
نقطهسِرخط
ــا  ــا پیدایــش و گســترش ویــروس کرون ب
)کویــد1۹( تهدیــد مــرگ، جــدی و سراســری 
ــترش  ــی از گس ــار ناش ــه ی مرگب ــد. فاجع ش
ــی را در  ــوار زندگ ــتر هم ــروس، بس ــا وی کرون
ــان  ــعه یافته جه ــورهای توس ــن کش خوب تری
ــروس  ــن وی ــترش ای ــید. گس ــش کش ــه چال ب
در کم تریــن زمــان همه گیــر گردیــد. اکثــر 
ــار  ــا دچ ــد کرون ــا تهدی ــان ب ــورهای جه کش
یــادی در ایــن فاجعــه ی  شــدند. انســان های ز
جهانــی جــان شــان را از دســت داد. روال 
ــاختارهای  ــورد. س ــم خ ــی بره ــادی زندگ ع
ــای  ــی و رویه ه ــادی، سیاس ــی، اقتص فرهنگ
ــوالت  ــی و تح ــا دیگرگون ــتن ب ــون زیس گوناگ

ــه همــراه شــد. ــی ب نامتعارف

کشوری ســت  کــه  افغانســتان 
و  ســیاه روزی ها  گــودال  در  افتــاده  گیــر 
و  انتشــار  بــا  تمــام،  فاکت زدگی هــای 
عــادی  رونــد  کرونــا  ویــروس  گســترش 
زندگــی بــه ویــژه در کابــل و چنــد شــهر 
ــتانی در  ــان افغانس ــد. انس ــل ش ــر مخت دیگ
محاصــره ی وحشــتناک فقــر، نــا امنــی و 
بیــکاری بــه ســر می بــرد، انتشــار و گســترش 
ویــروس کرونــا تهدیــد جــدی و جدیــدی بــود 
کــه بــر انبــوه چالش هــای دیگــر افــزوده 
ــرده  ــق ک ــا خل ــه کرون ــی ک ــد روان شــد. تهدی
بــود، بســیار جــدی و نگــران کننــده بــه شــمار 
ــه  ــتان ن ــوگمندانه افغانس ــرا س ی ــت. ز می رف
ــن  ــان ای ــرای تشــخیص و درم ــت الزم ب ظرفی
ــی الزم  ــه توانای ــت، ن ــار را داش ــروس مرگب وی
ــکات  ــه مش ــیدگی ب ــری و رس ــرای پیش گی ب
ــم  ــان کاه حاک ــراس ج ــذا ه ــهروندان را. ل ش
برهــم  اجتماعــی  نظــم  شــیرازه ی  و  شــد 

ــورد. خ

کم تریــن  حالت هــای  چنیــن  در 
کار ممکــن بــرای جلوگیــری از گــردش و 
ــردش  ــع گ ــه و قط ــروس، قرنتین ــترش وی گس
ــراد  ــوی اف ــه از س ــود ک ــزاری ب ــه اب ــر گون ه
بــه  نیــم رخ  می شــد.  دســت  بــه  دســت 
ــن  ــا درک ای ــوان یــک رســانه ی مســؤول ب عن
ــود  ــی خ ــرات چاپ ــه نش ــوار ب ــت دش وضعی
ــی  ــای چاپ ــرا فعالیت ه ی ــت زد. ز ــد ایس کلی
از یــک طــرف تهدیــدی بــرای اعضــای کاری 
نیــم رخ بــه حســاب می  آمــد و از طــرف دیگــر 
گــردش هفته نامــه می توانســت ســبب انتقــال 
ــه فــردی دیگــری شــود.  ویــروس از فــردی ب
بنابرایــن؛ ســه مــاه پیــش نشــرات چاپــی خــود 
ــراتی  ــای نش ــا فعالیت ه ــم. ام ــق کردی را متوف
نیــم رخ از طریــق ســایت نیــم رخ و شــبکه های 
جریــان  تویتــر  و  فیس بــک  اجتماعــی 
داشــت. اکنــون بــا عــادی شــدن نســبی 
وضعیــت، تصمیــم گرفتیــم تــا هفته نامــه را بــه 

ــم. ــر کنی ــز نش ــی نی ــه ی چاپ گون

ضــرورت فعالیــت نیــم رخ بــه عنــوان 
ــن  ــوان در چنی ــرای بان ــژه ب ــک رســانه ی وی ی
برخــوردار  بــاالی  اهمیــت  از  شــرایطی، 
ــزرگ در  ــول ب ــرف تح ــا در ش ــرا م ی ــت. ز اس
ــی  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــای سیاس عرصه ه
کان  تحــوالت  و  صلــح  بحــث  هســتیم. 
سیاســی و اجتماعــی بــرای زنــان اهمیــت 
پســین  ســال   1۹ در  زنــان  دارد.  ویــژه 
پیشــرفت های چشــم گیر و انــکار ناپذیــری 
روز  هــر  گذشــت  بــا  هرچنــد  داشــته اند. 
ــرای  ــه ب ــود. عرص ــوارتر می ش ــت دش وضعی
ــه  ــونت ها علی ــزان خش ــر، می ــتن تنگ ت زیس
ــان  ــهم زن ــت و س ــش اس ــه افزای ــان رو ب زن
ــه آن  ــروت ن ــدرت و ث ــاختارهای ق ــه در س ب
اســت کــه انتظــار مــی رود، امــا بحــث صلــح 
ــری  ــگاه تحج ــه ن ــروه  ک ــی گ ــان یعن ــا طالب ب
ــؤولیت  ــان دارد، مس ــه زن ــبت ب ــر نس و نابراب
و  گروه هــا  و  دیگراندیــش  مــردان  زنــان، 
و  حقــوق  راســتای  در  کــه  را  نهادهــای 
و  حقــوق  ویــژه  بــه  بشــری  آزادی هــای 
آزادی هــای زنــان فعالیــت دارنــد، چنــد برابــر 

. می کنــد

متعهــد  نیــم رخ  شــرایطی  چنیــن  در 
تــا اســتوارتر از همیشــه در ســپهر  اســت 
ــد  ــنگر باش ــد و س ــور بدرخش ــانه ای کش رس
بــرای بیــان دیــدگاه و بســتر بــرای بلنــد 
ــان کــه در عرصــه ی  ــان و آن کــردن صــدای زن
ــت  ــانی فعالی ــر انس ــای براب ــوق و آزادی ه حق
می کننــد. چــاپ و نشــر مجــدد نیــم رخ را بــه 
ــهروندان  ــه ی ش ــان هم ــده ی درخش ــد آین امی
ــم. ــی  می گیری ــان پ ــژه زن ــه وی ــتان ب افغانس
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ــا  ــکل و معن ــر ش ــای بش ــه  ی جامعه ه ــه تجرب ــدرز بناب ــد و ان پن
گرفتــه اســت؛ معمولــن در جمله هــا و گزاره هــای خوش ســاخت 
ــخنی  ــه و س ــت. نکت ــده اس ــه ش ــا ارای ــار( و در بیت ه ــخنان قص )س
کــه در ایــن پنــد و اندرزهــا وجــود دارد، فــرم خوش ســاخت و 
جمال شناســیکی کــه ایــن پنــد و اندرزهــا دارد، باعــث می شــود 
حافظــه  ی ذهنــی افــراد جامعــه را شــکل بدهنــد. کــردار افــراد 
به اســاس ایــن پندهــا مــورد قضــاوت قــرار بگیــرد و موقعیــت 
اندرزهــا  و  پنــد  ایــن  بنابــه  نیــز  افــراد  فرهنگــی  و  اجتماعــی 

دســته بندی و خــوب و بــد تلقــی شــود. 

ــا  ــد و اندرزه ــن پن ــاس ای ــود به اس ــدرش دزد ب ــی پ ــر کس اگ
فرزندانــش دزد و بــد ذات دانســته می شــود. اگــر کســی پــدرش 
پادشــاه بــود فرزندانــش شــاهزاده و نیک گوهــر تصــور می شــود. 
ــد  ــد، فرزن ــظ کن ــی اش را حف ــگاِه دهقان ــد جای ــان بای ــد دهق فرزن
یــرا گوهــِر وجــودی و ذات  اربــاب جایــگاِه اربابــی اش را نگــه دارد. ز
ــاس  ــان به اس ــد دهق ــن؛ فرزن ــاوت دارد. بنابرای ــان تف ــاب و دهق ارب

ــود.  ــاب ش ــد ارب ــا نمی توان ــد و اندرزه ــن پن ای

ــور  ــی و ُفلکل ــگ مردم ــی و در فرهن ــون فارس ــات و مت در ادبی
ــزاران  ــت ه ــت و معرف ــه حکم ــم ک ی ــاد دار ی ــدرز ز ــد و ان ــی پن فارس
ســال جامعــه را در خــود دارد. ایــن پنــد و اندرزهــا دارای تجربه هــای 
معرفتــی و آموزشــی خــاص اســتند کــه انســان های تیزهــوش 
ــت  ــار و موقعی ــار و گفت ــناخت از رفت ــه و ش ــاس تجرب ــه به اس جامع
افــراد جامعــه در مناســبات ســاختاری ثابــت اجتماعــی و فرهنگــی آن 
روزگار بــه درک ایــن پنــد و اندرزهــا رســیده اند، ایــن پنــد و اندرزهــا 

ــد.  ــه کرده ان را ارای

ــک  ــر کشــت. ی ــا تب ــم زن خــودرا ب پارســال منصــور کاکای
بــار بــه گردنــش زده بــود، یکــی دیگــر هــم بــه فرقــش. مغــزش 
ریختــه بــود روی فــرش و دختــر کوچکــش ســه روز بــرای مــرگ 
مــادرش گریــه کــرده بــود. وقتــی منصــور دســتگیر شــد، گفــت 
زنــش را به خاطــری کشــته کــه آن شــب غــذای درســت نپختــه، 
ــش  ــت حرف ــه رف ــم ک ــه. دادگاه ه ــم ریخت ــش را ک ــی نمک یعن
ــش  ــد زن ــز می گوی ــت نی ــدان هس ــه در زن ــاال ک ــود. ح ــن ب همی

ــاز ازدواج کنــد و اگــر زنــش نمــک غــذا را  ــاره آزاد شــود، ب دوب
یــاد کــرد او را هــم بــا تبــر بکشــد. کــم و ز

*
و  دریــدن  قتــل،  خشــونت،  از  حــرف  وقتــی  اینجــا 
بریــدن زنــان بــه میــان می آیــد، همیشــه برهــان  محکمــی 
ــه در  ــت- حاالنک ــت نیس ــا و... در دس ــی، زن ــون بدکاره گ چ

فاحشه ســازی و بدکاره گــی زنــان فرشــته ها و 
ــه  ــت ک ــن مردهاس ــد، همی ــش ندارن ــک نق مای

یعقوب یسنا

تحلیل

چنان کــه اشــاره شــد، پنــد و اندرزهــا دارای نکته هــای معرفتــی 
و ســاخت و فــرم جمال شناســیک و ادبــی اســتند. بنابرایــن؛ از نظــر 
از  دارنــد.  اهمیــت  یبایی شناســی(  )ز جمال شناســی  و  معرفتــی 
ــث  ــه بح ــذرم ب ــا می گ ــد و اندرزه ــیک پن ــرم و جمال شناس ــث ف بح

ــردازم.  ــا می پ ــد و اندرزه ــوای پن ــه داری و محت نکت

ــا و  ــی نکته ه ــی و مصداق ــر تجرب ــت که از نظ ــن اس ــش ای پرس
محتــوای ایــن پنــد و اندرزهــا درســت اســت یــا نیســت؟ پاســخ بــه این 
پرســش از طرفــی قطعــی نیســت و از طرفــی عمومــی نیســت. چــرا 
ــبتن  ــت و نس ــبتن درس ــد نس ــه می توان ــرای این ک ــت؟ ب ــی نیس قطع
نادرســت باشــد. چــرا عمومــی نیســت؟ بــرای این کــه می توانــد 

ــی  ــی دیگــر نادرســت باشــد. یعن ــی درســت باشــد و در زمان در زمان
ــی  ــی و بوم ــی، فرهنگ ــا تاریخ ــد و اندرزه ــتگاِه پن ــه خاس طوری ک
ــی  ــژه تاریخ ــی، به وی ــز فرهنگ ــا نی ــتی آنه ــتی و نادرس ــتند، درس اس

اســتند. 

