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»نیم رخ«  شدن  نسخه ای   100 برای  خواستم 
بنویسم و من فکر می کنم حال که از افغانستان 
دورم و حق بازگشت مجدد را در بهای امنیت 
دریافت  دنیا  سمت  این  در  که  حفاظتی  و 
دادم،  از دست  برای طوالنی مدت  کردم، شاید 
فرصتی ست تا به جای مقاله نوشتن و پرداختن 
و تکرار مجدد نظر زنان پیش از خودم، نامه ای 
تحریر کنم؛ نامه ای به همجنس، به تمام زنانی که 
در تجربه ی گذشته و حال من نفس می کشند، 

ناخودآگاه  در  بارها  است  ممکن  کلماتی که  با 
امکانی  هیچ  آن  ابراز  برای  و  کرده اند  زمزمه 
نبوده، حرف هایی که همیشه برای زنان ممنوع 
و مرگ بار به حساب می رود و به محض درمیان 
گذاشتن با نزدیک ترین ها، شما را به تجدید نظر 
تلخ  سرگذشت  و  کرده اند  دعوت  فراموشی  و 
زنان خانه دار و شاغل را به عنوان الگو و مدلی 
موفق برای پیمودن راهی مطمین، خاطرنشان 

کرده اند.

 این نامه مختص به جامعه ی کنونی افغانستان 
در سال هایی ست که موج حق طلبی های زنانه، 
جنگ کشورهای بزرگ و افراط مذهبی ما را به 
هم می ساید و به بهانه ی قوم، کیش و باورهای 
متفاوت جداسازی می شویم و زنان رفته رفته به 
تغییر و جمعیتی که همیشه  قابل  بحرانی غیر 
مبدل  است،  زودهنگام  آن ها  برای  پیشرفت 
زمانی که  میالدی درست  شده اند. سال ۲0۲0 
بیش از هروقِت دیگر معتقدیم کشورهای جهان 

اول نه تنها به مراتب بهتر از جغرافیای به نام 
افغانستان است که شاید در هیچ ابعادی قابل 
مقایسه نیست.  البته که در بسا موارد قابل قیاس 
نیست؛ اما مشترکاتی ضد زن با وطن دارد، چرا 
که قانون گذاران و حقوق دانان فمینیست آن در 
از منافع  نهایت  بیشتر موارد مردانی اند که در 

خود عقب نمی کشند.
است  داغ  اینجا  پوشش  انتخاب   بحث حق 
و  استعمار  زیر  زنان  برای  مسلمان  مردان  و 
می طلبند  اسالمی  پوشش  حق  خود،  سلطه 
برای  دستاویزی  هم  اروپا  در  مسلمان  زنان  تا 
نجات از فشار نداشته باشند و هم چنان مقید 
مردان  میل  مطابق  سرشان  موی  پوشاندن  به 

باشند.
 البته داشتن حق انتخاب پوشش، از الزامات 

بسیاری  و  من  اقل  حد  اما  است؛  زنان  حقوق 
از شما می دانیم که شاید هیچ دختری از بدو 
تولد پوشاندن موهای سرش را خودش انتخاب 

نکرده است.
فرق  مردان  با  تا  انداختیم  سر  به  چادر   ما 
تا  باشیم  پوشیده  اینکه  برای  باشیم،  داشته 
سرمان  موی  عریانی  نکنیم.  تحریک  را  مردی 
گناه شمرده شده و در صورت عدم رعایت قواعد 
عام  مردم  میان  تا جایی که  مستحق مجازاتیم 
از  قیامت  در  بی حجاب  زن  کنند  تصور  است، 

می شود. آویزان  سر  موی 
الهی  ادیان  خدای  و  ماهیت  اینکه  از   قبل 

دگرگونی هویت زنان در 
های سنتی، مدرن و پسامدرن فرایند 

چیست؟  هویت  چون  پرسش های  اساسی 
باز  را  زنان  هویت اجتماعی  می توان  چگونه 
سنتی   مختلف  فرایند های  بالخره  و  شناخت؟ 
یا  و  بازشناختاندن  در  را  نقشی  چه  مدرن  و 
اغلب  در  می کنند،  بازی  زنان  هویت  سرکوب 
مباحث فمینیسم مطرح بوده و هنوز هم بخش 
مهمی مباحث آن را تشکیل می دهد. هم چنان، 
معمای هویت دست  کم در چند دهه ی گذشته، 
روان شناسی  اجتماعی،  عرصه ی  صاحب نظران 
خود  به  را  فرهنگی  مطالعات  و  جامعه شناسی 
گسترش  حال،  عین  در  است.  داشته  مشغول 
در  جهانی  عرصه ی  در  نوسازی  و  نوگرایی 
بسیاری از اقشار به ویژه در میان جوانان و زنان 
پرسش های  است.  زده  دامن  بحران هویت  به 
مطرح می شود؛ هویت چیست و چگونه شکل 
هویت زنان  سرکوب کننده  عوامل  می گیرد؟ 
کدام ها می تواند باشد؟ در این نبشته به گونه ی 
اجمالی به این موضوعات پرداخته خواهد شد.  

هویتچیستوچگونهشکلمیگیرد؟
مبدای هویت هر فرد، هویت مستقل فردی آن 
جدل های  و  بحث  موجب  که  موضوعی  است. 
و  جامعه شناسی  فمینیسم،  مباحث  در  زیادی 
روان شناسی شده است. تعدادی از فمینیست ها 

باور دارند که اصلن نمی توان از هویت مستقل 
زنانه در جوامع مرد-ساالر سخن گفت؛ موضوعی 
و جامعه شناسان  توسط سایر فمینیست ها  که 

مورد نقد قرار گرفت. 
جامعه شناس،  جنکینز،  ریچارد  باور  به 
تنها  نه  که  می شود  دانسته  فرآیندی  هویت؛ 
یگانه نیست؛ بلکه هر فرد چندین هویت دارد. 
هویت را می توان به فردی و جمعی بخش بندی 
کرد. هویِت فردی یکتا و هویت جمعی پدیده ی 
نتیجه  این  به  خود  بحث  این  از  همگانی ست. 
هم  هویِت  جنسیتی،  یا  جنسیت  که  می رسد 
جمعی ست.  پدیده ی  هم  و  فردی  پدیده ی 
هویت های جمعی- مجموعه ی  از  هویت فردی 

مذهبی،  هویت جنسیتی،  شامل  که  اجتماعی 
می گیرد. شکل  است،  ملی  و  قومی 

مهم ترین  جنیست  که  دارد  باور  جنکینز 
باور  به  اما،  است.  هویت  در شکل گیری  عامل 
وجه  مهم ترین  »خودبودگی«  گیدنز  انتونی 
در  چون  می دهد،  تشکیل  را  هویت فردی 
و  زندگی ست  تجربه های  و  خود  برگیرنده 
جنسیت از مولفه های مهم »خودبودگی« است. 
ارتباط  هویِت  شخصی  با  نیز  زندگی  سبک 
دارد. زیرا روایِت  خاصی را که فرد برای هویت ِ 
دیگران  برابر  در  برگزیده است،  خود  شخصی 
تصمیم گیری های  مستلزم  و  می سازد   تجسم 

مصرف  پوشش،  نحوه ی  باره ی  در  روزانه 
در  سازمان ها  و  نهاد ها  است.  فراغت  و  کار 
رده بندی های مختلف نیز در تعین هویت سازی 
افراد نقش دارند . آگاهی از رده بندی ها و به ویژه 
رده بندی های مبتنی بر جنیست که شالوده ی 
نقش ها و هویت ها هستند– چه در خانواده و 
چه در نهاد های شغلی، به موقعیت زنان و منابع 

است. وابسته  دارند،  دسترسی  آن  به  که 
هویت در رویکرد مدرن؛ به وسیله عوامِل از 
قبل موجود طبیعی، روانی و اجتماعی صورت 
چون  جامعه شناسی  نظریات  در  که  می گیرد 
پسامدرن  رویکرد   در  ولی  دارد؛  جای  گیدنز 
از دخالت  دور  به  تعریف هویت  و  شکل گیری 
هر گونه عامل از قبل موجود طبیعی، روانی یا 
اجتماعی صورت می گیرد. این نظریه متأثر از 

است. معناشناسی  و  زبانشناسی  ادبیات 
زندگی  الزم  شرط  هویت  که  أنجا  از 
اجتماعی ست و ارتباط معنادار زنان با یکدیگر 
و با جامعه بدون آن ممکن نیست، بازشناسی 
در  هویت یابی  حتمی ست.  امر  هویت زنان 
بر  مبتنی  و  منفعالنه  عمدتن  جامعه سنتی، 
عوامل انتسابی و به ویژه جنیست بوده و توسط 
سیاسی  و  دینی  اجتماعی،  نهادی  و  سنت 

