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پارســال منصــور کاکایــم زن خــودرا بــا تبــر کشــت .یــک
بــار بــه گردنــش زده بــود ،یکــی دیگــر هــم بــه فرقــش .مغــزش
ریختــه بــود روی فــرش و دختــر کوچکــش ســه روز بــرای مــرگ
مــادرش گریــه کــرده بــود .وقتــی منصــور دســتگیر شــد ،گفــت
زنــش را بهخاطــری کشــته کــه آن شــب غــذای درســت نپختــه،
یعنــی نمکــش را کــم ریختــه .دادگاه هــم کــه رفــت حرفــش
همیــن بــود .حــاال کــه در زنــدان هســت نیــز میگویــد زنــش
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را بــه دلیــل کمنمکــی غــذا کشــته .اعتــراف میکنــد کــه زنــش
نــه بــدکاره بــوده و نــه دارای اعمــال ناخوشــایند دیگــر.
منصــور قبــل از ازدواج آدم کتابخــوان و روشــنفکر بــود.
همــهی قــوم مــا بــه او مباهــات میکــرد .ولــی وقتــی ازدواج
کــرد ،نمیدانیــم کــه چــه شــد ،روشــنفکری و تمــام کتابهــای
کــه مطالعــه کــرده بــود بــه یکبارهگــی شستوشــو شــد،
چنانکــه زنــش را بــا تبــر کشــت.
حــاال کــه ده ســال محکــوم بــه زنــدان شــده ،مــا میترســیم

دوبــاره آزاد شــود ،بــاز ازدواج کنــد و اگــر زنــش نمــک غــذا را
کــم و زیــاد کــرد او را هــم بــا تبــر بکشــد.
*

اینجــا وقتــی حــرف از خشــونت ،قتــل ،دریــدن و
بریــدن زنــان بــه میــان میآیــد ،همیشــه برهــان محکمــی
چــون بدکارهگــی ،زنــا و ...در دســت نیســت -حاالنکــه در
فاحشهســازی و بدکارهگــی زنــان فرشــتهها و
مایــک نقــش ندارنــد ،همیــن مردهاســت کــه ﺻﻔﺤﻪ 3

بازندهیجنگبودیم
امابازندهیصلحنباشیم

ﯾﻌﻘﻮب ﯾﺴﻨﺎ
پنــد و انــدرز بنابــه تجربــهی جامعههــای بشــر شــکل و معنــا
گرفتــه اســت؛ معمولــن در جملههــا و گزارههــای خوشســاخت
(ســخنان قصــار) و در بیتهــا ارایــه شــده اســت .نکتــه و ســخنی
کــه در ایــن پنــد و اندرزهــا وجــود دارد ،فــرم خوشســاخت و
جمالشناســیکی کــه ایــن پنــد و اندرزهــا دارد ،باعــث میشــود
حافظــهی ذهنــی افــراد جامعــه را شــکل بدهنــد .کــردار افــراد
بهاســاس ایــن پندهــا مــورد قضــاوت قــرار بگیــرد و موقعیــت
اجتماعــی و فرهنگــی افــراد نیــز بنابــه ایــن پنــد و اندرزهــا
دســتهبندی و خــوب و بــد تلقــی شــود.
اگــر کســی پــدرش دزد بــود بهاســاس ایــن پنــد و اندرزهــا
فرزندانــش دزد و بــد ذات دانســته میشــود .اگــر کســی پــدرش
پادشــاه بــود فرزندانــش شــاهزاده و نیکگوهــر تصــور میشــود.
جایــگاه دهقانــیاش را حفــظ کنــد ،فرزنــد
فرزنــد دهقــان بایــد
ِ
ـگاه اربابــیاش را نگــه دارد .زیــرا گوهـ ِـر وجــودی و ذات
اربــاب جایـ ِ
اربــاب و دهقــان تفــاوت دارد .بنابرایــن؛ فرزنــد دهقــان بهاســاس
ایــن پنــد و اندرزهــا نمیتوانــد اربــاب شــود.
ُ
در ادبیــات و متــون فارســی و در فرهنــگ مردمــی و فلکلــور
فارســی پنــد و انــدرز زیــاد داریــم کــه حکمــت و معرفــت هــزاران
ســال جامعــه را در خــود دارد .ایــن پنــد و اندرزهــا دارای تجربههــای
معرفتــی و آموزشــی خــاص اســتند کــه انســانهای تیزهــوش
جامعــه بهاســاس تجربــه و شــناخت از رفتــار و گفتــار و موقعیــت
افــراد جامعــه در مناســبات ســاختاری ثابــت اجتماعــی و فرهنگــی آن
روزگار بــه درک ایــن پنــد و اندرزهــا رســیدهاند ،ایــن پنــد و اندرزهــا
را ارایــه کردهانــد.

افغانســتان کــه کشوریســت
گیــر افتــاده در گــودال ســیاهروزیها و
فاکتزدگیهــای تمــام ،بــا انتشــار و
گســترش ویــروس کرونــا رونــد عــادی
زندگــی بــه ویــژه در کابــل و چنــد شــهر
دیگــر مختــل شــد .انســان افغانســتانی در
محاصــرهی وحشــتناک فقــر ،نــا امنــی و
بیــکاری بــه ســر میبــرد ،انتشــار و گســترش
ویــروس کرونــا تهدیــد جــدی و جدیــدی بــود
کــه بــر انبــوه چالشهــای دیگــر افــزوده
شــد .تهدیــد روانــی کــه کرونــا خلــق کــرده
بــود ،بســیار جــدی و نگــران کننــده بــه شــمار
میرفــت .زیــرا ســوگمندانه افغانســتان نــه
ظرفیــت الزم بــرای تشــخیﺺ و درمــان ایــن
ویــروس مرگبــار را داشــت ،نــه توانایــی الزم
بــرای پیشگیــری و رســیدگی بــه مشــکات
شــهروندان را .لــذا هــراس جــانکاه حاکــم
شــد و شــیرازهی نظــم اجتماعــی برهــم
خــورد.
در چنیــن حالتهــای کمتریــن
کار ممکــن بــرای جلوگیــری از گــردش و
گســترش ویــروس ،قرنتینــه و قطــع گــردش
هــر گونــه ابــزاری بــود کــه از ســوی افــراد
دســت بــه دســت میشــد .نیــمرخ بــه
عنــوان یــک رســانهی مســؤول بــا درک ایــن
وضعیــت دشــوار بــه نشــرات چاپــی خــود
کلیــد ایســت زد .زیــرا فعالیتهــای چاپــی
از یــک طــرف تهدیــدی بــرای اعضــای کاری
نیــمرخ بــه حســاب میآمــد و از طــرف دیگــر
گــردش هفتهنامــه میتوانســت ســبب انتقــال
ویــروس از فــردی بــه فــردی دیگــری شــود.
بنابرایــن؛ ســه مــاه پیــش نشــرات چاپــی خــود
را متوفــق کردیــم .امــا فعالیتهــای نشــراتی
نیــمرخ از طریــق ســایت نیــمرخ و شــبکههای
اجتماعــی فیسبــک و تویتــر جریــان
داشــت .اکنــون بــا عــادی شــدن نســبی
وضعیــت ،تصمیــم گرفتیــم تــا هفتهنامــه را بــه
گونــهی چاپــی نیــز نشــر کنیــم.

زنــان فعلــن بایــد بــه صــورت فعــال دادخواهــی کننــد.
نگرانــی جــدی دیگــر مــا شــورای عالــی مصالحــه اســت.
نهــادی کــه تصمیمگیرنــدهی اصلــی ایــن گفتمــان اســت.
زنــان بایــد از آدرس زنــان انتخــاب میشــدند ،امــا زنــان
عضــو هیــأت مذاکــره بازهــم از ســوی خــود مــردان صورت
میگیــرد .ارچنــد همــه زنــان بــرای مــا قابــل اعتمــاد انــد
امــا ظرفیتهــا و تعهــد بــه ارزشهــا شــاید متفاوت باشــد.
در شــورای عالــی مصالحــه بایــد زنــان نقــش مهــم داشــته
باشــند؛ چــون ایــن شــورا مرکــز تصمیمگیــری اســت ،بایــد
حضــور زنــان پررنــگ و مؤثــر باشــد تــا آجنــدای
مــورد نظــر زنــان را در پروســه دخیــل ســازند .ﺻﻔﺤﻪ 2

تحلیﻞ

بــا پیدایــش و گســترش ویــروس کرونــا
(کویــد )1۹تهدیــد مــرگ ،جــدی و سراســری
شــد .فاجعــهی مرگبــار ناشــی از گســترش
کرونــا ویــروس ،بســتر همــوار زندگــی را در
خوبتریــن کشــورهای توســعهیافته جهــان
بــه چالــش کشــید .گســترش ایــن ویــروس
در کمتریــن زمــان همهگیــر گردیــد .اکثــر
کشــورهای جهــان بــا تهدیــد کرونــا دچــار
شــدند .انســانهای زیــادی در ایــن فاجعــهی
جهانــی جــان شــان را از دســت داد .روال
عــادی زندگــی برهــم خــورد .ســاختارهای
فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و رویههــای
گوناگــون زیســتن بــا دیگرگونــی و تحــوالت
نامتعارفــی بــه همــراه شــد.

