیــم، بــرای منافــع مــردم گذشــتیم. 
بــه اصطــالح نهادهــا را خواســتیم کــه مقتــدر کنیــم. اقتــدار نهادها 
را وقتــی کــه شــما کــم می کنیــد ضربــه ای محکمی بــه دموکراســی 
اســت. کاری کــه  این هــا کردنــد ایــن اســت کــه پارلمانــی بســازند 
ــردم.  ــت م ــا در خدم ــند ت ــت باش ــت حکوم ــتر در خدم ــه بیش ک
 همین روزهــا موضوع هایــی اســت کــه فکــر می کنــم پارلمــان 
بایــد بســیار جــدی بگیــرد، امــا وقتــی کــه می بینــم هیــچ کســی 
صــدا بلنــد نمی کنــد، واقعــا ناراحــت می شــوم، بــرای این کــه اگــر 
هــر کــس وظیفــه اش را بــه درســتی انجــام بدهــد، فکــر می کنــم 

مشــکل ها بــه راحتــی حــل می شــود. 
ــی  ــان حکومت ــی، پارلم ــان کنون ــد پارلم ــر می کنی    فک

است؟ و کدام موارد باید جدی پیگیری شود؟ 
حــاال در مقایســه بــا ســال های گذشــته وضعیــت حکومــت داری 
بدتــر شــده اســت. مثــال تفکیــک وظایــف. تفکیــک وظایــف یکی 
از موضوع هــای اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود. بســیاری از 
مســوولین حکومتــی مــا می خواهنــد که تمــام وظایــف را خودشــان 
انجــام دهنــد. بــدون این کــه سیســتم را در اداره هــا فعــال بســازند. 
یــک آدم چندیــن کار را انجــام می دهــد. در حالــی کــه بایــد تفکیک 
ــوی  ــود بودج ــک ک ــر ی ــال تغیی ــرد. مث ــورت بگی ــا ص صالحیت ه
ــا از  ــوی، تنه ــر بودج ــود دیگ ــک ک ــه ی ــوی ب ــود بودج ــک ک از ی
ــالف  ــا خ ــا و منفکی ه ــت. تقرری ه ــان اس ــای پارلم صالحیت ه
قانــون صــورت می گیــرد. بحــث فســاد، فســاد سیاســی منظــورم 
اســت کــه بــه اســاس رابطه هــا، ســاختار نادیــده گرفتــه می شــود. 

باورهای رهبران حکومت
گفت و گو به زنان ابزاری است

مسعود اختیاری

مصاحبــه اختصاصــی بــا فوزیــه کوفــی، نماینــده پشــین 
مجلس نمایندگان افغانستان و رهبر حزب موج تحول
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زمان وارونه️❣

رابطه ام با زمان وارونه است
تقویم پار، پار، پار.. سال ها
در ذهنم ورق می خورند

و حرکت می کنند به سمت درخت شدن
می چسبند به ریشه هایشان

به زمین، به جنگل، به آب
به روزگاری که اره نشده بودند

صاف نشده بودند ته ی ماشین ها
به روزگاری که می توانستند

صدای پرندگان را
از صدای جانوران وحشی تفکیک کنند

به زمانی که هنوز
ــرار  ــه "تک ــواره ب ــداد بی ق ــای اع در چهارخانه ه

مکــررات"
داللت نمی کردند

رابطه ام با زمان وارونه است
ایستاده ام درست همان جایی

که دوقلوهایی به هم چسبیده انگشتان ما
از هم جدا شدند

جایی که دونیم شدیم
از وسط یک تن

از وسط یک روح
از همان جا

از همان جایی که من هرگز از آن
پا به فردا نگذاشتم

از دیروزی به دیروزی
از خاطره یی به خاطره یی

ورق خوردم وارونه
تا به جنگل برسم

به درخت، به زمین، به آب
به ریشه هایم ...

به روزگاری که قادر بودم
صدای پرندگان را

از صدای جانوران وحشی
تفکیک کنم.

زینت نور
جعِدگیسو

جایگاه عاشق،
 معشوق و رقیب در شعر

زن و بازتعریِف ...زنان در مسیر ...

ســنتی عشــق رکنــی دیگــر نیــز دارد کــه رقیــب اســت؛ امــا در 
شــعر معاصــر از رقیــب بــا آن مفهــوم، خبــری نیســت و جایــگاه 

رقیــب در شــعر معاصــر مشــخص نیســت.
عاشــق و معشــوق در شــعر ســنتی معمواًل جایگاه ثابت و ایســتا 
دارد کــه مــرد در مقــام عاشــق قــرار دارد و زن در مقــام معشــوق. 
ــد و  ــود می پیچ ــتن برخ ــت، از درِد خواس ــد اس ــق نیازمن عاش
ــاری اش را از دســت می دهــد و  حوصلــه اش ســر مــی رود، بردب
ــت،  ــاز اس ــوق بی نی ــا معش ــد؛ ام ــه و زاری می زن ــه نال ــت ب دس

