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 یادآوري فضیلت در

 هـم کـه کـسی کیـست؟ مـا ی نویـسنده بـود؟ خواهـد نوشـتنی نـوع چه ما نوشتن

 و پـا و دسـت هـم و نویـسد مـی هم. دید بازار و کوچه در را او توان می هم و نویسد می

 مـا کـه سـت زیچی آن اختیار در هم و نویسد می هم. است معرض در دهانش و گوش

 فیزیکـی حـضور آشـناییم؛ اش چهـره با ایم؛ شنیده را صدایش که کسی. آنیم اختیار در

احتماال و دارد
ً

دقیقا اگر الاقل یا ماست؛ رفیق 
ً

. اسـت دسـترس در آدمـی نیـست ها این 

 بیـرونش آمـاده قبـل از قـالبی از باشـیم مجبـور فهمیـدنش بـرای مـا کـه نیست چیزی

. بـشری قطـور فرهنـگ سـرانجام و ها نامه ،ها مقاله ،ها کتاب ،ها ترجمه الی از. بیاوریم

 عـوض جـز ،نوشـتن فنـون در جابجـایی جـز ،پاسخگویی جز ندارد راهی آدمی چنین

 بنویـسد طـور این بخواهد که کسی ،آدمی چنین. ما خاطر به و ما برای استراتیژی کردن

 بـن در ،دارد امکانـاتی هچ و نوشت خواهد چه که این از جدا ؛است روشن ما ی همه بر

 .نوشت خواهد ها سختی و ها بست

 مـرام و هـا نـشانه اولـین به بخواهم که آن از پیش حتا ،کتاب این سطرهای اولین در

 الزم انـسجام نویـسنده کـردم احساس ،باشد درک قابل من برای و شوم نزدیک نویسنده

 جـا همـان. شـوند مـی طـرح پراکنـده لمـسای و اسـت داده دست از بحث پیشبرد در را

احتمـاال و تیزبینــی دادن نــشان بــرای خواســتم مـی
ً

 گونــه ایــن از فهرســتی فــضل ابــراز 

 مـتن ی ادامـه در را گونـه ایـن از دیگری مصادیق کنم سعی بعد و دهم ترتیب اشتباهات

 مقاصـد گونه این من که البته. برسد انجام به ابتدا همان از نقد ی پروسه تا آورم دست به

 خـودت ،هـا نویـسنده متن ی خواننده چه و باشی نویسنده چه. شناسم می بخو را شوم
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 ،اصـول رعایـت ،بـودن ای حرفه. ای دیده باشی نکرده ؛ای  کرده را کار این بارها و بارها

 و .نـشود ظلـم معرفتی ی پشتاره آن ِچیز هیچ به که گونه آن طرح پیشبرد و نوشتن مناسک

 .است همین رستگاری آری

 گرفتـه صـورت کـه هـم جـایی آن معتقـدم که چرا. ام نداده صورت را کار این اما و

 و خوانـدم مـی را مـتن ی ادامـه بایـد. آید نمی ما کار به ،باشد درست هم اگر حتا ،است

 .بزند حرف است برداشته قلم که  آن تا شدم می منتظر

 بکتـا ابتـدای در کـرده سعی نویسنده که شود می شروع هایی قصه روایت با کتاب

 هـم کتـاب مهـم مطالـب ها این. کند نظر صرف ها آن بین در خودش تفسیر و تحلیل از

 و مـتن پرداخـت و ساخت در تعلیق از استفاده هم و وارشان سلسله روایت هم. هستند

گاه ی نویسنده حضور در خیرتأ هم  .اند آمده کاری برای هم کدام هر. آ

عمال ها قصه از پی در پی ی استفاده
ً

 کـرده جدا اش احتمالی وریکتی حالت زا را متن 

گـاه محقق ،نویسنده که است این بر گمان هایی متن چنین در. است  از مـشتی بـا ،مـا آ

 اجـرای بـا سـپس و کـرده باز را بحث درب فردی بینی جهان قولی به و پیشینی های ایده

 مبـانی از تـوجهی قابـل مقـدار ریخـتن بـا هـم یـا و شخصی ذهنیات از پاراگراف چند

 نیافتـاده اتفـاق ایـن ولی. کند می هموار نظر مورد نتایج برای را راه ،قطور کتب و اصلی

َدرک از شده ساخته فضای. است  تعـداد درآمـدن صـدا بـه و گفتن سخن یادآور ها قصه َ

 کنـاری به نویسنده. است زدن حرف حال در ترتیب به جمعیتی انگار. است آدم زیادی

 را مـن کتـاب ی ادامـه در نویـسنده بعـدی نتایج هرچند هک کنم اعتراف باید. است رفته

 کوچـک اجـزای ی بیهـوده سـعی ایـن ،هـا آدم شلوغی و ولوله این ولی است کرده قانع

 .است دیگری چیز جمعیت

 بـرای. شـود اسـتفاده مـتن در جابجـایی و ترتیـب ایـن از شـده سـعی که این دیگر

 اگـر امـا ،ندارد اهمیتی چندان کل در ها این هرچند ؛کردن دلپذیر و دادن نظم و انسجام
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 مقـدار کـه اسـت خـاطر این به اهمیتش. است مهم ما برای هم این! چرا بگویم راست

. دارنـد مـی دوسـت ادب اهـالی کـه ها نظم بی آن از نه هم آن. داریم نظم بی متن زیادی

 .عاری بی خاطر از. ضعف سر از نظمی بی

 لهأمـس همـین بـر هـم کتـاب اصلی بار معتقدم که ،بخش این ی نکته مهمترین اما

مخـصوصا ؛نباشـد خوشـایند خیلی بحث موضوع شاید .است
ً

  ایـن ـزن بـاز کـه هـم 

 کـه جـایی از ولـی. اسـت معادلـه مرکـز در ـ روشنگری برای نعمات از سرشار موجود

 افغـان ی نویـسنده فرایض و وظایف ،لمسای از زیادی مقدار است کرده شروع نویسنده

 مـا ی نوشـته کیـست؟ مـا ی نویـسنده کـه ام گفتـه مـتن این ابتدای در. کند می باز دهان

 عریـضه هـم مـا ی نوشته و است فالنی ما ی نویسنده. است مشخص جوابش چیست؟

 چیـز هـیچ بـا کـه ییهـا مـتن از زیـادی مقـدار کنید می فکر. است فالنی مفاد برای ای

 انـد؟ آمـده دسـت بـه چگونه و چه برای ،اند شده تلنبار ها سال این در و نیستند مماس

 یادداشـتن مگـر. اند شده نوشته شخص برای. اند آمده دست به فالنی برای است معلوم

 همـان هـم بـودن پیـشرو. اسـت شخص رهایی هم آزادی. است شخص هنر چیست؟

 هنـر آن تعقیـب بـه و نـه بگویند خواهند می که هایی آن. است شخص بودن گله جلودار

 بـه قطـع طـور  بـه ،بیاورنـد مثـال اصـل نـوع از را دیگـر چیزهای و واقعی آزادی و ناب

 مفیـدی چیـز هـیچ. بـدهی نـشانم کـه آن مگر نیست مفیدی چیز هیچ. اند رفته راهه بی

 چیزهـای بایـد. باشـد شـده واقـع مفید من ی خانه و شهر و کوچه در که این مگر نیست

 قبـل هـا قـرن از  رابهتـرش مـا یماورا جهان در وگرنه ؛کرد شان لمس باید ؛دید را خوب

 و بـدانیم کـه چیزهایی ؛بگیریم یاد باید که هست چیزهایی ما بزرگ جهان در. ایم داشته

 ایـن ،یـادگیری ایـن که است آن در رنج. ایم فرزانه ایم شده مسلح ها آن به که آن از پس

 گونـه ایـن شـاید. کنـد می جدا گرفته ماندربر که چیزی آن هر از را ما ،سوز خانمان فن

 و انـد نکـرده ادا اشخاص که زنم می حرف فرایضی کردن فراموش از من که شود تصور
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 کـسی چـه حاصـل بی زندگی این در ،مرج و هرج این در. وجه هیچ به ؛معترضم من حال

 تـوان مـی تنهـا .کشید کنار را خود و نوشت توان می تنها چیست؟ ات وظیفه که داند می

 مفـادش از فهمیـدنش محـض بـه کـه همـان ،تاس این من موقعیت که کرد مشخص

 همـین نوشـتن. ام کـرده آشکار را سودبردن این ،برم می سود مفادش از اگر و. ام گذشته

 دارد حـضور آن در کـه جـایی کردن عیان. است کرده اروند عتیق که است کاری. است

 ی طبقــه. اش طبقــه مفــاد و صــالح از گــذر. اســت داشــته حــضور روزی شــاید یــا و

 . قوم این فنون ازیادبردن سرانجام و. آن از جدایی. کرروشنف

 نـشده حـل لمسای ما برای حداقل ،کند پیدا ادامه نوشتن نوع این اگر که ندارم شک

اساسا یا
ً

 بررسـی و بـازبینی بـه نیـاز کـه شـد خواهد آشکار زیادی ی نشده طرح لمسای 

 بـه ییـ حـوزه از یزدگـ جـن معـضل ،اسـت آمده هم کتاب این در که طور همان. دارند

. انـد نبوده کار دستور در ما های لهمسأ مهمترین حتا شاید ؛شده می حواله دیگر ی حوزه

 ی دهـه در را زنـان ی نماینـده دو ارونـد ،کتـاب ایـن سوم فصل در. رویم نمی گذشته به

 قـول بـه یـا خـواه آزادی زنان ی نماینده انجمن نادیا. است کرده مشخص شمسی هشتاد

. دینـی مـدارس پیـروان سـنخ از معتقـد و مـؤمن زنان ی نماینده فرخنده و راللیب ،اروند

علم: رسد می ذهن به ناامیدکننده پرسشی
َ  کـرده مـشخص را چیـزی چـه دو ایـن کردن َ

  راافغـان زنـان ی جامعـه آیا ؟دهند ها تشکیل می را لیبرال افغان زنان ی  جامعهآیا است؟

 هـم ارونـد کـه طـوری. انـد ایده دو فقط ها نای ؟دهند  تشکیل میدینی مدارس مؤمنین

 را هـا ایـن حتـا. اسـت نبـوده آشـنا جامعـه بـرای هـا ایـن کـدام هـیچ ،اسـت داده نشان

 و اسـتهزا از هـا ایـن با ارتباط عدم و میلی بی بر عالوه ها این با مواجهه در. شناختند نمی

 و معیـشت درک عـدم خـاطره ب ؛بود ها این در که جدیتی خاطره ب. گرفتند می کار کنایه

 . پرآشوب سرزمین این در زندگی مشقتبار گذران
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 ؛بـزنیم حرفـی نتوانیم خودمان به موقعیت نزدیکترین از وقتی. است خراب اوضاع

 ؛انـد بـوده آمـاده قبل از که کنیم برخورد سرراستی و درشت معیارهای با جامعه با وقتی

 و کننـد می صدق ما بر ،اند کلی آن مفاهیم ی همه که کنیم زندگی بزرگی جهان در وقتی

 نـام ایـن یادآوری تنها. است خراب اوضاع ،ایم نداشته و نداریم ها آن با اختالفی هم ما

 گرمـی، دل سـحر، باطـل: کند آشکار ما برای را خودش بزرگ تفاوت آن تا ست کافی ها

 نیـازی چـه اسـت؟ گذاشته را ها نام این کی. کشیدنی آب ،دودی سری، نیم بندی، زبان

 نیازهـایش اسـاس بـر را تقسیمات این الناس عوام تا برده زمان چقدر و داشته؟ ها این به

. نـدارد وجـود جـوابی چیـز هـیچ بـرای کـه طور همان. ندارد وجود جوابی کند؟ وضع

 واقـع در و کلمـات از پـر دامنـی جـواب. اسـت مـؤمن جواب. است لیبرالیسم جواب

 . است فرهنگی های نبات و نقل

 مـورد امـراض همـین به که بود زنی هرات دهات از دهی در دور چندان نه مانیز در

مخــصوصا ده آن مجــالس در. بــود شــده دچــار نویــسنده نظــر
ً

 از یکــی عــزا مجــالس 

 در را زنـی هرگـاه. بود موصوف زن رفتن اغما به ،زن آن اقوام و عزا صاحب های دغدغه

اصطالحا مجلس آن
ً

اساسا و. گرفت می ضمر هم را زن این ،گرفت می مرض 
ً

 مـشکل 

 بـه بنـا کـه بـود طـوری زن ایـن بـر فـشار شدت. گرفته مرض زن آن نه و بود زن همین

 از زیـادی بخش او. نبود کافی گرفتنش محکم برای هم زنان از نفر بیست قثمؤ روایات

 وحـشت بـه را همـه و رسـاند می آسیب خودش به ؛کند می رحمانه بی را سرش موهای

 محکـم بـرای فامیـل مردهـای و شـده عـاجز کردنش ارمه از زنان آخر در. انداخت می

 بـه چـوف یـک با منطقه معروف ی»آقا «که بود حالی در این و. شدند  میوارد گرفتنش

 و جنیـان فراخوانـدن بـا کـه بـود مـسلط اوضاع بر حدی به »آقا «آن. داد می خاتمه کار

 بیـرون معرکـه میدان از را زن آن بر وارده گروه ِکفار جنیان، آن مسلمانان به شدن متوسل

 را فـشار میـزان ؛بست می پیمان و عهد او با ؛کرد می داراو صحبت به را مرضی. کرد می
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 تـا کـه گرفـت مـی قـول جنیـان از آخـر در و بـرد مـی پایین و باال مرگ حد تا مرضی بر

معموال. نشوند نزدیک او به ها مدت
ً

 و سـالم اهـ مدت تا مرضی. افتاد می اتفاق این هم 

 یـا و شـد مـی کـوبو لـت ؛مرد می کسی ؛آمد می سراغش غمی که این تا. بود دغدغه بی

 روسـتا مـردم آن و اسـت زنـده هنوز زن آن. گذشت می خاکسترها روی از اشتباهی هم

 حـد در احترامـی و عـزت داشـتن بـا هـم معـروف ی»آقـا«. ماجرا شاهد تمامشان هم

 . سپرد پسرش به را رماند ی وظیفه و رفت دنیا از اللهءاولیا

احتماال که نیست سوژه تنها
ً

 روایتـی اسـت کـافی. کند می حمل را عجیب ای سویه 

 زن روایـت در. اسـت گرفتـه اختیـار در را مـا که چیزی هر و کسی هر از. باشد کار در

 از آیـد مـی دسـت بـه واقعه به شدن نزدیک و گیری پی اثر در که مناسباتی آن الذکر فوق

 مـاجرا یـاتجزی بـه مناسـبات آن دادن نـشان برای نیست الزم. ترند عجیب واقعه اصل

 ارونـد کـه جـایی. دهـم مـی ارجاع کتاب متن به را شما مناسبات آن درک برای. بپردازم

 .است مقدمه یک این نامطمی و است کرده باب فتح

 

 سراب اسماعیل
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  فصل اول

  ي میانه دار در دوره زن خانهموقعیت 

از خون هرات، دختری هفده ساله که تمـام عمـرش را در سـکونی   جندهر روستاید

بــاره رفتــارش عجیــب و  گذشــتانده بــود، بــه یــک رفتــار و کــرداری معمــول و طبیعــی

جهـت سـر  هـایی بلنـد و بـی  خنـدهنروزهای نخست غیرمعمول بـود. شدغیرمعمول 

 ی  خانـهِ درشـد؛ ر مـیتـ غیرمعمـولفتـارش کـم ر اما کـم. دز اد و با خود حرف مید می

 بـا صـدایی اشـتنوشـتن ند که سواد خوانـدن  و با اینبست  را بر روی خود می١پیشون

 بیـرون ٢توانـستند او را از کنـاراب با صد مکر و حیله می. خواند بلند آیاتی از قرآن را می

ذشـت چنـد پـس از گ. کـرد جا حبس مـی ها در آن کشند؛ گاهی خودش را برای ساعت

 ی ریـسمان او را بـاقدر خودآزاری کرد که مجبور شـدند  آنرین حالتت عمول در غیرمماه

  .ببندند

زبان کابل، پس از بـه دنیـا آوردن دو دختـر  های فارسی وپنج ساله از پشتون زنی سی

در هنگـام عمـل جنـسی و دقیقـا در . شـود اش هنگام آمیزش غیرعادی می رفتار جنسی
ً

های زن به شکل غیرارادی منقـبض شـده و در  نزمانی که قرار است دخول انجام شود را
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 و بــار جروبحــث پــس از چنــدین. کننــد برابــر ورود آلــت تناســلی مــرد مقاومــت مــی