ــتی و  ــه درس ــد ک ــن باش ــث ای ــد بح ــاس می توان ــن اس ــه ای ب
نادرســتی محتــوای پنــد و اندرزهــا را چگونــه شناســایی کنیــم؟ 
ــا،  ــد و اندرزه ــتی پن ــتی و نادرس ــی درس ــه چگونگ ــت ب ــر اس بهت

دیــد تاریخــی، فرهنگــی و جامعه شناســانه داشــته 
باشــیم. معنــاداری هــر پنــد و انــدرز را در ارتبــاط بــه 
تجربه هــای زندگــی تاریخــی و فرهنگــی جامعه هــای 

ــه دلیــل کم نمکــی غــذا کشــته. اعتــراف می کنــد کــه زنــش  را ب
ــه دارای اعمــال ناخوشــایند دیگــر. ــوده و ن ــدکاره ب ــه ب ن

ــود.  ــل از ازدواج آدم کتاب خــوان و روشــنفکر ب منصــور قب
ــی ازدواج  ــی وقت ــرد. ول ــات می ک ــه او مباه ــا ب ــوم م ــه ی ق هم
کــرد، نمی دانیــم کــه چــه شــد، روشــنفکری و تمــام کتاب هــای 
کــه مطالعــه کــرده بــود بــه  یکباره گــی شست وشــو شــد، 

ــر کشــت. ــا تب ــش را ب چنانکــه زن
حــاال کــه ده ســال محکــوم بــه زنــدان شــده، مــا می ترســیم 

بدآموزیازپند،اندرزوحکایتهای
حکیمانهدرزبانپارسى

 خشنود خرمی
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ــد.  ــی کنن ــال دادخواه ــورت فع ــه ص ــد ب ــن بای ــان فعل زن
نگرانــی جــدی دیگــر مــا شــورای عالــی مصالحــه اســت. 
نهــادی کــه تصمیم گیرنــده ی اصلــی ایــن گفتمــان اســت. 
ــان  ــا زن ــدند، ام ــاب می ش ــان انتخ ــد از آدرس زن ــان بای زن
عضــو هیــأت مذاکــره بازهــم از ســوی خــود مــردان صورت 
می گیــرد. ارچنــد همــه زنــان بــرای مــا قابــل اعتمــاد انــد 
امــا ظرفیت هــا و تعهــد بــه ارزش هــا شــاید متفاوت باشــد. 
در شــورای عالــی مصالحــه بایــد زنــان نقــش مهــم داشــته 
باشــند؛ چــون ایــن شــورا مرکــز تصمیم گیــری اســت، بایــد 

ــا آجنــدای  ــر باشــد ت ــان پررنــگ و مؤث حضــور زن
ــازند. ــل س ــه دخی ــان را در پروس ــر زن ــورد نظ م

بخش اول
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ــا  ــرای گفت وگــو ب ــم کروخیــل، ســپاس از این کــه ب خان
نیــم رخ وقــت گذاشــتید. در مــورد جایــگاه سیاســی زنــان و 
اهمیــت آن؛ انتظــاری را کــه مــا از نظام دموکراســی داشــتیم 
ایــن بــود کــه زنــان افغانســتان در چارچــوب آن رشــد کننــد 
ــا بــه  و از حاشــیه ی جامعــه و سیاســت بــه متــن بیاینــد، آی

ایــن اهــداف نایــل شــده ایم یــا نــه؟
تشــکر، در مــورد اینکــه در حیــات سیاســی مملکــت زنــان 
ــری  ــن و مرکــز تصمیم گی ــه مت در کجاســت؛ واقعــن از حاشــیه ب
آمده انــد یــا نــه؟ بایــد بگویــم کــه زندگــی زنــان امــروز بــا دیــروز 
ــه وجــود آمــده اســت.  قابــل مقایســه نیســت؛ یعنــی تغییراتــی ب
ــد  ــه گذرانده ان ــِک را ک ــای تاری ــام دوره ه ــه تم ــبت ب ــان نس زن
ــی  ــد چشم پوش ــه نبای ــد ک ــرار دارن ــری ق ــت بهت ــون در وضعی اکن
شــود. امــا اینکــه زنــان در افغانســتان واقعــن در سیاســت کشــور 
برانگیــز اســت. چــرا؟  تصمیم گیرنــده باشــند هنــوز ســوال 
ــه اســت. سیاســت مداران  ــن مردان به خاطــر اینکــه سیســتم کامل
نیــز در کنــار مــردان تکنوکــرات و  جنگجــو و جنگ ســاالر 
ــت در  ــگ مقاوم ــوز فرهن ــتند. هن ــل سیاس ــوز دخی ــی هن مدن
ــی  ــم ط ــر می کن ــود دارد. فک ــان وج ــر زن ــور بیش ت ــر حض براب
چنــد ســال اخیــر دروازه ی ورود زنــان بــه متــن قضایــای سیاســی 
کشــور تــا انــدازه ای بــاز شــد. امــا دخیل شــدن زنــان در سیاســت 
ــف  ــات مختل ــیون در طبق ــه سیاس ــوی هم ــر از س ــت اگ مملک
پذیرفتــه و حمایــت نشــود، بازهــم حضــور زنــان بــه شــکل 
ســمبولیک می مانــد. یعنــی زنــان در سیاســت حضــور دارنــد ولــی 

ــت. ــوال اس ــای س ــم ج ــان هنوزه ــذاری آن تاثیرگ

ــاز گذاشــته  ــد کلیــت نظــام فضــا را ب یعنــی شــما می گویی
امــا زنــان به خاطــر وجــود سیســتم مردســاالری هنــوز 

ــد؟ ــور ندارن ــت کش ــر سیاس ــذار ب ــور تأثیرگ حض
کل نظــام نــه، فکــر می کنــم رییــس جمهــور و تعــداد 
ــت  ــان در سیاس ــور زن ــه حض ــد ک ــیون می خواهن ــی  از سیاس کم
کشــور تأثیرگــذار باشــد، امــا سیســتم سیاســی اینقــدر زن ســتیز، 
مردســاالر و افــراط گراســت کــه بــه اشــکال مختلــف ایــن 
پروســه را اخــال می کنــد. مثلــن مــن منحیــث ســفیر در کانــادا 
مقــرر شــدم؛ یعنــی راه بــرای ســفیر شــدن زنــان بــاز اســت. امــا 
همــکاران وزارت خارجــه و کارمنــدان ســفارت مخالــف کار کردن 
بــا یــک ســفیر زن بودنــد. عــدم حمایــت ایــن سیســتم باعث شــد 
ــل سیســتم سیاســی  ــردان دخی ــرای م ــی ب ــم. یعن کارم را رهــا کن
کشــور هنوزهــم عــار و ننــگ اســت کــه چطــور حضــور زنــان را 

ــد! ــود بپذیرن ــر از خ ــی های باالت در کرس

ــه  ــت علی ــن مقاوم ــث ای ــی باع ــه عوامل ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ارتقــای زنــان در سیاســت می شــود؟

ــن مقاومــت وجــود دارد چــه آن را عــرف ســنتی بگوییــد  ای
یــا مردســاالری ویــا زن ســتیزی؛ چــون انســان هایی کــه در 
و  رشــد  تماشــای  تحمــل  شــده اند  بــزرگ  حالــت جنگــی 

ندارنــد. را  زنــان  تصمیم گیرندگــی 

ــه  ــان ب ــا زن ــورد ب ــت برخ ــر در درون دول ــود اگ ــن وج ــا ای ب
ــد  ــد منحیــث ســفیر کار کن ــه ای باشــد کــه یــک زن نمی توان گون
پــس سرنوشــت زنــان در پروســه های بــزرگ ملــی ماننــد: صلــح 
چــه خواهــد شــد؟ و مواجهــه مــا بــا گروهــی کــه هیــچ زنــی در 
ســاختار قــدرت و گــروه شــان ندارنــد چگونــه خواهــد بــود؟ در 
حالــی کــه در پروســه صلــح نگرانــی جــدی مــردم قربانــی شــدن 

ــان اســت. حقــوق و آزادی هــای زن

زنــان در ایــن پروســه بــدون شــک چالش هایــی را خواهنــد 
ــا  ــح، م ــرای صل ــت ب ــده ی دول ــره کنن ــأت مذاک ــت. در هی داش
یــم. امــا فقــط چهــار تــن شــان خانم هــا  یــک هیــأت 21 نفــره دار
هســتند. ایــن چهــار زن بایــد ابتــدا بــر هفــده عضــو تیم خودشــان 
چقــدر تأثیرگــذاری خواهنــد داشــت تــا در میــز مذاکــرات صلــح 
کل اعضــای تیــم از مســایلی کــه بــرای زنــان مهــم اســت دفــاع 
ــره  ــأت 20 نف ــک هی ــان ی ــروه طالب ــل، گ ــرف مقاب ــد. در ط کنن
ــی در  ــت. یعن ــان نیس ــن ش ــی در بی ــچ زن ــه هی ــرده ک ــی ک معرف
رونــد مذاکــرات صلــح در حقیقــت چهــار زن در مقابــل 37 مــرد 
قــرار دارنــد. بــرای مــا جــای ســوال اســت کــه آیــا هفــده آقایــی 
کــه نماینــدگان دولــت افغانســتان اســتند حتمــن ارزش هــای زنــان 
ــو  ــه عض ــی ک ــر زنان ــن خاط ــه همی ــت؟ ب ــم اس ــان مه ــرای ش ب
هیــأت مذاکره کننــده اســتند واقعــن بــا مشــکات بــزرگ روبــه رو 
ــدارد؛ چهــار  ــوازن در نمایندگــی وجــود ن ــود. چــون ت خواهنــد ب
ــن  ــده ت ــب و هف ــن شــان طال ــه بیســت ت ــا ک ــر 37 آق زن در براب
دیگــر ذهنیــت نیمــه طالبانــی دارنــد. هــراس مــا ایــن اســت کــه 
مبــادا مــا زنــان هم چنــان کــه بازنــده ی جنــگ بودیــم، بازنــده ی 

صلــح نیابتــی نیــز باشــیم.

