
بازتاب تمام رخ زنان

خشونت علیه زنان،
 لکه ی ننگ بر جبین همه

    نیم رخ هفته

ــبتن  ــتاری نس ــر نوش ــک ژان ــان ی ــه زن ــوط ب ــای مرب در مجله ه
داســتانی رواج دارد کــه در بــاره ی زنــان قربانــی نوشــته می شــود. 
نویســنده ی ایــن ژانــر ادبی-داســتانی تأکیــد می کنــد کــه داســتان 

بــر مبنــای واقعیتــی نوشــته شــده  کــه رخ 
داده اســت. در ایــن داســتان ها مــردی 
ــر،  ــک دخت ــب ی ــرای فری ــردان ب ــا م ی
ایــن  در  می کننــد.  صحنه ســازی 
ــر طــوری تجــاوز  ــه دخت صحنه ســازی ب
ــد؛ امــا بعــد  ــر نمی دان می شــود کــه دخت
ــر متوجــه می شــود  از صحنه ســازی دخت
ــت.  ــت داده اس ــکارت اش را از دس ــه ب ک
ســخن در بــاره ی واقعیــت ایــن 
داســتان ها نیســت؛ ســخن در بــاره ی 
ــن داستان هاســت.  ــت ای چگونگــی روای
اتفــاق  زندگــی  در  تجاوزهــا  ایــن  از 

ــن  ــه ای ــا ب ــگاه م ــوع ن ــت ن ــم اس ــه مه ــا آنچه ک ــد؛ ام می افت
تجاوزهــا و اتفاق هاســت. معمولــن نــوع نــگاِه مــا بــه ایــن 
ــا زن  ــا موقعی کــه ب تجاوزهــا و نیرنگ هــا زن ســتزانه اســت. حت

عصــر روشــنگری تــوأم اســت بــا تحــوالت اساســی و بنیادیــن در 
زندگــی انســان؛ کــه از آن جملــه درحــوزه حقــوق می توان از بســت 
و گســترش مکتــب حقــوق فطــری یــا طبعــی نــام بــرد. اندیشــه ی 
محــوری ایــن مکتــب ایــن اســت: انســان بــا صــرف انســان بــودن 
دارای یــک سلســله حقــوق فطــری وطبعی ســت کــه ســلب آنها به 
هیــچ وجــه جــواز نــدار. حــق حیــات، حــق آزادی بــا تمــام جوانب 
آن چــون آزادی عقیــده وفکــرآزادی بیــان، حفــظ کرامــت انســانی 
وغیــره از ایــن شــمارند. بــر مبنــای یافته هــای ایــن مکتــب اســت 
ــاق در حــوزه حقــوق بشــری  ــه ومیث ــن اعالمی ــروزه چندی ــه ام ک
ــب رســیده و کشــورهای  ــه تصوی ــی ب ــن الملل ــراد در ســطح بی اف
ــا در جهــت انسانی ســازی  ــور شــده اند ت مختلــف مکلــف و مجب
قانون هــای خویــش اقــدام الزم نماینــد. کشــورهای دموکراتیــک 
ــه و محقــر  ــه جــزای کــه خــالف کرامــت انســانی، ظالمان هرگون

ــد. باشــد،از قانون هــای شــان حــذف کردن
ــی دارد:  ــرر م ــر مق ــوق بش ــی حق ــه جهان ــاده"5" اعالمی م
ــاری  ــا رفت ــازات ی ــا مج ــکنجه ی ــت ش ــوان تح ــدی را نمی ت "اح
قــرارداد کــه ظالمانــه و یــا برخــالف انســانیت وشــؤن بشــری یــا 

ــا زن ســتیزانه اســت.  ــی م ــن همدل ــم ای ــی می کنی ــی همدل قربان
داســتان هایی کــه در بــاره ی ماجــرای زنــان قربانــی نوشــته 
ــته  ــی نوش ــان قربان ــا زن ــی ب ــرای همدل ــع ب ــوند، در واق می ش
می شــوند؛ امــا ناخواســته در ایــن همدلــی، تحقیــِر نهفتــه 

اســت که ایــن تحقیــر زن ســتیزانه اســت.
نخســت مــرد یــا مــردان متجــاوز بــه دلیــل فرهنــگ 

زن ســتیزانه مــورد پیگــرد قــرار نمی گیرنــد، زیــرا زن قربانــی بــرای 
حفــظ آبــروی خــود نمی خواهــد هویــت مــرد یــا مــردان متجــاوز 

را افشــا کنــد. برداشــت فرهنگــی و نــوع نــگاه 

موهــن باشــد". همچنــان ســازمان ملــل متحــد به تاریخ 10 دســمبر 
1948م، میثاقــی را علیــه شــکنجه، مجــازات ظالمانــه، رفتــار غیر 
ــر اســاس  ــا ب ــه تصویــب رسانده اســت ت ــا اهانت آمیــز ب انســانی ی
آن، تمــام مجــازات خشــن، ظالمانــه وغیــر انســانی ممنــوع شــود. 
لــذا سنگســار کــه هــم ظالمانــه اســت، هــم موهــن و هــم برخالف 
انســانیت وشــؤن بشــری، بــه تمــام معنا مــردود بــوده، جنایــت غیر 

قابــل توجیــه اســت.
سنگســار خــالف مبــداء رحمت کــه یکــی از مبادی اساســی 
ــچ  ــم هی ــت. در قران کری ــد اس ــی باش ــالم م ــزای اس ــوق ج حق
ــی مجــازات سنگســار را  ــر جرم ــه در براب ــدارد ک ــه ای وجــود ن آی
مقــرر نمــوده باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه علمــای متعددی 
از اهــل ســنت چــون داکتــر احمــد صبحــی، منصور اســتاد ســابق 
دانشــگاه االزهــر، دکتــر طــه جابــر العلوانــی ریــس پیشــین مرکــز 
ــهور  ــه مش ــی فقی ــن تراب ــر حس ــالمی، دکت ــه اس ــی اندیش جهان
ســودانی، پروفســور مصطفــی الزلمــی، شــیخ جمــال البنــا و شــیخ 
ــان  ــنت، از فقی ه ــل س ــهور اه ــنده مش ــه ونویس ــره فقی ــو زه اب
شــیعه؛ آیــت اللــه محمــد صــادق تهرانــی، محمــد جــواد غــروی و 
ابراهیــم جناتــی و اکثریــت فقی هــان متعزلــه مشــخصن ابرهیــم بن 

یســار معتزلــی بــا شــاگردان اش در طــول تاریــخ 

نادرستی داستان های حقیرانه 
درباره ی دختران و زنان قربانی

سنگسار؛
 جنایت غیر قابل توجیه
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رویکردنیمرخ

عایشه خرم؛ نماینده جوانان افغانستان
 در سازمان ملل متحد.

بی بی خــال خانــم 25 ســاله ی کــه بــه شــکل فجیــع، هفتــه 
ــوهرش  ــواده ی ش ــوی خان ــار از س ــت تخ ــته در والی گذش
ــت  ــوی را در والی ــر بان ــد روز قبل ت ــید. چن ــل رس ــه قت ب
ــور  ــن کش ــی در ای ــر روز خانم ــد. ه ــار کردن ــور سنگس غ
ــرار  ــونت ق ــورد خش ــن م ــکل ممک ــیانه ترین ش ــه وحش ب
می گیــرد. فجیع تریــن خشــونت ها در قــرن 21 در افغانســتان 
ــاک،  ــای هراس ن ــود. جنایت ه ــام می ش ــان انج ــر زن در براب
استخوان ســوز و غیــر قابــل تصــور کــه معلــوم نیســت چــه 

ــد. ــدا می کن ــان پی ــت پای وق
ــاط  ــر نق ــور و دیگ ــار و غ ــای تخ ــه در والیت ه آنچ
کشــور در برابــر زنــان انجــام شــد و می شــود، یــادآور 
ــه از  ــت ک ــای سازمان یافته ای س ــم و جنایت ه ــداوم جرای ت
یــک بســتر خشــک و خشــن فرهنگی-اجتماعــی ناشــی 
ظلــم،  تعــدی،  دارد.  جریــان  سال هاســت  و  می شــود 
خشــونت و جنایــت در حــق زنــان بــه سرنوشــت پایان ناپذیــر 
و تلخ کامی هــای مبــدل شــده اســت کــه روح و روان 
هرانســانی را مــی آزارد. جنایت هــای کــه مــو بــر تــن آدمــی 
راســت می کنــد و هیــچ منطقــی بــرای توجیــه آن نمی تــوان 

پیــدا کــرد.
زن افغانســتانی در قــرن 21 در پیــش چشــم نهادهــای 
مســؤول و نهادهــای مدافــع حقــوق بشــر، در حضــور 
جامعــه ی جهانــی و کشــورهای کــه ســنگ دفــاع از حقــوق 
بشــر را بــه ســینه می زننــد و یکــی بهانــه ی حضــور شــان در 
افغانســتان دفــاع از حقــوق بشــر و حمایــت از زنــان اســت، 
ــونت و  ــورد خش ــن م ــکل های ممک ــیانه ترین ش ــه وحش ب

ــد! ــرار می گیرن ــدی ق تع
ــرات  ــین تغیی ــه ی پس ــه در دو ده ــت ک ــدی نیس تردی
ــور  ــت. حض ــتان آمده اس ــان افغانس ــت زن ــادی در وضعی زی
ــان در ســطوح مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی  زن
و  پیشــرفت ها  زنــان  اســت.  انکارناپذیــر  اقتصــادی  و 
ــا  ــته اند، اینه ــف داش ــای مختل ــت آوردهای در عرصه ه دس
ــر  ــاک دیگ ــت دردن ــا واقعی ــت؛ ام ــده گرف ــود نادی را نمی ش
ــن  ــا و فجیع تری ــن جنایت ه ــه هول ناک تری ــت ک ــن اس ای
ــام  ــان انج ــر زن ــور در براب ــن کش ــز در همی ــونت ها نی خش
ــی از  ــرای رهای ــان ب ــی کــه زن ــه هــر میزان می شــود. یعنــی ب
رقت انگیزتریــن شــرایط تــالش می کننــد، بــه همــان انــدازه 

ــوند. ــه رو می ش ــش روب ــا چال ب
در ســال های پســین مخالفت هــا علیــه زنــان به شــکل 
ــی و  ــای افراط ــت. گروه ه ــترش اس ــه گس ــی رو ب روزافزون
ــاختارهای  ــر س ــم گیر ب ــوذ چش ــدرت و نف ــه ق ــتیز ک زن س
ــه ی ســازمان یافته  ــه گون ــد، ب فکری-فرهنگــی جامعــه دارن
علیــه آزادی، حقــوق و حضــور زنــان در عرصه هــای مختلف 
ــغ  ــل بحــث شــان اســت، تبلی ــر قاب کــه حــق مســلم و غی

می کننــد.
حکومــت داری ضعیــف، عــدم حاکمیــت قانــون، 
پندارهــای ســنتی اکثــر مســؤوالن نظــام و بی باوری و دســت 
کــم گرفتــن حــق انســان بــه ویــژه حقــوق زنــان، خــود نیــز 
شده اســت.  جنایت هــا  و  خشــونت ها  ایــن  زمینه ســاز 
ــز  ــه ی دردبرانگی ــتان نقط ــان افغانس ــه ای زن ــرگ مظلومان م
تاریــخ بشــری در عصــر حاضــر اســت. ایــن شــرایط دشــوار 
و بی چشــم انداز از همــه ی انســان های دیگــر اندیــش و 
تغییرطلــب بــه ویــژه از زنــان فعــال می طلبــد کــه خامــوش 
ــد  ــا نبای ــن جنایت ه ــار ای ــد. از کن ــت نکنن ــند، غفل نباش
گذشــت. ایــن سرنوشــت غم انگیــز را رقــم بایــد زد. تعــدی 

بــر حــق زنــان لکــه ی ننــگ بــر جبیــن همــه اســت.

