
ــدارد.  ــوب ن ــد و خ ــدرن ذات ب ــی م ــام آموزش در نظ
ــوزش  ــوند و آم ــت ش ــد تربی ــه می توانن ــان ها هم انس
ببیننــد. تربیــت و آمــوزش در شــکل گیری شــخصیت 
ــم  ــوزش مه ــت و آم ــت. در تربی ــذار اس ــراد تأثیرگ اف
ــاه،  ــان، پادش ــودک دزد، دهق ــک ک ــدر ی ــت که پ نیس

شورایعالىزنان
چهخواهدکرد؟

ــی  ــور غن ــس جمه ــش ریی ــه پی ــک هفت ی
طــی فرمانــی شــورای عالــی زنــان را ایجــاد 
ــوری در  ــت جمه ــور ریاس ــرد. اداره ی ام ک
خبرنامــه ای گفتــه اســت کــه ایــن شــورا بــه 
هم آهنگــی  زنــان،  توانمندســازی  هــدف 
ــی  ــی و بین الملل ــرکای مل ــان ش ــتر می بیش
ــوق و  ــت از حق ــاع و حراس ــور دف ــه منظ ب
ــری و  ــزی، پیگ ــان، برنامه ری ــای زن آزادی ه
اجــرای تعهــدات بین المللــی در راســتای 
ــان  ــای آن ــی کارکرده ــان و ارزیاب ــوق زن حق

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
ــر عهــده رییــس  ــن شــورا ب ریاســت ای
بــه  دبیرخانــه ی شــورا  و  بــوده  جمهــور 
ــت  ــور ریاس ــان و اداره ی ام ــور زن وزارت ام
شــورا  ایــن  در  دارد.  تعلــق  جمهــوری 
نماینــدگان ۲۶ نهــاد دولتــی و خصوصــی 
ــاالن  ــا، فع ــان زن والیت ه ــمول معاون ــه ش ب
ــت  ــی عضوی ــه ی مدن ــان و جامع ــوق زن حق
ــه  ــزان بودج ــاره ی می ــت. درب ــد داش خواهن
ــورا،  ــن ش ــرد ای ــوه ی عملک ــی نح و چگونگ
هنــوز اطالعــات دقیقــی در دســت نیســت. 
امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه ایجــاد 
ــه از  ــرایطی ک ــان، در ش ــی زن ــورای عال ش
ــان داغ  ــا طالب ــح ب ــث صل ــرف بح ــک ط ی
ــروج  ــأله ی خ ــر، مس ــوی دیگ ــت و از س اس
شــرکای بین المللــی کــه حامیــان جــدی 
زنــان شــمرده می شــوند، بــاال گرفتــه اســت، 
چــه تأثیــری بــر وضعیــت زنــان دارد/خواهد 

ــت؟ داش
بی تردیــد، زنــان در افغانســتان پــس 
بــه  دســتیابی  بــرای  تــالش  دهــه  دو  از 
ــوز  حقــوق و آزادی هــای اساســی شــان، هن
ــون  ــد و اکن ــدی مواجه ان ــکالت ج ــا مش ب
ــان،  ــا طالب ــح ب ــث صل ــن بح ــا باالگرفت ب
هــراس تــازه ای ایجــاد شــده اســت کــه 
گذشــته  ســال   19 دســت آوردهای  مبــادا 
ــن شــرایطی هــر  ــه شــود! در چنی ــز معامل نی
زنــان  توانمندســازی  هــدف  بــا  اقدامــی 
تأمیــن حقــوق و  و فعالیــت در راســتای 
و  ســتودنی  گامی ســت  آنــان  آزادی هــای 
مــورد حمایــت، امــا نگرانــی دیگــر ایــن 
ایجــاد نهادهــای مــوازی در  اســت کــه 
ــه  ــده کــه ن ــه ُمــدی بــدل گردی افغانســتان، ب
ــرب و  ــد مخ ــه پیام ــت بلک ــد مثب ــا پیام تنه
ــورم تشــکیالتی در  ــار داشــته اســت. ت زیان ب
ســاختار حکومــت کــه کارایــی ایــن نهادهــا 
ــه  ــد ب ملمــوس و محســوس نیســت، می توان
بی اعتمــادی بیشــتر میــان زنــان منجر شــود. 
در دوران حکومــت وحــدت ملــی مــا شــاهد 
ــر  ــه منج ــم ک ــوازی بودی ــای م ــاد نهاده ایج
بــه پراکندگــی بیشــتر کار و فعالیت هــای 
ــا  ــا عرضــه ی خدمــات بیشــتر ی ــان شــد ت آن

ــر. ــی بهت کارای
وزارت امــور زنــان بــه عنــوان نهــاد 
ــال  ــت در 19 س ــاختار حکوم ــمی در س رس
زیــادی  بی مهری هــای  مــورد  پســین 
ــای  ــش اعض ــت. از گزین ــه اس ــرار گرفت ق
رهبــری ایــن وزارت تــا بودجــه، اســتراتژی و 
ــت  ــود وضعی ــتای بهب ــای آن در راس برنامه ه
زنــان و توجــه ی جــدی بــه مشــکالت شــان. 
ــز  ــی نی ــورای مل ــده در ش ــان نماین ــا زن باره
از وجــود تعبیــض آشــکار در ایــن شــورا 
و نهادهــای حکومتــی نســبت بــه زنــان 
ــم  ــری ه ــای دیگ ــد. نهاده ــکایت کرده ان ش
ــه  ــود، ب ــت می ش ــان مدیری ــوی زن ــه از س ک
بخش هــای  در  را  الزم  حمایــت  گونــه ی 
مختلــف ندارنــد. لــذا ایجــاد شــورای عالــی 
زنــان در چنیــن وضعیتــی ممــد و موثــر 
ــا  ــد ی ــد ش ــع خواه ــان واق ــت زن ــر وضعی ب

حکومــت هــدف دیگــری دارد.
ــه  ــای ک ــای و پرژه ه ــه برنامه ه ــت ب وق
بــه هــدف توانمندســازی زنــان در دو دهــه ی 
گذشــته از ســوی حکومــت انجــام شــد، 
نــگاه می کنیــم، بــاور بــر ایــن کــه حکومــت 
ــان اســت و  ــی توانمندســازی زن واقعــن در پ
ــه  ــن رویکردهــای ب ــا چنی ــد ب ــان می توانن زن
می شــویم.  متــردد  می رســند،  توانمنــدی 
ــی  ــورای عال ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی، ممکــن یــک  ــه یــک نهــاد اجرای ــان ن زن
ــای  ــن نمایش ه ــد. چنی ــورتی باش ــاد مش نه
چــه تأثیــری بــر وضعیــت زنــان خواهــد 
داشــت و چــه تغییــر در زندگــی آنــان خواهــد 

آورد؟ 
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هداخموشوگذار
ازبستـرممنـوعههـا

ــش  ــه ذات ــرای این ک ــرا؟ ب ــت. چ ــدنی نیس اصالح ش
بــد اســت. اگــر ذاتــش بــد نمی بــود، پــدرش دزد نبــود. 

بنابــه تجربه هــای معرفتــی روزگار 
پیــش از ســعدی و روزگار ســعدی 
ــی و  ــا پذیرفتن ــن داوری ه ــبتن ای نس

ــر  ــد ب ــز از شــاخ بی ــارد/ هرگ ــر آب زندگــی ب ــر اگ »اب
ــا  ــی بوری ــز ن ــر/ ک ــه روزگار مب ــا فرومای ــوری/ ب نخ
شــکر نخــوری«. »عاقبــت گــرگ زاده گــرگ شــود/ 
گرچــه بــا آدمــی بزرگ شــود«. »شمشــیر نیــک از آهن 
بــد چــون کنــد کســی/ ناکــس بــه تربیــت نشــود ای 
حکیــم کــس/ بــاران کــه در لطافــت طبعــش خــالف 
نیســت/ در بــاغ اللــه رویــد و در شــوره بــوم خــس«. 
ــه در  ــوان اندرزهــای حکیمان ــا به عن ــن بیت ه همــه ای
پــی توجیــه و اثبــات ایــن اســت که بــد ذات بــا تربیــت و 

ــود.  ــک نمی ش ــوزش نی آم
ذات بــد بــرای این کــه به عنــوان یــک اصــل 
ثابــت توجیــه شــود، بــه معرفــت تجربه پذیــر عمومــی 
نســبت داده می شــود. فــرد بــد ذات ماننــد بیــد اســت، 
ــر بیــد آب زندگــی ببــارد میــوه نمی دهــد،  طوری کــه ب
بــد ذات نیــز بــا تربیــت نیکــو نمی شــود، زیــرا ذاتــش 
بــد اســت. اگــر بخواهــی از نزدیکی بــا بد ذات ســودی 
بــه تــو برســد اشــتباه می کنــی، زیــرا بــد ذات ماننــد نی 
بوریــا اســت کــه شــکر نــدارد. یــک شــخص بــد ذات 
)ناکــس( بــا تربیــت شــخصیت پیــدا نمی کنــد. زیــرا 
مثــل آهــِن بــد اســت، طوری کــه از آهــن بــد نمی تــوان 

شمشــیر خــوب ســاخت. 
و  پنــد  به عنــوان  بیت هــا  در  نکته هایی کــه 
انــدرز وجــود دارد از نظــر نظــام آموزشــی مدرن اشــتباه 
ــان  ــوند. انس ــوزی ش ــب بدآم ــد موج ــت، می توانن اس

اســت.  و...  هنرپیشــه  قاضــی،  رییس جمهــور، 
ــراد  ــر اف ــه ی تربیــت و آمــوزش ب ــوا، شــیوه و ارای محت

مهــم اســت. 
ــه  ــوری توجی ــتان ط ــت گلس ــن حکای ــا در ای ام
آمــوزش  و  تربیــت  بــا  دزد  فرزنــد  کــه  می شــود 

ــت  ــن در حالی س ــت. ای ــواده اس ــوهر در خان و ش
ــواده را  ــت ها ازدواج و خان ــی از فمینیس ــه گروه ک
منشــاء ســتم گری علیــه زنــان و راه اصلــی اعمــال و 
بازتولیــد ســلطه مــردان می داننــد و اما گــروه دیگری 
ــت های  ــه فمینیس ــهور ب ــه مش ــت ها ک از فمینیس
ــواده  ــاد خان ــت از نه ــتند، در حمای ــرا اس خانواده گ
ــه  ــود ک ــده می ش ــال دی ــن ح ــته اند. در عی برخاس

فمینیســت ها همــواره دیــدگاه اســالم را دریــن 
ــع  ــان در جوام ــت زن ــژه وضعی ــه وی ــوص، ب خص
اســالمی را بــه چالــش کشــیده اند. مشــخصن 
فمینیســم  و اســالم چــی دیدگاهــی نســبت بــه ایــن 
مســأله دارد؟ توزیــع قــدرت در الگوی هــای ســنتی 
ــن  ــه تبیی ــه کالســیک چگون ــواده از منظــر فق خان
شــده اســت؟ و بالخــره قانون هــای معاصــر چقــدر 

در توزیــع نابرابــر قــدرت در خانواده هــا  نقــش 
ــن مســایل،  ــا پیگیــری ای ــد؟ نوشــته حاضــر ب دارن
ــنتی  ــای س ــه الگوه ــه چگون ــد ک ــد دریاب می کوش
ــت  ــع قــدرت در خانواده هــای مســلمان، هوی توزی
مســتقل زنــان را زیر ســوال بــرده، موقف فرودســت 