می گیرد.   شکل  گردیده،  تولید 
خانواه ی  سنتی  ساختار  اما 

سیاست، امر زنانه

استراتژی غالب مردانه در طول تاریخ، کشتن، 
وگو  گفت  است.  بوده  عصبیت  و  خشونت 
معنا  بی غیرتی  مردانه  فرهنگ  در  معمولن 
می دهد. جنگ اصل اول فرهنگ مردانه است. 
بعد از جنگ، اعمال خشونت است. خشونت در 
موقع جنگ و بعد از جنگ ارزش است. جنگ 
در  مردانه  خشونت  نمونه های  از  یکی  عاشورا 
از جنگ است. قطع کردن  موقع جنگ و بعد 
آب، استفاده از کاسه ی سر افراد به عنوان جام 
شراب و... از مواردی استند که در آن جنگ و 

از آن جنگ رخ داد. بعد 
است.  خشونت  و  جنگ  منبع  عصبیت 
عصبیت به معنای حفظ غیرت پشِت پدر است. 
کند،  حفظ  بیشتر  را  عصبیت  جامعه ای  هر 
و  غیرتی  بیشتر  مردانه  فرهنگ  در  جامعه  آن 
ساختار  جامعه هایی که  هنوز  است.  ارزش  با 
قبیله ای دارند، جنگ و خشونت در فرهنگ آنها 
ارزش است. اگر جنگ و خشونت در آن قبیله ها 
بی ارزش شود، در واقع غیریت و عصبیت پشت 
دست دادن  از  داده اند.  دست  از  را  خود  پدری 
عصبیت برای آنها به معنای ابتذال فرهنگی و 

است. قبیله ای  ارزش های 
سیاست در تقابل عصبیت است. زیرا عصبیت 
و  عقب نشینی  وگو،  گفت  نرم خویی،  هرگونه 

مدارا را درست نمی داند. تأکید عصبیت بر اقدام 
جنگ و اعمال خشونت است. اما در سیاست، 
عصبیت کنار گذاشته می شود، تأکید به مدارا و 
گفت وگو صورت می گیرد. ستراتژی سیاسی این 
است که رفتار سیاسی عاری از عصبیت باشد تا 

جلو جنگ و خشونت گرفته شود.
تالِش عملکرد سیاسی به معنای این است 
که جنگ صورت نگیرد. اگر رفتار سیاسی نتیجه 
ندهد، اتفاق جنگ به امری ناگزیر تبدیل شود؛ 
در آن صورت سیاست در پی این است که از 
جلوگیری  جنگ  قلمرو  در  گسترده  خشونت 
شود و با عملکرد سیاسی بتوان جلو گسترش 
قبیله ای  فرهنگ های  در  اما  گرفت.  را  جنگ 
مردانه، جنگی توام با خشونت و عصبیت، ارزش 

است.
مردانه  فرهنگ  غیرت  و  عصبیت  حکِم 
خشونت  و  جنگ  با  را  چه  همه  است که  این 
در  مدارا  و  سیاسی  رفتار  کرد.  باید  یک طرفه 
فرهنگ قبیله ای مردانه درست نیست. مخالفان 
است،  مخالفان  به  متعلق  جامعه ای که  و  را 
طوری که  کرد.  و حذف  برداشت  میان  از  باید 
عبدالرحمان خان با مردم هزاره چنین برخورد 

کرد. 
همین گونه  خود  مخالفان  با  نیز  طالبان 
جنگ های  در  متأسفانه  می کرد.  برخورد 

اتفاق های  این  از  نیز  مجاهدان 
داده  رخ  جامعه برانداز  عصبیِت 
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را زیر سوال ببرم باید بگویم؛ ما 
ابتدا  از  مسلمان  مردان  و  زنان 
صفحه 3حق انتخاب مذهب نداشته ایم و 
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بازتاب تمام رخ زنان

یک هزار و چند حرف زنان در نیم رخ

فاطمه روشنیان

تحلیل
طیف فکری ما، حول محور تساوی های حقوقی زنان و مردان 
در برخورداری از مزایای اجتماعی قرار دارد، ما به دنبال ایجاد 
شرایطی هستیم که در آن زنان به خاطر زن بودن شان مجبور 

نباشند تلف شدن استعدادهای خویش را به نظاره بنشینند. 

صفحه 2



اجتماعی،  مختلف  عرصه های  در  زنان  حضور 
سیاسی و فرهنگی باعث تقویت و افزایش سطح 
خالقیت در اموراتی می شود که سبب تحول و 
پیشرفت جامعه می گردد. زنان در جوامع مختلف 
و در افغانستان این مدعا را ثابت کرده اند. باور ما 
این است که زنان در هر جامعه ای، اعم از سنتی 
و مدرن، چنان که در جایگاه حقیقی خویش قرار 
به سرانجام  را  بزرگی  امورات  گیرند، می توانند 
نیکی برسانند که پیش از آن رنگ و بویی آرزو 

مانند داشته اند.
و  انگیزه  خلق  خودباوری،  حس  ایجاد 
محدود  که  فراسنتی  تفکراتی  به  دست یافتن 
مبارزه  برای  ما  پیش نیاز  مهم ترین  کننده، 
به  دوم  جنس  را  زن  که  اندیشه هایی ست  با 
جامعه معرفی می کند. ضمن تأکید بر گسستن 
زنجیره ی آموزه های سنتی که مستدل و منطقی 
نیست، بر حفظ ارزش ها، آداب و رسومی تأکید 
هویت  از  بخشی  آنها  رعایت   که  می نماییم 
ماست. آنگاه که ما زنان را به داشتن تفکراتی 
فراتر از سنت های مرسوِم جامعه فرا می خوانیم، 
اعتقاد داریم می توان در کنار حفظ ارزش های 

داشت. مدرن  اندیشه ای  فرهنگی، 
در جامعه سنتی افغانستان، انسان ها اعم از 
زن و مرد، دارای جایگاه و منزلتی ثابت نیستند، 

بحبوحه  در  می توان  را  بی ثباتی  این  دلیل 
جنگ های داخلی که سال های زیادی از زندگی 
جست وجو  می گیرد،  بر  در  را  افغانستان  ملت 

نمود.

فقر فرهنگی ناشی از ناآرامی های دهه های 
گذشته و باورهای سنتی نهادینه شده مردم ما، 
دو عامل اساسی در ایجاد نوعی طبقه بندی غیر 
منصفانه در بطن جامعه مان شده است که بر 
نیروی فیزیکی و  به واسطه  مبنای آن، مردان 
امتیازات جسمانی شان نسبت به بانوان برتری 
جامعه  زنان  امتیازی،  چنین  حصول  یابند، 
افغانستانی را روز به روز و بیش از پیش در انزوا 
قرار داده و سبب شد تا از این گروه اثرگذار، در 
دوم  عنوان جنس  به  مردان،  اجتماعی  ادبیات 

یاد شود.
و  خانه ها  چهاردیواری  در  زنان  محدودیت 
خالصه سازی وظایف شان به امورات خانگی و 
به عبارت دیگر، خدمت به مردان بدون داشتن 
و  طوالنی  سابقه ی  داشتی،  چشم  هیچ گونه 
افغانستان  مردم  اعتقادی  بافت های  در  ریشه 
گذشته،  در  دختران  تحصیل  ممنوعیت  دارد. 
استفاده های  متعارف،  نا  و  اجباری  ازدواج های 
ابزاری از زنان و... حوادث دردناکی هستند که 
صفحات کتاب تاریخ این سرزمین هرگز آنها را 
بی شماری  استعداد های  کرد.  نخواهد  فراموش 
به خاطر باورهای خرافی جامعه نسبت به زنان 
امروزه  ایشان  از  که  شدند  قبرستان ها  روانه 
چیزی جز یک نام از یاد رفته باقی نمانده است. 