  کریمه شبرنگ
تحلیل

  یعقوب یسنا
تحلیل

  حامد مصباح
تحلیل

بــا تجربــه ی کــه از زندگــی و زیســتن به دســت آورده ایــم همــه ی آدم ها 
در حــد خودشــان بــا مشــکالتی دســت و پنجــه نــرم می کننــد. زنــان 
بــا ســواد و شــهر نشــین بــه ســطح ســواد و شــرایط شــهری، زنــان 
ــه  ــان ب ــتا و باورهای ش ــان روس ــد هم ــده در ح ــتا و درس نخوان روس
جهــان پیرامــون شــان. از ازدواج تــا بچه داشــتن، خانــه داری، همســر 
و خانــواده جدیــد کــه در آنجــا شــروع تــازه را تجربــه می کنــد همــه 

ــرای یــک زن! دغدغه هــای عجیبــی دارد ب
زنی کــه بــه حــوادث و آدم هــای تــازه ی دور و بــرش نــگاه 
ــز  ــرش نی ــر همس ــادر و خواه ــه م ــوا دارد؛ ب ــه ه ــر ب ــه و س دختران
نگاهــی دارد کــه بــه مــادر و خواهــر خــودش دارد. می خواهــد 
ــِن  ــن و لع ــچ طع ــد و از هی ــا کن ــتواری بن ــتون های اس ــق س از عش
نلــرزد؛ امــا حیــف کــه این هــا بــه رویــای مبــدل می شــوند کــه همــه 
پشــت دروازه حویلــی می مانــد، بــی  نکــه جوانــه بزننــد در کودکــی 
ــاری از نفــرت، مجبــور  ــه ب ــن کول ــا ای ــد. زن کــه می شــود ب می میرن
می شــود تــا بــا باورهــای دخترانــه اش بــرای همیشــه بــدرود بگویــد.

غــرق می شــود در بچــه داری، در جنگ هــای روان کاه، در دفــاع 

از بودن هــا و نبودن هــا، در تلخ کامی هــا و حتــا خــودش نیــز بخشــی 
کالنــی ازیــن عقــده و خشــونت می شــود. این داســتان ناخوشــایند تا 
جــای ریشــه می دوانــد کــه تــه نشــین می شــود در درون اش، بخشــی 
از زندگــی اش می شــود. سرنوشــت نامتعــارف کــه هیــچ دریچــه ای به 
ســوی جهــان کودکــی بــاز نمی کنــد. جهــان خشــن بــار ســنگین بــر 

شــانه هایش می گــذارد. کاش زندگــی رنــگ دیگــر داشــت!
مــا همــه زنــان جبــر و زنــان زندگی هســتیم و تــاوان می کشــیم و 
حاضریــم منتقــل کنیــم... زنــان، جبر زندگــی را بــا تلخ کامی شــروع 
ــه ذهــن و روان بچــه ، به جــای  ــاردار می شــوند ب می کننــد و وقتــی ب

عشــق نفــرت، به جــای مهربانــی عقــده و به جــای 

زنان؛ جبر زنان زندگی!
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زنــان بــا اســتدالل از جایــگاه یــک وکیــل صــدا بلنــد کردند. 
زنــان نشــان دادنــد کــه جایــگاه شــان دیگــر خالــی نیســت و 

می تواننــد از خــود و مــردم شــان نمایندگــی کننــد.

قانونی که در آن حق زنان 
نادیده گرفته شود، تصویب 

نخواهد شد



 سال سوم/ شماره 99/ شنبه 19 دلو 1398
Saturday / 8,February, 2020

2

ــه  ــپاس  ک ــی؛ س ــورای مل ــوان ش ــو ج ــوروزی عض ــره ن ــو زه بان
ــای وکالی  ــش و چالش ه ــت از نق ــوب اس ــتید. خ ــت گذاش فرص
زن در شــورای ملــی آغــاز کنیــم، نقــش وکیل هــای زن در شــورای 
ــرای  ــم ب ــای ه ــکالت و چالش ه ــا مش ــت؟ آی ــه اس ــی چگون مل

ــود دارد؟ ــی وج ــورای مل وکالی زن در ش
اجــازه دهیــد نخســت از هفته نامــه ی نیــم رخ ســپاس گزاری کنــم 
ــالش  ــان ت ــت آن ــود وضعی ــان و بهب ــدای زن ــردن ص ــد ک ــرای بلن ــه ب ک
می کنــد. کار هدفمنــد بــرای زنــان بی تردیــد تأثیــر مثبــت بــر وضعیــت 

آنــان می گــذارد.
ــد.  ــکیل می دهن ــه را تش ــر جامع ــی از پیک ــان نیم ــه زن ــا آنک ب
ــده  ــان نادی ــت آن ــه و خواس ــوق اولی ــوارد حق ــی از م ــفانه در خیل متأس
ــا  ــالمی و حت ــای اس ــون، آموزه ه ــه قان ــایل ک ــود. مس ــه می ش گرفت
عــرف و عنعنــات جامعــه بــه آنــان اجــازه می دهــد، گاهــی کلــن انــکار 

می شــود.
مــن بــه عنــوان یــک خانــم و بــه عنــوان نماینــده مــردم در مجلــس 
نماینــدگان، هــم در زمــان پیکارهــای انتخاباتــی و هــم در روزهــای اول 
کاری ام در شــورای ملــی، مشــکالتی زیــادی را متحمــل شــدم. امــا در 
برابــر مشــکالت ایســتادگی کــردم. در برابــر رویکــرد و رفتــار کــه همواره 
ــرار  ــت، ق ــوده اس ــردان ب ــان و م ــان زن ــاوت می ــض و تف ــی تبعی در پ

گرفتــه ام و خواهــم گرفــت.
ــاید در  ــد. ش ــود را دارن ــای خ ــم چالش ه ــس ه ــان در مجل زن
ــر، امــا چالش هــا همیشــه وجــود دارد.  ــوان دیگــر کم ت ــا بان مقیــاس ب
مــا بــرای رفــع چالش هــای نماینــدگان زن در شــورای ملــی، دســت بــه 
ــان را  ــا ازایــن طریــق مشــکالت زن ــم ت ایجــاد گروه هــای پارلمانــی زدی
حــل کنیــم. از طریــق گروه هــای پارلمانــی هــم نقــش زنــان در شــورای 
ملــی قوی تــر می شــود و هــم بــرای مشــکالت مــوکالن مــان در 

ــیم. ــه می رس ــه نتیج ــر ب ــا، زودت وزارت خانه ه
ــا  ــه وزارت خانه ه ــان را ب ــض م ــا عرای ــت م ــال وق ــوان مث ــه عن ب
می بردیــم بــه عرایــض مــا نســبت بــه وکالی مــرد کمتــر توجــه می شــد. 
ــان بیشــتر شــنیده می شــود. در  ــه صــدای زن ــردان نســبت ب صــدای م
بعضــی از مــوارد برخــورد مســؤوالن حکومتــی بــا نماینــدگان مــرد و زن 

ــاختیم. ــم س ــا را ک ــن چالش ه ــود. آرام آرام ای ــز ب تبعیض آمی
مســأله ی دیگــر ایــن اســت وقــت کــه یــک وکیــل زن صــدای را 
ــه  ــدی گرفت ــاد ج ــازد، زی ــرح می س ــوع را مط ــا موض ــد ی ــد می کن بلن
نمی شــود، امــا وقــت عیــن مســأله را یــک وکیــل مــرد مطــرح کنــد، 
ــم و رهبــری  ــود کــه صــدا بلنــد کردی جــدی گرفتــه می شــود. اینجــا ب
ــکالت وکالی زن،  ــرح مش ــرای ط ــه ب ــد ک ــم گرفته ان ــس تصمی مجل

اولویــت در نظــر گرفتــه شــود.
ایجــاد گروه هــای پارلمانــی در بخــش موثریــت مطالبــات و طــرح 
موضوعــات مهــم و نتیجه بخــش بــوده، زیــرا وقــت مســأله مهمــی کــه 
ــع  ــک جم ــت ی ــا حمای ــود ب ــرح ش ــق دارد، ط ــور تعل ــردم و کش ــه م ب

روبــه رو گــردد، مــورد حمایــت دیگــران هــم قــرار خواهــد گرفــت.
در یــک نهــادی کــه خــود مرجــع قانون گذاری ســت، وقــت میــان 
نماینــدگان زن و مــرد تبعیــض قایــل شــوند، ایــن تبعیــض ریشــه 
در چــه دارد؟ فکــر می کنیــد کــه فهمــی از قانــون وجــود نــدارد یــا 

کــه عواملــی دیگــری دخیل اســت؟
ــه  ــرد ب ــاط می گی ــم، ارتب ــه یابی کنی ــوب ریش ــایل را خ ــن مس ــر ای اگ
ــم  ــه حاک ــه در جامع ــنتی ک ــات س ــرف و عنعن ــنتی، ع ــه ا ی س جامع
ــه  ــأله ی ک ــگار مس ــت. ان ــف شده اس ــا تعری ــرای م ــم ب ــت و از قدی اس
از ســوی زنــان مطــرح می شــود نســبت بــه مــردان کمتــر اهمیــت دارد! 
ــت.  ــه بوده اس ــز دوگان ــانه ها نی ــورد رس ــا برخ ــع حت ــی از مواق در بعض
اگــر موضوعــی از ســوی بانــوان مطــرح گــردد، پوشــش داده نمی شــود؛ 
امــا اگــر آن موضــوع از ســوی یــک نماینــده مــرد طــرح گــردد، پوشــش 
ــض  ــن تبعی ــا ای ــوز ب ــه هن ــه جامع ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای می دهن

مواجه اســت.
وقــت ایــن چالش هــا را می بینیــم، بــه ایــن فکــر می کنیــم، 
خانم هــای دیگــری کــه در مناطــق دوردســت تر هســتند بــا چــه 
تبعیضــی مواجه انــد! اینجاســت کــه مــا را بیدارتــر می ســازد تــا بیشــتر 

ــم. ــان کار نمایی ــت زن ــر وضعی ــرای تغیی ــم و ب ــالش کنی ت
شــما گفتیــد که بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر نقــش زنــان در پارلمان، 
ــا در  ــش خانم ه ــد، نق ــی زدی ــای پارلمان ــاد گروه ه ــه ایج ــت ب دس
ــان  ــت زن ــر وضعی ــری ب ــه تأثی ــد و چ ــه بوده ان ــا چ ــن گروه ه ای

داشته اســت؟
ــوان  ــت. بان ــوب اس ــی خ ــی خیل ــای پارلمان ــش گروه ه ــن، نق دقیق
در ســاختن و طــرح مســایل در گروه هــای پارلمانــی نقــش مهــم 
ــا  ــاون ی ــه مع ــاختیم ک ــای س ــردان گروه ه ــار م ــا در کن ــته اند. م داش
منشــی آن بانــوان هســتند. مــن خــودم منشــی گــروه پارلمانــی صلــح 
ــه  ــا هم آهنگــی بهتــر می توانیــم ب ــق و ب و عدالــت هســتم. از ایــن طری

چالش هــای گوناگــون در بخش هــای مختلــف رســیدگی کنیــم.