امـا همـسرش بـاالخره . زند زدوخورد، مرد هرگونه تردیدی را برای تجدیدفراش کنار می

  .شود دوباره او را به سمت خود بکشاند موفق می

 شـهر هـرات، هـر روز بـه دسـتور فقیرنـشین ی شده ساکن حومـهدختری نوعروس 

ادبـی،  پروایـی، بـی هـایی چـون بـی بهانه. خورد  و به دست شوهرش لت می1خشویش

توانستند نـوعروس را بـه زیـر  همیشه میعنصری  ری و سستکاری، الغ شعوری، کم بی

عروس جـوان معمـوال فلـک. وپای شوهرش بکشانند دست
 گـاهیهرازامـا . شـد  مـی2ً

در آخرین مورد کـه کـارش بـه شـفاخانه کـشید، ابتـدا . کرد ش تغییر می مجازاتی شیوه

 دستانش را به سقف بستند و پـس از برهنـه کـردنش، بـا طنـاب یمادر و پسر با ریسمان

 کار یعنی کشیدن موهـای عـروس ی البته مادر بخش ساده. انش افتادندرابری چاه به ج

 تـا یافـتاج دختـر جـوان ادامـه این وضعیت تا سه سال پـس از ازدو. را برعهده داشت

    .کم عروس توانست کنترل اوضاع را در دست گیرد که کم این

که کسی مجالی برای ثبت تغییـر رفتارشـان بـه حیـث عالیـم  پیش از آناین سه زن 

، بـا اوراد، تعویـذها و خطـوط مرمـوز آرام گرفتنـد و بـر های روانی داشته باشد بیماری

بار دعاخوانی، دختر هفده سـاله را   پس از چندینقدیردست ت .پیرامونشان مسلط شدند

پر از آب کرده و بـر روی آن را آقاصاحب تشتی . به محضر یک آقاصاحب بزرگ کشاند

سـپس از مـادر دختـر خواسـت کـه مقـداری از آب تـشت را بـا آب . آیاتی زمزمه کـرد

ته هـر روز این عمل به مدت سه هف. شو دهدو معمولی یکی کرده و دختر را با آن شست

پس از آن، آقاصاحب دست خود را بر سر دختر گرفته و به جنیان دسـتور داد . تکرار شد
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گیـر و  وقـوس و جنـگ لفظـی میـان جـن بعد از کمی کش. تا از بدن دختر خارج شوند

وپنج سـاله کـه بـه تمـامی  زن سی. رود گیرد و به خواب می جنیان باالخره دختر آرام می

 ِها را چیزی فراتر از یـک مـشت خرافـات خندد و آن موهوم میهای عجیب و  این درمان

هـای  دانـد، پـس از سـپری کـردن دوره سـواد نمـی هـای بـی  ذهن پیرزنپرورده شده در

گیـرد تـا بـرای امتحـان  درمانی و خوردن این دارو و آن گیاه با اصرار مادرش تصمیم می

ز کمـی وردخـوانی و بعـد ادعـاخوان . هم که شده، یک بار پیش دعاخوان محـل بـرود

وپـنج سـاله   کـرده و از زن سـیتفـوای پـر از آب  نوشتن چند تعویـذ، بـه داخـل پیالـه

زن با کمـال .  بمالدشهای  مقداری از آب پیاله را بر ران1داری خواهد تا پیش از خونه می

کـه بـاالخره  کنـد تـا ایـن داری به دستور دعاخوان عمل مـی میلی در چند مرتبه خونه بی

هـیچ واکنـشی از سـوی  شود سنگینی و کرختی آلت تناسـلی شـوهرش را بـی موفق می

 ازدواجـش دسـت بـه روزهای نخـستعروس رنج کشیده از همان . ها، تحمل کند ران

وآمدهایش به شـدت زیـر نظـر بـود،  اما چون تمامی رفت. دامان تعویذنویس شده بود

از سـفری بـه روسـتا  پـس .و کنـدجادبه طور کامل یافت تا خشویش را  کمتر مجال می

شود کـه از تعویـذنویس مـشهور روسـتا یـک تعویـذ  ش موفق میبرای دیدن پدرومادر

زن . گرمی بگیرد و نگاه شوهرش را نسبت به خـود و خـشویش تغییـر دهـد پرقدرت دل

ایـن تعویـذ .  بـا خـود داشـتجا جز هنگام حمـام کـردن می را همهگر جوان تعویذ دل

  . ادرش بایستد و از همسرش دفاع کندسبب شد تا شوهرش چندبار جلو م

هـا از حالـت شـخص  های درمانی نظر به نوع و چگونگی دریافـت دعـاخوان شیوه

مـار، خـط کـشیدن دور آلـت تناسـلی، خورانـدن تفو کردن در دهـان بی. متفاوت است

کشیدنی و سـوختاندن، خـاک کـردن و پنهـان کـردن تعویـذ  تعویذ به گاو، نوشیدن آب

و  هــا بــه صــورت عمــوم مــراجعین دعــاخوان. ذنویــسی اســتبخــشی از ســنت تعوی
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عروس رنـج . ها و بیمارها ها، مرضی مرادی: شوند ها به سه دسته تقسیم می تعویذنویس

وپـنج  زن سی. مرادش نابودی ابهت مادرانه در ذهن شوهرش بود. کشیده مرادی داشت

ردی  سـچیـزی شـبیه  گرفتـار شـده؛کرد که بـه یـک بیمـاری جنـسی  میاسحساساله 

 خویشاوندانش به دست چهـار جـن ـ سـه مـسلمان ی دختر هفده ساله به گفته. جنسی

 تقریبا با شیوهان زن اینی اما هر سه.  کافر ـ تسخیر شده بودیک
ً

های درمـانی یکـسان و  

  . جادویی به اصطالح شفا یافتند

سـحر،  داد کـه از میـان انـواع تعویـذها ـ باطـل این دعاخوان بود که تشخیص مـی

ارش تواند رنـج بیمـ یک می کشیدنی ـ کدام سری، دودی و آب بندی، نیم گرمی، زبان دل

 و وجـود مـرادی و یابی بـه اعمـاق ذهـن  مکاشفه و راهی دعانویس بر پایه. را نیست کند

به احتمال قوی سـفر بـه اعمـاق وجـود .  تا خواست بیمارش را دریابدمرضی، قادر بود

 نیـروی ی است؛ نیرویی در حد و اندازه امکانات بشری نیازمند قدرتی است که فراتر از

ــا آن ــوان ب ــان و . هــا مــراوده داشــت و معاملــه کــرد جنیــان و شــیاطین؛ تــا بت دعاخوان

توانند جنیـان را بـه  اند و حتا می ها واجد چنین نیرویی اورند که آنتعویذنویسان به این ب

امـا «: گویـد  نـدیم مـیتسخیر خـود درآورنـد؛ البتـه بـا تقواپیـشگی آن طـور کـه ابـن

ــد کــه آن کارهــا  ــین پندارن ــد، چن ــی دارن ــه کــیش و آیین ــدگی ب ــسانی کــه گرون دعانوی

 اطاعت از خداوند متعال و توسل بـه او و ی به وسیله} برداری شیاطین و جنیات فرمان{

. آیـد قسم دادن ارواح و شیاطین به نام او و ترک شهوت و مالزمت عبادت به دست مـی

ین یا برای اطاعت از خداوند که به نام او قسم داده شده اند، و یـا بـرای و جنیان و شیاط

   .1»فرود آرند} دعانویسان{بیم و هراسی که از خدا دارند، سر اطاعت در مقابل 

خواهد تـا مـشکلش را بـا او در میـان   در ابتدا با لحنی سرد از مرادی میدعانویس  

د چوف بـر سـر یـا دور مـرادی از از چنپس . کند سپس وردخوانی را شروع می. بگذارد
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قـبال بـرای ایـن کـار  کـوچکی کـه ی کند و در کیـسه م یکی را انتخاب می تمائی جمله
ً

بیـشتر تعویـذها بـه زبـان عربـی و برخـی نیـز بـه زبـان . کند ، جاسازی میدوخته شده

 مـثال برخـی از آقاصـاشماری از دعاخوانان. شوند وشته میفارسی ن
ً

هـا بـه دالیـل  حب

هـای جـادویی درگیــر   ایمــانی، چنـدان بـا خطـوط و نوشــتهلـف همچـون هـراسمخت

شوند و معموال برای مراجعین خود تعویذهایی که در آن نمی
ً

ها آیـات قرآنـی درج شـده  

زنـانی را . ای حـساس انـد ها نیز تا انـدازه این آقاها در پذیرش مرادی. کنند را تجویذ می

  . پذیرند کنند، نمی ن مراجعه میکردزدن و جادو هکه برای حصار کردن، گر

خواهیم بـدانیم کـه چـرا اساسـا  می. ها است تمرکز ما در این فصل بیشتر بر مرادی
ً

آورنـد و چـه شـرایط اجتمـاعی و  ویژه زنـان، بـه سـنت تعویذنویـسی روی مـی مردم به

کـم در  د؛ دسـتیی سبب شده که چنین گرایشی حتا تا به امروز نیز پایدار بمانـ تاریخی

  . مای عهجام

  

پس از سقوط تیموریان هرات و محو تدریجی حضور اجتماعی زنـان از شـهرهایی 

، بـودنالله شـاه بـرای نمـایش زن   کابل و هرات، و پیش از فراخوان امان،چون سمرقند

زنان ایـن منـاطق ـ چـه شـهری و چـه روسـتایی ـ عمومـا خانـه
ً

تمـامی . نـشین بودنـد 

 .گرفت ها شکل می انهشان در درون خ های وجودی حضوروغیاب

ی زنان عصر تیموری محـدود بـه بودوبـاش   منابع تاریخی ما دربارهی همهکه  با این

  و یا حتـا پـس از آن1ی میانه  نظر به دورهچند زن درباری است، اما بازهم این اطالعات

ی میانـه بـه هـیچ  روایـت از زن و روایـت زنانـه در دوره. از اهمیت خاصی برخوردارند
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غیـاب زن از هـر متنـی . در هیچ متنی، منسجم و آشکار و پررنگ نبوده اسـتشکلی و 

ی اجتمـاع و دسـت آخـر از صـحن  شاپیش به دلیل غیاب و برچیده شـدنش از بدنـهپی

. خـورد ی تیمـوری از تـاریخ خـط مـی به همین دلیل زن پـس از دوره .دربار بوده است

تاریخی که اساسا هیچ
ً

گاه اجتماعی نبود و جدیدا تو 
ً

ی دربـار  انسته تنش را از زیـر الشـه

ی تیمـوری در چـه وضـعیت و شـرایطی  معلوم نیست که زن معمولی دوره. بیرون کشد

ی تیموری زنان بـه طـور  مشخص نیست که چرا پس از فروپاشی دوره. زیسته است می

تنهـا برخـی از حـدس و . ندی سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی محـو شـد کل از صحنه

ی آن چیـزی اسـت کـه مـا بـه  ی تاریخی استوارند، همه ی چند نشانه ه که برپایها گمان

  . 1شناسیم عنوان شواهد می

ریـزد و روح  ی شـهر نیـز فـرو مـی ی زنانـه پس از فروپاشی تیموریان هرات، چهـره

فخرالـدین در زیـر بغـل، بـه شـهر  میرزا با لوحی از دستورات ملک ی شاهرخ تبعید شده

                                                             

در پی کشف چگونگی زنـدگی  » صر مغولزن در ایران ع«شیرین بیانی در کتاب .  1

به طور کل منابع و مأخذ بیانی سه . ي استیالي مغوالن بر ایران بوده است زنان در دوره

ي تیموریـان و آثـار    ي چنگیزیـان، دوره  دوره: گیرد نگاري را در بر می ي تاریخ  دوره

نـان و از  ي ز چـه کـه دربـاره    مسلماً آن. یی که در عصر حاضر نوشته شده اند  تاریخی

التـواریخ، تـاریخ بنـاکتی، طبقـات ناصـري،            آثاري چـون تـاریخ جهانگـشا، جـامع        

آید، بیشتر زنـدگی زنـان    السیر به دست می الصفا و حبیب  ۀالتاریخ رشیدي، روض    جوامع

حتـا همـین اطالعـات    . گیرد گذارد و زنان معمولی را نادیده می دربار را به نمایش می  

وط است به زندگی سیاسی، اجتماعی و خانوادگی زنـان    ناچیز نیز به صورت عموم مرب     

  ترك ـ مغول

  8زن در ایران عصر مغول، مقدمه ص : ك.ر
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کـدام نتوانـستند ارواح  ان، افـشاریان و ابـدالیان، هـیچ صـفویان، هوتکیـ.1گـردد بازمی

  . میرزا را شکست داده و لوح فخرالدین را بشکنند ی سپاه شاهرخ استیالیافته

بـه طـور . ای نمودهایی داشته اسـت ی جامعه در هر حوزه برچیده شدن زنان از بدنه

ی هـرات  مـهیی که تا همین اواخر به شدت در شـهر و حو مثال در سبک معماری بومی

توانـد  شناخت کارکرد هر بخـش از سـازه مـی. هایی از آن را یافت توان رگه رایج بود، می

  .برای درک هرچه بیشتر موقعیت زن در خانه راهگشا باشد

های قدیمی هرات سـکوهایی قـرار دارنـد   ورودی بیشتر خانهی های دروازه در کناره

هـا بـه منظـور  این پیرنـشین. گویند  نشین میها پیر  سانتیمتر که به آن٧٠ تا ٦٠به ارتفاع 

که تـا  جدای از آن. شدند وگو و اختالط مردم محل ساخته می وبرخاست و گفت نشست

                                                             

، پـس از  الـدین بهـین   پسر ملک شمس) ق. ه707 – 705( ملک فخرالدین کرت . 1

ي هرات را  ي نوزده روزه االسالم اسماعیل جامی محاصره که خدابنده با وساطت شیخ آن

فخرالدین پس از   . اره حاکمیت خود را بر این شهر تحکیم بخشد        شکست، توانست دوب  

بازسازي شهر هرات، به برخی از تغییرات و اصالحات اجتماعی دسـت زد کـه از آن             

ملک {«: ي دستوراتی بود که به هدف تثبیت نظم عامه صادر شده بودند جمله مجموعه 

ون نیاینـد، و آن کـه      ي سبعمایه حکم کرد که عورات از خانه بیر          در سنه } فخرالدین

ها بگردانند تا  ها و محل بیرون آید چادر او را سیاه کنند، و او را سر برهنه کرده گویی

هـا و قاریـان را از قـرآن         گران را از ماتم     سبب عبرت و انتباه دیگران گردد، و نوحه       

ها منـع کـرده و مقاصـدان را سـرورویش تراشـیده بـه بازارهـا         خواندن پیش تابوت 

ند، و شراب خواران را بعد از اقامت حدود شرع در زنجیـر کـشیده از جرعـه      بگردانید

زدن و ساغرزدن به گل کشیدن و خشت زدن فرستاد و اکثر نواب و حجاب خـود را             

  ».تعزیر و تشهید فرمود

  438الدین زمچی اسفزاري، ص  الهرات، معین االوصاف مدینه الجنات فی روضات
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 هـیچ هـا از لحـاظ سـاختمانی چه اندازه به تأثیرشان بر زیبـایی بنـا اهمیـت دهـیم، آن

. ز به تأویل کـشیدای دیگر نی ها را به گونه توان کارکرد پیرنشین اما می. ندکارکردی نداشت

شـد حـضوروغیاب  جـایی کـه مـی. بانی و نظـارت بودنـد های دیده ها ایستگاه پیرنشین

رفـتن، صـحبت کـردن و  چه کسی، در چه زمانی و با چه طرز راه. ها را محاسبه کرد آدم

  . یا از آن خارج شدبه کدام خانه رفتلباس پوشیدنی 

های خـشتی و  در اکثر خانه. دش میها خالصه ن  تنها به پیرنشینوجه اجتماعی سازه

هـا  معمولی بر روی هر کدام از درهای چوبی، دو درزنه تعبیه شده است؛ یکی از درزنـه

 سانتیمتر طول دارد و کامال درون١٥ تا ٧
ً

تـر اسـت و  ی دیگر اما تزیینـی درزنه. پر است 

 دومـی بـرای درزنه اولی برای مهمانـان مـرد و. مانند یا چیزی شبیه آن دارد شکلی حلقه

اگر زنی در را بکوبـد، از صـدای زیـر در همـه خواهنـد . مهمانان زن ساخته شده است

می که مهمان پایش را داخل بگذارد بـا یـک داالن هنگا. فهمید که مهمان یک زن است

ها جدا از کارکردی که از نظر ساختمانی دارنـد، در  این داالن. رو خواهد شد کالن روبه

تواند سرتاسر نمای داخلـی  غریبه نمی. د مهمان نیز بسیار مؤثرندفشرده کردن فضای دی

بیـشتر نمـای داخلـی، در  هم برای پنهان نگهداشتن هرچـه اما با آن. بنا را به راحتی ببیند

گـردش سـاخته شـده تـا ببیننـده پـیش از دیـدزدن  انتهای هر داالن یک سازه به نام غالم

مهمانخانـه اتـاق  . رفـتن بـه مهمانخانـه شـودها مجبور به ترک حیـاط و ها و پنجره اتاق

ها به کلی جداسـت و از دو در تـشکیل شـده کـه یکـی بـه  بزرگی است که از سایر اتاق

 اتـاق اتـاق دم. رسد شود و دیگری از طریق یک راهرو به اتاق دم می طرف داالن باز می

  . های دیگر محدود شده است این اتاق خود از هر جهت با اتاق. نشیمن است
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شناسـی  جامعـه. کردنـد در گذشته در هر سرای به تعداد ده تا بیست نفر زندگی مـی

هـای  خـانواده. 1گویـد ای مـی های گسترده یا ریشه هایی، خانواده امروز به چنین خانواده