بردبــار و شــکیبا اســت، انــگار نفــس و خواهــش نــدارد.
در شــعر معاصــر چنیــن برداشــت دوتایــی 
تقابل گرایانــه از جایــگاه عاشــق و معشــوق تغییــر 
می کنــد؛ چنان کــه مــرد در جایــگاه عاشــق قــرار 
ــرار  ــق ق ــگاه عاش ــد در جای ــز می توان دارد، زن نی
گیــرد و مــرد معشــوق باشــد. جایــگاه عاشــق و 
معشــوق در شــعر معاصــر ثابت و ایســتا نیســت، 
در تبــادل قــرار دارد، معشــوق می توانــد در جایگاه 
عاشــق باشــد، عاشــق در جایــگاه معشــوق. زیرا 
عاشــق و معشــوق دارای غریــزه و فعــِل نفســانی 
ــبت  ــد نس ــه می توانن ــود ک ــته می ش ــق دانس عش
به هــم عشــق بورزنــد و نیازمنــد عشــق ورزی 

. شند با
ــی  ــر فارس ــعر معاص ــت در ش ــوان گف ــس می ت پ
باید بیشــتر از عشــق ســخن گفــت تا از عاشــق و 
معشــوق. بــرای این کــه در برداشــِت شــعر معاصر 
از عشــق با آن ســاختار دوتایی عاشــق و معشــوق 
روبــه رو نیســتیم؛ بلکــه بــا عشــق روبــه رو اســتیم 
کــه هــر دو طــرِف عشــق، فاعــل نفســانی اســتند 
و در جایــگاه عاشــق و عشــق ورزی قــرار دارنــد.

معشوق در شعر معاصر
در بحــِث »جایــگاه عاشــق و معشــوق در شــعر 
ــت  ــر اس ــه بهت ــد ک ــاره ش ــدرن« اش ــنتی و م س

بحــث در شــعر معاصــر از عشــق باشــد تا از عاشــق و معشــوق؛ 
زیــرا عاشــق و معشــوق کــه در شــعر ســنتی مفهــوم و جایــگاه 
ثابــت داشــتند، ایــن مفهــوم و جایــگاه را از دســت داده اســت. 
بنابرایــن؛ منظــور ایــن اســت که چگونــه جایــگاه ســنتی عاشــق 
و معشــوق دچــار تحــول شــد و عشــق امــری انســانی و زمینــی 
دانســته شــد. در شــعر ســنتی همیشــه تصــور بــر ایــن بــوده کــه 
معشــوق بایــد زن باشــد. ژرف ســاخِت توصیــف و ویژه گی هــای 
معشــوق حتــا اگر معشــوق یــک مفهــوم میتافیزیکــی نیز بــوده، 
زنانــه اســت. در شــعر عرفانی کــه گویا معشــوق خداوند اســت؛ 
ایــن معشــوق نیــز چنــان بیــان می شــود کــه یــک ابــرزن باشــد.
ــه  ــن؛ ژرف ســاخِت مفهــوم اســاطیری معشــوق شــاید ب بنابرای
دوره ای از زندگــی اســاطیری بشــر برگردد کــه زن در جایــگاه ایزد 
ــر  ــوق در ه ــاس معش ــن اس ــه ای ــت. ب ــه بوده اس ــدای قیبل و خ
ــت. ــان شده اس ــه بی ــای زنان ــاف و ویژه گی ه ــا اوص ــورت ب ص
ــه در مفهــوم عشــق در شــعر معاصــر رخ  ــی ک نخســتین تحول
می دهــد، زمینی شــدن مفهــوم عشــق اســت و دومیــن تحــول در 
ــد در  ــگاه عاشــق و معشــوق اســت که زن می توان مفهــوم و جای
مقــام عاشــق و مــرد در مقــام معشــوق قرار گیــرد. زن عاشــق، 
ــان توصیــف  ــگاه معشــوق چن مــرد مــورد عالقــه اش را در جای
می کنــد کــه معشــوق بــا اوصــاف زنانــه نــه، بلکــه بــا اوصــاف 

ــود. ــف می ش ــه اش توصی مردان
ــن عشــق  ــی عاشــق مــردی اســت؛ ای در شــعر ســنتی اگــر زن
ــوق  ــق، معش ــوان عاش ــه زن به عن ــود ک ــف می ش ــان توصی چن
مــرد خــود را از نظــر توصیــف زبانــی، زن در نظــر می گیــرد؛ یعنی 