بدآموزیازپند،اندرزوحکایتهای
حکیﻤانهدرزبانپارﺳﻰ
بخش اول

چنانکــه اشــاره شــد ،پنــد و اندرزهــا دارای نکتههــای معرفتــی
و ســاخت و فــرم جمالشناســیک و ادبــی اســتند .بنابرایــن؛ از نظــر
معرفتــی و جمالشناســی (زیباییشناســی) اهمیــت دارنــد .از
بحــث فــرم و جمالشناســیک پنــد و اندرزهــا میگــذرم بــه بحــث
نکتــهداری و محتــوای پنــد و اندرزهــا میپــردازم.
پرســش ایــن اســتکه از نظــر تجربــی و مصداقــی نکتههــا و
محتــوای ایــن پنــد و اندرزهــا درســت اســت یــا نیســت؟ پاســخ بــه این
پرســش از طرفــی قطعــی نیســت و از طرفــی عمومــی نیســت .چــرا
قطعــی نیســت؟ بــرای اینکــه میتوانــد نســبتن درســت و نســبتن
نادرســت باشــد .چــرا عمومــی نیســت؟ بــرای اینکــه میتوانــد

در زمانــی درســت باشــد و در زمانــی دیگــر نادرســت باشــد .یعنــی
خاســتگاه پنــد و اندرزهــا تاریخــی ،فرهنگــی و بومــی
طوریکــه
ِ
اســتند ،درســتی و نادرســتی آنهــا نیــز فرهنگــی ،بهویــژه تاریخــی
اســتند.
بــه ایــن اســاس میتوانــد بحــث ایــن باشــد کــه درســتی و
نادرســتی محتــوای پنــد و اندرزهــا را چگونــه شناســایی کنیــم؟
بهتــر اســت بــه چگونگــی درســتی و نادرســتی پنــد و اندرزهــا،
دیــد تاریخــی ،فرهنگــی و جامعهشناســانه داشــته
باشــیم .معنــاداری هــر پنــد و انــدرز را در ارتبــاط بــه ﺻﻔﺤﻪ 3
تجربههــای زندگــی تاریخــی و فرهنگــی جامعههــای

ضــرورت فعالیــت نیــمرخ بــه عنــوان
یــک رســانهی ویــژه بــرای بانــوان در چنیــن
شــرایطی ،از اهمیــت بــاالی برخــوردار
اســت .زیــرا مــا در شــرف تحــول بــزرگ در
عرصههــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی
هســتیم .بحــث صلــح و تحــوالت کان
سیاســی و اجتماعــی بــرای زنــان اهمیــت
ویــژه دارد .زنــان در  1۹ســال پســین
پیشــرفتهای چشــمگیر و انــکار ناپذیــری
داشــتهاند .هرچنــد بــا گذشــت هــر روز
وضعیــت دشــوارتر میشــود .عرصــه بــرای
زیســتن تنگتــر ،میــزان خشــونتها علیــه
زنــان رو بــه افزایــش اســت و ســهم زنــان
بــه در ســاختارهای قــدرت و ثــروت نــه آن
اســت کــه انتظــار مــیرود ،امــا بحــث صلــح
بــا طالبــان یعنــی گــروه کــه نــگاه تحجــری
و نابرابــر نســبت بــه زنــان دارد ،مســؤولیت
زنــان ،مــردان دیگراندیــش و گروههــا و
نهادهــای را کــه در راســتای حقــوق و
آزادیهــای بشــری بــه ویــژه حقــوق و
آزادیهــای زنــان فعالیــت دارنــد ،چنــد برابــر
می کنــد .
در چنیــن شــرایطی نیــمرخ متعهــد
اســت تــا اســتوارتر از همیشــه در ســپهر
رســانهای کشــور بدرخشــد و ســنگر باشــد
بــرای بیــان دیــدگاه و بســتر بــرای بلنــد
کــردن صــدای زنــان و آنــان کــه در عرصــهی
حقــوق و آزادیهــای برابــر انســانی فعالیــت
میکننــد .چــاپ و نشــر مجــدد نیــمرخ را بــه
امیــد آینــدهی درخشــان همــهی شــهروندان
افغانســتان بــه ویــژه زنــان پــی میگیریــم.
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بازندهی جنگ بودیم ،اما بازندهی صلح نباشــیم
مســؤولیت بینالمللــی امریــکا.

گفتوگوی ویژه با بانو شینکی کروخیل،
عضو پارلمان افغانستان

حضــور و حمایــت همــکاران بینالمللــی افغانســتان بــرای
زنــان جــای امیــدواری بــود .پــس پیامــد عــدم تعهــد و
خــروج شــان چــه خواهــد بــود؟

خانــم کروخیــل ،ســپاس از اینکــه بــرای گفتوگــو بــا
نیـمرخ وقــت گذاشــتید .در مــورد جایــگاه سیاســی زنــان و
اهمیــت آن؛ انتظــاری را کــه مــا از نظام دموکراســی داشــتیم
ایــن بــود کــه زنــان افغانســتان در چارچــوب آن رشــد کننــد
و از حاشــیهی جامعــه و سیاســت بــه متــن بیاینــد ،آیــا بــه
ایــن اهــداف نایــل شــدهایم یــا نــه؟

حضــور شــان بــرای مــا یــک فرصــت بــود .نهادهــای مدنــی
فعــال شــد ،بازســازی صــورت گرفــت ،ارزشهــای دموکراتیــک
نهادینــه شــد ،حقــوق زن ،حقــوق شــهروندی و آزادی بیــان
بــه وجــود آمــد؛ وضعیــت اقتصــادی مملکــت تغییــر کــرد .امــا
نتیجــهی حضــور شــان زمینــهی رشــد گروههــای افراطگــرا را
نیــز فراهــم کــرد و از مــردم قربانــی زیــادی گرفــت .فعلــن خــروج
امریــکا از افغانســتان یــک مســأله اســت و مســأله مهمتــر ایــن
اســت کــه چــه تضمینــی وجــود دارد تــا گروههــای تروریســتی
مشــکلی بــرای جهــان و منطقــه ایجــاد نمیکنــد؟

تشــکر ،در مــورد اینکــه در حیــات سیاســی مملکــت زنــان
در کجاســت؛ واقعــن از حاشــیه بــه متــن و مرکــز تصمیمگیــری
آمدهانــد یــا نــه؟ بایــد بگویــم کــه زندگــی زنــان امــروز بــا دیــروز
قابــل مقایســه نیســت؛ یعنــی تغییراتــی بــه وجــود آمــده اســت.
تاریــک را کــه گذراندهانــد
زنــان نســبت بــه تمــام دورههــای
ِ
اکنــون در وضعیــت بهتــری قــرار دارنــد کــه نبایــد چشمپوشــی
شــود .امــا اینکــه زنــان در افغانســتان واقعــن در سیاســت کشــور
تصمیمگیرنــده باشــند هنــوز ســوال برانگیــز اســت .چــرا؟
بهخاطــر اینکــه سیســتم کاملــن مردانــه اســت .سیاس ـتمداران
جنگجــو و جنگســاالر نیــز در کنــار مــردان تکنوکــرات و
مدنــی هنــوز دخیــل سیاســتند .هنــوز فرهنــگ مقاومــت در
برابــر حضــور بیشتــر زنــان وجــود دارد .فکــر میکنــم طــی
چنــد ســال اخیــر دروازهی ورود زنــان بــه متــن قضایــای سیاســی
کشــور تــا انــدازهای بــاز شــد .امــا دخیل شــدن زنــان در سیاســت
مملکــت اگــر از ســوی همــه سیاســیون در طبقــات مختلــف
پذیرفتــه و حمایــت نشــود ،بازهــم حضــور زنــان بــه شــکل
ســمبولیک میمانــد .یعنــی زنــان در سیاســت حضــور دارنــد ولــی
تاثیرگــذاری آنــان هنوزهــم جــای ســوال اســت.

بــه نظــر شــما نظــر بــه رونــد جــاری آیــا توافــق صلــح بــه
ایــن زودیهــا در کار خواهــد بــود؟ اگــر ایــن توافــق صــورت
بگیــرد ،پــس از ایــن صلــح سیاســی رویکــرد طالبــان بــا
زنــان چگونــه خواهــد بــود؟
ابتــدا میخواهــم بگویــم کــه خــروج امریــکا حتمــ 
ی
نخواهــد بــود .یعنــی در ضمایــم توافقنامــه قطــر میــان امریــکا و
طالبــان ســه پایــگاه نظامــیامریــکا در افغانســتان باقــی خواهــد
مانــد کــه بهخاطــر مصالــح جنگجویــان طالبــان همگانــی نشــده
اســت .مســأله دیگــر ایــن اســت کــه امریــکا پــس از خــروج
احتمال ـیاش طالبــان را بــرای جنــگ علیــه داعــش و القاعــده
اســتخدام میکنــد .بازهــم افغانهــا کشــته میشــوند .در تــداوم
جنــگ بــدون شــک همــه اقشــار کشــور قربانــی خواهنــد شــد.
امــا طالبــان نیــز تعریــف دقیــق از افغانســتان جدیــد ندارنــد.
شــاید طالبــان یــک میلیــون همفکر داشــته باشــند ،امــا زنان
افغانســتان حــدود شــانزده میلیــون نفرنــد .نادیــده گرفتــن ایــن
تعــداد شــهروندان ناممکــن اســت .در ضمــن جوانــان افغانســتان
کــه خواســتار نظــام طالبانــی نیســتند .یعنــی بیــش از  20میلیــون
ـتان دموکراتیــک
نفــر نفــوس کشــور جــوان اســت و همــه افغانسـ ِ
میخواهنــد نــه نظــام طالبانــی .گروههــای قومــینیــز طــی
چهــار دهــه جنــگ انســجامیبــه دســت آورده کــه بــه ســادگی
تســلیم طالبــان نخواهنــد شــد .بنابرایــن؛ طالبــان بایــد روی ایــن
موضــوع فکــر کننــد کــه اگــر بخواهنــد مثــل گذشــته عمــل کننــد
هرگــز از ســوی مــردم افغانســتان پذیرفتــه نمیشــوند .طالبــان
اگــر بخواهنــد حیــات سیاســی داشــته باشــند بایــد ارزشهــای
مــردم عــادی ،زنــان و جوانــان افغانســتان را بپذیرنــد .چــون
چهرههــای سیاســی کــه بــا آنــان روب ـهرو اســتند بخــش بســیار
کوچکــی از مردمانــد؛ آنــان نمایندگــی از کل مــردم افغانســتان
نمیکننــد بــه جــز حلق ـهی کوچکــی کــه همــرای شــان منافــغ
مشــترک دارنــد.

