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افق روشن

تحلیل
مــرد شــمرده می شــوند و منحیــث یــک فــرد مســتقل 
پذیرفتــه نمی شــوند و گاهــی وســیله ی خوش گذرانــی 

ــده اند. ــته ش پنداش
ــن  ــه ای ــد کــرد کــه اصــل آزادی ب آقــای محمــد تأکی
ــرون  ــه از بی ــه از درون و ن ــه انســان ن معناســت کــه ب

ــت اعمــال شــود و اراده ی  محدودی

عادله آذین 
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محبوبه حقوق مل: عضو مجلس سنا، استاد دانشگاه و از حقوقدانان نامدار افغانستان 
بود که به عنوان عضو لویه جرگه قانون اساسی و رییس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه 

کابل نیز کار کرده بود.  وى به تاریخ نهم عقرب 1399 درگذشت.

ــه نحــوی  مــورد ســتم نیــز قــرار می گیرنــد. یعنــی ب
ــت  ــتمگری اس ــی از س ــرد نوع ــان زن و م ــه می رابط
ــره  ــان به ــع ش ــه نف ــردان ب ــتم گری م ــن س ــه از ای ک
می برنــد، حتــا اگــر برخــی از آنهــا در موضــوع رأی و 
نظــر همــگام با سیســتم ســتمگر نباشــند و در مقابل 
ــل  ــتمگری را تحم ــیب های س ــات و آس ــان صدم زن
می کننــد و منشــاء این ســتمگری حاکمیت سیســتم 

ــت. ــاالر اس مردس

ــک  ــی ی ــر کارگاه آموزش ــوق بش ــیون حق دفترکمیس
روزه      ی )حقــوق قربانیــان جنــگ و ســازوکارهای 
دســت یابی بــه آن( را بــه تاریــخ ۷ عقــرب برگــزار کــرد.

ــه  ــن برنام ــر در ای ــوق بش ــوزگار حق ــد آم ــاز محم ب
گفــت: حقــوق بشــر مجموعــه حق   هایــی اســت کــه 
هــر انســان بــه حکــم انســان بــودن داراســت. موضوع 
بنیادیــن اصــول حقــوق بشــر شــامل اصــل )کرامــت 
انســانی، برابــری و آزادی( اســت کــه               پایه هــای حقوق 

بشــری اند.
او افــزود: اصــل کرامــت انســانی از مهم تریــن اصــل 
ــت و  ــر اس ــوق بش ــی حق ــام بین  الملل ــداب نظ و ته
کرامــت انســان یــک ارزش مطلــق اســت و هر انســان 
ــت  ــوردار اس ــودن از آن برخ ــان ب ــه ذات انس ــرف ب ص
ــای  ــا عضوه ــه آن را دارد. حت ــت یابی ب ــق دس و ح
ــد آن دانســت  گروه هــای تروریســتی را نمی شــود فاق
و رفتارهایــی را بــه او اعمــال کــرد کــه خــاف کرامــت 
انســانی باشــد. شــکنجه یکــی از عامل هــای نقــض 
ــر  ــه ه ــال آن ب ــت و ِاعم ــر اس ــوق بش ــده ی حق کنن
کســی حتــا عضــو یــک گــروه ترویســتی یــک عمــل 
نادرســت اســت، زیــرا حیثیــت انســان های دیگــر زیر 

پرســش مــی رود.
آقــای محمــد بیــان داشــت کــه بر بنیــاد بحــث کانت، 
بــا هــر انســان منحیــث غایــت بایــد رفتــار شــود نــه 
ــذات  وســیله. چــون انســان خــود هــدف و غایــت ب
اســت. امــا بــر بنیــاد اندیشــه های بنیادگرایانــه، دیــن 
ــاد آن  ــر بنی ــی ب ــه گاه ــود ک ــته می ش ــت پنداش غای

مردســاالری بــه معنــای اقتــدار مردانــه اســت 
کــه از راه هــای مختلــف چــه در خانــواده، اجتمــاع، 
سیاســت و اقتصــاد زنــان را مــورد ســتم قــرار 
ــردان  ــی م ــاالری، دسترس ــاء مردس ــد. منش می ده
بــه امتیــازات در داخــل و خــارج خانــه اســت و ایــن 
ــان  ــی زن ــف زندگ ــای مختل ــردان در حوزه ه ــتم م س
ــم  ــن یادداشــت می خواهی ــه کــرده اســت. در ای رخن
رابطــه خیانــت در روابــط عاطفــی زناشــویی و پیامد 

انســان منحیــث یــک وســیله مــورد اســتفاده می گیرد 
کــه منجــر بــه نقــض حقــوق بشــر می شــود.

وی تصریــح کــرد کــه اصــل برابــری؛ حق دســت یابی 
بــه برابــری نیــز صــرف بــه ذات انســان بــودن اســت. 

ــری  ــق براب ــت و از ح ــل اس ــد کام ــان واح ــر انس ه
یک  ســان برخــوردار می باشــد. هــر انســان ) زن 
ــری در  ــد. براب ــت برابرن ــأن و منزل ــرد( دارای ش و م
فرصت هاســت نــه در دســت آوردها. در حالی کــه 
ــان ملکیــت  در جامعــه ی چــون افغانســتان هنــوز زن

ــان در جامعــه مردســاالر بررســی کنیــم. ــر زن آن را ب
ــی  ــت؟ چ ــویی چیس ــط زناش ــت در رواب خیان
ــی روا  ــر اخاق ــا از نظ ــد؟ آی ــاق می افت ــی اتف زمان
ــت؟  ــان چیس ــرای زن ــد آن ب ــاروا؟ پیام ــا ن ــت ی اس
پرســش های مهمی انــد کــه بایــد پاســخ داده شــوند.
نخســت مســأله ی خیانــت در پهلــوی اینکه در 

روابــط میــان فــردی اتفــاق می افتــد، 

رابطــه و نســبت میــان زنــان و مــردان یکــی از 
موضوعــات مــورد توجــه در تمامــی دیدگاه هــا و 
جریان هــای فیمینســتی اســت. دیــدگاه فیمینیســتی 
ــد و  ــز می دان ــرد را تبعیض آمی ــان زن و م ــه می رابط
ــر  ــض در براب ــت و تبعی ــه محرومی ــت ک ــد اس معتق
زنــان عامــل اصلــی فرودســتی زنــان اســت، نــه تنهــا 
اینکــه زنــان در فرودســتی قــرار داده می شــوند، بــل 

صفحه 2

روایت زنى در غربت؛
 صـداى از وراى مـرزها

زنــان افغانســتان نیــز شــبکه های زیــادی ایجــاد کردنــد 
و بــرای احــراز هویــت تــا جایــی موفــق عمــل کردنــد؛ 
ــأت  ــو هی ــان عض ــر زن ــر ام ــه در ظاه ــدازه ای ک ــه ان ب
مذاکره کننــده بــا گروهــی قــرار گرفتــه کــه ســتیز اصلــی 
شــان بــا اصــل برابــری اســت؛ طالبان کاملــن بــا برابری 
مشــکل دارنــد. ایــن گــروه نــه چیــزی بــه عنــوان برابری 
جنســیتی دوســت دارنــد و نــه برابــری شــهروندی 
ــه  ــود ک ــی ب ــن دموکراس ــا ای ــی. ام ــوازن اجتماع و ت
فرصتــی فراهــم کــرد تــا زنــان نســبت بــه آینــده، فــردای 
برابــر و سرنوشــت بهتــری فکــر کننــد و بــرای تحقــق 

برابــری و نجــات از زیــر بــار خشــم مــردان و خشــونت 
ــد. ــاش کنن ــاالری ت مردس

زنــان تــازه بــه کارهــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، 
روی  ورزش  و  هنــری  فرهنگــی، 

فصــل جدیــد دولــت داری و نظــام نویــن در افغانســتان 
ــرون  ــرای بی ــی ب ــود. فرصت ــد ب ــل امی ــان فص ــرای زن ب
تفکــر  کــه  محدودیت هایــی  و  قیدهــا  از  شــدن 
دین مــدار، فرهنــگ اجتماعی ســنتی و ســنت سیاســی 

مردســاالر. در ایــن مــدت جــدا از این کــه دولــت و 
ــق  ــتند از طری ــاش داش ــرن ت ــی ظاه ــه جهان جامع
شامل ســازی اقشــار مختلــف جامعــه پایه هــای نظــام 
دموکراســی در افغانســتان را اســتحکام ببخشــند، خــود 

 آمیختگی بیم و امید زنان در افغانستان

حسین احمدی

ــده از آن روزگاری  ــداوم جنــگ و قربانی هــای بجــا مان ت
روزهــا  در  متأســفانه  اســت.  زده  رقــم  را  دشــواری 
پســین جنــگ و حمله هــای مرگبــار  و هفته هــای 
گروه هــای درگیــر جنــگ شــدت گرفتــه اســت. از 
ــار کشــور کشــته  تشــدید جنگ هــا در هــر گوشــه و کن
ــد.  ــت و می مان ــده اس ــا مان ــادی بج ــای زی و زخمی ه
ــان و  ــژه زن ــه وی ــرف ب ــراد بی ط ــی و اف ــهروندان ملک ش
کــودکان از آســیب پذیرترین قشــر جامعــه در جنگ هــای 

ــی اســتند. کنون
در هفته هــای اخیــر کــودکان و نوجوانان که بــا هزارها 
امیــد و آرزو در مکتب هــا و کورس هــای آموزشــی بــرای 
فــردای نــا روشــن کــه از دریچــه ی زندگــی در جغرافیــای 
بــه نــام افغانســتان رقــم می خــورد بــه ســوی آینــده نــگاه 
می کننــد، نیــز مــورد حمــات مرگبــار قــرار گرفته انــد و 
ــر مرکــز  ــه ب تلفــات جــان کاه را متحمــل شــده اند. حمل
ــر دانــش خون بارتریــن و غیــر تصورتریــن  آموزشــی کوث
ــود کــه شــاهد آن بودیــم. همزمــان در  جنایــت بشــری ب
کنــدز کودکانــی کــه در یــک مدرســه مصــروف آمــوزش 
ــادی را  ــات زی ــی تلف ــه ی هوای ــک حمل ــی ی ــد در پ بودن
متحمــل شــدند. ده هــا و صدهــا کــودک دیگر نیــز وجود 
دارنــد کــه از اثــر جنگ هــای بی معنــا و کــور گروه هــای 
ــا  ــن جغرافی ــی در ای ــار زندگ ــده اند. ب ــول ش ــر، معل درگی

بــرای آنــان صدبرابــر ســنگین و طاقت فرساســت.
روزگاری عجیبی ســت. زن، کــودک، شــهروندان 
ملکــی و بی طرف تریــن انســان های ایــن ســرزمین 
روزانــه ده هــا و صدهــا قربانــی می دهنــد. زخمــی 
ــا  ــان حت ــق قربانی ــت مطل ــوند. اکثری ــول می ش و معل
نمی داننــد کــه بــه چــه دلیلــی بــا ایــن سرنوشــت شــوم و 

نکبت بــار روبــه رو شــده اند. گنــاه آنــان چیســت؟
در برنامــه ی گرامی داشــت از زادروز پیامبر اســام که از 
ســوی ارگ ریاســت جمهــوری برگزار شــده بــود، کودکان 
ــان ریاســت  معلــول در حضــور رییــس جمهــور، معاون
ــا اشــک  ــه حکومــت ب جمهــوری و ده هــا مقــام بلندپای
خشــک شــده در جشمان شــان درد معلولیــت را همــراه با 
بغــض ورم کــرده در گلــو بیــان کردنــد و گفتنــد کــه جنگ 
ــرادر،  ــادر، ب ــدر، م ــت دادن پ ــد. درد از دس ــس کنن را ب
خواهــر و معلولیــت، درد تحمل ناپذیــر و جان فرساســت. 