زنان قبل از اینکه زن باشند، انسان هستند. اگر 
در هیچ موردی با مردان مشترک نباشند، قطعن 
اشتراک  مردان وجه  با  بودن  انسان  مفهوم  در 
دارند و این حقیقتی ست که ما تصور می کنیم 
آنجا  تا  باور  این  گرفته می شود.  نادیده  امروزه 
از  که  است  دوانده  ریشه  ما  مردم  فرهنگ  در 
یاد می کنند و  نیز  به عنوان »سیاه سر«  زنان 
با اتکا به باورهای غیر عقالنی شان، شرایط را 
به گونه ای فراهم ساخته اند که زنان افغانستان 
باید دنیا را از سوراخ های کوچک چادر افغانی به 
تماشا بنشینند. بر اساس چنین فرهنگی، زنان 
که سیاه سران و جنس دومی نامیده می شوند، 
از  سرشار  کوچک  خانه  یک  به  شان  دنیای 
استبداد مردانه منتهی شده و علم شان در حد 
یافته  تقلیل  شان  مردان  صحبت های  شنیدن 
است. تداوم یافتن چنین شرایطی با وجود ظهور 
اجتماعی  برابری های  و  دموکراسی  فرهنگ 
ضعف  کلمه،  حقیقی  معنای  به  آن،  از  ناشی 
شرایطی  در  رساند.  خواهد  اثبات  به  را  زنان 
که همه چیز برای فروپاشی نظام مردساالرانه 
افراطی مهیاست؛ سکوت و عزلت نشینی زنان، 
می دارند.  روا  خویش  بر  خود  که  ستمی ست 
وضعیت  فراوان،  سختی های  وجود  با  امروزه 
زنان کشور نسبت به گذشته ای نه چندان دور، 
نموده  تجربه  را  سازنده ای  و  مثبت  تغییرات 
است. تعداد اندکی از زنانی که در متن جامعه 
امروزی ما زندگی می کنند، غالبن دارای سواد 
زنان  آنچه  هستند،  نسبی  اجتماعی  منزلت  و 
با آنچه  ما امروز به دست آورده اند در مقایسه 
که  استحقاقش را دارند، عملن صفر است زیرا 
روزگار برای ما بیشتر از چیزی که هستیم در 

است. نهاده  مان  سرشت 
باور به توانمندی زنان و اعتقاد به تأثیرگذاری 
نشیب های  و  فراز  در  تا  گردید  سبب  شان 
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»نیم رخ«  شدن  نسخه ای   100 برای  خواستم 
بنویسم و من فکر می کنم حال که از افغانستان 
دورم و حق بازگشت مجدد را در بهای امنیت 
دریافت  دنیا  سمت  این  در  که  حفاظتی  و 
دادم،  از دست  برای طوالنی مدت  کردم، شاید 
فرصتی ست تا به جای مقاله نوشتن و پرداختن 
و تکرار مجدد نظر زنان پیش از خودم، نامه ای 
تحریر کنم؛ نامه ای به همجنس، به تمام زنانی که 
در تجربه ی گذشته و حال من نفس می کشند، 

ناخودآگاه  در  بارها  است  ممکن  کلماتی که  با 
امکانی  هیچ  آن  ابراز  برای  و  کرده اند  زمزمه 
نبوده، حرف هایی که همیشه برای زنان ممنوع 
و مرگ بار به حساب می رود و به محض درمیان 
گذاشتن با نزدیک ترین ها، شما را به تجدید نظر 
تلخ  سرگذشت  و  کرده اند  دعوت  فراموشی  و 
زنان خانه دار و شاغل را به عنوان الگو و مدلی 
موفق برای پیمودن راهی مطمین، خاطرنشان 

کرده اند.

 این نامه مختص به جامعه ی کنونی افغانستان 
در سال هایی ست که موج حق طلبی های زنانه، 
جنگ کشورهای بزرگ و افراط مذهبی ما را به 
هم می ساید و به بهانه ی قوم، کیش و باورهای 
متفاوت جداسازی می شویم و زنان رفته رفته به 
تغییر و جمعیتی که همیشه  قابل  بحرانی غیر 
مبدل  است،  زودهنگام  آن ها  برای  پیشرفت 
زمانی که  میالدی درست  شده اند. سال ۲0۲0 
بیش از هروقِت دیگر معتقدیم کشورهای جهان 

اول نه تنها به مراتب بهتر از جغرافیای به نام 
افغانستان است که شاید در هیچ ابعادی قابل 
مقایسه نیست.  البته که در بسا موارد قابل قیاس 
نیست؛ اما مشترکاتی ضد زن با وطن دارد، چرا 
که قانون گذاران و حقوق دانان فمینیست آن در 
از منافع  نهایت  بیشتر موارد مردانی اند که در 

خود عقب نمی کشند.
است  داغ  اینجا  پوشش  انتخاب   بحث حق 
و  استعمار  زیر  زنان  برای  مسلمان  مردان  و 
می طلبند  اسالمی  پوشش  حق  خود،  سلطه 
برای  دستاویزی  هم  اروپا  در  مسلمان  زنان  تا 
نجات از فشار نداشته باشند و هم چنان مقید 
مردان  میل  مطابق  سرشان  موی  پوشاندن  به 

باشند.
 البته داشتن حق انتخاب پوشش، از الزامات 

بسیاری  و  من  اقل  حد  اما  است؛  زنان  حقوق 
از شما می دانیم که شاید هیچ دختری از بدو 
تولد پوشاندن موهای سرش را خودش انتخاب 

نکرده است.
فرق  مردان  با  تا  انداختیم  سر  به  چادر   ما 
تا  باشیم  پوشیده  اینکه  برای  باشیم،  داشته 
سرمان  موی  عریانی  نکنیم.  تحریک  را  مردی 
گناه شمرده شده و در صورت عدم رعایت قواعد 
عام  مردم  میان  تا جایی که  مستحق مجازاتیم 
از  قیامت  در  بی حجاب  زن  کنند  تصور  است، 

می شود. آویزان  سر  موی 
الهی  ادیان  خدای  و  ماهیت  اینکه  از   قبل 

دگرگونی هویت زنان در 
های سنتی، مدرن و پسامدرن فرایند 

چیست؟  هویت  چون  پرسش های  اساسی 
باز  را  زنان  هویت اجتماعی  می توان  چگونه 
سنتی   مختلف  فرایند های  بالخره  و  شناخت؟ 
یا  و  بازشناختاندن  در  را  نقشی  چه  مدرن  و 
اغلب  در  می کنند،  بازی  زنان  هویت  سرکوب 
مباحث فمینیسم مطرح بوده و هنوز هم بخش 
مهمی مباحث آن را تشکیل می دهد. هم چنان، 
معمای هویت دست  کم در چند دهه ی گذشته، 
روان شناسی  اجتماعی،  عرصه ی  صاحب نظران 
خود  به  را  فرهنگی  مطالعات  و  جامعه شناسی 
گسترش  حال،  عین  در  است.  داشته  مشغول 
در  جهانی  عرصه ی  در  نوسازی  و  نوگرایی 
بسیاری از اقشار به ویژه در میان جوانان و زنان 
پرسش های  است.  زده  دامن  بحران هویت  به 
مطرح می شود؛ هویت چیست و چگونه شکل 
هویت زنان  سرکوب کننده  عوامل  می گیرد؟ 
کدام ها می تواند باشد؟ در این نبشته به گونه ی 
اجمالی به این موضوعات پرداخته خواهد شد.  

هویتچیستوچگونهشکلمیگیرد؟
مبدای هویت هر فرد، هویت مستقل فردی آن 
جدل های  و  بحث  موجب  که  موضوعی  است. 
و  جامعه شناسی  فمینیسم،  مباحث  در  زیادی 
روان شناسی شده است. تعدادی از فمینیست ها 

باور دارند که اصلن نمی توان از هویت مستقل 
زنانه در جوامع مرد-ساالر سخن گفت؛ موضوعی 
و جامعه شناسان  توسط سایر فمینیست ها  که 

مورد نقد قرار گرفت. 
جامعه شناس،  جنکینز،  ریچارد  باور  به 
تنها  نه  که  می شود  دانسته  فرآیندی  هویت؛ 
یگانه نیست؛ بلکه هر فرد چندین هویت دارد. 
هویت را می توان به فردی و جمعی بخش بندی 
کرد. هویِت فردی یکتا و هویت جمعی پدیده ی 
نتیجه  این  به  خود  بحث  این  از  همگانی ست. 
هم  هویِت  جنسیتی،  یا  جنسیت  که  می رسد 
جمعی ست.  پدیده ی  هم  و  فردی  پدیده ی 
هویت های جمعی- مجموعه ی  از  هویت فردی 

مذهبی،  هویت جنسیتی،  شامل  که  اجتماعی 
می گیرد. شکل  است،  ملی  و  قومی 

مهم ترین  جنیست  که  دارد  باور  جنکینز 
باور  به  اما،  است.  هویت  در شکل گیری  عامل 
وجه  مهم ترین  »خودبودگی«  گیدنز  انتونی 
در  چون  می دهد،  تشکیل  را  هویت فردی 
و  زندگی ست  تجربه های  و  خود  برگیرنده 
جنسیت از مولفه های مهم »خودبودگی« است. 
ارتباط  هویِت  شخصی  با  نیز  زندگی  سبک 
دارد. زیرا روایِت  خاصی را که فرد برای هویت ِ 
دیگران  برابر  در  برگزیده است،  خود  شخصی 
تصمیم گیری های  مستلزم  و  می سازد   تجسم 