یعنــی شــما میگوییــد کلیــت نظــام فضــا را بــاز گذاشــته
امــا زنــان بهخاطــر وجــود سیســتم مردســاالری هنــوز
حضــور تأثیرگــذار بــر سیاســت کشــور ندارنــد؟
کل نظــام نــه ،فکــر میکنــم رییــس جمهــور و تعــداد
کمــیاز سیاســیون میخواهنــد کــه حضــور زنــان در سیاســت
کشــور تأثیرگــذار باشــد ،امــا سیســتم سیاســی اینقــدر زنســتیز،
مردســاالر و افــراط گراســت کــه بــه اشــکال مختلــف ایــن
پروســه را اخــال میکنــد .مثلــن مــن منحیــث ســفیر در کانــادا
مقــرر شــدم؛ یعنــی راه بــرای ســفیر شــدن زنــان بــاز اســت .امــا
همــکاران وزارت خارجــه و کارمنــدان ســفارت مخالــف کار کردن
بــا یــک ســفیر زن بودنــد .عــدم حمایــت ایــن سیســتم باعث شــد
کارم را رهــا کنــم .یعنــی بــرای مــردان دخیــل سیســتم سیاســی
کشــور هنوزهــم عــار و ننــگ اســت کــه چطــور حضــور زنــان را
در کرســیهای باالتــر از خــود بپذیرنــد!
بــه نظــر شــما چــه عواملــی باعــث ایــن مقاومــت علیــه
ارتقــای زنــان در سیاســت میشــود؟

فوزیــه کوفــی یکــی از اعضــای هیــأت مذاکــره از جانــب
دولــت اســت .او بارهــا گفتــه کــه طالبــان تغییــر کــرده؛ آیــا
شــما تغییراتــی در ذهنیــت سیاســی و عملکــرد طالبــان در
قبــال زنــان میبینیــد؟

ایــن مقاومــت وجــود دارد چــه آن را عــرف ســنتی بگوییــد
یــا مردســاالری ویــا زن ســتیزی؛ چــون انســانهایی کــه در
حالــت جنگــی بــزرگ شــدهاند تحمــل تماشــای رشــد و
تصمیمگیرندگــی زنــان را ندارنــد.
بــا ایــن وجــود اگــر در درون دولــت برخــورد بــا زنــان بــه
گون ـهای باشــد کــه یــک زن نمیتوانــد منحیــث ســفیر کار کنــد
پــس سرنوشــت زنــان در پروس ـههای بــزرگ ملــی ماننــد :صلــح
چــه خواهــد شــد؟ و مواجهــه مــا بــا گروهــی کــه هیــچ زنــی در
ســاختار قــدرت و گــروه شــان ندارنــد چگونــه خواهــد بــود؟ در
حالــی کــه در پروســه صلــح نگرانــی جــدی مــردم قربانــی شــدن
حقــوق و آزادیهــای زنــان اســت.
زنــان در ایــن پروســه بــدون شــک چالشهایــی را خواهنــد
داشــت .در هیــأت مذاکــره کننــدهی دولــت بــرای صلــح ،مــا
یــک هیــأت  21نفــره داریــم .امــا فقــط چهــار تــن شــان خانمهــا
هســتند .ایــن چهــار زن بایــد ابتــدا بــر هفــده عضــو تیم خودشــان
چقــدر تأثیرگــذاری خواهنــد داشــت تــا در میــز مذاکــرات صلــح
کل اعضــای تیــم از مســایلی کــه بــرای زنــان مهــم اســت دفــاع
کننــد .در طــرف مقابــل ،گــروه طالبــان یــک هیــأت  20نفــره
معرفــی کــرده کــه هیــچ زنــی در بیــن شــان نیســت .یعنــی در
رونــد مذاکــرات صلــح در حقیقــت چهــار زن در مقابــل  37مــرد
قــرار دارنــد .بــرای مــا جــای ســوال اســت کــه آیــا هفــده آقایــی
کــه نماینــدگان دولــت افغانســتان اســتند حتمــن ارزشهــای زنــان
بــرای شــان مهــم اســت؟ بــه همیــن خاطــر زنانــی کــه عضــو
هیــأت مذاکرهکننــده اســتند واقعــن بــا مشــکالت بــزرگ روبـهرو
خواهنــد بــود .چــون تــوازن در نمایندگــی وجــود نــدارد؛ چهــار
زن در برابــر  37آقــا کــه بیســت تــن شــان طالــب و هفــده تــن
دیگــر ذهنیــت نیمــه طالبانــی دارنــد .هــراس مــا ایــن اســت کــه
مبــادا مــا زنــان همچنــان کــه بازنــدهی جنــگ بودیــم ،بازنــدهی
صلــح نیابتــی نیــز باشــیم.

مذاکــره بازهــم از ســوی خــود مــردان صــورت میگیــرد .ارچنــد
همــه زنــان بــرای مــا قابــل اعتمادنــد امــا ظرفیتهــا و تعهــد
بــه ارزشهــا شــاید متفــاوت باشــد .در شــورای عالــی مصالحــه
بایــد زنــان نقــش مهــم داشــته باشــند؛ چــون ایــن شــورا مرکــز
تصمیمگیــری اســت ،بایــد حضــور زنــان پررنــگ و مؤثــر باشــد
تــا آجنــدای مــورد نظــر زنــان را در پروســه دخیــل ســازند.
آیــا مردانــی کــه دخیــل در ایــن پروســه اســتند از ارزشهــای
زنــان حمایــت نخواهنــد کــرد؟

زنــان در افغانســتان ســوژهی صلــح بــوده و همیشــه حقــوق
و آزادیهــای شــان مــورد بحــث رســانهها و افــکار عمومـی
ـگاه زنــان در دولــت کــه تأثیرگــذاری
قــرار دارد .بــا ایــن جایـ ِ
چندانــی بــر تصمیمگیریهــا ندارنــد و در ســاختار
هیــأت مذاکرهکننــده نیــز حضــور کمرنــگ دارنــد ،پــس
سرنوشــت ارزشهــای زنــان پــس از صلــح چــه خواهــد شــد؟

آقایانــی کــه عضــو هیــأت مذاکــره اســتند چــه از جانــب
دولــت باشــند چــه از جانــب گــروه طالبــان؛ مشــترکات خودشــان
را دارنــد .بــرای آنــان معاملــهی سیاســی شــان شــاید مهمتــر
باشــد تــا حضــور و مشــارکت زنــان ،آینــده زنــان ،توانمنــدی
زنــان ،نقــش و ســهم زنــان در سیاســت آینــدهی مملکت .درســت
اســت کــه طالبــان فعلــن یــک جمل ـهی کلــی را میگوینــد کــه
زنــان میتواننــد در چارچــوب شــریعت اســامیدرس بخواننــد
و کار کننــد ،امــا تعریــف و قرائــت آنــان از ایــن چارچــوب
چیســت؟ بــرای مــن منحیــث یــک زن مهــم اســت کــه بدانــم
قرائــت طالبــان از چارچوبهــای شــریعت چیســت و او فــردا
چگونــه عمــل خواهــد کــرد؟ امــا بــرای آقایانــی کــه بــه نمایندگــی
از مــردم میرونــد شــاید ایــن مهــم نباشــد .از همیــن رو ،بــرای مــا
زنــان نظــام جمهــوری اســامی افغانســتان مهــم اســت .چــون در
یــک نظــام دموکراتیــک زن و مــرد ،پیــر و جــوان جایــگاه خــودش
را پیــدا میکنــد .امــا آیــا بــرای ایــن آقایــان هــم نظــام جمهــوری
اسالمیافغانســتان مهــم اســت یــا ســهم قــوم و تنظیــم شــان؟
بــه همیــن خاطــر میگوییــم کــه اولویتهــای زنــان و مــردان در
ایــن پروســه شــاید تفــاوت داشــته باشــد.

زنــان فعلــن بایــد بــه صــورت فعــال دادخواهــی کننــد.
نگرانــی جــدی دیگــر مــا شــورای عالــی مصالحــه اســت .نهــادی
کــه تصمیمگیرنــدهی اصلــی ایــن گفتمــان اســت .زنــان بایــد از
آدرس زنــان انتخــاب میشــدند ،امــا انتخــاب زنــان عضــو هیــأت

خانــم کروخیــل؛ در پروســه صلــح افغانســتان تنهــا مــا
شــهروندان افغانســتان نیســتیم کــه تصمیــم میگیریــم،
دســت خارجیهــا نیــز دخیــل اســت .تعهــد همــکاران
بینالمللــی افغانســتان را در حفــظ ارزشهــای دموکراتیــک

