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 تاریخی و خشونت  فرخنده 

 

      ترینکم هرگونه کاستی در قدرت به معنای دعوت به خشونتگری است

 دلیلش هم این که، کسانی که زمام قدرت را به دست می گیرند،                  

 هنگامی که احساس کنند سررشته از دست شان بیرون می رود، 

 همواره دچار وسوسه می شوند که خشونت را جانشین

لمانی قدرت کنند. 
 
رنت .. فیلسوفۀ ا

 
 هانا ا

مالِت چندالیه و مرگ فرخنده،
 
 در مورد ی  یو نک ته ها ها پرسش درین نوشتار. چند ُبعدی استمرگی که مستلزم تا

متون روایات شعری،،نابرابری  مذهبی،سنت و عنعنه،جزمیت  مردساالری،، تبعیضتعصب،استبداد،خشونت،
 خالصه می گردد:    موضوع  دوشود اما، بحث اساسی این مقاله در می مطرح  نثری،..

                               استبداد و خشونت تاریخی        

 مردساالری مذهبی و سنتی

 مقدمه

که  فرخنده،ُدخت جوانیاست. مذهبی و خشونِت ،بیماری،استعمار مردساالری جهل،مرگ فرخنده،عصارۀ استبداد،
 اِه ،در زیارت شفرخنده د.یرس به قتلدر کنار ارگ در زیر خشونت دسته جمعی  ،در روز روشن ۲۰۱۵در نزدهم مارچ 

زجسدش ا گرفت،از بام زیارت بزیر پرتاب شد،سنگ و لگد بر تنش جاری گشت، دو شمشیره مورد هجوم مردان قرار
 جسد سوخته اش تخته سنگ های کالن فرود د و بر ینش در دریای کابل سوختانده شد،اندام خونموتر عبور کر 

 
 د. ما

قتل فرخنده در چندین مرحله،طی  سه ساعت در شاه دو این فاجعه در پایتخت کشور یعنی کابل اتفاق می افتد.
قوای  ، پایتختی که دارای قانون اساسیعملی می گردد. در کنار حوزۀ پولیس و ارگ شمشیره) زیارت،سرک و دریا(

خ و فرهنگ ردم نگون بختش، تاریپایتختی که به تعبیر ماست. و قطعات واکنش سریع  ،استخباراتپولیس خارجی،
ایتختی که پاست.و فوارۀ خون پایتختی که مردمش همه روزه شاهد پراگنده شدن توته های گوشت هزار ساله دارد.چند
موبایل بر دست ها و گوشهای پایتختی که چند میلیون و جامعۀ مدنی می ک فد. ،حقوق بشردموکراسیادعای از 

ذان بگوش میرسد. پایتختی که در هرباشندگانش موج می زند.
 
و رک س پایتختی که از هر کوچه اش صدای خطبه و  ا

های  پایتختی که بوسیۀ بالون ، بیداد می کنند.ضد گلوله، گزمه های سیار داخلی و خارجی،با موتر های داالنش
ام در مرحله به مرحله،در مالی ع،مردچندصد طی چند ساعت،یتختی فرخنده را در چنین پاهوای  ی کنترول می گردد.
د میزنند می گوگر ،ُکشندو باز هم می ، می ُکشند، توته توته می کنند یو چکمه های پولیس زیر کمره های موبایلی

 .می کنند نشاتا سرانجام با وحشت و بیرحمی دوباره سنگبار و  سوزانند

 ک زن ،از یهیچ کسی در مقام پرسنده؟در سدد دفاع از فرخنده نیست.)رعیت مذکر( هیچ کسی درمیان صد ها مرد 
روان ها و مغز ها پر از جازبۀ  مرگ و پر از سنگ است.  و دست های وحشیپر از چشم های  ،نمی کند.شهر حمایت
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داراکوال و   کابل به به سوی فرخنده میدود ودشنامزنان ،گد،با مشت و لمقدسبا نعرۀ  کشتن .هر مذکرحمله و  شرارۀ
یورشگران . است ماندهباقی نو نگاِه انسانی همدردی حس  بیننده و دونده ایبرای هیچ  شکنجه گر تبدیل گشته است،

اند و.نعرۀ هللا و اکبر یگانه صدای  ی است که یورشگران را در کنار هم فرا می خبا همسوی  ی مشترک بسوی کشتن میتازند
نگ ها  س،فعال می سازد. تخته مردساالری و کمره های موبایلی یگانه متاعی است که تماشاگران بی سنگ را در دایرۀ 

                                                                                                                                                               ند.  جوشو نعره های مذهبی در کنار هم می  و موبایل ها،سکوت های مردانه

اتفاق ت کشور در پایتخدر قرن بیست و یکم را چنین فاجعه ای این پرسش بنیادین را ایجاد می کند که چ  مرگ فرخنده
یا همۀ کسانی که تخته ها می افتد؟
 
 مذهبی اتبر اساس احساسصرف  ی سنگ را بر جسد خونین فرخنده می کوبیدندا
است؟  مدیگری ه و ابعاد گوناگونناشناخته دارای عوامل ،افراطی فجیع و  این خشونتیا اینکه بروز ؟  بوده است

یا چگونگی مرگ فرخنده، نتیجۀ قهر و استبداِد چند الیۀ  تاریخی است
 
                                                                                                                             ؟ازاری یا احساسات تصادفی چند تا اوباش ب ا

مالت فراوان است هر پرسشی برای من 
 
خش ب که فقط متخصصین و پژوهشگران می توانند در مستلزم کاوش ها و تا

شونت خدولتی و  استبدادزادۀ  این خشونترا باز نمایند.و خشونت گره ها و کالفه های  این فاجعه ،های متفاوت 
های تاریخی  تراکم درد و بیماری سمارق نیست که از دل کابل بطور ناگهانی بیرون شده باشد.است . فرهنگیچندجانبۀ 

م، نکنی درکنقادانه  ،تا ما این مفاهیم و پدیده ها راباال و فقر اندیشه در پائین است. در مظهر بی ک فایتی است.
ونت را تا ما سنت و میراث خشدست نمی یابیم. ی درستبه پرسش ها و پاسخ ها،نیندیشیم،استدالل و بحث نکنیم

ن 
 
دالیل و داد استب انواع تا .داد کرداری رخ نخواهدتغییر تحول ذهنی و نکاویم،بطور سامانیافته در ابعاد مختلفۀ ا

ن بطور خشونت 
 
گاهانه ورا نشناسیم و علیه ا

 
ی خشونت ها،دولتیخشونت های هزار بار دگر ، اجتماعی مبارزه نکنیم ا

ه درین نوشتار، ب.خشونت های میدانی اتفاق خواهد افتاد خشونت های روی سرک،خشونت های کالمی، خانگی،
رداخته می پ مردساالری مذهبی و سرانجام  به علت مرگ فرخنده مردساالری سنتی ، ،خشونت تاریخی،استبداد دولتی

                                                                  شود.

 استبداد و خشونت تاریخی 

ثار قدما از واژه های دوره های پسینادبیات ما در  بلحاظ زمانی در و مستبد استبداد واژه های 
 
 کاربرد یافته اند و در ا

ر او باستفاده شده است. ...،خودکامه و خودکامگی،بیداد و بیدادگر،ستم و ستمگر،ظلم و ظالمجباریت و جبار
ی خشونت در کشور ما سابقۀ طوالن ،خودکامگی واستبدادمحتوای  خواندند پاسِخ نامه را/ پیام جهاندار خود کامه را.

هر طبقاتی،هر دولتی برای اعمال ق همانگونه که در هر گوشه ای از جهاِن  . نهادینه شده است ابعاد مختلف در دارد و
 ر،نهادی برای ِاعمال قه،دولت ها و قدرت ها، ما در تاریخ قدیم و معاصر بر رعایا یا شهروندان خویش ایجاد می شود،

ه حوزۀ عمومی عرصۀ دولتی ب،در اثر تکرار،به سنت فرهنگی تبدیل گشته و از خشونت بوده است. شونتو خ استبداد
 است.    رسوخ یافته

شده  رویج و ت ایجاد ،بطور سامانمندبوسیلۀ سلطنت ها ی مطلقهبخاطر حفظ بقا، فرهنگ خشونت،در طول تاریخ
نترول کدر جامعه وجود نداشته که اختیارات مطلقۀ خودکامگان را محدود و و قانونی  است.هیچ ابزار و امکان مدنی

و خیزش های مذهبی در طول تاریخ وجود داشته اما بوسیلۀ ،عدالتخواهی ) قیام های دهقانی، اعتراضات قومی نمایند
. کرده اندقر ستمرا به جای جامعۀ مدنی یک جامعۀ بدنی .سالطین جبار به فجیع ترین  شکل، سرکوب گردیده اند( 

. است هقرار داشت شاهان و امیراناز قمچین تا قلم در زیر سیطرۀ از شاعر تا مؤرخ،از مفتی تا دبیر،از دین تا دارای  ی،
گاهمنفعل و غیر  مردم در قالب رعیِت 

 
ز ،ا

 
ردن ادی فکر کنه به لحاظ قانونی  و نه به لحاظ سنتی،از حق بیان و ا
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 هر ورق تاریخ مک توب این سرزمین شاهدبسته بود{  کردنبرخوردار نبوده اند}فکر و ذکر شان در زنجیری از اطاعت 
 استبداد و خشونت بوده است.  