شدند؛ امـا بـرای صـرف غـذای  های متعدد یک سرای تقسیم می ای در میان اتاق ریشه

چاشت یا شب معموال همه دورهم جم
ً

وگـو   گفـت و در این حین با یکدیگرشدند ع می

شد یـک دواتاقـه بـود کـه در  ها نصیب هر هسته می سهمی که از تقسیم اتاق. کردند می

ها محل بودوباش فرزندان بـود و دیگـری  یکی از اتاق. وسط آن دری فرشی قرار داشت

یی کـه هـا باید دانست کـه در بـسیاری از خانـه. شد اتاق خواب پدرومادر محسوب می

ی حـریم  کردنـد، اتـاق خـواب بـه مثابـه یـی در آن زنـدگی مـی هـسته های تک خانواده

 اوکـین  البتـه.تـرین قـسمت خانـه قـرار داشـت تـرین و پنهـان خصوصی در دوردسـت

 دیگـری ترسـیم ی کم در هـرات ـ بـه شـیوه های معمولی را ـ دست معماری سنتی خانه

هـایی نـسبتا کوچـک  سـاختمان} هـرات{ها در این شهر قـدیمی   خانهبیشتر« :کند می
ً

احتماال با میانگین (
ً

در یک یـا دو طبقـه هـستند کـه از آجـر گلـی ) } متر٩{ فوت ٣٠

هـا بـه دیوارهـای مرکـب و  ی خانـه گوشـه. ای سـاخته شـده انـد خورده خشک و آفتاب

 هـا تمایز فضای خانه. دهند ها را تشکیل می قطوری پیوند دارد و این دیوارها دو ضلع آن

. شـود شود با توجه به درآمد صاحب خانه، کمتر مـی ها می ای که از آن از لحاظ استفاده

                                                             

هـا    شامل برادران و خواهران زن و شوهر، مادربزرگاي ي گسترده یا ریشه  خانواده 1

اي قرار دارد کـه شـامل    ي هسته اي، خانواده ي ریشه در مقابل خانواده. باشد ها می و نوه 

ها به ایـن اثـر    براي شناخت گوناگونی و تنوع خانواده  . شان است   پدرومادر و فرزندان  

ي حسین قاضیان، نشر  ز، ترجمهدرآمدي بر مطالعات خانواده، جان برنارد: مراجعه کنید

  نی
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ی حریم در کنار دیگری قـرار گرفتـه  ها دارای دو اتاق هستند که یکی به منزله بیشتر خانه

  »1.است

ی زنـدگی  هـای بـومی برپایـه رسـد کـه تـصور اوکـین از معمـاری خانـه به نظر می

چـه کـه اهمیـت دارد  اما به هر صـورت آن. ای شکل گرفته است هسته های تک خانواده

تـرین و  هـای سـنتی، همزمـان کـه در دورافتـاده این است که حـریم در معمـاری خانـه

پـس در ایـن . کورترین بخش خانه قرار گرفته، همجوار اتـاق فرزنـدان نیـز بـوده اسـت

صورت کل استراتیژی حفظ فضای داخلی خانـه صـرفا بـرای مقابلـه بـا 
ً

چرانـی  چـشم

طـور کـه  آن. کنـد  و به موقعیت اعضای خانواده چندان اعتنایی نمـیمهمان غریبه است

معمار سنتی با توجه به اصل حریم اقدام بـه طراحـی مـسکن سـنتی « :گوید اخوت می

لذا مسکن سنتی محرمیت را با خلق فضای جدید و بر اسـاس ایجـاد حرمـت . کند می

معمار سنتی ویژگی تفکیک بیرونـی و انـدرونی و . کند برای ساکنین و واردین ایجاد می

  »2.گزیند همچنین انحراف دید در ورودی را برای ایجاد مفهوم حریم و محرمیت برمی

                                                             

  39ي علی آخشینی، ص   معماري تیموري در خراسان، برنارد اوکین، ترجمه 1

ي مسکن و   بررسی تطبیقی ابعاد حریم در مسکن سنتی و معاصر، هانیه اخوت، مجله 2

  99، ص 142ي  محیط روستا، شماره

ي عربـستان بـه        جزیره ي شبه   ي حریم ظاهراً در سبک معماري ساده        موقعیت و مسأله  

ي   به طور مثال کرسـول دربـاره      . برانگیز نبوده است    ویژه در صدر اسالم، چندان بحث     

ابـن سـعد توصـیف ایـن       «: گوید  هاي همسران پیامبر اسالم چنین می       ها یا اتاق    حجره

ها را درست قبل از تخریب به دستور  ها را به نقل از عبداهللا بن یزید نامی که آن       حجره

ي درخت   ي خشتی را دیوارهایی از شاخه       چهارخانه: ده، چنین ضبط کرده است    ولید دی 

هاي گل اندود نخـل   اي که از شاخه کرده و پنج خانه     هاي مجزا تقسیم می     خرما به اتاق  

هایی از پارچـه مـویین سـیاه     باالي درها، پرده . بنا شده بود، فاقد تقسیمات داخلی بود      
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. درپیچ بـود پیوسته و پیچ هم ، بهها خانه فضای داخلی ند نیز همانفضای شهر هرات

ک بـود کـه انگـار هـر فشرده و کوچـ قدر درهم شهر آن. هم راه داشتند ها به ی کوچه مهه

شـهر جـدا از مـسجد جـامع امـا . کـرد ها نظارت مـی خود از سایر خانهی  خانه به نوبه

 نیز داشت که از بیرون، دقیقا از خارج شـهر و یناظر بزرگ و مقدس دیگربزرگ هرات، 
ً

 ـ محـل دفـن گازرگـاه. صه کرد، مراقبش بـودشد شهر را خال در ارتفاعی مناسب که می

شـهروندان . واجه عبدالله انصاری ـ خود را به شهر تحمیل کرده بـودصوفی معروف، خ

ایـن شـهر . ی اعمالـشان نظـارت دارد دانستند کـه بـر همـه دیدند و می همیشه او را می

توانـست جـای  ، نمیمحاصره بوددر فشرده و بسته که از هر سو با سپاه ارواح اولیا  درهم

   .مناسبی برای زنان باشد

تواند دریافت ما را از وجود و درگیـری مـداوم زن بـرای  جا گفتیم می چه که تا این آن

. ای روشـن کنـد ی ریـشه ای به نـام خـانواده اثبات خویشتن خویش در ساختار پیچیده

کـه  ایـن. گیـرد پایان جدال میان عروس و خشو در درون همین فضا شکل می سریال بی

یـی کـه میـان زنـان بـرای  بـزرگ هـستی، در درگیـری ی  چندمین عـروس ایـن خـانواده

 با کـدام گـروه همراهـی ،تر در جریان است خودنمایی و کسب جایگاه بهتر و محترمانه

بری؛ همـه بـسته بـه چیـزی بـه نـام فنـون  هایی برای مهار حریف بهره می و از چه شیوه

 مردهـا .ها را بیـاموزد بختی باید خوب آن  داری و شوهرداری است که هر دختر دم خانه

دالیل گوناگون در ایـن جـدال معمـوال بـا مـادران هـماما به 
ً

سـویند و همـواره خطـوط  

ای در نظـام  مـادر و خـشو جایگـاه ویـژه. کننـد سرخی را برای زنان جـوان ترسـیم مـی

شود که جدال بر سر گـسترش هرچـه بیـشتر  اما این مسأله سبب نمی. گی دارند خانواده

                                                                                                                                 

اي بـود   ها به اندازه ارتفاع سقف. رع طول داشتآویخته شده بود که هر ضلع آن سه ذ      

  ».رسید ها می که دست به آن

  127سه قرن نخست معماري اسالمی، کی اي سی کرسول، ترجمه محسن شهیدي، ص 
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این چرخه، منطـق مطلـق . ف پایان پذیردی نفوذ و در نتیجه به انقیاد کشیدن حری حوزه

زنـان در چنـین وضـعیتی در پـی یـافتن . ی میانه بوده است دار در دوره زندگی زنان خانه

هـا هـیچ  ها و درگیـری دانستند که با وجود این جدال ها خوب می آن. های گریز بودند راه

 تکـرار ابـدی  ایـن.ای در انتظارشان نیست و تا ابـد در خانـه حـبس خواهنـد بـود آینده

. ترسـاند گذشـت مـی چه در بیرون از آن فضا مـی زندگی در فضای بسته زنان را از هرآن

شود از محیط پیرامون خود بیشتر بترسند و کمتـرین  از کودکی به زنان آموزش داده می«

همــین مــسأله در مقیــاس . هــای بیــرون داشــته باشــند حرکـت و فعالیــت را در محــیط

بـه عنـوان محـیط (و قلمـرو عمـومی ) به عنوان محـیط زنـان(، دوگانگی خانه تر وسیع

هـای سلـسله مراتبـی  ای برای دوگـانگی کند و در سطح انتزاعی پایه را ایجاد می) مردانه

   »1.شود می) طبیعت/جسم، فرهنگ/واقعی، ذهن/خیالی(

ساخت که مردان آن را بـه حیـث  کم از زنان چیزی می این فشردگی فضای خانه کم

شـناختند؛ زن سـست و منفعـل،  قطعی، دایمی و حتا بیولوژیکی زنان میهای  شاخصه

ی میانـه  کـم در دوره که دست با این. پرداز و خرافاتی گر و دست آخر خیال پرگو و غیبت

کـشیدند، امـا مشخـصا ایـن  سهمی از بار این خصایص را با خـود مـیخود مردان نیز 
ً

ی میانـه و حتـا پـس از  در دوره. رفـت شمار می ناپذیر هنر زنانگی به صفات جز جدایی

هـای کـشنده،  بیمـاری. کردنـد دار در بدترین شرایط بهداشتی زندگی مـی آن، زنان خانه

داری،  مـزد خانـه های فرسایشی درون خانه و کار دایمی و بی های سخت، جدال زایمان

  . ساخته بود2هایی سست و منفعل از زنان هستنده
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مردان تنومندی قرار داشـتند کـه روز را در جـدال بـا در مقابل این سستی و انفعال، 

درست است کـه جامعـه سـستی و . پروراندند گذراندند و شب نیز تن را می طبیعت می

دانـست، امـا آن را چنـدان  آمیز مـی ی ننگ و صفتی پست و حقارت انفعال زنان را مایه

 در خانـه و مزرعـه  همزمـانجدا از زندگی زنان روستایی که با کـار. دید ثمر نمی هم بی

فقط کـافی اسـت بـه . گره خورده بود، زندگی زنان شهرنشین نیز چندان تعریفی نداشت

که در پی آن بود تا از سویی زنـان را » ثمربخشی«و » مفید«داری  بخشی از اصول خانه

از جدال عروس ـ خشویی دور سازد و از سوی دیگر به بهترین وجـه از حـضورشان در 

  :یی داشته باشیم شارهخانه سود جوید، ا

  :ضبط اوقات روزمره؛ راجع به اقتصاد و اخالق بیتی«

اما عموما بهتـر اسـت کـه . نماید هر خانم ترتیب کارهای خود موافق حال خود می
ً

اوال غسل کرده شود که از آن سستی روز
ً

و . گـردد شب گذشته و ماندگی آن دفـع مـی و 

از آن عبـادت مفـروض اسـت کـه در آن بعـد . شود برای آتی طبیعت مستعد و فعال می

سـپس . شـود جـا و بـرای فـضل او دعـا کـرده مـی ی معبود به حق عبودیت ادا و شکریه

جـوش و کلوچـه  مـرغ نـیم ناشتا است که در آن اشیا بازاری مناسب نیست چـای تخـم

پس یا پـیش .  اطفال بعد از آن در کاروبار تعلیم خود مشغول گردانیده شوند.بهتر است

فـروش و .  و مناسب گذاشته شونددهح علیها برداشته شوند و به جای  رختخواباز آن 

پـس از انتظـام طعـام اسـت گوشـت و ترکـاری و غیـره . غیره تکانیده درست کرده شود

. ظروف همه شسته و تیـار داشـته شـود. مصالح ساییده و آماده کرده شود. خواسته شود

هنگام پختن وقتا فوقتا الزم است تا نوکره
ً ً

ی طعـام  تـا تهیـه. ا غفلت یـا خیانـت نکننـد

                                                                                                                                 

بودن به غیرفعال بودن، قلمرو عقل نیز فعالیت باشد و  مردبودن به فعال بودن است و زن

  . که در زن است پذیري، چندان ي ادراك حسی انفعال خطه

  55جر، ص ي محبوبه مها عقل مذکر، ژنیو لوید، ترجمه
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بـرای .  باشـدفوخانم در دوختن یا تدریس اوالد یا در دیگـر کارهـای ضـروری مـصر

بعد از نماز ظهر تیـاری طعـام . کارها اوقات حسب آرام و آسانی خود باید تقسیم گردد

شـب و بعـد از طعـام . ها لزوم دارد ها و آمادگی آن قبل از شام صفایی چراغ. شب است

ــارد کــه همــه دروازه ــان خــود را بی ــه بــسته و همــه  نمــاز عــشا خــانم اطمین هــای خان

حفاظت طلبند مقفل گـشته انـد در کارهـای دوخـتن و بـافتن مرمـت هایی که  صندوق

ورنـه کـامال چیـر شـده بالکـل از کـار مـی. کاالهای کهنه بسیار ضـرور اسـت
ً

. برایـد 

ها فکر کاالهای جدیـد کـرده  ا به عوض آن باید کرد تدهح یعلکاالهای بسیار پاره شده 

عالوه بر آن بعد از گذشتن تابستان الزم است که لحـاف تـشک و کاالهـای گـرم . شود

. در تابستان کاالهای گرم در آفتاب گذاشـته شـوند تـا کـرم نخوردشـان. تیار کرده شود

نـه یقـین کاالهایی که برای اعیاد و غیره مطلوب اند بسیار پیشتر تیـار سـاخته شـوند ور

ی خانـه  قبـل از اعیـاد همـه. گردنـد افتد و دکاندارها بلند دفاع مـی موقع بسیار گران می

و همه اشیا از سـر نـو بـه مواقـع مناسـب ترتیـب داده . جاروب و پاک و صفا کرده شود

   »1.ها کرده شود شوند و اگر ممکن باشد سفیدکاری خانه

تک اشیا خانه بـه وجـود  دار با تک انهزن خ. خواند می خانه زن را به خود فرا روزهر 

کـرد  هـا اخـتالط نمـی اگـر بـا آن. بود  میشان باید تا ابد کالونگ. بخشید خود معنا می

بـا . ودوز و چه در وقـت آشـپزی خواند؛ چه در هنگام دوخت کم برایشان آواز می دست

هـر . داد  مـیها ای از جدال بار جایش را به چرخه های اندوه گویی تکیا انباغ ورود خشو 

اما انگار با خـتم هـر درگیـری بـه . پایان است ها بی دانستند که این درگیری دو خوب می

. کردنـد در واقع یکدیگر را ارضـا مـی. کردند تا از خشم خالی شوند یکدیگر کمک می

هـا را در  آن. صـحبتان یکـسان و ثـابتی نیـز داشـتند از سوی دیگر عـروس و خـشو هـم

 شـان گـاه از عـروس و خـشوی کردنـد و آن  عمومی مالقات مـیهای ها و حمام مهمانی
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کـه بـدگویی بـا یـک  بـا ایـن. کردنـد  را بـاز مـی1بدگویی کرده و به اصطالح سر غیبت

 درشد امـا بـه سـرعت از کنتـرل خـارج شـده و  بینی آغاز می ی ساده و قابل پیش گالیه

گپ زدن زنانه بیـشتر « .رفت فرو میبخش  تناسب ولی تسکین های بی ای از گزاره چرخه

زیـرا تنهـا بیـان احـساسات دو . گویی دو طرفه از جانب زنان شباهت دارد به نوعی تک

هـا سـعی  آن. طرف است، بدون هـیچ منطـق و برنامـه و سـیر مشخـصی بـرای بحـث

کنند در احساسات هم شریک شـوند و خـود را در قالـب کـالم درآورنـد و آرامـش  می

  »2.یابند

پایان داخلی ـ چه با خود و چه با سایر زنان ـ به کلـی  درگیری بیبه این ترتیب زن با 

ی  قـوانین شـرعی نیـز کـه در دوره. داد ارتباطش را با دنیای خارج از خانه از دست مـی

میانه از اهمیت خاصی برخوردار بودند، در پس زدن زن بـه درون خانـه نقـش پررنگـی 

گونه تحـرک و نرمـشی  دند و بدون هیچها بود که منجمد شده بو این قوانین قرن. داشتند

ی دیانـت زنـان  اما حذف زنان از اجتماع سبب شد تا شیوه. شدند بر جامعه تحمیل می

کـه زن چـه  تمـام آن. گرفتند تفـاوت کنـد چه که مردان از دین می ی زیادی با آن تا اندازه

 و مناسـک فهمید بـه بخـشی از عقایـد جبرمحورانـه داری می ی میانه از دین و دین دوره

هـا  زنان به چیزی که سنت دینی بـه آن با تمامی این اوصاف اما. شد مذهبی محدود می

 ای از  گونـهبـهرا که زنان  دعاخوانی و تعویذنویسی جدا از آن. زدند داده بود چنگ هدیه

بـرای . شـان داشـت ، تأثیر مهمی نیـز بـر زنـدگی خـانوادگیکرد نزدیک میسنت دینی 

                                                             

 غیبت کردن بیان آشکار و غیررسمی احساسات و خشم زنان از موقعیت سـرکوب   1

زنان با این کار در رسمیت دادن به خـشم خـود تـالش       . شده و تحت ستم خود است     

  .ي خصوصی و در بین زنان دیگر کنند، اما فقط در حوزه می

  27زنانه از شهر، سارا نادري، ص درآمدي بر روایت 
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جانبه شـوهر، چـه  تضعیف جایگاه و قدرت مادرانه و کنترل همهمدیریت اوضاع خانه، 

چنـین عملـی وجـود نفس بر کم  دین دست. تر از جادو و سحر بود راهکاری ثمربخش

  . 1گذاشت ها صحه می در میان انسان

یـی کـه در آن  زنان با توسل به سنت دعاخوانی و تعویذنویسی با مناسـبات انـسانی

اش بـه  ن است که زنی بـرای تخریـب رقیبـان خـانگی چنیاین. رفتند غرق بودند ور می

کنـد و یـا از دعـاخوان و  بندی، نظر، حصاری، گره و سـحر رجـوع مـی تعویذهای زبان

ی  رابطـه.  بـاز کنـدها را که زنی دیگر در حقش بسته، ن گرهخواهد که ای تعویذنویس می

یـن میـان ردوبـدل چـه کـه در ا امـا آن. ی عرضه و تقاضا است مرادی و دعاخوان رابطه

شود صرفا پول و گوسفند نیست، بلکه چیزی به نام قدرت است می
ً

قـدرتی کـه سـبب . 