زنــان در افغانســتان ســوژه ی صلــح بــوده و همیشــه حقــوق 
و آزادی هــای شــان مــورد بحــث رســانه ها و افــکار عمومــی  
قــرار دارد. بــا ایــن جایــگاِه زنــان در دولــت کــه تأثیرگــذاری 
ســاختار  در  و  ندارنــد  تصمیم گیری هــا  بــر  چندانــی 
ــس  ــد، پ ــگ دارن ــور کم رن ــز حض ــده نی ــأت مذاکره کنن هی
سرنوشــت ارزش هــای زنــان پــس از صلــح چــه خواهــد شــد؟
ــد.  ــی کنن ــال دادخواه ــورت فع ــه ص ــد ب ــن بای ــان فعل زن
نگرانــی جــدی دیگــر مــا شــورای عالــی مصالحــه اســت. نهــادی 
ــد از  ــان بای ــت. زن ــان اس ــن گفتم ــی ای ــده ی اصل ــه تصمیم گیرن ک
آدرس زنــان انتخــاب می شــدند، امــا انتخــاب زنــان عضــو هیــأت 

یابــی می کنیــد؟ در کشــور چگونــه ارز
ــای  ــتان، ارزش ه ــاف در افغانس ــوای ایت ــل ورود ق در اوای
مدنــی بــرای شــان بســیار مهــم بــود تــا مــردم خودشــان را قانــع 
ــم؛  ــر می جنگی ــوق بش ــی و حق ــرای دموکراس ــا ب ــه م ــد ک کنن
ضمــن اینکــه اهــداف خودشــان را داشــتند. اهــداف شــان جنــگ 
علیــه تروریــزم در منطقــه بــود. چــون منافــع خودشــان در خطــر 
ــی ضمــن درنظرداشــت  ــه برداشــت مــن هــر دولت ــود. ب ــاده ب افت
ــکا  ــز دارد. امری ــی نی ــع ملــی خــودش، مســؤولیت بین الملل مناف
در رأس همــکاران بین المللــی افغانســتان مســؤولیت دارد تــا 
ــکا در افغانســتان  تعهداتــش را عملــی کنــد. نفــس حضــور امری
کشــور مــا را آســیب پذیر ســاخت. پاکســتان و ایــران بــا اســتفاده 
ــت  ــد مملک ــد و گفتن ــک کردن ــرادی را تحری ــت اف ــن فرص از ای
تــان اشــغال شــده، جهــاد کنیــد. محمــود احمــدی نــژاد رییــس 
ــتان  ــوری افغانس ــت جمه ــون ارگ ریاس ــران از تریب ــور ای جمه
اســتفاده کــرد و اعــام کــرد کــه افغانســتان اشــغال شــده اســت. 
پاکســتان نیــز مــدارس دینــی را راه انداختــه و گروه هــای افراطــی 
مذهبــی را انگیــزه ی جنــگ در افغانســتان می دهــد. چــون 
ــن مســؤولیت  ــا را آســیب پذیر ســاخته، بنابرای ــکا م حضــور امری
بین المللــی نیــز دارد. امــا در میــز توافــق صلــح امریــکا بــا 
ــور  ــتان حض ــت افغانس ــب دول ــده ای از جان ــچ نماین ــان هی طالب
ــزار  ــج ه ــی پن ــرای رهای ــکا ب ــم امری ــان تصمی ــت. هم چن نداش
زندانــی طالبــان نقــض اســتقال سیاســی افغانســتان اســت و ایــن 
ــاد  ــان ایج ــدات آن ــورد تعه ــدی را در م ــای ج ــوع نگرانی ه موض

می کنــد.

ــد  ــتان پابن ــال افغانس ــش در قب ــر تعهدات ــکا ب ــی امری یعن
ــت؟ نیس

ــر  ــرف ب ــه ص ــدارد بلک ــد ن ــه تعه ــا ک ــه تنه ــم ن ــر می کن ــن فک م
منافــع شــخصی خودشــان فکــر می کنــد تــا منافــع افغانســتان و 

ــکا. ــی امری ــؤولیت بین الملل مس

ــرای  ــتان ب ــی افغانس ــکاران بین الملل ــت هم ــور و حمای حض
ــد و  ــدم تعه ــد ع ــس پیام ــود. پ ــدواری ب ــای امی ــان ج زن

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــان چ ــروج ش خ
حضــور شــان بــرای مــا یــک فرصــت بــود. نهادهــای مدنــی 
فعــال شــد، بازســازی صــورت گرفــت، ارزش هــای دموکراتیــک 
نهادینــه شــد، حقــوق زن، حقــوق شــهروندی و آزادی بیــان 
ــه وجــود آمــد؛ وضعیــت اقتصــادی مملکــت تغییــر کــرد. امــا  ب
ــرا را  ــای افراط  گ ــد گروه ه ــه ی رش ــان زمین ــور ش ــه ی حض نتیج
یــادی گرفــت. فعلــن خــروج  نیــز فراهــم کــرد و از مــردم قربانــی ز
ــن  ــر ای ــکا از افغانســتان یــک مســأله اســت و مســأله  مهم ت امری
ــتی  ــای تروریس ــا گروه ه ــود دارد ت ــی وج ــه تضمین ــه چ ــت ک اس

ــد؟ ــاد نمی کن ــه ایج ــان و منطق ــرای جه ــکلی ب مش

ــه  ــح ب ــق صل ــا تواف ــاری آی ــد ج ــه رون ــر ب ــما نظ ــر ش ــه نظ ب
ایــن زودی هــا در کار خواهــد بــود؟ اگــر ایــن توافــق صــورت 
ــا  ــان ب ــرد طالب ــی رویک ــح سیاس ــن صل ــس از ای ــرد، پ بگی

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــان چگون زن
ابتــدا می خواهــم بگویــم کــه خــروج امریــکا حتمــی  
نخواهــد بــود. یعنــی در ضمایــم توافق نامــه قطــر میــان امریــکا و 
طالبــان ســه پایــگاه نظامــی  امریــکا در افغانســتان باقــی خواهــد 
مانــد کــه به خاطــر مصالــح جنگجویــان طالبــان همگانــی نشــده 
ــروج  ــس از خ ــکا پ ــه امری ــت ک ــن اس ــر ای ــأله دیگ ــت. مس اس
ــده  ــش و القاع ــه داع ــگ علی ــرای جن ــان را ب ــی اش طالب احتمال
ــداوم  ــد. بازهــم افغان هــا کشــته می شــوند. در ت اســتخدام می کن
جنــگ بــدون شــک همــه اقشــار کشــور قربانــی خواهنــد شــد. 

ــد ندارنــد. امــا طالبــان نیــز تعریــف دقیــق از افغانســتان جدی

شــاید طالبــان یــک میلیــون همفکر داشــته باشــند، امــا زنان 
ــن  ــن ای ــده گرفت ــد. نادی ــون نفرن افغانســتان حــدود شــانزده میلی
تعــداد شــهروندان ناممکــن اســت. در ضمــن جوانــان افغانســتان 
کــه خواســتار نظــام طالبانــی نیســتند. یعنــی بیــش از 20 میلیــون 
نفــر نفــوس کشــور جــوان اســت و همــه افغانســتاِن دموکراتیــک 
ــی  ــز ط ــی  نی ــای قوم ــی. گروه ه ــام طالبان ــه نظ ــد ن می خواهن
ــه ســادگی  ــه دســت آورده کــه ب چهــار دهــه جنــگ انســجامی  ب
تســلیم طالبــان نخواهنــد شــد. بنابرایــن؛ طالبــان بایــد روی ایــن 
موضــوع فکــر کننــد کــه اگــر بخواهنــد مثــل گذشــته عمــل کننــد 
ــان  ــوند. طالب ــه نمی ش ــتان پذیرفت ــردم افغانس ــوی م ــز از س هرگ
ــد ارزش هــای  ــات سیاســی داشــته باشــند بای ــد حی ــر بخواهن اگ
ــون  ــد. چ ــتان را بپذیرن ــان افغانس ــان و جوان ــادی، زن ــردم ع م
ــه رو اســتند بخــش بســیار  ــان روب ــا آن چهره هــای سیاســی کــه ب
ــتان  ــردم افغانس ــی از کل م ــان نمایندگ ــد؛ آن ــی از مردم ان کوچک
ــغ  ــان مناف ــرای ش ــه هم ــی ک ــه ی کوچک ــز حلق ــه ج ــد ب نمی کنن

ــد. مشــترک دارن

ــب  ــره از جان ــأت مذاک ــای هی ــی از اعض ــی یک ــه کوف ی فوز
دولــت اســت. او بارهــا گفتــه کــه طالبــان تغییــر کــرده؛ آیــا 
ــان در  ــرد طالب ــی و عملک ــت سیاس ــی در ذهنی ــما تغییرات ش

ــد؟ ــان می بینی ــال زن قب
ــه را  ــب دختران ــوز مکات ــرا هن ــرده چ ــر ک ــان تغیی ــر طالب اگ
بــه آتــش می کشــند؟ اگــر ایــن یــک خطــا از ســوی جنگجویــان 
ــرار  ــو تک ــر کش ــار و در سراس ــار ب ــرا ب ــس چ ــت، پ ــان اس ش
ــر  ــان تغیی ــوزش زن ــال آم ــان در قب ــت طالب ــر ذهنی ــود؟ اگ می ش
ــت  ــا مأموری ــش زدن مکتب ه ــه آت ــد ک ــام کنن ــد اع ــرده بای ک
جنگجویــان شــان نبــوده بلکــه سرکشــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــوزی  ــان، آتش س ــدن معلم ــته ش ــد و کش ــن کار را نکردن ــا ای ام
مکتب هــای دخترانــه، محکمــه صحرایــی و سنگســار زنــان 
ــان  ــود. در زم ــرار می ش ــان تک ــک، همچن ــام کوچ ــک اته ــا ی ب
ــان هــم مــن کســانی را می شــناختم کــه طرفــدار  حاکمیــت طالب
ــم  ــر در تصمی ــاد تغیی ــدرت ایج ــا ق ــد، ام ــران بودن ــوزش دخت آم
نظــام طالبــان را نداشــتند. امــروز هــم شــاید افــراد سیاســی کــه 
ــفرهای  ــا س ــه و ب ــی رفت ــر و دب ــان در قط ــی از طالب ــه نمایندگ ب
ــند،  ــرده باش ــر ک ــور تغیی ــارج از کش ــی در خ ــی و زندگ بین الملل
ــل  ــم مث ــتان هنوزه ــل افغانس ــان در داخ ــان طالب ــی جنگجوی ول
ــا همــه  ــان بلکــه ب ــه تنهــا در قبــال زن گذشــته عمــل می کننــد، ن
شــهروندان کشــور. بنابرایــن مــن بــه تغییــر طالبــان شــک دارم.