 اخته شدهسمجبور سود جو  محتسبینو  سرکاری  مفتیانارعاب و فتوای بوسیلۀ مردم،از سلطنت های قدیم تا امروز،
نیز  ) البته شاهان قبل از اسالمقبول نمایند.حق الهی شاه،در مقام و سلطنت را ظل هللا اند که شاهان را به حیث 

سمانی و مقدس بوده اند: فرۀ ایزدی،فرۀ کیانی(مثاًل در دین زردشتی،
 
 برای ته اند خواسو متفکرینی که  دارای القاب ا

ربار بزیر خاک بوسیلۀ جالدان د ،استبداد و خفقان را زیر سؤال ببرندو شند،تخمۀ اعتراض بکارند بهبود مملکت بیندی
است  و میراثیی ،سنتو خشونت در کشور ما پدیدۀ تاریخی،تعصب استبداد .از اینروست که گ فته می شود که رفته اند

 درِت با قونت این استبداد و خش .یافته استادامه با چهره های متفاوتی تا امروز شروع شده و از دوره های قدیم 
ذین یافته است . دینی خودکامۀ شاه با رنگ و رسم

 
 ،ا

زادی و،ابزاری برای قتل و خشونت  
 
خشونت،خودش از ترس منشاء می گیرد و بقای سالطین بوده است. سلب ا

سنک از اعدام ابن مقفع تا حتاریخ سرزمین ما پر از خون و کشتار است.بخاطر تولید ترس و ارعاب بکار برده می شود.
ا خشونت ت غالم نبی چرخیزجر ُکشی عبدالرحمن لودین تا از  ،واصف دن منصور حالج تا مال سرورشوزیر، از چنواری 

همیشه  چرخۀاینهمه جنایت و کشتار،. و سمتی از کشتار قریه به قریۀ مردم تا  قتل عامهای والیتی...های معاصر
اعر فیلسوف ُکشی،ش ، وزیر ُکشیتاریخ ما پر از د.نرا نشان می ده خودکامگان خشونتو دولتی استبداد چرخان ِ 
ر اندیش دگ عارف ُکشی، ،مبارز ُکشی، سیاستمدار ُکشی، هنرمند ُکشی ،نویسنده کشی،دانشمند ُکشی ُکشی،
 ،محصول نظام های خودکامۀ فئودالی،ملوک الطوایفیاستبداد بوده است....و مردم ُکشی ،قوم ُکشی،نسل کشیُکشی

 استبداِد  ..بوده که تا قرن بیست و یکم به اشکال مختلف ادامه یافته است.و غیر دینی و سلطنت های متعصب دینی 
به  د و  این عنعنه  به حیث میراث از نسلیگردمیزاید و خشونت به سنت و فرهنگ تبدیل می  عملی ، خشونِت ذهنی

رنت  نسل دیگر انتقال میابد.حافظۀ 
 
لمانیهانا ا

 
 قدرت طه بادر راب ،پدیدۀ خشونت را"خشونت"در ک تاب  فیلسوفۀ ا

کید میکند که مورد بررسی قرار میدهد
 
ظاهر  خشونت در جای  ی ، ارای سرشت ویرانگر است نه سازندهدخشونت  و تا

ن  مشروعیت قائل شد.می شود که قدرت در خطر است.خشونت را می توان توجیه کرد اما نمی 
 
 توان برای ا

ای ه صاحبان ملکیتت یعب و ،مشروعیت خود را از سه منبع اخذ می کنند: ارث،دین و مالکیتپادشاه و پادشاهی
، تالش شده تا نهاد دین و نهاد عصر ما از سلطنت سلطان محمود غزنوی تا امارت و جمهوری های اسالمی ...کالن 

 و بیعت از ربارد پادشاه با گرفتن فتوا از مفتینگهدارند و این دو نهاد را دو برادر بدانند.دولت را در پیوند تنگاتنگ 
 یکی زیر نام شرع و دگری زیر نام تعصب دینی و قهر دولتی،می سازد.  مقدس،خود را مملکت بزرگان اوالدۀ ذکور و

ۀ دین وسیله ای شده به خاطر استفادکرده اند.پاسداری تقدیس و ،ایجاد استبداد و خشونت را حافظ و مجری شرع،
ز ا  خشونت. هر تعصبی از ترس منشاء می گیرد ،تعصب دینی و تعصبی غیر دینی نیزمشروعیت بخشی به سالطین و 

نند تا خشونت می کو رسوای  ی، سقوط مستبدین از ترِس  .تولید می شودترس منشاء می گیرد و خشونت نیز از ترس 
ونت دو روی عصب و خشتگر می ترسد و خوف را  بر خشونت شونده نیز اعمال می کند.تدیگران را نیز بترسانند.خشون

دبیات ا تعصب و خشونت در استبداد تلنبار می شوند.پنهان است. بالقوه و  ،خشونِت دینییک سکه است.تعصب 
 را در کنارهم و نیازمند هم قلمداد کرده اند. خشونت،تعصب و و متون گذشتۀ ما پر از روایاتی است که دین و دولت

                    نه بی تخت شاهیست دینی به پای                                                                                                 

 نه بی دین بود  شهریاری  به جای   



4 
 

فرین
 
 چو بر دین کند شهریار ا

   دین  و  شهریاری   شود برادر  

 پاسبان   چو دین را بود پادشا  

     ( م 1020 - 940 )فردوسی -/ شهنامه تو این هردو را جز برادر مخوان

یده اند و با می دمیدهند که متفکرین این خطه چگونه بینش و سلیقه ای که در متون گذشتۀ ما موجود است،نشان 
ثار د دیده می شود که چه دیدگاه ها و فلسفه های  ی ده ها متن شعری، مطالعۀ بامی اندیشیده  اند.چه طرزی 

 
رین ا

نسبت  ه شعرالبته در دوره های گذشت }گذشته م که  در شعریگ فته می توان مستتر است.اگر از استثناائت سخن نزنیم
مانگونه هتالش شده تا تاج تقدس  بر فرق شاه گذاشته شود.بوده است{ نظر یگانه زمینه برای اندیشیدن و بیان  به نثر

 که بنام پادشاه در منابر خطبه خوانده می شد به همان گونه شاعرا ن،شاه را مدح  و بنامش در شعر خطبه می خواندند.
و دین و  گذارند میو رئیس جمهور پوشان است که کاله ِ شرعی را بر فرق شاه  نک تای  یو عمامه پوشان امروز نیز این 

 . برادر می سازند منافع شخصی خود،غارت و برای  دولت را

 رادر گ فته اند.برب را این دو نهاد،پادشاهیاز پیوند دین و  است، گ فتهسخن همیشه از پیوند دو نهاد نیز کالسیک  نثر
نظام الُملک  .گ فته شده است پادشاه سایۀ خدا و سلطنت تفضل الهیاند. انداختهشرعی  شال سلطان و سلطنت  شانۀ

غاز می کند:وزیر دربار سلجوقی ک تاب" سیرُ 
 
 الملوک " را اینگونه ا

راسته گرداند و " 
 
ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را بهنر های پادشاهانه و ستوده ا

شوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او اندر 
 
رام بندگان را بدو باز بندد و دِر فساد و ا

 
مصالح جهان و ا

.. .و چشم خالیق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار می گذراند و امن همی باشند و بقای دولت را همی خواهند دلها
 م ( 1092 - 1018خواجه نظام الُملک ) –سیر الملوک  " پادشاهی و دین همچون دو برادرند.

ا بسلطان محمود غزنوی  برده اند.زیر نام دین،به تاراج ثروت های ملل دست ،سالطین مقتدر در طول تاریخ ....
را مسلمان  و هندو  ،ثروت و اندیشۀبسوی فتح دارالک فر قمچین میزد بنام غزا ، نظامیو قدرت  استفاده از ابزار دین

 عرفانی،) علمی ُ فلسفیراغیر مقدس ک تب و متون خروار خروار ،داراالسالمکشور خود یعنی می کرد و در و نابود تاراج 
ویختهر متفکری را زیر نام رافضی و قرمطی می سوختاند و  و تاریخی(

 
    .. .بدار می ا

ل ظتمام شاهان و امیران این خطه دارای نامها و القاب شرعی نیز بوده اند}،الزمۀ شاهان بوده است.القاب شرعی
 ی هللاو الدین،خادم دین رسول هللا،المتوکل عل ةسراج الملو الدین،  ةضیاء المل الدین هللا، الناصر اولی االمر،هللا،

نی برای القاب دیخ این سرزمین تاریخ یتاردانای  ی و حقیقت است.قدسانی،شاه درین نگرش،مظهر  {،امیرالمومنین
                شاهان بوده است.                               