شود و همزمان مـرادی را از لحـاظ روانـی ارضـا  تحکیم جایگاه اجتماعی دعاخوان می

ی حـس تـسلط بـر تمـامی روابـط و مناسـبات درون خانـه  رضایتی که برپایـه. کند می

ی   دختـر نـوعروس شـده در حـقکم به راز تعویذی کـه جاست که کم این. استوار است

گرمـی  کـه تعویـذ دل بـا ایـن. بـریم  مـی  پـی کارگر افتاد،ی فقیرنشین شهر هرات حومه

نـوعروس از . زیرتر ساخت اما او را به شوهرش نزدیک کـرد تر و سربه نوعروس را مطیع

 بـسته و اوقـات گرمـی شـوهر تعویـذ را بـه بـازو دعاخوان شنیده بود که بایـد بـرای دل

نوعروس اما واقعـا تـصورش ایـن بـود کـه تعویـذ دل. بیشتری را با وی سر کند
ً

گرمـی  

از آن . که دل شوهرش را نرم ساخته، خشویش را نیـز جـادو کـرده اسـت همزمان با این

ی  کـرد همـه چیـز، همـه حس می. انگاشت پس نوعروس خود را قدرتمند و با اراده می

                                                             

اي : اهللا آمدند و گفتنـد  همانا مردمانی به خدمت رسول:  در صحیح مسلم آمده است. 1

تعویذهایتان را : پیامبر فرمودند . دادیم  ي جاهلیت تعویذ انجام می      رسول خدا ما در دوره    

  .الی نداردنزد من بیاورید که تعویذ هرگاه عاري از شرك باشد اشک
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ــان ــدادهای خو جری ــدگیهــا و روی ــایند زن ــایند و ناخوش ــا و  ش ــود معن اش، در ذات خ

  .1حکمتی داشته و زیر مدیریت سحرآمیز تعویذ قرار دارند

ی  اعتقـاد،ی فلـق هم در مرادی و هم در دعاخوان به احتمال قوی و با تکیه بر سوره

طـور کـه هـر بـاور و   اما همانذنویسی و جادوی واژگان وجود دارد؛ به آیین تعویراسخ

 هـایی ذنویسی نیز جهشی به سـوی خواسـتهایی ابژکتیو دارد، تعوی  کاربستاعتقادی

داران ایـن سـنت را کـرداری خرافـی  زدگان و حتا دیـن برخی از علم. غیراعتقادی داشت

کنند؛ سنت تعویذنویـسی بـیش  دانند و زنان را به خاطر باور و عمل به آن تحقیر می می

ی  رافـی سرچـشمه گرفتـه باشـد، بـا مـسألهو پیش از آن که از مفـاهیم و کردارهـایی خ

هـای  و قدرت مردانه، رقابت و جدال همیشگی زنـان در درون نظـام خـانوادهحاکمیت 

  . یی چون دین و اخالق در ارتباط است ای و عناصر فرهنگی ریشه

هـا در آن قـرار  تمامی تالش ما برای شکافتن وضعیتی بـود کـه مـرادیدر این فصل 

گاهانه و بـا اقتـدا   نشان دهیم که چطور مرادیخواستیم. گرفته بودند ها به صورت خودآ

کننـد و بـه خـود و  های دعـاخوان، جنـگ خـانگی را مـدیریت مـی  و گشایشلسمطبه 

رسـد کـه شـفایافتن بیمـارانی کـه بـه  امـا بـه نظـر مـی. بخـشند شان هستی می پیرامون

                                                             

هـایی هـستند    ها و گره گوید که سحر دعاها، نوشته  ابن قدامه در کتاب الکافی می. 1

که بر قلب و بدن فرد، مؤثر واقع شده و سبب بیماري، مـرگ و جـدایی بـین زن و                    

ها  زدن زن و مرد هنگام ازدواج آن    ري که در میان مردم گره     به طو ... گردد    شوهر می 

و تا زمانی که گره سحر . توان آن را انکار کرد  وجه نمی   چنان رواج پیدا کرده به هیچ     

باشد و اگر گـره بـاز    از زن و مرد باز نشده باشد مرد قادر به نزدیکی با همسرش نمی  

  .کند  توانایی آن را پیدا میشد مردي که قادر به انجام عمل جنسی نبود دوباره

  43حقیقت سحر و راه عالج آن، عبدالسالم بالی، ص 
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بتی با فـضایی کـه ها چندان نس شدن مرضی های جسمی گرفتارند و همچنین رام بیماری

  .ای دیگر به تأویل کشید ها را از زاویه تا کنون شرح دادیم ندارند و باید آن
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  فصل دوم

  زدگی ي طب سنتی با جن همواجه

 هرات افتاده بود کـه بـه »جنده خون« ی روستای ساله چه چیزی به جان دختر هفده

موجودی به نام جن دیـده پایی از رسید؟ اگر در زیر پوست او هیچ ردانتهای خودآزاری 

شد، پس چگونه دعاخوان توانست پس از جدالی لفظی بـا کـسی کـه اصـال دیـده  نمی
ً

کند و مرض را از تنش بیرون کشد؟ پاسـخ بـه ایـن معمـا چنـدان  شد، دختر را آرام نمی

آمیز دختر هفده سـاله بایـد بـه  تر رفتار نابهنجار و جنون برای فهم دقیق. هم ساده نیست

در بـاور بیـشتر مـردم ـ .  رجوع کـرد1زدگی چیزی به نام جنوم در برخورد با ذهنیت عم

کم تا همـین اواخـر ـ وجـود جـن در جهـان هماننـد روز روشـن و انکـارش نیـز  دست

تـر  هـای دور نزدیـک این باور هرچه کـه بـه گذشـته. ای از کوردلی و حماقت بود نشانه

فهـم ی قطعیت وجود جن در  بارهکوب در زرین. گشت تر می تر و عینی شد مستحکم می

 را از لـوازم و ضـروریات دیـن )جـن(های گذشـته، آن  در قرن« :گوید  چنین میمحلی

آید، غالبا کسانی مانند او چنـان کـه  م ابن حزم بر میکه از کال دانسته اند و حتا چنان یم
ً

نـد و هرکس وجود جن را انکار کند و یا حقیقت حال آن طایفه را کـه زادومـرگ داشـته ا

                                                             

هـا و     زدگی به معنایی که امروز در فهم محلی ما است؛ یعنی تمامی ناهنجـاري                جن 1 

 هاي عقلی ـ عصبی   پرخاشگري
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ها را از این ظواهر بیـرون  ها فرستاده شده است، چنان تأویل کند که آن پیغمبر جهت آن

  »1.نماید کافر و مشرک محسوب است و خون و مالش حالل

یـا دارای شـکم » توخـالی«است که بـه معنـای » أوب«اسم جن در اصل عبرانی «

 معتقـد بودنـد کـه )هـا عبرانـی(هـا  اسـت؛ چـون آن» ظرف توخالی«تهی و فراخ، و یا 

هـا و  زدگـی در فرهنـگ جـن و جـن »2.شـود صدای جن از درون شـکمش خـارج مـی

هایی که تا کنـون باورهـا و  فرهنگ  خرده.کشورهای مختلف تعاریف خاص خود را دارد

سازد؛ از آمریکای التین گرفته تا به شـاخ آفریقـا  شان را می های سنتی تمام هستی ارزش

ی اسـکاندیناوی، همـه   از قبایل ساکن در سیبری و حـوزهو کشورهای اسالمی و برخی

ی زبان فارسی نیز چـه پـیش  در حوزه. ای به وجود موجوداتی ماورایی باورمندند به گونه

                                                             

  944کوب، ص   کتاب سخن، عبدالحسین زرین.1

جالب است بدانیم که . د و مشهور استدالیل وجود جن و شیاطین در قرآن بسیار زیا«

  ».گذاري شده است اي به نام جن نام حتا در قرآن سوره

 26حقیقت سحر و راه عالج آن، عبدالسالم بالی، ص 

شود که باید از آن به خداوند پناه  تعبیر می» وسوسه«ي ناس گفتار جنیان به  در سوره«

اگـر در   . شود  خوانده می } هانگر پن   وسوسه{» وسواس خناس «چنین جنی به نام     . برد

توانیم  ي جن است، می ي ناس از حیث ترتیب نزول مقدم بر سوره  نظر آوریم که سوره   

گر پنهان است و باید از    اي جن که وسوسه     گونه: دو گونه جن را از هم تفکیک کنیم       

ها به مؤمن و کافر  اي دیگر از جن که همچون انسان    شر او به خداوند پناه برد و گونه       

  ».شود تقسیم می

  84معناي متن ـ پژوهشی در علوم قرآن، نصرحامد ابوزید، ص 

  27 جن از منظر ادیان ابراهیمی، عباس موسوي مقدم، ص . 2
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هـایی از جـن   و چه پس از اسالم با داستان3 و آل2 و پری1هایی از دیو از اسالم با افسانه

 امـا .کردنـد ماورایی ارتباط برقرار مـی، مردم به نوعی با موجودات 4و بختک و ماردوزما

این گرایش به اشکال ناشناخته و چیزهای موهوم نباید موجب شود تا ارتباط خـود را بـا 

از دسـت بـدهیم و گمـان کنـیم کـه بـا شـان  ی اجتماعی و فرهنگـی پدیـداریها زمینه

رویـیم کـه از هـیچ ارزش  وبـه و مـضحکی ر ای از اشکال و باورهایی خرافـی مجموعه

هـای   ایـن باورهـا در خـود رگـه. در جهان امروز برخـوردار نیـستندای شناسانه ناختش

  . های اجتماعی، فرهنگی، روانی و حتا سیاسی را نهفته دارند متنوعی از گرایش

                                                             

 موجودي خیالی شبیه انسان اما بسیار تنومند و زشت و مهیب که داراي شاخ و دم . 1

  .باشد می

  1177فرهنگ عمید، حسن عمید، جلد دوم، ص 

اي و اساطیري نظیر جن به صورت زنی زیبا که مانند فرشـته بـالی    افسانه موجودي . 2

  .کند دارد و پرواز می

  548همان، جلد اول، ص 

، موجود نامریی مانند جن و پري که هرگاه زن »خرافات زنانه« در اصطالح عوام و . 3

کند، ایـن   رساند و وي را هالك می زایی در اتاق تنها بماند به او صدمه و آزار می     تازه

کردند و معتقد  موجود خیالی را به صورت زنی الغراندام با بدن پوشیده از مو تصور می

برد و به این سبب  آید و جگر او را می بودند که در شب ششم زایمان در بالین زائو می

  .گذاشتند زائو را تا وقتی که به حمام نرفته بود تنها نمی

  59همان، جلد اول، ص 

شـود ولـی    به شب دیده می. ، چیز موهومی که انسان از آن هراس دارد یا مردآزما. 4

  .دهد هاي ترسو نشان نمی پندارند که خود را به آدم

  529فرهنگ اسیر، اسیر هروي، ص 
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هایی است که در سودان و همچنـین   که از جمله آیین1به طور مثال پیرامون آیین زار

ت زیادی صـورت گرفتـه اسـت؛ برخـی از ایـن جنوب ایران رواج دارد، تاکنون مطالعا

اش با عمل جنـسی و حالـت داغ و  مطالعات به ریتم تند و آزاد موسیقی آیین زار و رابطه

 برخی نیز به تـأثیرات اجتمـاعی ایـن سـنت توجـه .2کند اشاره میی ارگاسم  تند مرحله

 مهـمیار  بـسگـروه  اعـضای درون اجتمـاعی هویـت و نقش آیین زار را در بازیـابیکرده 

اسـت نـه دوا و » تنبیـره«و » دهل«اهل هوا معتقدند که عالج این دردها « :استدانسته 

هـستند کـه بـا ) جادودرمـانگران(ای که متولیانشان باباها و ماماها  دهل و تنبیره. سوزن

گـروه اجتمـاعی جدیـدی وارد درآوردن این سازها، بادزدگان را درمان کرده و به به صدا 

ای یافتـه و در هویـت  ین پس بیمار مانند درمانگرش هویت اجتماعی تـازه از ا.کنند می

  »3.گردد های جدیدی می کند و دارای مسوولیت جدید دیگر احساس ضعف نمی

امـا . دهـد زدگی بخشی از فهم اساطیری ما را نسبت به جهان پیرامون نشان می جن

جـا  پرسـش ایـن. تاین فهم مختص به ما نیست و در سرتاسر جهان پراکنده شـده اسـ

 بـه اسـاطیری مـادر فهم جن زدگان سراسر جهان زنان هستند؟  است که چرا بیشتر جن

جـن در ابتـدا بـا شـوری . طور عموم در نسبتی کـه بـا زنـان دارد قابـل توصـیف اسـت

                                                             

ها در بادهاي وزان صحرا وجود دارند و  اي از جن  در جنوب ایران معتقدند که تیره 1

ها را حتـا ناخواسـته مـورد آزار و            آنموجوداتی بسیار خبیث و ناپاکند و اگر کسی         

بـراي  . گـردد  اذیت قرار دهد، روح و روان وي توسط ایشان تسخیر شده و دیوانه می             

گیرند و با برپایی رقص و آوازي ویژه،  گیر یاري می زدگی از یک جن   درمان این جن  

کنند و در صورت شکـست در درمـان، بیمـار را در          زار را در جسم بیمار ترغیب می      

  .کنند تا او به شکلی با زار کنار بیاید بان رها میبیا

  1ي بریده گویی، زار؛ مراسم اهل هوا در جنوب ایران، پویا غالمی، ص   درباره 2

   18، ص 42ي   مطالعات تطبیقی آیین زار در ایران و سودان، شماره. 3 
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امـا بـه . خواهد تـن زن را از آن خـود کنـد ؛ انگار می1کند عاشقانه به بدن زن رسوخ می

جا کـه کـار زن بـه  شود تا آن این عشق تبدیل به نفرتی جانکاه میکم  رسد که کم نظر می

زدگی و جنـون  های زنان، منشأ جن  فهم اساطیری همانند بیشتر بیماری.کشد جنون می

پـس . زدگـی اسـت رحم حامل جن و باعث مـرض جـن. داند حاصل از آن را رحم می

هـا  ، بیشتر مرضـیچون رحم منشأ اصلی تمامی تغییرات جسمی و روانی در زنان است

  . هستندان زن نیزها زده و جن

های نخست هجری تصور عموم این بود که جنیـان و شـیاطین بـا شـیفتگی  در سده

پـس از . کننـد جـا خانـه مـی فراوان از سوراخ آلت تناسلی زنان وارد رحم شـده و در آن

ب حیـایی زنـان کـس گذشت چند روز یا چند مـاه بـا نفرتـی کـه از پاکـدامنی و یـا بـی

امـا . 2کـشانند  و با این کار زن را به جنـون مـیکردههای خونی رحم را پاره  کنند، رگ می

هـای  ها در قرن دوم تـا چهـارم هجـری قمـری و ناکـارایی شـیوه شمار روزافزون مرضی

ی تجویزهـایی چـون دودودم و داروهـای یونـانی بـود،  درمانی فرسوده که بیشتر بر پایه

                                                             

هایـشان   نـام {زاده شـدند   زادگانی که عاشق جنیان و جنیانی که عاشق آدمی  آدمی. 1

العبسی و سکر، کتاب  ۀکتاب دعد والرباب، کتاب رفاع : هاي ذیل ذکر شده     کتاب} در

الطاق، کتاب االغلـب و الـدباب،    سعسع و قمع، کتاب ناعم بن دارم و رحیمه و شیطان          

کتاب الضرغام و حودروفس، کتاب عمرو و دقیانوس، کتاب الشماخ و دمـع، کتـاب         

حصن من النبهان و الجنیه، کتاب الدلفاء و اخوتها و    الخروجی المحتال و اسما، کتاب ال     