در کشــور چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
در اوایــل ورود قــوای ایتــاف در افغانســتان ،ارزشهــای
مدنــی بــرای شــان بســیار مهــم بــود تــا مــردم خودشــان را قانــع
کننــد کــه مــا بــرای دموکراســی و حقــوق بشــر میجنگیــم؛
ضمــن اینکــه اهــداف خودشــان را داشــتند .اهــداف شــان جنــگ
علیــه تروریــزم در منطقــه بــود .چــون منافــع خودشــان در خطــر
افتــاده بــود .بــه برداشــت مــن هــر دولتــی ضمــن درنظرداشــت
منافــع ملــی خــودش ،مســؤولیت بینالمللــی نیــز دارد .امریــکا
در رأس همــکاران بینالمللــی افغانســتان مســؤولیت دارد تــا
تعهداتــش را عملــی کنــد .نفــس حضــور امریــکا در افغانســتان
کشــور مــا را آســیبپذیر ســاخت .پاکســتان و ایــران بــا اســتفاده
از ایــن فرصــت افــرادی را تحریــک کردنــد و گفتنــد مملکــت
تــان اشــغال شــده ،جهــاد کنیــد .محمــود احمــدی نــژاد رییــس
جمهــور ایــران از تریبــون ارگ ریاســت جمهــوری افغانســتان
اســتفاده کــرد و اعــام کــرد کــه افغانســتان اشــغال شــده اســت.
پاکســتان نیــز مــدارس دینــی را راه انداختــه و گروههــای افراطــی
مذهبــی را انگیــزهی جنــگ در افغانســتان میدهــد .چــون
حضــور امریــکا مــا را آســیبپذیر ســاخته ،بنابرایــن مســؤولیت
بینالمللــی نیــز دارد .امــا در میــز توافــق صلــح امریــکا بــا
طالبــان هیــچ نماینــدهای از جانــب دولــت افغانســتان حضــور
نداشــت .همچنــان تصمیــم امریــکا بــرای رهایــی پنــج هــزار
زندانــی طالبــان نقــض اســتقالل سیاســی افغانســتان اســت و ایــن
موضــوع نگرانیهــای جــدی را در مــورد تعهــدات آنــان ایجــاد
میکنــد.
یعنــی امریــکا بــر تعهداتــش در قبــال افغانســتان پابنــد
نیســت؟
مــن فکــر میکنــم نــه تنهــا کــه تعهــد نــدارد بلکــه صــرف بــر
منافــع شــخصی خودشــان فکــر میکنــد تــا منافــع افغانســتان و

اگــر طالبــان تغییــر کــرده چــرا هنــوز مکاتــب دخترانــه را
بــه آتــش میکشــند؟ اگــر ایــن یــک خطــا از ســوی جنگجویــان
شــان اســت ،پــس چــرا بــار بــار و در سراســر کشــو تکــرار
میشــود؟ اگــر ذهنیــت طالبــان در قبــال آمــوزش زنــان تغییــر
کــرده بایــد اعــام کننــد کــه آتــش زدن مکتبهــا مأموریــت
جنگجویــان شــان نبــوده بلکــه سرکشــی صــورت گرفتــه اســت.
امــا ایــن کار را نکردنــد و کشــته شــدن معلمــان ،آتشســوزی
مکتبهــای دخترانــه ،محکمــه صحرایــی و سنگســار زنــان
بــا یــک اتهــام کوچــک ،همچنــان تکــرار میشــود .در زمــان
حاکمیــت طالبــان هــم مــن کســانی را میشــناختم کــه طرفــدار
آمــوزش دختــران بودنــد ،امــا قــدرت ایجــاد تغییــر در تصمیــم
نظــام طالبــان را نداشــتند .امــروز هــم شــاید افــراد سیاســی کــه
بــه نمایندگــی از طالبــان در قطــر و دبــی رفتــه و بــا ســفرهای
بینالمللــی و زندگــی در خــارج از کشــور تغییــر کــرده باشــند،
ولــی جنگجویــان طالبــان در داخــل افغانســتان هنوزهــم مثــل
گذشــته عمــل میکننــد ،نــه تنهــا در قبــال زنــان بلکــه بــا همــه
شــهروندان کشــور .بنابرایــن مــن بــه تغییــر طالبــان شــک دارم.
و در آخر اگر حرف و پیامیداشته باشید!
ســخن آخــر مــن بــرای هموطنانــم ایــن اســت کــه بیاییــد
مســؤولیتپذیر باشــیم .در قبــال مســایل مهــم ملــی ماننــد
پروســه صلــح تماشــاچی نباشــیم .مــردم بایــد وضعیــت سیاســی
کشــور و پروسـهی صلــح را نظــارت کننــد و اگــر تصمیــم بهغیــر
از منافــع شــان گرفتــه میشــود انتقــاد کننــد .یعنــی همــه اقشــار
مــردم خودشــان را در ایــن پروســه دخیــل بســازند .بــه جامعـهی
جهانــی نیــز ایــن پیــام را برســانند کــه تنهــا صلــح سیاســی کافــی
نیســت ،مــا نیــاز بــه صلــح اجتماعــی هــم داریــم .بایــد همــه
بخشهــای مــردم و نهادهــای مردمــیمــا آمــادهی برگشــت
طالبــان بــه درون دولــت از طریــق صلــح باشــند تــا یــک جنــگ
جدیــد رخ ندهــد و دیگــر اینکــه صــرف امضــای توافقنامــه صلــح
مهــم نیســت ،بلکــه حفــظ آن مهمتــر اســت .مــا بــه برنامههــای
دوامــدار بــرای بازســازی و اشــتغالزایی پــس از توافــق صلــح
نیــاز داریــم تــا جنگجویانــی کــه ســاح بــر زمیــن میگذارنــد
دوبــاره بــه ســنگر جنــگ برنگردنــد .ســخن دیگــرم ایــن اســت
کــه مــا خواهــان حضــور بیشتــر و معنــادار زنــان در شــورای
عالــی مصالحــه و هیــأت مذاکــره کننــده هســتیم .حکومــت
افغانســتان بایــد نقــش بیشتــری بــرای زنــان بدهــد تــا در
پروســه صلــح نمایندگــی درســت از زنــان و مــردم افغانســتان
بتواننــد.
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بشــری درنظــر بگیریــم .منظــورم ایــن اس ـتکه پنــد و اندرزهــا
در تجربههــای معرفتــی و زیباییشناســی جامعــه اهمیــت
تاریخــی و فرهنگــی دارد ،امــا همیشــه درســت نیســت.
بنابرایــن؛ در اســتفاده از پنــد و اندرزهــا بایــد توجــه و دقــت
صــورت گیــرد کــه باعــث بدآمــوزی افــراد جامعــه و بهویــژه
کــودکان و نوجوانــان نشــود.

بدآموزی از پند ،اندرز و حکایتهای ...
متأســفانه ایــن بیتهــا تــا هنــوز از نظــر معرفتــی زبــانزد
عــام و خــاص اســتند و در کتابهــای آموزشــی و درســی نیــز
بــدون نقــد و نظــر بهعنــوان معیــار قضــاوت بــرای چگونگــی
درک افــراد خــوب و بــد آورده میشــوند« :پرتــو نیــکان نگیــرد
هــر کــه بنیــادش بــد اســت /تربیــت نــا اهــل را چــون گــردکان
بــر گنبــد اســت» .تجرب ـهی معرفتــی بیــت ایــن اس ـتکه افــراد
بــد ذات را بــا تربیــت نمیتــوان اصــاح و نیــک کــرد .بــرای
توجیـ ِـه اینکــه بــد ذات نیکــو نمیشــود ،دلیلــی خیلــی ظریــف
و ســنجیده شــده بهاســاس تجربــهی عمــوم ارایــه میشــود
اینکــه «چارمغــز بــر گنبــد ایســتاد نمیشــود» .تربیــت افــراد
بــد ذات ماننــد ایســتاد کــردن چارمغــر بــر گنبــد ،تــاش بیهــوده
اســت.

