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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 15/02/2020          داؤد موسی

 ؟ ساالری مرد   چرا
 

ینست که اگر انسان هم مثل بعض حیوانات از قبیل پرندگان، تمساح، ا یک تیوری در مورد مرد ساالری مشعر بر

ممکن که برای هزینۀ تولید تخم و پروسۀ چوچه کشی زن و مرد به اشتراک هم این بود،  مار وغیره تخم گزار می

لیت را مساویانه بر عهده گرفته و تفوق یکی بر دیگری مطرح نمی گردید. اما اینکه مشیت الهی یا طبیعت ومسؤ

مان با فه را تا مرحلۀ زایانسان روند فعلی را در پیش گرفته است، منتج به این گردیده که اول زن باید برای نه ماه نط

قبول همه اختالالت فزیکی و روانی آن در داخل وجود خود بپروراند. ثانیاً مسؤولیت نگهداری طفل تا زمانی که به 

پای خود روان شده و تا حدی مدافع جان خود گردد، بر عهدۀ مادر است. پس این دو واقعیت بالنوبه موجب عطالت 

 ا معتکف در خانه می سازد.ضعف بنیۀ زن گردیده و او ر و

برعکس، مرد باید در چنین حالتی برای تدارک امرار معاش خانواده اش بیرون رفته و با خطرات ناشی از حوادث 

ها سال، مرد یک موجود قویتر  طبیعی و حیوانات وحشی دست و پنجه نرم نماید. در پایان کار بعد از گذشت ملیون

او ازین "قدرت خدا داد" این بود تا زن را محکوم و مجبور به متابعت از خود بسازد.  بار آمده و اولین استفادۀ سوءه ب

 جای می کشد که مردان زن را نه تنها ناقص الخلقه، بلکه ناقص العقل نیز بپندارند.ه رفته رفته کار ب

 های فارسی و پشتو عبارت اند از :  ثار این پندار در زبانآاز  چند مثال

شجاعت، صداقت، کاردانی و غیره صفات خوب او  خاطره چنین یا چنان بکن".  یا اگر بخواهند یک زن را ب"اگر مرد استی، 

در مثل دیگری از زبان بعضی از ما می شنویم و می خوانیم که  توصیف نمایند، میگویند "فالنی یک زن مردانه صفت است". 

ش ممکن است باالی زن اول خود سه انباق دیگر آورده باشد.  اما "از سگ وفا و از زن جفا".  این در حالی که گوینده آن خود

 مردان ما خوش ندارند درین موضوع وارد بحث شوند.
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و پرندگان نیز وجود دارد. از  -مخصوصاً  پسان داران  –خارج از عالم انسانان، مردساالری در میان اکثر حیوانات 

آن همواره از آن قوی ترین حیوان ماده میباشد. از عجائب دیگر  ت درین مورد هم یکی کفتار است که سر خیلیآاستثنا

 باشد که جنس مرد آن حامله گردیده و میزاید. طبیعت هم یکی دیگر اسپ بحری می

ت این سیستم وجود گفتند. حسب مقررا در میان اقوام رومن های قدیم پنداری وجود داشت که آنرا "سیستم ِگنز" می

نی بود که مرد هرچه می خواست دران کاشته می توانست. معنی این گفته این است که دوام زن تنها به منزلۀ یک زمی

سلسلۀ نسل یک انسان و انتقال خواص به اوالدش تنها از جانب مردان صورت میگیرد و نه از طریق سلسلۀ زنان. 

 باشد:   آن قرار ذیل مینیز صورت گرفته است که ترجمۀ  سورۀ النساء 223آیۀ کریمۀ نمبر این موضوع قسماً در

 

 (1خواهید ) یم   راهی که هر   اهی اتن از  هب کشتزار  پس ردایید   اهی شمایند. کشتزار  شما  زانن
 

 در جهان شرق تا امروز هم پندار گنز طرفدار زیاد دارد. چنانچه سلسلۀ اوالد بنی هاشم )سادات( و در نتیجه افتخار

این واقعیت علی الرغم این که چون از پیغمبر مقبول  رسد.  و اوالد مردینۀ آنها می ارتباط  به آن تنها از پدر به پسر

دختر آن حضرت  )رض(ما کدام اوالد ذکور باقی نمانده بود، همین سلسله از آغاز با اوالد ذکور حضرت فاطمه 

ض( رن ابو طالب )صورت گرفته است.  یعنی به حساب ِگنز، همگی سادات ما از پشت حضرت خلیفۀ چهارم عنی اب