تحمــل ایــن درد دشــوار و کشــنده اســت.
صــدای کــودکان وقــت در تــاالر آن محفــل می پیچید 
اشــک مقام هــای حکومتــی ســرازیر می شــد. ایــن 
ــوان  ــان ت ــا حکومتی ــت. ی ــد اس ــر دو ُبع ــک ها بیانگ اش
ــن  ــوی ای ــد جل ــد و نمی توانن ــت را ندارن ــت وضعی مدیری
ــاح  ــک تمس ــا اش ــد ی ــت را بگیرن ــگ و جنای ــه جن هم
ــه  ــا ب ــن جغرافی ــان در ای ــا انس ــه ده ه ــد. روزان می ریزن
خــاک و خــون می افتــد و ده هــا خانــواده بــه تیــره روزی 
تمــام دچــار و زنــان و کودکانــی زیــادی کشــته و معلــوم 
ــدا و تاریــک در میــدان  ــا سرنوشــت ناپی می شــوند کــه ب

ــوند. ــا می ش ــا ره ــی در این ج ــناک زندگ ترس
ــا و  ــش جنگ هــا صده ــی افزای از طــرف دیگــر در پ
ــه  ــان بی خان ــانه ی ش ــه و کاش ــواده از خان ــا خان هزار ه
و کاشــانه شــده، آواره می شــوند. غــم از دســت دادن 
عزیــزان، در معلولیــت، درد آوارگــی در شــرایط کــه فقــر و 
بیــکاری نیــز دامن گیــر شــهروندان ایــن کشــور اســت بــا 
ورود فصــل ســرما چنــد برابــر می شــود. تصــور ایــن همه 

دشــواری و چالــش هــم غیــر تحمــل اســت.
ــان  ــان درد را درم ــن حکومتی ــاح ریخت ــک تمس اش
نمی کنــد. بایــد حکومتیــان چــاره ی بســنجند بــا 
صداقــت و اراده ی قاطــع بــرای پایــان بخشــیدن بــه ایــن 
ــد. ــی کنن ــان اقدام ــنده و بی پای ــای کش ــا و غم ه درده

ضعف مدیریت یا اشک تمساح! 

حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و نقش
 رسانه ها در تحقق آنها

شعر امروزى بانوان افغانستان خودش تاریخ موزونى از 
وضعیت اجتماعى/فرهنگى جارى در کشور است. هر شعرى در 
البالى واژههاى آهنگینش دردى از دردهاى زن افغانستان را به 
تصویر میکشد. درد نا امنى، درد تبعیض، درد کمانگارى زنان در 
خانواده و اجتماع، فریادى براى حق و آزادى فردى زنان، بحث 

تثبیت و احترام به کرامت انسانى شان به عنوان یک فرد مستقل 
در جامعه و خانواده.



ــت. ــود و اس ــراه ب ــه هم ــی ب چالش های
ــت  ــتان دوس ــم در افغانس ــنتی حاک ــگ س فرهن
دارد زنــان را پشــت پــرده نگهــدارد و ایــن بــاور پوســیده، 
باعــث شــده کــه زنــان مــا نــه تنهــا بــه شــکل جمعــی 
و بــا سیاســت و یــا حکومتــی مبــارزه کننــد، بلکــه هــر 
ــق  ــاده ی ح ــرای اع ــاش را ب ــن ت ــک ای ــک ت ــدام ت ک
خــود از خانــه و خانواده هــای شــان آغــاز کرده انــد و تــا 
امــروز کــه تقریبــن دو دهــه را پشــت ســر گذاشــته اند، 

ــارزه ادامــه دارد. ــن تــاش و مب ای
   وضعیــت کلــی زنــان افغانســتان در ١٩ ســال 
پســین دچــار تحــوالت خوبــی شــد، امــا با تشــدید 
نــا امنی هــا و شــروع گفت وگوهــای صلــح، نگرانــی 
ــما  ــت ش ــت، برداش ــه اس ــش یافت ــز افزای ــان نی ش
چیســت؟ سرنوشــت زنــان بــه کجــا می انجامــد؟

مــن نگرانــم. حکومــت افغانســتان موضع گیری روشــن 
و آشــکاری در پیونــد بــا سرنوشــت زنــان، در مذاکــرات 

صلــح نــدارد.
زنــان یکبــار حکومــت طالبــان را تجربــه کرده انــد 
و تأثیــرات نــا مطبــوع آن تــا امــروز بــر روح و روان شــان 
ــدان  ــود و فرزن ــتی خ ــرس از بی سرنوش ــت. ت ــی اس باق
دختــر شــان، تــرس از بــی کاری و بسته شــدن دو 
ــرس  ــان، ت ــه روی ش ــگاه ها ب ــا و دانش ــاره ی مکتب ه ب
از نادیــده گرفتــه شــدن شــان در اجتمــاع و در مجمــوع 
ــا.  ــان در خانه ه ــاره ی ش ــدن دوب ــی ش ــرس از زندان ت
موضوعاتی انــد کــه هــر زن و دختــر افغانســتانی امــروز 

ــا آن کلنجــار مــی رود. در گوشــه ی ذهــن خــود ب
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مــن شــخصن مخالف جنســیتی ســاختن شــعر اســتم. 
شــعر بــرای مــن تعریــف احساســات شــاعر، )چــه زن 
ــوع  ــرای موض ــاص و ب ــان خ ــک  زم ــرد( در ی ــه م و چ
خــاص اســت. البتــه کــه نــگاه زنــان بــه جهــان پیرامون 
ــان  ــعر زن ــی در ش ــن ویژگ ــت و ای ــر اس ــان عاطفی ت ش
متبارزتــر جلــوه می کنــد. آنهــم در شــعرهای عاشــقانه.

ــا  ــاوت ب ــدگاه متف ــانی، دی ــاعر/هر انس ــر ش ه
دیگــری دارد و ایــن تفــاوت در بازتــاب هنــر شــان هــم به 
چشــم می خــورد. بــه نظــر مــن یــک شــعر اجتماعــی، 
انتقــادی و سیاســی را از هــر شــاعری چــه زن یــا مــرد 
بخوانیــم، تفاوت هــای ذهنیتــی خــود را دارد و همچنــان 

مشــابهت هایی.
ــان  ــا فــروغ، می ــه ب ــم کــه شــعر زنان ــول می کن قب
ــرای شــاعربانوان  ــان پاگذاشــت و فــروغ ب پارســی زبان

نســل بعــد از خــود تــا امــروز الگــوی بزرگــی از عاطفــه 
و احســاس در شــعر اســت. امــا بــه نظــر مــن ایــن نــام، 
ــان افغانســتان  زنانگــی در شــعر، در میــان پارســی زبان
بخصــوص میــان فرهنگیانــش، چــه زن و چه مرد ســوء 
تعبیــر شــده اســت. هــر قــدر واژه هــا برهنه تــر از تــن زن 

تعریــف کننــد، آنــرا نــام زنانگــی می دهنــد.
شــعر مــن ســوای جنســیت، بیانگــر عواطــف و 
احساســات آدمــی بــه نام شــهرزاد اســت. وقتی شــعری 
در ذهنــم شــکل می گیــرد، خــودش موضــوع را انتخــاب 
ــی آورد. در  ــودش م ــا خ ــش را ب ــرم و وزن ــد و ف می کن
ــن می اندیشــم  کــه شــعر  ــه ای ــر ب ــان ســرایش، کمت زم

   بانــو بدخــش ممنــون کــه فرصــت گذاشــتید، 
ــود و  ــاره ی خ ــرده در ب ــه ی فش ــه گون ــت ب نخس
کارهــای ادبــی تــان بگوییــد و ایــن کــه چــرا دو نــام 

ــد؟ ــاب کرده ای ــود انتخ ــرای خ ب
دســت اندرکاران  خدمــت  ارادت  عــرض  و  درود 
هفته نامــه ی وزیــن نیــم رخ و خواننــدگان گرامــی شــان. 
ــت  ــاد والی شــهرزاد فکــرت اســتم، در شــهر فیــض آب
بدخشــان بــه دنیــا آمــده ام، مکتــب را آنجــا در لیســه ی 
مخفــی بدخشــی تمــام کــردم. بــا روی کار آمــدن 
ــه کشــور آلمــان مهاجــر شــدم و  ــان ب ــت طالب حاکمی
اینجــا در رشــته ی مدیریــت و اداره درس خوانــدم و هنوز 

ــم. ــی می کن ــا زندگ اینج
بــا شــعر از  نوجوانی هــا ســر و کار داشــتم و 
ــوده.  ــن ب ــراه م ــدم و هم ــی هم ــر حالت ــه در ه همیش
ــت  ــده اس ــاپ ش ــن، چ ــعری از م ــه ی ش دو مجموع
ــداد  ــوردان«  و »امت ــار الج ــی از تب ــای »نگین ــه نام ه ب
ویرانــی«  کــه در دســترس عاقمنــدان شــعر قــرار دارد. 
بــرای دو تــا ســه مجموعــه ی دیگــر، شــعر آمــاده دارم، 
شــاید بتوانــم در آینده هــای نزدیــک بــه چــاپ برســانم. 
کارکردهــای ادبــی مــن بیش تــر در نوشــتن شــعر 
خاصــه می شــود و همچنــان گــروه مجــازی، ادبــی/
فرهنگــی  را به نــام »زن، شــعر و آفرینــش« به همکاری 
ــفیقه  ــر ش ــن و داکت ــم عنبری ــز صن ــوان عزی ــاعر بان ش
ــر روی  ــه بیش ت ــم  ک ــش می بری ــه پی ــاج ب ــن دیب یارقی
آمــوزش اوزان شــعری و ارتقــاء ســطح دانــش و بینــش 