زیــرا تجربههــای معرفتــی و زیباییشناســی جامعههــای
گذشــته بــا جامعههــای امــروز تفــاوت دارد .پنــد و اندرزهــا
بهعنــوان تجربههــای معرفتــی ،اجتماعــی و فرهنگــی در
روزگاری درســت بودهانــد .ایــن پرســش مطــرح میشــود؛
پنــد و اندرزهــا کــه در روزگاری درســت بودهانــد ،چــرا اکنــون
نادرســت شــدهاند آیــا میتواننــد موجــب بــد آمــوزی شــوند؟
نخســت اینکــه مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی
جامعههــا تحــول میکنــد .تحــول مناســبات اجتماعــی و
فرهنگــی جامعههــا موجــب میشــود کــه معرفــت و شــناخت
ـتگاه تاریخی،
از زندگــی نیــز تحــول کنــد .هــر پنــد و انــدرز خاسـ ِ
اجتماعــی و فرهنگــی دارد کــه بنابــه تحــول مناســبات اجتماعی
و فرهنگــی تاریخــی جامعــه کارکــرد ،مصــداق و درســتی آن پنــد
و انــدرز مســألهدار میشــود .مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی در
جامعههــای گذشــته نســبتن ثابــت بــود .ایــن مناســبات حداقــل
چنــد نســل و چنــد قــرن ادامــه پیــدا میکــرد .چنــد نســل یــک
خانــدان پادشــاهی چنــد قــرن پادشــاهی میکــرد ،چنــد نســل
یــک خانــوادهی خــان چنــد قــرن خــان بــود ،چنــد نســل یــک
دهقــان چنــد قــرن دهقــان بــود ،چنــد نســل یــک رهــزن چنــد
قــرن رهــزن بــود و ...بنابرایــن؛ پنــد و اندرزهــا نیــز بــر اســاس
ایــن تجربههــای معرفتــی از مناســبات اجتماعــی ثابــت شــکل
میگرفــت.
دوم اینکــه آمــوزش در آن روزگار همگانــی و تأثیرگــذار
نبــود کــه یــک فــرد را از یــک طبقـهی اجتماعــی و فرهنگــی بــه
طبق ـهی اجتماعــی و فرهنگــی باالتــر برســاند .فرزنــد دهقــان
نمیتوانســت آمــوزش ببینــد ،دبیــر دربــار شــود .کســی کــه
دبیــر دربــار میشــد معمولــن پــدرش دبیــر دربــار بــوده اســت.
بهاســاس موقعیــت اجتماعــی و فرهنگــی پــدرش امــکان
آمــوزش برایــش فراهــم میشــده ،دبیــر دربــار میشــده اســت.
بنابرایــن؛ مناســبات ایســتای اجتماعــی و فرهنگــی جامعه
و نبــود آمــوزش همگانــی ،نکتههــای ایــن پنــد و اندرزهــا
تجربههــای معرفتــی و مصداقــی در جامعــه داشــته اســت.
اکنــون مناســبات و شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی جامعههــا
تفــاوت کــرده اســت ،دیگــر مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی
افــراد جامعــه ایســتا و ثابــت نیســت .کودکــی کــه پــدرش
دهقــان ،دریــور یــا چوپــان اســت میتوانــد آمــوزش ببینــد،
تحصیــل کنــد ،در یــک مرتب ـهی اجتماعــی و فرهنگــی مهمــی
قــرار بگیــرد.
بنابرایــن؛ بهتــر اس ـتکه بــه پنــد و اندرزهــا و حکایتهــا
دیــد جامعهشــناختی فرهنگــی انتقادگــر داشــته باشــیم .پنــد و
اندرزهــا و حکایتهــا بنابــه نهادینهگــی فرهنگــی و ذوقــیای
کــه در ذهــن جامعــه دارنــد ،جنبـهی اغواگرایانــه و فریبنــده پیــدا
کردهانــد کــه بــا اقنــاع فرهنگــی ،کنــش عقالنــی و انتقــادی
را در برابــر شــان خنثــا و بیاثــر میکننــد .مثلــن دههــا پنــدر
و انــدرز و حکایتهــای حکیمانــه در ادبیــات ،متــون و زبــان
فارســی دربــارهی زنــان داریــم کــه زنــان را کمعقــل ،بیوفــا،
احساســاتی و ...نشــان میدهنــد؛ توجیــه میکننــد کــه
موقــف انســانیت زنــان فروتــر از موقــف انســانیت مــردان اســت:
«بــه گفتــار زنــان هرگــز مکــن کار /زنــان را تــا توانــی مــرده
پنــدار»« .زنــان چــون ناقصــان عقــل و دینانــد /چــرا مــردان
ِره آنــان گزیننــد»( .ناصــر خســرو)« .از بدیهــای زن مشــو
ایمــن /گرچــه از آســمان نــزول کنــد» (ســنایی)« .زن از پهلــوی
چــپ شــد آفریــده /کــس از چــپ راســتی هرگــز ندیــده»
(جامــی)« .هــر بــا کــه در جهــان بینــی عیــان /هســت از
شــومی زن در هــر مــکان /روح را از عــرش آرد در حطیــم/
الجــرم کیــد زنــان باشــد عظیــم»« .گفــت امــت مشــورت بــا
کــی کنیــم /انبیــا گفتنــد بــا عقــل امیــم /گفــت گــر کــودک
درآیــد یــا زنــی /کــو نــدارد عقــل و رای روشــنی /گفــت بــا او
مشــورت کــن وانــچ گفــت /تــو خــاف آن کــن و در راه افــت/
نفــس خــود را زن شــناس و زان بتــر /زانکــه زن جزویســت
و نفســت کل شــر /مشــورت بــا نفــس خــود گــر میکنــی/
«در خرمــی
هرچــه گویــد کــن خــاف آن دنــی» (موالنــا)ِ .
بــر ســرایی ببنــد /کــه بانــگ زن از وی برآیــد بلنــد /چــون زن
راه بــازار گیــرد بــزن /وگرنــه تــو در خانــه بنشــین چــو زن /ز
بیگانــگان چشــم زن دور بــاد /چــو بیــرون شــد از خانــه در گــور
بــاد» (ســعدی)« .نخواهــی یافــت انــدر هیــچ بــرزن /وفــا در
اســپ و در شمشــیر و در زن» (نظامــی).
بایــد تأکیــد کنــم کــه زنســتیز خطابکــردن ایــن شــاعران
طبــق مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی تاریخــی روزگار آنهــا
جنبــهی نظــری نــدارد ،درســت نیســت .چــرا؟ بــرای اینکــه
شــعرهای ایــن شــاعران نتیجــهی مناســبات اندیشــهی
دینــی ،معرفــت اجتماعــی و فرهنگــی تاریخــی روزگار آنهــا
اســت .درســت نیســتکه مــا از چشــمانداز معرفــت مــدرن
پسارنســانس اروپــا و معرفتهــای فیمنیســتی معاصــر بــه
جنبــهی معرفتــی ایــن شــعرها بنگریــم .ســاختار معرفــت
اجتماعــی ،فرهنگــی و عقیدتــی روزگار ایــن شــاعران دربــارهی
زن و مــرد چنیــن بــوده اســت .ممکــن نبــوده کــه ایــن شــاعران
ماننــد فیلســوفان قــرن بیســتم دربــارهی زن و مــرد فکــر کننــد.
یــادآوری ایــن بیتهــا بــرای ایــن اســتکه نــگاه مــا بایــد در
روزگار مــا بــه ایــن بیتهــا عقالنــی و انتقــادی باشــد .از
معرفــت ایــن بیتهــا نبایــد در روزگار معاصــر بــرای فرودســتی
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تبرهای بُرنده ...

زنــان اســتفاده شــود .بنابــه انسانشناســی معاصــر ایــن بیتهــا
ضــد زن و ضــد انســان اســتند .تاریــخ مصــرف ایــن بیتهــا
گذشــته اســت .بایــد ایــن گونــه بیتهــا در دیــوان شــاعران بــه
خــط ســرخ نوشــته شــود ،در پاروقــی ضــد زن بــودن و خطــر
بدآمــوزی بیتهــا توضیــح داده شــود.
قصــد مــن در ایــن یادداشــت پژوهــش پنــد و انــدرز و
حکایتهــای حکمیانــهی ادبیــات ،متــون و زبــان فارســی
نیســت ،بلکــه قصــد مــن طــرح تیــوری بــرای مسألهســازی
بدآمــوزی پنــد و اندرزهــا و حکایتهــای ادبیــات فارســی
اســتکه بایــد ایــن مســأله مــورد توجــه و پژوهــش قــرار
بگیــرد تــا جلــوی بدآموزیهــای پنــد و انــدرز و حکایتهــای
حکمیانــه در نصــاب آموزشــی و در قضاوتهــای عمومــی
گرفتــه شــود.
مــن از گلســتان ســعدی بهتریــن کتــاب پنــدر و انــدرز و
حکایتهــای حکیمان ـهی ادبیــات فارســی (در گذشــته کتــاب
آموزشــی و درســی نیــز بــوده اســت) چنــد نمونــه ارایــه میکنــم
کــه حداقــل توانســته باشــم بحــث تیــوری مســألهی مــورد بــد
آمــوزی قــرار گرفتــن پنــد و انــدرز و حکایتهــای حکیمان ـهی
ادبیــات فارســی را در روزگار معاصــر نشــان بدهــم.
میدانــم اگــر کســی بــه مــا بگویــد فــان حکایــت موالنــا
از مثنــوی ،فــان حکایــت ســنایی از حدیقــه ،فــان حکایــت
ســعدی از گلســتان و ...در ایــن روزگار میتوانــد موجــب
بدآمــوزی شــود ،بــه احساســات و ذوق اخالقــی ،فرهنگــی و
اجتماعــی مــا برمیخــورد؛ زیــرا ســالها اســتکه ایــن پنــد
و انــدرز و حکایتهــای حکیمانــه معیــار قضــاوت اخالقــی،
اجتماعــی و فرهنگــی مــا بــوده اســت .ایــن پنــد و انــدرز و
حکایتهــای حکیمانــه را چنــان درونــی و خــودی کردهایــم کــه
فرصــت اندیشــیدن دربــارهی درســتی و نادرســتی آنهــا نداریــم.
بحــث مــن ایــن نیســتکه در پــی زدودن اهمیــت ایــن
پنــد و انــدرز و حکایتهــای حکیمانــه باشــم ،بلکــه بحــث
مــن بررســی ســاخت فکــری و ذهنــی افــراد در ارتبــاط بــه
تحــول اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه اســت .اینکــه اهمیــت
تاریخــی ایــن پنــد و انــدرز و حکایتهــای حکیمانــه بنابــه
خاســتگاه اجتماعــی و فرهنگــی تاریخــی آنهــا در روزگار خــود
شــان چیســت؛ جــدا از بحــث کارکــرد ایــن پنــد و انــدرز و
حکایتهــای حکیمانــه در ارتبــاط بــه تحــول اجتماعــی و
فرهنگــی جامعــه از نظــر تاریخــی اســت.
طبعــن بحــث اهمیــت تاریخــی پنــد و انــدرز و
ـتگاه اجتماعــی و فرهنگــی
حکایتهــای حکیمانــه بنابــه خاسـ ِ
تاریخــی آنهــا میتوانــد شــکلگیری جامعهشــناختی
فرهنگــی ،اجتماعــی و فکــری جامعــهای را نشــان بدهــد
کــه چگونــه و بنابــه چــه مناســبات و تجربههایــی بــه وجــود
آمدهانــد و چــرا ایــن معرفــت (پنــد و انــدرز و حکایتهــای
حکیمانــه) از جامع ـ ه تــا جامع ـهای تفــاوت دارد .پنــد و انــدرز
و حکایتهــای گلســتان بــه ایــن معنــا نیس ـتکه بیانگــر فکــر
ســعدی باشــد؛ زیــرا هــر شــاعر و نویســندهای تجربههــای
فکــری و معرفتــی روزگار خــود را مــدون میکنــد .هیــچ شــاعر
و نویســندهای تجربههــای فکــری و معرفتــی هــزار ســال بعــد
انســان و جامعــه را پیشبینــی نمیتوانــد.
فکــر و معرفــت هــر شــاعر و نویســنده و هــر کتابــی
نتیجــهی بینامتنیــت فکــری و معرفتــی روزگار گذشــته و
عصــر خــودش اســت .نویســنده و شــاعر بنابــه تبــارز اندیشــه
و معرفــت روزگار خــود مقصــر نیســت ،زیــرا معرفــت شــاعر و
نویســنده نتیجـهی گفتمــان فکــری روزگارش اســت .اگر شــاعر
و نویســندهای را بنابــه معرفــت فکــریاش مقصــر یــا مــورد نقــد
قــرار بدهیــم بایــد در چارچــوب مناســبات فکــری روزگارش
مــورد انتقــاد قــرار بدهیــم نــه در چارچــوب مناســبات فکــری
روزگار خــود .مهــم ایــن اســتکه مــا چگونــه بــه اندیشــه و
فکــر یــک شــاعر و نویســنده برخــورد میکنیــم .تقصیــر در
برخــورد دگــم و ایســتای مــا نســبت بــه فکــر و معرفــت شــاعران
و نویســندگان گذشــته اســت؛ زیــرا توقــع نادرســت و ارتجاعی از