درازي بــه انجــام کارهــاي دشــوار بپــردازد، و هــر گاه ضــرورت پیــدا مــي 
ــده  ــي جنگی ــرگ، م ــد م ــا ح ــود، ت ــیره خ ــدان و عش ــرده در راه فرزن ک
ــری اســت  ــی ام ــر زندگ ــان ب ــل زن ــن دوران تســلط کام اســت.«6 در ای
مســلم و غیــر قابــل خدشــه و ایــن زن اســت کــه بــه ســاخت و ســکونت 
در خانــه مــی پــردازد و ســعی مــی کنــد بــا اســتفاده از محیــط، بــه زندگی 
معنــا و مفهــوم ببخشــد.7 در ایــن دوران مــرد کــه شــبانه روز تنهــا به فکر 
شــکار و تســلط بــر حیوانــات وحشــی بــوده و بر عکس زنــان کــه در خانه 
و یــا کلبــه زندگــی کــرده و در نــوع خــود شــهری بــه حســاب مــی آمــده 
انــد، عمــرش را در ســوراخ هــا و غارهــا و در کنــار دیگــر حیوانات ســپری 
مــی کنــد، حتــی تصــور رام کــردن رقیــب را بــه مخیلــه راه نمــی دهــد.8 
در ایــن دوران ظاهــرا مــردان بیشــتر از زنــان دارای خــوی و خصلــت هــای 
حیوانــی مــی باشــند و زنــان اجبــارا مــی کوشــند بــا تربیــت و اهلــی کردن 
مــردان و آموختــن آداب معاشــرت بــه آنــان، خدمتــی بــه نســل هــای آینده 
ارائــه دهنــد، امــا زنــان نمــی دانســتند و حتــی تصــور هــم نمــی کردنــد که 
بــا اهلــی شــدن مــردان، فکــر تســلط بــر زنــان وارد مغــز آنــان خواهد شــد 
و گرنــه احتمــاال زنــان از خیــر اهلــی کــردن ایــن جماعــت صــرف نظــر 
مــی کردنــد.9 نکتــه مهــم دیگــر ایــن که بــه احتمــال زیــاد، زنــان بــا رفتار 
خــود، بــرای اولیــن بــار فکــر مــرد ســاالری را بــه مغــز مــردان راه دادنــد:

»کانــون خانوادگــي را نیــز زن بــه وجــود آورده و بتدریــج نــام مــرد را هــم 

ــا بهتــر اســت  بــه معشــوق خــود ویژگی هــای زنانــه می دهــد ی
بگوییــم از زبــان و زیبایــی شناســی مردانــه در توصیــف معشــوق 
مــرد خــود اســتفاده می کنــد. نتیجــه ایــن می شــود کــه عاشــق 
ــس  ــی جن ــته و به نوع ــت داش ــی ثاب ــاختار د وتای ــوق س و معش
واقعــی باشــد، بلکه عاشــق و معشــوق دارای جنس ســاختاری 
اســت کــه هــر کــس در جایــگاه معشــوق قــرار بگیــرد، همــان 
ــس در  ــر ک ــد و ه ــدا می کن ــوق را پی ــاختاری معش ــاف س اوص
ــق را  ــاختاری عاش ــاف س ــرد، اوص ــرار بگی ــق ق ــگاه عاش جای

ــد. ــار می کن اختی

ــت و  ــی ثاب ــاختار دوتای ــن س ــی ای ــر فارس ــعر معاص ــا در ش ام
ــد. زن در  ــر می کن ــوق تغیی ــق و معش ــاختاری عاش ــس س جن
جایــگاه عاشــق زبــان خــود را پیــدا می کنــد و معشــوق مــرد یــا 
بهتــر اســت بگوییــم مــرد مــورد عالقــه اش را چنــان توصیــف 
می کنــد کــه زن در جایــگاه عاشــق و مــرد در جایــگاه معشــوق 

ــرار دارد.  ق
فــروغ فرخــزاد در شــعر فارســی از نخســتین زن شــاعرانی اســت 
کــه فراتــر از ســاختار ســنتی مفهــوم عاشــق و معشــوق با جنس 
خــود در جایــگاه عاشــق قــرار می گیــرد و مــرد مــورد عالقــه اش 
را بــا جنــِس مــرد به عنــوان معشــوق توصیــف می کنــد کــه ایــن 
اقــدام شــعری و زبانــی فــروغ در شــعر و زبــان فارســی رویدادی 

بی پیشــینه اســت.
»معشوق من

با آن تن برهنه ی بی شرم
بر ساق های نیرومندش

چون مرگ ایستاد
خط های بیقرار مورب
اندام های عاصی او را

در طرح استوارش
دنبال می کنند

»...
ــا  ــا ب ــت، ام ــری متعالی س ــق ام ــروغ عش ــر ف ــه در نظ ــا آن ک ب
وصفــی متعالی بــودن اش زمینی ســت؛ زیــرا معشــوقی را کــه او 

ــت: ــرد اس ــک م ــد ی ــف می کن توصی

در فهرســت حیوانــات اهلــي خــود وارد کــرده و بــه او ادب آموختــه و هنــر 
معاشــرت و آداب اجتماعــي را، کــه بنیــان روانشناســي و مــالط مدنیــت 

اســت، تعلیــم کــرده اســت.«10
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...«
معشوق من

همچون طبیعت
مفهوم ناگزیر صریحی دارد

...
او وحشیانه آزاد است

مانند یک غریزه ی سالم
در عمق یک جزیره ی نامسکون

...

او مردی است از قرون گذشته
یادآور اصالت زیبایی

»...
هرکجــا در شــعر فــروغ ســخن از عشــق اســت، عشــِق 
زمینی ســت و هرکجــا ســخن از معشــوق اســت، ایــن معشــوق 
ــس  ــه جن ــت ن ــس واقعی س ــه دارای جن ــت ک ــرد اس ــک م ی
ســاختاری کــه معشــوق جایــگاه زنانــه داشــته باشــد و عاشــق 