الجنی، کتاب دعد الفزاریه و الجنی و عمرو، کتاب عمربن سـفیان الـسلمی و الجنیـه،          

  کتاب عمروبن المکشوح و الجنیه، کتاب ربیعه بن قدام و الجنیه، کتاب سعدبن عمیر

  545الفهرست، ابن ندیم، جلد دوم، ص 

ها این بود که زنان به دلیل میـل شدیدشـان بـه     موم غربی در قرون وسطا تصور ع. 2

  .کنند بدکارگی و فحشا آلت تناسلی خود را براي النه کردن جنیان و شیاطین رها می
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ی مترجمـان  طـب بقراطـی کـه بـه وسـیله. یـدان کـشاندکم پای دانش طب را بـه م کم

و اسکندریه وارد جهان اسالم شـده بـود، در پـی آن بـود تـا فهـم شاپور از یونان  جندی

  . مسلمانان را از خودشان و بدنشان تغییر دهد

انگـاری جـسم ـ روح وجـود داشـته  هایی از دوگانه ی اسالمی همواره رگه در اندیشه

 در قفسی است که روح تـا پایـان عمـرانگاری، جسم همانند  گانهی این دو برپایه. است

آن اسیر است و صرفا مرگ است که می
ً

 ایـن انگـاره بـه .تواند روح را از بند تن رها سازد 

همراه نگاه نوافالطونی فیلسوفان جهان اسالم به انـسان، سـبب شـد تـا بـدن از محـور 

 بـدن ران  صوفیابرخالففیلسوفان  از برخیاما . بینی مسلمانان به کلی رانده شود جهان

اهی اسـتقرایی و  با نگـها به صورت پارادوکسیکال، از سویی آن.  انکار نکردندبه تمامی

 به حیث راهی برای شناخت هرچه بیشتر بدن برگزیدنـد  طبابت بقراطی را،محور تجربه

هـی و بیـان تحلیـل عـالم اال«ر نوافالطونی کار فلسفه را ی تفک و از سوی دیگر، برپایه

 »)عقــل فعــال و مــالک وحــی(تــا عقــل دهــم ) اللــه(درجــات عقــول، از عقــل اول 

   . و با این نگرش، بدن را به حاشیه راندند1دانستند می

از همان آغاز ـ با پزشکانی چـون حـارث بـن کلـده و ابـن  جهان اسالم ِطب سنتی

ی کامال تجربی با بدن سروکار داشت اثال مسیحی ـ به شیوه
ً

ی طـب  زشکان اولیهاگر پ. 

 بـه حیـث کـم آن را دانستند، دست های پزشکی نمی  نظریهابژکتیوسنتی بدن را مصداق 

ای که صرفا باید بر پایه ابژه
ً

پزشـکانی  .2شـناختند ی تجربیات پزشکی بازرسی شود مـی 

                                                             

  .74مان، محمد عابد الجابري، ص   ما و میراث فلسفی. 1

شد و به جدایی  که پدر علم طب شناخته می) م  ق375ـ460( گرچه حتا خود بقراط . 2

ي تنظیم تغذیه، خواندن اوراد را         طب از فلسفه و ماوراءالطبیعه معتقد بود، در رساله         علم

  .داند ها مفید می براي برخی از بیماري

  .345بخش، ص  هاي ایران، حسن تاج تاریخ بیمارستان: ك.ر
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، )ق  ه٣٨٤ــ٠٠٠( بـن عبـاس مجوسـی  ، علـی)ق  ه٣١٣ــ٢٥١(چـون زکریـای رازی 

در واقـع جـز ) ق  ه٥٣١ــ٤٣٤(و اسـماعیل جرجـانی ) ق ه ٤٢٨ــ٣٧٠(ابوعلی سـینا 

ی  هـا برپایـه آن. رونـد بزرگترین طبیبان طـب تجربـی در جهـان اسـالم بـه شـمار مـی

دادند و بـا  ی رفتار، گفتار و تغییر حاالت بیمار، نوعیت بیماری را تشخیص می مشاهده

 بودنــد،  آموختــهچــه کـه از طــب یونـانی ی مـشاهدات خــود بـا آن سـنجش و مقایــسه

توانـست بـه  برای ایـن پزشـکان هـر عـضو بـدن مـی. کردند بندی می ها را طبقه بیماری

گـذاری  تنهایی و بدون ارجاع به چیزی خارج از بدن ـ چیزی مـاورایی ـ خـود را نـشانه

هـای  هـا پـژوهش به همین دلیل طب سنتی بدون درنظرداشت تابوها و ممنوعیـت. کند

جا کافی اسـت   اعضای مختلف بدن انجام داد که در اینسیستم و پیرامونای را  گسترده

  : های زنانه و امراض مقاربتی اشاره کنیم تا به بخشی از مطالعات پیرامون بیماری

هـای پـستان، در جـز دهـم   بیمـاریحـاویمحمد بن زکریای رازی در جز هفـتم «

مـردان و در های سرطانی زنـان و  های زهدان و باروری، در جز دوازدهم بیماری بیماری

ابوالقاسـم خلـف . های تناسلی زن و مرد را شرح داده است های اندام جز سیزدهم زخم

بن عباس زهراوی در مورد بریدن گوشت اضافی فرج، داغ مخـصوص زهـدان و درمـان 

هـا، بیـرون آوردن  هـا و جنـین مردگـی ها، سقط جنـین زایی های چرکین آن، سخت دمل

علـی بـن . هـایی دارد های زنـان نـوآوری ر جراحیهای رحمی و تخمدانی و سای کیست

ــه ی هــشتم از کتــاب دوم کامــل الــضناعه، درمــان  عبــاس مجوســی اهــوازی در مقال

های رحمی و جهاز تناسلی زن و مرد، عقیمی، سـقط و  شهوتی و پرشهوتی، بیماری کم

 از ابوعلی سینا در فن سـوم. ها را ذکر کرده است ماندن جفت و درمان این گونه بیماری

هـای پـستان،  کتاب اول قانون، مراقبت نـوزادان و شـیردادن؛ در کتـاب سـوم، بیمـاری

مـورد  را های تناسلی زنان، بارداری و زایمان؛ و در کتاب چهارم سـرطان پـستان بیماری

ی  سید اسماعیل جرجانی در گفتـار فهـم از کتـاب شـشم ذخیـره. دقت قرار داده است
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 در گفتـار بیـستم از کتـاب شـشم از احـوال زنـان و های پستان، شاهی، بیماری خوارزم

های ایشان بحـث کـرده و در آن مبـاحثی چـون آبـستنی، زایمـان، دشـوارزایی،  بیماری

الــدین رازی در  بهــاء. هــای رحــم، ســرطان رحــم و غیــره را شــرح داده اســت بیمــاری

ان هـای پـست های دستگاه تناسلی، چگونگی آبستنی و بیماری التجارب، بیماری ةخالص

   »1.را مورد بحث قرار داده است

رفته به یـک   که در آن روزگار رفته نیززدگی محور طب سنتی در برابر جن نگاه تجربه

. چرخیـد هـا و احـواالت بـدن مـی بر محور دگرگونی ،معضل اجتماعی تبدیل شده بود

یـی را کـه عـرف و  سه تا هفت هجری رازآلـودگیی پزشکان قرن  محورانه استراتیژی تن

زدگـی را یـک  طب سـنتی جـن. 2زد ، پس میندزدگی پیش کشیده بود  پیرامون جنرعش

مغـز را  پزشـکانبیـشتر .  و با تـن درگیـر اسـتیی که در تن بیماری. دانست بیماری می

زکریای رازی در الحـاوی و ابـن سـینا . دانستند زدگی می رفتاری و جنون محل ظهور کج

» مغـزی«هـای   بیمـاریبروز اکثر مغز را علت در قانون، انسداد، تورم و گرمی و سردی

  .دانسته اندها   دیوانگیو

ی کیفیات متبارز در بدن و حاالت دگرگـون بیمـار، پزشـکان قـادر بودنـد تـا  برپایه 

هـایی  هر تغییر و تبـدیلی در مـزاج. بندی کنند های مغزی را دسته انواع مختلف بیماری

                                                             

  276 و 275بخش، صص  هاي ایران، دکتر حسن تاج  تاریخ بیمارستان 1

: گویـد  ي جهان اسالم در مورد وجود جن چنین می السفهي نظر ف کوب درباره  زرین 2

کسانی چون فارابی و بعضی از معتزله درین باب سخنان تردیدانگیزي گفته اند؛ ابـن         «

را انکار کرده است و فالسـفه دیگـر غالبـاً آن را       } جنیان{ها    سینا به کلی وجود آن    

ن همه در متـشابهات     ابن خلدون گفته است که ذکر نام جن در قرآ         . تأویل کرده اند  

  . آیات آمده است و معنی آن آیات را کس جز خداي ندانسته است

  944کوب، ص  کتاب سخن، عبدالحسین زرین
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هـای  ای از بیمـاری  گونـه بـذرتوانـست مـی، خـشکی و سـنگینی مـیچون سردی، گر

 و 4، صـباری3، قطـرب2، مالیخولیـا1هایی چون مانیـا بیماری. اعصاب را در خود بکارد

                                                             

گوید، نوعی از بیماري است که حالت  الکلب یکی دانسته و می  ابن سینا آن را با داء 1

عی خشمگین همراه بازي و لهو و کار بیهوده است و آزاررسـانی اسـت کـه بـا نـو                   

زکریـاي رازي آن را     . بینـیم   جانبی مختلط است که این حالت را در سگان مـی            به  حق

  . داند قراري و آشفتگی می خوابی، بی وجوش همراه با بی جنون پرتحرك و پر جنب

هـاي    تاریخ بیمارسـتان  :  و همچنین  312قانون، ابن سینا، کتاب سوم، فصل هشتم، ص         

  284بخش، ص  ایران، تاج

گویـد کـه عالیـم آن تـرس،      داند و می  این بیماري را در خود مغز می رازي منشأ 2

گویـد، مالیخولیـا مرضـی        ابن سینا می  . پایه هستند   هاي نادرست و بی     وحشت و گمان  

  .گیرد است که از سوداي سوخته منشأ می

  309الحاوي، ج اول، ص :  و همچنین312قانون، ابن سینا، فصل نهم، ص 

ي ابن سینا بیـشتر در مـاه دوم    ز بیماري مالیخولیا که به گفتهي آبی، نوعی ا  یا پشه 3

شود، روزها خود را از چشم مردم پنهـان           ها پیدا می    معموالً شب . دهد  زمستان روي می  

  . رو شود خواهد با کسی روبه کند و نمی می

  315قانون، ابن سینا، فصل دهم، ص 

شود  سینا بیمار به کلی دیوانه میي ابن   نام نوعی از سرسام گرم صفرایی که به گفته 4

  .گوید و پریشان می

  305قانون، ابن سینا، کتاب سوم، فصل هفتم، ص 
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ای بـه نـام  به ظهور مـادههای عصبی، وابسته   بروز اکثر این بیماری.1رعونت و حماقت

  : که ربیع بن احمد اخوینی آن را چنین تعریف کرده استبودسودا 

ِونه باشد؛ یکی سودایی طبیعی، و این دردن خون است کـه یـاد بدان که سودا دو گ«
ُ

کردیم و از منافع این سودا آن است که هر اندامی کـه بـه مـزاج سـرد باشـد و خـشک، 

و اما سودا به مزه ترش باشد و بـه رنـگ خاکـسترگون ... طبیعت این سودا آن را غذا کند

 اخـالط آمـده باشـد و ایـن بـه دیگر نوع سودا آن است که از سـوختن .رنگ باشد و تیره

  »2.یی که از آن آید کشنده است غایت بد است و هر بیماری

  نیـزی تغییـر حـاالت و رفتـار انـسان آن دوره ی اولیـه دانیم که حتا مـاده بنابراین می

صرفا یک 
ً

مادی بوده که مثال » چیز«
ً

یعنـی حدفاصـل . »از سوختن اخالط آمده باشد«

ی بود کامال مادی و فـرآوردها خردی ماده خردمندی تا بی
ً

پزشـکان . ی احتـراق اخـالط 

رفتنـد و چیـزی بـه نـام نیـروی مـاورایی و اشـباح و  طب سنتی تنها بـا کیفیـات ور مـی

د را نشیاطین و جنیانی که به بدن بیمار رسوخ کرده و او را به دیـوانگی یـا جنـون بکـشان

زدگـی را بـه حیـث یـک  پیش از این گفتـیم کـه طـب سـنتی جـن. 3دانستند معنا می بی

                                                             

ي ابن سینا رعونت و حماقت کاهش کنش فکـري    از آفات مغزي است و به گفته 1

  .ماند یا از کار افتادن آن است و حالتی است که به غِرِف شدن و حالت کودکانه می

  311تاب سوم، فصل پنجم، ص قانون، ابن سینا، ک

  34، ربیع بن احمد اخوینی، باب ششم، ص المتعلمین ةهدای . 2

 البته از این قضایا نباید به این نتیجه رسید که پزشکان قدیم اصوالً به چیزي به نـام  . 3

به وجود آمـدن جنـین      {ي    ابن سینا در کتاب سوم قانون درباره      . روان باوري نداشتند  

ي کـاربرد   گیرد، اولـین مرحلـه    که زهدان، منی نرینه را در بر می  هنگامی«: گوید  می

در منی جمع  . وارد آمدن منی نرینه به زهدان و استقرار یافتنش کف کردن منی است            

نیـروي  «و  » روان«شده در زهدان سه نیروي بایسته هر موجود زنده کـه عبـارت از               
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همچنـین اشـاره کــردیم کـه در نظـر طبیبــان، مغـز محـل وقــوع . شناســد بیمـاری مـی

 نخـست : دو نتیجـه را بیـرون کـشیدتـوان از این احکام مـی. های عصبی است بیماری

هـا  در واقـع آن. شـناختند های روانـی را نمـی پزشکان قدیم چیزی به نام بیماریکه  این

وجـو  هـای بیولـوژیکی را جـست ی روحـی و روانـی علـتهـا برای تمامی ناهنجـاری

 گونـه کـه  هـایی از آن زدگی فرد را به ناهنجـاری همچنین به این دلیل که جن. کردند می

ی دیگـر یـا نـوع  ساخت، پزشکان ایـن پدیـده را نیـز گونـه شناختند دچار می طبیبان می

یـات بـدن اسـت، هـا و کیف های عصبی که ناشی از اختالل در مـزاج ریخاصی از بیما

  .دانستند می

زدگـی  رسد که طب سنتی در جهان اسالم به تعریـف بقـراط از جـن پس به نظر می

بقراط هیستری را ـ که فهم دینی بعدا آن را به جـن. چندان روی خوش نشان نداد
ً

زدگـی  

اخـالط در رحـم شناخت که نخـست بـه دلیـل ناسـازگاری  یی می تأویل کرد ـ بیماری

کم و در دورانی که بخـشی  اما کم .1یافت پس به تمامی بدن انتقال میکرد و س ظهور می

                                                                                                                                 

هـر  ... یل به کف شـدن    هستند، وجود دارد و در این تبد      » نیروي زیست «و  » طبیعت

اش باشـد از   ي سرشـتی  شوند و اندامی که باید خمیره  کدام به جاي خود سوق داده می      

  }...آید ها به وجود می آن

  51االبدان، یوسف بن الیاس شیرازي، ص  تشریح

.  به معنی رحم یا زهدان مشتق شده اسـت Husterي یونانی   لفظ هیستري از کلمه. 1

دانست که موجب اختالل در اندام       را ناشی از اختناق رحم می     بقراط پزشک یونانی آن     

روح  افالطون بر آن بود که زنان در بطن خود واجد حیـوانی بـی    . گردد  فوقانی زن می  

در قـرون وسـطا هیـستري را        . گردد  ها می   هستند که موجب عوارض متعددي در آن      

 امیـال جنـسی   کردند، بلکه آن را ترجمـان     دیگر به صورت یک بیماري مالحظه نمی      

گناه این افراد را    . آوردند  دانسته و افراد هیستریک را اشخاصی گناهکار به حساب می         
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  نیـززدگـی ی سرمنشأ جـن ها درباره از علم طبابت به پزشکان محلی سپرده شد، نگرش

بخـشی از .  کاشـت محلـی تمارض بذر این تغییـر نگـرش را در دل طبیبـان.تغییر کرد

مـردم . زدگی مشکوک بود  یا جنیی به نام هیستری  بیماری وجودجامعه همواره به نفس

صـفت بـرای  کردند و بر این باور بودند کـه زن شـیطان ها را به تمارض متهم می مرضی

یابد و یـا در دل شـوهرش جـایی بـرای خـود بـاز  های مالی خود دست که به خواسته آن

   .1کند آورد و نقش بازی می در می و مجانین را انیوانگکند، ادای د

                                                                                                                                 

سازند که به هرگونه    ها را قادر می     دانستند و بر آن بودند که شیاطین آن         زدگی می   جن