ــت. ــل شده اس ــا قای ــرای آن ه ب

یکــی از مهم تریــن دل مشــغولی های جنبــش 
فمینیســتی و اســالم، »نهــاد خانــواده« اســت. هــر 
ــون  ــا اکن ــاز ت ــم، از آغ ــالم و فمینیس ــب اس دومکت
ــواده،  ــبات در خان ــر مناس ــم بهت ــور تنظی ــه منظ ب
ــی از  ــتند و یک ــد بودند/اس ــن قواع ــالش تبیی در ت
موضوعــات مهــم وبحث انگیــز دریــن خصــوص، 
توزیــع قــدرت و تعیــن حقــوق و وجایــب بــرای زن 
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ــی  ــد و حرف ــرا ببینن ــای م ــتند موه ــالنگ نمی توانس س
نزننــد. از همیــن رو بــه مــادر و پــدرم فشــار می آوردنــد 
تــا دخترانــش را مجبــور بــه تابعیــت از عــرف روســتایی 

. کنند
    آموزِش ممنوعه

ــی  ــوب دموکراس ــتان در چارچ ــی افغانس ــام سیاس نظ
داشــت پابرجــا می شــد و امیــدواری بــه آینــده ی 
افغانســتان افزایــش یافتــه بــود. مــردم در مســایل 
کالن کشــور ســهیم می شــدند. فصــل انتخابــات 
رســید و کســانی کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــتند 
می توانســتند در کمپاین هــا نقــش مهمــی  بــازی کننــد. 
ــن حامــد کــرزی، رییــس جمهــور  ــم کمپای ــا تی مــن ب
پیشــین افغانســتان کار کــردم و فرصــت خوبــی بــود تــا 
نشــان دهــم کــه تفــاوت مــا بــا دیگــر دختــران روســتایی 
تنهــا در طــرز لبــاس پوشــیدن نیســت. از همیــن رو پس 
ــپردند  ــده س ــان وع ــکاران م ــات هم ــزاری انتخاب از برگ
کــه برایــت کار فراهــم می کنیــم. ولــی آنچــه را مــن نیــاز 

ــود. ــوزش ب ــه آم ــود؛ ادام ــتم کار نب داش
شــدم.  مکتــب  وارد  و  دادم  ســویه  امتحــان 
ــه  ــب دختران ــالنگ مکت ــوالی س ــا در ولس ــتای م روس
نداشــت. اصلــن مکتــب نداشــت؛ مــا در مســجد درس 

می خواندیــم.
صــرف تشــکیالت مکتــب از ســوی وزارت معارف 
آمــده بــود بــا چنــد جلــد کتابــی کــه بــه هــر دانش آمــوز 

داده می شــد. کــودکان قــد و نیــم قــد و نوجوانــان دختــر 
ــدی  ــته بن ــف دس ــای مختل ــه گروه ه ــتا ب ــر روس و پس
شــده بودنــد و هــر گــروه در یــک کنــج مســجد جمــع 
ــف  ــر صن ــود. ه ــف ب ــک صن ــروه ی ــر گ ــدند. ه می ش
مــا شــامل هشــت تــا بیســت نفــر بودنــد. تصــور کنیــد 
ــج دیگــری  ــف اول، در کن ــک گوشــه مســجد صن در ی
ــک  ــان ی ــی همزم ــور... یعن ــن ط ــف دوم و همی صن
اســتاد از بیولــوژی صنــف شــش درس می گفــت و 
ــدای  ــان ص ــا همزم ــف اول. م ــی صن ــری از ریاض دیگ
کل شــاگردان و اســتادان داخــل مســجد را می شــنیدیم. 
ــی  ــت. خارجی های ــر دوام نیاف ــت دی ــن وضعی ــه  ای البت
کــه بــه افغانســتان آمــده بودنــد تنهــا ســربازان جنگــی 
بمب هــای خوشــه ای  بــا  و جنگنده هــای مجهــز 
نیــاورده بودنــد. بلکــه در روســتاهای افغانســتان مکتب 
ــه ی  ــک موسس ــد. ی ــود می آوردن ــز باخ ــک نی و کلینی
خارجــی بــرای مــا یــک مکتــب اعمــار کــرد. مکتــب 
ــدود  ــف ح ــر صن ــوان در ه ــد بان ــود. ارچن ــط ب مختل
بیســت درصــد صنــف را تشــکیل می دادنــد، امــا 
ــه  ــد ک ــه بودن ــی یافت ــتیاق خاص ــا اش ــم خانواده ه بازه
دختــران شــان نیــز درس بخواننــد. فقــط می خواســتند 
ــا کجــا.  ــد ت ــه بودن ــم نگرفت ــی تصمی ــد ول درس بخوانن
ــط  ــف مختل ــل صن ــالنگ داخ ــا در س ــه م ــی ک زمان
ــوالی های  ــیاری از ولس ــاید در بس ــم ش درس می خواندی
افغانســتان هیــچ دختــری بــه مکتــب نمی رفــت چــون 

ــی  ــن مکتب ــم اصل ــاید ه ــتند و ش ــوزش نداش ــق آم ح
ــران دیــدگاه پــدر  ــه  ای وجــود نداشــت. امــا مهاجــرت ب
ــا  ــادی داشــتند ت ــود و شــوق زی و مــادرم را تغییــر داده ب
مــا درس بخوانیــم. البتــه همزمــان بــا مــا شــمار دیگــر 
از خانواده هایــی کــه بــه  ایــران و پاکســتان مهاجــر شــده 
ــد نیــز برگشــتند و همــه ی  ایــن مهاجــران عــودت  بودن
کننــده در مــورد حــق آمــوزش کــودکان خــود، صــرف 
نظــر از جنســیت شــان، دیــدگاه واحدی داشــتند. تالش 
مهاجــران برگشــته از ایــران باعــث شــد کــه تشــکیالت 
مکتــب محلــی در روســتای مــا از ســوی معــارف ایجــاد 
شــود. ابتــدا باشــندگان محــل حاضــر نشــدند دختــران 
خــود را بــه مکتــب بفرســتند. آمــوزش دختــران از جمله 
کارهــای ممنوعــه بــود. ولــی کــم کــم ســدهای عــرف 
و ســنت اجتماعــی کــه مانــع ورود دختــران بــه مکتــب 
می شــد، شکســتند و حــق آمــوزش عــام شــد. دخترانی 
کــه از مهاجــرت بازگشــته بودنــد در واقــع بــا خودشــان 
ــه  ــی ک ــد. ذهنیت ــتا وارد کردن ــی را در روس ــک ذهنیت ی
بــه دختــران روســتایی محصــور بــه جغرافیــای خشــن 
ــه  ــد. البت ــا ببافن و محــروم ســالنگ اجــازه مــی داد روی
ــی داشــتند؛ امــا  دختــران روســتایی قبلــن نیــز رویاهای
ــود.  ــود نب ــای موج ــر از واقعیت ه ــان فرات رویاهای ش
یعنــی زند گــی ایــده آل آنــان بــه داشــتن شــوهر و 
ــور  ــی محص ــای زراعت ــروری و کار روی زمین ه فرزندپ
ــبیه  ــران ش ــن و دخت ــه م ــی را ک ــی ذهنیت ــد. ول می ش

مــن باخــود بــه روســتا بردیــم بــرای دختــر و پســر آنجــا 
اجــازه مــی داد تــا رویاهایــی فراتــر از واقعیت هــای دره ی 
ســالنگ ببافنــد. مــا بــه تحصیــل در دانشــگاه و کار در 
اداره فکــر می کردیــم. تــا آن روز شــنیدن صــدای زنــان از 
طریــق رادیــو باعــث تعجــب بــود. دخترانــی که پیــش از 
ــد  ــن می گفتن ــم. حال ــوهر کن ــد آرزو دارم ش آن می گفتن
ــس  ــا ریی ــوم و حت ــر ش ــوم، داکت ــم ش ــم معل می خواه

جمهــور شــوم.
دشواری راه

تــازه زند گــی ســامان گرفتــه بــود. دوره ی مکتــب 
مــردم ســالنگ  پایــان می رســاندم.  بــه  داشــتم  را 
ــر  ــا کم ت ــون م ــش پتل ــری و پوش ــه روس ــر ب ــم دیگ ه
دخالــت می کردنــد. دختــران زیــادی هم نســل مــن بــه 
ــن داشــتند.  ــد و اشــتیاق دانشــگاه رفت مکتــب می رفتن
محدودیت هــای اجتماعــی داشــت کم تــر می شــد. 
مصمــم شــدم که بــه کابــل بیایم تــا بــرای آزمــون کانکور 
ــرد  ــوت ک ــادرم ف ــد روزگار م ــا از ب ــرم. ام ــی بگی آمادگ
ــر کالن  ــزل شــد. دخت ــه  یکبارگــی متزل ــز ب و همــه چی
ــه  ــز ب ــه نی ــؤولیت های خان ــودم و کل مس ــواده ب در خان
دوشــم افتــاد. پــدرم موافقــت کــرد کــه بــه کابــل بیاییــم. 
ــی  ــم. آماد گ ــده گرفت ــه عه ــه را ب ــؤولیت های خان مس
بــرای دانشــگاه رفتــن و کار کــردن بــرای تأمیــن مخــارج 
ــنگینی  ــم س ــاره روی دوش ــه  یکب ــا هم ــی. این ه زند گ
ــدم.  ــق ش ــبانه روزی موف ــالش ش ــا ت ــی ب ــرد. ول می ک

می توانــم بگویــم نتیجــه ی تــالش خــودم بــود کــه 
ــذرم. ــه بگ ــور موفقان ــتم از کانک توانس

زمانــی کــه در ســالنگ-پروان بــودم در مــورد 
ــه  ــتم و ب ــه می نوش ــی مقال ــت خانگ ــت و طباب بهداش
دفتــر رادیــو آزادی در کاپیســا ویــا چاریکار می فرســتادم. 
وقتــی مقاله هــای کوتاهــم را در رادیــوآزادی می خواندنــد 
بــه کارهــای رســانه ای عالقه منــد می شــدم. بــه همیــن 
خاطــر وقتــی بــه کابــل آمدیم نیــز مشــتاق کار کــردن در 
ــوم.  ــانه ها ش ــتم وارد رس ــی نتوانس ــودم. ول ــانه ها ب رس
بــا ســپری کــردن امتحــان کانکــور در یــک نهــادی کــه 
ــن  ــم. ای ــرد کار گرفت ــان کار می ک ــت از زن ــرای حمای ب
نهــاد ضمــن تســهیل بــازار صنایــع دســتی، امکانــات و 
ــرد.  ــم می ک ــان فراه ــرای زن ــز ب ــتی نی ــات بهداش خدم
ــف  ــای مختل ــه والیت ه ــاد ب ــن نه ــق ای ــن از طری م
ســفر کــردم. مــا صنایــع دســتی زنــان را جمــع آوری کرده 
ــن  ــا در ای ــتادیم. ام ــی می فرس ــای بین الملل ــه بازاره ب
ســفرهای کاری کــه بــه والیت هــای: بغــالن، خوســت، 
ــی  ــان واقع ــتم جه ــل داش ــوالی های کاب ــروان و ولس پ
ــه  ــا ب ــم ت ــه بودی ــا رفت ــردم. م ــتایی را درک ک ــان روس زن
خانواده هــا کمــک کنیــم، امــا بــه پوشــش مــا اعتــراض 

ــد. ــی می گفتن ــا را آمریکای ــد و م می کردن
ــات فارســی  از دشــواری گذشــتم. در بخــش ادبی
تربیــه ی معلــم ســید جمال الدیــن افغــان در کابــل 
کامیــاب شــدم. ادبیــات فارســی مــرا بــه جهــان دیگری 
ــران  ــه از ای ــاک افغانســتان ک ــر خوفن ســوق داد. تصاوی
ــودم، داشــت رنــگ می باخــت. وقتــی  ــا خــود آورده ب ب
ــگاه  ــانه ها، دانش ــای کار، رس ــان در اداره ه ــدم زن می دی
و داخــل شــهر حضــور دارنــد، کــم کــم تصاویــر شــبح 
ــه وجــود  از بیــن می رفــت و هیجــان خاصــی در مــن ب
می آمــد کــه کشــور مــا چقــدر رو بــه بهبــودی اســت.