نان  منبع بغاوت اند.قرن هژدهم و نزدهم ما دراوالدۀ ذکور 
 
پادشاه گردشی ها و رسوای  ی های امیران و اوالدۀ ذکور ا

که هر شاه و هر شهزاده  در حرم  ذکور است ۀدحام اوالداز  خاندانی، یکی از مشکالت و دلیل خونریزی هایگذشت.
ولید تخویش بیش از صد زن  نکاحی و صورتی را نگهداری کرده و حرم را  به ماللی زیژنتون تبدیل مینمودند،حرم بجای 

 علم و فلسفه،لشکر لشکر ولیعهد تولید میکرد.  
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 برادر چشم برادر را کور کرد،پدر پسر را به زندان. را ایجاد کرده است خاندانیدرون استبداِد  ،جنگ برسر تاج و تخت
نگ و کشتار هر زمانی که امیر یا شاه از ج.بارید ،پسر بر شقیقۀ پدر گلوله زد،بچۀ کاکا به پشت بچۀ کاکا خنجرانداخت

ل ظ)به استثنای امان هللا خان و محمد داود در تاریخ کشور هیچ ی  یحرمسرا عشرت،از درون خانوادگی فارغ می شد 
رای جنسی در حرمس تجاوز شاهی وجود نداشته که عالوه بر چهار زن شرعی ده ها زن صورتی و کنیز را برای هللا و 

هنین خشونت و ،کشتاردر سدد  خویش نگهداری نکرده باشد(
 
شونت خ برای مردم می گردید.  ساختن قفس های ا

سمی ر  و تا لحظه های جاری،کماکان ادامه یافته است. خشونِت قرن بیستم تا پایان  (تخت و تاجحفظ قدرت)بخاطر 
نقدر عمیق و گسترده بوده که 

 
ی و ادذهنیِت استبد .خوی داده استو خوف س اتباع را با خشونت ذهن و احساا

   در فرهنگ عامه گردیده است.ها باعث ترویج این ذهنیت ذهنیت مردساالرانه 

خشونت ، شروع شده ایم.این روایات خونینزن ستیزی شاهانه است و ما از این روایات  بیانگرروایات هزار و یک شب 
ز سوگلی رد است می خواهد ادوشیزگان بیگناه بیان میدارند.درین ک تاب،شاه )شهرباز(که یک مو جالدی شاه را علیه 

قند تا تمام دختران باکرۀ مملکت ) از سمر  داردیل ا به بیرون گذاشته است.این شاه مخود انتقام بگیرد چون از حرم  پ
علیه  ی خشونتقرباننماِد ۀ شهرزاد ) که خود تا سیستان( را به طرز بیرحمانه ای به قتل برساند.هزار و یک شب بوسیل

علیه زن است.ذهنیت زن ُکشی و خشونت  تاریخی شاهان خشونِت  نمونه ای ازاست( قصه می شود. این ک تاب،  زن 
 مردساالرانه پرورش یافته است... شاهانه و علیه زن در سراپای تاریخ این سرزمین در خط 

یخی تداوم و استمرار خشونت حافظۀ تاربیدار مانده است.پیوسته ه در ما حافظۀ تاریخی،بالی  ی است کشرطی ماندن 
ا م شرطی می شود.با تبلیغات مذهبی و غیر مذهبی ذهن مردم با خشونت های مستمر،ما را شرطی ساخته است.

 حباب در یکاندیشیدن وجود ندارد و احساس و تصور نیز مانند سالهاست که در دریای خون و خشونت شناوریم.
ا می ر  های هولناکلحظه میرویند و در لحظۀ دیگر پوچ می شوند.ما همه روزه در تلویزیون ها اجساد خونین  و چیغ  

نکه در ما بپایند از ذهن و روان ما به حیث یک خبر تلویزیونی میگذرند.
 
ر هبینیم اما این اجساد و این چیغها ،بی ا
رشیف   ماشود و جای خود را به تصویر فجیعتر و چیغ بلندتر می سپارد.تصویر و هر چیغ ،در یک روز  کهنه می 

 
به ا

النه مستق..این همان نک ته ای است که ذهن و احساس ما را اجازه نمیدهد که چیغ و گدام  اجساد تبدیل شده ایم.
با خورده،نا دستزخمی و حافظۀ ..اعتراضات مشترک برسیم.بحث ها و  در فضای مدنی بهبیندیشیم و با ذهن نقاد 

ورد. دستکاری دیگران،
 
مفاهیم و رویداد های شناخته نشده ،ذهن و روان اتباع عکس العمل های شرطی را بوجود می ا

نرا  هللا واکبرسرگردان را شرطی کرده است.یک نعرۀ 
 
کافی  رخ سنماید یک هورای  تکرارکافی است که صد ها حنجره ا

ی شدن ها را در دوره های گوناگون،در ما همۀ این شرطند.نپاره کبالش گلو به استق سکوالراست که صد ها 
ن هورا های تک فیر، هتجربه ثابت کرد تجربه کرده ایم.روشنفکر و عوام،احزاب،

 
از که نه این نعره های تکبیر و نه ا

نکس م اند.اند.برادر ههورا و نعرۀ تکبیر دو رخ یک سکه برنخواسته بود.رعایا احساس و ادراک واقعی و اندیشیده شدۀ 
 
ا

که دیروز با ریِش کل هورا می کشید،امروز ریش مانده و بخاطر کرسی و ثروت،نعرۀ تکبیر را بلند تر از ُمال و  مجاهد 
دمهای مذهبی و  پس،چیغ میزند. 

 
گاهانه سرداده باشند نبوده اند که هورا و تکبیر  سکوالراین ا

 
ه هورا و تکبیر بلکرا ا

دمها را شرطی  کرده اند.  ق شده  استو تزری های تکراری 
 
 که ذهن ا

ر فصل درا هر قدر بکاوی به پیوند دین و دولت بر میخوری.نظامی عروضی این سرزمین کالسیک ) شعر و نثر(  ونمت
کید می کند: سلطنتدین و   پیوندبر چهار مقاله ک تاب اول 

 
                                                    تا

ن جز عطیت الهی نیست بعد از نبوت که غایت مرتبۀ انسانست،
 
 ...هیچ مرتبه ای ورای پادشاهی نیست،وا
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ث ته اند.پادشاهی را به حیدانسدین و پادشاهی را دو برادر در نثر،فردوسی در شعر و نظام الُملک و نظامی عروضی 
، عصب دینیت .مرکب و افراطی  خشونِت استبداد برای حق  و عطیت الهی تبلیغ کرده اند.این است یکی از ریشه های 

ی  .و استبداد و خشونت را تقویت می کند در ذهنیت سلطنتی می نشیند
 
پادشاه و پادشاهی مشروعیت خود را از را

خفقان  وو خشونت  استبدادهر چه شاه  د را از  ارث،فتوا و بیعت می گیرند ومردم نمی گیرند،بلکه مشروعیت خو
در شعر و نثر بر فرق سالطین جبار و خونریز،لباس ) مای فرهنگی(ما .. دارد.مطلقه ،چون سایۀ خداست حق کرد

ر دینی غی راهای متبرک پوشانده ایم و شاه  را نمایندۀ خدا بر زمین گ فته ایم. سلطنت را با تمام جنایات و حرمس
ئیدی ،اغلبًا  خشونت در تاریخ این خطه،عطیت الهی نوشته ایم.شان

 
نت از پیوند دین و سلطنت بوده است.سلط تا

توا ، قرمطی و زندیق بزیر خاک برده اند.مفتی فاندیشمندان،شاعران،هنرمندان و  عارفان را زیر نام کافرها مخالفین و 
ویخته سربریده و و جالد،چاپلوس چک چک کرده مانده() شست پادشاه امضا کرده داده،

 
ر در عصاست. بر دار ا

ئید فتوا بوسیلۀ مفتی اعظم دربار غزنه و فرمان مسعود غزنوی:طالی  ی خراسان،
 
 حسنک وزیر به فتوای خلیفۀ بغداد،تا

واز دادند که سنگ دهید.هیچ کس دست به سن
 
رد و گ نمی کحسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند،...ا

همه زار زار می گریستند... مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جالدش رسن به گلو افکنده 
حسنک قریب هفت سال بر دار بماند،چنانکه پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد،چنانکه اثری نماند تا بود...

 – (م 1077- 995) بیهقی تاریخکه سرش کجاست و تن کجاست.. دستور گرفتند و دفن کردند،چنانکه کس ندانست
 153-50گزیده . ص 

غاز  
 
ن ادامه داشته است. در ا

 
در کشور ما از پار و پارین تا پایان قرن بیستم،استبداد و خشونت به شیوۀ کالسیک ا

الحیت های کردن صقرن بیستم ،استبداد سلطنتی و خودکامگی بوسیلۀ تفکر مشروطه زیر پرسش میرود و محدود 
ان ها و خ ضدیتو روحانیون وابسته به دربار شاه مطرح می شود اما این جریان نیز به دلیل حضور فعال انگریز،

به ثمر نمی نشیند..صدای مشروطه، هرچند با مطلق العنانی امیر به دهن توپ بسته می شود اما با حنجره و مالکین 
گاهی در یک سو و مبارزه و خشونت استبداد اد می شود.تن زخمی تا هنوز به شیوه های مختلف فری

 
وی دیگر در سو  ا

استبداد شاهی و مردساالری عمر داراز دارد.در فرهنگ این سرزمین همه چیز رشد یافته است اما یک چیز ادامه دارد.
ن چیز عبارت از عقل است.مطالعۀ متون کالسیک نشان میدهند که عقل، در 

 
و  عرفانهمیشه مفقود مانده و ا

ای فعالیت های جفلسفه،در شعر و هنر راه خود را باز نکرد و به تولیدات علمی،فلسفی ، هنری  و تکنالوجیک نرسید.
 عقالنی را استبداد، خشونت و انحطاط فرهنگی  پر نموده است.