چقــدر هم ســویی و هم آهنگــی میــان زنــان وجــود دارد تــا بتواننــد 
ــع  ــز و رف ــای تعبیض آمی ــا و رفتاره ــر دیدگاه ه ــه در براب متحدان

ــان عمــل کننــد؟ چالش هــای زن
خوش بختانــه هم ســویی میــان وکالی زن خیلــی زیــاد اســت. بــا 
ــی آمــده ام،  ــه شــورای مل ــار نخســت اســت ب ــه این کــه مــن ب توجــه ب
میــزان بــاالی از هم ســویی را میــان بانــوان می بینــم. همچنــان خیلــی از 
بــرادران مــان هســتند کــه آنهــا هــم در کنــار وکالی زن، از زنــان حمایــت 
می کننــد. چنان کــه در ســطح جامعــه و خانــواده نیــز مــردان و زنــان در 
ــا حمایــت یکدیگــر می تواننــد موفقیــت داشــته باشــند.  کنــار هــم و ب

ــن هم ســویی خــود مســبب پیروزی هاســت. ای
از طــرف دیگــر خیلــی از وکالی مــرد هســتند کــه درک کرده انــد، 
ــه  ــت. جامع ــه اس ــر جامع ــی از پیک ــان نیم ــد، زن ــد بپذیرن ــان را بای زن
ــل، در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش ــرفت داش ــد پیش ــان نمی توان ــدون آن ب
کنــار وکالی زن در مــوارد مختلــف قــرار می گیرنــد. بــه عنــوان مثــال، 
قانــون حمایــت از کــودکان بیشــتر از ســوی وکالی زن حمایــت شــد؛ 

امــا وکالی مــرد هــم حمایــت جــدی کردنــد.
ــار  ــطوح و اقش ــام س ــد در تم ــه بای ــه ی هم کارجویان ــن روحی ای

ــت  ــه حمای ــردان ب ــان و م ــای زن ــی در هرج ــد. یعن ــاز کن ــه جاب جامع
یکدیگــر بشــتابند. نبایــد عرصــه را بــرای هم دیگــر تنــگ نماینــد. مــا 
ــان  ــن زم ــان در ای ــم، زن ــپری کردی ــگ را س ــه جن ــد ده ــفانه چن متأس
ــا چــه وقــت؟ بایــد زنــان و مــردان درک  بیشــتر متضــرر شــدند، امــا ت
کننــد کــه باهم دیگــر و در کنــار هــم می تواننــد بــه یــک جامعــه مرفــه 

ــات برســند. و باثب
از قانــون حمایــت از کــودکان یــاد کردیــد. رونــد تصویــب قانــون 
بــا چالش هــای جــدی مواجــه بــود. مخالف هــای زیــادی هــم بــه 
خاطــر تصویــب ایــن قانــون صــورت گرفــت. دلیــل مخالفت هــا 

چــه بــود؟ قانــون هنــوز پــاس نشــده اســت، چــرا؟
ــب  ــد از تصوی ــا بع ــد. رأی آورد، ام ــته ش ــه رأی گذاش ــون ب ــه، قان بل
ــا  ــه گوی ــد ک ــل می آورن ــان دلی ــدا شــد. مخالف ــا پی یکســری جنجال ه
بعضــی از مــواد ایــن قانــون، مخالــف ارزش هــای اســالمی اســت. در 
حالی کــه اصلــن چنیــن نیســت. تمــام قانــون را بخوانیــد، هیــچ جــای 

نیســت کــه برخــالف ارزش هــای اســالمی و انســانی باشــد.
ــرای  یکــی از بندهــای اختالفــی تکمیــل کــردن ســن 18 ســال ب
ازدواج اســت، شــما می دانیــد، کودکانــی کــه 18 ســال را پــوره 
نکرده انــد، حــق رأی نــدارد، تابعیــت گرفتــه نمی توانــد، اگــر متهــم بــه 
جرمــی باشــد، حکــم قضایــی باالیــش صــادر نمی شــود، چــون هنــوز 
کــودک شــمرده می شــوند. چــرا ســن ازدواج پاین تــر از 18 ســال باشــد. 
پــس در اینجــا دالیــل شــان موجــه نیســت. اســالم خــود بــه حمایــت از 
کــودکان تأکیــد زیــاد کرده اســت. از طــرف افغانســتان اعالمیــه جهانــی 
ــای  ــق آموزه ه ــم مطاب ــون ه ــن قان ــت. ای ــه اس ــر را پذیرفت ــوق بش حق
اســالم اســت و هــم مطابــق اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر کــه اکثــر 

ــد. ــان آن را پذیرفته ان ــورهای جه ــق کش مطل
ــاله دارد، ازدواج  ــا 12 س ــه 10 ت ــل ک ــا طف ــت ب ــه اس ــالم نگفت اس
صــورت گیــرد. چنیــن ازدواجــی یــک خانــواده ی معیــوب را پایه گذاری 
ــاع از  ــر دف ــه خاط ــوان ب ــژه بان ــه وی ــادی ب ــاان وکالی زی ــد. بن می کن
ــودکان  ــت، ک ــودکان بی سرپرس ــر، ک ــودکان کارگ ــودکان، ک ــوق ک حق
ــا  ــده، ب ــان آم ــه به می ــن زمین ــه در ای ــکالت ک ــد. مش ــن کرده ان ــر س زی
شــروع دور جدیــد کاری شــورای ملــی رفــع خواهــد شــد. در ایــن زمینه 

ــان دارد. ــا جری تالش ه
فکر می کنید این قانون برگشت پذیر است؟

نخیــر؛ در قانــون اصــول وظایــف داخلــی چنیــن پیش بینــی نشده اســت 
کــه قانــون تصویــب شــده دوباره بــه رأی گذاشــته، شــود.

در دوره ی شــما چنــد قانــون تصویــب شــد؟ جایــگاه و نقــش زنــان 
ــن قانون هــا چــه بوده اســت؟ ــب ای در تصوی

ــون  ــب قان ــورد تصوی ــرده ام، 38 م ــاز ک ــن آغ ــه م در دوره ی کاری ک
داشــتیم. 8 مــورد هــم جلســه اســتجوابیه دایــر شــد. در ایــن فراینــد زنان 
نیــز نقــش و ســهم فعــال داشــتند. زنــان بــا اســتدالل از جایــگاه یــک 
وکیــل صــدا بلنــد کردنــد. زنــان نشــان دادنــد کــه جایــگاه شــان دیگــر 

ــی نیســت و می تواننــد از خــود و مــردم شــان نمایندگــی کننــد. خال
ــده  ــان نادی ــگاه زن ــچ قانونی کــه در آن حــق و جای ــن دوره هی در ای

ــه در  ــی ک ــر تصمیم ــود. در ه ــده و نمی ش ــب نش ــود، تصوی ــه ش گرفت
ــن  ــان ممک ــر زن ــور و نظ ــدون حض ــود، ب ــه می ش ــی گرفت ــورای مل ش
نیســت کــه عملــی شــود. لــذا نقــش بانــوان در شــواری ملــی موثــر بوده 

و بیشــتر خواهــد شــد.
ــادآوری کنــم؛ وقــت کمیســیون امــور  موضــوع کــه می خواهــم ی
داخلــی و امنیــت ملــی بــه رأی گذاشــته شــد. بعضی هــا باورداشــتند که 
حضــور زنــان در ایــن کمیســیون ضــرور نیســت. ایــن ریشــه در همــان 
دیــدگاه مردســاالرنه و ســنتی داشــت. امــا ایــن دیــدگاه رد شــد و زنــان 
عضــو ایــن کمیســیون شــدند. وکالی مــرد نیــز در کنــار زنــان از حضــور 

زنــان حمایــت کردنــد.
ــبت  ــذار، نس ــون گ ــع قان ــو مرج ــک عض ــوان ی ــه عن ــما ب ش
ــن در  ــد قوانی ــر نمی کنی ــد؟ فک ــدگاه داری ــه دی ــور چ ــن کش ــه قوانی ب
ــاره  ــال در ب ــوان مث ــه عن ــتند؟ ب ــض هس ــل تبعی ــود مح ــتان خ افغانس
ســهمیه بندی مشــارکت زنــان در شــورای ملــی، یعنــی از یــک والیــت 

ــد! ــر گرفته ان ــان در نظ ــهم زن ــرای س ــدک ب ــدی ان ــک درص ی
ــوم  ــن معل ــه چنی ــت، بل ــت نیس ــی از حقیق ــش خال ــن پرس ای
می  شــود، امــا ایــن قانــون در بعضــی مــوارد خــود امتیــازی بــرای زنــان 
بوده اســت. بــه عنــوان مثــال در والیــت کابــل 9 کرســی بــرای زنــان در 
شــورای ملــی در نظــر گرفتــه شــده و بقیــه بــرای آقایــان. از ســوی دیگر 
بانــوان بــا میــزان رأی کمتــر نســبت بــه مــردان بــه مجلــس راه یافتنــد. 
ــض  ــک تبعی ــی ی ــد. یعن ــان می باش ــرای زن ــاز ب ــک امیت ــن ی ــی ای یعن
مثبــت در نظــر گرفتــه شده اســت. امیــد اســت کــه ایــن تبعیــض مثبــت 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــام عرصه ه در تم
بانــو نــوروزی! از تالش هــای بــرای تغییــر مثبــت وضعیــت زنــان 
یــاد کردیــد. بــه عنــوان یــک زن و یــک عضــو شــورای ملــی، جدا 
از نقــش قانون گــذاری و نظــارت از تطبیــق قانــون، چــه برنامــه ی 
بــرای تغییــر وضعیــت زنــان داشــتید و داریــد؟ آیــا از مشــکالت 