شعر اروتیک؛ تصویر واقعی پندارهای هدا
مــا در جهــان واقعــی بــه انــدازه ی کافــی آزاد 
ــا  ــی دارد، ام ــی محدودیت های ــان واقع ــتیم. جه نیس
ــعر و ادب  ــان ش ــود در جه ــا را می ش ــن محدودیت ه ای
ــت  ــود دس ــی خ ــای رویای ــه دنی ــت و ب ــر برداش زودت
یافــت. از همیــن رو بــه شــعر و غــزل رو آوردم. ارچنــد 
کــه ورود مــن بــه دنیــای شــعر و ادب اتفاقــی ویــا الهــام 
ــن  ــه ای ــه مــرور زمــان ب ــود؛ بلکــه ب ــه از کســی نب گرفت
بخــش عالقه منــد شــدم. شــاید جرقه هــای نخســتین 
ایــن انگیزه هــا در دوره ی مکتــب در ایــران رقــم خــورده 
بــود. در کودکــی ام در ایــران کــه عکس ســیمین بهبهانی 
ــدم و  ــب می دی ــای مکت ــزاد را در دیواره ــروغ فرخ و ف
شــعرهای شــان را می خوانــدم حــس خوبــی می گرفتــم. 
در برنامه هــای شــعرخوانی نیــز شــرکت می کــردم. 
وقتــی کــه در افغانســتان وارد دانشــگاه شــدم و ادبیــات 
خوانــدم، بــه انجمن هــای ادبی-فرهنگــی مثــل انجمــن 

قلــم و انجمــن غرجســتان وارد شــدم. 
ــا آنکــه در افغانســتان کمتــر مــروج اســت، امــا  ب
ادبیــات عریــان مرا بســیار زود بــه ســر زبان هــا آورد و در 
حلقه هــای ادبی-فرهنگــی از شــعرهای مــن می گفتند. 
شــاعران افغانســتان تــا اکنــون یــا به ســبک های ســنتی 
ــبک های  ــب س ــا در قال ــد و ی ــزل روی می آورن ــل غ مث
ــون  ــد. چ ــه کار می برن ــمی  ب ــات رس ــز ادبی ــد نی جدی
جســارت شکســتن تابوهــای اجتماعــی و بدپنداری هــا 
ــی  ــر کس ــد. کم ت ــک را ندارن ــات اروتی ــه ادبی ــبت ب نس

ــد. ــخن بگوی ــاب س ــد بی نق ــرأت می کن ج
ــک  ــرودم ی ــن س ــه م ــعری ک ــتین ش ــا نخس ام
می دهــد  ســیب  »بــوی  بــود.  عریــان  کوتاهــه ی 
ــو  ــم آلوبال ــت طع ــرای فردای ــوس. ب ــرا بب ــت. م دهان
ــردم را  ــاد م ــش زی ــعر واکن ــن ش ــته ام.« ای ــار گذاش کن
ــا  ــن واکنش ه ــن ای ــن برانگیخت ــت. م ــراه داش ــه هم ب
ــار در  ــتین ب ــعر نخس ــن ش ــه  ای ــتم. البت ــوش داش را خ
فیســبوک مســتعاری نشــر شــد کــه پشــت حســاب آن 
ــا بتوانــم خــودم  مــن در حســرت روزی نشســته بــودم ت
ــت  ــا هوی ــاب و ب ــه و بی نق ــر نمای ــا تصوی ــم و ب باش
ــر  ــون اکث ــم. چ ــعر بنویس ــم و ش ــخن بگوی ــودم س خ
مــردم پیــام می فرســتادند کــه تــو مــردی هســتی کــه از 
ــا  ــن ب ــا م ــی. ام ــد می کن ــان را ب ــام زن ــتعار ن آدرس مس
ــدم کــه مــن واقعــن زن هســتم و دارم از  خــود می خندی
زبــان یــک زن ســخن می زنــم، امــا چــرا بــه مــن شــک 
می کننــد. دریافتــم کــه موافقــان مــن خیلــی بیش تــر از 
مخالفانــم بودنــد. ایــن ســبک در واقــع نمــای واقعــی 
پندارهــای مــن بــود. زمانــی که بــرای اولیــن بــار در یک 
حلقــه ی ادبــی در دانشــگاه بیــن دوســتانم شــعر دکلمــه 
کردم دوســتانم بســیار تشــویق کردنــد. یکی از دوســتانم 
ــان  ــرد. در هم ــی ک ــران معرف ــر هج ــای زبی ــا آق ــرا ب م
روزهــا بــود کــه مجموعــه  شــعری هجــران نیــز رونمایی 
می شــد. در محفــل رونمایــی مجموعــه  شــعری هجران 
ــون  ــت تریب ــاعر پش ــث ش ــار منحی ــتین ب ــرای نخس ب
رفتــم و بــه عنــوان شــاعر شــناخته شــدم. امــا رفتــن بــه 
جهــان شــعر مــرا از بســیاری چیزهــا بریــد. خانــواده ام 
حتــا پــدر و مادرناتنــی ام مــرا طــرد می کردنــد کــه تــو چرا 
شــعر می خوانــی و آن هــم اروتیــک. امــا شــعر و ســبک 

ــود. ــان مــن ب اروتیــک زب
و بــاز قضیــه ی تکــراری کــوچ. ســال 1398 
خورشــیدی، دو ســال پــس از فراغتــم از دانشــگاه بــود 
ــک  ــتیم.  ی ــالنگ برگش ــه دره ی س ــل ب ــاز از کاب ــه ب ک
شــاعر بیش تــر بــه فضــای آرام ضــرورت دارد ولــی مــن 
در روســتا بیش تــر منــزوی شــده بــودم. وقتی خانــواده ام 

ــدم  ــی ق ــه راه ــوم و ب ــتقل می ش ــه دارم مس ــد ک دیدن
گذاشــته ام کــه خــودم می خواهــم، خواســتند بــا رفتــن به 
روســتا و بریــدن از شــهر مــرا نیــز متوقــف کننــد. اما من 
راه خــودم را یافتــه بــودم. بــا تمــام محدودیت ها توانســتم 
مجموعــه  شــعری ام را بــا عنــوان »می بوســمت« چــاپ 
و نشــر کنــم. بازخــورد این اشــعار خیلــی خوب بــود. در 

یــک هفتــه دو بــار در کابــل رونمایــی شــد.
ــه  ــنهاد ازدواج دادم ک ــردی پیش ــه م ــار ب     دو ب

ــودم ــده ب ــن ندی اصل
داســتان های وحشــتناکی شــنیده بــودم. از ازدواج هــای 
اجبــاری و بــدون میــل دختــران. امــا مــن بایــد با کســی 
ازدواج می کــردم کــه خــودم انتخــاب کنــم. رفیع جســور 
را از میــان مخاطبــان شــعرهایم انتخــاب کــردم. یعنــی 
آشــنایی مــا از طریــق شــبکه های اجتماعــی آغــاز شــد. 
حــدود دو ســال آشــنا شــده بودیــم. رفیــع نیــز در یــک 
ــاب،  ــا کت ــروکارش ب ــد و س ــی کار می کن ــاد فرهنگ نه
متــن، شــعر و داســتان اســت. از همــان آغــاز بــا انــدک 
آشــنایی از اطالعاتــی کــه در مــوردش کســب کــردم از او 
خوشــم آمــد. مســتقیم و بی ریــا برایــش نوشــتم »آقــای 
ــم.  ــان دارم. نمی فهم ــت ت ــی دوس ــن خیل ــور م جس
گرچــه شــما را ندیــده ام ولــی از شــخصیت تــان خوشــم 
آمــده...« ایــن حرف هــا را بــه مــردی گفتــم کــه هنــوز 
از نزدیــک ندیــده بــودم. نــه  یــک بــار کــه بــار دیگــر نیــز 
برایــش پیشــنهاد ازدواج دادم. امــا رفیــع هردوبــار پاســخ 
ــاب  ــن حس ــم ای ــر می کن ــم فک ــت هنوزه رد داد و گف
ــاس  ــا تم ــان حت ــا آن زم ــا ت ــون م ــت. چ ــتعار اس مس
صوتــی نداشــتیم. فقــط متــن بــود کــه حــس و حــال ما 

ــاند. ــان می رس ــر م را به یکدیگ
    خواستگاری در فیسبوک و زندان خانگی برای 

عشق جسور
ســال گذشــته بــه کابــل آمــده بــودم تــا کتابــم رونمایــی 
شــود. باالخــره مــن و جســور همدیگــر را دیدیــم و باهم 
دوســتانه حــرف زدیــم. نمبــر تماســش را گرفتــم و باهــم 
تمــاس صوتــی داشــتیم. ایــن تنهــا دیدار مــان بــود. هیچ 
ــی  ــس از مدت ــم. پ ــی باهــم نگذاشــته بودی ــرار مالقات ق
ــزرگ،  ــک ب ــدان ریس ــه چن ــردم. ن ــی ک ــک بزرگ ریس
ــی زدم  ــدس نم ــد آن را ح ــه پیام ــردم ک ــط کاری را ک فق
چــه خواهــد شــد. خــودم دو بــار بــه او پیشــنهاد ازدواج 
داده بــودم و رد کــرده بــود. این بــار متــن بلنــد باالیــی در 
فیســبوک نوشــتم و از او در فضــای همگانی و رســانه ای 
خواســتگاری کــردم. مــن فقــط می خواســتم برعــالوه ی 
ــر  ــا پس ــن آق ــم به ای ــور ه ــت جس ــد دوس ــودم چن خ
بگوینــد کــه دوســتش دارم. وقتــی نامه ی خواســتگاری 
را نوشــتم، تلفنــم را خامــوش کــردم و خوابیــدم. وقتــی 
ــود. کل  ــه ب ــتم رفت ــوع از دس ــر موض ــدم دیگ ــدار ش بی
فضــای شــبکه های اجتماعــی پــر شــده بــود از عکــس 
مــن و جســور و نامــه ی خواســتگاری مــن از او. پــدرم 
خشــن شــد و تلفنــم را گرفــت. بــه زنــدان خانگــی رفتم. 
غوغــای بزرگــی در خانــه مــان ایجــاد شــده بــود. کاری 
ــک  ــن ی ــا ای ــرد. ام ــورش را نمی ک ــس تص ــه هیچ ک ک
انتخــاب بــود. انتخــاب خــودم. پــدرم انتخــاب دیگــری 
داشــت؛ ازدواج مــن بــا پســر مــورد نظــر خــودش. امــا 
موضــوع رســانه ای شــده بــود و مــا کاری نمی توانســتیم 
ــراری  ــوی برق ــو در تکاپ ــن هیاه ــور در ای ــم. جس بکنی
ارتبــاط شــده بــود. وقتــی جســور موافقــت خانــواده ی 
ــی  ــاط تلفن ــواده ام ارتب ــا خان ــود ب ــه ب ــودش را گرفت خ
برقــرار کردنــد کــه بــه خواســتگاری بیاینــد. در حالــی 
کــه میلیون هــا نفــر همــگام بــا مــن انتظــار می کشــیدند 
تــا پاســخ خواســتگاری مــرا بشــنوند. خانواده ی جســور 
از بدخشــان بــه ســالنگ آمدنــد و ایــن وصلــت صــورت 
گرفــت. اگــر جســور ایــن پیشــنهاد را رد می کــرد 
بنابرمحدودیتــی کــه هنوزهــم در خانــواده ی مــا وجــود 
ــاید  ــد، ش ــر می ش ــن منج ــرگ م ــه م ــن ب دارد ممک
هــم خودکشــی و شــاید هــم مــرگ بــا دســتان یکــی از 
اعضــای خانــواده؛ امــا مــن در راه رســیدن بــه خواســته ام 
مــرگ را نیــز پذیرفتــه بــودم. »بلــه« گفتــن جســور همــه 
ــت  ــخ مثب ــی پاس ــرد. وقت ــا ک ــوار را خنث ــات ناگ اتفاق
جســور را در فیســبوک خوانــدم، اشــک و لبخنــدم درهم 
ــه در  ــی ک ــه هیجان ــودم. آن هم ــودم نب ــود. خ ــه ب آمیخت
ــر اســت، امــا حــس  ــود وصف ناپذی مــن خلــق شــده ب