و در آخر اگر حرف و پیامی  داشته باشید!
ــد  ــه بیایی ــت ک ــن اس ــم ای ــرای هموطنان ــن ب ــر م ــخن آخ س
مســؤولیت پذیر باشــیم. در قبــال مســایل مهــم ملــی ماننــد 
پروســه صلــح تماشــاچی نباشــیم. مــردم بایــد وضعیــت سیاســی 
کشــور و پروســه ی صلــح را نظــارت کننــد و اگــر تصمیــم به غیــر 
از منافــع شــان گرفتــه می شــود انتقــاد کننــد. یعنــی همــه اقشــار 
مــردم خودشــان را در ایــن پروســه دخیــل بســازند. بــه جامعــه ی 
جهانــی نیــز ایــن پیــام را برســانند کــه تنهــا صلــح سیاســی کافــی 
ــه  ــد هم ــم. بای ی ــم دار ــی ه ــح اجتماع ــه صل ــاز ب ــا نی ــت، م نیس
بخش هــای مــردم و نهادهــای مردمــی  مــا آمــاده ی برگشــت 
طالبــان بــه درون دولــت از طریــق صلــح باشــند تــا یــک جنــگ 
جدیــد رخ ندهــد و دیگــر اینکــه صــرف امضــای توافق نامــه صلــح 
مهــم نیســت، بلکــه حفــظ آن مهم تــر اســت. مــا بــه برنامه هــای 
ــح  ــق صل ــس از تواف ــتغال زایی پ ــازی و اش ــرای بازس ــدار ب دوام
ــد  ــن می گذارن ــر زمی ــاح ب ــه س ــی ک ــا جنگجویان ــم ت ی ــاز دار نی
ــن اســت  ــد. ســخن دیگــرم ای ــه ســنگر جنــگ برنگردن ــاره ب دوب
ــورای  ــان در ش ــادار زن ــر و معن ــور بیش ت ــان حض ــا خواه ــه م ک
ــت  ــتیم. حکوم ــده هس ــره کنن ــأت مذاک ــه و هی ــی مصالح عال
افغانســتان بایــد نقــش بیش تــری بــرای زنــان بدهــد تــا در 
ــتان  ــردم افغانس ــان و م ــت از زن ــی درس ــح نمایندگ ــه صل پروس

ــد. بتوانن

مذاکــره بازهــم از ســوی خــود مــردان صــورت می گیــرد. ارچنــد 
ــد  ــا و تعه ــا ظرفیت ه ــد ام ــل اعتمادن ــا قاب ــرای م ــان ب ــه زن هم
بــه ارزش هــا شــاید متفــاوت باشــد. در شــورای عالــی مصالحــه 
ــن شــورا مرکــز  ــان نقــش مهــم داشــته باشــند؛ چــون ای ــد زن بای
ــر باشــد  ــان پررنــگ و مؤث ــد حضــور زن ــری اســت، بای تصمیم گی

ــان را در پروســه دخیــل ســازند. ــا آجنــدای مــورد نظــر زن ت

آیــا مردانــی کــه دخیــل در ایــن پروســه اســتند از ارزش هــای 
زنــان حمایــت نخواهنــد کــرد؟

ــب  ــه از جان ــتند چ ــره اس ــأت مذاک ــو هی ــه عض ــی ک آقایان
دولــت باشــند چــه از جانــب گــروه طالبــان؛ مشــترکات خودشــان 
ــر  ــاید مهم ت ــان ش ــی ش ــه ی سیاس ــان معامل ــرای آن ــد. ب را دارن
ــدی  ــان، توانمن ــده زن ــان، آین ــارکت زن ــور و مش ــا حض ــد ت باش
زنــان، نقــش و ســهم زنــان در سیاســت آینــده ی مملکت. درســت 
ــه  ــد ک ــی را می گوین ــه ی کل ــک جمل ــن ی ــان فعل ــه طالب اســت ک
ــد  ــامی  درس بخوانن ــریعت اس ــوب ش ــد در چارچ ــان می توانن زن
و کار کننــد، امــا تعریــف و قرائــت آنــان از ایــن چارچــوب 
ــم  ــه بدان ــت ک ــم اس ــک زن مه ــث ی ــن منحی ــرای م ــت؟ ب چیس
ــردا  ــت و او ف ــریعت چیس ــای ش ــان از چارچوب ه ــت طالب قرائ
چگونــه عمــل خواهــد کــرد؟ امــا بــرای آقایانــی کــه بــه نمایندگــی 
از مــردم می رونــد شــاید ایــن مهــم نباشــد. از همیــن رو، بــرای مــا 
زنــان نظــام جمهــوری اســامی  افغانســتان مهــم اســت. چــون در 
یــک نظــام دموکراتیــک زن و مــرد، پیــر و جــوان جایــگاه خــودش 
را پیــدا می کنــد. امــا آیــا بــرای ایــن آقایــان هــم نظــام جمهــوری 
ــان؟  ــم ش ــوم و تنظی ــهم ق ــا س ــت ی ــم اس ــتان مه اسامی افغانس
ــان و مــردان در  بــه همیــن خاطــر می گوییــم کــه اولویت هــای زن

ایــن پروســه شــاید تفــاوت داشــته باشــد.

خانــم کروخیــل؛ در پروســه صلــح افغانســتان تنهــا مــا 
ــم،  ــم می گیری ــه تصمی ــتیم ک ــتان نیس ــهروندان افغانس ش
دســت خارجی هــا نیــز دخیــل اســت. تعهــد همــکاران 
بین المللــی افغانســتان را در حفــظ ارزش هــای دموکراتیــک 

گفت وگوی ویژه با بانو شینکی کروخیل، 
عضو پارلمان افغانستان

حسین احمدی

بازندهیجنگبودیم،امابازندهیصلحنباشــیمگفتوگو
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زنــان اســتفاده شــود. بنابــه انسان شناســی معاصــر ایــن بیت هــا 
ــا  ــن بیت ه ــرف ای ــخ مص ــتند. تاری ــان اس ــد انس ــد زن و ض ض
ــه بیت هــا در دیــوان شــاعران بــه  گذشــته اســت. بایــد ایــن گون
ــر  ــودن و خط ــد زن ب ــی ض ــود، در پاروق ــته ش ــرخ نوش ــط س خ

ــود.  ــح داده ش ــا توضی ــوزی بیت ه بدآم

ــدرز و  ــد و ان ــش پن ــت پژوه ــن یادداش ــن در ای ــد م قص
حکایت هــای حکمیانــه ی ادبیــات، متــون و زبــان فارســی 
ــازی  ــرای مسأله س ــوری ب ــرح تی ــن ط ــد م ــه قص ــت، بلک نیس
بدآمــوزی پنــد و اندرزهــا و حکایت هــای ادبیــات فارســی 
اســت که بایــد ایــن مســأله مــورد توجــه و پژوهــش قــرار 
ــدرز و حکایت هــای  ــد و ان ــوی بدآموزی هــای پن ــا جل ــرد ت بگی
حکمیانــه در نصــاب آموزشــی و در قضاوت هــای عمومــی 

ــود.  ــه ش گرفت

ــدرز و  ــدر و ان ــاب پن ــن کت ــعدی بهتری ــتان س ــن از گلس م
ــاب  ــات فارســی )در گذشــته کت ــه ی ادبی حکایت هــای حکیمان
آموزشــی و درســی نیــز بــوده اســت( چنــد نمونــه ارایــه می کنــم 
کــه حداقــل توانســته باشــم بحــث تیــوری مســأله ی مــورد بــد 
آمــوزی قــرار گرفتــن پنــد و انــدرز و حکایت هــای حکیمانــه ی 

ادبیــات فارســی را در روزگار معاصــر نشــان بدهــم. 

می دانــم اگــر کســی بــه مــا بگویــد فــان حکایــت موالنــا 
ــت  ــان حکای ــه، ف ــنایی از حدیق ــت س ــان حکای ــوی، ف از مثن
ســعدی از گلســتان و... در ایــن روزگار می توانــد موجــب 
ــی و  ــی، فرهنگ ــات و ذوق اخاق ــه احساس ــود، ب ــوزی ش بدآم
ــد  ــن پن ــت که ای ــال ها اس ــرا س ی ــورد؛ ز ــا برمی خ ــی م اجتماع
ــی،  ــاوت اخاق ــار قض ــه معی ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه و ان
ــدرز و  ــد و ان ــن پن ــت. ای ــوده اس ــا ب ــی م ــی و فرهنگ اجتماع
حکایت هــای حکیمانــه را چنــان درونــی و خــودی کرده ایــم کــه 
یــم.  فرصــت اندیشــیدن دربــاره ی درســتی و نادرســتی آنهــا ندار

ــن  ــت ای ــی زدودن اهمی ــت که در پ ــن نیس ــن ای ــث م بح
ــث  ــه بح ــم، بلک ــه باش ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه ــد و ان پن
ــه  ــاط ب ــراد در ارتب ــی اف ــری و ذهن ــاخت فک ــی س ــن بررس م
ــت  ــه اهمی ــت. این ک ــه اس ــی جامع ــی و فرهنگ ــول اجتماع تح
ــه  ــه بناب ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه ــد و ان ــن پن ــی ای تاریخ
خاســتگاه اجتماعــی و فرهنگــی تاریخــی آنهــا در روزگار خــود 
ــدرز و  ــد و ان ــن پن ــرد ای ــث کارک ــدا از  بح ــت؛ ج ــان چیس ش
حکایت هــای حکیمانــه در ارتبــاط بــه تحــول اجتماعــی و 

ــت.  ــی اس ــر تاریخ ــه از نظ ــی جامع فرهنگ

و  انــدرز  و  پنــد  تاریخــی  اهمیــت  بحــث  طبعــن 
ــه بنابــه خاســتگاِه اجتماعــی و فرهنگــی  حکایت هــای حکیمان
جامعه شــناختی  شــکل گیری  می توانــد  آنهــا  تاریخــی 
فرهنگــی، اجتماعــی و فکــری جامعــه ای را نشــان بدهــد 
ــود  ــه وج ــی ب ــبات و تجربه های ــه مناس ــه چ ــه و بناب ــه چگون ک
ــای  ــدرز و حکایت ه ــد و ان ــت )پن ــن معرف ــرا ای ــد و چ آمده ان
حکیمانــه( از جامعــه  تــا جامعــه ای تفــاوت دارد. پنــد و انــدرز 
ــا نیســت که بیانگــر فکــر  ــن معن ــه ای و حکایت هــای گلســتان ب
ــای  ــنده ای تجربه  ه ــاعر و نویس ــر ش ــرا ه ی ــد؛ ز ــعدی باش س
فکــری و معرفتــی روزگار خــود را مــدون می کنــد. هیــچ شــاعر 
ــد  ــی هــزار ســال بع و نویســنده ای تجربه هــای فکــری و معرفت

انســان و جامعــه را پیش بینــی نمی توانــد.