آثــار شــاعران و نویســندگان گذشــته داریــم .برخــورد مــا بــه فکر
و معرفــت آثــار شــاعران و نویســندگان گذشــته بایــد تاویلگــرا
و هرمنتیکــی باشــد تــا فکــر و معرفــت ایــن آثــار تحولپذیــر
و زایــا شــود.
بنابــه ایــن هــدف بــه چنــد نمونــه از گلســتان توجــه
میشــود تــا تیــوری بدآمــوزی پنــد و انــدرز و حکایتهــای
حکیمانــه از نظــر آموزشــی در روزگار معاصــر نســبتن مصداقــی
و تعمیمپذیــر بــر کل پنــد ،انــدرز و حکایتهــای حکیمانــه در
ادبیــات و زبــان پارســی شــود.
در گلســتان ســعدی در بــاب اول (در ســیرت پادشــاهان)
حکایتــی هســتکه توجیــه میکنــد افــراد بــد ذات و بــد
گوهــر بــا تربیــت ،نیــک و خــوب نمیشــود؛ زیــرا افــراد بنابــه
طبقههــای اجتماعــی شــان دارای ذات و گوهــری اســتند
کــه نیــک بــودن و بــد بــودن آنهــا اســتوار بــر آن ذات و گوهــر
اســت .اگــر افــراد بــد ذات و بــد گوهــر بــود ،رفتــار آنهــا نیــک
نمیشــود .در ایــن حکایــت ،بیتهایــی بهعنــوان پنــد و انــدرز
ارایــه میشــوند کــه از نظــر آموزشــی در روزگار مــا میتوانــد
موجــب بدآمــوزی در کــودکان ،نوجوانــان و افــراد جامعــه
شــوند.

یــک طــرف کامــل قضیهانــد .اغلبــن ،زنهــا در
افغانســتان بــه دالیــل خیلــی پیشپاافتــاده ،ماننــد
کـم نمــک شــدن غــذا ،بیــرون رفتــن از خانــه ،چــادر
کوچــک پوشــیدن و حتــا در خانــه پــدر رفتــن مــورد
خشــونت ،شــتم و کشــتار قــرار میگیــرد .متاســفانه
بــا ســواد شــدن ســمبولیک نســل حاضــر هــم ره
بــه جایــی نبــرده اســت .اگــر آمــار گرفتــه شــود،
اغلــب زنهــا از ســوی شــوهران باســواد خویــش
مــورد آزار قــرار میگیــرد ،تــا بیســوادها .بــه هــر
عنــوان ،خشــونت چــه زیــر ســایه روشــنفکری باشــد
یــا تیوکراســی و غیــره ،بــه لحــاظ انســانی مــردود
اســت .آنکــه خشــونت را بــا دالیــل کاذب بــه توجیــه
میگیرنــد ،نســل طالبانــی اســت ،بــا پوســتهی
ضعیفــی کــه درونــش ســرانجام آشــکار خواهــد شــد.
امــروز ،تنهــا خوشــبختی و خوشــبینی کــه در
مســیر محــو خشــونت علیــه زنــان وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه درصــدی کلــی زنــان افغانســتان فهمیــده
کــه همــواره مــورد خشــونت قــرار گرفتــه و ایــن حــق
آنــان نیســت .ایــن آ گاهــی ســرانجام رنســاس خواهــد
آورد .دیــر یــا زود.

زنان در مسیر ...
ابتدایــی وجــود داشــته و در طــی تاریــخ عــاوه بــر پذیــرش
تحــوالت بســیار ،دگرگونیهــای در متــن جوامــع نیــز
بــه وجــود آورده اســت .دیــن یکــی از عوامــل اساســی و
منشــاء تغییــر و تحــوالت کلــی در اخــاق ،عــادات و
فرهنــگ مــردم محســوب شــده و در شــکلگیری ســاختار
دنیــای کنونــی نقــش ویــژه دارد .اشــکال دیــن در جوامــع
اولیــه خدایــان اســاطیری اســت کــه صورتهــای گوناگــون
داشــته ،گاه در آســمان ،گاه در زمیــن ،گاه در آب و...
نمــود یافتــه اســت .ســپس «خدایــان» بــه شــکل آدمــی
و «الهــه» پدیــدار شــده و در نقــش زنانــه بــه عنــوان «رب
النــوع» تجســم یافتــه و مــورد پرســتش واقــع شــده اســت:
«در ايــن عصــر بــوده كــه خدايــان بــه شــكل زنــان زيبــا و
خوشانــدام مظهــر خــرد و دانــش تصويــر ميشــدهاند و
مــرد بــه قبيلــه زن ميرفتــه و بــراي او كار ميكــرده اســت،
تــا بتوانــد بــا او ازدواج كنــد»...
همچنــان در ایــن دوران حضــور زنــان کاهــن در
جوامــع بــدوی بســیار معمــول و پیــش پــا افتــاده تلقــی شــده
و تمثالهــای کاهنــان زن کــه توســط باستانشناســان در
حوزههــای گوناگــون تمدنــی بــه دســت آمــده ،درصــد
بســیار باالیــی را نســبت بــه تمثالهــای یافتهشــده مردانــه
نشــان میدهــد و ایــن گویــای همــان تأثیــر و حضــور فعــال
زنــان در جوامــع اولیــه میباشــد« :تردیــد نیســت کــه در
میــان بســیاری از قبایــل عصــر «نوســنگی» و حتــا اقــوام
عصــر «مفــرغ» حــوزهی مدیترانــه نســب از مــادر بــرده
میشــد و اســاس خانــواده بــر اصالــت مــادر بــود .در
نتیجــه ایــن وضــع زنــان دارای مقــام اجتماعــی شــامخی
بودنــد تــا آنجــا کــه حتــی بــر زندگــی مذهبــی و آییــن
تشــریفات مربــوط بــه آن نیــز حکومــت میکردنــد و دلیــل
صحــت ایــن نظریــه آنســت کــه در میــان تصاویــر و نقوشــی
کــه از دورهی ماقبــل تاریــخ حــوزهی مدیترانــه بدســت آمــده
تمثــال زنــان کاهــن فــراوان اســت در حالــی کــه تصویــر
مــرد کاهــن بســیار بنــدرت دیــده میشــود».
«آییــن پرســتش ایــن ربانیــت بــزرگ بــه رهبــری زنــان
کاهــن اجــرا میشــد و بــه احتمــال قــوی همیــن زنــان
بودنــد کــه در ضمــن انجــام مراســم مذهبــی مــورد تســخیر

