بصی دهزاد
نوشته  :ع .ر

ی
سنت و بازتاب آن باالی نقش
فرهنگ تفکر
اجتمایع زنان
ی
ی
با ابراز سپاس و ابراز قدردان بزرگ از همایش اروپان زنان افغانستان که ابتکار یک کنفراس بکر و
جالب امروزی را روی دست گرفته اند .این کنفرانس چند موضوع حایز اهمیت جدی  ،مرتبط به
ی
ی
کنون و اثرات ی ی
سن و عنعنات مسلط
نقش و جایگاه اجتمایع و مدن زن را در جامعه افغانستان
جامعه بر این نقش و جایگاه را به برریس و تبادل نظر قرار یم هد.
فرصت برایم ی
ی
نی داده شده است تا موضوع "
بدون شک برایم موجب افتخار بزرگ است که
ی
فرهنگ تفکر ی
ارزیان گیم.
سنت و بازتاب آن باالی نقش اجتمایع و مدن زن" را به
ی
قبل از آنکه بر اصل موضوع داخل بحث گردیدم ،باید ی
مکت کوتایه بر مفهوم تعلیم و تربیه
اجتمایع نمائیم که فرد بخصوص یک زن در یک اجتماع کوچک مانند خانواده تولد میابد ،بزرگ
ی
میشود  ،و در همان اجتماع کوچک به تکمیل شخصیت و رشد جسیم و روان خویش نایل میگردد
که بالخره این فرد با همان کر ی
کی و شخصیت کسب کرده شده اش  ،داخل اجتماع میگردد و با
همان شخصیت وکر ی
ی
مییدازد .همانگونه که در یک
کی اجتمایع خود به
تامن روابط اجتمایع ر
تناسب عمل و عکس العمل ،خود بر جامعه اثر میگذارد  ،پدیده های مسلط اجتمایع رفتار ،کردار
ٌ
و تفکر اجتمایع وی را ی
نی تحت تاثی قرار میدهد.
پس برای توضیح و شناخت این شخصیت و کر ی
کی اجتمایع باید خویش را بر چند سوال مدخیل
متمرکز سازیم:
ی
آیا فرد در رشایط مصئون خانواده گ پرورش یافته است؟
ی
آیا شخص خود در فضای فشار های روان ،خشونت های مختلفه اجتمایع  ،فقرمادی و معنوی
ی
 ،عقب مانده گ فکری والدین بزرگ شده است؟
ست ،از تولد تا سن رشد ،از جانب والدین در شکل گیی شخصیت و کر ی
آیا فرد در هر دوره ی
کی
اهنمان  ،مواظبت و تشویق قرار گرفته است؟
اجتمایع مورد توجه  ،ر
ی
ی
ی
ایا پدر و مادر طفل شان را در دوره های کودگ و نوجوان در روشت و شناخت انکشاف جسیم و
ی
تغیات ر
ی
جنسیت و هورمون قرار داده است تا فرد به خود شنایس جسیم ،
نایس از آن در رشد
ی
ی
شخصیت خویش نایل گردد؟
روان و

ی
آیا فرد در نوجوان از جانب والدین در شکل گیی و تکامل شخصیت کمک و تشویق شده است تا
ی
توانان ی
بهیین انتخاب را برای حال و آینده
نوجوان بتواند مستقالنه فکر کند و تصمیم گید و
خودش داشته باشد.
آیا طفل و نوجوان با مهر  ،محبت و گریم خانواده بزرگ شده ویا اینکه پیوسته در ین توجیه ،
ی
ی
ی
توهن و تحقی قرار گرفته است .
شخصیت ،مورد دشنام،
خود گردان
و بالخره آیا پدر و مادر از درجه ذکاوت ،رشد فکری و عقیل فرزند خویش یک دید واضیح داشته
است تا بداند که تا کدام حد میتوان از فرزند توقع نماید که طفل و یا نوجوان چه میخواهد و چه
ی
توانان تفکر و آینده ی
بیت را برای خود داشته باشد و دهای دیگر که همه از
میتواند  ،تا چه حد
دیدگاه پیداگوژیک و فنون دیگر علوم اجتمایع حایز اهمیت اند.