فکــر و معرفــت هــر شــاعر و نویســنده و هــر کتابــی 
و  گذشــته  روزگار  معرفتــی  و  فکــری  بینامتنیــت  نتیجــه ی 
ــه تبــارز اندیشــه  عصــر خــودش اســت. نویســنده و شــاعر بناب
یــرا معرفــت شــاعر و  و معرفــت روزگار خــود مقصــر نیســت، ز
نویســنده نتیجــه ی گفتمــان فکــری روزگارش اســت. اگر شــاعر 
و نویســنده ای را بنابــه معرفــت فکــری اش مقصــر یــا مــورد نقــد 
ــری روزگارش  ــبات فک ــوب مناس ــد در چارچ ــم بای ــرار بدهی ق
ــه در چارچــوب مناســبات فکــری  ــم ن ــرار بدهی ــاد ق مــورد انتق
ــه و  ــه اندیش ــه ب ــا چگون ــت که م ــن اس ــم ای ــود. مه روزگار خ
ــر در  ــم. تقصی ــورد می کنی ــنده برخ ــاعر و نویس ــک ش ــر ی فک
برخــورد دگــم و ایســتای مــا نســبت بــه فکــر و معرفــت شــاعران 
یــرا توقــع نادرســت و ارتجاعی از  و نویســندگان گذشــته اســت؛ ز

یــم. برخــورد مــا بــه فکر  آثــار شــاعران و نویســندگان گذشــته دار
ــد تاویل گــرا  ــار شــاعران و نویســندگان گذشــته بای و معرفــت آث
ــر  ــار تحول پذی ــن آث ــت ای ــر و معرف ــا فک ــد ت ــی باش و هرمنتیک

ــا شــود.  و زای

بنابــه ایــن هــدف بــه چنــد نمونــه از گلســتان توجــه 
ــای  ــدرز و حکایت ه ــد و ان ــوزی پن ــوری بدآم ــا تی ــود ت می ش
حکیمانــه از نظــر آموزشــی در روزگار معاصــر نســبتن مصداقــی 
ــه در  ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه ــد، ان ــر کل پن ــر ب و تعمیم پذی

ــود. ــی ش ــان پارس ــات و زب ادبی

ــاهان(  ــیرت پادش ــاب اول )در س ــعدی در ب ــتان س در گلس
بــد  بــد ذات و  افــراد  حکایتــی هســت که توجیــه می کنــد 
ــرا افــراد بنابــه  ی ــا تربیــت، نیــک و خــوب نمی شــود؛ ز گوهــر ب
اســتند  گوهــری  و  ذات  دارای  شــان  اجتماعــی  طبقه هــای 
ــر آن ذات و گوهــر  ــودن آنهــا اســتوار ب ــد ب ــودن و ب کــه نیــک ب
اســت. اگــر افــراد بــد ذات و بــد گوهــر بــود، رفتــار آنهــا نیــک 
ــدرز  ــد و ان ــوان پن ــی به عن ــت، بیت های ــن حکای نمی شــود. در ای
ــد  ــا می توان ــی در روزگار م ــر آموزش ــه از نظ ــوند ک ــه می ش ارای
موجــب بدآمــوزی در کــودکان، نوجوانــان و افــراد جامعــه 

ــوند. ش

ابتدایــی وجــود داشــته و در طــی تاریــخ عــاوه بــر پذیــرش 
تحــوالت بســیار، دگرگونی هــای در متــن جوامــع نیــز 
ــی و  ــل اساس ــی از عوام ــن یک ــت. دی ــود آورده اس ــه وج ب
منشــاء تغییــر و تحــوالت کلــی در اخــاق، عــادات و 
فرهنــگ مــردم محســوب شــده و در شــکل گیری ســاختار 
ــن در جوامــع  ــژه دارد. اشــکال دی ــی نقــش وی ــای کنون دنی
اولیــه خدایــان اســاطیری اســت کــه صورت هــای گوناگــون 
و...  آب  در  گاه  زمیــن،  در  گاه  آســمان،  در  گاه  داشــته، 
ــی  ــکل آدم ــه ش ــان« ب ــپس »خدای ــت. س ــه اس ــود یافت نم
ــه عنــوان »رب  ــه ب ــدار شــده و در نقــش زنان و »الهــه« پدی
النــوع« تجســم یافتــه و مــورد پرســتش واقــع شــده اســت: 
یبــا و  ــان ز ــه شــکل زن ــان ب ــوده کــه خدای »در ایــن عصــر ب
ــده اند و  ــر مي ش ــش تصوی ــرد و دان ــر خ ــدام مظه خوش ان
مــرد بــه قبیلــه زن مي رفتــه و بــراي او کار مي کــرده اســت، 

ــد...« ــا او ازدواج کن ــد ب ــا بتوان ت

 همچنــان در ایــن دوران حضــور زنــان کاهــن در 
جوامــع بــدوی بســیار معمــول و پیــش پــا افتــاده تلقــی شــده 
ــان در  ــط باستان شناس ــه توس ــان زن ک ــای کاهن و تمثال ه
حوزه هــای گوناگــون تمدنــی بــه دســت آمــده، درصــد 
ــه  ــده مردان ــای یافته ش ــه تمثال ه ــبت ب ــی را نس ــیار باالی بس
نشــان می دهــد و ایــن گویــای همــان تأثیــر و حضــور فعــال 
ــه در  ــت ک ــد نیس ــد: »تردی ــه می باش ــع اولی ــان در جوام زن
ــوام  ــا اق ــل عصــر »نوســنگی« و حت ــان بســیاری از قبای می
ــرده  ــادر ب ــب از م ــه نس ــوزه ی مدیتران ــرغ« ح ــر »مف عص
می شــد و اســاس خانــواده بــر اصالــت مــادر بــود. در 
ــامخی  ــی ش ــام اجتماع ــان دارای مق ــع زن ــن وض ــه ای نتیج
ــن  ــی و آیی ــی مذهب ــر زندگ ــی ب ــه حت ــا ک ــا آنج ــد ت بودن
تشــریفات مربــوط بــه آن نیــز حکومــت می کردنــد و دلیــل 
صحــت ایــن نظریــه آنســت کــه در میــان تصاویــر و نقوشــی 
کــه از دوره ی ماقبــل تاریــخ حــوزه ی مدیترانــه بدســت آمــده 
ــر  ــه تصوی ــی ک ــت در حال ــراوان اس ــن ف ــان کاه ــال زن تمث

ــود.« ــده می ش ــدرت دی ــیار بن ــن بس ــرد کاه م

»آییــن پرســتش ایــن ربانیــت بــزرگ بــه رهبــری زنــان 
ــان  ــن زن ــوی همی ــال ق ــه احتم ــد و ب ــرا می ش ــن اج کاه
بودنــد کــه در ضمــن انجــام مراســم مذهبــی مــورد تســخیر 

ــان زد  ــوز از نظــر معرفتــی زب ــا هن ــن بیت هــا ت متأســفانه ای
ــز  عــام و خــاص اســتند و در کتاب هــای آموزشــی و درســی نی
ــی  ــرای چگونگ ــاوت ب ــار قض ــوان معی ــر به عن ــد و نظ ــدون نق ب
ــرد  ــو نیــکان نگی ــد آورده می شــوند: »پرت ــراد خــوب و ب درک اف
هــر کــه بنیــادش بــد اســت/ تربیــت نــا اهــل را چــون گــردکان 
بــر گنبــد اســت«. تجربــه ی معرفتــی بیــت ایــن اســت که افــراد 
ــرای  ــرد. ب ــک ک ــاح و نی ــوان اص ــت نمی ت ــا تربی ــد ذات را ب ب
ــد ذات نیکــو نمی شــود، دلیلــی خیلــی ظریــف  ــِه این کــه ب توجی
و ســنجیده شــده به اســاس تجربــه ی عمــوم ارایــه می شــود 
ــراد  ــت اف ــود«. تربی ــتاد نمی ش ــد ایس ــر گنب ــز ب ــه »چارمغ این ک
بــد ذات ماننــد ایســتاد کــردن چارمغــر بــر گنبــد، تــاش بیهــوده 

اســت. 

ادامه دارد

ــش  ــه و غ ــال خلس ــه ح ــده ب ــی در آم ــوق طبیع ــوای ف ق
ــرو  ــان ف ــوش آدمی ــه گ ــان را ب ــدای خدای ــد و ن می افتادن

می خواندنــد...«

در ایــن دوره از نظــر مــردان و حتــا زنــان، قــدرت 
ــر  ــوادث غی ــگفت انگیزترین ح ــی از ش ــان یک ــاروری زن ب
ــه تعجــب انســان می شــده  ــه حســاب آمــده و مای طبیعــی ب
ــا  ــت ت ــته اس ــان را وا می داش ــگفتی انس ــن ش ــت و ای اس
ــای  ــد آوردن نقش ه ــه پدی ــی ب ــن تحول ــتفاده ازچنی ــا اس ب
رب النوع هــا،  نتیجــه  در  گمارنــد.  همــت  جدیــدی 
ــایق  ــه ذوق و س ــه ب ــا توج ــه و ب ــری یافت ــای دیگ جلوه ه
نــوی می یابنــد  نگارهــای  و  رنــگ  هنرمنــدان شــکل، 
و »الهــه ی بــاروری« متولــد شــده و انســان را حیــران 
می کنــد: »مجســمه های کوچــک زن معــرف و نماینــده 
آییــن پرســتش همــان الهــه مــام زمیــن هســتند کــه منشــاء 
آن آســیای جنــوب غربــی بــود و همــراه بــا مهاجران آســیایی 
ــی  ــان زن ــا کاهن ــان مــرد ی ــا رســید... و کاهن به خــاک اروپ
ــوای  ــی و ق ــای خاک ــن دنی ــط مابی ــه راب ــتند ک ــود داش وج

ــد...« ــی بودن ــوق طبیع ف

»]در ژاپــن[ اعتقــاد عمومــی بــر ایــن بــود کــه رییــس 
قبیلــه خــواه مــرد یــا زن عقبــه مســتقیم خــدای قبیلــه بــود 
کــه در هــر نســل از فرزنــد ارشــد مذکــر یــا مونــث خانــواده 
ــد  ــد ارش ــر فرزن ــب اگ ــن ترتی ــد. بدی ــا می آم ــس بدنی ریی
ــه  ــدرش ب ــس از پ ــود پ ــری ب ــه دخت ــس قبیل ــواده ریی خان
ــت  ــت اس ــن عل ــید. بهمی ــه می رس ــی قبیل ــام فرمانروای مق
کــه می بینیــم در اوایــل دوران تاریخــی کشــور ژاپــن عــده ای 

ــتند.« ــی نشس ــت فرمانروای ــوران زن به تخ از امپراط

یکجانشــینی  بــه  توانســت  زن  صــورت  ایــن  بــه 
دســت یافته و بــا ســرعت بــه ســمت مدنیــت قــدم بــردارد. 
زنــان بــه یمــن هــوش و اســتعداد شــگرف خــود عرصه هــای 
جدیــد را تجربــه کــرده و جایــگاه خــود را از »الهــه«ی 
»زمینــی« بــه »رب النــوع« آســمانی ارتقــا دادنــد. امــا 
ــان  ــه گام آن ــان گام ب ــا تحســین زن ــن مراحــل ب مــردان در ای
ــزرگ  ــای ب ــد در موقعیت ه ــاش کردن ــرده و ت ــب ک را تعقی
صبــور بــوده و بــا درایــت بــه دنبــال راهــی بــه آینــده باشــند.