ــه.  ــگاه مردان جای
ــه دارد و  ــگاه زنان ــعرهایش جای ــق در ش ــوان عاش ــروغ به عن ف
ــر  ــعر معاص ــه در ش ــه دارد. اگرچ ــگاه مردان ــوق اش جای معش
ــه مــرد  ــوان مفهــوم عاشــق و معشــوق را لحــاظ کــرد و ب نمی ت
مــورد عالقــه ی فــروغ عنــوان معشــوق را داد؛ آنچه کــه در ایــن 
ــی که  ــر: کس ــن تعبی ــه ای ــود ب ــاظ می ش ــوق لح ــته، معش نوش
توصیــف می شــود معشــوق و کســی که توصیــف می کنــد، 

ــود. ــه می ش ــق گفت عاش
شمســیا می گویــد در شــعرهای فــروغ، ســه گونه معشــوق مــرد 
ــی شــاعر  توصیــف شده اســت؛ پســران نوجــوان دوره ی نوجوان

اســت:
...«

کوچه ای هست که درآنجا
پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز

با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای الغر
به تبسم دخترکی معصومی می اندیشند

که یک شب او را با خود باد برد
»...

ــی هــر  ــد، یعن ــاک را تداعــی می کن ــت دردن ــک واقعی ی
کار غیــر عــادی و ســتایش برانگیز مردانــه اســت. انــگار 
زن چنیــن کاری نمی توانــد. پندارهــا و رفتارهــای از ایــن 
گاهانــه،  گاه یــا آ دســت زیــاد داریــم کــه هرچنــد ناخــود آ

ــت. ــز اس تبعیض آمی
ــه  ــی را آنگون ــت زنانگ ــه هوی ــان ک ــت زن ــدک اس ــذا ان ل
کــه بایــد، بازتــاب بدهنــد. در 18 ســال پســین، کارهــای 
بــرای برابــری حقــوق زن و مــرد صــورت گرفتــه اســت؛ 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کارها بــه دســت آوردی 
مانــدگاِر منجــر نشــده اســت. کارهای کــه اکثــرن نمادین 

و کوتــاه مــدت بــوده اســت.
ــن کارهــا ممکــن جهشــی ایجــاد  ــاور دارم کــه ای مــن ب
کنــد، چشــم اندازهای ناخواســته ی بگشــاید، امــا منجــر 
بــه جریــان فراگیــر و تحول آفریــن نمی شــود. زنــان بایــد 
بداننــد کــه بســترها و ســاختارهای سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصــادی، هنــری، الگوهــای زیســتی و 
فکــری جامعــه، مردانــه اســت. الگوهــای تنــگ و 

تاریکــی کــه حتــا بــرای مــردان دیگراندیــش خفقــان آور 
اســت. ایــن بســترها و ســاختارها بایــد تغییــر کنــد. زیرا 
ــم  ــان و ه ــرای زن ــم ب ــت. ه ــار اس ــرا و زیان ب عقب گ
بــرای مــردان. اگــر زنــان و مــردان را دو بــال یــک پیکــر 
بشــماریم، پیکــر جامعــه بــا یــک بــال معیــوب، نمی تواند 
بــه حرکــت بیایــد، جــا می زنــد و در شــرایطی کــه دیگران 

ــم. ــرد داری ــا عقب گ ــد، م ــو می رون ــه جل ــی رو ب ه
زنــان در افغانســتان بایــد بــه بازتعریــف هویــت بپردازنــد. 
ــود.  ــل ش ــدی تبدی ــان ج ــه گفتم ــد ب ــان بای ــت زن هوی
اجتماعــی،  بــزرگ  نمادهــای  و  ســاختارهای کالن 
ــان را از  ــت زن ــادی و... هوی ــی، اقتص ــی، فرهنگ سیاس
ــه  ــت زنان ــا هوی ــد. ت ــد و بپذیرن ــان برتابن ــود ش ــد خ دی
وارد ســاختارهای یادشــده نشــود؛ جامعــه بــا یــک 
تضــاد درونــی مواجــه اســت کــه راه پیشــرفت و رســیدن 
بــه یــک جامعــه ی انســانی را می بننــد. آنچــه کــه بــرای 
ــت را  ــن هوی ــا چــه کســانی ای ــار اســت. ام همــه زیان ب
می تواننــد بازتعریــف و نهادیــه کننــد؟ از تویــی کــه داری 

می خوانــی آغــاز می شــود.
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جایگاه عاشق،
 معشوق و رقیب در شعر

زنان در مسیر تاریخ

بحــث جنســیت دقیقــن از زمانــی جدی شــد کــه اومانیســم ترویج 
یافــت و زمینــه ی ظهور فمینیســم مهیــا گردیــد. در طول تاریخ بشــر 
بــه ویــژه از زمــان کــه انســان مقیم شــد و به زیســت اجتماعــی آغاز 
کــرد تــا زیربنای تمــدن را بســازد، نقــش جنســیت در تصاحب حق 
و اختیــار پــر رنــگ بــوده اســت؛ امــا در اصــل مســأله ایــن اســت 
کــه در اثنــای تفکیــک جنســیتی همیشــه بحــث امتیــاز نیز بــه میان 
می آیــد و شــهادت تاریــخ مکتــوب و برداشــت های زیست شناســی 
از دوره هــای پیشــین، می رســاند کــه پــس از اقامــت و آغــاز زیســت 
اجتماعــی انســان، مــردان بنابرعوامــل گوناگــون، حیثیــت غالــب و 