ای  ی جایش لیسکاستبداد ،دولت از دین جدا می شود و طیلسان ملکوتی از شانۀ دولت  گرفته می شود . در عصر مدرن 
.جای استبداد فئودلی را دیک تاتوری بورژوازی و امپریالیسم می گیرد . در دورۀ درا به دولت مدرن می بخش

ن تغییر می خورد. تجربه نشان داد که 
 
رانجام قهر مدرن در سمدرن،خشونت نابود نمی شود بلکه  شکل و محتوای ا

شویتس و فاشیسم خشونِت خویش به 
 
  د.یمنتهی گرد... ا

ی،تفکر و ارادۀ عمومی شهروندان و و شکل خشونت منبع مشروعیت 
 
تغییر می خورد. دولت و قانون، بوسیلۀ را

جوامع  ،در تاریخ غربقرارداد اجتماعی،تثبیت  می گردد.جای رعیت منفعل را شهروندان فعال و مداخله گر می گیرد. 
نگری و سانس،عصر روشدورۀ رنعصر تاریکی،در مسیر دیگری سیر کرده است.دورۀ کالسیک یونانی و رومی، تفکر و 

فی،هنری علمی،فلس مرحله به مرحله در سراپای تفکر و عمل جامعه رسوخ کرده و موجبات تحوالت بزرگ دوران مدرن 
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ی به شیوه های نوین پدیدار ممبارزۀ طبقاتی   و استبداد  ،قدرت، دین اجتماعی را فراهم کرده است.جنبش های  و
  گردند.

لیسا از هر نوع کدر زمانه ای پایتخت فرهنگی اروپا می گردد که دستگاه تفتیش عقاید در زیر سیطرۀ پاپ و ،فلورانس
لورانس فبطرز بیرحمانه ای جلوگیری می کنند. در چنین وضعیتی،خالقیت و اعتراض،بوسیلۀ اعدام های میدانی،

جمهوری،طبقۀبورژوا، بانکداری،مبادلۀ پول،تجارت،سیستم شورای  ی،  : ایستدمی در برابر استبداد  بانی می دهد وقر
وری محصوالت جمه ...  به حیثاومانیسم،ادبیات جدید، هنر نوین، علم،،پسته خانه، پول اروپای  ی ) فلورین( 

یند ) 
 
   م(. 1532 - 1115فلورانس پدید می ا

دانته،تابلوی مونالیزا ) لبخند ژوکوند( داوینچی،مجسمۀ داود میکالنژ و ک تاب شهریار ماکیاولی... همگی کمدی الهی 
 ،دری که محصول تکامل فکری فلورانس استماکیاول محصول شرایط ویژه ای است که در فلورانس ایجاد گشته است.

"شهریار" دولت غیر دینی را مطرح می سازد. دولت را از دین و کلیسا جدا می کند.با صراحت می گوید که  ک تاب
پادشاهی منشاء الهی ندارد، قدرت به مدد شمشیر و خونریزی کسب می گردد و با هر وسیله ای ولو  ضد اخالقی 

سمانی ندارند و در ک تاب ک
 
وچک خویش کلیسا را مورد انتقاد قرار می محافظت می گردد.قدرت فرمانروایان منشاء ا

اب شهریار را کلیسا ک تاز همینروست که دهد. در نظریۀ سیاسی ماکیاول هرگونه منشاء متافزیکی قدرت فرو می پاشد. 
میز 

 
علمی و ،با تمام تولیدات ادبی و هنری  روپااو اما، .می سوزاندو با فرمان ویژه ای ک تاب را  میداندو ممنوعه ک فرا
غاز قرن بیستم،...  از جمهوری فلورانس تای و صنعتی اش فلسف

 
در الری است.مردساعلیه زن و  رسمی  خشونِت تاریخ  ا

رای فالسفۀ رنسانس ) از بیکن تا هابز و الک ...( 
 
تمام طول قرون وسطای غرب،زن مورد ستم قرار گرفته است.در ا

گسیختگی را مهار نماید.مردساالری در فرهنگ عامه تا زن موجود لجام گسیخته است و مرد مکلف شده تا این لجام 
رای فیلسوفان موجود بوده است.

 
 ا

 مذهبی و سنتی مرد ساالری 

ثار مک توب،جامعۀ ما مانند هر جامعۀ دیگری انکار و ستم فزیکی و روانی بر زن است.مردساالری،
 
 از اقل البگواهی ا

( !ذاریم!را بجایش بگو غیر مک توب تا هنوز) تاریخ پنجهزار ساله قرن ششم قبل از میالد  عصر یسنای زردشتی، از
نظامهای سیاسی و مذهبی این خطه نظامهای تاریخ مذکر است. تاریخ این سرزمینجامعۀ مرد ساالر بوده است.

ست، ذکر ام رم قدرت قرار دارد ،کسانی که جامعه را می جنبانند مذکرانند.سلطان که مافوق همردساالرانه بوده اند.
اش و نق مذکر است، عالمفیلسوف و مذکر است، مؤرخشاعر و پهلوان و جارچی مذکر است،مال و مفتی مذکر است،

 و جادوگر، مذکر است مداحدلقک و شحنه و محتسب مذکر است، عسکر و افسر مذکر است،معمار مذکر است،
حمانه بیر انکار کرده و  زنان راخالقانۀ حضور .چنین جامعه ای مستبد و خشونتگر مذکر است.. جالد مذکر است،
ب به متناسرعیت مذکر را  چنین نطامی، در اطاعت کردن باهم برابرند.فقط ، زنان به حیث زن  سرکوب می کند
 است مسلط بوده ی تاریخی این خطهنابرابری مطلق بین زن و مرد در تمامی دوره ها پرورش می دهد. نیازهای قدرت،

نقدر بیرحمانه و سبعانه است ،جنایتدر کشور ما در قرن بیست و یکم .
 
ن را نمی  که نمونه های و خشونت علیه زن ا

 
ا

در کشور جنگزدۀ ما،زوال و فروپاشی مردساالری ،یکی از نیاز  پیدا نمود. ی دنیانزدهمقرن  مدرن  های فرهنگتوان در 
زادی و برابری است. 

 
  اما چگونه می توان زیر پای این فرهنگ مردساالر را متزلزل ساخت؟ های بنیادین ا

ی شوهران با " حق الهبا " حق الهی پادشاهان " به پایان رسید و مبارزه   در عصر روشنگری،مبارزۀ فکری ر تمدن غرب د
غاز گردید و

 
گلیسی مری وفۀ انسفیل قداست شهرونِد مذکر فرو پاشید. اما در اثر مبارزات قلمی و عملی، بزودی لی نه" ا
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از  برابری زن  بر مردساالری تاخت و  این اثر در نوشت و 1792ولستون کرافت ک تاب " اعادۀ حقوق زنان" را در سال 
موزش  و مرد 

 
غاز دفاع کرددر حوزۀ اجتماعی و ا

 
قرن  .بشمار میرودبرابری داعیۀ برای مبارزۀ قلمی زنانه  این ک تاب ا

لۀ زنان می نویسند و 
 
زادی زنان است که  فیلسوفان دربارۀ مسا

 
غاز قنزدهم میدان نبرد های فکری برای ا

 
رن بیستم، در ا

یند.
 
 از یکسو مبارزۀ منسجم  زنان و از سوی دیگر رشد این خود زنان است که بطور گسترده به میدان می ا

 
زادی و ا

کارگران  ،فیلسوفه ها،مبارزین،شاعران،هنرمندان  کشاند.می ،جامعۀ مرد محور را بسوی زایل شدن تدریجی برابری 
زادی زنان را نظریهاست که  نویسندگان زن   و

 
نیا ویرج، مطرح مینمایند) کالرا زاتکین،روزا لوکزامبورگ های ا

عتراضی فمینیسم با امواج ا ...(چاکر اورتی ،گایاتری جودیت باتلر ،جولیا کرستواسوزان لیالر،ولف،سمین دوبوار،
زادی خردگرای  ی ،شهر ،با رشد صنعتاش تندتر می وزد.

 
که   ذکرم ، شهرونِد ...و سوسیالیسم دموکراسیُمدل های  و،ا

شرعی  حق.است به شهرونِد مدرن) زن و مرد ( تحول می کند ذهنیت کالسیک استبدادیمردساالر و نمادی از فرهنگ 
 د.نشوهران فرو می پاشو حق سنتی 

تا هنوز "شاهان و شوهران" دارای حق الهی و حق عنعنوی  هستند.تا هنوز این حق ها در کلیت جامعه ،در فرهنگ ما
نکه طی این صد سال اخیر،این و فرهنگ متزلزل نشده است.

 
ق ها در معدودی از مردان،تا ادعا ها و این حبا ا

فرجام کار به مبارزات جدی،مستمر و روشنگرانه ای ضرورت حدودی سست و متزلزل گشته است،اما تا 
را   دنیمو  قلمی ،گوشه های  ی از نبرد های میدانیخوشبختانه هم اکنون زنان زیادی در کشور وجود دارند که است.

گاهانه و منسجم اشغال کرده اند.
 