قــوای فــوق طبیعــی در آمــده بــه حــال خلســه و غــش
میافتادنــد و نــدای خدایــان را بــه گــوش آدمیــان فــرو
میخواندنــد»...
در ایــن دوره از نظــر مــردان و حتــا زنــان ،قــدرت
بــاروری زنــان یکــی از شــگفتانگیزترین حــوادث غیــر
طبیعــی بــه حســاب آمــده و مایــه تعجــب انســان میشــده
اســت و ایــن شــگفتی انســان را وا میداشــته اســت تــا
بــا اســتفاده ازچنیــن تحولــی بــه پدیــد آوردن نقشهــای
جدیــدی همــت گمارنــد .در نتیجــه ربالنوعهــا،
جلوههــای دیگــری یافتــه و بــا توجــه بــه ذوق و ســایق
هنرمنــدان شــکل ،رنــگ و نگارهــای نــوی مییابنــد
و «الهــهی بــاروری» متولــد شــده و انســان را حیــران
میکنــد« :مجســمههای کوچــک زن معــرف و نماینــده
آییــن پرســتش همــان الهــه مــام زمیــن هســتند کــه منشــاء
آن آســیای جنــوب غربــی بــود و همــراه بــا مهاجران آســیایی
بهخــاک اروپــا رســید ...و کاهنــان مــرد یــا کاهنــان زنــی
وجــود داشــتند کــه رابــط مابیــن دنیــای خاکــی و قــوای
فــوق طبیعــی بودنــد»...
«[در ژاپــن] اعتقــاد عمومــی بــر ایــن بــود کــه رییــس
قبیلــه خــواه مــرد یــا زن عقبــه مســتقیم خــدای قبیلــه بــود
کــه در هــر نســل از فرزنــد ارشــد مذکــر یــا مونــث خانــواده
رییــس بدنیــا میآمــد .بدیــن ترتیــب اگــر فرزنــد ارشــد
خانــواده رییــس قبیلــه دختــری بــود پــس از پــدرش بــه
مقــام فرمانروایــی قبیلــه میرســید .بهمیــن علــت اســت
کــه میبینیــم در اوایــل دوران تاریخــی کشــور ژاپــن عــدهای
از امپراطــوران زن بهتخــت فرمانروایــی نشســتند».
بــه ایــن صــورت زن توانســت بــه یکجانشــینی
دس ـتیافته و بــا ســرعت بــه ســمت مدنیــت قــدم بــردارد.
زنــان بــه یمــن هــوش و اســتعداد شــگرف خــود عرصههــای
جدیــد را تجربــه کــرده و جایــگاه خــود را از «الهــه»ی
«زمینــی» بــه «ربالنــوع» آســمانی ارتقــا دادنــد .امــا
مــردان در ایــن مراحــل بــا تحســین زنــان گام بــه گام آنــان
را تعقیــب کــرده و تــاش کردنــد در موقعیتهــای بــزرگ
صبــور بــوده و بــا درایــت بــه دنبــال راهــی بــه آینــده باشــند.
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کارل مارکــس میگویــد :آرمانهــای یــﻚ فرهنــگ
را آرمانهــای طبقــه حاکــم آن تشــکیل میدهــد .جــا
دارد ایــن قــول مارکــس را بــر معیارهــای زنــان و مــردان
نیــز تعمیــم دهیــم .در جامعــهی مــا باورهــا و ارزشهــای
مردانــه حاکــم اســت .یــﻚ زن خــود را همیشــه از دیــد
مردهــا ارزیابــی میکنــد .هرقــدر از نظــر ارزشگــزاری
مردانــه خواســتنیتر باشــد بــه همــان انــدازه از اعتمــاد
بــه نفــس بیشــتر برخــوردار اســت و اگــر خــود را بــا ایــن
معیارهــا و ارزشهــا برابــر ندانــد ،اعتمــاد بــه نفســش
پاییــن میآیــد .در جامعــهی مــا کــه بــه تمــام مســایل از
دیــد مردانــه نگریســته میشــود ،زنــان بهطــور ناخــودآ گاه
خــود را بــه همیــن محــﻚ میســنجند و ارزشگــزاری
میکننــد .امــا مشــکل زمانــی حــاد میشــود کــه ایــن
ارزشگزاریهــا شــکل متضــاد میگیــرد.
در زندگیهــای ســنتی زن و مــرد نقــش ســنتی خــود
را دارد و تــوأم بــا آن ،معیارهــا و ارزشهــای خــود را.
در اینگونــه زندگیهــا مســأله متضــاد بــودن ارزشهــا
چنــدان مطــرح نمیشــود؛ زن همــان نقشــی را کــه مــادر
و مادربزرگــش ایفــا کــرده ،ایفــا میکنــد و مــرد نیــز
نقــش پــدر و پدربــزرگ خــود را .امــا در زندگیهــای
ظاهــرن مــدرن و شــهری مــا ،دیگــر زن فقــط آن نقــش
و وظیفــهی قبلــی خــود را نــدارد ،زن دیگــر محصــور
درخانــه نیســت؛ زن نیــز بیــرون از خانــه کار میکنــد.
امــا ایــن در حالــی اســت کــه تــوأم بــا نقــش ســنتی
خــود وظایــف جدیــدی نیــز بــه دوش میکشــد .یعنــی
در کنــار مســؤولیت خانــه و خانــهداری و تربیــت فرزنــد،
مســؤولیتهای دیگــری نیــز دارد .روی هــم رفتــه تغییــر
شــکل زندگــی ،معیارهــا و ارزشهــا را نیــز دگرگــون
ســاخته اســت .امــا مشــکل از آنجــا بــر میخیــزد کــه
بازهــم ایــن معیارهــا مردانــه اســت و از دیــد مردانــه بــه
مســایل نگریســته میشــود و چــون قشــر حاکــم در

جامعــه مــردان اســت ،رفتــه رفتــه ایــن معیارهــا تبدیــل
بــه معیارهــای جامعــه شــده اســت .زنــی کــه دیــروز
قــدرت بــاروریاش جایگاهــش را در خانــواده مشــخﺺ
کار خانــه برامــدن معیــار ارزش یــﻚ
میکــرد ،از عهــدهی ِ
زن بــر زن دیگــر بــود.
تربیــت فرزنــد فقــط و فقــط وظیفــهی زنانــه پنداشــته
میشــد؛ امــروز بــا تغییــر شــکل زندگــی مــا ،وظایــف

دیگــر نیــز بــه آن افــزوده شــده و تبدیــل بــه ارزش شــده
اســت .حــاال دیگــر یــﻚ زن در پهلــوی کامــل بــودن
در وظایــف قبلــی بایــد تحصیــل کــرده باشــد ،شــاغل
باشــد ...یعنــی یــﻚ زن بایــد فرزنــد بــه دنیــا بیــاورد ،از
کار خانــه
عهــدهی تربیــهی آن بــه وجــه احســن برایــدِ ،
را خــوب بلــد باشــد؛ از تمیــزکاری خانــه گرفتــه تــا
آشــپزی ...بایــد تحصیــات بــاال داشــته باشــد ،شــاغل
باشــد و در محیــط کار نیــز خــوب بدرخشــد .نــه تنهــا
موضوعــات فــوق ارزش زنــان را تعییــن میکنــد ،بلکــه
قــد و انــدام خوشتــراش و چهــرهی زیبــا داشــتن نیــز
معیــار اســت .البتــه کــه رســانههای تصویــری نیــز بــه
صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در تشــدید ایــن امــر
کمــﻚ میکننــد .وقتــی زنــی خاصــی را در یــﻚ فیلــم
یــا ســریال بــه نمایــش میگذارنــد ،پــا و قــد و چشــم و
مــوی و روی و لبــاس ...هرکــدام را جــدا جــدا بــه نمایش
خــود زن را نشــان میدهــد کــه در
میگذارنــد و ســپس
ِ
ادای نقــش خــود منحیــث همســر ،مــادر ،خانــم خانــه
کامــل اســت و در محیــط کار نیــز خــوش میدرخشــد.
تعییــن معیارهــای بــاال و متضــاد ،بــر شــناخت زنــان از
خــود شــان تاثیــر بســیار داشــته اســت .زن خــودش را بــه
هــر آب و ِگلــی میزنــد تــا از نظــر جامعــه خواســتنیتر
باشــد وگرنــه خــود را طــرد شــده ،ضعیــف و نــاکارا
احســاس میکنــد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه زن
مــادر نشــود و یــا تحصیــل نکنــد و یــا بیــرون از خانــه کار
نکنــد ،بلکــه بــه ایــن معنــا اســت کــه بــا تغییــر نقــش و
مســؤولیت زنــان ،نقــش و مســؤولیت مــردان نیــز اندکــی
تغییــر کنــد ،تــا تمــام بــار بــه دوش زن نیفتــد.
ـان کام اینکــه زنــان بــه جــای محــﻚ زدن خــود
جـ ِ
بــا معیارهــای متضــاد جامعــه ،خودشــان باشــند و بــر
توانمندیهــا و اســتعدادهای منحصــر بــه فــرد خــود
متکــی باشــند و معیارهــای متضــاد نبایــد بــر شــناخت
آنــان از خودشــان تاثیــر بگــذارد.