بشــری درنظــر بگیریــم. منظــورم ایــن اســت که پنــد و اندرزهــا 
اهمیــت  جامعــه  یبایی شناســی  ز و  معرفتــی  تجربه هــای  در 
نیســت.  درســت  همیشــه  امــا  دارد،  فرهنگــی  و  تاریخــی 
ــت  ــه و دق ــد توج ــا بای ــد و اندرزه ــتفاده از پن ــن؛ در اس بنابرای
ــژه  ــه و به وی ــراد جامع ــوزی اف ــث بدآم ــه باع ــرد ک ــورت گی ص

ــود.  ــان نش ــودکان و نوجوان ک

ــای  ــی جامعه ه یبایی شناس ــی و ز ــای معرفت ــرا تجربه ه ی ز
ــا  ــد و اندرزه ــاوت دارد. پن ــروز تف ــای ام ــا جامعه ه ــته ب گذش
در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  معرفتــی،  تجربه هــای  به عنــوان 
روزگاری درســت بوده انــد. ایــن پرســش مطــرح می شــود؛ 
ــد، چــرا اکنــون  ــد و اندرزهــا کــه در روزگاری درســت بوده ان پن
ــوند؟  ــوزی ش ــد آم ــب ب ــد موج ــا می توانن ــده اند آی ــت ش نادرس

فرهنگــی  و  اجتماعــی  مناســبات  این کــه  نخســت 
جامعه هــا تحــول می کنــد. تحــول مناســبات اجتماعــی و 
ــناخت  ــت و ش ــه معرف ــود ک ــب می ش ــا موج ــی جامعه ه فرهنگ
از زندگــی نیــز تحــول کنــد. هــر پنــد و انــدرز خاســتگاِه تاریخی، 
اجتماعــی و فرهنگــی دارد کــه بنابــه تحــول مناســبات اجتماعی 
و فرهنگــی تاریخــی جامعــه کارکــرد، مصــداق و درســتی آن پنــد 
و انــدرز مســأله دار می شــود. مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی در 
جامعه هــای گذشــته نســبتن ثابــت بــود. ایــن مناســبات حداقــل 
چنــد نســل و چنــد قــرن ادامــه پیــدا می کــرد. چنــد نســل یــک 
ــدان پادشــاهی چنــد قــرن پادشــاهی می کــرد، چنــد نســل  خان
یــک خانــواده ی خــان چنــد قــرن خــان بــود، چنــد نســل یــک 
دهقــان چنــد قــرن دهقــان بــود، چنــد نســل یــک رهــزن چنــد 
قــرن رهــزن بــود و... بنابرایــن؛ پنــد و اندرزهــا نیــز بــر اســاس 
ایــن تجربه هــای معرفتــی از مناســبات اجتماعــی ثابــت شــکل 

می گرفــت. 

دوم این کــه آمــوزش در آن روزگار همگانــی و تأثیرگــذار 
نبــود کــه یــک فــرد را از یــک طبقــه ی اجتماعــی و فرهنگــی بــه 
ــد دهقــان  ــر برســاند. فرزن طبقــه ی اجتماعــی و فرهنگــی باالت
ــه  ــی ک ــود. کس ــار ش ــر درب ــد، دبی ــوزش ببین ــت آم نمی توانس
دبیــر دربــار می شــد معمولــن پــدرش دبیــر دربــار بــوده اســت. 
به اســاس موقعیــت اجتماعــی و فرهنگــی پــدرش امــکان 
ــار می شــده اســت.  آمــوزش برایــش فراهــم می شــده، دبیــر درب

بنابرایــن؛ مناســبات ایســتای اجتماعــی و فرهنگــی جامعه 
و نبــود آمــوزش همگانــی، نکته هــای ایــن پنــد و اندرزهــا 
تجربه هــای معرفتــی و مصداقــی در جامعــه داشــته اســت. 
ــا  ــی جامعه ه ــی و فرهنگ ــرایط اجتماع ــبات و ش ــون مناس اکن
ــی  ــی و فرهنگ ــبات اجتماع ــر مناس ــت، دیگ ــرده اس ــاوت ک تف
ــدرش  ــه پ ــی ک ــت. کودک ــت نیس ــتا و ثاب ــه ایس ــراد جامع اف
ــد،  ــوزش ببین ــد آم ــت می توان ــان اس ــا چوپ ــور ی ی ــان، در دهق
تحصیــل کنــد، در یــک مرتبــه ی اجتماعــی و فرهنگــی مهمــی 

ــرد.  ــرار بگی ق

ــه پنــد و اندرزهــا و حکایت هــا  بنابرایــن؛ بهتــر اســت که ب
ــد و  ــد جامعه شــناختی فرهنگــی انتقادگــر داشــته باشــیم. پن دی
ــی ای  ــی و ذوق ــی فرهنگ ــه نهادینه گ ــا بناب ــا و حکایت ه اندرزه
کــه در ذهــن جامعــه دارنــد، جنبــه ی اغواگرایانــه و فریبنــده پیــدا 
ــادی  ــی و انتق ــش عقان ــی، کن ــاع فرهنگ ــا اقن ــه ب ــد ک کرده ان
ــدر  ــا پن ــن ده ه ــد. مثل ــر می کنن ــا و بی اث ــان خنث ــر ش را در براب
ــان  ــون و زب ــات، مت ــه در ادبی ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه و ان
ــا،  ــل، بی وف ــان را کم عق ــه زن ــم ک ی ــان دار ــاره ی زن ــی درب فارس
کــه  می کننــد  توجیــه  می دهنــد؛  نشــان  و...  احساســاتی 
موقــف انســانیت زنــان فروتــر از موقــف انســانیت مــردان اســت: 

»بــه گفتــار زنــان هرگــز مکــن کار/ زنــان را تــا توانــی مــرده 
ــد/ چــرا مــردان  ــان چــون ناقصــان عقــل و دین ان پنــدار«. »زن
ــو  ــای زن مش ــرو(. »از بدی ه ــر خس ــد«. )ناص ــان گزینن رِه آن
ایمــن/ گرچــه از آســمان نــزول کنــد« )ســنایی(. »زن از پهلــوی 
ــده«  ــتی هرگــز ندی ــپ راس ــد آفریــده/ کــس از چ ــپ ش چ
ــت از  ــان/ هس ــی عی ــان بین ــه در جه ــا ک ــر ب ــی(. »ه )جام
شــومی زن در هــر مــکان/ روح را از عــرش آرد در حطیــم/ 
ــا  ــم«. »گفــت امــت مشــورت ب ــان باشــد عظی ــد زن الجــرم کی
ــودک  ــر ک ــت گ ــم/ گف ــل امی ــا عق ــد ب ــا گفتن ــم/ انبی ــی کنی ک
درآیــد یــا زنــی/ کــو نــدارد عقــل و رای روشــنی/ گفــت بــا او 
مشــورت کــن وانــچ گفــت/ تــو خــاف آن کــن و در راه افــت/ 
ــت  ــه زن جزویس ــر/ زان ک ــناس و زان بت ــود را زن ش ــس خ نف
ــی/  ــر می کن ــود گ ــس خ ــا نف ــورت ب ــر/ مش ــت کل ش و نفس
ــی  ــا(. »دِر خرم ــی« )موالن ــاف آن دن ــن خ ــد ک ــه گوی هرچ
بــر ســرایی ببنــد/ کــه بانــگ زن از وی برآیــد بلنــد/ چــون زن 
ــو زن/ ز  ــین چ ــه بنش ــو در خان ــه ت ــزن/ وگرن ــرد ب ــازار گی راه ب
بیگانــگان چشــم زن دور بــاد/ چــو بیــرون شــد از خانــه در گــور 
ــا در  ــرزن/ وف ــدر هیــچ ب ــاد« )ســعدی(. »نخواهــی یافــت ان ب

ــی(.  ــیر و در زن« )نظام ــپ و در شمش اس

بایــد تأکیــد کنــم کــه زن ســتیز خطاب کــردن ایــن شــاعران 
ــا  ــی  روزگار آنه ــی تاریخ ــی و اجتماع ــبات فرهنگ ــق مناس طب
ــه  ــرای این ک ــرا؟ ب ــت. چ ــت نیس ــدارد، درس ــری ن ــه ی نظ جنب
اندیشــه ی  مناســبات  نتیجــه ی  شــاعران  ایــن  شــعرهای 
ــا  ــی روزگار آنه ــی تاریخ ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــی، معرف دین
ــدرن  ــت م ــم انداز معرف ــا از چش ــت که م ــت نیس ــت. درس اس
پسارنســانس اروپــا و معرفت هــای فیمنیســتی معاصــر بــه 
جنبــه ی معرفتــی ایــن شــعرها بنگریــم. ســاختار معرفــت 
اجتماعــی، فرهنگــی و عقیدتــی روزگار ایــن شــاعران دربــاره ی 
زن و مــرد چنیــن بــوده اســت. ممکــن نبــوده کــه ایــن شــاعران 
ماننــد فیلســوفان قــرن بیســتم دربــاره ی زن و مــرد فکــر کننــد. 
ــد در  ــا بای ــگاه م ــت که ن ــن اس ــرای ای ــا ب ــن بیت ه ــادآوری ای ی
روزگار مــا بــه ایــن بیت هــا عقانــی و انتقــادی باشــد. از 
معرفــت ایــن بیت هــا نبایــد در روزگار معاصــر بــرای فرودســتی 

بدآموزیازپند،اندرزوحکایتهای...

رویا طاها
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زناندرمسیر...

یــک طــرف کامــل قضیه انــد. اغلبــن، زن هــا در 
ــد  ــاده، مانن ــی پیش پاافت ــل خیل ــه دالی ــتان ب افغانس
کــم  نمــک شــدن غــذا، بیــرون رفتــن از خانــه، چــادر 
ــدر رفتــن مــورد  ــه پ ــا در خان کوچــک پوشــیدن و حت
ــرد. متاســفانه  ــرار می گی خشــونت، شــتم و کشــتار ق
ــم ره  ــر ه ــل حاض ــمبولیک نس ــدن س ــواد ش ــا س ب
ــود،  ــه ش ــار گرفت ــر آم ــت. اگ ــرده اس ــی نب ــه جای ب
ــش  ــواد خوی ــوهران باس ــوی ش ــا از س ــب زن ه اغل
ــر  ــه ه ــوادها. ب ــا بی س ــرد، ت ــرار می گی ــورد آزار ق م
یــر ســایه روشــنفکری باشــد  عنــوان، خشــونت چــه ز
ــردود  ــانی م ــاظ انس ــه لح ــره، ب ــی و غی ــا تیوکراس ی
اســت. آنکــه خشــونت را بــا دالیــل کاذب بــه توجیــه 
پوســته ی  بــا  اســت،  طالبانــی  نســل  می گیرنــد، 
ضعیفــی کــه درونــش ســرانجام آشــکار خواهــد شــد.