شــاعر بانــوان  نــوکار تمرکــز دارد.
نــام نگیــن بدخــش را زمانــی کــه تــازه بــه دنیــای 
ــش  ــچ پی ــدون هی ــدم، ب ــا مان ــک پ ــازی فیس ب مج
زمینــه ی انتخــاب کــردم. بعدهــا کــه ســروده هایم اندکی 
ــنا  ــعرهایم آش ــا ش ــام ب ــن ن ــا ای ــتان ب ــرد و دوس گل ک
شــدند، بخشــی از هویــت فرهنگــی مــن در کنــار نــام 

ــد.  ــی مان ــی ام »شــهرزاد فکــرت« باق اصل
   بانــو بدخــش از شــما دو مجموعــه ی شــعری 
ــا ســه  ــه چــاپ رســیده اســت و گفتیــد کــه دو ی ب
مجموعــه ی دیگــر شــعر آمــاده داریــد، اگــر بگویید 
ــرای بیــان اندیشــه های  کــه چطــور شــد شــعر را ب
خــود انتخــاب کردیــد و در شــعرهای تــان بــه کــدام 

ــرا؟ ــد و چ ــر پرداخته ای ــات بیش ت موضوع
بایــد بگویــم کــه شــعر مــرا انتخــاب کرده اســت تــا من. 
مــن در یــک خانــواده ی شــاعر بــه دنیــا آمــده ام. تــا بــه 
ــه ی  ــه زمزم ــرم همیش ــم. دور و ب ــگاه می کن ــته ن گذش
شــعر بــوده و بــا دفتــر شــعرهای پــدر بــزرگ و پــدرم قد 
ــی  ــی بزرگ ــبز، حویل ــزرگ و س ــای ب ــیده ام. باغ ه کش
کــه از میانــش آبشــاری جــاری بــود و طبیعــت زیبــا و 
دل انگیــز بدخشــان، خــود شــعرآفرین و شــاعر آفریــن 
ــر  ــن اث ــی روی م ــی نخواه ــا خواه ــن فض ــت و ای اس

گذاشــت و مــرا شــاعر ســاخت.
شــعرهای مــن محتــوای گوناگونــی دارد. بســتگی 
دارد بــه اینکــه در چــه حــال و هوایــی شــعر می ســرایم. 
امــا اگــر بخواهــم  مشــخص بســازم، در پهلــوی اشــعار 
عاشــقانه، بیش تــر جنبه هــای اجتماعی/انتقــادی 

ــد.  دارن
ــاد  ــی ی ــام زنانگ ــه ن ــه ب ــروغ، آنچ ــس از ف    پ
ــن  ــت، ای ــده اس ــی وارد ش ــعر پارس ــود در ش می ش
ــت؟ ــدار اس ــدر پدی ــما چق ــعرهای ش ــگرف در ش ش

ــون  ــا قان ــد. ام ــته باش ــود را داش ــای خ ــام کاره انج
آزادی هــای انســان را چهارچوب بنــدی می کنــد و مانــع 
آزادی پنداشــته نمی شــود. مــا در دولــت بــرای هــر حــق 
یــک وزارت داریــم، وزارت کار و امــور اجتماعــی بــرای 
دســت یابی بــه حــق کار، وزارت امــوز زنــان بــرای دســت 

یابــی بــه حقــوق زنــان و...
از نظــر او حقــوق بشردوســتانه عبارت از حقوق انســانی 
ــه  ــی ک ــه قاعده های ــت. مجموع ــگ اس ــان جن در زم
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــگ م ــان جن در زم
ــه  ــی از جامع ــه ی کل ــه گون ــگ را ب ــه جن ــل ک ــن دلی ای
نمی شــود محــو کــرد، بایــد کــم از کــم جنــگ را انســانی 
و قانون منــد کــرد. بــر بنیــاد ایــن حقــوق بشردوســتانه 
بــرای طرف هــای درگیــر تعییــن تکلیــف می شــود. 
مثلــن: در جنــگ بدرفتــاری، شــکنجه، توهیــن، مثلــه 
کــردن، آســیب زدن بــه زیربناهــای عام المنفعــه و آســیب 

بــه مــردم ملکــی و... ممنــوع قــرار داده شــده اســت.
ــورد  ــای برخ ــه اصل ه ــد ک ــد ش ــه تأکی ــن برنام در ای
ــری  ــاط و پیش گی ــب، احتی ــک، تناس ــانی، تفکی انس
اصل های انــد کــه در جنــگ بایــد بــا زخمی هــا و 

ــه را  ــن مقول ــر. ای ــا خی ــه دارد ی ــای زنان ــن ویژگی ه م
می گــذارم بــه عزیزانــی کــه شــعرم را می خواننــد. آنهــا 
ــب و هــر  ــر قال ــرا در ه ــه شــعر م ــد ک ــاز دارن دســت ب

جنســیتی کــه بخواهنــد، جــا بدهنــد.
   ز نظــر شــما بــه عنــوان یــک شــاعر، وضعیت 
ــان  ــژه در می ــه وی ــات در افغانســتان ب شــعر و ادبی

زنــان چگونــه اســت؟
در دو دهــه ی پســین هنــر شــعر در میان مردم افغانســتان 
رشــد بــه ســزایی داشــته اســت. مــا شــاهد برنامه هــای 
ادبــی، محافــل شــعرخوانی و نقــد شــعر و کتاب هــای 
ــم.   ــتان بوده ای ــار افغانس ــه و کن ــر گوش ــعری، در ه ش
شــاعران مــا یــاد گرفتنــد که تنهــا به قریحــه و اســتعداد 
ذاتــی شــان در شــعر اکتفــا نکننــد و بیش تــر بیاموزنــد و 

کار مشــترک هــم انجــام دهنــد.
البتــه نقــش شــبکه های اجتماعــی هــم خیلــی در 
ایــن راســتا ارزنــده بــوده، چــون شــاعران از ایــن طریــق 
ــدند،  ــنا ش ــر آش ــم بیش ت ــای ه ــا کارکرده ــم و ب ــا ه ب
ــرایی ها  ــالم و همس ــای س ــه، رقابت ه ــای مقایس فض
ــاعر  ــر ش ــه مهم ت ــت. از هم ــده اس ــاد ش ــان ایج برایش
بانــوان مــا بــه خــود جــرأت دادنــد تــا پــا بــه پــای آقایــان 
شــاعر در رشــد و توســعه ی فهــم و توانایی هــای خــود 
ــر و  ــوا عمیق ت ــگاه محت ــاری از ن ــد و آث ــاش نماین ت
ارزنده تــر از خــود بجــا بماننــد. مــا امــروز شــاعربانوان 
ــا کارکردهــای  ــم کــه یکــی بعــد دیگــر ب ــام آوری داری ن
فرهنگــی شــان و ســروده های قشــنگ شــان افتخــار 

می آفریننــد.
   بانــو بدخــش چقــدر ممکــن اســت بــا زبــان 
شــعر وضعیــت زنــان افغانســتان را بیــان کــرد؟ آیــا 
شــعر تأثیــری بــر وضعیــت اجتماعــی، سیاســی و 

فرهنگــی زنــان دارد؟
ــدوارم کــه داشــته باشــد. امــروز شــاعربانوان  امی
ــر  ــد و بیش ت ــعر میگوین ــر ش ــن کمت ــا از روی تفن م
ــز  ــی تمرک ــایل اجتماع ــه روی مس گاهان ــه و آ متعهدان
ــودش  ــتان خ ــوان افغانس ــروزی بان ــعر ام ــد. ش می کنن
تاریــخ موزونــی از وضعیــت اجتماعی/فرهنگــی جاری 
ــای  ــای واژه ه ــعری در الب ــر ش ــت. ه ــور اس در کش
آهنگینــش دردی از دردهــای زن افغانســتان را به تصویر 
ــا امنــی، درد تبعیــض، درد کم انــگاری  می کشــد. درد ن
ــق و  ــرای ح ــادی ب ــاع، فری ــواده و اجتم ــان در خان زن
آزادی فــردی زنــان، بحــث تثبیــت و احتــرام بــه کرامــت 
انســانی شــان بــه عنــوان یــک فــرد مســتقل در جامعــه 

ــواده.  و خان
ــوان امــروزی  ــن موضوعــات در شــعر بان همــه ای
افغانســتان گنجانیــده شــده و مــن خوشــبینم کــه ایــن 
ــر مســتقیم در فهــم،  ــا غی پیام هــا تأثیــری مســتقیم و ی
درک و برخــورد مــردم در جامعــه و در قبــال زنــان خواهد 

داشــت.
ــرون  ــاعری بی ــعر و ش ــتر ش ــی از بس ــر اندک اگ
رویــم، دیــدگاه شــما در بــاره ی وضعیت اجتماعــی زنان 
افغانســتان در شــرایط کنونی چیســت؟ زنان افغانســتان 
ــه  ــوارتری مواج ــرایط دش ــا ش ــر روز ب ــت ه ــا گذش ب

می شــوند.
ــه  ــدی ک ــی نیم بن ــال ۲۰۰۱ و دموکراس ــد از س بع
ــتند  ــدی توانس ــا ح ــا ت ــان م ــد، زن ــتان ش وارد افغانس
ــاخته  ــا س ــه آنه ــان ب ــم طالب ــه رژی ــای ک از قفس ه
ــه  ــاره ب ــب دوب ــای مکات ــوند. دروازه ه ــرون ش ــود، بی ب
رویشــان بــاز شــد و امکانــات تحصیــل و کار برایشــان 
تاحــدی فراهــم گردیــد. هرچنــد ایــن آزادی هــا هــم بــا 

اســیرها برخورد انســانی صــورت بگیرد و میــان فردهای 
نظامــی و ملکــی تفکیــک شــود و متناســب بــا شــرایط 
خــاص حملــه و دفــاع انجــام گیــرد و در هنــگام جنــگ 
ــد  ــن ح ــه کم تری ــات ب ــه تلف ــود ک ــاش ش ــت ت نهای

گفتــه می شــود. گونه هــای جــرم ماننــد: جرم هــای 
جنگــی کــه در حالــت جنــگ صــورت می گیــرد 
و جرم هــای ضــد بشــری اند کــه در هــر وضعیتــی 