بانــوان دوردســت هــم آگاهــی داریــد؟
ــور  ــار کش ــه و کن ــه از گوش ــان همیش ــوکالن م ــق م ــا از طری ــه، م بل
ــوکالن  ــکالت م ــل مش ــرای ح ــم و ب ــت می آوری ــه دس ــات ب اطالع
ــی  ــز یک ــی نی ــای پارلمان ــم. گروه ه ــدام می کنی ــوان اق ــژه بان ــه وی ب
از بخش هــای اســت کــه بــرای تســهیل و رســیدگی قوی تــر بــه 

ــم. ــاد کردی ــان ایج ــوکالن و زن ــکالت م مش
مثلــن بحــث عــدم دست رســی بانــوان بــه مراکــز صحــی، بحــث 
زایمــان یکــی از چالش  هــای جــدی در روســتاهای کشــور اســت. مــا 
ــا  ــاره وارد تمــاس هســتیم. ت ــن ب ــا نهادهــای مســؤول در ای همیشــه ب
مشــکالت آنــان رفــع شــوند. امــا در ایــن راســتا نیازمنــد بســیج کالن تــر 
ــاد  ــوان در روســتاهای کشــور بســیار زی هســتیم. چــون مشــکالت بان
ــد  ــا در ح ــد. م ــدام کنن ــل آن اق ــرای ح ــردان ب ــان و م ــد زن ــت. بای اس
تــوان تالش هــای خــود را انجــام داده ام. همچنــان بــرای عملــی شــدن 
پروژه هــای کــه پیامــد اقتصــادی مثبــت بــرای بانــوان داشــته نیــز تأکیــد 

کرده ایــم.
بحــث صلــح ایــن روزهــا جــدی اســت. از طالبــان و باورهای شــان 
شــناخت و آگاهــی دارد. بــه عنــوان نماینــده مــردم و یــک وکیــل 
ــا  ــت؟ آی ــا چیس ــن گفت وگوه ــان از ای ــت ت ــی و برداش زن، نگران
ــان و  ــرد زن ــری از عقب گ ــرای جلوگی ــر وکالی زن، ب ــما و دیگ ش

ــد؟ ــه ای داری ــین برنام ــال های پس ــت آوردهای س ــظ دس حف
ــیار داغ  ــح بس ــأله ی صل ــوری مس ــت جمه ــات ریاس ــل از انتخاب قب
ــم کــه  ــد بگوی ــر گذاشــت. روشــن بای ــات تأثی ــا روی انتخاب شــد. حت
همــه خواهــان صلــح هســتیم. امــا صلــح بــه معنــای واقعــی، صلــح 
کــه 18 ســال دســت آوردهای مــردم زیــر پــا نشــود. زنــان نبایــد دوبــاره 
ــوق  ــه حق ــد ک ــِح را نمی خواهن ــا صل ــند. خانم ه ــر برس ــه صف ــه نقط ب
و دســت آوردهای شــان نادیــده گرفتــه شــود. مــا نگــران ایــن موضــوع 
هســتیم. از طرفــی دیگــر مــا در بــاره صلــح دیــدگاه خودمــان را داریــم. 
مجلــس نماینــدگان کمیتــه صلــح دارد. ایــن کمیتــه روی بحــث صلــح 
متمرکــز اســت. زنــان و مــردان در ایــن کمیتــه بــه گونــه ی مشــترک کار 
ــه مســأله  ــی صلــح و عدالــت هــم در رابطــه ب می کننــد. گــروه پارلمان
و خواســت های  دیــدگاه  کــه  دارنــد  کار  برنامه هــای  روی  صلــح 
شــهروندان را بــه هیــأت کــه در گفت وگوهــا، شــرکت می کننــد 

برســانند.
گفتیــد کــه برخــورد مســؤوالن حکومتــی بــا وکالی زن و وکالی 

مــرد متفــاوت اســت؛ چــرا؟
ــرد  ــه م ــبت ب ــا وکالی زن نس ــران ب ــورد وزی ــع برخ ــی از مواق در خیل
تفاوت هــای داشــت. ایــن برخوردهــای دوگانــه در روزهــای اول بســیار 
بــود. امــا آهســته آهســته بخشــی از ایــن مشــکالت حــل شده اســت. 
دیــدگاه و برخــورد دوگانــه قابــل قبــول نبــود. ریشــه در همــان باورهــای 
ــا ایــن مشــکالت مقابلــه  ســنتی اجتماعــی دارد. امــا روی هــم رفتــه ب

کردیــم. 
در پایان اگر پیام مشخصی برای بانوان داشته باشید

ــه  ــه ب ــت ک ــد. کافی س ــاور کنن ــر را ب ــان هم دیگ ــه زن ــت ک کافی س
ــد  ــردان بای ــان و م ــند. زن ــته باش ــاور داش ــر ب ــای هم دیگ توانمندی ه
ــان  ــد. زن ــی کنن ــد کاری بزرگ ــر نمی توانن ــدون هم دیگ ــه ب ــد ک بدانن
ــد  ــل کردن ــادی را تحم ــکالت زی ــه مش ــتند ک ــان هس ــتان، زن افغانس
و ســپری شــد. امــروز هــم بــا مشــکالتی روبــه رو هســتند، امــا زنــان 
ــاور ندارنــد.  ــان ب ــه زن ــر از آنچــه کــه خیلی هــا ب قــوی هســتند. قوی ت
بــه امیــد روزی کــه دیگــر هیــچ زنــی بــه خاطــر زن بــودن مــورد تبعیــض 

ــرد. ــرار نگی ــی ق و حق تلف
از ســوی هم جنســان خــود آســیب  زنــان  خیلــی وقت هــا 
می بیننــد. یعنــی ایــن مشــکالت وجــود دارد. بــه نظــر مــن زمــان نیــاز 
دارد. بایــد فرهنــگ ســازی شــود، زنــان همســویی و همصدایــی بیشــتر 
ــا زنــان متحــد نشــوند و بــا هم ســوی در  و متحدانه تــری پیــدا کننــد. ت

ــود. ــد ب ــی خواهن ــه قربان ــد، همیش ــتادگی نکنن ــا ایس ــر چالش ه براب

   گفت وگوی ویژه با بانو زهره نورزی، نماینده مردم در 
شورای ملی، منشی گروه پارلمانی صلح و عدالت.

قانونی که در آن حق زنان نادیده گرفته شود، 
تصویب نخواهد شد

  ملک مبارز
گفت و کو

زنان در مجلس هم چالش های خود را 
دارند. شاید در مقیاس با بانوان دیگر کم تر، 

اما چالش ها همیشه وجود دارد. ما برای 
رفع چالش های نمایندگان زن در شورای 

ملی، دست به ایجاد گروه های پارلمانی 
زدیم تا ازاین طریق مشکالت زنان را حل 

کنیم. از طریق گروه های پارلمانی هم 
نقش زنان در شورای ملی قوی تر می شود 

و هم برای مشکالت موکالن مان در 
وزارت خانه ها، زودتر به نتیجه می رسیم.

به عنوان مثال وقت ما عرایض مان را 
به وزارت خانه ها می بردیم به عرایض ما 

نسبت به وکالی مرد کمتر توجه می شد. 
صدای مردان نسبت به صدای زنان بیشتر 
شنیده می شود. در بعضی از موارد برخورد 
مسؤوالن حکومتی با نمایندگان مرد و زن 

تبعیض آمیز بود. آرام آرام این چالش ها را کم 
ساختیم.



الی بالشتی
که بوی گریه می دهد

دور و برت را می کشد
به صدسال 

تنهایی
میری سراغ

شب های و لگردی
خوردن الکول های جمعی 
و درد کشیدن های انفردای

پرسه می زنی 
به کوچه و پس کوچه ها

وفاداری با سگ های بیگانه
عمق شب می شود 

وچاپلین را به حرف میاری
تا نظم دنیا صامت

بماند
چشم می دوزی 

به دیوانه گی
بوف کور

بوف کوری که 
تاصبح روی احساست

کشیک می شود..!
سالم کابل 

ای اسب نعره کش زخمی 
ای یتیم خانه ی خاکستری 

نامت نشانه قبرهاست نشانه جاده ای به انجام نرسیده 
و خانه ات در دست کودکان زال 

شهادت می دهم 
بخیه هایت درد می کنند 

چون فقیرترین کودک به زمین خورده ات 
به تو نمی خندند 
به استیصال ات 

به حقارت ات
به آلتی که فرو رفته به تاریخ عقب مانده ات 

به سیاست مان به هنرمان 
به مرده گان سیاست مدارمان 

چرا 
چرا با این همه سیاست محاصره ایم 

چرا دست و پاهای مان را بسته اند 
پیاده شو از این سفر 

از پشت شانه های شیطان اجاره شده 
ما کودکان به ارث خواهیم برد 

این حقارت تاریخی را 
این غریب ترین تابلوهای هنری مان را

این تاخت و تاز اسب های نعره کشیده مان را 
ما از پدران مان چانس نیاورده ایم

ما فقیرترین کودکان 
پیاده می کنم 

شاعران مان را
سیاست نشین های مان را
رییس جمهورهای مان را

بی کار نشین مان را 
در باند آخرین  فرودگاه 
و خداحافظی می کنیم 

از پادشاهی 
که 

هر صبح بلند می شود 
به آسفالت استخوان های مان 

به روی خیابان های بی سرانجام که تابلو ندارد

سنگسار؛  جنایت غیر قابل...

زنان  در مسیر تاریخ...

اســالم بــا اعمــال مجــازات سنگســار مخالف بــوده و دالیــل منطقی 
و معقولــی ارایــه کرده انــد. ایــن اندیشــمندان و فقی هــان بــاور دارنــد 
کــه قران کریــم بــرای جــرم زنــا در آیــه ای دوم ســوره نــور صــد تازیانــه 
ــل  ــه متأه ــن ک ــب )ای ــک مرتک ــدون تفکی ــازات ب ــوان مج را به عن
باشــد یــا مجــرد( مقــرر داشته اســت. تازیانــه هــم بــه اســاس دســتور 
ــده  ــر بغــل زنن ــد زده شــود کــه اگــر در زی ــه بای فقــه اســالمی بگون
چیــزی باشــد، نبایــد بیفتــد. یعنــی خیلی نــرم وآهســته و جالــب این 
اســت کــه صالحیــت اجرایــی حــدود در فقــه اســالمی بــه حاکــم 
ــا نایــب وی ) قاضــی( مفــوض شده اســت. هیــچ کســی  شــرع و ی
دیگــری صالحیــت اجــرای آنــرا نــدارد. شــرایط اجــرای حــد زنــا در 
شــریعت اســالمی بــه گونــه اســت کــه اجــرای ایــن حــد را تقریبــن 
شــبه مســتحیل می ســازد کــه بــه دلیــل اهمیــت بحــث اجمــان بــه 

ــود: ــاره می ش ــا اش آنه
ــاالی  ــد ب ــن ح ــرای ای ــس اج ــد؛ پ ــف باش ــد مکل ــب بای 1- مرتک
ــود،   ــده می ش ــی دی ــم صحرای ــی از محاک ــه در بعض ــر چنانچ صغی