مصرف  پوشش،  نحوه ی  باره ی  در  روزانه 
در  سازمان ها  و  نهاد ها  است.  فراغت  و  کار 
رده بندی های مختلف نیز در تعین هویت سازی 
افراد نقش دارند . آگاهی از رده بندی ها و به ویژه 
رده بندی های مبتنی بر جنیست که شالوده ی 
نقش ها و هویت ها هستند– چه در خانواده و 
چه در نهاد های شغلی، به موقعیت زنان و منابع 

است. وابسته  دارند،  دسترسی  آن  به  که 
هویت در رویکرد مدرن؛ به وسیله عوامِل از 
قبل موجود طبیعی، روانی و اجتماعی صورت 
چون  جامعه شناسی  نظریات  در  که  می گیرد 
پسامدرن  رویکرد   در  ولی  دارد؛  جای  گیدنز 
از دخالت  دور  به  تعریف هویت  و  شکل گیری 
هر گونه عامل از قبل موجود طبیعی، روانی یا 
اجتماعی صورت می گیرد. این نظریه متأثر از 

است. معناشناسی  و  زبانشناسی  ادبیات 
زندگی  الزم  شرط  هویت  که  أنجا  از 
اجتماعی ست و ارتباط معنادار زنان با یکدیگر 
و با جامعه بدون آن ممکن نیست، بازشناسی 
در  هویت یابی  حتمی ست.  امر  هویت زنان 
بر  مبتنی  و  منفعالنه  عمدتن  جامعه سنتی، 
عوامل انتسابی و به ویژه جنیست بوده و توسط 
سیاسی  و  دینی  اجتماعی،  نهادی  و  سنت 

می گیرد.   شکل  گردیده،  تولید 
خانواه ی  سنتی  ساختار  اما 

سیاست، امر زنانه

استراتژی غالب مردانه در طول تاریخ، کشتن، 
وگو  گفت  است.  بوده  عصبیت  و  خشونت 
معنا  بی غیرتی  مردانه  فرهنگ  در  معمولن 
می دهد. جنگ اصل اول فرهنگ مردانه است. 
بعد از جنگ، اعمال خشونت است. خشونت در 
موقع جنگ و بعد از جنگ ارزش است. جنگ 
در  مردانه  خشونت  نمونه های  از  یکی  عاشورا 
موقع جنگ و بعد از جنگ است. قطع کردن 
آب، استفاده از کاسه ی سر افراد به عنوان جام 
شراب و... از مواردی استند که در آن جنگ و 

از آن جنگ رخ داد. بعد 
است.  خشونت  و  جنگ  منبع  عصبیت 
عصبیت به معنای حفظ غیرت پشِت پدر است. 
کند،  حفظ  بیشتر  را  عصبیت  جامعه ای  هر 
و  غیرتی  بیشتر  مردانه  فرهنگ  در  جامعه  آن 
ساختار  جامعه هایی که  هنوز  است.  ارزش  با 
قبیله ای دارند، جنگ و خشونت در فرهنگ آنها 
ارزش است. اگر جنگ و خشونت در آن قبیله ها 
بی ارزش شود، در واقع غیریت و عصبیت پشت 
دست دادن  از  داده اند.  دست  از  را  خود  پدری 
عصبیت برای آنها به معنای ابتذال فرهنگی و 

است. قبیله ای  ارزش های 
سیاست در تقابل عصبیت است. زیرا عصبیت 
و  عقب نشینی  وگو،  گفت  نرم خویی،  هرگونه 

مدارا را درست نمی داند. تأکید عصبیت بر اقدام 
جنگ و اعمال خشونت است. اما در سیاست، 
عصبیت کنار گذاشته می شود، تأکید به مدارا و 
گفت وگو صورت می گیرد. ستراتژی سیاسی این 
است که رفتار سیاسی عاری از عصبیت باشد تا 

جلو جنگ و خشونت گرفته شود.
تالِش عملکرد سیاسی به معنای این است 
که جنگ صورت نگیرد. اگر رفتار سیاسی نتیجه 
ندهد، اتفاق جنگ به امری ناگزیر تبدیل شود؛ 
در آن صورت سیاست در پی این است که از 
جلوگیری  جنگ  قلمرو  در  گسترده  خشونت 
شود و با عملکرد سیاسی بتوان جلو گسترش 
قبیله ای  فرهنگ های  در  اما  گرفت.  را  جنگ 
مردانه، جنگی توام با خشونت و عصبیت، ارزش 

است.
مردانه  فرهنگ  غیرت  و  عصبیت  حکِم 
خشونت  و  جنگ  با  را  چه  همه  است که  این 
در  مدارا  و  سیاسی  رفتار  کرد.  باید  یک طرفه 
فرهنگ قبیله ای مردانه درست نیست. مخالفان 
است،  مخالفان  به  متعلق  جامعه ای که  و  را 
طوری که  کرد.  و حذف  برداشت  میان  از  باید 
عبدالرحمان خان با مردم هزاره چنین برخورد 

کرد. 
همین گونه  خود  مخالفان  با  نیز  طالبان 
جنگ های  در  متأسفانه  می کرد.  برخورد 

اتفاق های  این  از  نیز  مجاهدان 
داده  رخ  جامعه برانداز  عصبیِت 

بهارسهیلی

یعقوب یسنافریحه ایثار

پیام

تحلیلتحلیل

را زیر سوال ببرم باید بگویم؛ ما 
ابتدا  از  مسلمان  مردان  و  زنان 
صفحه 3حق انتخاب مذهب نداشته ایم و 

صفحه 3صفحه 3

بازتاب تمام رخ زنان

یک هزار و چند حرف زنان در نیم رخ

فاطمه روشنیان

تحلیل
طیف فکری ما، حول محور تساوی های حقوقی زنان و مردان 
در برخورداری از مزایای اجتماعی قرار دارد، ما به دنبال ایجاد 
شرایطی هستیم که در آن زنان به خاطر زن بودن شان مجبور 

نباشند تلف شدن استعدادهای خویش را به نظاره بنشینند. 

صفحه 2

100 شمارگی نیم رخ
هفته نامه ی نیم رخ با رویکرد زن محور سه 
سال پیش شروع به فعالیت کرد. نشرات 
این هفته نامه مختص برای زنان است. زن 
و نقش آن در سیاست، اجتماع، فرهنگ، 
پردازش  پهلوهای  مهم ترین  و...  اقتصاد 
برابری،  گفتماِن  است.  بوده  نیم رخ 
تبعیض،  به  دادن  پایان  و  عدالت  آزادی، 
خشونت و زن ستیزی و غیریت سازی های 
زنان  نقش  و  حقوق  نفی کننده ی  که 
مباحث  جان مایه ی  می شود،  جامعه  در 
چشم اندازی  با  نیم رخ  است.  بوده  نیم رخ 
روشن و آینده نگری برای بهبود وضعیت 
زنان و نه گفتن به پندارهای تبعیض آمیز 
ادامه  خود  فعالیت های  به  زن ستیزانه  و 

داد. خواهد 
وقت نیم رخ ایجاد شد و به نشرات آغاز 
کرد، کار دشوار می نمود. اما واقعیت این 
است که تدام و پی گیری کاِر نیم رخ آنهم 
جامعه ی  در  است.  دشواتر  افغانستان  در 
که زن جنس دوم شمرده شود، تبعیض 
الیه های  در  زنان  برابر  در  سازمان یافته 
زن ستیزی  باشد،  نهفته  آن  اجتماعی 
نهادینه شده باشد و آزادی و برابری زنان 
بی غیرتی مردان تلقی شود، کار رسانه ای 
ویژه ی زنان و پی گیری آن ساده نیست. 
تا  نیم رخ  کار  تدام  به  ما  باور  و  اراده  اما 
تبعیض  پایان یافتن  و  برابری  تغییر، 
پابرجاست. شاید آهسته، اما پیوسته ادامه 