زنــان نمــاد فیگــور همیشــه مغلــوب را در خــود گرفتند.
ایــن نابرابــری شــبیه ذهــن انســان، پابه پــای تمدن هــا رشــد کــرد، 
ــا گســترش  ــا علــم و اقتصــاد بشــر توســعه پیــدا کــرد. ب هــم گام ب
ــی  ــای حقوق ــان مبن ــت ادی ــا حاکمی ــد و ب ــده ش ــت پیچی سیاس
ــتی  ــر اومانیس ــد تفک ــا رش ــا ب ــرد. ام ــدا ک ــی پی ــت اله و حقانی
)انســان گرایی( در قــرن بیســتم، فمینیســم نیــز ســر بــرآورد و 
اکثریــت خواســت های زنــان و علــل و عوامــل نابرابــری جنســیتی 
در جامعــه ی انســانی را تیوریــزه و نهایتــن تبدیــل بــه یــک گفتمــان 
سراســری کــرد. هرچنــد کــه پیــش از ایــن نیــز چنیــن بحثــی مطرح 
بــوده اســت؛ امــا تنهــا در ذهــن فیلســوفانی کــه هیــچ رمقــی بــرای 
راه انــدازی جنبــش دادخواهــی سراســری جهــت کســب حقــوق و 
تأمیــن آزادی زنــان نداشــتند. بنابراین؛ تزلزل نگاه مســلط مــرد بر زن 
کــه در طــی هزارهــا ســال حاکــم بالمنازعــه جوامــع بشــری بــود بــا 
گســترش اومانیســم و بــه حاشــیه رفتــن ادیــان از رأس حکومت هــا 
آغــاز شــد. چــون حقانیــت فرودســت نگری بــه زن و فرادســتی مرد 
ــزه شــده، جنبــه ی قانونــی- ــان خدامحــور تیوری در چارچــوب ادی
حقوقــی دریافتــه بــود. اکنــون بــه لحــاظ تیــوری و انســاد حقوقی، 
ــه لطــف اندیشــمندان و پیشکســوتان  ــت مطلــق دولت هــا ب اکثری
ــان هایی دارای  ــث انس ــرد منحی ــتی، زن و م ــای فمینیس جنبش ه
ــم  ــوز ه ــا هن ــوند. ام ــناخته می ش ــاوی ش ــب مس ــوق و وجای حق
وضعیــت زندگــی زنــان آنچنــان کــه می خواهیــم نیســت. خواســت 
گاهی دهی  فمینیســتان تنها بــه دادخواهــی از نابرابــری جنســیتی و آ
از حقــوق و آزادی زنــان خالصــه نمی شــود؛ بلکــه زنــان بایــد عملن 
بــه زندگــی ایــده آل تنهــا بــا اســناد قانونــی حمایتــی ممکن نیســت؛ 
بایــد همزمــان بــا ایــن، تفکــر مــردان نیــز تغییــر یابــد. بحــث تغییــر 
ــی  ــای حمایت ــب قانون ه ــن و تصوی ــر از تدوی ــردان مهم ت ــر م تفک
ــه و  ــای جداگان ــا قانون ه ــه ی دولت ه ــون هم ــت. اکن ــان اس از زن
خاصــی را بــرای تنظیــم حقــوق و تعییــن آزادی هــای زنــان دارنــد، 
ــدود  ــوق و مح ــض حق ــونت ها و ناق ــت خش ــل اکثری ــون عام چ

ــوند. ــته می ش ــردان دانس ــان، م ــده ی آزادی زن کنن
امــا برنامــه و راه کارهــای تغییــر تفکــر مــردان نســبت بــه زنــان، کم تر 
ــا و  ــد در اروپ ــویدن و فنالن ــد: س ــورهای همانن ــت. کش ــوده اس ب
کانــادا در امریــکا شــمالی بســیار بــه ســختی توانســته اند، در درون 
جامعــه ی شــان دیوارهــای مــرزی جنســیت را از میــان ببرنــد و حتا 
در اثــر فعالیــت جنبیش هــای فمینیســتی امتیازاتــی نیــز بــرای زنــان 
قایــل شــده اند. امــا در کشــورهای درگیــر جنــگ و جوامع ســنتی و 
کم تــر توســعه یافته، ماننــد: افغانســتان، پاکســتان، هند، عربســتان 
ــور  ــه فیگ ــی ب ــخصیت قربان ــش زن از ش ــر نف ــعودی و... تغیی س
مقــدر بــر حاکمیــت در جامعــه و دولــت کار بســیار دشــوار اســت.
از همیــن رو بایــد فکــر مــرد را نســبت بــه زن تغییــر داد. اکنــون فکر 
زن تغییــر کــرده و دیگــر مــرد را حاکــم طبیعــی و مســلط بــر جهــان 
ــوان  ــری و ت ــان عصیان گ ــروز زن ــدارد. ام ــی نمی پن ــر اله ــه ام ب
ســرپیچی از خواســت و امــر مــردان را در وجــود خــود پرورانیده اند. 
ــد تســلط و تصاحــب حــق شــان  ــوز فکــر می کنن ــردان هن ــا م ام
اســت. در نتیجــه بایــد گفت کــه تفکیک جنســیت امر شایســته ای 
ــک  ــون؛ تفکی ــیتی. چ ــض جنس ــه تبعی ــد ب ــه رس ــت، چ نیس
زمینه ســاز تبعیــض اســت. ولــی هــر مــردی بایــد بدانــد کــه ســلطه 
ــان را در  ــر زِن دوره ی عصیان گــری ناممکــن اســت. نمی شــود زن ب
عصــر اطالعــات بــا تفکــر ســنتی اداره کــرد؛ بلکــه بایــد پذیرفت که 
ــای  ــی-اجتماعی و بنگاه ه ــازمان های سیاس ــا و س ــان دولت ه زن
اقتصــادی را اداره کننــد. بنابرایــن؛ الزامی ســت کــه مــردان جامعه ی 
ــری جنســیتی زن و مــرد را در  ــگاه انســانی، براب ــا ن ــد ب ــز بای مــا نی
بحــث حقــوق، آزادی، وجایــب و توانایــی بپذیرنــد و اال تصــادم میان 
ــطح کل  ــواده و در س ــطح خان ــی در س ــاد بی نظم ــر متض دو تفک
ناهنجــاری اجتماعــی را بــه وجــود مــی آورد. نمی شــود زنــان را بــه 
گذشــته برگردانــد، مــردان بایــد بــا ارزش هــای نویــن زندگــی کننــد.