ــد. ــاز نمی باش ــوه مج ــون و معت مجن
2- اختیــار؛ پــس اجــرای حــد بــاالی کســیکه از ســر ناگزیــری و 

ــت؛ ــاز نیس ــت مج ــب شده اس ــراه مرتک اک
ــه  ــم ب ــیکه عل ــاالی کس ــا ب ــد زن ــی ح ــم؛ یعن ــه تحری ــم ب 3- عل

حرمــت زنــا نداشــته باشــد، اجــرای نمی شــود؛
4- هیــچ گونــه شــبه در ارتــکاب زنــا و جــود نداشــته باشــد؛ 
ــبب  ــات آن س ــا اثب ــا وی ــل زن ــکاب عم ــبه در ارت ــن ش اندک تری

اســقاط حــد می شــود؛
5- زنــا بایــد بــه نــزد حاکــم شــرع ثابــت شــود؛ لــذا اگــر زنــا نــزد 
ــت  ــری ثاب ــای دیگ ــر ج ــتی و ه ــای تروریس ــوم، گروه ه ــزرگان ق ب

شــود، اجــرای حــد مجــاز نیســت.
اثبات این عمل هم به دو طریقه صورت می گیرد:

1( شــخص خــود در حــال صحــت عقــل بــدون جبــر و اکــراه چهار 
مرتبــه نــزد  قاضــی حاضــر شــده و اقــرار بکنــد کــه مرتکــب جــرم 

از آن هــم کاملــن بــه شــوهر خــود وفــادار بمانــد؛ بــه ایــن ترتیــب، براي 
طــرز رفتــار هریــك از دو جنــس، معیــار اخالقــي جداگانــه اي ایجــاد 

گردیــد.«
دوره ی تســلط مــردان البتــه بــر عکــس زنــان، محــدود بــه زمــان 
ــه در  ــان ک ــالف زن ــر خ ــد، ب ــعی کردن ــردان س ــرا م ــد. زی ــی نش خاص
ــی  ــت زندان ــد، در جه ــالش می کردن ــان ت ــردن آن ــی ک ــت اجتماع جه
ــان گام  ــردن آن ــه ک ــردن و خف ــدود ک ــردن، مح ــاری ک ــردن، انحص ک
برداشــته و ایــن جماعــت را بیشــتر از اجتمــاع دور نگهدارنــد و بــر ایــن 
اســاس، همانقــدر کــه بــه تصــور زنــان، اجتماعی شــدن مــردان بــه نفــع 

ــه ضــرر مــردان  ــان ب ــه تصــور مــردان، اجتماعی شــدن زن ــود، ب ــان ب آن
خواهــد بــود. ایــن نگــرش، زنــان را در چنــان قفســی اســیر کــرد کــه 
ــت  ــرس و وحش ــار ت ــان را گرفت ــد انس ــای آن می توان ــف نمونه ه توصی

کنــد.
»در روســیه قدیــم، هنگامــي کــه پــدري دختــر خــود را بــه خانــه 
ــس ازآن،  ــي زده و پ ــه اي م ــا تازیان ــته ب ــتاد، او را آهس ــوهر مي فرس ش
تازیانــه را بــه دامــاد خــود مي داده اســت، تــا بدیــن ترتیــب نشــان دهــد 

انســانیت وحشــت و درندگــی برگرفتــه از تجربه هــای تلــخ زندگــی 
را منتقــل می کنــد. زنــی کــه در ایــن شــرایط بچــه بدنیــا مــی آورد، 
ــب را روز  ــب و ش ــط روز را ش ــدارد. فق ــوقی ن ــس و ش ــچ ح هی
می کنــد. آنهــم اگــر بــه اصطــالح خوشــبخت بــود و کــودک آرام 

داشــت کــه خــوب، اگــر نــه هیــچ کــه هیــچ...
ایــن کــه مــا چنــد نســل بدبخــت دیگــر پــرورش می دهیــم 
ــه  ــعور، بی اندیش ــی اراده و بی ش ــل ب ــل دارد. نس ــای تأم ــوز ج هن
ــوض  ــار را ع ــگاه رقت ب ــن جای ــان ای ــا زن ــؤولیت... ت و بی مس
نکننــد، نــه نســلی در حــال تغییر خواهیم داشــت نــه جامعــه رو به 
توســعه. زنانــی کــه مجبورنــد و فاقــد امکانــات تــا حــد پذیرفتنــی 
هســتند، امــا زنانــی کــه پــا بــه پــای تکنالــوژی و مدرنیتــه پیــش 
می رونــد، فرصت هــای و امکانــاِت در اختیــار دارنــد، جــای شــرم 
دارد کــه گامــی یــا گام هــای بــرای تغییــر نگــذارد. وقتــی لبــاس، 
خانــه، خــوراک و روش زندگــی ات مــدرن می شــود، ذهــن و 
ــه تنهــا رهایــی خودمــان  ــد امــروزی شــود. ب اندیشــه ات هــم بای
ــاک  ــای دردن ــخ و تجربه ه ــت تل ــان سرنوش ــیم. زن ــد بیندیش نبای
مشــترک دارنــد. چــرا رهایــی را فقــط بــرای خودمــان بخواهیــم؟ 
چــرا از رنــج دادن دیگــران مســت یــا غافــل شــویم؟ چــرا اینقــدر 
زنانــی بــدی باشــیم بــرای همنــوع مــان؟؟؟ وقــت کــه کاری بــرای 

هم دیگــر نکنیــم همینیــم دیگــه!!!

زنــا شــده اســت و حتــی بعضــی علمــا گفته انــد؛ اینکــه ایــن اقــرار 
بایــد در چهــار جلســه قضائــی بــوده و هــر بــاری کــه شــخص اقــرار 
می کنــد، قاضــی بایــد از وی روی گشــتانده و اقــرار کننده را از شــهر 
ــزد  ــارم ن ــار چه ــرای ب ــخص ب ــه ش ــازد و در صورتی ک ــارج بس خ
قــاض آمــده و اقــرار کنــد، قاضــی از وی بپرســد کــه آیــا وی در حال 
ــا خیــر؟ پــس از چهــار  صحــت کامــل عقــل واختیــار قــرار دارد ی

مرحلــه و تأییــد از ســوی عامــل عاقــل و مختــار حکــم حــد صــادر 
می شــود؛

طریقــه دیگــری اثبــات حــد این اســت کــه چهــار مرد   )2
عاقــل، بالــغ، عــادل و مســلمان، نــزد قاضی حاضــر شــده و طوری 
شــهادت بدهنــد کــه زنــا بــه تمــام معنــا بــدون کــدام شــک و شــبه 
واقــع شده اســت. فرامــوش نبایــد کــرد کــه فقی هــان بــه حــدی کــه 
در شــرایط شــهادت بــه زنــا ســخت گرفته انــد در هیــچ مــورد دیگــر 
بــه ایــن انــدازه ســخت گیری نگرده انــد، چنانکــه شــهادت در جــرم 

زنــا، مســتوجب ده شــرط تخصصــی دیگــری می باشــد.

کــه تنبیهــات الزم از ایــن بــه بعــد بــه دســت کســي اجــرا خواهــد شــد 
ــه  ــکا ک ــمردگان امری ــي هندیش ــت. حت ــر اس ــر و نیرومندت ــه جوانت ک
ــه  ــان خــود بســیار ب ــا زن ــوز حــق مــادري را محفــوظ داشــته اند، ب هن
خشــونت رفتــار مي کــرده و آنــان را بــه پلیدتریــن کارهــا وا مي داشــتند. 

ــره  ــان را در جزی ــد. زن ــگان« مي خواندن ــام »س ــه ن ــان را ب ــن آن غالب
فیجــي خریــد و فــروش مي کننــد، اکثــرن ارزش آنهــا برابــر ارزش یــك 
ــد  ــا نمي خوابن ــرد یك ج ــل، زن و م ــي از قبای ــت. در بعض ــگ اس تفن
ــد کــه نفــس زن از نیــروي مــرد مي کاهــد. اهــل فیجــي  و گمــان دارن
شایســته نمي داننــد کــه مــرد همــه شــب در خانــه خــود بخوابــد و در 
ــرد در  ــد و م ــاق مي خواب ــرون اط ــاباط بی ــر س ــد زن زی ــي جدی کالدون
داخــل اطــاق؛ همچنــان در جزایــر فیجــي اجــازه آن هســت کــه ســگان 

ــار،  ــازات سنگس ــال مج ــه اعم ــت ک ــوان گف ــه می ت در نتیج
هــم از نظــر معیارهــای بیــن المللــی و حقــوق بشــری غیــر انســانی 
و خشــن اســت و هــم از نظــر عــده قابــل توجــه از علمای اســالمی، 
غیــر شــرعی می باشــد. عقــل و منطــق بشــری هم بــه هیــچ صورت 
ــی  ــنگین ترین جرم ــه س ــو اینک ــانی را ول ــا انس ــد ت ــازه نمی ده اج
ــالص  ــن و خ ــازات خش ــن مج ــه چنی ــد ب ــده باش ــب ش را مرتک

ارزش هــای انســانی محکــوم کــرد. جــاری شــدن حــد تازیانــه هــم 
ــی  ــرایط کنون ــت و در ش ــدی اس ــوی ج ــث و گفت وگ ــل بح مح

ــد. ــتحیل می نمای ــبه مس ــرای آن ش اج
ــه  ــت ک ــوان گف ــم می ت ــه آمدی ــه گفت ــت آنچ ــا در نظرداش ب
ــی  ــتان هرازگاه ــفانه در افغانس ــه متأس ــوان ک ــردن بان ــار ک سنگس
اتفــاق می افتــد، خــالف حقــوق انســانی و تمــام ارزش هــای 
انســانی اســت. جنایــت غیــر قابــل توجیــه اســت کــه قلــب و روح 
هــر انســانی را مــی آزارد. اجــرای ایــن جنایــت تحــت هــر نامــی کــه 

ــت. ــه اس ــردود و نابخردان ــواب، م ــرد، ناص ــورت گی ص

ــن از  ــان مطلق ــه زن ــي ک ــوند، در صورت ــل ش ــد داخ ــي از معاب در بعض
دخــول در معبــد ممنــوع هســتند... همیشــه و همــه جــا مــرد آقاســت 
و زن خدمتــگار او. بعضــي از قبایــل هندوســتاني، در حســاب میــراث 
ــا حیوانــات اهلــي هم ســنگ قــرار مي دادنــد و قســمت  بــردن، زن را ب
ــکام  ــم از اح ــن حک ــم، در آخری ــه کنی ــت توج ــر درس ــد؛ اگ مي کردن
ــخصي  ــاوت مش ــن دو، تف ــان ای ــم، می ــي ه ــان( موس ــره )ده فرم عش
ــل نشده اســت. ازدواج، در ابتــداي پیدایــش، نوعــي از مالکیــت و  قای
ــر  ــوده کــه ســازمان بندگــي و غالمــي ب قســمتي از نظــام اجتماعــي ب