در اروپا از یک سـو  ) رنسانس(در دوران تجدید حیات فرهنگی   . تمارضی تن دردهند  

طالعه و مداواي افراد هیستریک توجه داشتند و از سوي دیگر کلیسا با پزشکان به امر م

  .سوزاند ها را متهم به جادوگري کرده و می آن» تفتیش عقاید«ایجاد سازمان موحش 

   257 و 256مبانی روانکاوي، دکتر کرامت موللی، صص 

 حیث نمایشی کـه جـز الیتجزایـی از   :  دو عنصر اساسی در هیستري دخیل هستند. 1

هـا غالبـاً نیـازي مبـرم وجـود دارد کـه         رفتارهاي افراد هیستریک است، چه نزد آن      

تعارضات درونی و نفسانی خود را در عالم خارج و به طور عمـومی بـه روي صـحنه                   

ها را متهم به تمـارض   ها آن همین عنصر بود که طی قرن . آورده و به نمایش بگذارند    

فـرد  } همچنین{. علتی جسمانی نداشتشان  کرده بود به خصوص که عوارض بیماري 

وجوي سرور و مهتري است کـه جـاي پـدر را بـراي او          هیستریک پیوسته در جست   

کالم مهتر براي بیمار هیستریک، حکم اسم داللتی اعظم بود که از جانب ارباب . بگیرد

  .اي جز اطاعت از آن نداشت شد و رعیت چاره صادر می

  259 و 258، صص مبانی روانکاوي، دکتر کرامت موللی

هـاي   ي سـنجش مؤلفـه   دانستم که بـر پایـه       من نخواستم و این کار را صحیح نیز نمی        

روانکاوي ـ که دانشی مدرن و وابسته به گفتمـان سـوبژکتیویزم غربـی اسـت ـ بـا        
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نبودند تا میان بیماری هیستری و تمارض بـه آن، تفـاوتی قایـل  قادر  محلیپزشکان

درمانـدگی پزشـکان از تفکیـک درسـت میـان . شوند و این دو را از یکدیگر جدا سازند

هـای  ی پژوهش  این بیماری از چرخه سبب شد تا1بیماری هیستری و خودبیمارپنداری

                                                                                                                                 

مان از این بیماري را مورد نقد قرار دهم؛ وگرنه نظـر بـه همـین     زدگی، فهم محلی  جن

اخوان و تعویـذنویس، از لحـاظ روانکـاوي بـه شـدت             پانوشت پرواضح است که دع    

ي روانی دعاخوان و تعویذنویس       سلطه. توانند بر روي بیمار یا مرضی تأثیر بگذارند         می

همانند احکام و دسـتوراتی کـه بـه    . هاي گوناگون بر بیمار حاکم شود  تواند از راه    می

. ویذ رسم شده است   ونگارهایی که در تع     شود و یا حتا خطوط و نقش        بیمار گوشزد می  

  . اند که جاي پدر را پر کرده اند در واقع دعاخوان و تعویذنویس همان مهترانی

او بر خـالف تـصویري کـه مـن از جایگـاه      .  این ترکیب را از فوکو وام گرفتم. 1

ارایــه کـردم، هیــستري و  ) زدگــی بـه معنــاي قـرون وسـطایی آن    جـن (هیـستري  

داند و نشان  ي عصبی می هاي شناخته شده ز بیمارياي جدا ا خودبیمارپنداري را در دوره

دهد که چگونه در یک سیر به اصطالح تکاملی، هیـستري و خودبیمارپنـداري بـه           می

هیـستري و خودبیمارپنـداري در      «: هاي عصبی شناخته شده پا گذاشتند       قلمرو بیماري 

} خـرد ي قرن هفدهم تا پایان قرن هجدهم؛ موسوم به قرن      نیمه{طول عصر کالسیک    

مسیر اصلی تکامل } ها آن{... نهادند هاي روحی گام می آهسته آهسته به قلمرو بیماري   

کردند؛ مسیري که دو بیماري را تـا حـد ایجـاد مفهـومی مـشترك یعنـی             را طی می  

هـا و نیـز تـصور         مسیر دیگري که معناي آن    . به هم نزدیک کرد   » بیماري اعصاب «

دن ـ که در عنوانشان به حد کافی مشخص است  ها را در ب سنتی از جایگاه این بیماري

هـاي   ها را اندك اندك در کنار مانیا و مالیخولیا در قلمرو بیماري   ـ عوض کرد و آن    

  ».روحی جاي داد

  122 و 121تاریخ جنون، میشل فوکو، صص 
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از قـرن دهـم  .1لـی بیافتـدپزشکی خارج شود و دوباره به دامان رازآلود فهم دینی و مح

                                                                                                                                 

تر نیز گفتیم، طبیبان جهان اسالم هرگز مانیا و مالیخولیا را به حیث       طور که پیش    همان

هایی که بر اساس اختالل در     ها را جز بیماري     دانستند؛ بلکه آن    هایی روحی نمی   بیماري

ي همـین      به هر حال شـاید بتـوان برپایـه          .شناختند  آیند می   سیستم مغزي به وجود می    

نـشین شـدنش بـا     مـسیر تکامـل بیمـاري هیـستري و هـم         «تفاوت میان به اصطالح     

زدگی در   در شناخت هرچه بیشتر جني غربی و انسداد در اندیشه» هاي اعصاب بیماري

ي اسالمی، تاریخ تکـوین بـدن در ایـن دو     زدایی از آن در اندیشه  طب سنتی و افسون   

  .فرهنگ را با یکدیگر مقایسه کرد

بست رسیدن شناخت علمی   نباید از این متن به این نتیجه رسید که یگانه دلیل به بن. 1

. ن هیستري و خودبیمارپنداري بوده استزدگی و راززدایی از آن، عدم تفکیک میا جن

پرسش اساسی این است که چرا دانش پزشکی نتوانست بعد نظري خود را امتداد دهـد   

تا خود را از فروغلتیدن به دهان طب محلی نجات دهد؟ بسیاري این ناکامی و انـسداد         

مـثالً  . دانند ارتباط با رکود و انحطاط تفکر فلسفی در جهان اسالم نمی            طب سنتی را بی   

دهد که چگونه تمامی علوم  ي تکوین عقل عربی به تفصیل نشان می     گانه  جابري در سه  

گرایی برخی از فیلسوفان جهان اسالم،  برهانی ـ به شمول دانش طب ـ به دلیل هرمسی  

نظر به دیدگاه جابري علوم در فرهنگ عربی        . به سود علوم عرفانی از رده خارج شدند       

  :شوند بندي می  طبقهـ اسالمی به سه مجموعه

شناسـی    علوم بیانی یعنی نحو، فقه، کالم و بالغت که بیانگر نوعی نظام شـناخت             : الف

این نظام شناخت مقید بـه زبـان عـرب بـود و             . واحدي بود که به قیاس تکیه داشت      

  .کند یاد می» دین معقول عرب«جابري از آن با عنوان 

ي اسـماعیلیه، تفـسیر بـاطنی     ی، فلسفهي شیع   علوم عرفانی از جمله تصوف، اندیشه     : ب

کـشف و   «ي اشراقی، کیمیا، نجوم، سحر و غیره که بـر نظـام معرفتـی                 قرآن، فلسفه 
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ریزد و فهم محلـی تمـامی   میهای مغزی فرو ی بیماری کننده ریحی تش هجری کل سازه

زدگـی جـای  ها را ـ به استثنای رعونت و حماقت ـ در تعریفی کلـی از جـن این بیماری

روح را بـیش /ایی جـسممحور طب سنتی جایگاه تقابل دوت رکود دانش تجربه. 1دهد می

                                                                                                                                 

عقل (» عقل نامعقول «جابري از آن با عنوان      . تکیه داشت » جاذبه و دافعه  «و  » وصال

این نظام نه دیدگاه دینی، بلکه نگرش هرمسی را اسـاس گرفتـه             . برد  نام می ) مستقیل

  .ستا

علوم برهانی که شامل منطق، ریاضیات، طبیعیات، الهیات و متافیزیک بود، بیـانگر       : ج

نظام معرفتی واحدي بود که به مالحظات تجربی و استنتاج عقلی بنا شده بود و جابري            

  .یاد کرده است» عقل معقول«از آن به عنوان 

       246 و 245تکوین عقل عربی، محمدعابد جابري، صص 

ي   به همین دلیل بود که ابن خلدون در اواسط قرن نهم هجري در بحث درباره شاید. 1

و «: زدگی را توضیح دهد     خواهد اصل و منشأ جن      تواند یا نمی    غیبگویی دیوانگان، نمی  

اما غیبگویی دیوانگان بدان سبب است که تعلق نفوس ناطقه آنان به بدن ضعیف است    

هـا اسـت و از    ف روح حیوانی در امزجه آنو این امر اغلب به علت فساد مزاج و ضع   

این رو نفس دیوانه به سبب درد و رنج نقصان و بیماري روح مستغرق و فرورفتـه در               

حواس نیست و چه بسا که روحانیت دیگري از نوع شیطانی در تعلق نفس او به بـدن              

 آمیزد و به سبب این ممانعت نفس وي ضعیف آورد و به بدن وي در می فشار وارد می

زدگی مبتال  یابد و وقتی به این جن زدگی و دیوانگی بدو راه می       شود و سرانجام جن     می

مزاحمت «باشد و خواه به سبب » بیماري کلی و ضعف مزاج«ي  شود خواه در نتیجه می

آویزند پدید آمده باشد، مدتی از جهان حسی غیبـت       که به وي در می    » نفوس شیطانی 

کند و بعضی  پیوندد و از آن جهان ادراك می روح میي خاصی به عالم  کند و لحظه  می
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ی شناخت و تشریح نبـود؛ بلکـه ایـن روح و جـان  تن دیگر ابژه. ت ساختاز پیش تثبی

زدن تـن و  هـای پـس  البتـه رگـه.یافـت شد و اعـتال مـی بود که باید به تحلیل کشیده می

تـن کـه . شناخت الزامات آن، از قرن پنجم و پس از انجماد فقه اسـالمی مـشهود بـود

ی زمین، رقص و شهوت شـبانه پدیـدار  با کار بر رو،آنپیش از اسالم و تا مدتی پس از 

ها دور گشت و در پستوها مکلف شد تـا بـر  باره از دیدها پنهان و از زبان شد، به یک می

شـد؛  نباید تن به حال خودش واگذاشته مـیها  ها و حریم اما در خانه. خود نظارت کند

ی و هـای پـاکیزگ فقه اسالمی دسـتورات مفـصلی از شـیوه. گشت باید پاک و مطهر می

بـه ایـن ترتیـب عمـل . استنجا، وضو و مهمتـر از همـه غـسل: طهارت مطرح کرده بود

جنسی نیز دیگر صرفا برای فرونشاندن شهوت انجام نمی
ً

ی جنسی تبدیل بـه  شد؛ رابطه 

فقـه منجمـد . ی نجاسـت و طهـارت وقفه ی بی چرخه: ای از مراسم آیینی شده بود گونه

حتـا در .  در سراسر بـدن حـاکم بـودش؛ قوانینشده تنها بر عمل جنسی نظارت نداشت

الخالء و یـا عطـسه زدن ـ مقرراتـی  ورود و خروج به بیتهمچون  رفتارها ـ ترین معمول

  . نهفته بود

از تمـام و کمـال ای، هیچ حکمـی را   هیچ دورهالبته باید به یاد داشت که جامعه در

پـس از انجمـاد فقـه . آور مبلغان دینی ندیده و یا جدی نگرفتـه اسـت اسانداز هر چشم

شـد؛  های گوناگون در میـان نوجوانـان تکثیـر مـی  باز هم خودارضایی به شیوه،اسالمی

افتاد و کماکان تـصور عمـل دخـول   عمل جنسی به تعویق می هرهنوز هم غسل پس از

ه خود بـدن نیـز چنـدان بـا دسـتورات رسد ک  به نظر می.آور و فریبنده بود از پشت دلهره

فوران منی در هنگـام خـواب حقیقـت سرکـشی تـن را بـه . فقهی سر سازگاری نداشت

                                                                                                                                 

گیرد و چه بسا کـه در   ها را باز می بندد و خیال آن ها در نفس وي نقش می     از صورت 

  .شوند این حالت بی آن که خود اداره کند سخنانی بر زبان او جاري می

  221 و 220مقدمه، ابن خلدون، جلد اول، صص 
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ی دهقـان و کـارگر  کم برای طبقـه ها بود که دست عمل جنسی قرن. گذاشت نمایش می

جامعـه همـواره بـه . های بازاری قرار داشـت ها و فحش ها، شوخی وگفت در کانون گپ

  . کرد جویانه نگاه می اندازی محلی و تساهل برآمده از آن، از چشمدین و شریعت 

چه که زیر دستورات شرع اسالمی از اواسط قرن دوم تا اواخر قـرن  به هرحال هر آن

نفـع و  هـای ذی کـم بـرای گـروه چهارم هجری شکل گرفته بود، تا همین اواخـر دسـت

ت و شـریعجایگـاه  تحکـیم .اجتماعات رسمی تبـدیل بـه گفتمـانی غالـب شـده بـود

 انیت بخـشید ونفـسمفهـوم  ای بـه  تـازهانجـ ،تضعیف روح فلـسفی در جهـان اسـالم

جـا و  در همـه  روحانیـتاز آن پـس . تغییـر دادهـا  برخورد با پدیده را هنگامرویکرد ما

دنـد و از نفـس خـود پیـروی  مـا قـایم بـه ذات بودر نظـراشیا . حضور داشتچیز  همه

دانـستیم کـه در پـس  قدر می همان. بودزده   رازآلود و افسونندر نظرما جهان. کردند می

 خـدا اسـت کـه از ت و تنهـا حکمتی االهی نهفته اسـهر پدیده، هر جنبش و هر علتی

گاه است زمان به دست نیروهای چه بـسا  از قرن پنجم هجری دو حرکت هم. پس پرده آ

ی عرفـانی  ندیـشهاز سویی ا.  ساختجاریی روحانیت بر جسمانیت را  مخالف، غلبه

رانـدن بـدن، روحانیـت و  با کوشش صوفیان، شاعران و مشایخ توانـست بـا بـه حاشـیه

زندگی راهبانه را بـه مرکـز بکـشاند و از سـوی دیگـر، شـرع اسـالمی توانـست قـوانین 

هـا جـدال، بـاالخره روح   انگـار پـس از قـرن.بـر بـدن اعمـال کنـداش را   گیرانه سخت

بینـی  شود تا انتقامش را از منطـق و جهـان نصاری موفق میی خواجه عبدالله ا صوفیانه

   .1اسماعیل طبیب بگیرد و بر وی غلبه کند

                                                             

 آمده است که در هرات طبیبی فیلسوف مشرب بود  هجري478 در رویدادهاي سال  1

خواجه عبداهللا انصاري که در این زمینـه تعـصبی شـدید            . گفت  که از فلسفه سخن می    

داري از او برخاسـتند و آشـوب          داشت چنان با وي درآویخت که گروهی به جانـب         

. ي فیلسوف را به آتش کشیدند و او را مـضروب سـاختند         چندان باال گرفت که خانه    
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دیـن و اخالقیـات . شـد تـر مـی معذب ها تر و وجدان هر روز اصول اخالقی پیچیده

دیگـر کـسی جـرأت نداشـت بـا زبـانی سـاده . فهم نبودند هایی ساده و عام دیگر پدیده

 ایـن بتوانـدکم به گروهـی نیـاز شـد تـا  کم. دینی سخن بگویدی اصول و احکام  درباره

تـوان متخصـصان  فهم ارایه کند؛ این گـروه را مـی اصول و احکام پیچیده را با زبانی عام

فـای وجـود خـود،  با کـشف ژرها آن. امور دینی، قوانین اخالقی و سلوک عرفانی نامید

ها در راه خیر و فالح مـسلمانان  و از این نیروندهایی پنهان و رازآلود شد صاحب قدرت

ها قادر بودند تا برای حـل مـشکالتی کـه مـردم بـه  مشایخ و آقاصاحب. نداستفاده کرد

ز نیروهای درونی خود استفاده کرده و بـا شـیاطین و جنیـان ارتبـاط ها دچار بودند، ا آن

و گیـری نـزد مـشایخ  هـا بـرای درمـان و جـن بسیاری از بیمـاران و مرضـی. برقرار کنند

                                                                                                                                 

ي قاضی ابویوسف پناه برد و زدوخورد بین پیروان خواجه  یلسوف در پوشنگ به خانهف

ي نظامیه نیز آسیب  و هواداران طبیب فیلسوف چنان شدت یافت که به قاضی و مدرسه

ي ارادتی که به این صوفی سنی داشـت        با همه . الملک دادند   خبر به خواجه نظام   . رسید

. تا فتنه بیارامید و او را دوباره به هـرات بازگردانیـد  ناگزیر او را از هرات تبعید کرد    

ي نظامی عروضی ادیب اسماعیل نـام داشـت،    این فیلسوف پزشک هراتی که به گفته      

گذرانیـد و     مردي سخت بزرگ و فاضل کامل بوده که از طریق طبابت روزگار مـی             

هـایش را   کـرده و کتـاب   خواجه عبداهللا با او تعصبی شدید داشته و بارها قصد او مـی    

تا این که خواجه عبداهللا بیمار شده درمـان دیگـر پزشـکان کـارگر         . سوخته است   می