 )ص(.باشند و نه از خود آن حضرت  می)رض( پدر اما حسن و امام حسین 

تر جلوه دهند، مدعی که خود را از سادات دیگر نیز بر در ارتباط به همین موضوع، برخی از سادات ما به این دلیل

.  در حالی که واقعیت باید رسد میص( گردد که شجرۀ خود شان با چند نسل کمتر از سادات دیگر به آنحضرت ) می

 برعکس آن باشد. به این دلیل: 

وقتی امکانات کامیابی یک پدر از قوم سادات را با یکی از اقوام غیر سادات که هر دو برای دختری از فامیل دیگری 

هند. د با کمال افتخار به فامیل سادات جواب مثبت می بگیریم، واضح است که فامیل دختر طلبگار می شوند، در نظر

سن کمتر ازدواج نموده و زود تر صاحب اوالد گردند. وقتی این ه گردد که اوالد سادات ب این واقعیت باعث می

شود که در بین همین دو مقطع  پروسه را در دراز مدت )مثالً در طول یک یا چند قرن( در نظر بگیریم، دیده می

هایی که سلسلۀ نسل شان تا شخص  ء از طریق مطالعۀ فامیلهای سادات بیشتر بوده است. اثبات این ادعا تعداد نسل

وضاحت معلومست )از قیبل فامیل ملک حسین پادشاه سابق اردن، پادشاهان مراکش و ه ریخ و بأمقبول درج ت پیغمبر

 صورت گرفته است. –که غیر سادات بودند  -های هم زمان شان  سوریه( با سلسله های فامیل

 دور ماندیم و بر می گردیم به اصل مطلب:ه )چرا مرد ساالری؟( کمی بمثلیکه از مبحث اصلی 

هایی که در چند قرن اخیر بعمل آورده اند، به این نتیجه رسیدند که اکثر  بر اساس کاوش علمای باستان شناسی، 

در واقع مجسمه هایی که از نقاط مختلف جهان بدست آمده است، آنچه مربوط به خدایان بوده، اکثریت قاطع شان 

 یباً سه هزار سال پیشکه تقرهای پیشین  ارباب االنواع بوده و دارای اناتومی زنانه بودند.  دلیل آنهم این که انسان

                                                             

 باید گفت که ترجمه و تفسیر این آیۀ مبارکه جنجالی را بین مفسرین براه انداخته است. -1 
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زندگی خود را مرهون فرا  زراعت را کشف نموده بودند، همینو طوری که زمین را واجد تمام خوبی ها دانسته، و

همین دلیل یعنی صاحب "ماشین انسان سازی" مقدس می پنداشتند. ه ز بآورده های آن یافته بودند، وجود زن  را نی

ریخ می باشد، از یکصد تجاوز می أتهای آنانی که اقوام مختلف بشر به خدایی گرفته اند و درج صفحات  تعداد نام

رگا، در مصر و د   نماید. از جمله اِشتار خدای توالد و تناسل در بین النهرین، هیبو پوتینی در جنوب شرق آسیا، آیِزس

اِندرا و آگنی در هند. این پندار تا چهار هزار سال قبل نیز جریان داشت. اما همین که انسانان یک عده از حیوانات 

کثرت آنها موجب تشکیل رمه ها گردید، این حالت جدید  بز، گاو، شتر و غیره را اهلی ساخته و از قبیل گوسفند، 

های همسایگان ه بر چراگا شد، مجبوراً  ر نیامدن باران چراگاهای شان خشک میباعث گردید که هر گاهی که از اث

درین مقطع مردان با استفاده از قدرت فزیکی خود سیر قدرت  گردید.  تعرض نموده و این امر باعث ظهور جنگ می

 اجتماعی را به نفع خود گردانده و زنان را از اریکۀ قدرت فرود آوردند. 

ر این نوشته گفته آمد توسط مندرجات هیچ یک از کتب آسمانی تأیید نگردیده است. اما حضرت آنچه که در بند اخی

که خدا را زن می پندارد کافر است. در قرآن  اولین شخصی بود که مدعی گردید که خدا مرد است و هر )ع(موسی 

می باشد. اما این حقیقت به مجید نیز همه صفات و ضمائری که  در شان خداوند )ج( ذکر گردیده به صیغۀ تذکیر 

 هیچ صورتی "بی جنس بودن" ذات الهی را نفی کرده نمی تواند. 