 یخود را ازهر نوع  قید و بند رها م ، خویش این خود زنان است که با مبارزات ا

زادی و برابری میسازند و 
 
و  وانای  یت ،، نمونۀ درایت علیه داعش زنان در کوبانیمسلحانۀ مقاومت و قیام رسند.به ا
   زنان کوبانی اسطورۀ مردساالری را درهم شکست.زن در قرن بیست و یکم است. درخشش 

س یا درهمواره مرد  و عنعنه میگیرد. مذهبخود را از و مشروعیت مرد،اقتدار 
 
فوق هرم قرار دارد: شاه در سلطنت،  را

پدر در خانواده،ریش سفید در قوم،پسر در بین دختران،... این جابجای  ی در کوچک ترین هسته ها و گروه های 
تماعی و فرهنگی مناسبات اج است.و تا هنوز پایه هایش کمتر متزلزل شده  اجتماعی با سلسلۀ مراتب سنتی سامان یافته

میز ارباب و  رعیت ما در قرن بیست و یکم
 
 ،مناسبات ارباب رعیتی،در تمامی سطوح .تاستوار اس نیز بر اصول شرم ا

مدن طبقات جدید.بخشیده استو محتوا   شکلمفهوم رعیت و ارباب را 
 
، بازی  روتمند و تاراجگر،قومندانث با به میان ا

در در پاین مناسبات،بیشتر از پیش تحکیم یافته است.  دولت های فاسد و افراطیت مذهبی،مافیا بازی،قوم بازی،
،مال در مسجد ارباب است و مفتی در ریاست جمهوری،ریش سفید در قوم  خانواده اربابی می کند و قومندان در قریه

ریکه فاب در کوه ارباب است و رئیس جمهور در ارگ،مافیا درو داعش والیت،طالب حویلی اربابی می کند و والی در 
در دزد  و،قاضی زیر میزو فاسد در ،جنرال در بام اربابی می کند امیرالمومنین در ُامت مسلمهو  شتزار ارباب استک و

الب، ط مفتی، مال،قاضی،جالد،، مافیاقومندان، ...رئیس ارگ، ،در پولیگونو دژخیم محکمه ارباب است و جالد 
ای همۀ اینها با ژست ه... همگی مردان و مذکرند.مستوفی،قومکالن ، فاسد، پسر شوهر، پدر،اوباش، دزد ، ، داعش

ب سنت و می
 
حکیم ت به اشکال مختلف راث برای نفع فردی، ماهی میگیرند و پایه های مردساالری راخشکه مقدس از ا

 که مردساالری را تقویت کرده است. غرشناک استبرجسته و جنگ،یکی از عوامل در سال های پسین،می نمایند.

 مردساالری جنگ و 

ای بعد از کودتای ثور یعنی بعد از شروع جنگ هجنگ سی و شش ساله،مردساالری را تحکیم بخشید و غلیظتر کرد. 
ون بار چ برجسته گردید. نوین امکانات  پهلوانی ها و با اقتدار مرد  خورد وگره  تفنگجنگ و با  مقاومت،مردساالری 
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لی تکان جامعه بک.جدید های بخشی و مشروعیت برای ایجاد اقتدار ،جنگ زمینه ای شدبردند جنگ را مردان پیش می
وابسته  .در یک سو رژیم توتالیترهای تازه ای در کشور پدیدار شد ُاتوریته خورد.جنگ،شکل زندگی مردم را تغییر داد.

ر ها را  زیکه تمام روستا و مردم و در سوی دیگر تفنگداران و مجاهدین  شوروی که در شهر ها حاکمیت داشتبه 
گدار در غرور تفنو جوانان افتید،سرچریک قومندان و رهبر،تفنگ و ثروت بدست صالحیت بتدریج سیطره داشتند.

          تفنگ بزرگ شدند.مهاجر افغان در پاکستان و ایران به نفقه رسان مطلق تبدیل گردید.

ا از و اقتدار خود ر جهاد فی سبیل هللا،مشروعیت خود را از  و هر تفنگدار قومندانسران جهاد،،مشروعیت جنگی
 مسلحد مر  تبدیل گردید. مقتدرمردساالری سنتی در درون جنگ به مردساالری می گرفت...بومی   و مردانگِی  غیرت

شوروی پاشان از زور او بوده که گمان می کند که اینک احساس می کند که غازی است.با ک فار غزا کرده است.
مردانگی و  خود میبالد و احساسو لولۀ تفنگ به مرد بودن ...دیوار برلین غلتیده استو شده،رژیم کابل تسلیم شده 

                           می کند.بیشتر غیرت 

مدن  رژیم تنظیمیرویکار با 
 
روعیت یافت، مشۀ سامانیافته ای  رسمیت و ،بار دگر به شیومرد اقتدار سنتی و شرعی ، ا

یک  ،همه کارۀ شهر و روستاست ملوکی کهملوِک مسلح سراسر جامعه شد.،با رعیِت مسلح خویش قومندان تنظیمی
ورده شده است... ،با لباس متبرکمذکر است،مذکری که از برکت جنگ

 
االری جنگ و قومندانسمالک ثروت های باد ا

                                                                                                    گر:و در دورۀ دیباعث پرقوت شدن مردساالری گردیده است.

یعنی  طالب،بخودی خود،برتری مرد نسبت به زن در دورۀ طالبان مشروعیت مذهبی پیدا می کند.مشروعیت مذهبی
 ، خامخا موبد، ، همانگونه که در تمامی ادیان) برهمن ال باشد.نمی تواند مُ مذکر، طالب ُمالست و  زن صد فیصد 

 و اجتماعی  در تمامی حوزه های فردی،را  مردساالری  امارت طالبان،همگی مردان بوده اند( ،کشیشاسقف،پاپ،
عی و مردان در اقتدار شر  انشوهر  .در تمامی سطوح انکار گردیدن بطور دربست مشروعیت مذهبی بخشید و ز  دولتی

بدتر از دوره  زن حق نسبی زن بوسیلۀ فرامین رسمًا گرفته شد. حق شرعی مرد برسمیت شناخته شد.پیچانده شدند. 
رین دخشونِت مقدس به جای استبداد غیر دینی نشست..چار میخ گردید..و چادری های قرون وسطی در تخت خانه 

 پیدا کرد.   دوره مردساالری مشروعیت دینی و دولتی 

از  عمالً  و پسران، شوهران ، ،مردانشهرو در روستا  ادامۀ محتوای سی و شش سالۀ وضعیت هاست.وضعیت فعلی 
فتیده بزیر ا  و ملیشه قومنداناگرچه قدیفۀ مقدس از شانۀ   برخوردار هستند. سنتی(هردو حق و اقتدار ) شرعی و 

  ست . اپا برجا مانده  اقتدار مردانه اش با تمام قوت،است) حق شرعی(  اما با داشتن تفنگ و ثروت هنوز بخشی از 

همین ) بابای ملت( است.باقی مانده ساالر  شاهمرد ساالر و در قرن بیست و یکم هنوز ما جنگزدۀ جامعۀ ... 
و عمل می کنند و در قلمر و خشونتساز بالقوه  سودجو رعیِت در حوزۀ دولت در موقف در چشم انداز کلی،مردان حاال،

اخلی و )اسناد داسناد وارقام خشونت علیه زنان. ظاهر می گردند بالفعل خشونتگر نقشدر و روابط عمومی خانواده 
نست که  خارجی(

 
 دتر گشتهشدیو ،گسترده تر مردساالری نسبت به گذشته خشنتردر سال های پسین،نشانگر ا

ی و شرق استعمار دست همسایگان و در  ،.مرد به انواع خشونت دست میزند.کشور ما طی این سی و شش سالاست
نکه به ترقی و سعادت برسند،در جنگ و بحران و استخوان شکنی افتیده است غربی

 
. فرزندان این سرزمین،بجای ا

سایش باشد  ترقیی تواند خوشبختی و نگهداری شده اند.طبیعی است که محصوالت چنین اوضاع ،نم
 
و ا

ی تدرخ است که از چنین میوه های تلخیاینها بلکه،جهل،جنگ،مردساالری،خشونت،مزدور منشی،غارت،... 
 در خانه و بازار فوران میزند.چرا ؟ با تمام قال و قیل ُسرنای دموکراسی، خشونت مردانهمیریزد. پائین
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                                                                                            کز ایشان بود تخت شاهی به جای       

 وز ایشان  بود نام  مردی  به  پای

 سنتیخشونت 

ه لحظه بگسترش ،رسوای  ی و افشا شدن ،در جامعۀ ما پدیدۀ جدید نیست.اما چیزی که جدید استخشونت مرد  
زار زنان روز بروز گسترده تر و خشنتر می گردد.خشونت است لحظۀ 

 
 جامعۀ ما بجای کاهش خشونت به.تبعیض و ا

ن با قدرت مردانه ما بیشتر از هر زمانی به شناخت خشونت. تیله می شود سوی افزایش خشونت
 
و  ثروت،و رابطۀ ا

مرد سنتی) در روستا و شهر ( مشروعیت نا نوشتۀ خود را از عرف و اسطوره های فرهنگی ضرورت داریم. مردساالری 
 می گیرند.       