خوشــایندی بــود.
    آغاز نو

ــردم  ــات م ــرف و عنعن ــاوت از ع ــم متف ــا ه ازدواج م
صــورت گرفــت اما ایــن تفــاوت را نمی شــود تابوشــکنی 
ــان روش  ــت خودم ــه خواس ــر ب ــا نظ ــه م ــت، بلک گف
زندگــی و ازدواج خــود را رقــم زدیــم نــه برای تابوشــکنی. 
یــک شــب عروســی در ســالنگ گرفتیــم و جســور بــا 
یــک موتر ســراچه آمــده بود. مــن هم کولــه ام را برداشــتم 
ــوی  ــه س ــم ب ــم؛ آمدی ــی بروی ــفر تفریح ــه س ــگار ب ان
ــل  ــل محف ــم در کاب ــب ه ــک ش ــترک. ی ــه ی مش خان
خیلــی خصوصــی و دوســتانه ای داشــتیم. البتــه مراســم 
عروســی مــا کمــی  با عجلــه شــد. ایــن عجله بــه خاطر 
ــر را  ــتیم دوری از همدیگ ــا نمی توانس ــه م ــود ک ــن ب ای
تحمــل کنیــم و از ســویی هــم جســور اجــازه نداشــت به 
خانــه ی مــا در ســالنگ بیایــد. بــا آنکــه ســالنگ خیلی 
تغییــر کــرده، امــا هنوزهــم ســنت های دســت وپاگیری 
دارد کــه محدودیت هایــی را بــر زندگــی مــردم وضــع کرده 
اســت. اکنــون دارم بــا مــردی زند گــی می کنــم کــه قبــل 
از عروســی فقــط یــک بــار دیــده بودم، ســه بار پیشــنهاد 
ازدواج داده بــودم، دو بــار پاســخ رد شــنیده بــودم و هیــچ 
قــرار عاشــقانه ای بــا او نداشــتم، فکــر می کنــم انتخابــم 
درســت بــوده؛ رفیــع مــرد خوبــی اســت و اهــل مــدارا در 

زندگی ســت.

    در اوج جنگ هــا پــدر و مــادرم افغانســتان را 
ــال  ــک س ــدند. ی ــر ش ــران مهاج ــه ای ــد و ب ــرک کردن ت
بعــد )1995م( دختــری متولــد شــد کــه نامــش را هــدا 
گذاشــتند. هــدا در گــذر زمــان، تبدیــل بــه زنــی شــد کــه 
بیشــتر با شــعرهای ممنوعــه و کارهــای تابوشــکنی اش 

شــهرت یافتــه اســت.
    تصویر شبح از سرزمین مادری

پــدرم و مــادرم بیســوا بودنــد و در ایــران بــه نیــروی کاری 
تبدیــل شــده بودنــد کــه صــرف در بــدل زند گــی بی پیرایه 
به خاطــر حفــظ جــان مــان عــرق می ریختنــد. بــا آنکــه 
ــی  ــود را مهمان های ــا خ ــودم، ام ــده ب ــد ش ــران تول در ای
می شــمردیم کــه بــه ســرزمین دیگــری تعلــق داشــتیم. 
ــی را  ــا خبرهای ــک، ام ــا نزدی ــدر دور ی ــتم چق نمی دانس
ــت  ــه وضعی ــنیدیم ک ــون می ش ــا و تلویزی از روزنامه ه
ســرزمین مــادری مــان را بســیار بــد توصیــف می کــرد. 
قتــل، کشــتار، اختــالف، مهاجــرت، ســتم و هیوالیی به 
نــام جنــگ. کــودک بــودم، فکــر می کــردم اگــر مــا بــه 
افغانســتان برویــم، کشــته خواهــم شــد! تصویــر شــبح 

بــزرگ از ســرزمین مــادری ام بــه ســر داشــتم.
وقتــی از ایــران برگشــتیم به ســرزمین مــادری، وارد 
ــه در ســکوت و تاریکــی  هــرات شــدیم. شــهر فروخفت
ــق. تنهــا صــدای مــداوم کــه می شــنیدیم صــدای  مطل
برخاســته از حرکــت موتــر بــر روی جــاده ی خاکــی ای 
بــود کــه مــا را از مــرز اســالم قلعــه آورده بــود تــا به شــهر 
هــرات برســاند و شــاید همیــن جــاده بــود کــه تــا کابــل 
ــلیک  ــدای ش ــی ص ــه گاه گاه ــود. البت ــده ب ــیده ش کش
گلوله هــا را نیــز می شــنیدم. نخســتین بــاری بــود کــه بــا 
ــه را می شــنیدم. آنهــم  ــم صــدای واقعــی گلول گوش های
در ســرزمینی کــه انتظــار می رفــت تــا اخیــر عمــرم در آن 
زنده گــی کنــم. بــرق و روشــنایی نبــود. تنهــا روشــنایی 
کــه بــه چشــم می خــورد، ناشــی از فانوس هــای 
ــی  ــا را نارنج ــای خانه ه ــه دل پنجره ه ــود ک ــوری ب کم ن
ــول و  ــا ه ــه ب ــی آمیخت ــود و تاریک ــب ب ــود. ش ــرده ب ک
هــراس. هــرات شــهری پــس از جنــگ و میزبــان صدها 

هــزار عــودت کننــده بــود.
به یــک  بــه شــهر رســیدیم مســتقیم  وقتــی 
مســافرخانه ی تاریــک و بــدون امکانات هدایت شــدیم. 
ــت.  ــا گذش ــان در آنج ــدون آب و ن ــبانه روز ب ــک ش ی
و  روزنامه هــا  از ســتون  کــه  تصاویــر وحشــتناکی 
خبرهــای تلویزیونــی در ذهنــم تداعــی شــده بــود 
ــا  ــی ب ــد. مردان ــدل می ش ــت مب ــه واقعی ــک ب یک به ی
لباس هــای نامنظــم و موهــای ژولیــده شــب در امتــداد 
جاده هــای شــهر گشــت می زدنــد. گویــا پولیــس 

ــت.  ــلط نداش ــهر تس ــر ش ــب ها ب ش
    در سرزمین جنگ

وقتــی پــدرم گفــت مــا در کابــل خودمــان خانــه داریــم، 
ــرای  ــی ب ــی جای ــه اســت؛ یعن فکــر کــردم واقعــن خان
ــی  ــور زیبای ــاد و دیک ــه ی آب ــه آن خان ــا ن ــی. ام زنده گ
ــان  ــن چن ــتم، اصل ــور داش ــه تص ــک خان ــن از ی ــه م ک
نبــود. مــا بــه  یــک ســرزمین جنــگ زده برگشــته بودیــم؛ 
کابــل. شــهری کــه حــدود 30 ســال میــان جناح هــای 
ــود و زخمی زخمــی  اســت.  ــدل شــده ب مختلــف رد و ب
ــل دیگــر یــک  ــه، خانه هــای کاب ــم خان وقتــی می گفتی
خانــه نبــود، بلکــه فقــط ســرپناهی بــرای زنــده مانــدن 
معنــا داشــت. وقتــی وارد کابــل شــدیم، آدم هــای 
عجیــب، شــهر عجیــب، خانه هــای عجیــب، فرهنــگ 
خوش آمدگویــی عجیبــی را دیــدم. بــرق و چراغــی نبود، 
ــور وجــود داشــت کــه همــه اعضــای  امــا فانــوس کم ن
ــه  ــن نزدیکــی ب ــواده را دور خــود جمــع می کــرد. ای خان
ــم،  ــذای ک ــا غ ــترخوانی ب ــور و دس ــم ن ــوس ک دور فان
صمیمیــت خاصــی میــان اعضــای خانــواده  ایجــاد کرده 
ــت.  ــره می کاس ــراس روزم ــی  از هول وه ــه کم ــود ک ب
ــگ زده  ــرزمین جن ــک س ــت در ی ــن صمیمی ــن ای یافت
ــود،  ــت ب ــت و باله ــاد محرومی ــه نم ــی ک و خانه های

ــود.  ــایند می نم خوش
    سنت های دره ی سالنگ

هــا راســتی، گفتــم کــه  پــدر و مــادرم از پــروان بــه  ایــران 
رفتــه بودنــد و حــال پــس از حــدود یــک دهــه مهاجرت 
برگشــته بودنــد بــه نقطــه ی صفــر، بــه نقطــه ای کــه از آن 
بریــده بودنــد؛ دره ی ســالنگ. مــا از یــک شــهر آبــاد، 
از مکتــب و خانــه ای بــا امکانــات رفاهــی بــه ســرزمین 
ــود؛  ــر ب ــم بهت ــل بازه ــم. کاب ــته بودی ــگ زده برگش جن
شــهری بــود کــه داشــت خاک هــای جنــگ را از خــود 
می تکانــد و بــا کمک هــای خارجــی لبــاس جدیــدی از 
جنــس توســعه بــه تــن می کــرد. ســاختمان های جدیــد 
یکــی پــس از دیگــری از زیــر پســت شــهر ســربرمی آورد 
ــچ  ــه درون مارپی ــده ب ــزی ش ــیاه قیرری ــای س و جاده ه
کوچه هــای شــهر راه بــاز می کــرد. ولــی ســالنگ دره ی 
تنــگ و فضــای اجتماعــی بســته داشــت. در واقــع مــا 
ــم.  ــفر می کردی ــت س ــت و محدودی ــق محرومی در عم
وقتــی در ســالنگ رفتیم، همچــون رنگ برجســته ای در 
میــان ســادگی های مــردم نمایــان بودیــم. حتــا در مــورد 
لباس هــای مــن و هرســه خواهــر کوچکــم نیــز حــرف 
درمی آوردنــد. مــن تــازه داشــتیم نوجــوان می شــدم 
ــی مــردم  و دوســت نداشــتم مــدام روســری بپوشــم. ول

    روایتی از هدا خموش در گفت وگو
 با هفته نامه نیم رخ

حسین احمدی
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متــون و زبــان فارســی زیــاد داریــم. بعــد از آموزه هــای 
ــد و  ــن پن ــن ای ــرعی دی ــمی و ش ــع رس ــی و موض دین
ــه ذهنیــت اجتماعــی و  انــدرز و حکایت هــای حکیمان

ــد.  ــکل می ده ــا را ش ــی م ــی فرهنگ زیبایی شناس
درســت و علمــی ایــن اســت که ایــن ذهنیــت )پنــد 
ــوزش  ــر آم ــه( از نظ ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه و ان
ــوزی  ــث بدآم ــا باع ــرد ت ــرار بگی ــد ق ــورد نق ــدرن م م
ــه  ــای حکیمان ــدرز و حکایت ه ــد، ان ــن پن ــود. از ای نش
ــنایی،  ــار س ــی در آث ــان فارس ــون و زب ــات، مت در ادبی
موالنــا، عطــار، بیهقــی، ناصــر خســرو، ابوعلــی ســینا 
و... زیــاد داریــم. حتــا در ادبیــات کــودکان نیــز داریــم. 
ــام »مشــاهیر  ــی را بن ــل )ســال 1398( کتاب ــدی قب چن
وطــن« خوانــدم کــه موسســه ای در کابــل برای کــودکان 
ارایــه کــرده بــود. ایــن کتــاب بــه مناســبات صد ســالگی 
اســتقالل افغانســتان به حمایــت مالی دولت افغانســتان 