ضرورت تجدد 
در تفکر مرد

حسین احمدی

یعقوب یسنا

مقدمه
در ایــن نوشــتار از جایــگاه معشــوق، عاشــق و رقیــب در جریــان 
ــت؛  ــه شده  اس ــزارش ارای ــانیمایی گ ــعر پس ــی و ش ــعر نیمای ش
زیــرا جریــان غالــِب شــعر معاصــر فارســی، جریــان نیمایــی و 
پســانیمایی اســت. بنابرایــن؛ جریان غــزل معاصر  چنــدان مورد 

ــعر  ــزارش از ش ــن گ ــت. در ای ــرار نگرفته اس ــه ق توج
چنــد شــاعر مطــرح، از جملــه: نیمــا، شــاملو، فــروغ 
و تعــدادی از شــاعران زن، نمونــه گرفتــه شده اســت. 
در ایــن گــزارش ســند بررســی نشــده که پژوهشــگران 
در بــاره ی جایــگاه عاشــق، معشــوق و رقیب در شــعر 
معاصــر فارســی چــه نظــر دارنــد؛ بلکــه بــه اســاس 
ــر  ــعر معاص ــرد ش ــر، رویک ــعر معاص ــای ش نمونه ه
ــوق  ــق و معش ــق، عاش ــوم عش ــه مفه ــبت ب را نس
ــرد  ــاوِت رویک ــه تف ــن ب ــت. در ضم ــان داده اس نش
ــنتی و  ــعر س ــناختی ش ــناختی و زیبایی ش معرفت ش
معاصــر در بــاره ی مفهــوم عاشــق، معشــوق و عشــق 

ــت. ــاره شده اس ــز اش نی
بایــد بگویــم در ارایــه ی ایــن گــزارش نســبتًا از 
چشــم انداِز مــورِد عالقــه  ی خــود وارد تحلیــِل مفهــوِم 
عشــق، عاشــق و معشــوق شــده ام. بنابرایــن؛ می توان 
گفــت ایــن گــزارش یــک گــزارش محــض نیســت، 

بلکــه می توانــد گــزارِش هرمنوتیکــی از مفهــوم عشــق، عاشــق 
و معشــوق در شــعر معاصــر فارســی باشــد. 

جایگاه عاشق و معشوق در شعر سنتی و مدرن
ــر  ــعر معاص ــق در ش ــوق و عاش ــه معش ــن ب ــش از پرداخت پی
فارســی، بهتــر اســت بــه جایــگاه عاشــق و معشــوق در شــعر 
ســنتی پرداخــت تــا متوجِه تحولی شــویم کــه در مفهوم عشــق و 

اشاره
ــرای  ــد ب ــیله ی ان ــدوی وس ــده و ب ــب مان ــع عق ــان در جوام زن
تامیــن رفــاه و ســرگرمی مردانــی که قــدرت خانــواده را در دســت 
دارنــد. ایــن مــردان زنــان را وســیله ی بــرای زندگــی مــی داننــد 
ــا زن  ــه م ــد. در جامع ــی کنن ــی« م ــان »زندگ ــا آن ــر ب ــا کمت ام
»ضعیفــه« ی اســت ناقــص العقــل کــه بایــد بچــه بزایــد و چون 
حیوانــی در خانــه »جــان« بکنــد تــا »جــان« دهــد و بــه تعبیــر 
محترمانــه! یکــی از هموطنــان »زن کفشــی اســت کــه هــر وقت 
الزم شــد عــوض مــی کنیــم.« امــا مســاله حقــوق زنــان فقــط 
مشــکل جامعــه مــا نیســت، بلکــه معضلــی اســت قدیمــی و 
جهانــی کــه رســیدن بــه حقــوق برابر بــرای زنــان بدون شــناخت 