ي او  در قـاروره . فرسـتند   ي شیخ را به نام دیگري نزد طبیب مـی           نیافتاده ناچار قاروره  

گوید این داروها را به او دهیـد و           می. یابد که ادرار از آن شیخ است        نگرد و درمی    می

خواجـه آن دارو بخـورد و       » .باید آموخت و کتاب نباید سـوخت      علم ب «: بگویید که 

  .بهبود یافت

     94هرات از طاهریان تا تیموریان، نوراهللا کسایی، ص 
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اذن «گری بودند کـه بـه   مشایخ شاید اولین گروه موعظه.شدند ها فرستاده می آقاصاحب

هـا  هـا آقاصـاحب پس از آن. زدند میاحواالن  دست به عالج بیماران و ناخوش» االهی

هایی مـاورایی برخـوردار  شدند و از کرامات و قدرت د پیامبر اسالم محسوب میکه اوال

چیـز بـه دعـاخوان و  دست آخر همه. ها وردخوانی کردند ضیبودند، بر سر بیماران و مر

مـرادی را بـه . های گونـاگون فعالیـت داشـت دعاخوان در حوزه. تعویذنویس ختم شد

. گذشـت داد و از سد مرضی نیز مـی رساند؛ بیمار را با توکل به خدا شفا می مراد دل می

مفهـومی بـه نـام گیـر بـا اسـتفاده از   جـنی شـیخ، دعـاخوان، تعویـذنویس یـا چرخه

  . یافت تداوم می» جارسید«

چه که طـب سـنتی و  ی پایانی بود بر هر آن نفوذ سنت تعویذنویسی در جامعه نقطه

ی جـادویی و سربـسته بـرای چنـدین قـرن بـا  این نـسخه. فلسفه فارابی در پی آن بودند

 همـواره از مـا انحالل خواست مرادی، تـسکین درد بیمـار و کـاهش وحـشت مرضـی

 تـا همـین  فهم محلی این پرسش که چرا پاسختوان به جا می در این.  کرده استصیانت

داد  زدگـی قـرار مـی ی جـن  را در زیرمجموعـه ـ عـصبیاخر تمامی بیمارهای مغـزیاو

 صـرفا بـه گونـهزدگی  جن در نظر طب سنتیطور که پیش از این گفتیم، همان. برد پی
ً

ی  

 اهمیـت  تـا بـه امـروز نیـزفهم محلی ما ا.شد های مغزی اطالق می خاصی از بیماری

های مغزی یا روحـی اسـت؛   که دیوانگی و جنون یک فرد از کدام نوع بیماریدهد نمی

 بـا ایـن .نامد مرضی میرا  هستند  یا هیستری مالیخولیادچار مانیا، هایی که ی آن او همه

ر نبـود، امـا زدگی و روحانیت به دو ی اسالمی از افسون که طب سنتی نیز همانند فلسفه

محـورش را بـه هنگـام  کم نگاه تجربـه از مقطعی ـ بین قرن ششم تا هشتم هجری ـ کم

چـه کـه   و به سوی کشف رازهای نهان بیمـاری و آندهد میسخن گفتن از تن از دست 

 کـافی اسـت کـه بـه .دارد میهای تن خوابیده بود، گام بر پشت تمامی دردها و آشفتگی

   :ی صفویه اشاره کنیم گر دوره های یک درمان بازی شعبده
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عـالج تحلیـل  شخصی بود که دست بر هر خنازیر که مالیدی آن ورم بعد از آن بی«

، از آن شخص تفحص کردند که سبب ایـن چیـست؟ گفـت مـا را ایـن یافتی به تدریج

خاصیت میراثی است و هم کسبی، و طریـق کـسب ایـن آن اسـت کـه روز چهارشـنبه 

ی خـالی و سـخن نگوینـد و بعـد خطـی در گـرد خـود   گوشهبدین نیت روزه گیرند در

بچه را بدین نیت گلو بگیرنـد و چنـدانی نگـاه  بکشند و بخوری خوشبوی بکنند و خوک

جا باشد و هیچ سخن نگویند تـا  دارند که بمیرد و خنک شود بگذارند تا نماز شام همان

ی و اگر مکرر کنـد بهتـر افطار کنند، این خاصیت در آن دست پدید آید به اذن الله تعال

                  .  التجارب؛ بهاءالدین رازی خالصة» .1بود

پـس از طبیبـانی چـون . مشخص بود که دیگر طب سنتی چیزی بـرای ارایـه نـدارد

. کم جای خود را به دعادرمـانگران دادنـد الیاس شیرازی و بهاءالدین رازی، پزشکان کم

مـان را  که دیو فهم باستانیواژگانی جادویی . م شدحرکتی که از تن آغاز و به واژگان خت

ها دانستیم که چگونه جنیان به رحم زنـان نفـوذ  ما پس از سده. زدگی بیدار کردند از جن

چـه کـه طـب سـنتی  ما فهمیدیم کـه بـرخالف آن. درند های خونی را می کنند و رگ می

 را از ذات شـکل تـوان بـدن را بـه یـک ارگانیـسم صـرف تقلیـل داد و آن گفت، نمی می

حکمـت . مـا زن را نیـز بازشـناختیم. اش، از هوا و هوسش و از روحش جدا کرد دهنده

قـدر در شـهوتش  به چشم خود دیدیم که چه طور آن. اش را درک کردیم ی شیطانی نیمه

ی همـان   امـا برپایـه.خواند اش جنیان را به ضیافت فرامی ی تناسلی شود که آله غرق می

کـه  امکان داشـت بـه جـای آن. اش هراس داشتیم صفتی  زن و شیطاناز ،فهم اساطیری

زدگـی زده و  گرفتار عشق و شهوت جنیان کافر و مسلمان شـده باشـد، خـود را بـه جـن

داری، فـشار   از زیـر بـار خانـهبا ایـن کـارخواهد  شاید می. ها را بازی کند نقش مرضی

  .شوهر و ستم خشو فرار کند
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کلی با سنت دعاخوانی و تعویذنویسی بیگانـه بـود و بـه ای که به  وپنج ساله زن سی

دار و  یـی کـه مـا از تـاریخ زنـدگی زن خانـه خندید، در بازی تأویلی می» خرافات«این 

روابط و مناسباتش در خانه و شناختش از بدن و یا عمل جنسی به راه انـداختیم، گرفتـار 

 اعتنایی کنـد، هنگـامی کـه آسای دعاخوان بی  تفو معجزهبه تواند چطور می. شده است

توانـد بازگـشت  مالد؟ دعاخوان او را با بدنش آشتی داد؛ چطور می میهایش   رانآن را به

ی ده جنـده خـون، قـدرت آن را  سـاله اش را نادیده بگیرد؟ آیـا دختـر هفـده میل جنسی

شـد بیـرون  گیـر خـارج مـی داشت تا خود را از زیر بار جادوی واژگانی که از دهان جن

گـردان نبودنـد کـه در هـر نوبـت   داروهایی روانسهای سحرآمیز و مقد  آیا واژهکشد؟

    شدند؟ مالقات جنی با دعاخوان، به ذهن وی تزریق می
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  فصل سوم

  دار؛ از انجمن تا فرخنده جدال با زن خانه

مان با مدرنیزاسیون یعنی اوایل قرن بیـستم، هنگـامی  ترین مواجهه در پایان تاریخی

گوینـد  ی سخن برخی کـه مـی الله شاه پرسید؛ نظرتان درباره گار آلمانی از امانکه خبرن

اللـه در   شـاه امـانی حاکمیت خود بلندپرواز و خیالبـاف بودیـد چیـست، شما در دوره

هـا  آن. خواسـتم بـا مالهـا مـصالحه کـنم می. پروا نیستم خیالباف و بی«: جواب گفت

تـرین وسـایل فنـی را  ا تغییـر در ابتـداییخواستند از نـوآوری چیـزی بـشنوند، حتـ نمی

مثال تلفن را به مثابه کـشف شـیطان رد مـی. پذیرفتند نمی
ً

ی  دالیـل مـن دربـاره. کردنـد 

. جـا اسـالم تحریـف شـده اسـت گفتند آن می. شد خطوط تلفن در مکه و مدینه رد می

ــی ــاری  نم ــوگیری از بیم ــه راه جل ــذ را یگان ــون تعوی ــسازم، چ ــتان ب ــستم بیمارس توان

نوشید و یا زیـر بـالش  هایی از آیات قرآن که بیمار می کاغذهایی با نقل قول: دانستند می

 چـون بـه بـاور خواستند مالیات منظم را بـه رسـمیت بـشناسند، نمی. گذاشت خود می

ی شناسـنامه سـخت  علیـه مقـررات دربـاره. داد ها خدا به چنان چیـزی حکـم نمـی آن

گفتند کـسی  مالها می. ان ناگزیر بودند عکس بگیرندایستاده بودند، به این دلیل که مرد

مـردم . میرد دهد عکسش گرفته شود، در یک سال یا یک ماه یا یک روز می که اجازه می
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شـان  گفتند خوش دارند به عوض ایـن کـه عکـس  و میآمدند های پولیس می به ایستگاه

  » 1.گرفته شود پنجاه ضرب شالق بخورند

آید که سنت تعویذنویـسی حتـا تـا اوایـل  الله شاه برمی انکه از سخنان ام جدا از آن

زده اسـت،  قرن بیستم نیز در میان مردم به شدت رایج بوده و دانش پزشـکی را پـس مـی

ی نفوذ نهاد روحانیت و مالهایی بود کـه  ی مقیاس وسعت حوزه دهنده نشانها  این گفته

علما بـه طـور کلـی سـه «. ردندک گی می یی ایستاده در برابر هرگونه اصالحات و نوآوری

» ی کامل بـر نظـام قـضایی کـشور با سیطره« -١: کردند نقش مهم را در جامعه ایفا می

 کارگزاران مساجد بودنـد؛ گـروه -٣ بودند؛  استادان مدارس-٢  بودند؛مجریان عدالت

اهمیـت علمـا بـا ایفـای وظـایف . شد های مساجد و خطبا را شامل می م اخیرالذکر اما

آوری صدقات، تصدیق اسناد، انسجام امور مربـوط  از قبیل حفظ مزارات، جمعدیگری 

   »2.گردید و تدفین اموات زیاد می) نکاح(به ازدواج 

در مقاطعی بـا دولـت گیری کشوری به نام افغانستان،  از زمان شکل نهاد روحانیت

ل افغـان ـ تـا پـیش از جنـگ او. یی نیز بـا آن درگیـر بـوده اسـت مراوده داشته و در دوره

هـای دولتـی سـرپا ایـستاده  ها و هزینـه ی کمک انگلیس مدارس و نهادهای دینی برپایه

بـر مـردم این دولت بود که با استفاده از سود اراضی دولتی و مالیات وضع شـده . بودند

ی مـدارس دینـی در دوران  هزینـه .3چرخانـد هـا چـرخ مـدارس را مـی ویـژه فیـودال به

                                                             

  ي خسرو مانی اهللا شاه با خبرنگار آلمانی در کشتی مولتان، ترجمه وگوي امان  گفت 1

  11ن در عهد امانیه، سنزل نوید، ص  افغانستا. 2

آوري عایدات اراضی و کمک به اماکن مقدس و مـدارس   ي جمع  ظاهراَ این شیوه. 3

گشایش و حمایت از . ي تیموریان نیز به طور گسترده رواج داشته است   دینی در دوره  

مدارس ـ به خصوص مدارس علوم دینی ـ نظام را در نظر مردم مشروع و االهی جلوه   
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جا به شماري از مدارس که در عهد تیموریان در هرات فعالیت داشـتند              در این . داد می

ي اخالصیه،  ي بدیعیه، مدرسه ي سلطانی، مدرسه ي غیاثیه، مدرسه مدرسه«: کنیم اشاره می 

الـدین   ي خواجـه کمـال   ي سلطان حسین بـایقرا، مدرسـه      ي مکه زرگر، مدرسه     مدرسه

ي  ي خواجه اسماعیل حصاري، مدرسـه  ، مدرسه ي خواجه محمد مرغزي     گرنگی، مدرسه 

ي سـرپل     ي طفلکـان، مدرسـه      ي خواجه امیـر محمـد، مدرسـه         خواجه آفرین، مدرسه  

ي  الـدین، مدرسـه   ي خواجه جالل ي فصیحیه، مدرسه ي نظامیه، مدرسه فیروزآباد، مدرسه 

مـزار  ي سر     ي سبز برامان، مدرسه     بند، مدرسه و خانقاه سلطان شاهرخ میرزا، مدرسه         پل

ي چهارمنـار،     ي سرپل انجیـل، مدرسـه        و خانقاه امیر فیروزشاه، مدرسه      سادات، مدرسه 

ي  اهللا امیرشـیخ، مدرسـه   ي موالنـا لطـف   الـدین باغبـان، مدرسـه      ي سید غیـاث     مدرسه

  »گوهرشاد

  .54یموریان، محمد اسلم افضلی، ص هرات در عهد ت

ي تیموریـان تأسـیس شـده     ورهبرخی از این مدارس همانند غیاثیه و نظامیه پیش از د        

نگاران که بر این باورنـد کـه ایـن مـدارس در               برخالف نظر بسیاري از تاریخ    . بودند

رسـد کـه    هاي گوناگون بسیار موثر بودنـد، بـه نظـر مـی           بالندگی و شکوفایی دانش   

گرایی و انجماد علوم دینی و تفکر اسالمی در همـین مـدارس    ي واپس  هاي اولیه   هسته

از چنـگ  ) ق. ه606(قط کافی است به داسـتان فـرار امـام فخـر رازي      ف. گذاشته شد 

طور مجبور شد پس از ایراد انتقاداتی علیـه       ي نظامیه اشاره کنیم که چه       شافعیان مدرسه 

کـسایی  . الدین غوري، غیاثیه هـرات را تـرك کنـد     ي سلطان غیاث    کرامیه به توصیه  

لی از استدالالت فلسفی تنهـا و  ي رازي در مباحث علمی و اصو        استفاده«نویسد که     می

گراي هرات درخـشیده      هاي حیات فکري است که در فضاي سنت         شاید آخرین جرقه  

  ».است

  .95ا تیموریان، نوراهللا کسایی، ص هرات از طاهریان ت

ACKU



  الناس؛ زن و سنت تعویذنویسی  بخشی از عوام / ٥٦
 

ی دولـت و مـأمورین  عوایـد اراضـی خالـصه«ی   بـه وسـیله احمدشاه ابدالیپادشاهی

 ی تیمورشاه برای کسب مشروعیت علمای کابـل بـه گفتـه. شد تأمین می» متمول دربار

ی اصـول ایـن  سنزل نوید، مـذهب حنفـی را در سرتاسـر کـشور گـسترش داد و برپایـه

شـد،  د مـیخانـه یـا یک مرکز فعالیت و تتبعات دینی و علمی، که به نام تسبیح«مذهب 

شاه پسر پـنجم تیمورشـاه نیـز پـس از بـه قـدرت رسـیدن  زمان» .1در کابل تأسیس کرد

ای صادر کرد و در آن تدریس و آموزش منطق را در مدارس ممنـوع قـرار داد؛ زیـرا  بیانیه

  . های ایمان مسلمانان را سست کند توانست پایه میدر نظر وی این دانش 

یس علمای مدارس عموما به تـدریس علـوم دینـی تا پیش از جنگ اول افغان ـ انگل
ً

امـا جنـگ اول افغـان ـ . پرداختنـد مشغول بودند و چندان به مسایل روز سیاسـی نمـی

ســو و برانگیختــه شــدن غــرور و  انگلــیس و تــضعیف قــدرت دولــت مرکــزی از یــک

) ١٨٨٠ تـا ١٨٣٨( هـای  همبستگی ملی مذهبی از سوی دیگر سبب شد تا میان سـال

ی اجتمـاعی و چـه از نظـر  ذ علما و مـدارس دینـی، چـه از لحـاظ وجهـهقدرت و نفو

 با این که امیـر عبـدالرحمان در دوران .داری چندین برابر شود دخالت در امور مملکت

برای تضعیف جایگـاه اجتمـاعی و سیاسـی علمـا بـسیار ) ١٩٠١ تا ١٨٨٠(حاکمیتش 

ها را بـه دسـت آورد؛ بـه همـین  تالش کرد، اما او نیز ناگزیر بود تا حمایت بخشی از آن

هـای ایـن والیـت لقـب  منظور به کافرستان لشکر کشید و پس از مسلمان کردن باشنده

  . ضیاءالملک والدین را از سوی علمای کشور کسب کرد

ــه ــد از نظــر دور داشــت، فعالیــت نکت هــای فکــری و سیاســی  ی دیگــری کــه نبای

ی سیاسـی و  بـرانگیختن روحیـهدر واقـع سـیدجمال در . الدین افغانی است سیدجمال

علمـای دینـی عـصر . اسالمیسم در میان علما بسیار کوشید گسترش مفهومی به نام پان

 اللـه در ابتدای امر کسانی چون شاه امـان. نامند سیدجمال را عصر بیداری اسالمی می
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کردنـد  اسالمیستی سیدجمال دفاع مـی های پان و محمود طرزی نیز به شدت از اندیشه

ی اقتـصادی و ایـستادگی در  ی موفقی از نظام و اقتدار اسالمی، توسـعه یه را نمونهو ترک

تقریبا از همین دوران بود که دو مفهـوم کـامال جدیـد . دانستند مقابل استعمار غربی می
ً ً

ــت ــأثر از  اســالم: در بــستر مــذهبی اجتمــاعی افغانــستان شــکل گرف ــوگرا ـ کــه مت  ن

 ایران بود ـ و اسالم بنیادگرا که از درون مـساجد های ترکیه و جنبش مشروطیت پیشرفت

. و با خوانش خاصی از دین، استعمار غربی و ساختار امت اسـالمی شـکل گرفتـه بـود

های بعضا متضاد سـیدجمال سـبب شـده بـود کـه هـر دو  جاست که اندیشه جالب این
ً

ن جمهـوری پس از روی کار آمـد. های او بدانند بردار اندیشه جناح خود را حامی و علم

 یکـدیگر نزدیـک شـدند و  ای بـه های اسالمی نوگرا و بنیادگرا تا اندازه داوودخان نهضت

ها علنا بر علیه دولت سالح برداشتند و جهاد کردند ی کمونیست در دوره
ً

بـه هـر حـال . 