می توانــد انجــام شــود.
ــه  ــروط ب ــردی مش ــر ف ــتن ه ــرم پنداش ــر او مج از نظ
ــی،  ــی، عمل ــای قانون ــت: عنصره ــر اس ــار عنص چه
ــا عملــن جرمــی را  روانــی و زمینــه ای کــه یــک فــرد ت
ــرای  ــد اج ــی قص ــاظ روان ــانده و از لح ــام نرس ــه انج ب
ــون  آن را نداشــته باشــد و زمینه ســاز جــرم نباشــد و قان
ــود.  ــه نمی ش ــرم گفت ــد، مج ــاب نکن ــرم حس آن را مج
ــی  ــا، قربانی های ــرم و جنگ ه ــن ج ــام یافت ــر انج در اث
بــه میــان می آینــد کــه خــواه بــه گونــه ی مســتقیم و یــا 
ــد  ــر می شــوند. قربانی هــا می توانن ــر مســتقیم، متأث غی
شــخص های حقیقــی یــا حقوقــی باشــند. قربانی هــای 
ــتقیم از  ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــه مس ــد ک ــگ افرادی ان جن

ــد.  کاهــش یاب
ــر  ــوق بش ــیون حق ــر کمیس ــع پژوهش گ ــان قان احس
ــا  ــردی و ی ــل ف ــک عم ــرم ی ــت: ج ــه گف ــن برنام در ای
ســازمان یافته اســت و شــخص انجام دهنــده ی آن مجرم 

ــد. ــیب می بینن ــی آس ــمی و روان ــادی، جس ــاظ م لح
حق هــای قربانی هــا از مباحــث دیگــری بــود کــه در این 
برنامــه در بــاره ی آن ســخن گفتــه شــد. آقــای قانــع بیان 
ــه حقیقــت این کــه  ــد ب ــان حــق دارن داشــت کــه قربانی
ــی  ــد، دل جوی ــد بدانن ــرار گرفته ا ن ــتم ق ــورد س ــرا م چ
شــوند و مجرمــان نیــز به ســزای عمــل مجرمانه ی شــان 
برســند و بــرای رســیدگی بــه حق هــای قربانیــان، دولت 

مســؤول اســت.
ــه  ــوط ب ــای مرب ــاب واقعیت ه ــانه ها در بازت ــش رس نق
قربانیــان جنــگ بیــش از دیگــر نهادهاســت. رســانه ها 
مســؤولیت دارنــد آواز قربانیــان باشــند. یــک خبرنــگار 
مســؤولیت دارد بــدون پیــش داوری بــه پژوهــش بپــردازد 
و واقعیت هــای پیوســته بــا موضــوع را بــر بنیــاد شــواهد 
ــه  ــت ک ــن اس ــگار ای ــؤولیت خبرن ــد و مس ــاب ده بازت
ــردارد و در  ــا گام ب ــف واقعیت ه ــرای کش ــه ب محتاطان
خصــوص قربانیــان و عامــان جــرم محتــاط باشــد. به 
گونــه ی مثــال، نیــاز اســت تفاوت هــای مظنــون، متهم و 
مجــرم را محتاطانــه بــه کار بــرد و تاشــش بــرای نهادینه 
ــر  ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــان بی ــای قربانی ــدن حق ه ش

باشــد.

بــا تجربــه ی ناخوش آینــدی کــه از طالــب و 
ــه  ــت ک ــکل اس ــا مش ــم واقع ــی داری ــت طالب حکوم
پاســخی قاطــع بــه ایــن پرســش بدهیــم کــه سرنوشــت 

ــد؟ ــا می انجام ــه کج ــان، ب زن
   زنــان در ســال های پســین در عرصه هــای 
هنــر  و  ورزش  اقتصــاد،  سیاســت،  فرهنــگ، 
پیشــرفت های خوبــی داشــته اند، امــا هیــچ جریــان 
ــر وضعیــت  ــد تأثیــری مســتقیم ب ــه کــه بتوان زنان
همــه ی زنــان داشــته باشــد، شــکل نگرفــت، شــما 

دلیــل آن را چــه می دانیــد؟
عوامــل زیــادی دارد؛ نبــود امنیــت، نبــود یــک تشــکیل 
بی طــرف و عادالنــه بــرای حــل مشــکات زنــان، 
ــه  ــای دور ب ــتاها و محله ه ــان روس ــی زن ــدم دسترس ع
ــا و  ــر، باوره ــوادی، فق ــان، بی س ــی زن ــای حام نهاده
پیــش فرض هــای نادرســت در قبــال فعالیــت نهادهای 
حامــی زن، وجــود فســاد گســترده در حلقــات حکومتی 
ــه ی  ــد برنام ــف و فاق ــت ضعی ــک دول ــوع ی و در مجم

عملــی و مفیــد بــرای زنــان.
ــه دســت هــم داده و روی  همــه ی اینهــا دســت ب
وضعیــت زنــان در جامعــه تأثیــر منفــی گذاشــته اســت. 
بــه نگــر مــن، در میــان همــه ی ایــن مشــکات، بیش تر 
ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــن عامل ــت، بزرگ تری ــود امنی نب
افغانســتان نتوانســتند بــه شــکل منســجم و همگانــی، 
ــد.   ــان کار کنن ــای ش ــای ظرفیت ه ــد و ارتق ــرای رش ب
هــر شــاخه ی کــه در ایــن خصــوص فعالیــت داشــته، 
از محــدوه ی منطقــه و یــا شــهر خــود، نتوانســته اســت 

بیــرون بــرود.
مناطــق  در  افغانســتان  زنــان  اکثریــت     
روســتایی زندگــی می کننــد، زمانــی کــه بــه 
وضعیــت کلــی آنــان در بخش هــای گوناگــون 
نــگاه اندازیــم، معلوم اســت کــه تغییراتــی چندانی 
نکــرده اســت، از نظــر شــما چــرا و چــه بایــد کــرد؟

ــؤولیت  ــا مس ــد و ب ــت متعه ــک دول ــه ی ی ــن وظیف ای
اســت کــه پیش زمینــه ی رشــد و ارتقــای شــهروندانش 
را میســر بســازد. زنــان روســتاها متأســفانه، بــه خاطــر 
ــام گرفتــم، عرصــه ی رشــد و  مشــکاتی کــه در بــاال ن
ــان در مراکــز  ــه زن فعالیــت شــان بســیار کمتــر، نظــر ب
ــه  ــی ب ــا دسترس ــتاها، حت ــان روس ــت. زن و  شهرهاس
مراکــز صحــی ندارنــد کــه حــق اولیــه شــان اســت، چــه 
رســد بــه مکتب هــا و دیگــر عرصه هــای فعالیت هــای 
ــر مــرگ و میــر مــادران در  اجتماعــی. درصــدی بیش ت

هنــگام زایمــان را مــادران روســتایی دارنــد.
ــوط  ــه زن را من ــنتی ک ــای س ــوی آن باوره در پهل
بــه مــرد می دانــد و فعالیــت بیــرون از خانــه و ســواد زن 
را ننــگ بــرای مــرد خانــواده و بــاز هــم ، نبــود امنیــت، 
دوری و راه هــای غیــر قابــل عبــور تــا شــهرها و مراکــز، 
باعــث شــده اســت کــه زنــان روســتایی مــان در همــان 

وضعیــت اســفبار ســابق باقــی بماننــد.
بــرای بــرون رفــت از این معضل و همــه معضاتی 
کــه ســر راه زنــان قــرار دارد، در قــدم اول بایــد ذهینــت 
ــل  ــد. راه ح ــر نمای ــان تغیی ــال زن ــه در قب ــردان جامع م
ایــن مشــکل را می توانیــم در باسوادســازی، برنامه هــای 
ــردان  ــان و م ــش زن ــم و دان ــد فه ــرای رش ــد ب هدفمن
جامعــه پیــدا نماییم. بــرای تحقق ایــن مهم، افغانســتان 

ــش رو دارد. ــفانه راه درازی پی متأس
   پیام شما برای زنان افغانستان چیست؟

ــید.  ــته باش ــاور داش ــود ب ــای خ ــود و توانایی ه ــه خ ب
ــود  ــق خ ــت آوردن ح ــرای بدس ــد و ب ــارزه را بیاموزی مب
ــر و  ــدان دخت ــه فرزن ــد. ب ــغ ننمایی ــچ تاشــی دری از هی
پســر تــان به یــک چشــم بنگریــد و احتــرام گذاشــتن به 

حقــوق و حریــم یکدیگــر را بیاموزانیــد.
شــاید نســل های بعــدی مــان شــهروندان ســالم، 
ــد و  ــار بیاین ــت ب ــت و وطن دوس ــان دوس ــد، انس متعه
ــه  ــای ک ــاب بدبختی ه ــن، از منج ــن وط ــره ای باخ

ــد. ــی یاب ــت، رهای ــرش اس ــش دامن گی همی

    گفت وگوى هفته نامه ى نیم رخ با شهرزاد 
فکرت یا نگین بدخش، شاعر، نویسنده و فعال 

حقوق زن.

ملک مبارز

روایت زنی در غربت؛گفت وگو
 صـداى از وراى مــرزها

حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و نقش...
ادامه از صفحه 1

 نقــش شــبکه هاى اجتماعــى 
ــتا  ــن راس ــى در ای ــم خیل ه
چــون  بــوده،  ارزنــده 
طریــق  ایــن  از  شــاعران 
بــا هــم و بــا کارکردهــاى 
ــدند،  ــنا ش ــر آش ــم بیش ت ه
فضــاى مقایســه، رقابت هاى 
همســرایى ها  و  ســالم 
برایشــان ایجــاد شــده اســت. 
شــاعر  مهم تــر  همــه  از 
بانــوان مــا بــه خــود جــرأت 
دادنــد تــا پــا بــه پــاى آقایــان 
شــاعر در رشــد و توســعه ى 
فهــم و توانایى هــاى خــود 
آثــارى  و  نماینــد  تــالش 
عمیق تــر  محتــوا  نــگاه  از 
خــود  از  ارزنده تــر  و 
امــروز  مــا  بماننــد.  بجــا 
نــام آورى  شــاعربانوان 
ــم کــه یکــى بعــد دیگــر  داری
فرهنگــى  کارکردهــاى  بــا 
شــان و ســروده هاى قشــنگ 
شــان افتخــار مى آفریننــد.
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ــا  ــتن و ی ــر داش ــه خاط ــانی را ب ــد انس ــدارد و نمی توان ن
ــرده و آزادی او را  ــوم ک ــد محک ــی از عقای ــتن برخ نداش
ســلب نمایــد. شــاید بــه همیــن دلیــل انســان اولیــه از 
تشــکیل اجتماعــات بــزرگ گریــزان بــود و می کوشــید، 
ــای  ــه دور از حاکمیت ه ــار ب ــود مخت ــر خ ــون جزای چ
محــدود کننــده زیســت کنــد. ظاهــرن آدمیــان بــا توجه 
بــه زندگی حیوانــات دریافتــه بودند که زندگــی طبیعی در 
گــرو دســته های کوچــک اســت و گروه هــای کوچــک 