داد. خواهیم 
فعالیت  سال،  سه  این  درازای  در 
نیم رخ با چالش ها و فرصت های به همراه 
کوتاهی  مدتی  برای  گاهی  است.  بوده 
بار  اما  شده،  متوقف  نیم رخ  فعالیت 
ماند.  خواهد  جاری  و  یافته  ادامه  دیگر 
تا اکنون که صدمین شماره ای نیم رخ را 
به نشر می رسانیم، مباحث فراوانی را در 
نشر  زنان  به  راجع  گوناگون  بخش های 
کردیم. بی تردید یاری و هم راهی زنان و 
آزادی،  به  باورمند  و  اندیش  مردان دیگر 
برابری، عدالت و زیست  انسانی نبود، شاید 
با مشکالت بیشتری روبه رو می شدیم. جا 
دارد که از همه ی خوبان و دیگراندیشان 
انسان گرا که در کنار نیم رخ بودند و در این 
مسیر پرخم و پیچ ما را یاری رساند، قلبن 
سپاس گزاری کرده، بار دیگر بخواهیم که 

کنند. همراهی  را  نیم رخ 
تا  مساعت  بستری ست  نیم رخ 
می زنند،  قلم  آزادی  برای  که  دست های 
اندیشه های که برای عدالت و برابری فکر 
می کنند، رفتارهای که الگو می شوند برای 
بداندیشی ها،  و  نابرابری ها  به  پایان دادن 
یابند. نیم رخ  ادامه  قدرتمندتر از همیشه 
از  رصالت مند،  رسانه ی  یک  عنوان  به 
یک طرف متحد است تا در مسیری که 
هدف گذاری کرده، پایدار و برقرار بماند و 
و  رشد  برای  باشد  پهنای  دیگر  سوی  از 
شگوفایی اندیشه های انسانی و تلقی های 
ارزش های  در  را  زندگی  معنای  که 
تعلقات  درنظرداشت  بدون  انسان شمول، 
ایدیولوژیک  و  تباری  نژادی،  جنسیتی، 
می بینند، کار و پیکار بیشتر و مجیدانه تری 

کرد. خواهد 

موجود، اقدام به تأسیس هفته نامه ی نیم رخ در یک هزار و چند حرف زنان در نیم رخ
افغانستان نماییم. اینک صدمین شماره آن در 
دست مخاطبان قرار دارد. این نشریه هرگز به 
و  نگذاشته  به عرصه ی وجود  پای  تقابل،  نیت 
همواره ضمن تأکید بر ارزش ها، کرامت انسانی، 
تمامی  برای  را  اجتماعی  منزلت  و  نفس  عزت 
تمامی  برای  فراخ تر  بیانی  در  و  جامعه  افراد 

است. خواهان  بشری  جوامع 
تساوی های  محور  حول  ما،  فکری  طیف 
حقوقی زنان و مردان در برخورداری از مزایای 
اجتماعی قرار دارد، ما به دنبال ایجاد شرایطی 
هستیم که در آن زنان به خاطر زن بودن شان 
مجبور نباشند تلف شدن استعدادهای خویش 
باورهای  می خواهیم  ما  بنشینند.  نظاره  به  را 
جامعه مان را به سمتی سووق بدهیم که در آن، 
جامعه  در  نباشند،  دیدن  آزار  به  محکوم  زنان 
هفته نامه ی  آن  تحقق  برای  ما  که  آرمانی ای 
آنگونه  دختران  نموده ایم  پایه گذاری  را  نیم رخ 
که عزت انسانی شان ایجاب می کند به زندگی 

ادامه دهند. شان 
که  هستیم  زمینه ای  ایجاد  دنبال  به  ما 
فرصت اصالح و بهره مندی اجتماعی بر اساس 
خالقیت و ظرافت های کاری زنان فراهم شود. 
ما نه تنها می اندیشیم بلکه ایمان داریم زنان 
باانگیزه،  خالق،  انسان هایی  افغانستان  جامعه 
در  اگر  که  هستند  اراده  با  و  صادق  شجاع، 
ظرفیت های  از  اجتماعی  فعالیت های  عرصه ی 
از  بسیاری  شود،  استفاده  درستی  به  ایشان 
برطرف  فعلی  شرایط  موجود  ناهنجاری های 
خواهد شد. از این رو، در صدمین شماره نیم رخ 
بر مهم ترین گفته های زنان در شماره های نشر 

پرداخته ایم: شده 
شهرزاداکبررییسکمیسیونحقوقبشر:
ما زنان منتظر نباشیم که نظام پاک، شفاف و 
سیاست برمبنای ارزش های انسانی بنا شود، تا 
انتظارامکان پذیر  چنین  شویم.  درآن سهیم  ما 
نیست. بهترین راه برای تأثیرگذاری زنان، دخیل 
شدن شان در سیاست، نترسیدن از چالش ها و 
در  امروزه  فرصت هاست.  از  کردن  استفاده 
زنان  به  زنان فقط در مسایل مربوط  رسانه ها، 
اقتصادی  متخصصان  ما  چرا  می شود.  دعوت 
نیستند؟  زراعت  متخصص  زنان  چرا  نداریم؟ 
چرا زنان در مورد پولیس و ارتش حرف نزنند؟ 
باید حرکت کنند. باید حرف بزنند. ممکن است 
یک یا دو بار اشتباه کنند ولی باالخره راه خود 
پیدا می کنند. در جریان هستید که مردان   را 
تمام روز در رسانه ها حاضر می شوند و موضاعات 
پر  باور می گویند. سایر حوزه ها  حتی غیرقابل 
از اشتباهات مردان است. زنان هم می توانند با 

تالش و پشتکار و تمرین کردن موفق شوند.
داکترسیماسمررییسپیشینکمیسیون
حقوقبشر: مردان خود را تنها، خوب می بینند 
تو  می گویند:  می کنند«  توصیف  »مرا  وقتی  و 
این  می کنی.  کار  مردانه  که  هستی  زن  یک 
تعریف برای من، جایی هیچ افتخار ندارد و در 
کار  زنانه  مردانی، می گویم: شما  جواب چنین 
کنید، چون بیش ترین کار و مسؤولیت را زنان 

می دهند. انجام 
چادری  با  من  دانشگاه: استاد فرید شهال
خودم را قید احساس می کردم و آنرا کسرشأن 
که  دلیل  چون  می دانم،  افغانستان  زنان  برای 
جامعه  از  را  ما  مجاهدان  آن  پی  در  و  طالبان 
چادری  افغانستان  زنان  به  و  کردند  حذف 
پوشاندند، این بود که زنان در جامعه مایه ی فساد 
می شوند؛ لذا من نمی توانستم این  را بپذیرم که 
هر زنی سبب فساد می شود. به نظر من عده ای 
از زنان و مردان عامالن فساد هستند. اما اگر ما 
در این مورد به صورت مشخص جنسیتی فکر 
کنیم که فقط زنان مایه ی فسادند، به صورت 
بین  در  زن  کالم:  یک  در  است.  اشتباه  قطع 

چادری یک موجود عاطل و باطل است.
عدلیه:  وزارت معیین عادلی ذکیه
ثابت می کند، دانش  را  زنان  سالحی که قدرت 

آن هاست. توانایی  و 
شاخصه ی  زن:  حقوق فعال ساغری ویدا
حالت گذار و روند رو به رشد، این است که زندگی 
و خواسته ها در حالت تغییر است. دید زن ها به 
آنچه  کنند  می  فکر  و  می شود  وسیع  زندگی 
ناکافی ست.  برای شان  تا حاال داشته اند، دیگر 
برای  جدی تری  تصمیم  زنان  که  جاست  این 
که  زن های  از  تعدادی  می گیرند.  زندگی شان 
این است که  پایان داده اند، دلیلش  ازدواج،  به 
دارد،  وجود  کار  برای  ممانعت  زندگی  آن  در 
تحقیر وجود دارد، ناراحتی های روحی-روانی و 
خشونت های جسمی وجود دارد، دید دوگانه به 
زندگی وجود دارد؛ زن مدرن  شده و شوهرش 
همان  این که  دلیل  به  مانده است.  باقی  سنتی 
نفع  به  سنتی  مردساالری  فرهنگ  و  ساختار 
اوست. بنابراین؛ این مرد نمی خواهد که تغییر 
خانه ای  می بیند،  خانم  که  زمانی  پس  کند. 
ازخودش نیست. بچه هایش به خودش نمی رسد. 
مثل یک رحیمی کرایی کودک به دنیا می آورد، 
شیر می دهد و بزرگ می کند؛ اما سیستم طوری 
طراحی شده است که این بچه ها به خانم تعلق 
نمی گیرد. حتا در تذکر ه ی کودکان اش نامی از 

او برده نمی شود.
از  بیرون  اطراف تان  انسان های  با  یلدارویان: 