 اراتخشونت در ادتبعیض و،بیداد می کند،خشونت عمومی با رسواترین شکلهایش جریان داردخشونت خانگی 
و  درین روز های قرن بیست ،انمرد ملوکان  = تفنگداران،،پدران،شاهان،قومندانان،انشوهر ...دولتی فوران میزند 

 ،به اشکال عهد عتیق خشونت می کنند.  یکمی

بر دیگری است.مرد خشونت می کند تا زن را در کنترول داشته باشد و زن بال قید و  لطههر خشونتی برای ایجاد س
ت ،مشروعیمنشا می گیرد در خارج از حوزۀ قدرت از کجا  خشونتگری مرد افغاناطاعت کند. برای هر امری  شرط از او

          د؟گیر  و اقتدار خود را از کجا می

ماضی های بعیدۀ ما پر از حکایات و روایات خشن علیه زن است و مرد قرن بیست . استمراری  و ذخایرماضی  معادناز 
نکه بداند از درون همین ماضی های موروثی بلند می گردد.

 
خواند صه ها میمرد،وصف خود را در متون و قو یکمی  بی ا
هزار و یک شب،سندباد نامۀ سمرقندی،حیل النسا،جوامع الحکایات عوفی،حکایات مثنوی  و می شنود.

ثار پر از خشونت علیه زن است 
 
معنوی،ک تاب های شعر،الفینه و شلفینه،ضرب المثل ها،فکاهیات،،کنایه ها...این ا

انرژی  مرد جاهل راذخایر مک توب و شفاهی ماضی،ده اند.و همۀ این اندیشه ها با تخیل و روان مذکر تهیه و تدوین ش
 می بخشد. مرد محوری و 

ر د، میراثی ست که نسل اندر نسل بشکل تکراری از مردان به مردان انتقال یافته است.و ناموس غیرت ،انگیمرد 
 ابد؟مرد پرورش میگمان می کند که نسبت به زن برتری دارد.این دیدگاه چگونه در ذهن یک ،مرد جامعۀ سنتی ما 

گاهی،تعصبخانواده و تربیت  محیط
 
وان طف و احساس است. ،خرافهو جامعه تعین کنندۀ انواع ا

 
ولیت طفل مذکر از ا

اد های نهخشونت پروری است.خانواده های سنتی،منبع تغذیۀ مردساالری و با روان مردساالرانه تربیت می شود. 
ی پسران برا گیبرتری جویانۀ نریندر دادن حس  مادران حتیالری اند.سنتی هرکدام بنوبۀ خود مبلغ و مروج مرد سا

 محیط تربیتی قسمی استدر کشور نگونبخت ما در اک ثریت خانواده ها،. ساخته می شونددخیل باالجبار شان 
می  در ذهنش زنده نائب پدر بودنو  تفوق طلبیهمینکه طفل حس می کند که مذکر است،از همان لحظه ها حِس 

 ناموس  در وجودش کاشته می شود،این ، مردانگی تخمۀ غیرت، این حس کالن و کالنتر می شود. سنیگردد.با رشد 
خر زندگی حرکت می ک

 
رگز در ذهن رت و ناموس،هغیمحتوای مفهوم مردانگی، ند.نمفاهیم مانند سه تا سایه برسرش تا ا

ست نمی رسد، هنوز کودک ا (اخالقیاتو روانشناسانه،معه شناسانه علمی) جا شناخت به درک و  هیچ مذکر سنتی
نکه این واژه ها را باز کند و ریش سفیدی نیز باکه با این مفاهیم عجین می گردد و تا 

 
 این واژه ها نفس می کشد  و بی ا

تبدیل می  سنگ و کالفه،مانند راز سر به ُمهر به اوالدۀ خود به میراث میگذارد. نیندیشدن، مردانگی را به  بیندیشد
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می کند و ناموس یعنی زن.مردانگی زمانی معنا پیدا می  مطرح خود را  ،مفهومی است که در رابطۀ ناموس ،غیرت کند
فتابی می کند که در دفاع از  زن باشد.

 
ن، درین ز  کند که در بستر غیرت فوران بزند و غیرت زمانی معنای خود را ا

ین میراثی و در درین برداشِت  ناموس یعنی زنی که مربوط به مرد است..است برداشت یک نوع متاع به دست مرد
نکه زن: 

 
 تربیۀ سنتی، زن ناموس است و زن چرا ناموس است برای ا

زن ناتوان زن عیال است،محجوبه است،زن مستوره است،زن عاجزه است،زن سیاسر است،ضعیفه است،زن 
زن ،زن معشوقه استزن حور و پری است،،خانه است ملکۀزن زن مکاره است،است،زن ناقص العقل است،

ن است . ...زن همسر و مادر و دختر استموجود صورتی حرم است،
 
 درین نگرش تحمیلی ، درین اوصاِف زن این و ا

 :  و مرد زن به حیث متاع و شی مطرح می شود.  سنتی و نگاِه میراثی،

 نمرد نفقه رسامرد تعویذ نویس است،الور است،د دپادشاه است،مرد مفتی و مال است،مرد پهلوان است،مر مرد 
مرد پدر است  مرد شوهر است، مرد غیرتی است،مرد ناموسدار است،،عاقل است است،مرد قوی هیکل است،مرد 

با  ...می شوند مطرح برتر از زنان به حیث مالک و از هر جهت مردان ،کهنه دیدگاِه درین  ... است چنین و چنان مردو 
 این طرز دید و اینگونه تربیت است که خشونت سنتی،مانند پار و پارین تا قرن بیست و یکم ادامه میابد.

 نسانیا عقبماندۀ سنتی بر میخیزد اقتداری که هیچ نوع مشروعیِت و پرورش از تفکر  مردو زورگوی  ی اقتتدار درین نگاه،
ایجاد می  بشکلی را خرافهو  نوعی از تعصبمفاهیم نیندیشیده و جلفی است که ، و ناموس غیرت و مردانگی ندارد.
ن دایرۀ تنگ و تاریکمرد نمی تواند از  کهکند 

 
ین دنیا عوض شده است اما ا بیرون شود.بدون مبارزه و عقل نقاد، ،ا
 مرد هر زمانی که ترسید به غیرت و مردانگی) ترس است، ،و خرافه تعصب هر نوع سرمنشاءمفاهیم عوض نشده اند. 

سپری است که مرِد ترسو به دست می گیرد.خشونتگری،ظاهرًا نوعی از جنسی خشونت ( پناه می برد.تعصب قهر و 
عقل که سنگک ماند خشونت به حرکت می است.مرد و ناتوانی   اعالن زور و اقتدار است اما در واقع بیان جبن،ترس

قوالت: م نشان می دهد. و بربریت لودگی ( خود را در جهالت، جنسی که باشد)فزیکی یا روانی خشونت از هر افتد.
از محتوا خالی شده است اما مردان سنتی بخاطر منافع جنسی  و شرطی  در زمانۀ ما غیرت،مردانگی و ناموس هر چند

ماندگی،هنوز هم در بستر این واژه ها فاژه می کشند.وگرنه یک نگاه به حجم و گسترۀ  تجاوز های جنسی، سوختاندن 
دساالری ر محرکت سرمایه، جنگ و استعمار،زنان،لت و کوب زنان،تبعیض علیه زنان و فحشا ... نشان میدهند که 

ن از محتوای سنتی  را
 
 اند.   کردهخالی ا

را(  منجمله )غیرت و مردانگی: پول پرستی و ثروت اندوزی از یکسو و فقر و دربدری از سوی دیگر، همه چیز را فحشا
که نوعی  استثمار جنسی برده است. انباشت پول و ثروت باعث انباشت فقر و تباهی گشته است.و تزلزل زیر سوال 

ی از این پدیده به نوعاز خشونت علیه زن است در افغانستان موجوده بیشتر از هر زمان و زمانه ای بیداد می کند.
مد تبدیل شده است.

 
 بخاطر پول اندوزی، راهیهمین مردان غیرتی،هزاران هزار زن پاکیزۀ این وطن را بزنس پر درا

ل گسترش علت العل.تفاوت بنیادین دارد  دیروز استثمار جنسیا فحشای امروزه بروسپیخانه های مجلل ساخته اند.
 ،به چند عامل خالصه می گردد: و ... فحشا در کابل

  حضور قوای خارجی

 فساد مزمن دولتی

 پیدایش طبقات ثروتمند
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 مافیای جنسی

 جنگ، بحران و هرج و مرج  اجتماعی

 یمذهبخشونت 

مرد د.نکمی اخذ از پرورش مذهبی  با سؤ استفاده میراث می گیرد خشونت دوم رامرد اگر خشونت اولیه را از سنت و 
مالک زن نفقه رسان و " دارد.خود را اقناع کرده که مرد  شرعیبه حیث شوهر،گمان دارد که باالی زنان "حق 

الق را ط وتهدید  د که چون نفقه رسان است،حق سیلی ،تصور می کناست.شوهر حق دارد باالی زن فرمان براند.
متیقن است که زن بدون اجازۀ شوهر از خانه است. واجبشوهر برای زن و اطاعت  احترام مطمئن است که  داراست.