ر
بخش از روان اجتمایع هم از همان زوایا شکل
رسوم و عنعنات و سنت های اجتمایع هم بحیث
گیی کر ی
کی و شخصیت فرد را تحت تاثی قرار میدهد که والدین آنرا از جامع کوچک (خانواده)
محیط و اجتمایع بزرگ ( محیط) کسب نموده و آنرا به فرزندان خویش انتقال میدهند.
پدیده های روان اجتمایع مانندعرف  ،تعامل رسوم و عنعنات سخت جان ترین پدید های اند که
ی
در یک پروسه طوالن شکل گرفته اند تغیپذیر میگردند و با پدیده های جدید در تقابل قرار
میگیند .که ما آنها را تضاد نو و کهنه مینامیم.
ی
افغان خویش برمیگردم .
آکنون من بر جامعه
من و ماها همه در جامعه بزرگ شده ایم که نمیتوانیم دور از خصوصیات پذیرفته شده در روان
ی
ی
جامعه افغان زنده گ کنیم .اگر در برابر آنها ایستاده شویم و بر علیه آن مخاصمت نمائیم ،در
بدبیت و ی
ی
حت به فشار،نفرت و خشونت مواجه میگردیم.
محیط  ،خانواده و جامعه به انزوا و
ی
ی
افغانستان جامعه با رسوم و سنت های مختلف اند که در یک پروسه تاریخ یعت قرنها شکل
ی
گرفته که اکنون برای هر یک خود ما پذیرفته شده اند و از دیدگاه اخالق یک مسئولیت فردی
میدانیم تا آنانرا در زنده یگ فرزندان خویش تطبیق نموده و مشورت دهیم ،ی ی
عت اینها را بحیث
ی
ضابطه های خانواده گ و اجتمایع به آینده گان انتقال میدهیم.
چند مثال عمیل:
ی
" کاری نشود که بر غیت خانواده گ ما برخورد"
" نباید ی
حن شندیدن گفته های بزرگان با دو چشم طرف مقابل ببینید"
ی
ی
ادن است" .
"زبان بدل کردن با پدر  ،مادر و برادران بزرگی گستاخ و ین ی
وقت یک طفل عالقه به سهیم شدن در یک بحث گردد ،به وی گفته میشود که " شما ی
ی
چیی
ی
ی
هست" .
نمدان ،کالنکاری اجازه نیست ،ویا تو خورد کالنکار
ی
ی
در مثال دیگر :نکاح یک بیوه برای برادر متوق یک مسئولیت خانوادگ و حفظ غیت در منطقه
است.
اگر این و یا آن شود ،دیگران در مورد باالی ما تبرصه بد خواهند کرد.
ی
ی
روان در خانواده خودم نیی
اگر واضیح تر بگوئیم ،ممکن خشونت خانواده گ به شکل جسیم و یا
وجود داشته بوده است که همان سنت های اجتمایع بر آنها مهر ر
مشوعیت زده و برای ما هم
قابل پذیرش گردیده که آنها را با خود در زنده یگ خانواده یگ خود ی
نی انتقال خواهیم داد.
یک تمرین کوچک برای خواننده :حاال شما هرکدام برای یک دقیقه سکوت کنید و چشم های
تان را ببندید و یکبار خود را به گذشته خویش برگرانید و گفته های باال را در ذهن تان تدایع نمائید
که چه را دیدید ،چه را آموختید و چه را به فرزندان تان انتقال دادید.

ی
سوال  :چقدر آنها را حاال خود اشتباه دانسته و یا خود را قربان آنها میدانید؟ در صورت که جواب
بیل باشد ،آیا باز هم شما ی
عن اشتباه را برای فرزندان تان تکرار میکنید؟ جواب خود تان برای خود
تان.