چــاپ و پخــش شــده اســت. 
لحــن، شــیوه ی بیــان، نقالــی، قصه گویــی و 
ــودک  ــات ک ــه ادبی ــی ب ــچ ارتباط ــاب هی ــن کت ــان ای زب
ــتیز در  ــات زن س ــگ و ادبی ــه فرهن ــر این ک ــدارد. بدت ن
ــار  ــت و رفت ــوان عدال ــاب به عن ــن کت ــی از ای بخش های
عادالنــه توجیــه شــده اســت. پســر پادشــاهی بــه حریم 
زنــی تجــاوز می کنــد. همســر آن بانــو بــه پادشــاه 
شــکایت می کنــد. پادشــاه می گویــد کاری را کــه پســرم 
بــا همســر تــو انجــام داده، تــو بــا همســر پســرم انجــام 
بــده. جــرم را یــک مــرد انجــام داده امــا جــزا را بایــد زنــی 
ببینــد کــه هیــچ جرمــی انجــام نــداده و متهــم بــه هیــچ 
جرمــی نیســت. نویســنده ی کتــاب بــا افتخــار، پادشــاه 
را بــرای ایــن رفتــارش عــادل دانســته، تأکیــد کــرده کــه 

ــاه را  ــن پادش ــت ای ــتان عدال ــردم افغانس ــودکان و م ک
ــد قــرار بدهنــد.  سرمشــق زندگــی خــود بای

ــاه  ــن پادش ــار ای ــه و رفت ــن قص ــل ای ــه اص ــن ب م
ــخنی  ــی روزگارش س ــی و تاریخ ــبت اجتماع در مناس
ــاره ی چگونگــی بازتولیــد قصه هــا  ــدارم. ســخنم در ب ن
بــرای کــودکان در روزگار مــا اســت. کودکانــی کــه بایــد 
ــری  ــوق بش ــای حق ــه ارزش ه ــر، بناب در روزگار معاص
گاه خــود، هــر  معاصــر زندگــی کننــد. این کــه در ناخــودآ
کــدام مــا زن ســتیز اســتیم در ایــن شــکی نیســت. امــا 
گاه )نظــام آموزشــی و  گاه را در خــودآ حداقــل آن ناخــودآ
ادبیــات کــودکان( تبــارز ندهیم. متأســفانه در ایــن کتاب 
گاه آموزشــی جامعه ی  گاه زن ســتیز مــا در خــودآ ناخــودآ
مــا به عنــوان عدالــت برجســته، توجیــه و بازتولیــد شــده 

اســت. 
کار خــالف را پســر پادشــاه انجــام داده امــا جــزا را 
همســر پســر پادشــاه می بینــد. از نظــر عدالــت مــدرن و 
حقــوق بشــر ایــن اقــدام نــه عدالــت اســت و نــه احتــرام 
بــه حقــوق بشــری افــراد؛ بلکــه تبلیــغ تجــاوز بــه زنــان 
اســت. چنیــن حکایت هایــی از نظــر آمــوزش و تربیــت 
ــالف  ــاوری خ ــر عدالت ب ــوزی دارد، از نظ ــدرن بدآم م
ــبات  ــالف مناس ــالق، خ ــر اخ ــت و از نظ ــت اس عدال
اجتماعــی و فرهنگــی در جامعــه اســت. بنابرایــن؛ بهتر 
اســت بــه نظــام آموزشــی بنابه اصــول مــدرن آموزشــی و 
تربیتــی دیــد انتقــادی داشــته باشــیم کــه بتوانیــم جلــوی 
بدآموزی هــای فرهنگــی و اجتماعــی را در آمــوزش 
ــه  ــراد جامع ــت و ذوق اف ــان و معرف ــودکان و نوجوان ک
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ــر  ــدری ب ــم کــه در جوامــع پدرســاالر نســبت پ نداری
نســبت مــادری ارجحیــت داشــته و عمــو )کاکا( بــر 
دایــی )مامــا( تقــدم دارد: »عالیــم بســیاری حاکــی از 
آن اســت کــه در برخــی از گروه هــا اصالــت بــا نســب 
ــب  ــر دو جان ــب از ه ــل نس ــا حداق ــوده وی ــادری ب م
ــخصه  ــات مش ــت. از عالم ــیده اس ــی رس ــه ارث م ب
هوتنتــوت ]از قبایــل ســاکن در جنــوب آفریقــا[ یکــی 
احتــرام فــوق العــاده ای بــود کــه بــرادران نســبت بــه 
ــا آنجــا کــه ایــن  خواهــران خــود مرعــی میداشــتند ت
ــد و  ــی آم ــز در م ــوع پرهی ــورت یکن ــه ص ــت ب حرم
دیگــر بســتگی و نزدیکــی مفــرط فرزنــدان ذکــور بــه 

ــان.« ــی هایش دائ
شــاید در قــرن جدیــد ایــن نــوع وابســتگی رنگ 
ــف  ــل ضع ــم دلی ــت کنی ــر دق ــا اگ ــد، ام ــه باش باخت
ــه در  ــاالری ک ــده پدرس ــدن پدی ــگ ش ــه در کمرن آن ن
تقویــت گرایش هــای فــردی می باشــد. طبعــن هرچــه 
گرایــش انســان بــه »فردگرایــی« بیشــتر شــود، زمینــه 
بــرای خانواده ســاالری کمتــر شــده و شــخص خــود 
بــه صــورت مســتقل عمــل می کنــد. در ایــن حالــت 
ممکــن اســت فــرد بــه نســب پــدری یــا مــادری و یــا 
هــر دو گرایــش نشــان دهــد و یــا از هــر دو دوری کــرده 
و بــا عناصــر دیگــر بجوشــد. امــا در زندگــی بــدوی و 
ــر  ــت تأثی ــدیدن تح ــان ش ــه انس ــدی ک ــای بع دوره ه
ــان  ــواده و اطرافی ــاری خان ــی و رفت ــای تربیت آموزه ه
بــوده اســت، رفتــار مســتقالنه محــال بــوده و گرایــش 
گاه« تحــت تأثیــر عوامــل اجتماعــی  انســان »ناخــودآ
قــرار دارد: »چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه در مصــر 

نســب از هــر دو جانــب پــدر و مــادر بــرده مــی شــده 
ــان و روم  ــیک یون ــندگان دوره کالس ــت... نویس اس
معتقــد بودنــد کــه در مصــر باســتانی نســب از مــادر 

ــرده مــی شــده...« ب
از طرفــی نبایــد غفلــت کــرد کــه دوری متنــاوب 
ــود از  ــکارورزی، خ ــاع در دوره ی ش ــردان از اجتم م
عوامــل مهمــی بــوده کــه موجــب وابســتگی بیشــتر 
فرزنــد بــه مــادر شــده و بــه ایــن طریــق بــه صــورت 
غیــر مســتقیم در پدیــد آمــدن خانــواده »مادرشــاهی« 
و تقویــت آن تأثیــر داشــته اســت. تحقیقــات بــه 
ــتگی  ــان از وابس ــاهی نش ــده از دوره ی مادرش عمل آم
ــن ارتبــاط  ــه اقــوام مــادری دارد. ای ــدان ب شــدید فرزن
گویــای ارزشــی اســت کــه جامعــه ی مادرســاالر  بــر 
اســاس آن بنــا شــده اســت. نمونه هــای زیــر دقیقــن 
بیانگــر وضعیتــی اســت کــه در مناطــق مختلــف بــه 

دســت آمــده اســت: 
»...زن در اتروریــا پایگاهــی بلنــد داشــت و 
ــد،  ــی آی ــر م ــا ب ــره ه ــا و پیک ــه از نگاره همچنانک
در هــر زمینــه ای از زندگــی بــاال دســت بــود.  
خویشــاوندی از راه مــادر معیــن مــی شــد... آمــوزش 
و پــرورش محــدود بــه جنــس مرد نبــود. تاناکیــل، زن 
تارکوینیــوس اول، در ریاضیات و پزشــکی و همچنین 

ــت.« ــارت داش ــی مه ــری سیاس ــه گ دسیس
»... در میــان اکثــر گروههائــی کــه بزبــان تامیل 
ســخن مــی گفتنــد اصــوال نســب از مــادر برده میشــد 
و حتــی در بعضــی مــوارد بســتگی فرزنــدان بــه زادگاه 

مــادری بــود.«

توجیه پذیــر بــوده اســت. چــرا؟ بــرای این کــه ذات بــاوری 
در طبقــات بشــری جامعــه، اصلــی پذیرفته شــده بــود. 
ــد.  ــاه بودن ــه پادش ــتند ک ــی داش ــاهان ذات متعال پادش
طبقــات پاییــن جامعــه ذات متعالــی نداشــتند، امــا بــد 
ذات نیــز نبودند. دزدان، رهزنان و... بــد ذات بودند. ذات 
از پــدران بــه فرزنــدان قابــل انتقــال بــود. ایــن ذات باوری 
را ثبــات طبقــات اجتماعــی تجربه پذیــر می کــرد. زیــرا 
ــت؛  ــرده اس ــرده، ب ــد ب ــه فرزن ــد ک ــان ها می دیدن انس
ــاب  ــاب، ارب ــد ارب ــد دهقــان، دهقــان اســت؛ فرزن فرزن
اســت؛ فرزنــد پادشــاه، پادشــاه و شــاهزاده اســت؛ فرزند 
زرگــر، زرگــر اســت؛ فرزنــد رهــزن، رهــزن اســت؛ و...
طبقــات اجتماعــی در روزگار معاصــر ثبــات چنــد 
قرنــه نــدارد. بنابــه خدمــات آموزشــی همگانــی، تحــول 
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع ــاختار سیاس س
ــی و  ــات اجتماع ــد طبق ــه می توان ــر ده ــه در ه جامع
فرهنگــی افــراد تغییــر کنــد. یــک فــرد پــدرش دهقــان 
ــر  ــده در اث ــی که دی ــه آموزش ــودش بناب ــا خ ــت، ام اس
رقابــت بــه موقف هــای شــغلی بهتــری می رســد. 
دســت بــه یافتــن موقــف شــغلی بهتــر، طبقــه ی 
اجتماعــی او را نیــز تغییــر می دهــد. اگرچه در مناســبات 
ــت و  ــای ثاب ــر طبقه ه ــای معاص ــی جامعه ه اجتماع
مشــخص مثــل گذشــته وجــود نــدارد، امــا بی طبقــه نیز 

نیســت. 
در صورتی کــه ایــن بیت هــا را به عنــوان پنــد و 
انــدرز و حکایت هــای حکیمانــه بــدون توضیــح و نقــد 
ارایــه کنیــم، بنابه تحــول معرفتی دانــش و تحول ارزشــی 
و فرهنگــی جامعــه می توانــد موجــب بدآموزی شــود. از 
ایــن پنــد، انــدرز و حکایت هــای حکیمانــه در ادبیــات، 
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پیــدا کــرد. 
تأثیرگزارتریــن افــراد ایــن جنبــش بتــی فریــدان، 
نویســنده کتاب هــای »راز و رمززنانگــی« و »مرحلــه 
ــرد  ــاب »م ــنده کت ــه الشتین، نویس ــن بتک دوم«، جی
عمومــی، زن خصوصــی« و ســارا رودیک، نویســنده 
کتــاب » تفکــر مادرانــه« در تشــریح نظریــات خــود 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــودک ب ــادری و ک ــت از م در حمای

همبســتگی و آرامــش در خانــواده پرداختنــد.   

