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 پُشت اجتماع تعصب
 

 
 

، «ارزش ها و اعتقادات»ماند که در حدود  یم ریگ ییباور ها یاز همه در ورا شیپ ،یسنت نو، اما در جامعهٔ  تجدد
رفاه را  یخواست معن یم ،یسنت گذشت که مرحوم شاه امان الله، اما در جامعهٔ  یبماند. نود سال از آغاز ریگ دیبا

شاه و مردم، افغانستان را در تقابل سنت  یست که در دو سو یشمار اشتباهات آن روزگار، گاه خیسازد. تار رییمتغ

 .مردم را از پا انداخت یاعد ندارد، کاروان ترقزمان مس ایکه گو یسنت یو تجدد، واژگون کرد و ثقلت برداشت ها

سازند. گسست از گذشته،  یم یبط را رییتغ یمش ،یو اجتماع یفرهنگ ینشده در تمام جنبه ها فیتعر یها ارزش
رد که آو انیرا به م یادیز یی( در نوع اجبار، پرسش هاهیو ترک رانی)مثالً ا گرید ییکشور ها یخیتار اتیدر تجرب

 ،یخیارنشده ها با حذف ت فیآن، تعر تیاما در خوب ند،ییب یم بیآس زیشده ن فیتعر یبرانداز، ارزش ها انیبن غیبا ت

  .را فراهم کردند یو رفاه یرشد اجتماع

اجتماع، هرنوع  نیاست. در ا «یسنت» دهٔ یپد یبه معن -نشده فیتعر یافغانان، ارزش ها ُمعضل حاد جامعهٔ  هنوز
تا  نیکه از د ردیگ یقرار م یاعتقادات فیولو بر اساس منطق باشد، اما در برابر رد ،یخوانش از طرز زنده گ

  .دارد ازیاز ن شیب فرهنگ، خوراکهٔ 

 میعظ یبشر تیاز ظرف یناشده، ارزش بخش فیتعر یزنان، به نام عضو درجه دوم فرهنگ ها یاجتماع حضور
 کاهد. در یاز نقش تعقل م ،یسنت یدر فلتر باور ها یو روشنفکر یآورد و روشنگر یم نیئرا پا یافغان جامعهٔ 
 ازمندین و،یپول ونیجا واکس نیست، در ا ییتنهایرو آوردن به کهکشان ال دیقرن بعد آن، شا کیعام  هٔ یکه رو یجهان

ت. اس تیبه جنس دیطرز د ،یسنت جامعهٔ  یها یاز شگفت یکی ،یاهکاریهمهمه در بازار س نیشود. در ا یداراالفتا م
ود به خ شیدر گرا رد،یگ یم یاما حد تعصب آن که از جنس اناث قربان ،یصرف نظر از اثرات ناپسند فساد اخالق

ناشده و دگم فرهنگ ها،  فیتعر یارزش ها یکه در ورا زدیر یم یاجتماع یذکور( از سر و رو یی)همجنس گرا

 .شود یو اشمئزاز، شناخته م تیبا تمام کراهت منظر، مذموم
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 نیصد ها سوژه و خبر ساختند. ا ان،یب یها یآزاد یایبا استفاده از مزا یو فساد اخالق یبچه باز یها یماجرا از
مروج  زن، به بهانهٔ  یتلخ طرد اجتماع تیجهان سوم، در برابر واقع یاسالم ییدر کشور ها حاتیزشت تفر جنبهٔ 

  .طرفه اند کیتمام جوانب،  که در دساز یم شتریرا ب ییفساد، ضرورت خوانش نو از ارزش ها

زشت و شرم آور، در  ح،یوق یمردم ما درج است. آدرس ها یاعتقادات در زنده گ یاجتماع تعصب در ورا پُشت
رفع  پردهٔ  یشد، محل ب یدر کنج شهر، خال ییجا معمول است که اگر جا نیشوند. در ا یهر فرصت خلوت، ظاهر م