پﮋوهﺶ

قسمت هشتم
تبعات کشﻒ کشاورزی
 -۲ریاست زن بر خانه و قبیله
عامــل اقتصــادی کــه موجــب قــدرت یابــی زنــان شــده
بــود بــه تحکیــم موقعیــت زنــان و ریاســت آنــان بــر خانــه
و خانــواده کمــک کــرد و از همیــن زمــان زمینــه و توجیــه
مناســبی بــرای ریاســت بــه وجــود آمــد .زنــان بــا توجــه بــا
حاکمیــت خــود در خانــه توانســتند بــر قــوم و قبیلــه خــود
نیــز ســروری یابنــد ...« :زنــان مظهــر نعمــت و فراوانــي بــه
شــمار ميرفتنــد و قــوام و دوامً اجتمــاع را وابســته بــه آنهــا
ميدانســتند .در آن دوران غالبــا رؤســاي قبیلــه از بیــن زنــان
انتخــاب ميشــده اســت و شــاهزادگان زن بــا اینکــه بــرادر
بزرگتــر داشــتند ،خــود ملکــه ميشــدند و بــه تنهایــي
فرمانروایــي ميکردنــد .از بارزتریــن نمونههــاي اینگونــه
حکومتهــا ،دوران ســلطنت «ماکــدا» ملکــه مقتــدر ســبا
اســت کــه تمــام قوانیــن او بــه نفــع زنــان بــود».
در جوامــع گذشــته نمونههــای بســیار مشــخصی از
برابــری زن و مــرد دیــده شــده و بررســی زندگــی قبایــل بدوی
در آفریقــا ،آســیا ،آمریــکا و اســترالیا نیــز کــه در قرنهــای
اخیــر صــورت گرفتــه ،فرضیــه زندگــی مادرشــاهی را ثابــت
میکنــد ،بــا ایــن وجــود ایــن بــه مفهــوم حاکمیــت کامــل
زنــان بــر جوامــع نیســت .برخــی گفتههــا از آن حکایــت
دارد کــه «خانــواده مادرشــاهی» و تحقــق آن لزومــن بــه
معنــای ریاســت زن بــر مــرد نبــوده اســت« :نظریــه مبتنــی
بــر مادرســاالر بــودن جوامــع نخســتین و پــس از آن پیدایــش
جامعــهی پدرســاالر بــدان ســبب کــه مــردان قــدرت را از
زنــان گرفتــه و آنهــا را اجیــر خــود کردهانــد ،اکنــون کلــن
مــورد تردیــد اســت ...و حتــا جوامــع ماد-تبــار کــه در آنــان
نســل و تبــار از ســوی مــادر شــناخته میشــود معمولــن
تحــت ســلطه زنــان نبــوده اســت».
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در مقابــل اینهــا طرفــداران نظریــهی اول نیــز بــرای
اثبــات گفتههــای خــود بــه دالیــل بســیاری متوســل مــی
شــوند .عمدهتریــن دالیــل ایــن افــراد عــادات و رفتارهایــی
اســت کــه هنــوز هــم در میــان برخــی از قبایــل بــدوی
دیــده میشــود و عــاوه بــرآن آثــار کشــف شــده از مناطــق
مختلــف نیــز ایــن شــواهد را تأییــد و بــر قطعیــت و ســندیت
آن گواهــی میدهــد« :مصریــان معتقــد بودنــد کــه خدایــان
بیــن زن و مــرد امتیــازي ننهــاده ،از ایــن رو زن و مــرد در
تمــام شــﺌون اجتماعــي مقامــي برابــر داشــتند و گاه زن را
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برتــر ميدانســتند .فراعنــه مصــر اغلــب دختــران خــود را بــه
ولیعهــدي انتخــاب ميکردنــد».
 -۳اولویت حق مادری
طبعــن زمانــی کــه در یــک جامعــه ســیطرهی
مادرشــاهی وجــود داشــته باشــد ،تمــام حــق اولویــت از
ســوی مــادر بــه فرزنــد منتقــل میشــود ،همانگونــه کــه
امــروزه و در خانــوادهی پدرشــاهی نیــز حــق اولویــت از
طــرف پــدر بــه فرزنــد میرســد .در جوامــع بــدوی گذشــته
کــه بــه عنــوان نمونــه مــورد تحلیــل دقیــق جامعــه شناســانه
قــرار گرفتهانــد ،مــوارد زیــادی بــه دســت آمــده کــه همیــن
فرضیــه را بــه اثبــات رســانده و مــورد تأییــد قــرار میدهــد:
« ...در جامعــه ایشــان [آیــرو کواهــای (بومیــان) آمریــکای
شــمالی] اصالــت بــا نســب مــادری بــود ...خانوادههــای
مرکــب از گروهــی خواهــران یــا دختــر عمههــا و دختــر
خالههــا بــا هــم در ســاختمانهایی زندگــی میکردنــد کــه
بهنــام «خانــه دراز» خوانــده میشــد ...رییــس و صاحــب
اختیــار هــر «خانــه دراز» بانــوی بــزرگ خانــواده مرکــب،
یعنــی مســنترین زن آن دودمــان بــود .ایــن بانــو کــه معمولــن
مــادر یــا مــادر بــزرگ گــروه زنهایــی بــود کــه هــر کدامشــان
ریاســت یکــی از خانوادههــای منفــرد را بهعهــده داشــتند
بــر همــه آنهــا فرمانروایــی میکــرد .یــک تــا ســه عــدد از
ایــن خانوادههــای مرکــب تشــکیل دودمانــی را مــیداد و
یــک یــا چنــد دودمــان طایفــهای بــزرگ را کــه اساســش بــر
اصالــت شــجره مــادری بــود بهوجــود مــیآورد».
 -۴تقدم مذهبی
گرایــش بــه دیــن همانگونــه کــه امــروزه یــک امــر
طبیعــی بــه شــمار مــیرود ،از ابتــدای خلقــت
نیــز در میــان مردمــان اولیــه بــه صــورت ﺻﻔﺤﻪ 3

ﺑﺎزﺗﺎبﺗﻤﺎم رخ زﻧﺎن
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ؛ ﻧﯿﻢرخ ﺑﺪون ﺟﻬﺖﮔﯿﺮى ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﻰ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻧﺸﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺟﺰ روﯾﮑﺮد ﻧﯿﻢرخ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دوش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪى ﻧﯿﻢرخ در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺳﺖ ﺑﺎز دارد.

دیدگاه
ملک مبارز

ﺧﺸمپنﻬانزنﺳﺘیﺰی
ازتـربیونصـلحﺧواهﻰ
صــدای خشــن و نکبتبــاری بــود .واژگان زشــت و نازیبــا
از هنجــرهی مــردی بــا عبــا و قبــای روحانــی .صــدا از تربیــون
بلنــد شــد کــه میبایســت صــدای صلــح و آشــتی میبــود .امــا
صــدای زشــت بــا واژگان زننــده و ننگیــن .رفتــار و گفتــار کــه
درون و عقــدهی پنهــان مــردی بــود کــه ســراپا
بیانگــر جــدال ِ
در نفرتانگیزتریــن حالــت و حقارتبارتریــن وضعیــت غــرق
شــده بــود .میگوینــد نامــش نــور محمــد ایقــاظ و مولــوی
اســت .واقعــن نمیدانــم چــه علمــی را فــرا گرفتــه اســت کــه
اینقــدر زبانــش زشــت و خشــمش فورانــی بــود .مولــوی یعنــی
ایــن! بــه قــول ســعدی «آن تهــی مغــز را چــه علــم و خبــر»! او
کــه از ســر و صورتــش نفــرت میبــارد ،عضــو نشســت بــزرگ
مشــورتی صلــح بــود .پشــت تربیــون صلــح قــرار گرفــت و بــا
زشــتترین واژههــای ممکــن ،حامیــان بلقیــس روشــن را
فاحشــه و بــدکاره خطــاب کــرد.
نشســت بــزرگ مشــورتی صلــح حاشــیههای فربهتــر
از متــن داشــت .حاشــیههای دردنــاک و تلــخ .یکــی از ایــن
حاشــیهها خشــونت فزیکــی خانمــی بــود کــه در روز نخســت
نشســت بــا بانــو بلقیــس روشــن عضــو مجلــس نماینــدگان
صــورت گرفــت .رفتــاری کــه انتقــاد همــهگان را برانگیخــت.
هرچنــد داکتــر عبداللــه عبداللــه رییــس جرگــهی بــزرگ
مشــورتی صلــح ،پــس از ایــن رویــداد از بانــو بلقیــس روشــن
رســمن عذرخواهــی کــرد و رفتــار را کــه بــا او صــورت گرفــت،
غیــر قابــل قبــول خوانــد .امــا در روز دوم نشســت ،هنــگام کــه
کمیتههــای کاری جرگــهی مشــورتی صلــح نتیجــهی کارهــای
شــان را ارایــه میکردنــد .بانــو اصیــا وردک رییــس یکــی از
کمیتههــای جرگــه ،رفتــار خشــونتبار علیــه بانــو بلقیــس را
محکــوم ،خواســتار غذرخواهــی از بانــو بلقیــس و رســیدگی بــه
ایــن قضیــه شــد.
در ایــن زمــان صــدای اعتــراض از ســوی تعــدادی از
مــردان در تــاالر بلنــد شــد .اعتــراض علیــه دادخواســت بــرای
بانــو روشــن بــود .نظــم نشســت نزدیــک بــه  30دقیقــه برهــم
خــورد .جریــان نشســت از تلویزیــون ملــی کشــور بــه گونــهی
زنــده پخــش میشــد .در نخســتین دقیقههــای بینظمــی،
شــخصی بهنــام مولــوی نورمحمــد ایقــاض پشســت تربیــون
قــرار گرفــت و بــا صــدای زشــت و واژگان رکیک بــه دادخواهان
بــرای بانــو بلقیــس روشــن فحــش داد .بــه عنــوان یــک مــرد
مدتــی از شــرم آب شــدم .امــا تعجــب نکــردم! زیــرا بــا پیــچ
و خــم ایــن فضــا و ایــن بســتر آشــنا اســتم و در ایــن جامعــه
بــزرگ شــدهام .بــه عنــوان یــک مــرد نــگاه اکثریــت مــردان را
در قبــال زنــان میدانــم .نــگاه حقارتبــار ،تبعیضآمیــز و
نفــرتآور .نــگاه غیــر انســانی کــه از دریچــهی تاریــک ذهــن
یــک انســان مریــض میتوانــد معقــول جلــوه کنــد .ایقــاض
نــام یــک نمونــهی از ایــن جماعــت اســت .البتــه کــه جایــگاه
مــردان دیگراندیــش و نیکپنــدار محفــوظ اســت.
رفتــار زشــت حقوقدانــان و
بــه جنبههــای جرمــی ایــن
ِ
دســتگاه دادرســی بپــردازد .امــا بــرای مــن ُبعــد ســاختارمند
فرهنگــی ایــن رفتــار قابــل بحــث اســت .مــن ریشــههای ایــن
رفتــار را در بســتر فرهنگی-ســنتی میبینــم کــه نابرابــری و
کجاندیشــی را در جامعــه بــاب میکنــد .بســتر ســاختارمند
کــه زن را جنــس دوم میشــمارد و مــردان گســتاخ و بندپنــدار
را جــرأت میدهــد تــا چنیــن رفتــار ننگینــی داشــته باشــند.
ایــن روایــت تنهــا روایــت مــا ایقــاض نیســت .روایــت حاکــم
اکثریــت مردانــی اســت کــه از ایــن بســتر فرهنگی-ســنتی
تغذیــهی فکــری میکننــد .ایــن روایــت محکــوم و زشــت
اســت .بایــد ایــن روایــت بکشــند .چنیــن رفتــاری در جهــان
امــروز ننگیــن بــزرگ اســت بــرای مــردان.
اســاس زندگــی در جهــان امــروز بــر پایــهی احتــرام
متقابــل و رعایــت حقــوق برابــر انســانی اســتوار اســت .نــگاه
تبعیضآمیــز و نابرابــر و برخــورد از ایــن دســت نــه تنهــا بــه
لحــاظ اخاقــی زشــت و محکــوم اســت ،بلکــه بنیــاد و اســاس
خانــواده و جامعــه را نیــز معیــوب میســازد.
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