باشید. داشته  انسانی  روابط  نگاه جنسیتی، 

نبود  و  داخلی  پراکندگی  صلح،  گفت وگوهای 
کاستی های  بارزترین  از  سیاسی  بزرگ  اجماع 
برنده  برگ  شرایطی  در چنین  است.  حکومت 
افغانستان  حکومت  نیست.  حکومت  دست 
ارگ  ندارد.  را  تصمیم گیری  استقاللیت  حتا 
ریاست جمهوری تا قبل از تماس تیلفونی وزیر 
خارجه ی امریکا که هفته پیش صورت گرفت، 
شروع گفت وگو با طالبان را مشروط به آتش بس 
داد.  تغییر  را  خود  موضع  این  اما  می دانست، 
ریاست اجراییه افغانستان پیش شرط گذاشتن 
برای شروع مذاکرات را سنگ اندازی در مسیر 

است. کرده  عنوان  صلح  گفت وگوهای 
امریکا  با  گفت وگوها  شروع  با  اما  طالبان 
اعتبار جهانی کسب کردند و با امضای توافق نامه 
و  قدرتمند  طرف  یک  عنوان  به  امریکا،  با 
که  شد  خواهند  ظاهر  صحنه  در  انکارناپذیر 
باید به ارزش های فکری این گروه تمکین شود. 
پیشتر گفتیم که باورهای این گروه علیه آزادی، 
هیچ  که  می باشد  زنان  حقوق  و  بشر  حقوق 

است. نکرده  تغییری 
چنین  در  صلح  مذاکرات  سوی  به  رفتن 
می تواند  دقیق،  سنجش  بدون  شرایطی، 
باشد.  داشته  همه  برای  ناگواری  پیامدهای 
زنان بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگر در مسیر 

نظام  و  از طالبان  قرار دارند. وقت  آسیب پذیری 
طالبانی یاد می شود، خاطره ی تلخ زمان حاکمیت 
این گروه برای همه به ویژه برای زنان به یاد می آید. 
از طرف دیگر جنگ نیز پیامدهای ویرانگری از خود 
به جا گذاشته است. لذا صلح یک ضرورت و خواست 
همگانی است. اما صلح که در آن نباید آزادی های 
نیم بند فعلی، عدالت و برابری، حقوق بشر و حقوق 

زنان قربانی شود.
به  نسبت  طالبان  باورهای  نکردن  تغییر 
آزادی فردی و حقوق بشر به ویژه آزادی و حق 
زن،  شتاب ظاهری امریکا برای پایان بخشیدن به 
جنگ و شامل ساختن طالبان در نظام،  عدم برنامه 
باورهای  افغانستان،  و استراتژی روشن حکومت 
سنتی گروه های دخیل در حکومت و عدم حضور 
گسترده  و تأثیرگذار زنان در گفت وگوهای صلح، 
مسؤولیت گروه ها و افراد دیگر اندیش به ویژه زنان 
را بیشتر می سازد که  باید هشیار و آگاه باشند. نقش 
فعال و نظارت جدی و قوی از فرایند گفت و گوهای 
صلح داشته باشند. نگذارند که فضای تیره و تار 
آزادی،  قربانی شدني  به  منجر  فعلی،  وضعیتي 
انسانی آنان  امتیازهای  برابری، حقوق و  عدالت، 
شود. در غیر آن آینده ی ناروشنی در انتظار همه به 
ویژه زنان است که سهم ما در ساختن و پرداختن 

آن هیچ خواهد بود.

زنان  راستای  در  حرکت  اصلن  ثاقب:  حمیرا
فرق  است.  چالش  مهم ترین  برابری  هدف  با 
نمی کند که از نه سال پیش شروع کرده باشی یا 
از امروز شروع کنی. قرن هاست که به این شکل 
است. اما نظر به منطقه و جغرافیا، حساسیت ها 
نسبت به آن فرق می کند. مهم ترین چالش من، 
بوده است. سواد کم  زنان  بحث دین در مورد 
و سنتی دینی در مورد زنان که همیشه اشاره 
به خانه نشینی زنان می کند، یکی از بزرگ ترین 
تا  بلند  سطوح  از  که  بوده  همین  چالش ها 
شکل  همین  به  اجتماعی  رده ی  پایین ترین 
هنوزم  می کنم  فکر  چالش  بزرگ ترین  است. 
همین است. ما مبارزه کردیم و دست آوردهای 
امروز  اگر  شما  داشتیم.  هم  را  خوبی  بسیار 
می بینید که افغانستان در سطح منطقه حداقل 
قوانین و پالیسی های خوبی به نفع زنان دارد. 
در  خوبی  جهش  یک  افغانستان  حکومت 
و در سال های  داشته  زنان  از  راستای حمایت 
اخیر بحث زنان تبدیل به گفت و گو شده و این 
یا  افغان«  »خبرگزاری  دست آوردهای  از  یکی 
روشن گریی زنان در راستای مسایل زنان است.

عارفهپیکار: ما زنان باید تالش کنیم تا بتوانیم 
الگوی یک مدیریت سالم باشیم.

رویاسادات: فضای بغرنج امنیتی، سیاسی و 
فرهنگ، سینما را به حاشیه رانده است.

دکتورصحراکریمیرییسافغانفیلم:
فیگوری  شخصیت و  پیوسته  و  مداوم  زن، 
زن  این  از  بیش  نباید  شده است.  تلقی  قربانی 
دیگر  با  من  کار  تفاوت  کرد.  مظلوم نمایی  را 
که  است  این  در  شاید  افغانستان،  فیلم سازان 
تأکید  افغانستان  زن  یک  بدبختی های  روی 

نمی کنم. کلیشه ای 
دکتورحمیراقادری:برقع زنان نباید دست آویز 
سیاسی حکومت ها باشد، زنان باید با عزم و اراده 
آزاد، خواسته های شان را بر اساس انقالب زنانه 

به دست بیاورند.
والیت زنان امور رییس سروری انیسه
جامعه  منفی  نگاه  به خاطر  زنان  هرات: 
امن،  خانه های  و  حمایوی  مراکز  به  نسبت 
تحمل  را  خشونت  که  می دهند  ترجیح 
و  خشونت  برابر  در  را  شان  صدای  اما  کنند؛ 
نروند. مراکز  این  به  تا  نکنند  بلند   بی عدالتی 

داکتر حبیبه سرابی: زنان افغانستان در فرایند 
قربانی  ولی  نداشته ،  نقشی  جنگ  راه اندازی 
سیاسی  و  اجتماعی  آدرس  از  حاال  شده اند، 
تالش می کنند تا در خاموشی جنگ و تأمین 

باشند. تاثیرگذار  صلح 
صنایع و تجارت اتاق رییس وافق منیژه
زنان: وضعیت سیاسی و امنیتی و تمام مسایل 
بی ثباتی، کالن ترین چالش را که ایجاد می کند 
تجارت  زنان  روانی  و  روحی  حالت  قسمت  در 

است. پیشه 
روالغنیبانویاول: می توانم بگویم که حضور 
جامعه،  در  زنان  یعنی  شده است؛  تثبیت  زنان 
محیط  در  آموزشی،  در محل  دولتی،  اداره  در 
را  افغانستان  زنان  دارند.  حضور  همه جا  و  کار 
امروز وقتی می بینیم که در جاده و داخل شهر 
با ترس راه نمی رود  می براید دیگر زیر برقع و 

بلکه آزاد و بدون هراس قدم می زنند.
پلوشهحسن: صلِح را که مشروط به رفتار زنان 
هیچ  می گویند  افغانی  و  اسالمی  چارچوب  در 
معنا ندارد؛ مگر اکنون زنان افغانستان مسلمان 
نیستند؟ نیاز نیست زنان را از نو مسلمان بسازند.

فوزیهکوفیرهبرحزبموجتحول: رهبران 
حکومت به زنان نگاه ابزاری دارند.

سمیهرامشفعالحقوقزن: فرهنگ مدارا با 
زن ستیزان پایان یابد.