نسی جباور دارد که زن مکلف است به خواستهای حجاب را مراعات کند. صدای پایش را نامحرم نشنود. بیرون نشود.
قبال مباق با جبین باز و لبخنداستف است تا از زن دوم یعنی هاول مکل.مرد حق خود میداند که زن شوهر تمکین نماید

رزو دارد که زن همیشه شاکر و دعاگوی مرد باشد..نماید
 
مرد میداند که شاهدی دو زن مساوی به یک مرد است.مرد  مرد ا
مرد  دهند(و حصه از مرد است و یک حصه از زن) که اک ثرًا همین حصه را نیز برای زنان نمی د میراثدر میفهمد که 

ن زن جدید بگیرد.مرد  از حربۀ طالق و ز  بعد از چند روزی  و فوت زن ،بسادگی  می تواندطالق بعد از بخود میبالد که 
و به همین طور،مرد گمان می کند که در تمامی موارد از همیشه به حیث یک تهدید علیه زن استفاده می کند. گیری 

احساسات  واین برتری جوی  ی ها تعصب ند شاه،مظهر دانای  ی و حقیقت است.مرد مان ...لحاظ شرعی بر زن برتری دارد 
خویش گی نرینرا به نفع حق شرعی  گشته است اینک  داغ جاد می کند.مردی که در کورۀ سنتیمذهبی را برای مرد ای

  می گردد. لبریز و  گرمجذب می کند و کاسۀ تعصبش بیشتر از پیش 

 موقف ، درجه سواد بادرنظرداشتتجربه نشان داده است که گراف خشونت در مرد سنتی) : خشونت مضاعف
دهد بطرزی رخ میپسند  عرفو متفاوت است.خشونت در یک مرد بی سواد ( ...سن تربیت،ذهنی،  حالتطبقاتی،

،مرد سنتی ولو مدرن نمای  ی و روشنفکر نمای  ی کند ولی بدلیل تعصب و فکر که در  یک مرد تحصیلیافته بطرز دیگر
مذهبی) ب و تعصسنتی دارای تعصب یک مرد اگر ،نمی تواند خود را از دایرۀ خشونت بیرون بکشد. بسته بندی شده

چون در دایرۀ دو نوع ش در خانه و بازار بطور مرکب عمل می کند.خشونتادعای حق سنتی و شرعی داشته باشد( 
نرا ببینند، ی نامحرم و مرد هاتعصب گیر مانده است.اگر چادر زنی در مجلس یا بازار  برشانه اش بیفتد 

 
و نوع حس د ا

ید: حس مذهبی یعنی بی حجابی و گناه وحس سنتی یعنی  لطمه  ) و یا هر مرد خانواده(شوهرچنین برای 
 
پدید می ا

انی  مرد یا مردمردی که زن را دشنام می دهد،ردی که زن را در خانه لگد کوب می کند،م ..غیرت مرد. و مردانگی خوردن
ا مردی که زن ر  می گیرد،مردی که خواهرش را بد می دهد،و ....  که بر زنی تجاوز می کنند،مردی که زن دوم و سوم 

از خانه  می کند،مردی که در بیرون تبدیلو کنیز مردی که زن را به زن خانه ، به طالق تهدید می کند یا طالق می دهد
مردی که گوش و بینی زن را میبرد،مردی که مرد را بر زن برتر میداند، مردی که زن را بخاطر تولد رابطۀ سکسی دارد،

 خی را بر مبنایبرخی از این خشونت ها را با ادعای  حق شرعی انجام می دهد و بر ... دختر شکنجه و طالق  میدهد
  اعف به خشونت مضاعف تبدیل می گردد.حق مض حق سنتی.

 شکل افراطی خشونتمرگ فرخنده 

ن مرگ فرخنده یک نوع خشونت افراطی است.خشونتی که تا هنوز  
 
،هر ه استشناخته نشدبطور همه جانبه محتوای ا

مل و تحلیل
 
ن مستلزم تا

 
های  ی ونت چنین خشمرگ فرخنده خشونتی است چند الیه و ترکیبی. .است جداگانه الیۀ ا
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ن دست یافت.خشونت افراطی به شبکه ای از 
 
پدیده ای نیست که با نوشتن یک مقاله بتوان به تحلیل همه جانبۀ ا

 تحلیل های  تخصصی ضرورت دارد.

با شکل افراطی  (،جهلنژادی،بیماری ) به دلیل فکری،مذهبی،ناموسی،زمانی که یک فرد با تفنگ صد نفر را می کشد
 و قبول یک نفر میخواهد که حرف و مقصدش  را صد نفر، بدون چون و چرا اطاعتخشونت مواجه هستیم.چون 

ا این اما مشکل م ) در سطح دولتی و غیر دولتی(.ما در تاریخ کشور خود از خشونت های افراطی زیاد دیده ایمنمایند
اویده ایم و کو احساساتی  است که این خشونت ها را نکاویده ایم و ناشناخته باقی مانده اند.یا اینکه بطور نادرست

دها مرد بر حملۀ صمثل اینکه قتل فرخنده یادمان میرود و مصروف تفکر برای فاجعۀ دیگری می شویم..ایم.گذشته 
نرا رجم یا سنگسار مینامند،بار بار نه در عصر عتیق که در تاریخ معاصر 

 
جاوز دسته ت دیده شده است.مان یک زن که ا

در شهراه پغمان  در  اتفاق افتیده است.( ۲۰۱۵-۲۰۰۱)ده سال چهار ها بار طی این جمعی جنسی باالی یک زن ده 
.صد ها زن از اثر خشونت های مردان خود تجاوز دسته جمعی صورت گرفت چندین زن در یک مکانشن باالی روز رو 

ساله خود را در زیر  ۲۳فیروز جوان ،وز های بیرحمانه انجام یافته استباالی دختران خوردسال تجارا سوختانده اند.
تش زد برای اینکه بر نامزدش تجاوز دسته جمعی صورت گرفته بود...

 
میدیوار ارگ ا

 
زی پر از پایتخت کشور بگونۀ شرم ا

رنت در خشونت های کابل علیه زنان است. بربریت
 
که  خشونت در جای  ی ظاهر می شود: تثبیت می گرددنظریۀ هاناا

  قدرت در خطر است.

ری 
 
 ،سؤ اتتبلیغ، افراطیت مذهبی،مردساالری قومندان ساالری،، رسمی استبدادنبود قانون،، دولتپاشیدگی  !ا

زن  ،جنگ طوالنی ،بیگانه،تعصب و تبعیض،توطئۀ  مدهش فقر،روانی ،بیماری خرافه پرستی،مرکب جهل
تخت کشور در پایبه حیث یک فاجعۀ کالن ... عواملی است که مرگ فرخنده را ،انحطاط ذهنی،ستیزی،کافر ستیزی 

زار جلوه می کرد،.می کنددر نزدیکی ارگ در مالی عام ایجاد 
 
 تدیده شد که چگونه ظرفی جماعتی که معصوم و بی ا

 منفی خود را در خشونت صحرای  ی نشان داد.

و دو صد تماشاگر فیلمبردار،بطور دسته جمعی برای کشتن یک زن اقدام می کنند.این فاجعه دوصد انسان حمله ور 
رند ، حمله و  خشونت در تار و پودش نهادینه شده است.همۀ مردان انواع  در بستر اوضاع و فرهنگی رخ می دهد که

و حس همدردی از احساس و ادراک شان حذف گردیده است.هیچ کسی توان تفکر ندارد و همگی با لگدو سنگ بطور 
دسته جمعی فقدان احساس انسانی را اعالم می کنند.چگونگی قتل و ابعاد فاجعه نشان میدهند که خشونتگران شاه 

ونت بوده اند. اینان در کورۀ سی و شش سالۀ جنگ و دربدری  دو شمشیره هر کدام بقدر توان دارای تجربه و فکر خش
به پختگی رسیده اند.اولین تجربه های خشونت را در خانواده و بازار انجام داده اند و تصور خشونت را از تربیت سنتی 

د و نه نجذب کرده اند.این رعیِت مذکر چندصد نفرۀ شهر نشین،که نه طالبند و نه داعش،نه بوکو حرام او مذهبی 
وصد دکه با هیچ معیار و ارزشی در قرن بیست و یکم همخوانی ندارد. دوند می یالقاعده، برای خلق فاجعه و خشونت

 مرد حمله ور با زندگی انفعالی،در یگانه مکانی که می توانند متشکل شوند،میدان خشونت است.

اص ۀ اشیاء و اشخدربار گذارند که نمی خرافی( روانی،تعصبات )جنسی،مذهبی،سنتی،تربیتی،این جماعت را 
..این . ، نه حقوق و تکلیف خود را بشناسد و نه حاضر باشند به حقوق دیگران حرمت بگذارندبیندیشندمستقالنه 

نبه منابع ،تا حدودی  سطور  در باالی اینناتوانی ها و صغارت ها را از چه منابعی تغذیه کرده اند؟ 
 
پرداخته  و ذخایر ا

یا چنین شهرام.
 
یا کابل کنونی می تواند شهروند  ا

 
نشینان پتلون پوش و کاله پوش  را می توان شهروند و مدنی نامید؟ ا
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یا واژۀ رعیت به مفهوم زیر دست و تبعه به مفهوم تابع ،بر حالت 
 
ن داشته باشد؟ا

 
به مفهوم فرهنگی،عقالنی و مدرن ا

 ه جرگه ی  ی،تبعه نوشته اند نه شهروند!؟پریشان ما صدق نمی کند؟  در قانون اساسی کشور،بعد از غور لوی

تن باستانکابل هنوز به لحاظ فرهنگی و فرنگی به شهر تبدیل نشده است.
 