ــت.« ــدا مي کرده اس ــان پی ــق آن جری طب
بــاال،  برزخــی  اوضــاع  کــه  کننــد  تصــور  برخــی  شــاید 
توصیفی ســت از دوره جاهلــی تاریــخ بشــریت و گمــان کننــد کــه قرون 
ــوض  ــان را ع ــره ی جه ــه چه ــه ک ــری، همان گون ــدن بش ــد و تم جدی
کرده اســت، چهــره ی انســان را نیــز تغییــر داده کرامت، شــرافت و عزت 
را بــرای زن و مــرد بــه ارمغــان آورده اســت یــا فکــر کننــد در تحــوالت 
جدیــد، بــا نــوآوری و ایجــاد تغییــرات ســاختاری در زندگی بشــر و پدید 
ــرات  ــز دچــار تغیی ــان نی ــه« و »مدرنیســم«، زندگــی زن آمــدن »مدرنیت
اساســی گشته اســت؛ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه اگرچــه در دنیــای 
جدیــد تغییــرات بســیاری بــرای زنــان و مــردان بــه وجود آمــده، امــا این 
تغییــرات چنــان ظاهــری و ســمبولیک اســت کــه در رونــد زندگــی زنان 
هیــچ تغییری حاصــل نشده اســت، زیــرا »زن« همچنان »زن« اســت و 
»مــرد« همچنــان »مــرد« و هــر کــدام نقش هــای مشــخص شــده خود 
را »بــازی« می کننــد. به خصــوص اگــر کمــی بدبیــن باشــیم، می توانیــم 
بگوییــم کــه دنیــای جدیــد نــه فقــط شــرایط زندگــی را بــرای زنــان بهتر 
نکــرده کــه حتــا  باعــث شده اســت »مــردان« بــا اســتفاده از ابزارهــای 
پیچیــده، فریبنــده و پــر زرق و بــرق تمــدن جدیــد، زنــان را گرفتارتــر و 
ــه« خــود  ــر شــوکت و قــدرت »مردان ــل، ب ــر کــرده و در مقاب محدودت

بیفزایند.
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فرهنگــی جامعــه طــوری اســت که اگــر زن قربانــی در بــاره ی تجــاوز 
بــه خــود چیــزی بگوید، بیشــتر آســیب می بینــد. ایــن دیــدگاه فرهنگی 
باعــث می شــود کــه مــردان متجــاوز پــس از تجــاوز بنابــه پشــتوانه ی 

فرهنگــی مــورد حفاظــت قــرار بگیرنــد.
ــی  ــوری تلق ــاالر ط ــه ی مردس ــی جامع ــبات فرهنگ ــه مناس بناب
ــه  ــرا در صورتی ک ــت. زی ــع اش اس ــه نف ــکوت زن ب ــه س ــود ک می ش
ــرد.  ــد ک ــت نخواه ــه از او حمای ــگ و جامع ــد، فرهن ــاگری کن افش
بنابرایــن؛ زن قربانــی وادار بــه ســکوت می شــود. بــرای این کــه بحــث 
بــکارت مطــرح اســت، ازدواج نیــز نمی توانــد. طبق فرهنــگ جامعه ی 

ــد بســوزد و بســازد. مردســاالر بای
دوم؛ بنابــه دیــدگاه فرهنگــی جامعــه و خانواده هــا این گونــه تجاوز 
ــی و  ــث جرم ــه بح ــد ک ــدا نمی کنن ــی پی ــه ی حقوق ــا جنب و فریب ه
ــا  ــه خانواده ه ــود. در صورتی ک ــرح ش ــب مط ــاوز و فری ــی تج حقوق
ــی عضــو  ــد ممکــن زن قربان ــدا کنن ــی اطــالع پی ــن رویدادهای از چنی
خانــواده را بکشــند؛ اگــر نســبت بــه زن قربانــی خیلــی مــدارا داشــته 
باشــند، رویــداد را کتمــان می کننــد؛ چــرا؟ بــرای این کــه تنهــا حفــظ 
آبــرو زن قربانــی مطــرح نیســت، بلکــه حفظ آبــرو اعضــای خانــواده و 

خویــش و قــوم زن قربانــی مطــرح اســت.
یعنــی طبق مناســبات فرهنگــی جامعه، عــزت زن قربانــی، عزت 
اعضــای خانــواده و قــوم و خویــش زن قربانــی در کتمان رویداد اســت. 
اگــر تجــاوز و فریــب طــوری رخ داده باشــد کــه همه خبر شــده باشــند، 
در آن صــورت ماجــرا فــرق می کنــد؛ در غیــر آن مصلحــت در کتمــان 

تجــاوز و فریب اســت.
ســوم؛ بحــث روایــت داســتانی ایــن ماجراهــای تجــاوز و فریــب 

دختــران اســت که در مجله هــای زنــان نشــر می شــوند. در ایــن 
داســتان ها زنــان قربانــی بــه بــکارت شــان تقلیــل داده می شــوند. یعنــی 
ــر  ــت. زن فرات ــر اس ــکارت دخت ــر ارزش دارد، آن ارزش در ب ــر اگ دخت
ــت  ــود را از دس ــکارت خ ــه ب ــدارد. وقتی ک ــی ن ــود ارزش ــکارت خ از ب
می دهــد در واقــع ارزش بشــری خــود را از دســت داده اســت. درســت 
اســت که طبــق ارزش هــا و مناســبات فرهنگــی جامعــه ی مردســاالر، 
ارزش و اعتبــار شــخصیت بشــری یــک دختر وابســته به بــکارت دختر 

اســت.
امــا پــس از اتفــاق تجــاوز و فریــب بر یــک دختر نباید شــخصیت 
زن قربانــی بــه بــکارت او تقلیــل داده شــود، بایــد بــه ایــن اتفــاق دیــدگاه 
حقوقــی صــورت بگیــرد؛ توجه به متجــاوز و فریــب کار معطوف شــود. 
متجــاوز و فریــب کار توســط مناســبات فرهنگــی جامعــه ی مردســاالر 
حفاظــت می شــود، امــا شــخصیت زن قربانــی در داستان ســازی های 

همدالنــه ی حقارت بــار بــه بــکارت اش تقلیــل داده می شــود.
رویکــرد فرهنگــی همدالنــه ی ایــن داســتان ها طــوری اســت که 
ــر  ــتر تحقی ــه بیش ــکارت اش هرچ ــت دادن ب ــرای از دس ــی ب زن قربان
ــه  ــد ک ــه ش ــود »او متوج ــه می ش ــتان ها گفت ــن داس ــود. در ای می ش
صــدف زندگــی اش را از دســت داده اســت، دیگــر او در زندگــی ارزشــی 
ــر  ــود. او گوه ــت داده ب ــه از دس ــرای همیش ــود را ب ــت. ارزش خ نداش
نایــاب زندگــی خــود را از دســت داده بــود. بــی  آن گوهــر نمی توانســت 

ــید.  ــی او ارزش می بخش ــه زندگ ــه ب ــود ک ــر ب ــد. آن گوه ــی کن زندگ
ــا و مفهــوم نداشــت و...«. ــرای او معن زندگــی دیگــر ب

ــی درســت نیســت؛  ــان قربان ــا زن ــه ب ــی حقیران ــه همدل ــن گون ای
زیــرا بــا ایــن گونــه برخــورد و همدلــی حقیرانــه در واقــع بــه فرهنــگ 
جامعــه ی مردســاالر خدمــت می کنیــم. فرهنــگ جامعــه ی مردســاالر 
ــار بشــری زن در  ــه ارزش شــخصیت و اعتب ــد ک ــا خشــونت می گوی ب
ــه ی  ــتان های همدالن ــتن داس ــا نوش ــا ب ــی م ــت؛ ول ــکارت اش اس ب
حقیرانــه، دیدگاه فرهنگــی جامعه ی مردســاالر را تلطیف کــرده، در فکر 
و ذهــن زن و جامعــه، نهادینــه می کنیــم تــا زن دیدگاه فرهنــگ جامعه ی 
مردســاالر را در بــاره ی چگونگــی ارزش و اعتبــار خــود درونــی و ذهنــی 

. کند
 بــه چنیــن همدلی هــای حقیرانــه ی داســتانی بایــد فکــر کنیــم. 
ــرای  ــه ب ــای حقیران ــن همدلی ه ــاالر از ای ــه ی مردس ــگ جامع فرهن
ترویــج خــود اســتفاده می کنــد. ایــن داســتان های همدالنــه ی 
حقیرانــه از نظــر فرهنگــی بــه شــخصیت فرهنگــی و اجتماعــی اعتبار 
ــارت  ــر حق ــن داســتان ها اســتوار ب ــرا ژرف ســاخت ای نمی بخشــد؛ زی
ــکارت  ــه ب ــژه ب ــان به وی ــه اندام هــای جنســی زن ــان ب ــان و تقلیــل زن زن
زنــان اســت. ایــن برداشــت فرهنگــی را در بــاره ی زنــان رواج می دهــد 
کــه زن غیــر از ارزش و اعتبــار جنســی بــرای اســتفاده ی مــرد، دیگــر 

ــد.  ارزش بشــری و شــخصیتی ندارن

نادرستی داستان های ...

هدا خموش

زنان؛ جبر زنان...



هــدا خمــوش یکــی از شــاعراِن جوان اســت؛ بهانــه دســِت آدم می دهد 
تــا در مــورد کارهایــش بــه عنــوان نویســنده تــازه کار و مخاطــب شــعر 
امــروز بنویســد. آنچــه از نویســنده می خوانیــد نــگاِه متفاوت تــر 
بــه کارهــای خمــوش اســت. گاهــی اوقــات زبــان و بیــاِن شــعرهای 
خمــوش روایــت کهنــه شــاعر مردانــه را بیــان می کنــد. رِدپــای یــک 
ــواِن  ــاعر زِن ج ــانه ای ش ــه نش ــود ک ــدا می ش ــا پی ــوت در آن ه پیرفرت
ــان و لحــِن شــاعر را قــوت  ــن شــیوه بی روزگاِر مــان گــم می شــود. ای
می دانــم تــا ضعــف. مــرداِن کــه از حــوزه مردانگــی خــارج می شــوند 
بــه شــکِل زن ظاهــر می شــوند تــا از او حکایــت کننــد و برعکــس اش 
کاِر متفــاوت اســت. بخــِش دیگــری کــه بــدان پرداختــه می شــود ایــن 
اســت کــه روایت هــای شــاعر بگونــه ای اســت کــه مخاطــب در هــر 
ــار مصــرف  ــا آن رابطــه برقــرار کنــد. شــعر یــک ب ــد ب ــی می توان زمان
نیســت. یعنــی شــعر زمــان بــودن و زمانــه بــودن اســت. او انگیــزه ی 
واقعیت هــای کــه اتفــاق افتــاده اســت را گــزارش می کنــد. بــا همیــن 
کار شــگرِد ماهیــت هنــری خــود را یافته اســت. در ایــن کارهــا بــرش  
ــت. ــی اس ــین و واقع ــداری ذهن نش ــود. دی ــده نمی ش ــی دی و پراکندگ