ــه در  ــبینی ک ــبختی  و خوش ــا خوش ــروز، تنه ام
ــن  ــان وجــود دارد، ای ــه زن مســیر محــو خشــونت علی
ــده  ــان افغانســتان فهمی ــی زن ــه درصــدی کل اســت ک
کــه همــواره مــورد خشــونت قــرار گرفتــه و ایــن حــق 
گاهــی ســرانجام رنســاس خواهــد  آنــان نیســت. ایــن آ

ــا زود. ــر ی آورد. دی

تبرهایبُرنده...
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ملک مبارز

� رهیاب بلخی حس��

صــدای خشــن و نکبت بــاری بــود. واژگان زشــت و نازیبــا 
از هنجــره ی مــردی بــا عبــا و قبــای روحانــی. صــدا از تربیــون 
بلنــد شــد کــه  می بایســت صــدای صلــح و آشــتی می بــود. امــا 
ــا واژگان زننــده و ننگیــن. رفتــار و گفتــار کــه  صــدای زشــت ب
ــود کــه ســراپا  بیانگــر جــدال دروِن و عقــده ی پنهــان مــردی ب
ــرق  ــت غ ــن وضعی ــت و حقارت بارتری ــن حال در نفرت انگیزتری
ــوی  ــاظ و مول ــد ایق ــور محم ــش ن ــد نام ــود. می گوین ــده ب ش
ــه اســت کــه  ــرا گرفت ــم چــه علمــی را ف اســت. واقعــن نمی دان
اینقــدر زبانــش زشــت و خشــمش فورانــی بــود. مولــوی یعنــی 
ایــن! بــه قــول ســعدی »آن تهــی مغــز را چــه علــم و خبــر«! او 
کــه از ســر و صورتــش نفــرت می بــارد، عضــو نشســت بــزرگ 
ــا  مشــورتی صلــح بــود. پشــت تربیــون صلــح قــرار گرفــت و ب
زشــت ترین واژه هــای ممکــن، حامیــان بلقیــس روشــن را 

فاحشــه و بــدکاره خطــاب کــرد.

نشســت بــزرگ مشــورتی صلــح حاشــیه های فربه تــر 
ــن  ــی از ای ــخ. یک ــاک و تل ــیه های دردن ــت. حاش ــن داش از مت
ــود کــه در روز نخســت  حاشــیه ها خشــونت فزیکــی خانمــی ب
ــدگان  ــس نماین ــو مجل ــن عض ــس روش ــو بلقی ــا بان ــت ب نشس
ــاد همــه گان را برانگیخــت.  ــه انتق ــاری ک صــورت گرفــت. رفت
هرچنــد داکتــر عبداللــه عبداللــه رییــس جرگــه ی بــزرگ 
ــو بلقیــس روشــن  ــداد از بان مشــورتی صلــح، پــس از ایــن روی
رســمن عذرخواهــی کــرد و رفتــار را کــه بــا او صــورت گرفــت، 
غیــر قابــل قبــول خوانــد. امــا در روز دوم نشســت، هنــگام کــه 
کمیته هــای کاری جرگــه ی مشــورتی صلــح نتیجــه ی کارهــای 
ــی از  ــس یک ــا وردک ریی ــو اصی ــد. بان ــه می کردن ــان را ارای ش
ــس را  ــو بلقی ــه بان ــونت بار علی ــار خش ــه، رفت ــای جرگ کمیته ه
محکــوم، خواســتار غذرخواهــی از بانــو بلقیــس و رســیدگی بــه 

ایــن قضیــه شــد.

در ایــن زمــان صــدای اعتــراض از ســوی تعــدادی از 
مــردان در تــاالر بلنــد شــد. اعتــراض علیــه دادخواســت بــرای 
بانــو روشــن بــود. نظــم نشســت نزدیــک بــه 30 دقیقــه برهــم 
خــورد. جریــان نشســت از تلویزیــون ملــی کشــور بــه گونــه ی 
زنــده پخــش می شــد. در نخســتین دقیقه هــای بی نظمــی، 
ــون  ــت تربی ــاض پشس ــد ایق ــوی نورمحم ــام مول ــخصی به ن ش
قــرار گرفــت و بــا صــدای زشــت و واژگان رکیک بــه دادخواهان 
ــوان یــک مــرد  ــه عن ــو بلقیــس روشــن فحــش داد. ب ــرای بان ب
ــچ  ــا پی ــرا ب ی ــردم! ز ــب نک ــا تعج ــدم. ام ــرم آب ش ــی از ش مدت
ــه  ــن جامع ــتم و در ای ــنا اس ــتر آش ــن بس ــا و ای ــن فض ــم ای و خ
ــه عنــوان یــک مــرد نــگاه اکثریــت مــردان را  بــزرگ شــده ام. ب
در قبــال زنــان می دانــم. نــگاه حقارت بــار، تبعیض آمیــز و 
ــر انســانی کــه از دریچــه ی تاریــک ذهــن  ــگاه غی نفــرت آور. ن
ــاض   ــد. ایق ــوه کن ــول جل ــد معق ــض می توان ــان مری ــک انس ی
نــام یــک نمونــه ی از ایــن جماعــت اســت. البتــه کــه جایــگاه 

ــت. ــوظ اس ــدار محف ــش و نیک پن ــردان دیگراندی م

ــان و  ــت حقوق دان ــاِر زش ــن رفت ــی ای ــای جرم ــه جنبه ه ب
ــاختارمند  ــد س ــن ُبع ــرای م ــا ب ــردازد. ام ــی بپ ــتگاه دادرس دس
فرهنگــی ایــن رفتــار قابــل بحــث اســت. مــن ریشــه های ایــن 
ــری و  ــه نابراب ــم ک ــنتی می بین ــتر فرهنگی-س ــار را در بس رفت
ــاختارمند  ــتر س ــد. بس ــاب می کن ــه ب ــی را در جامع کج اندیش
ــدار  ــتاخ و بندپن ــردان گس ــس دوم می شــمارد و م ــه زن را جن ک
ــند.  ــته باش ــی داش ــار ننگین ــن رفت ــا چنی ــد ت ــرأت می ده را ج
ایــن روایــت تنهــا روایــت مــا ایقــاض نیســت. روایــت حاکــم 
ــنتی  ــتر فرهنگی-س ــن بس ــه از ای ــت ک ــی اس ــت مردان اکثری
تغذیــه ی فکــری می کننــد. ایــن روایــت محکــوم و زشــت 
ــاری در جهــان  ــن رفت ــت بکشــند. چنی ــن روای ــد ای اســت. بای

ــردان. ــرای م ــزرگ اســت ب ــن ب ــروز ننگی ام

اســاس زندگــی در جهــان امــروز بــر پایــه ی احتــرام 
ــر انســانی اســتوار اســت. نــگاه  متقابــل و رعایــت حقــوق  براب
ــه  ــا ب ــه تنه ــت ن ــن دس ــورد از ای ــر و برخ ــز و نابراب تبعیض آمی
لحــاظ اخاقــی زشــت و محکــوم اســت، بلکــه بنیــاد و اســاس 

ــازد. ــوب می س ــز معی ــه را نی ــواده و جامع خان

خشمپنهانزنستیزی
ازتـربیونصـلحخواهى

ــگ  ــك فرهن ــای ی ــد:  آرمان ه ــس می گوی کارل مارک
ــا  ــد. ج ــکیل می ده ــم آن تش ــه حاک ــای طبق را آرمان ه
ــان و مــردان  ــر معیارهــای زن ــن قــول مارکــس را ب دارد ای
نیــز تعمیــم دهیــم. در جامعــه ی مــا باورهــا و ارزش هــای 
ــد  ــه از دی ــود را همیش ــك زن خ ــت. ی ــم اس ــه حاک مردان
ــزاری  ــر ارزش گ ــدر از نظ ــد. هرق ــی می کن یاب ــا ارز مرده
ــاد  ــدازه از اعتم ــان ان ــه هم ــد ب ــتنی تر باش ــه خواس مردان
بــه نفــس بیشــتر برخــوردار اســت و اگــر خــود را بــا ایــن 
ــش  ــه نفس ــاد ب ــد، اعتم ــر ندان ــا براب ــا و ارزش ه معیاره
ــه تمــام مســایل از  ــد. در جامعــه ی مــا کــه ب پاییــن می آی
گاه  دیــد مردانــه نگریســته می شــود، زنــان به طــور ناخــودآ
ــزاری  ــنجند و ارزش گ ــك می س ــن مح ــه همی ــود را ب خ
ــن  ــه ای ــود ک ــاد می ش ــی ح ــکل زمان ــا مش ــد. ام می کنن

ارزش گزاری هــا شــکل متضــاد می گیــرد.

در زندگی هــای ســنتی زن و مــرد نقــش ســنتی خــود 
را دارد و تــوأم بــا آن، معیارهــا و ارزش هــای خــود را. 
ــا  ــودن ارزش ه ــاد ب ــأله متض ــا مس ــه زندگی ه در این گون
چنــدان مطــرح نمی شــود؛ زن همــان نقشــی را کــه مــادر 
و مادربزرگــش ایفــا کــرده، ایفــا می کنــد و مــرد نیــز 
نقــش پــدر و پدربــزرگ خــود را. امــا در زندگی هــای 
ــط آن نقــش  ــر زن فق ــا، دیگ ــدرن و شــهری م ــرن م ظاه
ــور  ــر محص ــدارد، زن دیگ ــود را ن ــی خ ــه ی قبل و وظیف
ــد. ــه کار می کن ــرون از خان ــز بی ــت؛ زن نی ــه نیس درخان

 امــا ایــن در حالــی اســت کــه تــوأم بــا نقــش ســنتی 
ــی  ــد. یعن ــه دوش می کش ــز ب ــدی نی ــف جدی ــود وظای خ
در کنــار مســؤولیت خانــه و خانــه داری و تربیــت فرزنــد، 
ــر  ــه تغیی ــز دارد. روی هــم رفت مســؤولیت های دیگــری نی
شــکل زندگــی، معیارهــا و ارزش هــا را نیــز دگرگــون 
ــه  ــزد ک ــر می خی ــا ب ــکل از آنج ــا مش ــت. ام ــاخته اس س
ــه  ــه ب ــد مردان ــه اســت و از دی ــا مردان ــن معیاره بازهــم ای
مســایل نگریســته می شــود و چــون قشــر حاکــم در 