ید و ب مقولۀ شهر و شهروند در ا

 
وجود می ا

تن در قرن پنجم 
 
رای افالطون و ارسطو به مفهوم سیاسی تبدیل می گردد.ا

 
شهری و  تمدندارای  در عصر پریکلسدر ا

گاهی وحقوق مدنی سی و پنجهزار شه
 
تن کسی است که دارای ا

 
روند است) به استثنای برده،زن،مهاجر( و شهرونِد ا

تن با سی و پنجهزار 
 
تنی یک انسان فعال سیاسی است... با این شیوه و این نوع بینش است که ا

 
است .هر شهروند ا

یگیری، قانون اس
 
 دبیات،ا اسی،احزاب، علم،هنر،شهروند اش،تفکرات و ارزشهای  ی مانند:  دموکراسی، مشروطه، را

استمدار، سی ،  مؤرخ معمار، فلسفه و مباحثه  را ایجاد می کند،ده ها شاعر،فیلسوف ، هنرمند، نویسنده، ممثل،
ه چرا در ک ، خطیب ، ورزشکار،... را در دل کوچک خویش می پروراند... باید بخود بیائیم و خود را بکاویمپیکرتراش

جای خالقیت های علمی و هنری،چند صد)دانه( مرد متعصب و احساساتی باالی ب پایتخت شش میلیونی کابل، یک
فرینند که دنی

 
د و نشان ای انسانی  را در شرم فرو میبر یک زن)فرخنده( بطور بیرحمانه حمله می کنند و فاجعه ای می ا

 میدهند که کابل هنوز به شهر فرهنگی تبدیل نشده است !؟

 متعصبهای  کله

،جای تعجب نمی شود اما زمانی که در کلۀ هر مرد روشنفکر چند تا طالب خوابیده است سنتی مرد هر کلۀدر اگر 
یدار بو دیالوگ  عملجریان  این موجودات درونی در نفس می کشد،جای شگ فتی و لرزیدن می شود. محتسبچندتا 

زاده و نقاد به ظهور برسد.       می شوند
 
 و نمی گذارند که فرد به حیث انسان ا

 ست.او مردساالری  ،مذهب عنعنهبند سنت،ما محصول جامعۀ استبداد زده و سنتی هستیم.نسل ما زائیده  و پا
را  ند.مهم این نیست که یک زن بوده ا شهرشناور شدند،گ فته می شود که مردان عادی  فرخنده خونکه در  جماعتی

 سِت سکوالرمدرنید یا یک ُبر مذهبی می  مرد مهم این نیست که  سر یک زن را یک،طلبهمی ُکشد یا یک یک روشنفکر 
ی سازد یا یک حزب راست. طرز نگاه و عملکرد افراد و مهم این نیست که استبداد دولتی را  یک حزب چپ مستقر م .

مرد عادی متکی به عنعنه و مذهب خویش به تعصب و خشونت  گروه هاست که مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد.
            ونت میبرد.و خش استبداددست به ،خویش و گروه تحصیلیافتۀ چپ و راست متکی به ایدوئلوژی  دست می زند و مرد

نکه به عقیده و ایدوئلوژی رسیده باشند 
 
مردان مستبدی که زیر نام عقیده و ایدوئلوژی دست به خشونت می زنند،بی ا

ین خطرناک ترین نوع خشونت هماند. و دست به خشونت زده به فرمان شخص اول یا هستۀ توتالیتر تمکین کرده
سال پسین پر از خشونت های  36و ایدوئلوژی صورت گرفته و صورت می پذیرد. دینخشونت های  ی است که زیر نام 

خشونت های خانگی و بازاری را غیر مستقیم گروه هایچپ و راست بوده است.اینگونه خشونت های رسمی ست که 
   می کنند.حمایت و تشویق 

نگاه  ما روشنفکران زخمی و جنگ دیده هستیم
 
و متعصبین ن محتسبیما زمانی که به پای نقد یا دیالوگ می نشینیم،ا

یند.کالمی با سپر و شمشیر درونی ما 
 
غیر از خود دیگران را رد مینمایند.کافی است که از خود بپرسیم که به میدان می ا

تبدیل شویم.چرا ما نمی توانیم تن به دیالوگ و همسوی  ی بدهیم؟دلیلش  ملی و  م به یک قدرت مدنیچرا ما نمی توانی
یم  از همینروست که ما با کسی به توافق نمی رس.در کلۀ روشنفکرانۀ ماست و چند تا طالب چند تا محتسب موجودیت 

م) تعصب نده ایچون در دایرۀ انواع تعصب و احساسات گیر ما دعوا هستیم.حتا با خود نیز در جنگ و 
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مان  ( هر چی تالش می کنیم تالش های گروپ ی،ایدوئلوژیک،روانی حزبی، سمتی، بانی، ،زقومی جنسیتی،مذهبی،
مشکل  خود با کلۀ در جهت همسوی  ی و ساختن یک حرکت کالن و نجاتبخش به ثمر نمی نشیند چون با درون خود

زاده داریم و خود را بناحق روشنفکر و 
 
زادی دفا نشان میدهیم. ا

 
س در هزار و یک نوع قفناخواسته  ع می کنیم اما از ا

هنین
 
و  درون خود را با صداقت،اگر  نسازیم ون خود را با اندیشیدن و بحث و مدارا پاکیزهاگر در ایم. گیرمانده های ا

گاهانه از 
 
مل صیقل نزنیم،اگر بطور ا

 
ن جماعنشویم ،دور  ذهنی و گروهی مردساالری،تعصب الک تا

 
تی که ما نیز با ا

 .فرق زیادی نخواهیم داشت ریختند، فرخندهبر با نعرۀ هللا و اکبر 

 پایان بحث

سیای  ی در ارتباط به خودکامگی در مشرق زمین دنبال گردد،باید گ فت که خودکامگی 
 
" اگر بحث پیرامون شیوۀ تولید ا

درین خطۀ جهان سابقۀ کهن دارد.ارسطو فیلسوف یونانی اولین کسی  میباشد که پیرامون خودکامگی شرقی سخن 
 ح میکنند،زادۀ ساختار های اقتصادی و اجتماعیبدانگونه که ویتفوگل و همفکران او مطر  خودکامگیگ فته است... 

اولیه این خطه نبوده است.البته بعدًا یک نوع خودکامگی خاص در اثر عوامل اقتصادی و سیاسی بویژه تهاجم و یورش 
بر مردم تحمیل گردیده است.این خودکامگی هم به سبب موجود بودن خصومت های دینی،درگیریهای قبایل و 

سنگین،و ثروت اندوزی و بهره کشی بی حد  حصر حکام و بخصوص این واقعیت که چون اک ثریت گروهی اخذ مالیات 
بادانی نداشته اند.بناًء 

 
مامداری ز خودکامگان یورشگران و متجاوزین از برون بوده اند،عالیق زیادی هم به عمران و ا

ن بسر میبریم،به سبب قلت پایداری چندانی بهره نداشته است.این درست است که در خطۀ که مااز شان هم 
 
 در ا
ب ،این متاع از گذشته های دور تا حال،از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

 
 .".ا

سیای  ی
 
سیا دوک تور عزیز گردیزی/ از شیوۀ تولید ا

 
 44 - 34تا لیبرالیزم نوین در امریکا/ ص   در ا

 

 پایان

 2015پریل 

 فرهود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپاورقـ

  فرخنده مرگ صحنه های واپسین

مل اند:درین 
 
 لحظه ها چند رویداد  قابل شناختن و تا

 .نفر است 400. قاتلین و جمعیت تماشا چی حدود  1

.درین صد نفر از ک ته نفر است 100فرخنده سنگ بزنند،بیش از سوختۀ . تعداد کسانی که عالقه دارند بر جسد  2
یا می توان اگوری های مختلف سنی،تحصیلی ، قومی و مذهبی اشتراک دارند.
 
لی دعا کرد که چند تا اوباش از بی عقا

فریده اند؟
 
 چنین حادثه ای را ا

تشین فیلمبرداری نمایند،بیش از  3
 
.اینهای  ی که نفر است 50. تعداد کسانی که با اشتیاق میخواهند از جسد ا

یا میدانند که چرا حادثه را  مستند  می سازند؟
 
 نیست؟ باین مستند سازی از ترس و تعص میخواهند فیلم بگیرند ا
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یا با .  4
 
یا خوشحال هستند که زندیقه در پیش روی شان می سوزد؟ ا

 
چند صد نفر تماشاچی چرا منفعل است؟ا
 چشمان خود بسوی جسد سنگ نمیریزند؟

یا نشان نمی دهد که حمله کنندگان دچار  5
 
نرینگی)مردساالری( ،تعصب غریزۀ . حضور جماعت و عمق خشونت ا

 مذهبی و اضطرب اجتماعی اند؟

ن تابلی تهچرا به مکانی تبدیل گش،بجای عبادت و درمان،مالی تعویض نویس و پناهگاه زیارت.  6
 
ت های که در ا

 اندوم مخفی شده اند.جنسی و بسته های ک

دمهای . قتل  7
 
متعصب در زیر تعمیر های  ی ) تعمیرهای سرک و مسجد( روی میدهد که  ،سنتی وغیر مدرن بوسیلۀ ا

  است. در کابل دورۀ امانیمعماری مدرن از  یگانه  نمونه های باقیمانده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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