ــی  ــل بهــت آور و جادوی ــک عام ــان را ی ــل زن ــد مث تولی
ــردان  ــه آن، م ــوان توجی ــدم ت ــه ع ــه ب ــا توج ــته و ب دانس
کوشــیدند آن را چــون دیگــر عوامــل طبیعــی، به مســایل 
ــان قــدرت فــوق  مــاورای طبیعــی ربــط داده و بــرای زن
طبیعــی قایــل شــوند. در جریــان تاریــخ گرچــه در 
برهــه ای ایــن تصــور مــردان بــه نفــع زنــان انجامیــد، امــا 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــردان فهمیدن ــان م ــت زم ــا گذش ب
گونــه ی دیگــری از آن بهــره گرفــت. آنــان بــا درک ایــن 

ــه فراموشــی می ســپارند.  ــر را ب قــدرت، ایــن قشــر موث
ــان در انقــاب کبیــر فرانســه،  ــان و نقــش آن حضــور زن
ــی  ــکا، جنــگ جهان جنگ هــای اســتقال طلبانه امری
ــکار اســت؛  ــل ان ــر قاب اول و دوم و تمــام انقاب هــا غی
امــا آنچــه کــه از انقاب هــا عملــن نصیــب آنــان شــده 
ــت  ــون بی خاصی ــاده قان ــد م ــز چن ــزی ج ــت، چی اس
ــس  ــر عک ــت و ب ــوده اس ــی نب ــعارهای مصلحت و ش
درحــوزه ی عملــی زنــان محکــوم بــه تحمــل محدودیت 
بیش تــری شــده اند: »در تمامــي حوزه هــاي زندگــي 
سیاســي، مذهبــي، اقتصــادي، زنــان تنزلي فاحــش را در 
نقش هــاي قدیمــي خــود متحمــل شــدند.« )جنبــش 
ــل  ــش قاب ــوام نق ــان ع ــان، ص47(. »زن ــی زن اجتماع
ــه  ــاب فرانس ــت از انق ــدارك و حمای ــه اي در ت ماحظ
ــن در  ــان، ص70(. »همچنی ــد...« )هم ــا مي کردن ایف
قــرن هجــده اســت کــه زنــان تضــاد بیــن گفتــار انقابــي 
ــان  ــان را از اینکــه زن مــردان اهــل سیاســت و امتنــاع آن
بــه عنــوان یــك شــهروند تمــام عیــار پذیرفتــه شــوند در 
ــي  ــراي اهــداف انقاب ــه ب ــان فرانســوي ک ــد. زن مي یابن
مبــارزه مي کننــد و زنــان آمریکایــي کــه در مبــارزه بــراي 
ــه  ــه را تجرب ــن نکت ــد ای ــارکت مي ورزن ــتقال مش اس
ــن  ــه در قوانی ــي ک ــي انقاب ــول عال ــه اص ــد ک مي کنن
اساســي و اعامیه هــاي حقــوق بشــر نوشــته مي شــدند 
ــان،  ــوند.« )هم ــف مي ش ــي متوق ــاي جنس در مرزه
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ــر  ــکار او از عناص ــا و اف ــانی، باوره ــد انس عقای
ــد در  ــه خداون ــت ک ــری اس ــدادادی و فط ــی، خ طبیع
ــق  ــی ح ــت و کس ــاده اس ــه نه ــه ودیع ــی ب ــاد آدم نه

ــن  ــا قطعــن جنبه هــای مهــم اجتماعــی دارد. از ای ام
رو مهــم اســت تــا بــه آن بــه صــورت جــدی پرداختــه 
ــاالر  ــاع مردس ــه در اجتم ــوردی ک ــون برخ ــود. چ ش
ــود  ــام می ش ــوی زن انج ــه از س ــت ک ــل خیان در مقاب
و خیانتــی کــه از ســوی مــرد انجــام می شــود، تفــاوت 
فاحشــی دارد و منجــر بــه موضوعــات دیگــر اجتماعی 
می گــردد. اگــر بــه آن پرداختــه نشــود و نادیــده گرفتــه 
شــود، پیامدهــای آن در برابــر زنــان تعمیــم پیــدا 
می کنــد کــه باعــث بلنــد رفتــن آمــار خشــونت علیــه 

ــردد. ــان می گ زن
ــط  ــه رواب ــد ک ــدا می کن ــا پی ــی معن ــت جای خیان
عاطفــی عمیــق بیــن افــراد شــکل گرفتــه و ایــن روابط 
ــه آن از ســوی دو  نوعــی از پیمــان اســت کــه تعهــد ب
ــم  ــح ه ــر تصری ــا اگ ــت و ی ــده اس ــح ش ــرف تصری ط
ــود دارد  ــن وج ــن طرفی ــرض بی ــک ف ــل ی ــده، مث نش
کــه هــردو بــه آن توافــق دارنــد، بنــاان خیانــت در واقــع 
زیانــی اســت کــه در خفــا و بــدون موافقــت بــه دیگری 
منتهــی می شــود و چــون در ایــن نــوع روابــط انســانی 
ــر  ــل غی ــوند، عم ــیب پذیر می ش ــدت آس ــه ش ــراد ب اف

اخاقــی اســت. 

خــور مجــازات دانســته می شــود. در رابطــه عاطفــی 
میــان زن و مــرد، بخصــوص وقتــی شــکل مــدون دارد 
ــأله  ــن مس ــد، اصلی تری ــدا می کن ــرارداد ازدواج پی و ق

ــه  ــا صفح ــا و صده ــاد ده ه ــورن به ی ــد، ف می آی
کتــاب و مقالــه ای کــه خوانــده ام می افتــم؛ 
صفحاتــی کــه همــه در نقــدش نوشــته شــده اند و 
حرف     هــای زیــادی از آن بیــرون آورده انــد. و بعــد 
ایــن پرســش آزاردهنــده تمــام مغــزم را پــر می کند 
کــه چطــور ممکــن اســت خوانــدن چنــد ســطر 
ــی  ــادی روح کس ــث ش ــی، باع ــن کتاب از چنی
بشــود؟ آن هــم شــادی روح  جنســی از نــوع بشــر، 
کــه ایــن کتــاب و متولیانــش، در سرتاســر تاریــخ 
ــد. ــت کرده ان ــدام او را اذی ــان، م بحث برانگیزش
ــن اســت  امــا قســمت غم انگیــز ماجــرا ای
کــه مــن بدیلــی هــم بــرای ایــن کار )شــاد کــردن 
و  وجــود  بــه  نمی بینــم.  درگذشــتگان(  روح 
ــانه ی  ــاور دارم )نش ــش ب ــم و بی ــی روح ک نامیرای
دیگــری از سرگشــتگی ایــن مغــز پریشــانم( ولــی 
ــاد  ــی را ش ــوان روح کس ــه می ت ــم چگون نمی دان
ــود  ــن کار وج ــرای ای ــی ب ــن راه ــا اصل ــرد. آی ک
ــا بــه  دارد؟ آیــا هنــوز قادریــم و فرصــت داریــم ت
عزیزانــی کــه از دســت داده ایــم آســایش یا شــادی 

ــم. ــه؟ نمی دان ــی، چگون ــر بل ــیم؟ اگ ببخش
ــی  ــود و زندگ ــری ب ــای بهت ــا ج کاش دنی
ارزش زیســتن داشــت و امیــدی بــه آینــده ی 
تــا ازدواج می کــردم، بچــه دار  بــود،  جهــان 
ــای  ــام زیب ــاد ن ــه ی ــرم را ب ــام دخت ــدم و ن می ش
ــا  ــتم. ام ــهناز می گذاش ــم، ش ــزرگ خوب مادرب
همیــن کار را هــم نمی-توانــم. از معــدود راه 
جبــران  بــرای  کــه  احتمالــی ای  حل هــای 
قطــره ای از ســختی های مادربــزرگ یافتــه ام، 

امری ســت محــال. خــود 

هماهنــگ، ضامــن بقــای فطــرت طبیعــی موجــودات 
ــد کــه تنــش، تعــارض  اســت. آنهــا کشــف کــرده بودن
ــه در  ــت ک ــزرگ اس ــته های ب ــل دس ــری حاص و درگی
نتیجــه آن معمولــن اصــول فطــری قربانــی شــده و از بین 
مــی رود. از طرفــی اجتماعــات بــزرگ مخالــف فطــرت 
اولیــه آدمیــان اســت و انســان بــر خــاف بــاور عمومــی 

یــک موجــود کاملــن اجتماعــی نیســت.
ــدرت  ــی و ق ــت، حاملگ ــدای خلق ــردان از ابت م

ــن«،  ــو«، »ج ــون »دی ــری چ ــا عناص ــان را ب ــه زن نکت
»پــری«، »الخاتــو« و... ارتبــاط داده و در نتیجــه زنــان 
را بــه داشــتن قــدرت »جادوگــری« متهــم کردنــد. ایــن 
ــی  ــون چماق ــت همچ ــخ توانس ــول تاری ــل در ط عام
زنــان را ســرکوب کــرده و از اجتمــاع دور نگــه دارد. 
همیــن عامــل موجــب شــد در قــرون وســطا بــا آویــزان 
شــدن دیــن )کلیســا( بــه سیاســت، کشیشــان بــا بهانــه 
قــراردادن »عقایــد مســیحی« و اســتفاده ی مطلــوب از 
ایــن وســیله، زنــان را از جامعــه محــو کــرده و خدمــت 
بزرگــی بــه بشــریت )مــردان( ارزانــی دارنــد: »در بطــن 
کلیســا، انگیزیســیون )اداره تفتیــش عقاید( با فرســتادن 
ده هــا هــزار زن بــه جایگاه ســوزاندن بــه اتهــام جادوگري 
خــود را شــهره ی آفــاق مي کنــد... عصــر انگیزیســیون 
ــري در  ــه جادوگ ــع ب ــاپ راج ــان پ ــتین فرم ــا نخس ب
ــاپ  ــت پ ــا در خواس ــود و ب ــاز مي ش ــادي آغ 1258 می
ــر تشــدید  ژان بیســت و دوم در 1320 میــادي، مبنــي ب
ــرد.  ــدت مي گی ــد ش ــش عقای ــواداران، تفتی ــت ه فعالی
ــي  ــدرت جنس ــه ق ــه ب ــد ک ــم بودن ــران زن مته جادوگ
مــردان و قــدرت تولیــد مثــل زنــان حملــه مي کننــد و در 