دفاع:  وزرات معاون زاده یوسف منیره
امیدوارم زنان در مبارزه با طالبان نیکتایی پوش 

شوند. پیروز 
شاهگلرضاییعضومجلسنمایندهگان:
و  زنان جدی  برای  دهه  نیم  و  دست آورد یک 

است. نبوده  بنیادی 
که  طیف  هر  از  زنان  حیدری:  سید بتول
باید  می کنند،  زندگی  که  تفکر  هر  با  هستند 
کنارهم باشند با هدف خدمت به جامعه. زنان 
آینده در هر جا و در هر سیستِم  و نسل های 
که هستند همدیگر را حمایت کنند. از امکانات 
باال کشیدن  برای  و قدرت که در دست دارند 
همدیگر کار کنند تا درآینده پایگاه قوی داشته 

باشند.
عرصه های  در  که  بانوان  سخنان  فشرده ی 
گفت وگو  نیم رخ  با  و  هستند  فعال  مختلف 
در  سیستماتیک  تبعیض  بیانگر  کرده اند، 
جامعه ی  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای 

است. افغانستان 
 اما زنان با تمام این نابرابری ها و باورهای 
امروزه  نشدند.  دشواری ها  تسلیم  تبعیض آمیز 
زنان با نگاه انسانی و برابری در راستایی احقاق 
حقوق شان، مصمم تر از همیشه فعال هستند 
و  مبارزه  این  واضح  پیام  می کنند.  مبارزه  و 
ایستادگی، نه گفتن به نابرابری و تعبیض علیه 
در  منفعل  کنش گران  دیگر  زنان  است.  زنان 

بود.  نخواهند  جامعه 
جهان  زنان،  رفتار  و  باور  از  عاری  جهانی 
خشک و خشنی ست که سال ها از همه قربانی 
جهانی  یک  تداوم  و  رسیدن  تا  است.  گرفته 
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احساس  که  زمانی  انسان  گوشتخواری: 
تمام  نمی تواند  موجود  غذایی  مواد  می کند، 
گوشت خواری  به  برآورد،  را  او  نیازهای 
مستلزم  شیوه  تغییر  این  اما  می آورد.  روی 
انسان  زندگی  ساختار  در  که  تحوالتی ست 
به وجود آمده و زمینه را برای آن مرحله فراهم 
و  تغییر  این  گیاه خواران  امروزه  گرچه  نماید. 
تحول را یک انحراف اساسی در زندگی انسان 
می دانند، اما احتمالن در آن زمان، بقاء و حیات 
نوع انسان وابسته به این نوع دگرگونی بوده است.

کشاورزی: کشف کشاورزی نعمت بزرگی ست 
که از چند جهت یک پیروزی و غنیمت بزرگ 
به شمار می رود، زیرا از جهت سکونت منجر به 
یکجانشینی و پدیدآمدن قبیله، روستا و شهر 
بسیاری  از  را  انسان  تغذیه  جهت  از  می شود. 

وابستگی ها و گرسنگی ها نجات می دهد. 

از جهت اقتصادی باعث رفاء، آسایش و راحتی 
انسان می شود و... زندگی انسان از جهت زیستی 

نیز به چند دوره تقسیم می شود:
فردی: زندگی فردی، اولین مرحله ی از زندگی 
انسان و ابتدایی ترین شیوه است. انسان در این 
مرحله بسیار آسیب پذیر بوده و از سوی دشمنان 
مسلح و عظیم الجثه خود )حیوانات( به شدت 

تهدید می شده است.
زندگی  و  حرکت  دیدن  با  انسان  جمعی: 
خود  بقای  برای  حیوانات،  بقیه  دسته جمعی 
مجبور می شود از همان روش بهره گرفته و به 

آورد. روی  دسته جمعی  زندگی 
موجب  انسان  چابکی  و  سرعت  درختی: 
از  دیگر،  دسته ه ای  از  برخی  مانند؛  می شود، 
قدرت و توان خود برای حرکت بر روی درختان 
استفاده نموده و به این طریق عالوه بر دوری از 

اندام خود  تغییراتی در  برخی آسیب ها، شاهد 
باشد.  نیز 

اولین  از  گرچه  انسان  زندگی  کوچیگری: 
است،  مداوم  حرکت  بر  مبتنی  کاملن  مرحله 
اما در دوره ی شکارورزی به دلیل ضرورت های 

موجود، این روند شدت بیشتری می یابد.
یکجانشینی: یکجانشینی مقدماتی از دوره ی 
کشاورزی  کشف  با  و  شده  آغاز  شکارورزی 
مرحله،  این  از  بعد  می شود.  تثبیث  تقریبن 
خود  به  ییالق  و  قشالق  حالت  بیشتر  زندگی 
گرفته و به ندرت )به دالیلی چون یافتن منابع 
انسان مجبور به جابه جایی  غذایی، جنگ و...( 

دایمی می گردد.
انسان موجودی ست  ندارد که  شکی وجود 
زمین،  روی  بر  زندگی  آوان  در  و  گیاه خوار 
و...  میوه ها  مختلف،  گیاهان  ریشه ی  ازطریق 
می کرده است،  تٔمین  را  خود  غذایی  نیازهای 
اما در مرور زمان فکر و اندیشه ی انسان متوجه 
با  با حیوان و  انسان  حیوانات شده و مبارزه ی 
هدف دست یابی به تغذیه ی جدید و تغییر در 

شروع  »احتمالن  می شود:  آغاز  آن،  شیوه ی 
گوشت خواری  به  گیاه خواری  از  غذایی  تغییر 
بوده است.«  پارینه سنگی  از  قبل  دوره ی  از  و 
)حسین ادیبی، زمینه انسان شناسی، ص 1۲6(. 
در این دوران مرد تالش وسیعی را برای تسلط 
بر حیوانات شروع کرده و موفقیت هایی نیز به 

می آورد.  دست 
و  عقل  از  استفاده  با  را  حیوانات  از  برخی 
سرانجام  و  شکارکرده  خود  خدادادی  شعور 
ثابت می کند که موجود جدید طبیعت توانایی 
بر دیگران )هم نوعان و  فوق العاده ای در تسلط 
از  بسیاری  سرآغاز  این  و  دارد  هم نوعان(  غیر 

است. فجایع 
دست   پیشرفت های  به  انسان  دوران  دراین 
یافته و گویا سه مرحله ی مهم و طوالنی یعنی 
روی  بر  زندگی  زمین،  روی  بر  فردی  زندگی 
درخت و زندگی در درون غار را پشت سر گذاشته 
)زندگی  چهارم  مرحله ی  به  است  توانسته  و 
»محل  بگذارد:  قدم  زمین(  روی  بر  گروهی 
زندگی انسان ]از زمان گوشت خواری[ فضای باز 

بوده است.« )زمینه انسان شناسی – ص 1۲7(.
را  تغییراتی  این مرحله  انسان در  احتمالن 
در محل زندگی خود ایجاد کرده و در محل های 
گرما  و  سرما  باران،  باد،  از  ایمن  و  مسقف 

است.  می زیسته 
چند  دارای  )انسان(  جدید  موجود 
او  این خصوصیات  که  است  عمده  مشخصه ی 
و  ساخته  تواناتر  موجودات  دیگر  به  نسبت  را 
زمینه ی دستیابی او را به قدرت فراهم می نماید:

ابزار بسیار مهم و  انسان یک  ناطقه  1- قوه ی 
به شمار می آید؛ مفید  و  نیرومند 

کسب  و  مسایل  انتقال  و  یادگیری  قوه ی   -۲
است  انسان  حیاتی  خصوصیت  دومین  تجربه 
در حالی که در بقیه موجودات این نیرو بسیار 
ابتدایی و تقلیدی بوده و زمینه ی گسترش آن 

ندارد؛ آنان وجود  در 
شدید  عاطفی  وابستگی  و  گروهی  زندگی   -3
عناصر انسانی به یگدیگر که از ابتدا وجود داشته 
و موجب پدید آمدن گروه های مختلف و انواع 

شده است. خانواده ها 

مسلمانی را بعد از اذان در گوشمان به ارث برده 
و در بیشتر موارد، حقیقت دینی را که پیرو-اش 

نمی دانیم. هستیم، 
 برای مثال، بارها با جوانانی روبه رو شده ام که 
از سنگسار، شالق، قطع عضو بدن برای مجازات، 
کشتن کافر، حقوق ناکافی و ناچیز زنان در اسالم 
نمی دانستند و با شروع این مباحث از وحشت 
چشمان شان گرد شده و بعد گفته اند من چیزی 
البته هیچ وقت  و  کنم  تحقیق  باید  و  نمی دانم 
تحقیق نکردند و برای بحث مجدد بازنگشته اند.