بتــی فریــدان در بحــث حمایــت از خانــواده 
ــاب  ــه انتخ ــادری« را ب ــادران »م ــر م ــد: اگ می گوی
ــرام  ــاب احت ــن انتخ ــه ای ــد ب ــد، بای ــود برمی گزینن خ
گذاشــت. بتکه الشــتین بــا حمایــت از نهاد خانــواده، 
ــودکان  ــرورش ک ــی  پ ــتگی اجتماع ــاد همبس در ایج
کــه نســبت بــه هم دیگــر احســاس همــدردی دارنــد 
تأکیــد می کنــد. او هم چنــان معتقــد اســت کــه 
خانــواده تنهــا جایــی اســت کــه انســان ها می تواننــد 
محبــت و امنیــت و آســایش را در آن احســاس کنند و 
تنهــا مکانــی اســت کــه می تواننــد در آن تصمیم هایــی 
بگیرنــد کــه مبنــای آن غیــر از پــول باشــد. برعــالوه 
ــد  ــک فراین ــوان ی ــه عن ــادری را ب ــک، م ــارا رودی س
ــاد  ــی ی ــح جهان ــاد صل ــرای ایج ــی ب ــده، راه پیچی

می کنــد. 
ــه  ــش ک ــن جنب ــت های ای ــی از فمینیس بعض
مشــهور بــه فمینیســت های خانواده گــرا اســتند، 
خانــواده را کانــون ســتم می پندارنــد، ولــی تمایــل بــه 
دگرگونــی و برانــدازی آن نداشــتند. آنهــا معتقد اســتند 
کــه بــرای از بین بــردن ایــن ســتم در خانواده هــا، 
اصالحــات اساســی آورده شــود. اســتوارت میــل 
خانــواده را بهتریــن کانون بــرای زنان می پنداشــت، در 

حالی کــه بتــی فریــدان در کتــاب »رازو رمززنانگــی«، 
ــف  ــان تعری ــرای زن ــاری« ب ــواده را »اردوگاه اجب خان
می کنــد. گلدمــن فمینیســت امریکایــی معتقــد 
اســت چــون ازدواج زنــان را تحــت ســلطه شــوهران 
قــرار داده و زنــان را از لحــاظ مالــی وابســته بــه مــردان 
ــاز  ــن؛ نی ــت. بنابری ــان اس ــع آزادی زن ــازد، مان می س
ــورد ازدواج و  ــج در م ــای رای ــر باوره ــه تغیی ــدی ب ج

ــت. )۲( ــواده اس خان
ــالم  ــدگاه اس ــه دی ــت ک ــن اس ــش ای ــاال پرس ح
ــا   ــت؟ و آی ــواده چیس ــادری و خان ــش م ــورد نق در م
تشــابهی را دریــن خصــوص  بیــن نظریــات ایــن دو 
ــتان و  ــن بس ــر؟ حس ــا خی ــت ی ــوان یاف ــب می ت مکت
ــای  ــام »رویکرده ــای زیرن ــری در مقاله ه ــم زای قاس

خانــواده از نظــر اســالم و فمینیســم« و »بررســی 
فکــر  در  خانــواده  جایــگاه  مقایســه ای-تاریخی 
فمینیســتی و دیــدگاه اســالم« بــه ترتیــب به پاســخ این 

پرداخته انــد. پرســش ها 
ــالم  ــه اس ــد ک ــتدالل می کن ــتان اس ــن بس حس
ــه  ــده نگرفت ــادری را نادی ــتی م ــی زیس ــه ی مبان هم
ــد.  ــه نمی نمای ــی از آن ارای ــن اجتماع ــی صرف تعریف
ــه مادری کــردن جنبــه ی غریــزی دارد  این کــه میــل ب

یــا نــه؟ مســأله ای پیچیــده و قابــل بحــث اســت، امــا 
حتــی انــکار غریــزه ی مــادری منطقــن ایــن نتیجــه را 
در پــی نخواهــد داشــت کــه هیچ گونــه ارتبــاط ویــژه 
و منحصربه فــردی بیــن مــادر طبیعــی و فرزنــد پــس 
ــه  ــا زمــان والدت ب از انعقــاد نطفــه و رشــد جنیــن ت
وجــود نمی آیــد؛ بلکــه برعکــس می تــوان بــه اســتناد 
ــن ارتباطــی  ــر وجــود چنی یافته هــای روان شناســی ب
اســتدالل کــرد .اگــر هــم ایــن مطلــب صحیــح باشــد 
ــوارض  ــه ع ــاری هیچ گون ــن اختی ــقط جنی ــه س ک
روانــی نامطلوبــی بــرای مــادر ایجــاد نمی کنــد، 
ــژه ی  ــاط وی ــه ارتب ــر رّد هرگون ــاهدی ب ــد ش نمی توان
ــن  ــه ممک ــد، بلک ــد باش ــادر و فرزن ــن م ــی بی عاطف
پذیــرش  و  فرهنگــی  تغییــرات  نتایــج  از  اســت 

ارزش هــای جدیــد توســط بســیاری از زنان امــروزی، 
ــژه در خصــوص کاهــش تولیــد مثــل باشــد.  ــه وی ب
زمینه هــای  بررســی  از  پــس  زایرقاســمی 
ــالم و  ــان اس ــواده در جه ــکل گیری خان ــی ش تاریخ
فمینیســم بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه از دیــد بعضــی 
از فمینیســت ها کــه خانــواده را نهــاد ســتم گری 
ــالم  ــدگاه اس ــاس دی ــه اس ــس ب ــتند، برعک می پنداش
خانــواده طبیعتــن یــک نهــاد ســتم گری نبــوده، بلکــه 
ــر  ــه ٓان نظ ــارع ب ــه ش ــت ک ــدس اس ــاد مق ــک نه ی
داشــته و مســلمانان بــه حفــظ ٓان بــه عنوان یــک رکن 
اجتماعــی نظر داشــته اند. در فکر فیمینســتی خانواده 
کــه عامل اصلــی در شــکل گیری موقعیت فرودســت 
زنــان در جامعــه بــوده و اســت، در اســالم مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه و بــا تکیــه و تأکیــد بــر نقــش و 
ــه  ــواده و تقــدس بخشــیدن ب ــگاه خان جای
ٓان، بــه موقعیــت فرودســت زنــان در جوامع 
اســالمی دامــن زده و بدیــن ترتیــب، نه تنها 
ــر  ــان را تأییــد کــرده، بلکــه ب فرودســتی زن
ایــن کانــون ســتمگری نیــز صحه گذاشــته 

ــود.  ــی می ش ــت، وارس اس
اســالمی  فمینیســت های  دیــد  از 
ــه تفصیــل  )3(، اســالم از همــان ابتــدا و ب
بــه زنــان و خانــواده، حساســیت داشــته و 
مجموعــه ی فربهــی از قواعــد بــرای تنظیم 
مناســبات زن و مــرد دروِن خانــواده فراهــم 
ٓاورده اســت، قواعــدی کــه در بعضــی موارد 
نیــاز بــه بازتعریــف دارد. بنای نهــاد خانواده 
در دیــدگاه اســالم، بــر محبــت و وابســتگی 
ــت،  ــرد اس ــن زن و م ــی بی ــل عاطف متقاب
امــا ایــن عواطــف در متــن مجموعــه ای از 
قواعــد عمــل می کننــد. درنهایــت بــه ایــن  
ــدگاه  ــواده در دی ــه خان ــد ک ــه می رس نتیج
ــه  ــه ک ــد ٓان گون ــن نمی توان ــالم، اساس اس
ادعــای فمینیســت ها در مــورد  مــورد 
وضــع خانــواده در ســنت تاریخی-فکــری 
ــد؛  ــتمگر باش ــادی س ــت، نه ــرب اس غ
زیــرا شــارع قبــل از هــر چیــز، چارچــوب 

ــه قواعــد ٓاراســته اســت. ــواده را ب خان
در پایــان وی، پرسشــی را مطــرح 
می ســازد ایــن کــه بعضــی کاســتی ها 
دریــن دیــد گاه دیــده می شــود از جملــه ٓان کــه 
فمینیســت ها می تواننــد مدعــی شــوند کــه مقصــود 
ــذاری  ــواده و قانون گ ــان و خان ــورد زن ــث در م از بح
پیرامــون ٓان، مباحثــه در حــوزه ی عمومــی اســت نــه 
پیگیــری گزاره هــای از پیــش تعین شــده. بــه  عبارتــی، 
الزم اســت همــه ی افــراد جامعــه از جملــه خــود زنــان 
ــا  ــر ســِر حقوق شــان و ی ــی ب ــه عموم ــن مباحث در ای
ــه  ــد، ن ــارکت کن ــان مش ــواری های اجتماعی ش دش
ایــن کــه از بــاال، قواعــدی بــرای زندگــی خانوادگــی 
و حیــات اجتماعی شــان اعــالم شــود. پرســش 
ــده  ــن ش ــای تعی ــه قاعده ه ــت ک ــن اس ــی تر ای اساس
ــری  ــته براب ــدر توانس ــا؛ چق ــارع و فقه ه ــوی ش از س
وعدالــت را در خانواده هــای مســلمان تأمیــن نمایــد؟

خانواده از دیدگاه فمینیسم و اسالم 
مــورد خانــواده  در  را  فمینیســتی   رویکرد هــای  
ــی  ــه بررس ــور خالص ــه ط ــش ب ــوان در دو بخ می ت
ــواده و  ــاد خان ــا نه ــل ب ــم در تقاب ــرد: اول؛ فمینیس ک
دوم؛ فمینیســم  در حمایــت از خانــواده یــا فمینیســم 

خانواده گــرا. 
نحله هــای نخســتین فمینیســم، مــوج اول و دوم 
)1( را می تــوان از جملــه فمینیســت های کــه در تقابــل 
بــا نهــاد خانــواده قــرار دارنــد، یــادآوری کــرد. بــه باور 
فمینیســت های مــوج اول و دوم، نهــاد خانــواده مرکــز 
ــه  ــود. از جمل ــون ش ــد دگرگ ــت و بای ــتم آلود اس س
متفکــران مــوج اول فمینیســم، ســیمون دوبوارعقیــده 
داشــت آنچــه زن را در قیــد و بنــد و تحــت ســتم قــرار 
می دهــد »ازدواج و مــادری« اســت. وی ازدواج را 

ــل  ــه عام ــی« ک ــای عموم ــی »فحش نوع
ــت.  ــد، می پنداش ــان می باش ــی زن بدبخت

ــد  ــاور بودن ــن ب ــه ای ــت ها ب فمینیس
ــه دار« و  ــودی »خان ــه ازدواج زن را موج ک
ــس  ــان آور«، »ریی ــرد را »ن ــدزا« و م »فرزن
ــل  ــی« تبدی ــن اصل ــه » م ــواده« و ب خان
می کنــد. در نتیجــه مــردان از ایــن  فرصــت 
ــلطه   و  ــت س ــان را تح ــرده زن ــتفاده ک اس
حاکمیــت خــود می آورنــد. آن ها ایــن رابطه 
را یــک نــوع »بردگــی ازدواج« می خواننــد. 
هم چنــان، بعضــی از فمینیســت ها بــه ایــن 
ــا  ــخ ب ــان در طــول تاری ــد کــه زن ــاور بودن ب
ــام  ــون را انج ــای گوناگ ــه کاره ــود آنک وج
ــا  ــان ب ــه اول،  زن ــا در درج ــد، ام می دهن
کار »زایشــی« خــود بــه عنــوان »مــادران« 
ــه  ــوند. از این ک ــه می ش ــی گرفت ــه معرف ب
ــوب  ــوری محس ــه مح ــادری« وظیف »م
ــان در  ــه زن ــی را ک ــش فعال ــود، نق می ش
تولیــد و حــوزه ی عمومــی بــازی می کننــد، 
ــال،  ــور مث ــه ط ــود. ب ــه می ش ــده گرفت نادی
کار نصــف کشــاورزی کــه در ســطح جهان 
ــود،  ــرده می ش ــش ب ــه پی ــان ب ــط زن توس
تحت ســایه نقــش »مــادری«، در حاشــیه 
قــرار می گیــرد. از دیــد ایــن فمینیســت ها، 
تعریــف زنــان صرفــن بــه عنــوان »مــادر« 
و جداکــردن آن هــا از چرخــه ی تولیــد، 

ــدت  ــی ش ــه صنعت ــه در جامع ــان را، ک ــتثمار زن اس
یافتــه، گســترده تر می ســازد. 