ــان، ص49( ــند...« )هم ــب مي کوش ــاء مذه امح
»پیرانــی از مــردم مغــرب بــرای من حکایــت کردند 
ــتند.  ــوان هس ــان ج ــان زن ــران ایش ــر جادوگ ــه بیش ت ک
ــت هــر  ــد روحانی ــه می توانن ــوه ای اســت ک ایشــان را ق
کوکبــی را از کواکــب کــه بخواهنــد جلــب کننــد و 
چــون بــر آن مســتولی شــدند بــه آن روحانیــت مکیــف 
شــوند. از راه آن هــر گونــه کــه خواهنــد در اکــوان تصرف 

ــدون، ج5، ص227( ــن خل ــخ اب ــد.« )تاری می کنن
»... بنابرایــن بایــد زن را از حــق اداره ی امــوال 
خانوادگــي محــروم ســازد و دســت او را از همــه کارهــا 
کوتــاه کنــد و همــه ایــن امــور را بــه شــوهر اختصــاص 

ــان، ص50( ــی زن ــش اجتماع ــد...« )جنب ده

در متــن یــک جامعــه ی مردســاالر خیانــت 
مردانــه طبیعــی یــا غیــر مهــم تلقــی می شــود در 
حالیکــه خیانــت زن غیــر طبیعــی، بســیار مهــم و در 

ــه ایــن معنــا  وفــاداری و صداقــت اســت. وفــاداری ب
کــه در یــک رابطــه عاطفــی بــه طــور طبیعــی و از نظــر 
ــورت  ــه ص ــر ب ــرد دیگ ــرای ف ــی ب ــناختی جای روان ش
همزمــان و یــا جای گزیــن وجــود نــدارد و اگــر انســان 
ــودن و  ــد ب ــی عاقمن ــود را مدع ــای در ازدواج، خ ه
ــب  ــود را در قال ــف خ ــد و وظای ــودن می دانن ــق ب عاش
همســر خــوب انجــام می دهنــد، امــا نمی تواننــد 
باشــند و خیانــت می کننــد در  وفــادار و صــادق 
حقیقــت بــه همــان پیمانــی کــه قبلــن یــادآور شــدیم 

صدمــه می زننــد.
ــورت  ــوی زن ص ــت از س ــن خیان ــر ای ــال اگ ح
ــاالر  ــه مردس ــد، در جامع ــی می افت ــه اتفاق ــرد چ بگی
زنــی کــه مرتکــب خیانــت بــه همســر می شــود، 
ــه ننــگ اســت و سرنوشــتی شــومی برایــش رقــم  مای
ــار  ــود، سنگ س ــانده می ش ــل رس ــه قت ــورد، ب می خ
می شــود، ســوزانده می شــود، گــوش و بینــی اش 
ــی و  ــونت فزیک ــواع خش ــا ان ــا ب ــود و ی ــده می ش بری

ــدون دادن  ــم ب ــر ه ــده و در اخی ــه رو گردی ــی روب روان
ــاق  ــی ط ــود و گاه ــاق داده می ش ــه ط ــر ب ــق مه ح
بی سرنوشــتی جــزای  بــا  تــا  نمی شــود  داده  هــم 

ــد.  ــران کن ــش را جب خیانت
برعکــس اگــر مــردی مرتکــب خیانــت می شــود 
در جامعــه مردســاالر یــک امــر طبیعــی اســت. 
اهمیــت نــدارد بــا اصطاحــی کــه »مرد اســت« بــه آن 
ســرپوش گذاشــته می شــود و بــرای توجیــه کــردن ایــن 
خیانــت بــاز هــم ایــن زن اســت کــه بــار مامتــی را بــه 
ــوهرش  ــه ش ــه ب ــود ک ــم می ش ــد و مته دوش می کش
درســت رســیدگی نکــرده اســت و خواســته های 
ــرآورده نتوانســته اســت، در حالیکــه از  جنســی او را ب
ــر روان شناســان ُبعــد جنســی ازدواج نقــش  نظــر اکث
چندانــی در خیانــت مــردان بــه همســران شــان نــدارد. 
خیانــت یکــی از عمیق تریــن آســیب های روابــط 
عاطفــی اســت کــه معمولــن تأثیــرات بســیار مخربــی 
روی روح و روان زنــان می گــذارد و ایــن زن اســت 
ــه  ــل ب ــو تبدی ــا بغــض گل ــج و دردش را ب کــه تمــام رن
ــرای از دســت  ــد و ب ــد اشــک می کن دانه هــای مرواری
نــدادن فرزنــدان و خانــه اش در جامعه مردســاالر بغض 
گلویــش را در گوشــه ی از آشــپزخانه اش می ســوزاند و 

ــزد. ــذا می پ ــش غ ــرای فرزندان ب
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و  اجتمــاع  در  زن  کــه حضــور  ارچنــد  آورده انــد. 
ــده  ــک پدی ــد ی ــه را نبای ــف جامع ــای مختل عرصه ه
پنداشــت، امــا ایــن رویــداد اگرنــه جدیــد، ولــی جهــش 
ــرای گســتردگی حضــور شــان یــک  ــان ب و جنبــش زن

ــود. ــازه ب ــاق ت اتف
بــرای نخســتین بــار در تاریخ کشــور، مــا طــی دو دهه ی 
اخیــر شــاهد بودیــم کــه در دورتریــن نقــاط افغانســتان 
ــب  ــود مکات ــد و وج ــاد ش ــه ایج ــای دختران مکتب ه
خــاص زنــان زنــگ امیــدی بــرای زنــان نواخــت تــا راه 
بــرای باســواد شــدن شــان بــاز شــود. باســواد شــدن تنها 
گاهــی از حقــوق، صاحیت هــا و مســؤولیت های  راه آ
انســان اســت؛ از همیــن رو، فراهم شــدن زمینــه آموزش 
ــام  ــک پی ــور ی ــاط کش ــیاری از نق ــان در بس ــرای زن ب
واضــح انکشــاف و نــای امیــد یــک زندگــی بهتــر بــود.
ــی  ــه جای ــا ب ــن م ــاده؟ دقیق ــاق افت ــه اتف ــاال چ ــا ح ام
رســیده ایم کــه بیش تــر شــبیه یــک لبــه ی پرتــگاه 
ــرار  ــرود ق ــراز و ف ــکوی ف ــق در س ــا دقی ــد. م می مان
ــتقیم  ــه ی مس ــه گون ــتان ب ــت افغانس ــم. وضعی گرفته ای
متأثــر از اوضــاع جهانی ســت. تأثیــر سیاســت جهانــی 
بــر سیاســت حکومت هــا و وضعیــت ملت هــا یــک امر 
آشــکار اســت. مــا نیــز از تغییــر سیاســت های جهانــی 
ــر در  ــال های اخی ــتان در س ــویم. افغانس ــر می ش متأث
حاشــیه ی سیاســت جهانــی قــرار گرفتــه اســت؛ چــون 
ــت  ــت، امنی ــط زیس ــون محی ــری همچ ــایل حادت مس
ــر اســت  ــکا مهم ت ــه و ســامت اقتصــاد امری خاورمیان
تــا پایــدار مانــدن دموکراســی در افغانســتان، برعکس دو 
دهــه قبــل، در ســال 2001 میــادی و چندیــن ســال پس 
از آن، ظاهــر امــر بــه گونــه ای بــود کــه گویــا افغانســتان 

در محــراق توجــه سیاســت خارجــی کشــورهای بزرگی 
ــاال  ــا ح ــرار دارد. ام ــیه و... ق ــکا و روس ــون امری چ
نــه. حــاال همــکاران جهانــی مــا رمــق چندانــی بــرای 
ســامت آینــده ی مــردم افغانســتان از خــود نشــان 

نمی دهنــد.
بنابرایــن هــراس مــردم بــه ویــژه زنــان افغانســتان دقیقن 

ــرای  ــی کــه مــا ب ــرد. از جای از همین جــا نشــأت می گی
ــی  ــای خارج ــه نیروه ــان ب ــروه طالب ــدن گ ــود ش ناب
دل بســتیم و اکنــون از بازگشــت طالبــان در صحنــه 
سیاســت و کرســی اعمال حاکمیــت هــراس داریم چون 

نســبت بــه این کــه افغانســتان اولویــت جهــان نیســت، 
امیــد بــه یــأس مبــدل می شــود. البتــه کــه نبایــد خیلــی 
ــی رویدادهــای جنــگ و  ــد منفــی نگرســت، ول ــا دی ب
صلــح افغانســتان و اوضــاع حکومــت داری بــه گونه ای 
اســت کــه همگــی بایــد نگــران آینــده ی خــود باشــند. 
ایــن نگرانــی می توانــد مایــه ی تجســس راهــکار باشــد. 

همچنــان کــه از یــک جایــی بــه بعد زنــان متوجه شــدند 
کــه اگرچنــد جنــگ زیانبــار اســت، امــا بهــای صلــح 
هــم نبایــد از حــق و آزادی زن پرداختــه شــود. بــه همیــن 
ــراز و  ــکوی ف ــا در س ــد م ــه ش ــه گفت ــت ک ــل اس دلی

فــرود قــرار داریــم؛ یعنــی در وضعیــت شــکننده ای قرار 
گرفته ایــم کــه امــکان بهبــود شــرایط نیــز وجــود دارد و 
ایــن اوضــاع بیــش از هــر قــوم و قشــری، زنان را آســیب 
خواهــد زد. چــون هم اکنــون جنــگ در افغانســتان 
بــه انــدازه کافــی فرزنــدان و جوانــان معیــوب، معلــول، 
ــان گذاشــته اســت.  ــم و بی خانمــان روی دســت زن یتی

ــزد؛  ــم می آمی ــان دره ــد زن ــم و امی ــه بی ــت ک این جاس
پــس از دو دهــه امیــدواری بــرای آینــده ی بــدون جنگ، 
ــدون  ــم آن مــی رود کــه ســال ها و دهه هــای بعــد را ب بی

صلــح زندگــی کننــد.

آمیختگی بیم و امید زنان در افغانستان
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از  را  نوشته ها  و  مقاالت  بدون جهت گیرى خاص سیاسى،  نیم رخ   خوانندگان عزیز؛ 
مى کند. نشر  صاحب نظران 

 جز رویکرد نیم رخ، مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
 هفته نامه ى نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 شریف آزرم

»مرا دلی ست چو اوراق گل به دامن باد
هزااار قطعه و  با هر یک اضطراب دگر!  