آن امــکان نــدارد.
ــان در  ــه نقــش تاریخــی زن ــه تــاش شــده اســت ب در ایــن مقال
تحــوالت زندگــی بشــر پرداختــه شــود و در واقــع ایــن نوشــته بــا 
دنبــال کــردن نقــش زنــان در طــول تاریــخ در پــی یافتــن جــواب 
ایــن ســوال اســت کــه وضعیــت فعلی زنــان معلــول چــه عواملی 
اســت؟ نقــش ایــن عوامــل در شــرایط فعلــی زنــان تعییــن کننده 
ــخ  ــان در ادوار تاری ــرایط زن ــه ش ــن مقال ــن در ای ــت. همچنی اس
بررســی شــده و موقعیــت آنــان از ابتــدای خلقــت بشــر تــا امروز 

روشــن مــی شــود. 
****

ــه ای کــه انســان  اطالعــات و شــناخت مــا، از موجــودات اولی
خوانــده مــی شــود، بســیار ناقــص و تقریبــا هیــچ مــی باشــد. 
گاهــی هــای مــا از آن دوران بیشــتر از حکاکــی  دانســته هــا و آ
هــای درون غارهــا و برخــی از کشــفیات پراکنــده دیگر اســت که 
واقعــا قضــاوت در مــورد آن دوران را بــه شــدت ســخت و دشــوار 
مــی نمایــد و ایــن دشــواری حتــی تــا چنــد قــرن قبــل ادامــه می 
یابــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در مباحــث مرتبــط بــا زندگــی 
بــدوی و جوامــع بعــدی اختالفــات بســیاری به چشــم مــی آید. 
تاریــخ نــگاران و خصوصــا کســانی کــه در زمینــه تاریــخ تمــدن 
بــه پژوهــش پرداختــه انــد، گرچــه دچــار نابســامانی مطالعاتــی 
انــد، امــا بــا ایــن وجــود تــالش کــرده انــد، در حــد تــوان خــود به 
حقایقــی دســت یابنــد. طبعــا آنچــه کــه در مــورد آن دوران گفتــه 
ــن کــه یــک حقیقــت محــض  و نوشــته مــی شــود، قبــل از ای
باشــد، بــه نظریــه علمــی شــباهت بیشــتری دارد و بــه همیــن 

ــت. ــر رخ داده اس ــعر معاص ــوق در ش ــق و معش ــگاه عاش جای
در شــعر ســنتی رویکــرد غالــب از عشــق ایــن اســت که عشــق 
ــدف  ــا ه ــود و م ــاپ می ش ــا پرت ــود م ــری در وج ــت غی از دس
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــم؛ ب ــرار می گیری ــق ق ــر عش ــر تی ــت غی دس
تصــور از عشــق، میتافیزیکی ســت. جایــگاه عاشــق و معشــوق 

نیــز نســبتًا مشــخص اســت. عاشــق به عنــوان فاعــل نفســانی 
مــرد اســت و معشــوق زن اســت کــه نباید فاعل نفســانی باشــد. 
عاشــق )مــرد( معشــوق را می خواهــد؛ امــا معشــوق )زن( آرام و 

خامــوش اســت.
درکل مفهــوم عاشــق و معشــوق از ســاختار دوتایــی تقابل گرایانه 
ــه عاشــق دارد، معشــوق  ــی را ک ــرا اوصاف ــد؛ زی ــت می کن تابعی
ــه  ــود ک ــت گفته ش ــر اس ــا بهت ــاف را دارد ی ــن اوص ــالف ای برخ

دلیــل تضادهــا و تناقــض هــای بســیاری در بــاره آنهــا بــه چشــم 
مــی آیــد.1 ایــن واقعیــت همانطــور کــه در تمامــی مباحــث دیده 
مــی شــود، در مــورد زندگــی انســان اولیــه و چشــم انــداز آن نیــز 
گاهی  بــه نظــر مــی رســد. بایــد هــم پذیرفــت کــه دســتیابی بــه آ
قابــل اطمینــان از روی شــواهد ناقــص و ابتدایــی به دســت آمده 
ــری  ــن وجــود تصاوی ــا ای ــی ب کاری اســت ســخت و دشــوار ول
ــب و  ــد بســی دلفری ــه مــی دهن کــه دانشــمندان از آن دوران ارائ
خیــره کننــده و البتــه غیــر قابــل بــاور مــی نمایــد.2 زیــرا زندگی 
در آن دوران بــه گونــه ای بــوده کــه »زنــان« آن روز، تقریبــا نقــش 
»مــردان« امــروزی را بــازی مــی کــرده انــد. پــس شــاید جــای 
هیچگونــه اغــراق و تعجــب نباشــد کــه زنــان آن روزی را مــردان 

امــروزی نــام نهیــم. ویــل دورانــت 
ــر  ــدن تصوی ــخ تم ــاب تاری در کت
ــش  ــه نمای ــی ب ــی از آن زندگ کامل

مــی گــذارد: 
»در دوره شــکارورزي، جــز تعقیب 
شــکار، تقریبــا تمــام کارهــاي 
دیگــر خانــواده بــر عهــده زن بــود. 
مــرد، بــراي رفع خســتگي شــکار، 
ــال  ــا خی قســمت اعظــم ســال، ب
راحــت بــه آســایش و تــن پــروري 
مــي پرداخــت. زن زیــاد مــي زاییــد 
و نــوزادان خــود را بــزرگ مــي 
ــوب  ــه را خ ــا خان ــه ی ــرد و کلب ک
نــگاه مــي داشــت و از جنگلهــا و 