ــوج  ــد م ــش از ح ــت بی ــا و ضدی ــاده روی ه زی
اول و دوم فمینیســم بــا نهــاد خانــواده، ســبب افزایش 
ــه  ــد ک ــل ش ــان متاه ــدادی از زن ــر تع ــن وتحقی توهی
ــد و  ــده بودن ــادری« را برگزی ــود »م ــاب خ ــه انتخ ب
همچنــان قادرنبــودن آنهــا بر معرفــی جایگزیــن  بهتر 
بــرای خانــواده ســبب شــد کــه جنبشــی )مــوج ســوم 
فمینیســم( در حمایت از کانــون خانواده شــکل گیرد. 
ــم  ــای پسا مدرنیس ــه دیدگاه ه ــژه زمانی ک ــه وی ب
مبنــی بــر احتــرام بــه عقایــد و افــکار مــردم و اعــالم 
ــی  ــای عموم ــن و روایت ه ــرش قوانی ــزاری از پذی بی
کــه توســط  فوکــو دریــدا مطــرح شــده بــود، مقبولیت 

خانواده های مسلمان در بحبوحه ی سنت و تجدد؛ 
نقشهاومسؤولیتها
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 حسین رهیاب بلخی

میــان  مخملــی  کشــمکش های  کــه  جغرافیایــی  افغانســتان 
ــف  ــه تضعی ــان، همــواره ب ــردان و زن ــی م طبقه هــای جنســیتی یعن
ــس و  ــزت نف ــدن ع ــمرده  ش ــر ش ــان و حقی ــاوری زن ــس خودب ح
ــاکن در  ــان های س ــه از انس ــن طبق ــده و ای ــانی انجامی ــت انس کرام
افغانســتانی را کــه از لحــاظ آماری نصف جمعیت کشــور محســوب 
می شــوند بــه انــزوای کامــل کشــانید و تصویــری از آنــان در 
اذهــان عمومــی ترســیم نمــود کــه هیــچ بیننــده ای بــا مشــاهده آن، 
نمی توانســت وظیفــه ای غیــر از خانــه داری و خدمــت بــه همســر و 
فرزنــد، بــرای بانوانــی متصــور شــود کــه تربیت کننده ی اصلی نســل 
ــال ها از  ــذر س ــا گ ــروزه ب ــا ام ــوند. ام ــی می ش ــه تلق ــردای جامع ف
آن روزهــای نــه چنــدان دور و ناخجســته، زنــان افغانســتان تــا حــد 
ــول  ــه حص ــش و البت ــای خوی ــه توان مندی ه ــکا ب ــا ات ــادی ب زی
تغییــرات ملمــوس در شــیوه ی تفکر جامعه ی ســنت زده افغانســتان، 
توانســته اند قدم هایــی را بــرای نایــل آمــدن بــه جایــگاه حقیقــی خود 
در اجتمــاع بردارنــد؛ بــا وجــود تمــام موفقیت هایــی کــه در ســالیان 
اخیــر نصیــب آنــان شــده، بازهــم میــان آنچــه هســتند و آنچــه کــه 

ــود دارد. ــگفت انگیزی وج ــه ای ش ــند، فاصل ــد باش بای
ــه  ــه عنــوان یــک زن و مــرد، بلکــه ب ــه ب آنچــه همــه ی مــا، ن
عنــوان یــک انســان بایســتی آن را بپذیریــم ایــن اســت کــه بــا وجــود 
اختالفــات فکــری فــراوان، جنســیت مصداقی بــرای دشــمنی میان 
دو انســان کــه از لحــاظ آفرینــش بــا یکدیگــر تفاوت هایــی دارنــد، 
نمی باشــد و بایــد بــه خویشــتن بقبوالنیــم کــه بــا گفت وگــو، تبــادل 
ــوان در  نظــر و فعالیت هــای مشــترک فرهنگــی و اجتماعــی، می ت
راســتای ایجــاد تعامــل طبقاتــی و هم ســویی بــا ارزش هــای انســانی 
حرکــت کــرد. آرزوی مــن، بــه عنــوان شــهروندی کــه در ایــن جامعه 
زندگــی می کنــد و ماننــد میلیون هــا انســان دیگــر از شــرایط حاکــم 
تأثیــر می پذیــرد، ایــن اســت کــه شــاهد احیــای جامعــه ای  باشــیم 
ــی  ــات اجتماع ــورداری از امکان ــالک برخ ــیت م ــه در آن، جنس ک
نبــوده و هیــچ انســانی به خاطــر زن بــودن از حقــوق خویــش محروم 
ــه  ــه تعبیــر ســیمون دوبــووار ب نشــود. جامعــه ای کــه در آن، زن را ب

عنــوان هنجــار منفــی یــا جنــس دوم خطــاب نکننــد.
ناهنجاری هــای  در  ریشــه  کــه  فکــری ای  تفاوت هــای 
ــای  ــا رفتاره ــه ی ــای خصمان ــا رویکرده ــد ب ــنتی دارن تاریخی-س
مشــابه آن، قابــل حــل نیســت. نمایــش آزادی هــای فــردی زنــان در 
فضاهــای مجــازی و حقیقــی اگر بتوانــد ســتون های ایمان مــردان را 
در جامعــه بلرزانــد، بــه اعتقــاد مــن، عیــب و نقــص را بایــد در ایمان 
خودشــان بجوینــد نــه در رفتارهــای یــک انســان کــه او هــم ماننــد 
ــه  ــرد دیگــری حــق دارد در جامعــه اش آزاد زندگــی کــرده و ب هــر ف

ــردازد. ــش بپ ــای خوی ــرح دیدگاه ه ــر و ط ــراز نظ اب
اگــر اندکــی بیندیشــیم بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه بــا نهادینه 
ســازی مفهــوم هم پذیــری از طریــق فعالیت هــای آموزشــی، 
فرهنگــی و اجتماعــی، دیگــر نیــازی بــه ایــن همــه جــدال و تقابــل 
گاه ســازی و آمــوزش اجتماعــی بایــد بــه گونــه ای  نیســت. پروســه آ
عمــل نمایــد کــه همــه ی گروه هــای فکــری و جنســیتی قــادر بــه 
تصــور جایگاهــی قابــل احتــرام بــرای یکدیگــر در تمامی مناســبات 
ــی  ــن بینش ــا چنی ــند، ب ــی باش ــی و فرهنگ ــای اجتماع و عرصه ه
می تــوان امیــدوار بــه تحقــق تعامــل طبقاتی-اجتماعــی در جامعــه 

بــود. 
موضــع دیگــری کــه می تواند بــه این تعامــل طبقاتــی بینجامد، 
مســألهی شــناخت توانمندی هــای زنــان اســت. در جامعــه ای کــه 
مــن زندگــی می کنــم مــردان زیــادی را دیــده ام کــه در هنــگام انتخاب 
می گوینــد: »او نمی توانــد؛ چــون یــک دختــر اســت« ایــن جملــه ی 
ــق و دردناکــی دارد کــه  ــا و مفهــوم بســیار عمی ــی، معن ــد جزی چن
مصداقــی بــر درســتی آنچــه تــا اینجــا گفته ایــم می باشــد، جملــه ای 
ــای  ــناخت توانمندی ه ــدم ش ــی از ع ــزی، ناش ــش از هرچی ــه بی ک
زنــان توســط مــردان اســت. تغییــر بــاور جامعه یــک مبارزه نیســت، 
بلکــه راه بســیار دشــواری اســت کــه فقــط بــا کار زیربنایــی دوامــدار 
ــه  و تــالش شــگرف در جهــت فرهنگ ســازی، می تــوان امیــدوار ب
پایانــی خــوش بــرای آن بــود. تمامــی افراد تحصیــل کــرده و صاحب 
دانــش، اعــم از زن و مــرد، کــه »روشــنفکری« را بــه معنــای حقیقی 
کلمــه درک کرده انــد، موظــف هســتند تــا انجمن هــا، نهادهــا 
ــی و  ــکار عموم ــر اف ــور تغیی ــه منظ ــی را ب ــای اجتماع و اتحادیه ه

آمــوزش سیســتمی و هدفمنــد جامعــه را ایجــاد نماینــد.
ــد.  ــال می آورن ــه دنب ــرات ب ــواره تغیی ــا هم ــد بحران ه بی تردی
اگــر بــه ظهــور آزادی هــای فــردی در میــان زنــان بــه تعبیــر طبقــات 
ــیم  ــدوار باش ــتی امی ــم، بایس ــه بنگری ــک تکان ــم ی ــه چش ــنتی ب س
ــد مــردم  ــه میــان خواهــد آورد، بتوان ــن تلنگــر ب ــی کــه ای ــا تغییرات ت
ــی و  ــه ســمت تعامــل طبقات ــا را ب ــه م و طبقــات اجتماعــی جامع

ــا ارزش هــای انســانی ســوق دهــد. همســویی ب

تعاملطبقاتى؛
همسویىباارزشهایانسانى
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بازتاب تمام رخ زنان

بــا بــرده اي ازدواج مــي کــرد، فرزنــد حاصــل ایــن 
ــل از ازدواج زن  ــد حاص ــا فرزن ــود ام ازدواج آزاد ب

ــرده محســوب مــي شــد.« ــا مــرد آزاد ، ب ــرده ب ب
بررســی زندگــی بومیــان آمریکای شــمالی نیز 
ــت  ــز موقعی ــان نی ــان آن ــه در می ــد ک ــان می ده نش
اجتماعــی زن بــر مــرد، تســری داده شــده و فزنــدان 
ــی  ــد، در حال ــی می ماندن ــادر باق ــه م ــه مرتب وی ب
ــدان  ــده و فرزن ــردان نش ــامل م ــون ش ــن قان ــه ای ک
ــدند: »]در  ــل نمی ش ــدر نای ــت پ ــه موقعی ــا ب آنه
میــان گروهــی از بومیــان آمریــکای شــمالی مــردم 
ــه ســه  ــه دو دســته اشــراف و عــادی و اشــراف ب ب
دســته خورشــیدها، اعیــان و معتمــدان تقســیم می 
ــیدها«  ــروه »خورش ــری از گ ــر دخت ــدند و[ اگ ش
ــا مــردی از طبقــه عامــه مــردم ازدواج مــی کــرد  ب
فرزنــدان او از گــروه »خورشــیدها« محســوب مــی 
شــدند لیکــن اگــر مــردی از گــروه »خورشــیدها« 
همســری از طبقــه عامــه مــردم اختیــار مــی نمــود 
مقــام اجتماعــی فرزنــدان وی یــک رتبــه نــزول می 

یافــت...«
ــن  ــز چنی ــرق زمین نی ــدوی مش ــه ب در جامع
ــل  ــان قبای ــوده و در می ــرام ب ــورد احت ــی م قوانین
بابــل[  ]در  »غــالم  اســت:  داشــته  رســمیت 
می توانســت زن آزادی را بــه همســری خــود برگزیند 
و فرزندانــی کــه بــه ایــن ترتیــب پیــدا می شــد همــه 

آزاد بودنــد...«
۲- زنان و حق خویشاوندی

ــری  ــف بش ــع مختل ــاوندی در جوام خویش
یــک حــق طبیعــی بــه حســاب آمــده و ایــن حــق 

هــم از طــرف پــدری و هــم 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــادری ب م
شــکی  امــروزه  می شــود. 