 یو از باور ها م ستیخوب، راحت ن بردر برا یکه حت یدر جامعه ا یزشت اجتماع ینما نیشود. در ا یحاجت م
توانند از  ینشده، م فیتعر یشود که بر اثر ارزش ها یمحرز م ییها تیمحروم یو پلشت دیآورد، منظر نحس، پل

  .دهند ی)مو و لباس(، خواسته ها را رنگ فساد اخالق یمذهب یانبوه اراض ریز

شوند، در پشت اجتماع تعصب،  یشهوت، درج م یاطفا یکه برا ییو آدرس ها یفساد اخالق ،یاغراض جنس یتماشا

  .ستندیدر برابر آن ها مقاوم ن یسد چیمرفوع نشوند، ه یبه درست ،یانسان یها ازیکنند که اگر ن یم تیروا یاز فساد

 یکرده است. مردمان فرار نیجرا ع ییو روستا یشهر یزنده گ ،یلیچهل سال جنگ تحم یایما پس از بال یها شهر
 تیکه از اکثر یمردمان یترک سفر کردند، در نما ریتجربه، ناگز نیکه در ا یانیجنگ زده در کنار شهر االتیاز ا

حذف کرده است. در واقع  زیرا ن یآداب شهر یوکنند، کورس یم یگ ندهیپابند ارزش ها و سنت ها نما ،ییروستا
 یها یدر نوادر رواج آن، نابسامان ینیرسد که فرهنگ شهرنش یبه ثبوت م یزمان یو ظاهر ساز یظاهرنگر

 .کند یم شتریرا ب یاجتماع

 یم یاز مردمان یریجمع کث ،یسنت در ظاهر جامعهٔ  ن،یشهرنش نانیو روستانش یشهر یایاز بقا یکثر یتوده ها
 آن با رواج مفاسد گستردهٔ  یدارند که گسترده گ یگرید پردهٔ  ،یزنده گ نیا یایظواهر، اما در زوا تیشوند که با رعا

  .است انیدر جر زین ینیرکخون چ ،یزنده گ نیپوست ا ریدهد، ز ینشان م ،یاخالق

 دیبا انبوه نفوس )مثالً کابل(، با ییرجوع به اماکن رفع حاجت )تشناب ها( که در شهر ها ایحمام،  کیدر  طهارت
مومن، دراز کردن  کی یوقت وضو کی ینشده، اگر بها فیتعر یارزش ها یزودتر استهالک شوند، در همه جا

ه تا ک ابدی یم میتعم یآن، فرهنگ یها خلوتپاک شوند، در  دیست که با ییها یگنده گ یو جاگذار ییپا در دستشو
مانند  بود یک دنیشن»شود. مثل معروف  یم شتری، ب«پشت اجتماع تعصب» ییرسوا افتد،یب واریچشم به در و د

 یخیارت ست که در تجربهٔ  یدر جوامع یزنده گ یکند که اسناد اجتماع یم میرا تقد یریمقال، چند تصو نیدر ا ،«دنید

  .کاروان تمدن را از پا انداخته اند ،یو مردانه گ رتیبه نام تعصب، غ شهیتجدد، هم

 :ریتصاو شرح
 یاخواسته ه یو رمزگذار یتناسل یاعضا ینقاش ر،یتصاو نیکابل اند. در ا یدر حمام چراغ عل یاز اتاق ریتصو دو
 یدر تشناب عموم ینیاز کلک گر،ید ریک تصویاست. در  گرید یاز هزاران تا یینمونه ها ،یو جنس یراخالقیغ

 ،یراخالقیغ اتیاست، ادب هیاز بق یکه نمونه ا ن،یکلک نیا نیکابل در پارک زرنگار، در چهارچوب چوب یشاروال
 ان،یم نیوجود دارند. در ا یخواهش زنا و لواطت با درج آدرس و نشان یسفارش ها و حت ،یارتباط جنس یها امیپ

اهت بدنام ساختن، شب یبرا یکنند که شمار یم تیحکا زین یگرید بتیاز مص فون،یلیت یآدرس ها، نام ها و شماره ها
 اند.« پشت اجتماع تعصب»در نمونه ها  نیسازند. ا یم شتریافواه و بهتان ب میتعمآن ها را با 
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