 طالب آملی
ــه روزگاری کــه  ــم، ب ــه بیســت ســال پیــش فکــر می کن ب
هنــوز مادربــزرگ بــود، قریــه بــود، کشــت زار بود، چشــمه 
بــود، کــوه بــود و علف هــا و گیاهــان قدکوتــاه و دراز 
ــا  دامنه هایــش کــه وقتــی بــاد در الی آنهــا می وزیــد، گوی
زوزه می      کشــیدند. دره هایــی بــود پــر از علــِف خیس، ســبِز 
ســبز. گاو بــود، مســکه بــود، کچالــو بــود، بــرف بــود، یــخ 
بــود، زمســتان های طوالنــی و ســخت بــود، کچالــو بــود، 
زندگــی بــود، مــرگ بــود، غــم بــود، خنده هــا، شــادی ها و 

لبخندهــای پرغــم بــود.
شــاید ســه یــا چهارســاله بــودم. پــدرم خانــه نبــود. 
رفتــه بــود بیــرون از کشــور. مــادرم وقتــی خســته می شــد، 
می گفــت: پــدرت بــرای خوش گذرانــی رفتــه. شــاید 
راســت می گفــت؛ چــون وقتــی برگشــت، ره آورد خاصــی 
برای مــان نیــاورد. ولــی مــن دیگــر دلــم نمی خواهــد 
این طــوری بگویــم. می گویــم بــرای کار رفتــه بــود. مــادرم 
صبح هــا زود می رفــت ســر زمین هــا تــا بــه مامــای 
نوجوانــم در کارهــای کشــاورزی کمــک کنــد و مــن تمــام 
روز بــا مادربزرگــم می مانــدم. مادربــزرگ کــه دیگــر تــوان 
کارهــای بیــرون را نداشــت، خانــه می مانــد و ضمــن انجام 

ــت می کــرد. ــز مراقب ــن نی ــه از م کارهــای خان
چیزهایــی از آن روزگار بــه یــادم مانــده؛ این کــه 
ــم در  ــه برای ــی داد. همیش ــود م ــمش و نخ ــن ُکش ــه م ب
ــا  ــی وقت ه ــت. بعض ــو می پخ ــور کچال ــای تن »قوغ« ه
هــم کــه یــادم نمانــده چــرا، ولــی همیشــه برایــم عجیــب 
و جالــب بــود، انبوهــی از پاکت-هــای روغــن را در پیــش 
ــای روی  ــگ و نقش ه ــوز رن ــرد. هن ــار می ک ــم تلنب روی
پاکت هــا یــادم اســت. روغن هــای پاکتــی وارداتــی 

ــد. ــپتی« بودن ــتانی، »بناس پاکس
ــا  ــن صحنه ه ــته. ای ــال از آن روزگار گذش ــت س بیس
ــادم  ــه ی ــی هنــوز کم وبیــش ب ــار و محــو ول ــد ت امــا هرچن
ــر از  ــزرگ دیگ ــای مادرب ــل آن کاره ــی دلی ــد. ول مانده ان
خاطــرم پــر کشــیده. مــن علــت ایــن کارهــای او را امشــب 
از مــادرم پرســیدم. گفــت اذیتش می کــرده ام. می گریســته ام 
و مادربــزرگ مجبــور می شــده  بــرای آرام کردنــم آن ترفندها 

را بــه کار ببنــدد.
ــده  ــار می ش ــا ناچ ــیاری وقت ه ــت بس ــادرم گف م
همزمــان بــا انجــام کارهــای خانــه، مــرا نیــز روی دوشــش 
حمــل کنــد. گفــت وقتــی از ســر کار برمی گشــته، 
مادربــزرگ را می دیــده کــه دارد خانــه را جــارو می زنــد، یــا 
بــه گوســفندها علــف می بــرد یــا دارد آشــپزی می کنــد، در 

ــم. ــت در، دارم زار می زن ــن در پش ــه م ــی ک حال
مــادرم گفــت: مادربــزرگ هیچ وقــت در زندگــی روی 
آســایش ندیــد. امشــب شــب پنج شــنبه بــود و مــادر ایــن 
چیزهــا را بــه مــن یــادآوری کــرد تــا متقاعــدم کند کــه برای 
شــادی روح مادربــزرگ، یک ســوره قــرآن بخوانــم. و من، 
ــر از درد نســتالژیکی شــدم.  ــن خاطــرات را شــنیدم و پ ای
تلــخ بــود مــرور ایــن خاطــرات بــرای مــن. تلــخ و بســیار 
ــته  ــه گذش ــاس ک ــن احس ــزی ای ــه غم انگی ــز. ب غم انگی
ــاره تکــرار شــود. بــه غم انگیــزی  هرگــز قــرار نیســت دوب
ــگاه کــه  ــری غروب هــای جمعــه؛ آن جداافتادگــی و دلگی
ــخ و  ــرات تل ــی از خاط ــا دریای ــی ب ــیاه تنهای ــای س ابره
ــوند و  ــای می ش ــت رفته یک ج ــال های ازدس ــیریِن س ش
یک بــاره بــر دل غــم زده ی آدم فــرو می ریزنــد و بغــض آدم 

را می ترکاننــد.
شــاید بــرای نخســتین بار در زندگــی ام، از دل  و جــان 
ــی«  ــا »بدبخت ــاد داشــتم. ام ــدم اگــر کمــی اعتق می خوان
این جاســت کــه مــن اعتقــاد نــدارم. چــه کار کنــم دیگــر، 
اعتقــادم نمی آیــد. نمی دانــم تــا چــه حــد برداشــتم از ایــن 
مســأله درســت اســت و آیــا اصلــن درســت اســت یــا نــه. 
شــاید دربــاره ی هیــچ موضوعی نمی تــوان نظر مطلــق داد، 
آن هــم  ایــن موضــوع کــه این همــه گنــگ و در هالــه ای از 
ــن  ــز اســت. امــا مــن امــروز و درای ابهــام و جنجال برانگی

ــن  ــن ای ــم واقع ــی ناقص ــع از زندگ مقط
تفکــر را نمی فهمــم و بنابرایــن بــه آن 
مشــکوکم. همیشــه وقتی بحثــش پیش 
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5- زنان، فعالیت اجتماعی
ــان در دوران  ــی زن ــت اجتماع فعالی
اولیــه پــا بــه پــای مــردان بــوده اســت و در 
ــر از  ــت فرات ــن فعالی ــاهی ای دوره ی مادرش
آن چیــزی اســت کــه بــه تصویــر کشــیده 
ــاهی،  ــا در دوره ی پدرش ــت، ام ــده اس ش
تمــام تــاش و  فعالیــت مــردان مبتنــی بــر 
دور کــردن زنــان از ایــن نــوع فعالیــت و در 
ــوده و  ــردان ب ــط م ــن آن توس ــار گرفت اختی
ــه  ــردان ن ــده م ــاش عم ــود. ت ــد ب خواه
ــه  ــمی ک ــت جس ــوزه ی فعالی ــط در ح فق
بیش تــر از آن در حــوزه ی ذهــن، مغــز، 
ــه آنهــا  ــه و ب ــان تمرکــز یافت روح و روان زن
ــوزه ی  ــک ح ــاع ی ــه اجتم ــد ک می باوران
ــازگاری  ــه س ــا روح زنان ــوده و ب ــه ب مردان
نــدارد. طبعــن مــردان بــرای تقویــت ایــن 
بــاور ذهنــی و شــرطی کــردن آن، از عوامــل 
ــد  ــه می توان ــی آنچــه ک ــد، ول ــف بهــره می گیرن مختل
بــه اســتحکام ایــن پدیــده بینجامــد، پذیــرش ذهنــی 
زنــان اســت کــه بــه مــرور زنــان تقویت شــده و مــردان 
را کامیــاب می کنــد. شــاید جالب تــر از آن ایــن نکتــه 
ــه اهــداف  باشــد کــه همیــن مــردان، در راه رســیدن ب

خــود کــه رســیدن بــه قــدرت باشــد. 
از نیــرو و تــوان زنــان بــه خوبــی 
بهــره بــرده و در فــردای دســتیابی بــه 

دیدگاه

صفحه 3
صفحه 3

ــه  ــد ک ــوختن راغبن ــان بس ــد و زن ــرگ او را زن دهن م
پندارنــد ببهشــت میرونــد. چنانکــه از پیــش گفته ایــم 
ــدوان زن را  ــی هن ــت ول ــدوان اس ــوم هن ــن از رس ای
ــن کار  ــا ای ــه زن ب ــر آنک ــوزانند مگ ــرد نمی س ــا م ب
موافــق باشــد.« )مــروج الذهــب مســعودی، ترجمــه 

ابوالقاســم پاینــده، ج1، ص176(
ــه  ــره را ک گ ــهر آ ــن... ش ــهاب الدی ــون ش »چ
مســتقر یکــی از پادشاهانشــان بود در محاصــره گرفت 
ــه زوجــه آن مــرد  ــروزی حاصــل ننمــود... ب ــی پی ول

ــاد  ــان ی ــط زن ــنتی توس ــه ی س ــه گون ــوالت ب محص
نمــود و از ترویــج گیاهــان کوهــی و محصــوالت 
ــه  ــرد. ب ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــط زن ــی توس زراعت
بــاور او همــت زنــان دایکنــدی در راســتای ترویــج و 
افزایــش محصــوالت زراعتــی ستودنی ســت و بــرای 

خودکفایــی نیازمنــد حمایــت 
و تشــویق اســت و همچنــان 
نیازمنــد جــدی آمــوزش زراعت 

ــد. ــدرن می باش ــکل م ــه ش ب
محصــوالت  از  یکــی 
ــرن  ــه اخی ــدی ک ــی دایکن زراعت
ترویــج آن افزایــش یافتــه اســت 
ــرورش  ــاری، پ ــر در آبی و بیش ت
و جمــع آوری آن زنــان نقــش 
شــاه  دختــر  ســیب  دارنــد، 
اســت کــه در والســوالی های 
ــرورش  ــور پ ــتان و میرام شهرس
قدامــت  هرچنــد  می یابــد. 
تاریخــی آن تــا اکنــون مشــخص 
نشــده اســت، امــا طــی ســالیان 
متمــادی در دایکنــدی وجــود 
داشــته اســت. ســیب دختــر 
ــگ زرد  ــن دارای رن ــاه معمول ش
مرغــوب و مــزه ی شــیرین و 