باید بر این امر متمرکز شده که این سنت ها و رسوم غی پسندیده در قدم اول اطفال و زنان را
ی
ی
قربان میکند .نتیجه بر آن میشود که ما بحیث انسان های قربان شده از رسوم و سنت های
ی
ی
خوشبخت و حق انتخاب برای خود و آینده خود
خشن اجتمایع از اپتدان ترین حق حیات ،حق
ی
محروم میگردیم و تن به بد ی
بخت  ،بخت  ،طالع نصیب و قسمت  ،در پیشان نوشته شده و صد
ی
ی
دوست ی
بن زن و
ها نا مالیمات زنده گ میدهیم .ما از پدر و مادر و مال امام میشنویم که عشق و
مرد بعد از ازدواج به وجود میآید پس نتیجه این است که ازدواج در عالم چشم و  ،گوش و دهان
ی
پیشبیت بر یک جوان تحمیل میگردد.
بسته آغاز و با آینده مبهم و غی قابل
در سطح اجتمایع موضوع بدنایم قوم  ،مداخله مال امام و ریشسفیدان قوم یک موضوع مهم
جدی است.
مثال :در بسیاری مناطق کشور تا سطح جرایم شدید که در قانون بحیث جنایت توضیح گردیده
ی
پیشبیت شده است ،در یک جرگه به اصطالح قویم و یا
است و حبس طویل و یا دوام برای آنها
ی ی
ریشسفیدان حل و فصل میگردد  .در نتیجه مجرم نه تنها مصئون از مجازات قانون باق میماند،
بلکه یک ی
دخی جوان ی
نی به بد داده میشود که در حقیقت جرم اول خود زمینه ساز جرم دوم
است  .دربسیاری از این حاالت ی
دخیان در سن صغارت در عقد نکاح بزرگساالن داده میشوند که
نظر به اساسات حقوق ر
بشی در حکم جرم مجاز یان پیش ی
بیت میگردند.
ییک از فکتور های حفظ این سنت ها و عرف محیل و منطقوی نقش مال امامان عقب مانده است
ٌ
که این رسوم را با بعض مسائل مذهت رو پوش و نسبت داده  ،ر
مشوعیت میبخشند ،که اصال
ی
نمیتوان آن دالیل را در نصوص کتاب الیه ما مسلمانان جستجو نمود .
فکتور دویم موضع روشنفکران و تحصیل کردگان در برابر این سنت ها است که در یک چهره
روشنفکر و تجدد پسند اند ویل در چهره دیگر هیچ گونه موضع در برابر این سنت های ضد
ی
حقوق اولیه انسان از خود تبارز نمیدهند و با همان چهره روشنفکری و تجدد خواهانه خود در
محیط و خانواده خود عامل حفط و تسلط سنت های نا پسندیده و خالف ارزش های حقوق
ی
انسان میشوند .دیده شده است که ی
بشی و خواست های ر
ر
اکی روشنفکران و تحصیکرده
مشوع
های مناطق مختلفه کشور خود تابع رسوم و عنعنات ی
منف محل و منطقه خود اند.
ی
در سطح جامعه بزرگ افغان و دولت ما تقابالت و تناقضات واضیح را میان ترکیب اجتمایع و
ی
نست تکنوکراتها
سیایس دولتمداران میبینیم که میان سنت گر یان قویم و
مذهت  ،تجدد گران ی
ی
ی
عرض وجود نموده اند .در ی
عن حال تناقضات در متون قوانن هم ییک از فکتور های اند که
ی
فرهنگ تفکر ی
سنت را نه تنها سخت جان نگهمیدارند بلکه به نسبت تسلط سونایم بنیادگران
ی
ی
جهانبیت های عقب
اسالیم این فرهنگ سنت گران روز تا روز مدون تر گردیده  ،اندیشه ها و
گرایانه را شکل و فورم میدهد و به روان مسلط اجتمایع جامعه تحمیل میگردند.
به عنوان جمع بندی  ،برریس در این خاکه یک اصل تعمق و کاوش را متبارز میسازذ و آن این
ی
است که در رشایط و امکانات کنون سوال ،کاوش  ،نتیجه و انتخاب را باید به هم تلفیق داد و
راه های عمیل برون رفت را مطرح نمود.