   ناهید بشردوست

دیدگاه

دیدگاه

پژوهش

افراطیت در افغانستان؛
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صفحه 3

اســت کــه امــروزه از آن بــه »خانــواده مادرشــاهی« 
تعبیر می گــردد. دوره ی مادرشــاهی، دوره ای اســت 
کــه مــادران در آن از حقــوق واالیــی برخــوردار بــوده 
و در برخــی از جوامــع عــالوه بــر ســروری در خانه، 
ــت  ــه دس ــز ب ــه ی را نی ــان قبیل ــر دودم ــت ب ریاس
ــی  ــای تجل ــمندان، گوی ــی دانش ــته اند. بررس داش
آثــار دوران »مادرشــاهی« در امــور زیــر می باشــد:

1 – زنان و موقعیت فرزندان
ــه  ــت ک ــی اس ــه حقوق ــب از جمل ــت در نس اولوی

ــک  ــراد در ی ــگاه اف ــاندهنده ی جای ــد نش می توان
جامعــه باشــد. در جوامــع فعلــی زمانــی کــه زنــی 
ــده  ــرش خوان ــی همس ــام خانوادگ ــه ن ــا ازدواج ب ب
ــه خــود  ــز ب ــد خــود را نی ــد فرزن می شــود، نمی توان
منســوب نمــوده و نــام فامیــل خــود را بــه او اطــالق 

اســت. در خانواده هــای افغانســتان، پــدر، شــوهر 
ــتقیم از  ــه ی مس ــه گون ــه ب ــانی اند ک ــرادر کس و ب
مــوج افراط گرایــی موجــود در متــن جامعــه متأثــر 
ــواده  ــان خان ــر زن ــی را ب ــوند و محدودیت های می ش
ــردان  ــر م ــه تأث ــک ک ــدون ش ــد. ب ــع می کنن وض
ــه و  ــت در جامع ــای آزاد افراطی ــواده از تبلیغ ه خان
مراکــز مذهبــی سرنوشــت زنــان را بــا محدودیــت 

مواجــه می کنــد. چــون در افغانســتان صالحیت دار 
ــه  ــتند و ب ــردان اس ــم م ــواده هنوزه ــس خان و ریی
ــد.  ــا می زنن ــز آن ه ــر را نی ــرف اول و آخ ــوی ح نح
ــتقیم  ــه ی غیرمس ــه گون ــان ب ــن روش زن ــه همی ب
تحــت شــعاع تبلیغ هــای افراطیــت مذهبــی قــرار 

می گیرنــد.
ــد مذهبــی  ــن موضــوع جدیــت در عقای پیــش ازای
و پابنــدی بــه اصــول افراطــی در روســتاها جــدی 

کنــد. طبعــن در صورت جدایــی پدر و مــادر قوانین 
نیــز جانــب پــدر را گرفتــه و فرزنــدان را بــه عنــوان 
حــق اولویــت، دو دســتی بــه وی تقدیــم می کنــد. 
ــورهای  ــی کش ــن مدن ــه قوانی ــن زمین ــه در ای گرچ
مختلــف تفاوت هــا و اختالفاتــی دارنــد، امــا 
همــه ی آنــان در یــک نکتــه متفق القولنــد و آن 
ــد  ــت فرزن ــن سرنوش ــدر در تعیی ــت پ ــق اولوی ح
می باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه بازگشــت مــا 
ــن را نشــان  ــه گذشــته های بســیار دور خــالف ای ب

می دهــد: »هــرودت در نوشــته هــاي خــود از اقــوام 
وحشــي صحبــت مــي کنــد کــه خانــواده و روابــط 
درون آنهــا بــا مفهــوم خانــواده نــزد یونانیهــا کامــال 
ــان تبــار و نســب  متفــاوت بــود. در ایــن قبائــل زن
را بــه کــودکان مــي دادنــد بطوریکــه اگــر زن آزادي 

گرفتــه می شــد و علیــه رشــد زنــان مقاومــت جدی 
جریــان داشــت. بــه همیــن خاطــر زنــان زیــادی از 
ــه  ــدند. البت ــروم می ش ــان مح ــی ش ــوق اساس حق
کــه شــهرها نیــز از ایــن امــر مســتثنا نیســتند. امــا 
ــه نهادهــای حامــی  ــن اســت ک ــی ای جــای نگران
ــه  ــا ب ــز پ ــی نی افراطیــت و مراکــز تبلیــغ افراط گرای
پــای نهادهــای مدنــی رشــد کننــد. ســازمان های 

حامــی افراط  گرایــی نیــز درافغانســتان وجــود دارد 
که بــه اشــاره ی کشــورهای بیگانــه از ســوی برخی 
از خانم هــا در کشــور تأســیس و اداره می شــود. 
گاهــی سیاســی و اجتماعیــی  ایــن بانــوان بــدون آ
افراطیــت را در خانــواده و اجتمــاع گســترش 
ــای  ــا برخورده ــوارد ب ــی م ــه در برخ ــد ک می دهن

ــد. ــراه می باش ــز هم ــی  نی فزیک
ــر  ــت در سراس ــد دول ــل بای ــن معض ــع ای ــرای رف ب

کشــور زمینــه ی آمــوزش فراهــم کنــد و هم چنــان 
کــه آمــوزش ابتدایــی دوره ی مکتــب در قانــون 
اساســی اجبــاری دانســته شــده اســت، ایــن قانــون 
بایــد تطبیــق شــود. چــون یــک جامعــه ی باســواد 
در چنــگ افراطیــت ســقوط نخواهــد کــرد. یکــی 
از دالیــل رشــد ســریع افراط گرایــی در افغانســتان 
ــود کــه بخــش عظیمــی از نفــوس جامعــه  ــن ب ای
مــا بیســواد بودنــد. اذهــان قشــر 
بیســواد جامعــه بســتر مناســبی برای 
گســترش اندیشــه های افراطــی بــود. 
اگــر بــا وجــود چندیــن دهــه جنــگ 
و محدودیــت، زنــان در افغانســتان 
خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس 
ــا  ــط ب ــد فق ــت داده ان ــان را از دس ش
ــه  ــت ک ــی اس گاه ــواد و آ ــب س کس
می تواننــد دوبــاره آن  را بــه دســت 
خواهنــد آورنــد. زنــان بــا باورمنــدی 
گاهــی از حقــوق شــان به  بــه خــود و آ
مبارزه علیــه افراطیت، پدرســاالری و 
هرآن چــه ســد راه رشــد شــان اســت، 

ــد. ــارزه کنن ــد مب می توانن
ــی  ــان کاف ــی زن ــارزه ی مدن ــا مب تنه
ــت  ــدن افراطی ــرای برچی ــت. ب نیس
بایــد دولــت بــر محتــوای درســی 
مدرســه های دینــی کنتــرل داشــته 
باشــد. نضــاب آموزشــی ایــن مراکــز مذهبــی بایــد 
تحــت کنتــرل نهادهــای مســؤول دولتــی باشــد تــا 
از گســترش مــوج جدیــدی از افراط گرایــی مذهبــی 
ــن  ــت ای ــه فعالی ــن این ک ــود. ضم ــری ش جلوگی
ــده ی  ــتر ش ــد و راجس ــد قانون من ــه بای ــز هم مراک
ــر مدرســه های دینــی و  حکومــت باشــد. امــا اکث
مراکــز تبلیغ افراطیــت در مناطقــی تحت حاکمیت 

ــرار دارد.  ــت ق ــان دول مخالف

زنان در دوره ی مادر شاهی
اشــاره شــد کــه بــا کشــف کشــاورزی توســط زنان، 
دوره ی »مــادر شــاهی« پدیــد آمــد و ایــن شــرایط 
وضعیــت زنــان را کاملــن دگرگــون ســاخت، تأثیــر 
ــط در  ــه فق ــه ن ــت ک ــه ای اس ــه گون ــف ب ــن کش ای
اســاطیر مصــر کــه بنــا بــه یــک روایــت افســانه ای 
خدای بانــوی »ایزیــس« بــا کشــف گنــدم و جــو، 
شــوهرش »ازیریــس« را بــا آن آشــنا می کنــد. 
ــده  ــن در تمــام اســاطیر جهــان ردی از آن دی تقریب

می شــود.
اهمیــت ایــن مرحلــه از زندگی بشــر در حدی 
ــف آن  ــرای درک و کش ــمندان ب ــه دانش ــت ک اس
مجبــور شــده اند کوشــش زیــادی بــه عمــل آورنــد 
ــا  گاهــی م ــروزه دریافت هــا و آ ــن همــه ام ــا ای و ب
از دوره ی مادرشــاهی بســیار محــدود و ناقــص 
می باشــد، و لــی بــا اســتفاده از دو روش زیــر 
ــا حــدودی ایــن نقیصــه را جبــران کــرد  می تــوان ت
و اطالعــات اندکــی را کــه مویــد ایــن نــوع زندگــی 

ــت آورد: ــه دس ــت، ب اس
1- برخــی از آثــار و احیانــن نوشــته هایی کــه 
ــر  ــده و بیانگ ــت آم ــه دس ــته ب ــای گذش از دوران ه
ــدودی  ــا ح ــد ت ــی در آن دوره می باش ــوه زندگ نح

ــر مــی دارد؛ ــق تاریخــی ب ــرده از روی حقای پ
ــی و  ــق در زندگ ــی دقی ــه و بررس ۲- مطالع
رفتــار قبایلــی کــه در گوشــه و کنــار جهــان از آثــار 
ــده  ــری دور مان ــرب بش ــاده و مخ ــدن خارق الع تم
و هنــوز هــم در دوران اولیــه ی کشــاورزی بــه ســر 
می برنــد تــا حــدود زیــادی می توانــد دورنمایــی از 

زندگــی انســان اولیــه را ترســیم کنــد.
ره آورد مطالعــات و تحقیقــات دانشــمندان در 
مناطــق گوناگــون جهــان، حاکی از ثبــوت حقیقتی 

افراطیــت یــک بیمــاری مهلــک اســت. افراطییت 
ــدروی در  ــا تن ــی و ی ــد مذهب ــی از عقای ــر ناش اگ
باورهــای یــک قشــر جامعــه باشــد نــه تنهــا مانــع 
بــزرگ و ســد راه ترقــی و پیشــرفت جامعــه در 
عرصه هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی اســت 
بلکــه هم چــون موریانــه از درون باعــث ازهــم 
ــی  ــی و اجتماع ــای سیاس ــات نظام ه ــیدن ثب پاش
می شــود. ایــن بیمــاری در افغانســتان آســیب های 
زیــادی بــه مــا رســانده اســت. گســترش افراطیــت 

ــرهای  ــی آن قش ــوع مذهب از ن
درگیــر  را  جامعــه  مختلــف 
ســاخته و آتــش جنــگ را نیــز 
شــعله ورتر ســاخته اســت. امــا 
بحــث مــا برایــن اســت کــه اگر 
زنــان افغانســتان از نتایــج رشــد 
ــد،  ــیب دیده ان ــی آس افراط گرای
آیــا اندیشــه های افراطــی در 
خــود زنــان رســوخ نکــرده 
اســت؟ ممکــن اســت افراطیت 
ــز تحــت  ــان افغانســتان را نی زن
ســایه شــومش قرار داده باشــد.
هرچنــد در دو دهــه ی اخیــر 
زنــان افغانســتانی بــا ایجــاد 
و  نوشــتاری  رســانه های 
دیــداری، نهادهــای مدنــی و 
ــت  ــی جه ــازمان های سیاس س
ــدرن  ــای م ــا دنی ــن ب درآمیخت

ــری و  ــر براب ــی ب ــی مبتن ــام اجتماعی-سیاس و نظ
ــا  ــی ب ــد. ول ــالش کرده ان ــیار ت ــری بس هم دیگرپذی
ــای  ــر چالش ه ــته اند ب ــوز نتوانس ــه هن ــف ک تأس
بــزرگ و موانــع ســد راه شــان فایــق آینــد. افراطیت 
ــی  ــت یک ــترش افراطی ــته از گس ــل برخاس و عوام
از موانــع جــدی جلــوی رشــد زنــان در افغانســتان 
اســت. یکــی از انگیزه هــای بــزرگ گســترش 
افراطیــت در افغانســتان، وجــود نظــام پدرســاالری 