ــت. ــاوت اس ــر متف ــان ظاه ــدار و همچن پای
محمــد حســین ســیرت رییــس اطاعــات 
ــنتی  ــع س ــد در جوام ــدی می گوی ــگ دایکن و فرهن
و گذشــته های دور ایــن ســیب بــه دلیــل زیبایــی 
ــه نامگــذاری  ــه فــردش اینگون ظاهــری و منحصــر ب
ــای  ــن خانواده ه ــته ها معمول ــت: »درگذش ــده اس ش
شــاهی و اشــرافی بــه لحــاظ زیبایــی ظاهــری زبانــزد 
ــوع ســیب را  ــک ن ــد و مردمــان ســنتی ی همــه بوده ان
ــا  ــب و زیب ــای بی رقی ــت و زیب ــاظ کیفی ــه لح ــه ب ک

هنــدی پیــام داد کــه اگــر شــهر را در تصــرف آرد او را به 
زنــی خواهــد گرفــت، ولــی آن زن عــذر آورد. شــهاب 
الدیــن پیــام داد کــه حاضــر اســت بــا دختــر او ازدواج 
کنــد. زن بپذیرفــت و شــوی خــود را بــا زهــر بکشــت 
ــر را  ــن دخت ــهاب الدی ــود. ش ــلیم او نم ــهر را تس و ش
ــن  ــی گرفــت و آن زن اســام آورد. شــهاب الدی ــه زن ب
او را بــه غزنــه آورد و بــاب عطــا بــر وی بگشــود...« 
)تاریــخ ابــن خلدون، ترجمــه عبدالمحمد آیتــی، ج3، 

ص574(

ــر  ــه دخت ــه دادن ب ــاور آنهــا لیاقــت تحف ــه ب ــوده و ب ب
شــاه را داشــته، بــه دختــر شــاه بــه عنــوان تحفــه اهــدا 
می کردنــد کــه بعــدا همــان ســیب بــه نــام دختــر شــاه 

ــت.« ــده اس ــروف ش مع
ــر شــاه دیگــر محصــوالت  ــار ســیب دخت درکن

ــار،  ــز، ان ــار مغ ــادام، چه ــواع ب ــد:  ان ــی مانن زراعت
انجیــر، انگــور، زعفــران، شــفتالو، آلبالــو، گیــاس و 
انــواع ســیب در والیــت دایکنــدی مــروج اســت کــه 
بیش تــر زنــان در پــرورش و جمــع آوری آن نقــش 

ــد. دارن
ــت  ــردم در والی ــت اقتصــادی م ــد وضعی هرچن
دایکنــدی قســمی اســت کــه 90 درصــد مــردم 
ــد و  ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــت زی ــن والی ای
ــوالت  ــا از محص ــی خانواده ه ــارف زندگ ــام مص تم

ــنتی  ــل س ــه دلی ــا ب ــد، ام ــت می آی ــه دس ــی ب زراعت
ــوالت،  ــت محص ــت و برداش ــای کش ــودن روش ه ب
نمی باشــد.  مــردم  نیازمندی هــای  پاســخگوی 
بــا آنکــه ایــن محصــوالت بــه لحــاظ کیفیــت 
بازاریابــی  عــدم  دلیــل  بــه  امــا  ستودنی ســت، 

مناســب تــا اکنــون جایــگاه اصلــی خــود را در ســطح 
منطقــه پیــدا نکــرده اســت. درایــن اواخــر از کیفیــت 
محصــوالت زراعتــی دایکنــدی ســخن زده می شــود، 
ــده  ــدا نش ــرای آن پی ــبی ب ــازار مناس ــون ب ــا اکن ــا ت ام
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــا برای ــون امیدواری ه ــت. اکن اس
ــج روش هــای مــدرن کشــاورزی، محصــوالت  تروی
ــای  ــاد خانوداه ه ــد و اقتص ــش یاب ــز افزای ــی نی زراعت
زراعت پیشــه بخصــوص زنــان دایکنــدی نیــز بهبــود 

ــد.  ــت یابن ــی دس ــتقالیت مال ــه اس ــد و ب یابن

٤- زنان و ازدواج
ازدواج، ایجــاد نوعــی از روابــط انســانی و اجتماعــی 
برای ســامت روح و روان انســان اســت کــه از ابتدای 
ــه  ــان ب ــی آدمی ــرت طبیع ــاس فط ــر اس ــت و ب خلق
ــه اســت. ازدواج  اشــکال گوناگــون صــورت می گرفت
در دوران پدرشــاهی بــه وســیله ای تبدیــل شــد بــرای 
ــای  ــه ایده ه ــی ک ــعه طلبی مردان ــی و توس قدرت طلب

خــود  منابــع  گســترش  در  را  خــود 
ــران  ــدان، دخت ــان فرزن ــتند. این می پنداش
ــرار داده و  ــه ق ــود را طعم ــران خ و خواه
روشــی را ابــداع کردنــد کــه تحــت عنــوان 
»پیونــد سیاســی«، »پیونــد خونــی«، 
»پیونــد مصلحتــی« و... در تاریــخ و 
ــت  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــل ب ــگ مل فرهن
ــم  ــه آن خواهی ــه ب ــش جداگان ــه در بخ ک

ــت. پرداخ
»ســلطان بــرادر زاده ای داشــت کــه دختــر 
خــود را بــه حبالــه نــکاح او درآورده و 
حکومــت یکــی از والیــات را بــه او واگذار 
ــر  ــق دخت ــوان عاش ــن ج ــود. ای ــرده ب ک
یکــی از امــرا بود، عــادت آن کشــور چنین 
اســت کــه دختــر هر کــس اعــم از امیــر یا 
بــازاری یــا غیره کــه بســن ازدواج رســیده 
باشــد، بایــد بــر ســلطان عرضــه شــود و 
ســلطان چنــد تــن از زنــان را بــرای دیــدن 

دختــر می فرســتد، اگــر از اوصــاف وی خوشــش 
آمــد خــود بــا او ازدواج می کنــد و گرنــه، ولــی دختــر 
مختــار اســت کــه او را بــه هــر کــس بخواهــد شــوهر 
دهــد.« )رحلــه ابــن بطوطــه، ترجمــه محمــد علــی 

موحــد، ج 2، ص280(
ــد،  ــده باش ــش زن ــرد و زن ــرد بمی ــر م »...و اگ
ــرد را  ــرد م ــر زن بمی ــی اگ ــوزانند، ول ــا او بس زن را ب
نســوزانند و اگــر عزبــی از ایشــان بمیــرد پــس از 

والیــت دایکنــدی در مرکز کشــور یکــی از والیت های 
زراعتــی اســت کــه تمــام مصــارف زندگــی خانواده هــا 
از طریــق زراعــت و کشــاورزی تأمیــن می شــود 
ــج،  ــش را در تروی ــن نق ــاورز بیش تری ــان کش ــه زن ک

ــی دارد. ــرورش و جمــع آوری محصــوالت زراعت پ
دومیــن جشــنواره ســیب دختر شــاه با اشــتراک 
ــی  ــدی در حال ــت دایکن ــه در والی ــان زراعت پیش زن
ــش  ــن جشــنواره افزای برگــزار شــد کــه ســخنرانان ای
حاصــات زراعتــی شــان را مدیــون زحمــات و 
تاش هــای دهقانــان دانســت و نقــش زنــان کــه 
ــار ســنگین تمــام امــورات  ــواده ب در نبــود مــردان خان
ــرورش  ــت، پ ــا کش ــه ت ــاری گرفت ــاورزی را از آبی کش
و جمــع آوری محصــول بــاالی شــانه های خــود 
می کشــند، اندکــی اشــاره هــم نکردنــد و حتــا بــه زنان 
زراعت پیشــه و کشــاورز فرصتــی بــرای ســخن گفتــن 
ــا از تجربیــات، مشــکات و انگیزه هــای  داده نشــد ت
شــان در بخــش تجــارت و زراعــت ســخن بگوینــد.
گلجــان ســمر بانــوی باغــدار کــه ســیب دختــر 
ــام  ــازار عرضــه می کنــد از ن ــه ب شــاه پــرورش داده و ب
نبــردن نقــش زنــان در افزایــش محصــوالت زراعتــی 
ــدی  ــردان دایکن ــر م ــد:  »اکث ــرده، می گوی ــاد ک انتق
معمولــن در معــادن، اداره هــای دولتــی و یــا بیــرون از 
ــه  ــد ک ــواده مجبورن ــان خان ــد و زن ــور کار می کنن کش
امــورات زراعتــی را بــه دوش بگیرنــد، امــا تــا اکنــون 
ــرورش و  ــج، پ ــان در تروی ــش آن ــی از نق ــچ کس هی
ــن  ــد و ای ــاد نکرده ان ــی ی ــوالت زراعت ــش محص افزای
ــان  ــرای تشــویق آن ــه ی نگرانــی مــن اســت کــه ب مای
کوچک تریــن کاری هــم صــورت نمی گیــرد و نتیجــه 
ــر  ــی دیگ ــه کس ــم ب ــه ه ــان زراعت پیش ــات زن زحم

ربــط داده می شــود.«
تنهــا کســی کــه در جشــنواره ســیب دختــر شــاه 
از زنــان زراعت پیشــه یــاد نمــود فاطمــه نعیمــی وکیــل 
شــورای والیتــی دایکنــدی بــود. وی از برداشــت 

جشنواره سیب دختر شاه؛ 
نقش زنان کشاورز دایکندی در ترویج و افزایش محصوالت زراعتی

مـادربـزرگـم

لطیفه سادات موسوى

گزارش

 زنـان در مسیر تـاریـخ
حسین رهیاب بلخی

پژوهش

قسمت هجدهم

ــن  ــاى مــردان بــوده اســت و در دوره ى مادرشــاهى ای ــه پ ــا ب ــه پ ــان در دوران اولی فعالیــت اجتماعــى زن
فعالیــت فراتــر از آن چیــزى اســت کــه بــه تصویر کشــیده شــده اســت، امــا در دوره ى پدرشــاهى، تمــام تالش و  
فعالیــت مــردان مبتنــى بــر دور کــردن زنــان از ایــن نــوع فعالیــت و در اختیار گرفتــن آن توســط مردان بــوده و 
خواهــد بــود. تــالش عمــده مــردان نــه فقــط در حــوزه ى فعالیــت جســمى کــه بیش تــر از آن در حــوزه ى ذهــن، 
مغــز، روح و روان زنــان تمرکــز یافتــه و بــه آنهــا مى باورانــد کــه اجتمــاع یــک حــوزه ى مردانــه بــوده و بــا روح 

زنانــه ســازگارى نــدارد.