در سطح میکرو ( فرد در جامعه کوچک):
ی
اولن سوال که در سطح میکرو -پروبلم مطرح میگردد این است که آیا خود برای خود و برای
حانواده و اطفال خویش در یک محیط گرم و پر از اعتماد بحث های گرم را باید براه انداخت و

یضر های سنت و تفگر ی
سنت را برای خود به بحث گرفت .آیا از خود سوال کرد که برحورد من با
این سنت های عقبمانده اجتمایع چه و چگونه است و چگونه خود را میتوان فارغ از این سنت ها
ی
ساخت و در عوض به حقوق اولیه انسان  ،حق انتخاب و حق خوشبخت شدن نایل شد؟
باید شجاعت ،تعقل  ،تفاهم و ی
هی بحث های فامییل را بکار گرفت .باید بدین ترس و تشویش
پایان داد که ترک سنت های عقب مانده مرا به انزوا خواهد کشانید .باید این انتخاب را برگزید که
ی
قربان آن هستم با خود به آینده گان خود انتقال دهم.
نباید اطفال ما سنت های را که من
در سطح ی
میو (محیط):
ی
مسئولیت بزرگ است که افراد صاحب تحصیل و آنهای که برای تجدد و ترق خوایه سنگ به
ی
ی
سینه میکوبند ،باید نه تنها خود را از چنگال سنت های عقب مانده و فرهنگ سنتگران رهان
ی
بخشند  ،بلکه در نوشته ها ،برامد های اجتمایع و بخصوص اطالعات جمیع و رسانه ن جهات
ی
ی
منف و ضد حقوق انسان آن سنت های را به باال بکشانند که روان خانواده ،جامعه و محل و
ی
منطقه خودش را در چنگال اسارت و عقب ماده گ فکری حفظ نموده است.
نباید تنها علیه خشونت و سنت های نا پسندیده اجتمایع حرف زد ،چکچک نمود و در ی
عن حال
خود در فامیل خود عامل تسلط آنها و مرتکب خشونت شد .مسایل مهم منجمله خشونت و
ی
ی
ی
موسیف و تفریخ
خشونت خانوادگ و محیل را نباید با نصیحت ها  ،شعر خوان ها و محافل
ی
متخصصن و
ارزیان و تحقیق گرفت و از
محدود ساخت بلکه باید جدی و با مسئولیت بزرگ بر
ی
نهاد های مسلیک همکاری و امداد جست.
در سطح مکرو:
ی
در سطح مکرو نقش نهاد های اجتمایع ،احزاب سیایس ،جامعه مدن حایز اهمیت جدی اند تا
چگونه با استفاده وسیع و جمیع از امکانات دنیای مجازی ،تلویزیون ها بحث های گرم را روی
اثرات ی
منف و ی
مرص تفکر ی
سنت بر انکشاف جامعه و تغی روان اجتمایع براه اندازند .امروز تناقض
بن ارزش های حقوق ر
قوانن مربوط به خانواده را ی
ی
ی
بشی و منابع دیگر
قوانن  ،منجمله
در متون
قانون منجمله عرف و تعامل را باید به بحث های گرم کشانید .من معتقد بر آنم که کشانیدن
بحث ها روی موضوعات عام در تغی روان اجتمایع و زمینه سازی تفکر سیایس پیامون رفع
سنت  ،ی
تناقضات در متون قانون و ضابطه های مولود فرهنگ تفکر ی
کمی در روان جامعه اثر گذار
خواهد بود.
ٌ
ی
بنا طرح های پیشنهادی مرتبط این موضوع را در چند موضوع مهم فرهنگ تفکر سنت گران
خالصه مینمایم:
ی
سازماندیه هفته مبارزه با سنت ازدواج های قبل از سن رشد اطفال  ،زیان های روان و جسیم وی
تکمیل شخصیت قربانبان آن در همکاری و سازماندیه جمیع نهاد های سیایس ،اجتمایع و مدن
در داخل و خارج کشور.
ی
ی
هفته مبارزه با موانع رشد جسیم و روان طفل و فضای مصئون انکشاف جسیم و روان طفل درخانواده
کنفرانس و یا ورک شاپ پیامون حق انتخاب همش( انتخاب من برای من یا انتخاب فامیل برایفامیل).
کنفرانس پیامون رسوم و عنعنات از پسندیده تا نا پسندیده.ی
ی
ی
قوانن مدن پیامون خانواده ،زن و طفل
کنفرانس حقوق پیامون تناقضات دراز توجه شما سپاسگزارم