زی دختران خدا می الت، َمنات و ع  نام های ه یک عده از اعراب بت پرست عصر جاهلیت، سه تا از بتان خود را ب

می فرماید که "آیا نه دیدید الت و عزی را؟ و  سورۀ النجم 19آیۀ وند کریم )ج( در رد این ادعاء در پنداشتند و خدا

موضوع قابل ذکر درین   دختر روا میدارید؟ ". ]برای خداوند[آن سوم دیگرش را که منات باشد. آیا برای خود پسر و 

شتن ( برای خود دا2" )لم  یِلد َو لَم یولَدمورد اینکه مراد ازین آیۀ مارکه به هیچ وجهی چنین نیست که گویا خداوند "

حتی بر مبنای رسوم  –کر غلط مشرکین عرب فمتوجه تبلکه مسلمانان را  داند.  اوالد ذکور را بر اناث ارجح می

 باشد.   سخیف خود شان می

ید، ساختار وجود او آ حقیقت واضح دیگر اینست که یک طفل انسان در لحظه ای که از بطن مادر خود برون می

ش تمویل گردیده است.  عالوه برین تکمیل تشکل شخصیت انسانان تا سن دونیم فیصد از وجود مادر 99،99بیشتر از 

. پس حقیقت غیر قابل انکار ندبرد همین مدت را در دامان مادر بسر می ل اکثراً سالگی به پایان می رسیده و اطفا

قتی یک صحابی از پیغمبر برای همین است که و و نه از پدر.  باشیم  اینکه ما اصالً به درجۀ اول اوالد مادر خود می

 :خدا خواست تا به او نصیحتی بنماید تا موجب رستگاری او گردد، آن جناب در جواب فرمودند که

 " اول خداوند )ج( را به یگانگی بشناس و بعداً احترام مادرت را  در نظر داشته باش".  

مادر تأکید نمودند.  در بار دیگر چهارم احترام آن جناب تکراراً بر احترام  چه؟" و "دیگر صحابی دو بار پرسید که 

 به پدر او را نیز توصیه نمودند.

                                                             

 از کسی زاییده است و نه کسی ازوآیۀ سوم سورۀ اخالص که در صفت خداییست که نه خودش  -2
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مقابل جنس زنان عبارت از پرداختن اجرت کمتر از مردان در قبال خدمت همگون ه نوع نرم وعالم شمول خشونت ب

ها در هر سه روز یک زن بوده و مثال نوع حاد آن در کشور ال سالوادور وجود دارد که در آنجا در سال گذشته نه تن

 به قتل رسیده است، بلکه محاکم محلی نیز هشتاد در صد متهمین را تبرئه نموده اند.  

ت، اسارت بیگانگان بوده اس که من حث یک مشت سندان شکن یکی از افتخارات آن نرفتن زیر بار ملت افغانزعم ه ب

یستادگی مقابل قدرت های جهانی به اثبات رسانده اند. این ( با ا3در یکی دو قرن اخیر این واقعیت را تا اندازه ای )

 کشور ما همراه می هایی ازعدم مؤفقیت انگلیس، روس و اکنون امریکا در مورد تأیید خارجیان نیز با دادن مثال امر

نا باشد. اما از بخت بد در یک مورد سنت شکنی همین قوم مورد مالمت جهانیان را فراهم آورده است و آن رویۀ 

باشد(. سخن فراتر درین چند بیتی که شاعر آن را نه شناخته، از هنر مرحوم  مناسب آن با جنس لطیف )زنان می

 ظاهر هویدا بگوشم رسیده است:  

 ـدعیفـان بشکنبشکنــد دســتی که بـازوی ضـ   ـکندرق زور مـندان بشـه فنـازم آن مشتی کـ

 دبشکنـار مـغیـالن ـو خـکـ *  پـا  * دارد آن    ر پـاــر دختری در زیـــاید کنــد هرا ش پنبــه

 جای شیشه سندان بشکنداست  (4)سنگ اگرسخت    گ سختخار سند افتـشه بشکسـتن نباششیــ

 ـندبشکان ن نـــازم که درب قصر سلطزور آ   کس تـوان کردن خرابـۀ درویش را هر خان

 

 ******** **** 

 

 تذکر: 
العه را مط ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشتهگاه هر

عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان  کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر
 رهنمائی شوند!
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تاریخ، همسایگان ما هرکدام به نوبۀ خود، توانسته اند که بر برخی از خاک ما حکمروایی بنمایند. از قبیل ساسانیان، اگرچه در مسیر  -3
 یسلجوقیان، شیبانیان، سامانیان، صفویان، مغل و اخیراً پاکستان نیز در هوای آن پر پر می کند. از قوای دور دست هم یکی یونانیان باختر

 ور ما حکم رانده بودند.که برای چند قرن بر کش
 .مرحوم هویدا درین آهنگ همین مصراع را دو بار خوانده و در یکی لفظ "سخت" را بکار بده، و در دیگری "مرد" را» -4

 