ــی و  ــناخِت کاف ــود ش ــوش نب ــش خم ــال پی ــای دو س در کاره
فقــدان تجربیــات تکنیکــی دیــده می شود/می شــد. ســروده های 
ــاعر  ــازه ش ــروده های ت ــت دارد. س ــدوزی حکای ــازه اش از تجربه ان ت
برخاســته از داشــته ها، دانســتگی ها، ذهــِن خــالق اوســت، اینجاســت 
کــه داده هــای ذهنــی او در اتمســفر ادبیــات قــرار می گیــرد و خروجــی 
ــه  ــود. وج ــاهده می ش ــوق آور مش ــعف انگیز و ش ــی ش ــن آمیختگ ای
تمایــز شــاعر و غیرشــاعر در تولیــد همیــن وضعیــت اســت. وضعیتــی 
ــی، هــم شــعر و هــم مخاطــب را از  ــات زبان ــا اســتفاده از امکان کــه ب
ــر  ــای دیگ ــی از بخش ه ــد. یک ــع می کن ــود منتف ــی خ ــرد ادب رویک
شــعرهای خمــوش شــعر در ژانــِر جنــگ اســت.  شــعر در ژانــِر جنگ 
یکــی از مهم تریــن گونه هــای ســرایش در همــه ی جهــان بــه حســاب 

می آیــد.
در جهــان عــرب شــعر در ژانــر جنــگ فــراوان داریــم. محمــود 
درویــش یکــی از پرآوازه تریــن شــاعران عرب اســت کــه در ژانــِر جنگ 
خیلــی اشــعار معــروف دارد. در افغانســتان یکــی از نقاط پررنگ شــعر 
ــی و  ــوال یکــی از گونه هــای اصل ــن من ــه همی محســوب می شــود و ب
موضوع هــای اصلــی مــورد نظــر اهالــی ادبیــات اســت. اگــر بخواهیــم 
ژانــر شــعر جنــگ را بــه چنــد دســته تقســیم کنیــم می توانیــم بــه طــور 
کلــی بــه ایــن ســه دســته اشــاره داشــته باشــیم: شــعر جنــگ، شــعر 
ــه و  ــه اقتضــای زمان ــا ب صلــح، شــعر ضــد جنــگ کــه هــر کــدام بن

فرهنــگ حاکــم بــر ســر کار می آینــد.
زنــان در افغانســتان در صــِف نخســت قربانــی جنگ قــرار دارند. 
ــد  ــعر ض ــوش در ش ــد. خم ــگ می گوی ــد جن ــعر ض ــاعِر زن ش ش
جنــگ اش کــه ناشی شــده از تنفــر و بدبــودن جنــگ در ذهــن اوســت، 
فراتــر مــی رود. شــعرش را بــه جغرافیــای کشــورش محــدود نمی کنــد  
بــا هــر نــوع جنــگ در هــر کجایــی جهــان مشــکل دارد و زاویــه ی دید 
ــه ایــن موضــوع در شــعرش بیــان می کنــد. جنــگ  خــود را نســبت ب
ــان را  ــه انس ــری همیش ــات بش ــن اتفاق ــی از قبیح تری ــوان یک ــه عن ب

در قســمت های قبلــی ایــن مقالــه بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــان در  ــات زن ــی حی ــیر کل ــه س ــه، ب ــان های اولی ــی انس زندگ
پرداختــه  »مادرشــاهی«،  دوران  و  »شــکارورزی«  مرحلــه 
ــه ی  ــدن روحی ــد آم ــه پدی ــه گرچ ــد ک ــخص گردی ــد و مش ش
ــالش  ــمانی، ت ــژه ی جس ــرایط وی ــول ش ــاالری« محص »مردس
اقتصــادی زنــان و فرصت طلبــی مــردان از موقعیت هــای زندگــی 
دوران »مادرشــاهی« اســت؛ امــا در ادامــه ی ایــن حقیقــت 
روشــن مــی شــود کــه »معمــار جامعه مردســاالر« کســی نیســت 
جــز زنــان، یعنــی همــان »زنانــی« کــه بــا »اهلــی« کــردن مــردان 

ــدند! ــه »زن« ش ــل ب ــود تبدی خ
ــه  ــه از آن ب ــی ک ــه ی زندگ ــد در عرص ــران جدی ــور مدی ظه
»خانــواده پدرشــاهی« تعبیــر مــی شــود، از جملــه  کارکردهــای 
اقتصــادی زنــان بــه شــمار مــی رود و در نتیجــه می تــوان گفــت 
بانــی ایــن نــوع خانــواده نیــز کســی نیســت جــز زنانــی کــه بــه 
صــورت غیــر مســتقیم زمینــه ی قدرتمنــدی مــردان و بــه حاشــیه 
ــوان منکــر شــد کــه  ــه نمی ت ــد. البت ــدن خــود را فراهــم کردن ران

ــه ی  درگیــر خــود کرده اســت و هــم پیــش از آغــاز جنگ هــا و در میان
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــا ترکش های ــام جنگ ه ــس از اتم ــم پ ــا و ه جنگ ه
شــاعر ایــن امــکان را می دهــد تــا در برابــر ایــن مقولــه گارد خــودش را 

بگیــرد و دســت بــه ســرایش بزنــد.
ــذاری  ــزرگ و تأثیرگ ــا موضــوع ب ــا ب ــر جنگــی او م در شــعر ژان
مواجهیــم کــه هــر مخاطبــی را متأثــر می کنــد؛ امــا ایــن تأثیــر، در حــد 
شــنیدن خبــر یــک فاجعــه اســت؛ تنها بــه شــنیدن خالصه نمی شــود. 
او جنــگ را دیــده و طعم اش را چشــیده اســت. ملموس کــردن عواطف 
و اندیشــه ها در بازخوانــی تــازه  اســت کــه در فضــای خیــال، صــورت 
می گیــرد. از ســوی دیگــر چــون فضــای واقعــی، یک بــار آفریده شــده 
و تکــرار آن بــه آفرینــش منجــر نخواهد شــد. وقتی مــا از دیــدگاه دانای 
کل، همــه ی رخدادهــا و عواطــف را بــرای مخاطــب تعریــف می کنیــم 
و او را پشــت پنجــره ی متــن، در قابــی بســته، محــدود می گذاریــم، در 
بهتریــن حالــت، او را بــا دو بعــد از فضــا مواجــه کرده ایــم. او »تــرس« 
را فقــط می شــنود یــا می خوانــد؛ حــس نمی کنــد و نهایتــن درک هــم 

نمی کنــد؛ چــون احساســات محــض، بــا حــواس پنجگانه قابــل درک 
نیســت؛ بایــد ملمــوس شــود وگرنــه مــا درکــی عمومــی و کلــی از آن 

ــت. خواهیم داش
در شــعر خمــوش کمتــر فضــای ســیاه در تمامــی اشــعار نمــودار 
می شــود. بیهودگــی تــا رســیدن بــه لحظــه ی مــرگ از نقــاط مثبــت و 
متمایــز کننــده ی او بــا ســایرین اســت، ایــن ذهنیــت نبایــد پیش فرضی 
شــود جهت ســرکوب روح شــاعرانه اش در خلق تصاویــر. در روزگاری 
که شــعر معاصــر درگیر عاشــقانه نویســی های ســطحی یا شــعارزدگی 
ــکارت و بوســیدن و  ســرخ و ســیاه اســت، کارهــای عاشــقانه او از ب

ــد. ــخن می گوی ــش س ــق و آرای ــی و عش هم آغوش

ــد  ــد، پدی ــازی نمی کردن ــش ب ــه نق ــن زمین ــز در ای ــان نی ــر زن اگ
آمــدن ایــن تغییــر و تحــول دور از ذهــن نبــود، بلکــه یقینــا روزی 
ــه  ــود ک ــن ب ــا ممک ــت؛ ام ــورت می گرف ــدرت ص ــال ق ــن انتق ای
ــد.  ــر می ش ــان طوالنی ت ــی زن ــدت فرمانروای ــت، م ــن حال در ای
زیــرا عوامــل بســیار اساســی موجــود در زنــان می توانســت 
ــدت  ــرده و در درازم ــم ک ــول را فراه ــر و تح ــن تغیی ــه ی ای زمین
موجــب جابه جایــی نقــش زن و مــرد شــود. امــا تحــوالت 
اقتصــادی ایجــاد شــده توســط زنــان، عــالوه بــر تســهیل کــردن، 
ــرعت  ــث س ــر، باع ــی بش ــردن زندگ ــوع ک ــیدن و متن رونق بخش
بخشــیدن بــه خانه نشــینی زنــان گردیــد. آنچه کــه در ایــن تغییر و 
تحــول نقــش بــازی کــرد، اســتفاده مــردان از چند ضعــف عمده و 

مهــم موجــود در زنــان بــود:
1- حاملــه شــدن کــه موجــب کــم تحرکــی زنــان گشــته و آنــان را 

بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه می کــرد؛
2- زایمان که خود باعث مرخصی اجباری زنان می  شت؛

3- بچــه داری و عاطفــه مــادری کــه زنــان را ملــزم بــه نگهــداری 
ــرد؛ ــدان می ک از فرزن

4- شــیردادن و تغذیــه بچه هــا کــه مــدت زیــادی طــول کشــیده 
ــان می کاســت؛ ــوان و قــدرت زن و از ت

ــاال  ــل ب ــان عوام ــتر در هم ــود بیش ــه خ ــتی ک ــی زیس 5- ناتوان
ــت. ــه اس نهفت

آوانگادیســتی خــوِد در واقعیــت شــعری خمــوش دیده می شــود. 
ــای  ــت. در کاره ــعر اس ــرای  ش ــده ای  ب ــرپوش خفه کنن ــت س واقعی
ــب و  ــه مخاط ــه ب ــت ک ــی نشسته اس ــعر در جای ــتی اش ش آوانگادیس
اشــیا نزدیــک می شــود در آخــر بــه آن می رســد. ایــن هنــِر خالقانــه ی 
ــِت  ــه نهای ــی ب ــده و ش ــعر خوانن ــد و در ش ــف می کن ــه کش ــت ک اوس
خــود می رســد. بــه نظــرم این کشــف کار چشــم نیســت. کار مشــاهده 

هــم نیســت. شــاعر از پشــِت ســِر شــی عبــور می کنــد.
ــده  ــه خوانن ــرار دارد را ب ــوار ق ــه پشــِت دی خمــوش چیزهــای ک
ــم،  ــنده نمی کنی ــای بس ــه تنه ــعر ب ــمت ش ــد. در قس ــان می ده نش
بلکــه بــه زندگــی نــگاه می کنیــم. در کارهــای آوانگادیســتی او خواننده 
خــودش را گــم نمی کنــد. کار شــعر امروز ســرگردانی مخاطب نیســت، 
بلکــه پیداکــردن و رابطــه برقــرار کــردن اش بــا شــعر اســت. او ســطح، 
ــری   ــر می  کنــد، شــاعر حجــم تصوی دنیــای  دیدنی  های شــان را تصوی
از ندیــدِن دنیــا می  دهــد. شــعر واقعــی  را همیــن نوعــی  دیــدن، همیــن 
جــادو، شــریک سرنوشــت جهانیــان می  کنــد، بی  آن کــه خــود بداننــد 
کــه در ایــن کارشــان نــه ســفارش اســت و تصمیــم و نــه تعّهــد اســت 