چه که در این مبحث مهم است، رشد و نفوذ مدارس دینی در میان جامعه و آمـوزش  آن

شـاید از ایـن مـسیر بتـوان بهتـر درک کـرد کـه . وانش دینـی اسـتی خاصی از خ گونه

 . فرخنده از چه بستری برخاسته بود و با چه نیتی به کام مرگ رفت

   

اش را از  باره نظم و منطق درونـی دار به یک ی هشتاد شمسی زندگی زن خانه در دهه

 کـردیم ترسـیمهـایش  ها و درگیری دهد و تصویری که در فصل اول از دغدغه دست می

ی شـصت خـود، در  داری همانند رقیب دهـه در این دهه سرمایه. ریزد به کلی درهم می

داری بـر اسـاس  بنـدی سـرمایه اما دسته. پی آن بود تا جامعه را به چند دسته تقسیم کند

اقتـصاد بـازار آزاد، . هـا شـکل گرفتـه بـود ی الگوهـا و ایـده طبقات نبود، بلکه بـر پایـه

ی مدنی و سایر محسوسات سرازیر شده بـه کـشور کـه  ن، جامعهدموکراسی، حقوق زنا
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روح اما در عـین حـال جـز  هایی مسخ شده و بی گونه. شان بودند  غربی1بازتابی از انواع

هـا ایـن  ایـن شـکل. زده را به درون خود کشیده بـود الزامات جهانی که افغانستان جنگ

تی را درهـم کوبنـد و نظـام نـوین  و سـن ها و این نهادهـا آمـده بودنـد تـا نظـم کهنـه نام

  .ویک را جایگزین آن کنند اقتصادی، اجتماعی و دست آخر فرهنگی جهان قرن بیست

ی هشتاد همانند رقیب بنیادگرای خود بر این باور بود کـه جامعـه بـه  روشنفکر دهه

 هـر دو جنـاح ـ روشـنفکر لیبـرال و یکی از نقـاط تمرکـز. خواب رفته و باید کاری کرد

هـزار «دانـستند کـه زن در  هر دو خـوب مـی. دار بود  بنیادگرا ـ زندگی زن خانهمسلمان

ی از زنـدگی  اسیر است و باید به هر قیمتی بر منطق این شـیوه» ی خواب و اختناق خانه

گراهـا پاسـخ  گراها و واپس ی سنتی باید به مطالبات غرب جامعه. ی پایان گذاشت نقطه

همه چیـز در حـال تغییـر . وابگوی شرایط زمانه نبود زندگی گذشته جدیگر نظم. داد می

 شـهر .شد در دگردیسی فضای شهری به خوبی حس کـرد کم می بود؛ این نکته را دست

توانست روایـت زنـدگی زنـان  دیگر نظم معماری سنتی نمی. هرات چهره بدل کرده بود

بـه :  پـشت کـردچه از گذشته بـه ارث بـرده بـود  هر آنشهر بر. دار را بازنمایی کند خانه

معماری نوین هـیچ منطقـی . ی شمیران و به کل شهر کهنه ها، قلعه مسجد جامع، مناره

هـا دیگـر  خانـه. حیا شـده بـود نداشت؛ در عین درخودفرورفتگی و تراکم، افشاگر و بی

هـای یونـانی  کـه سرسـتون بـا ایـن. همه چیز باز و فراخ بـود. کردند چیزی را پنهان نمی

هـا  زههـای بتنـی و حتـا زنـگ دروا های دودی رنگارنگ، خانه  شیشهها و کلکینرومی، 

چـه  شـدند، امـا از هـر آن شدگی هنر معماری شـمرده مـی نظمی و مسخ ای از بی نشانه

چیـزش  همـه. در واقع معماری جدید هرات پرگو و حراف بـود. گفتند داشتند سخن می

هـا  ا تصویری کـه رسـانهبرهنگی معماری در فضای شهری همزمان بود ب. کرد را رو می

                                                             

  .باشند م محسوسات می بر اساس نظام شناخت افالطون، انواع الگوهاي اصلی اشیا عال. 1
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ــا  هــایی کــه در همــه  رســانه.گذاشــتند از الگــوی زن و زنــانگی بــه نمــایش مــی جــا ت

  .های یک خانه نفوذ کرده بودند ترین بخش ترین و پنهان محرمانه

هـا  جامعه اما سرعت دگردیسی و تغییرش بسیار کند بود و بـه بـسیاری از دگرگـونی

هـا  ی هشتاد از ورود کـاروان غربـی  اوایل دهه درمردم. نگریست ی شک می نیز به دیده

هـا از جـنس شـور و شـعف  امـا سرخوشـی آن. زده بودند سرخوش و ذوقبه افغانستان 

شـهری  های آرمان خواست تحقق ی مثابهها را به  روشنفکران لیبرالی نبود که آمدن غربی

یـر بنیـادی در کـرد تغی زده مـی چه که بیش از هر چیـز مـردم را ذوق  آن.دانستند خود می

چیـز آرام و فـانتزی بـه نظـر  کـه در سـطح همـه با ایـن .معیشت و سطح درآمدشان بود

. گرایـان و بنیادگرایـان دینـی وجـود داشـت رسید، اما جدالی در عمـق میـان غـرب می

کـم در هـرات ایـن جـدال بـا  دسـت. دار جدالی بر سر تثبیت یا تغییر جایگاه زن خانـه

روهی بود که از عـرف و ی گ انجمن نماینده.  کشیده شدخودکشی نادیا انجمن به سطح

دار را بـه شـدت نقـد  ی زندگی زن خانه زار بودند؛ چرخه زدگی جامعه بی سنت و افسون

هـا تقویـت سـنت خودسـوزی را  آن. چیـز نـو شـود کردند و دوست داشتند که همه می

 بـه همـین دلیـل .دانستند دار می های وضع شده بر زندگی زنان خانه ی محدودیت نتیجه

 تفـو سـر بـاالیی بـود بـر 1ی سـوختگی هـرات  سـاختمان شـفاخانه وجودها در نظر آن

  . کرد تعریفی که سنت از زن ارایه می

ی زنـانی  ای بود به وضعیت زندگی خودش و همه خودکشی انجمن اعتراضی رسانه

د کـه دانـستن  نمـی مـردم.زدند شان دست به خودسوزی می که به دلیل شرایط بد زندگی

هـا بـا مـرگ ایـن  آن. خواسـته بگویـد ؛ از کجا ظهور کرده و چه مینادیا انجمن که بوده

ی مـدنی و فعـال حقـوق زن آشـنا  شاعر، تـازه بـا مفـاهیمی چـون روشـنفکر، جامعـه

                                                             

هایی که آمار خودسوزي در هرات بـه   ي هشتاد، سال  این ساختمان در اواسط دهه. 1

  .شدت افزایش یافته بود، ساخته شد
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 خـط روشـنفکر از جامعـه ه تارسد که از همان ابتدا قرار بر این بود به نظر می. شدند می

نالـد و بـه چـه چیـزی  که روشـنفکر از چـه چیـزی مـیدانست  جامعه نمی. جدا باشد

 اما روشنفکر دقیقا می.معترض است
ً

خواهد؛ به همـین دلیـل بـه دنبـال  دانست چه می 

روان جمعـی .  لیبرالیـستی بـودی مفـاهیم و الگوهـای یی ایدئال بر پایـه ساخت جامعه

: داشـتی مـشترک  دار چنـد نقطـه در ضدیت بـا زنـدگی زنـان خانـهروشنفکران لیبرال 

تـن زن؛ تـن . موقعیت زن در خانه؛ که باید با تداوم سریال عروس ـ خشو سنجش شـود

حیایی که بایـد کـشف شـود و جـای روح و روان خـودآزار و فرتـوت را  ران و بی شهوت

زده و گرفتاری که بایـد از بنـد سـنت تعویذنویـسی  و خرافات زنانه؛ روح افسون. بگیرد

  .رها شود

ی  توانست مانیفیست روشنفکران لیبـرال دهـه  می1نگ صبوربا این اوصاف رمان س

چیـز پررنـگ و بـراق بـود و شـکل  دار همـه در مبارزه بـا زن خانـه. هشتاد شمسی باشد

خـواهی بـرای زنـان در  جویی و حق ی عدالت حتا مسأله. اش را به خود گرفته بود نهایی

 پرگـویی و حرافـی سویی با معماری پریـشان، تبـدیل بـه یـک محافل روشنفکری با هم

هـا بـه نـام   سـال توان در شعری که در آن ای از این پرگویی را می نمونه. دار شده بود دوام

ی  ی تاریخی، در شعر دهـه برخالف خاطره. وجو کرد شود، جست شعر اروتیک یاد می

گذاشت؛ بدون هیچ تـرس و  جا حضور داشت و خود را به نمایش می هشتاد تن در همه

به تنانگی را بتوان در فـیلم سـنگ صـبور  دادن ی ارگاسم این تن شاید مرحله .2یی  واهمه

دار را به آلت جنسی شـوهر پیـرش  جا که عشق به شهوت جنسی دست زن خانه دید؛ آن

  . رساند می

                                                             

  . شاید به همین دلیل عتیق رحیمی سنگ صبور را به نادیا انجمن تقدیم کرد.1

  .ي هفتاد در ایران  نمایشی به شدت متأثر از جریان شعري دهه.2
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ــسأله ــسی و م ــنت تعویذنوی ــرال س ــنفکران لیب ــن روش ــم  ی ج ــز از قل ــی را نی زدگ

تعویذنویـسی دیگـر . ه سـخره کـشیدندیـابی کردنـد و بـ این سنت را جهت. نیانداختند

پرسـتی  گرایی و خرافه  سنت چیزی بود که روشنفکران آن را عرف، ی آن مصداق و نتیجه

کم در انزجار و تمسخر سـنت تعویذنویـسی، مـسلمانان بنیـادگرا بـا   دست.دانستند می

 ی مـدارس دینـی دیـده مسلمانان بنیـادگرا کـه آمـوزش. روشنفکران لیبرال همگام بودند

ی نسبت میان دین و دانـش مـدرن  بودند نزدیک به یک سده بود که راهبرد خود را درباره

بیـشتر افکـار و  پـس از سـقوط دولـت امـانی و نـشر و پخـش هرچـه. تغییر داده بودند

ی دیـد علمـا بـه بـسیاری از مـسایل روز  های سیدجمال در مدارس دینی، زاویه اندیشه

گفتنـد   نام دانش غربی و دانـش اسـالمی سـخن نمـیها دیگر از چیزی به آن. تغییر کرد

دانستند و بـر ایـن بـاور بودنـد کـه  چه را که غرب پرورانده بود از آن خود می بلکه هر آن

امــا ایــن کفــار . هــا و مفــاهیم در بــستر اســالم جــان گرفتــه بودنــد ی ایــن دانــش همـه

ه اکنـون هـستند طلب بودند که توانستند بحر دانش ما را برباینـد و بـه جـایی کـ فرصت

  . برسند

چه از غرب آمـده  استراتیژی مدارس و نهادهای دینی دیگر بر محور طرد و رد هر آن

شناسـی   در غـرب را ریـشهمـدارس از سـویی مفـاهیم پـرورده شـده. چرخیـد بود نمی

ها به دوران شکوفایی اسالم، مفـاهیم غربـی را ـ البتـه  کردند و با پیوندزدن این ریشه می

از سـوی . کردنـد ها ـ برای طالبان مدارس اسالمیزه می ها و حساسیت سرخبا درک خط 

داد مبـارزه   جلـوه مـیهـا را متحجـر بـست و آن وپایـشان را مـی چه دست دیگر با هرآن

یکی از این موانع مسلما سنت تعویذنویسی بود. کردند می
ً

علمای مدارس بـر خـالف . 

کردنـد و  ر مـیت تعویذنویسی را انکـا بالعموم سن،ها ها و دعاخوان ها، شیخ آقاصاحب

 عملـی کـامالپرستی، آن را خرافه
ً

ی  علمـا دربـاره. خواندنـد  زنانـه و بـدعتی دینـی مـی

زدگی نیز چنین نظری داشتند و معتقد بودند که اصل اساسی این پدیـده تمـارض و  جن
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ل دانستند زنان ـ بـه دالیلـی کـه در فـص خوب می جایی که  از آن علما.گری است بازی

هـا و خرافـات  خو نیستند و گرایش شـدیدی بـه بـدعت اول شرح داده شد ـ چندان دین

دار اتخـاذ  ی زنـدگی زنـان خانـه ای در قبـال شـیوه ، موضع بسیار سرسختانهدینی دارند

دار خالصـه   در نظر علما تداوم سنت تعویذنویسی در میل و اصـرار زنـان خانـه.کردند

گیر و یـا تعویـذنویس معمـوال یـک مـرد  ن، جن شخص دعاخوامسأله کهشد و این  می
ً

تـصور علمـای  .رنـگ کنـد دار را در تداوم این سنت کم توانست نقش زن خانه بود، نمی

یـک عـادت و ورزی و دیانـت را تبـدیل بـه  دار ایمـان مدارس دینی این بود که زنان خانه

هر مـؤمن مـسلمان انگیز که باید لرزه بر اندام  ؛ نه حقیقتی هراساندچیزی بدیهی کرده 

  .بیاندازد

فرخنده جز نخستین کسانی بود که به صورت مستقیم بر علیه سـنت تعویذنویـسی 

او از مدارس دینـی راه و روش زنـدگی مؤمنانـه و الگـوی انـسان کامـل را . ستخاپا  به

هـایی چـون تعویذنویـسی، چـشم و  کرد که خرافـات و بـدعت آموخته بود و تصور می

خشم فرخنـده او  .ها قادر نیستند حقیقت دین را دریابند ته و آنجنسانش را بس گوش هم

فرخنــده قــصد داشــت تــا بــا آتــش زدن تعویــذها و . را بــه درگــاه تعویــذنویس کــشاند

 فرخنـده و انجمـن . تاریخ این سـنت بگـذاردی پایانی بر ذهای تعویذنویس، نقطهکاغ

یز در راه مبـارزه بـا ایـن شـیوه شان را ن دار فراری بودند و زندگی هر دو از زندگی زن خانه

. دار قیـام کردنـد ی زوال سبک زنـدگی زن خانـه ها در دوره آن. از زندگی از دست دادند

. هـایش را خـودش بـسازد خواست تا زن به رهایی کامـل دسـت یابـد و ارزش یکی می

ی زنـدگی غربـی از  ی بحرانی که سبک و شـیوه خواست تا زن را در این دوره دیگری می

و به درون خانه هجوم آورده بود، به راه راست هدایت کنـد و از او بخواهـد تـا بـه س همه

   .جنبش مدارس دینی و کنش اجتماعی سیاسی این جنبش بپیوندد
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ی دینـی و هـم انجمـن و  کم مشخص شد که هـر دو هـم فرخنـده و مدرسـه اما کم

. دار ناکـام بـوده انـد هویژه زن خان ی لیبرال غربی در مواجهه با مردم معمولی و به اندیشه

 .اش ارتبـاط برقـرار کننـد های ابتدایی کدامشان موفق نشدند تا با جامعه و خواست هیچ

هـا تـوان  چیز در سطح نمایش و تظاهر باقی ماند؛ میل هیچ کدام از این ایدیولوژی همه

ها چیزی را که دوست داشـتند، در صـورت جامعـه  آن. های مردم را نداشت جذب توده

ند نه چیزی که واقعا وجود داشت؛ به همین دلیل جامعه اصال آندید می
ً ً

دیـد  ها را نمـی 

هـا توقـع داشـت،  گونه که تعلیمات دینی از آن مردم معمولی نه هرگز آن. شناخت و نمی

از مفاهیم غربی و مبلغان روشـنفکرش سـر مسلمانانی کامل و هراسمند بودند و نه هم 

 متخــصص امــور دیـن و هــم روشــنفکر لیبــرال حتــا در مقـاطعی هــم. آوردنــد در مـی

دانـستند کـه چیـزی  خود ایـن دو گـروه نیـز مـی. ی طنز مردم معمولی شدند مایه دست

درپـشت و معمـولی  هایی که توان فهـم زنـدگی پـشت آدمک. زده از سطح هستند بیرون

  . را ندارندمردم
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