ــاك کــردن و  ــن و پ ــه دســت مــي آورد و پخت مــزارع خوراکــي ب
تهیــه لبــاس و کفــش بــر عهــده او بــود. هنــگام حرکــت قبیلــه، 
مــردان، کــه مــي بایســتي منتظر دفــع هر حملــه اي باشــند، تنها 
کارشــان حمــل اســلحه بــود و زنــان باقــي ســاز و بــرگ خانــواده 
را حمــل مــي کردنــد.3 زنــان قبیلــه بوشــمن را به عنــوان حمال، 
بــراي حمــل اســباب خانــه، اســتخدام مي کردنــد و چــون معلوم 
مــي شــد کــه نیــروي حمــل بــار را ندارنــد، آنــان را میــان راه مــي 
گذاشــتند و خــود بــه راه خویــش ادامــه مــي دادنــد. مــي گوینــد 
ــي نهــر مــاري،  هنگامــي کــه ســاکنان اطــراف قســمت جنوب

معشــوق عــاری از اوصافــی اســت که عاشــق آن اوصــاف را دارد. 
عاشــق نفــس و غریــزه دارد، نیازمنــد و اهــل خواهــش اســت؛ 
معشــوق از نفــس و غریــزه عــاری دانســته شــده، بی نیاز اســت.
ــق  ــت )عاش ــن اس ــی دارای دو رک ــنتی گاه ــعر س ــق در ش عش
و معشــوق( و گاهــی دارای ســه رکــن کــه عاشــق، معشــوق و 

ــد. ــب می باش رقی
امــا در شــعر معاصر فارســی مفهوم 
عشــق دچــار تحــول می شــود. 
این کــه  و  میتافیزیکــی  تصــور 
ــری  ــت غی ــق دس ــتگاه عش خاس
باشــد، اهمیــت اش را از دســت 
انســانی  امــر  عشــق  می دهــد؛ 
و بشــری دانســته می شــود کــه 
خاســتگاه آن ســاخِت بیولوژیــک و 

ــت. ــان اس ــک انس فیزی
ــزاد  ــروغ فرخ ــل ف ــه ی چه در ده
مصاحبه ای بــا رادیو تهــران دارد. در 
ایــن مصاحبــه فــروغ مــرِز برداشــت 
از عشــق در شــعر ســنتی و معاصــر 
ــه  ــد. ب ــخص می کن ــی را مش فارس
ــروغ از  ــه ی ف ــن مصاحب ــرم ای نظ
ــنتی و  ــعر س ــق در ش ــاره ی عش ــا در ب ــن مصاحبه ه تاریخی تری
معاصــر اســت که قبــل از فــروغ کمتــر کســی چنیــن تفکیکــی 
ــه کرده اســت. از عشــق در شــعر ســنتی و معاصــر فارســی ارای
عشــق در شــعر معاصــر دیگــر از آن ســاختار دوتایــی و تقابلــی 
ــود و  ــاف خ ــا اوص ــق ب ــرف عاش ــه یک ط ــد ک ــروی نمی کن پی

طرف دیگــر معشــوق خــالف آن اوصــاف 
قــرار داشته باشــد. طوری کــه در شــعر 

ــار  ــر پشــت گاوان ب ــد کــه ب ــار دیدن ــراي اولیــن ب در اســترالیا، ب
گذاشــته انــد، پیــش خــود چنیــن تصــور کردنــد کــه ایــن گاوان، 

زنــان ســفید پوســتان هســتند.«4
دانشــمندانی کــه بــه تاریــخ تمــدن پرداختــه انــد، شــاید نظریــه 
نویســندگان فمینیســت را تاییــد کننــد کــه بــه گفتــه اینــان عمده 
ــن  ــروزه بی ــه ام ــی و جســمانی ک ــی، مقاومت تفــاوت هــای بدن
زن و مــرد بــه چشــم مــی آیــد، نــه جــزو طبیعــت اصلــی آنــان 
کــه فرآینــد شــرایطی اســت کــه مــردان در طــول تاریــخ بــر زنــان 
تحمیــل کــرده انــد و گرنــه در دوران شــکارورزی، تفــاوت میــان 
زنــان و مــردان بســیار انــدک و غیــر قابــل توجــه بــوده اســت.5 

درتاریــخ تمــدن مــی خوانیــم:

 »اختــالف مقاومتــي کــه اکنــون میــان زن و مــرد دیده مي شــود، 
در آن روزهــا چنــدان قابــل مالحظــه نبوده اســت؛ ایــن اختالف، 
بیشــتر از لحــاظ شــرایط زندگــي و محیط پیــدا شــده و، از حیث 
ــل توجــه نیســت. اگــر از  ــودن، چنــدان قاب عمقــي و فطــري ب
ناتوانیهاي زیســت شناســي زن چشــم بپوشــیم، در آن هنــگام، از 
حیــث بلنــدي قامــت و بردبــاري و چــاره اندیشــي و شــجاعت، 
دســت کمــي از مــرد نداشــته و مثــل زینــت و تجمــل یــا بازیچــه 
جنســي مــرد بــه او نظــر نمــي کــرده انــد، بلکــه حیوانــي بــوده 

اســت نیرومنــد کــه مــي توانســته ســاعات 

حسین رهیاب )بلخی(
قسمت اول
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