تبعات کشف کشاورزی
یاست زن بر خانه و قبیله ۲- ر

عامــل اقتصــادی کــه موجــب قــدرت یابــی زنــان شــده 
ــه  ــر خان ــان ب ــان و ریاســت آن ــت زن ــم موقعی ــه تحکی ــود ب ب
ــه  ــه و توجی ــان زمین ــن زم ــرد و از همی ــک ک ــواده کم و خان
مناســبی بــرای ریاســت بــه وجــود آمــد. زنــان بــا توجــه بــا 
ــه خــود  ــر قــوم و قبیل ــه توانســتند ب حاکمیــت خــود در خان
نیــز ســروری یابنــد: »... زنــان مظهــر نعمــت و فراوانــي بــه 
شــمار مي رفتنــد و قــوام و دوام اجتمــاع را وابســته بــه آنهــا 
مي دانســتند. در آن دوران غالبــًا رؤســاي قبیلــه از بیــن زنــان 
ــرادر  ــه ب ــا اینک ــاهزادگان زن ب ــت و ش ــده اس ــاب مي ش انتخ
بزرگ تــر داشــتند، خــود ملکــه مي شــدند و بــه تنهایــي 
فرمانروایــي مي کردنــد. از بارزتریــن نمونه هــاي اینگونــه 
ــدر ســبا  ــدا« ملکــه مقت ــا، دوران ســلطنت »ماک حکومت ه

اســت کــه تمــام قوانیــن او بــه نفــع زنــان بــود.«

در جوامــع گذشــته نمونه هــای بســیار مشــخصی از 
برابــری زن و مــرد دیــده شــده و بررســی زندگــی قبایــل بدوی 
ــز کــه در قرن هــای  ــکا و اســترالیا نی ــا، آســیا، آمری در آفریق
اخیــر صــورت گرفتــه، فرضیــه زندگــی مادرشــاهی را ثابــت 
ــل  ــت کام ــوم حاکمی ــه مفه ــن ب ــود ای ــن وج ــا ای ــد، ب می کن
ــت  ــا از آن حکای ــی گفته ه ــت. برخ ــع نیس ــر جوام ــان ب زن
ــه  ــن ب ــق آن لزوم ــاهی« و تحق ــواده مادرش ــه »خان دارد ک
ــه مبتنــی  ــر مــرد نبــوده اســت: »نظری معنــای ریاســت زن ب
بــر مادرســاالر بــودن جوامــع نخســتین و پــس از آن پیدایــش 
ــدرت را از  ــردان ق ــه م ــبب ک ــدان س ــاالر ب ــه ی پدرس جامع
ــن  ــون کل ــد، اکن ــود کرده ان ــر خ ــا را اجی ــه و آنه ــان گرفت زن
مــورد تردیــد اســت... و حتــا جوامــع ماد-تبــار کــه در آنــان 
ــن  ــود معمول ــناخته می ش ــادر ش ــوی م ــار از س ــل و تب نس

ــوده اســت.« ــان نب تحــت ســلطه زن

ــل  ــا تبدی ــن معیاره ــه ای ــه رفت ــت، رفت ــردان اس ــه م جامع
ــروز  ــه دی ــی ک ــت. زن ــده اس ــه ش ــای جامع ــه معیاره ب
قــدرت بــاروری اش جایگاهــش را در خانــواده مشــخص 
می کــرد، از عهــده ی کاِر خانــه برامــدن معیــار ارزش یــك 

ــود.  ــر ب ــر زن دیگ زن ب

تربیــت فرزنــد فقــط و فقــط وظیفــه ی زنانــه پنداشــته 
ــف  ــا، وظای ــی م ــکل زندگ ــر ش ــا تغیی ــروز ب ــد؛ ام می ش

ــرای  ــز ب ــه ی اول نی ــداران نظری ــا طرف ــل این ه در مقاب
ــی  ــل م ــیاری متوس ــل بس ــه دالی ــود ب ــای خ ــات گفته ه اثب
شــوند. عمده تریــن دالیــل ایــن افــراد عــادات و رفتارهایــی 
ــدوی  ــل ب ــی از قبای ــان برخ ــم در می ــوز ه ــه هن ــت ک اس
ــار کشــف شــده از مناطــق  ــرآن آث ــده می شــود و عــاوه ب دی
مختلــف نیــز ایــن شــواهد را تأییــد و بــر قطعیــت و ســندیت 
ــان  ــد کــه خدای ــان معتقــد بودن آن گواهــی می دهــد: »مصری
ــرد در  ــن رو زن و م ــاده، از ای ــازي ننه ــرد امتی ــن زن و م بی
ــتند و گاه زن را  ــر داش ــي براب ــي مقام ــئون اجتماع ــام ش تم

ــه ارزش شــده  ــل ب ــه آن افــزوده شــده و تبدی ــز ب دیگــر نی
ــودن  ــل ب ــوی کام ــك زن در پهل ــر ی ــاال دیگ ــت. ح اس
ــاغل  ــد، ش ــرده باش ــل ک ــد تحصی ــی بای ــف قبل در وظای
ــاورد، از  ــا بی ــه دنی ــد ب ــد فرزن ــك زن بای باشــد... یعنــی ی
ــه  ــد، کاِر خان ــن برای ــه احس ــه وج ــه ی آن ب ــده ی تربی عه
را خــوب بلــد باشــد؛ از تمیــزکاری خانــه گرفتــه تــا 
آشــپزی... بایــد تحصیــات بــاال داشــته باشــد، شــاغل 
ــا  ــه تنه ــد. ن ــوب بدرخش ــز خ ــط کار نی ــد و در محی باش
ــه  ــد، بلک ــن می کن ــان را تعیی ــوق ارزش زن ــات ف موضوع
ــز  ــتن نی ــا داش یب ــره ی ز ــراش و چه ــدام خوش ت ــد و ان ق
ــه  ــز ب ــری نی ــانه های تصوی ــه رس ــه ک ــت. البت ــار اس معی
ــر  ــن ام ــر مســتقیم در تشــدید ای ــا غی صــورت مســتقیم ی
ــم  ــك فیل ــی را در ی ــی خاص ــی زن ــد.  وقت ــك می کنن کم
ــد و چشــم و  ــا و ق ــد، پ ــش می گذارن ــه نمای ــا ســریال ب ی
مــوی و روی و لبــاس... هرکــدام را جــدا جــدا بــه نمایش 
ــه در  ــد ک ــان می ده ــوِد زن را نش ــپس خ ــد و س می گذارن
ــه  ــم خان ــادر، خان ــر، م ــث همس ــود منحی ــش خ ادای نق
ــد.  ــوش می درخش ــز خ ــط کار نی ــت و در محی ــل اس کام
ــان از  ــناخت زن ــر ش ــاد، ب ــاال و متض ــای ب ــن معیاره تعیی
خــود شــان تاثیــر بســیار داشــته اســت. زن خــودش را بــه 
ــتنی تر  ــه خواس ــر جامع ــا از نظ ــد ت ــی می زن ــر آب و ِگل ه
باشــد وگرنــه خــود را طــرد شــده، ضعیــف و نــاکارا 
احســاس می کنــد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه زن 
مــادر نشــود و یــا تحصیــل نکنــد و یــا بیــرون از خانــه کار 
ــا تغییــر نقــش و  نکنــد، بلکــه بــه ایــن معنــا اســت کــه ب
مســؤولیت زنــان، نقــش و مســؤولیت مــردان نیــز اندکــی 

ــد. ــه دوش زن نیفت ــار ب ــا تمــام ب ــد، ت ــر کن تغیی

ــه جــای محــك زدن خــود  ــان ب جــاِن کام اینکــه زن
ــر  ــند و ب ــان باش ــه، خودش ــاد جامع ــای  متض ــا معیاره ب
توانمندی هــا و اســتعدادهای منحصــر بــه فــرد خــود 
ــناخت  ــر ش ــد ب ــاد نبای ــای متض ــند و معیاره ــی باش متک

ــذارد. ــر بگ ــان تاثی ــان از خودش آن

برتــر مي دانســتند. فراعنــه مصــر اغلــب دختــران خــود را بــه 
ولیعهــدي انتخــاب مي کردنــد.«                                  

۳- اولویت حق مادری
ســیطره ی  جامعــه  یــک  در  کــه  زمانــی  طبعــن 
ــت از  ــق اولوی ــام ح ــد، تم ــته باش ــود داش ــاهی وج مادرش
ــه  ــه ک ــود، همانگون ــل می ش ــد منتق ــه فرزن ــادر ب ــوی م س
ــت از  ــق اولوی ــز ح ــاهی نی ــواده ی پدرش ــروزه و در خان ام
ــه فرزنــد می رســد. در جوامــع بــدوی گذشــته  طــرف پــدر ب
کــه بــه عنــوان نمونــه مــورد تحلیــل دقیــق جامعــه شناســانه 
یــادی بــه دســت آمــده کــه همیــن  قــرار گرفته انــد، مــوارد ز
ــه اثبــات رســانده و مــورد تأییــد قــرار می دهــد:  فرضیــه را ب
»... در جامعــه ایشــان ]آیــرو کواهــای )بومیــان( آمریــکای 
ــای  ــود... خانواده ه ــادری ب ــب م ــا نس ــت ب ــمالی[ اصال ش
ــر  ــا و دخت ــر عمه ه ــا دخت ــران ی ــی خواه ــب از گروه مرک
ــه  ــد ک ــی می کردن ــاختمان هایی زندگ ــم در س ــا ه ــا ب خاله ه
ــده می شــد... رییــس و صاحــب  ــه  دراز« خوان ــام »خان بهن
ــب،  ــواده مرک ــزرگ خان ــوی ب ــه  دراز« بان ــر »خان ــار ه اختی
یعنــی مســن ترین زن آن دودمــان بــود. ایــن بانــو کــه معمولــن 
مــادر یــا مــادر بــزرگ گــروه زنهایــی بــود کــه هــر کدامشــان 
ــتند  ــده داش ــرد را به عه ــای منف ــی از خانواده ه ــت یک ریاس
ــدد از  ــه ع ــا س ــک ت ــرد. ی ــی می ک ــا فرمانروای ــه آنه ــر هم ب
ــی داد و  ــی را م ــکیل دودمان ــب تش ــای مرک ــن خانواده ه ای
یــک یــا چنــد دودمــان طایفــه ای بــزرگ را کــه اساســش بــر 

ــی آورد.« ــود م ــود به وج ــادری ب ــجره م ــت ش اصال

۴- تقدم مذهبی
ــر  ــک ام ــروزه ی ــه ام ــه ک ــن همانگون ــه دی ــش ب گرای

طبیعــی بــه شــمار مــی رود، از ابتــدای خلقــت 
نیــز در میــان مردمــان اولیــه بــه صــورت 

25 اسد  1399 شنبه  شماره 104 Saturday August 15, 2020 Vol. 04 No. 104 سال چهارم

بازتاب تمام رخ زنان

مریم برمک

تحلیل

دیدگاه

پژوهش

تحمیلارزشهایمتضادبرزنان

قسمت هشتم

صفحه 3