تسلیم. و 

به انتهای زن بودن رسیده ام 
به بن بست

مثل سیگاری در لبان چروکیده
و خون خشکیده ای که 

در دستمالی جان داده است
ناله ی زنی تن فروش را

فروخورده
که دستان شهوت گر مردی را دوست داشت

درین انتها
هیچ بارانی نیست 
تا لب هایم تر شوند 

دیدن هر غمی 
مرا از خودم سقط می  دهد 

در پارچه ای سفید 
که بعدها 

به اشتباهم می گیرند
بی کسی زخم نیست 

که با چسپ انکارش کنی
لباس نیست داخل کمد

 بگذاری
تفکر نیست
 دودش کنی

وزیر فحش ها جان 
کندنش را ببینی

بی کسی
آنقدر حقیقت 

آفرین است که 
پیش تراز اسمت

شناسنامه ات را می فهمد
سرت را فرو می برد 

خشــنونت ورزی علیــه زن یــک پدیــده فرهنگی ســت، یــک نــوع 
رفتــار شخصیتی ســت کــه دربســتر یــک فرهنــگ در درازای 
ــه نســل انتقــال یافته اســت. ایــن  تاریــخ شــکل گرفتــه و نســل ب
ــن  ــد و جای گزی ــه یــک فرهنــگ جدی ــاز ب فرهنــگ زن ســتیز نی
دارد؛ ایــن فرهنــگ بایــد ســاخته شــود، آدم نــو بــا اندیشــه ی نــو 
بــا شــخصیت نــو بایــد تربیــه گــردد. چنیــن امــری مســتلزم ایجاد 
ــواده،  ــت. خان ــذار اجتماعی س ــع تأثیرگ ــع و مراج ــر در مناب تغیی
ــدری  ــای مص ــگاه، مکان ه ــجد و دانش ــه، مس ــب، مدرس مکت
ــا  ــورد ب ــا در برخ ــای م ــات خانواده ه ــت. ادبی ــرد اس ــت ف تربی
ــا  ــادران م ــه اســت. الالیی هــای م ــر و پســر دوگان ــودکان دخت ک
ــی  ــه ی معروف ــد. تران ــرق می کن ــر ف ــر و پس ــودکان دخت ــرای ک ب
ــو کالن  ــی از م ــد: »باچ ــه می گوی ــم ک ــی داری ــش هزارگ ــه گوی ب
شــود؛ والــی بامیــان شــود« ایــن ترانــه بــرای فرزنــد پســر خوانــده 
ــرای  ــادران ب ــدران و م ــر چــه؟ پ ــرای دخت ــم ب می شــود، نمــی دان
پســران شــان آرزوهــای بــزرگ می کننــد؛ امــا بهترین آرزوی شــان 
ــار  ــای شکســته ب ــه اصطــالح »پ ــن اســت کــه ب ــر ای ــرای دخت ب
آیــد« پســران شــوخ و ســرکش را در کودکــی خانواده هــا دوســت 
دارنــد، تشــویق مثبــت می کننــد؛ امــا دختــران شــوخ را بــا ادبیــات 
دیگــری ماننــد: بــرای تــو عیب اســت، خوب نیســت، دختــر نباید 
چنیــن کنــد و چنــان باشــد مخاطــب قــرار مــی دهنــد. واژه هــای 
کــه بــه کار می بریــم قــدرت دارنــد، بــر روان فــرد اثــر می گذارنــد؛ 
واژه هــای منفــی روحیــه منفــی و واژه هــای مثبت انگیــزه ی مثبت 
ایجــاد می کنــد. ادبیــات خانوادگــی مــا نیازمنــد اصــالح اســت.

ــد  ــن بلن ــزه ی خش ــن انگی ــاجد، معمول ــای مس از بلندگوه
می شــود. بــاری از عالــم شــهیری ایــن شــهر شــنیدم کــه 
ــرد  ــد و آن م ــوب کن ــت و ک ــش را ل ــردی زن ــر م ــت: »اگ می گف
مجــازات شــود بــاز ایــن فرهنــگ افغانســتانی بــه آن مــرد پــس از 
ــد«! آخــر  ــده بمان مجــازات چطــور اجــازه می دهــد کــه زن را زن
ــت  ــوزد زن را ل ــردش می آم ــه م ــت ک ــه فرهنگی س ــن چگون ای
ــت  ــل دفاعی س ــگ قاب ــه فرهن ــن چگون ــاز ای ــد؟ ب ــوب کن و ک
ــت؟  ــش انسانی س ــد؟ کجای ــم می ده ــتن را ه ــزه ی کش ــه انگی ک
ــان و ادبیــات  کجــای ایــن فرهنــگ خــرد پســند اســت؟ ایــن زب
زن ســتیزانه در منابــر مســاجد مــا بایــد بــه ادبیــات نــرم و اخــالق 

ــد. ــی کن ــه جاخال مداران
ــا  ــگاه های م ــدارس و دانش ــب، م ــی مکات ــاب آموزش نص
ــات فارســی  ــل نیســت. از کتاب هــای ادبی ــه زن قای جایگاهــی ب
ــودم،  ــوز ب ــن دانش آم ــه م ــف دوازده، زمانی ک ــا صن ــف اول ت صن
پنــج قصــه و افســانه، داســتان و شــعری کــه بــه اهمیــت و برابــری 
ــود. از  ــا نب ــور م ــی کش ــاب آموزش ــد، در نص ــه باش زن پرداخت
»الــف- اللــه« و » ب- بابــا« شــروع کردیــم تــا »ج -جــواری« 
ــه  ــای مردان ــور نام ه ــر مح ــه اش ب ــم، هم ــام کردی ــر تم ــی آخ و ال
می چرخیــد. تنهــا در کتاب هــای صنــف هفــت- تــا دوازده چنــد 
شــعری از رابعــه بلخــی، محجوبــه هــروی و پرویــن اعتصامی کــه 
ــوای زن محــور، اســت و تمــام.  ــه محت ــد، ن ــه دارن ــام زنان تنهــا ن
ــم همــه اش قصــه ی آدم کشــی شــاهان  ــه می خوانی ــی ک تاریخ های
و تعــدد ازدواج هــای سیاســی بــا قبایــل گوناگــون اســت. بــا ایــن 
حــال، مــرد ایــن جامعــه اگــر باســواد شــود )خوانــدن و نوشــتن 
یــاد بگیــرد( از حــق و حقــوق انســانی خــود و زن چــه می دانــد؟ 
چقــدر شــخصیت وی می توانــد در برابــر زن انعطاف پذیــر و نــرم و 
مالیــم تربیــت شــود؟ حتــا دختــران اگــر در چنیــن بســتری دانــش 
فــرا بگیرنــد از خــود بیگانــه تربیــت می شــوند، چیزهایــی را فــرا 

ــت. ــه بوده اس ــای مردان ــور ارزش ه ــر مح ــه ب ــد ک می گیرن
بــه هرانجــام، تمامــی کانون هــای تربیتی-اجتماعی کــه 
شــخصیت انســان افغانســتانی در آن شــکل می گیــرد و از آن اثــر 
می پذیــرد، فاقــد ادبیــات و فرهنگی ســت کــه بتوانــد شــخصیت 
آشــتی پذیر بــا حــق انسانی-مســاوی بــه زن و مــرد تولیــد کنــد. 
لــذا ضــرورت اســت تــا ادبیــات ایــن مکان هــای مصــدری تغییــر 

کنــد.

ــع  ــه موان ــت ب ــا و عنای ــه ی فعالیت ه ــترش دامن ــا گس ب
موجــود کــه گه گاهــی از قــدرت و کارکــرد زنان، کاســته و آنــان را 
خانه نشــین می کــرد، مــردان بــا اســتفاده از ایــن فرصــت طالیــی 
و قــدرت بیشــتر بدنــی، موقعیــت زنــان را اشــغال کــرده و آنــان 
را عملــن بــه حاشــیه راندنــد. اینــان امــا برخــالف زنــان بــه ایــن 
ــیادت و  ــترش س ــر گس ــالوه ب ــرده و ع ــت نک ــز قناع ــدازه نی ان
آقایــی خــود و تصــرف تمامــی امتیــازات زنــان، آنــان را بــه کنیزان 
و نوکــران زرخریــد خــود تبدیــل کــرده و عمومــن زنــان را پایین تــر 

از حیوانــات قــرار دادنــد:
»ظهــور »خانــواده پدرشــاهي« ضربــت محکمــي بــراي از 
ــه بعــد زن و  ــن ب ــه شــمار مــي رود؛ از ای ــردن ســلطه زن ب بیــن ب
فرزنــدان اش عنــوان مملــوك پــدر یــا بــرادر بــزرگ و پــس از آنــان 
شــوهر او را پیــدا کردنــد. بــراي زناشــویي، همان گونــه کــه غــالم 
ــگام  ــد، و هن ــز مي خریدن ــد، زن را نی ــازار مي خرن ــز را در ب و کنی
وفــات شــوهر، زن نیــز ماننــد انــواع دیگــر دارایــي وي بــه میــراث 
ــر  ــد و جزای ــه جدی ــد: گین ــاط، مانن ــي از نق ــت. در بعض مي رف
ســلیمان و فیجــي و هندوســتان و غیــره، زن را خفــه مي کردنــد 
ــا از وي مي خواســتند  ــا شــوهر مــرده در گــور مي گذاشــتند ی و ب
کــه خــود را بکشــد تــا در حیــات آن جهانــي بــه خدمــت شــوهر 
قیــام کنــد. زن؛ در سیســتم پدرشــاهي، موظــف بــود کــه عفــت 

خــود را تــا پیــش از زناشــویي حفــظ کنــد و پــس 
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 شماره تماس:  
 fa.hkormlin@ofni :نشانی برقی

خواننــدگان عزیــز؛ نیــم رخ بــدون جهت گیــری خــاص سیاســی، 
ــد. ــران نشــر می کن ــته ها را از صاحب نظ ــاالت و نوش مق

ــه دوش  ــر ب ــب دیگ ــؤولیت مطال ــم رخ، مس ــرد نی ــز رویک ج
ــت. ــندگان اس نویس

هفته نامه ی نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

قسمت چهارم

صفحه 3

صفحه 3

زنان  در مسیر تاریخ

0798898894
0744021952

نیمرخدیگر

ضرورت تغییر ادبیاِت مکان های 
مصدری در باره ی زن
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  کلیم الله همسخن
دیدگاه

  صبور بیات
نقد

  حسین رهیاب بلخی
پژوهش