 متفکری که نام اش به خاطرم نیست چنین 
گفته: »خدا همیشه همانند افرادی رفتار می کند 
که خلق اش کرده اند.«  باید اعتراف کنم که اگر 
مرد بودم و تا اندازه ای سلطه جو و خودخواه هیچ 

دینی جز اسالم برای خود اختیار نمی کردم.
 مرور سی سال گذشته ی زندگی ام مرا به این 
وا می دارد تا برایتان بنویسم که عامل و ریشه ی 
رنجی که کشیدم مذهب  و  نامالیمتی ها  تمام 
موروثی بود، مذهبی که مرا در الیه های مختلف 
تا  قرار داد  بیشتر تحت فشار  بیشتر و  زندگی 
در خدمت دیگران باشم و به رنج و بی عدالتی 
که با آن دست وپنجه نرم کردم، افتخار کنم و 
به امید پاداش نامعلوم آن در آخرتی باشم که 
ممکن است وجود نداشته باشد و البته دلخوش 

به جمله ای که دگراندیشان نثارم می کنند؛ »زن 
قوی هستی«.  و ای کاش! کسی پیش از این ها 
به من گفته بود که در مجموع تحمل اینهمه 

»حماقت« است.
نسبت  مردها  به  را  مردساالری  همیشه   ما 
داده ایم و مردها را سربازان وحشی این سیستم 
زن ستیز می دانیم؛ اما حقیقت امر این است که 
موروثی  عقاید  این  ما دچار  اندازه ی  به  پسرها 
در  زندگی  و  حیات  ادامه ی  برای  و  می شوند 
جامعه راهی جز پیروی و اطاعت از قوانینی که 
سیستم  نظر  ندارند.  از  شده  وضع  آنها  بر 
مذکرساالری، هر مرد مسؤول رفتار و کردار و 
پوشش زنان وابسته و غیر وابسته به خود است 
و کنترل و مجازات زنان عصیانگر، جزو وظایف 

می آید. به شمار  مهم شان 
 مجریان این سیستم راهی جز سرکوب زن 
او ندارند، چرا که در  بر  و اعمال فشار و ستم 
غیر آن به موجودی بی غیرت و بی مصرف مبدل 
می شود که در متن قواعد مردساالری با القاب 
شد.  خواهند  رانده  و  متهم  و  زننده ای خطاب 
در حقیقت تمام این چرخه بر یک اصل استوار 
به  از جایی  زنان  به دست کردن  است؛ دست 
جایی دیگر )خانه ی پدر به خانه ی شوهر( و این 
مرد، مسؤول مراقبت از زن اسیری ست که در 

را  او  بعد مرد دیگری  و  معامله می شود  آینده 
برای ارضای نیاز جنسی و تولید مثل در ازای 
اقتصادی  تأمین  و  نان  وعده  سه  و  محرومیت 
در حد توان خودش مورد بهره برداری همه جانبه 
قرار خواهد داد و با شدت بیشتری او را کنترل 
ناامنی  دچار  سکس  زمان  در  تا  کرد  خواهد 
به  و  باشد  داشته  امنی  تجربه ی  نشده،  روحی 
محض ناامنی حق دارد کنیز)همسر( را به نام 
ننگ و ناموس به شکل وحشیانه ای از بین ببرد 
و کسی حق دادخواهی و اعتراض نداشته باشد 
خوبی  به  که  دیگری  برده ای  با  ازدواج  بعد  و 

مراقبت شده و برای او باکره مانده است.
به  زن  علیه  که  نیست  مرد  این  واقع   در 
ستیزه برخواسته، عواملی چون مذهب، سنت، 
ادبیات  و  سرکوب  رسم  زن،  ضد  فرهنگ 
برابر هم  مردساالری اند که ما دو جنس را در 
برابری در  با وجود  قرار می دهند و چون زنان 
با یکدیگر  از هم دور و در رقابت  تعداد، هنوز 
قرار گرفته اند، فرصت به هم پیوستن و حمایت 
نمی کنند  پیدا  ستم  برابر  در  را  یکدیگر  از 
»زنچو«،  شوند  همراه  زنان  با  که  را  مردانی   و 
»خاله زنک«، »دیوث« و »بی غیرت« خوانند تا 
از جریان عدالت خواهی به نفع زنان دور بمانند.  
حاال بعد از سال ها رنج و سردرگمی و فرسودگی 
می نویسم، خدایی برای مجازات نافرمانی زنان 

ندارد. وجود  عصیان گر 
 خدای خشمگین و همیشه غضبناک دنیای 

ما همین مردساالریِ ست که مجازات نافرمانی 
اجرا می کند،  دنیا  در همین  را  اطاعت  و عدم 
سنگسار، شالق، برخورد فزیکی، بریدن اعضای 
بدون  پاشی، سوزاندن، طالق  اسید  زنان،  بدن 
رضایت و امتیاز برای زنان، محرومیت از مالقات 
نداشتن  برابر،  دست مزد  پرداخت  عدم  فرزند، 
اجباری،  پوشش  جامعه،  در  برابر  فرصت های 
میراث نابرابر، مهریه هایی که هیچوقت پرداخت 
نشده اند و خودداری از ازدواج با زنانی که باکره 
نیستند و... نمونه های واضحی از عدالت خدای 

مردساالری به نفع و حمایت از مردان است.
 آنچه دیگران »خدا« می تراشند، توهمی ست 
و  مراقبت  برای  شما  ذهن  و  افکار  عقب  در 
ممکن  مواقعی که  در  بهتر  و  بیشتر  خودداری 
است سیستم، فرصت آنرا نداشته باشد تا شما را 
مراقبت و ارزیابی کند.  القابی چون: زن پاکدامن 
و روسپی، ابزاری ست برای باال بردن تحمل شما 
جهت پذیرش رنج بیشتر و مقایسه و رقابت با 

زنی دیگر به نفع مردان سیستم.
مسخره،  داستان های  سازمان یافته:   ادیان 
کاله های مضحک، مردانی طلبکار و خشمگین! 
و  سنتی  مذهبی،  توهمات  این  از   زمانیکه 
سیستماتیک فارغ شوید خود را خدای بی بدیل 
زندگی خویش خواهید یافت و تبدیل به زنی 
قدرتمند خواهید شد که از شرکت و هم دستی 
قدرت طلبانه  مناسبات  و  سیستم ها  این  با 
زن  پارادوکس  زمانیکه  کرد.   خواهد  خودداری 

خود  در  سیستم  نظر  از  را  بدکاره  و  قدیسه 
حل کنید، زمانیکه از تناقض میان خودکفایی 
و وابستگی رها شوید، زندگی تجربه ی بهتری 

شد. خواهد 
 برای رسیدن به »خود/زن« به اصل انسانیت 
نبوده،  مذهبی  جایی که  به  کنید،  مراجعه 
محور  جنسیت  و  نمی شده  تحمیل  پوششی 
به  نبوده،  زنان  برای  شاقه  اعمال  با  زیستن 
زنی  حفاظت  و  کنترل  مسؤول  مرد  دورانی که 
از  عبور  برای  باشید،  داشته  خاطر  به  و  نبوده 
تمام این الیه های پر فشار هیچکس جز خودتان 
به شما کمکی نخواهد کرد. تا خدای زن ستیز 
را کنار نگذارید، تبدیل به انسانی خود ساخته 
نخواهید شد.  توهم خدا و مجازاِت قیامت را کنار 
بگذارید و شجاعت مقابله با حقیقت موهوم در 
زمان حال را پیدا کنید، این دنیا را برای خود 
باشید،  خود  زندگی  قهرمان  و  بسازید  بهشت 
چرا که به قول فروغ فرخزاد؛ »نجات دهنده در 
گور خفته است«. باید یاد بگیرید به خشونت در 
به تبعیض جنسیتی و  نه بگویید.  هر سطحی 
محرومیت زنان در خانه و اجتماع و مهم تر از 
همه این که در برابر خشونت تماشاچی نباشید، 
نگه دار«  »دست  طرف با  به  و  نکنید  سکوت 
هشدار دهید و با قاطعیت از قربانی دفاع کنید، 
چرا که نظام هژمون مردانه عادت دارد در هر 
مسأله ای زن را محکوم و خشونت خود را توجیه 

و مشروع جلوه دهد.

نهادی  اقتدار  آن  مشخصه  وجه  که  پدرساالر 
مردان در واحد خانواده است با تحوالت اخیر و 
در اثر افزایش اشتغال و آموزش و آگاهی زنان 

گذاشته است. دگرگونی  به  رو 
یکی از جواهر اصلی جریان فکری فمینیسم 
و نهضت های حقوق بشر، بازتعریف هویِت زنان 
مشترک  هدف  مشرزاده،  حمیرا  باور  به  است. 
و  جنیست زدایی  فمینیسم،  شاخه های  همه 
تعریف  زنان  برای  مردان  که  هویتی ست  انکار 
تقدیس  نیز  پدرساالر  جامعه ی  در  و  می کنند 
داردند  موضوع  یک  روی  تأکید  همه  می شود. 
عروسک،  نه  مستقل،  و  انسان اند  زنان  این که 

یا حیوان. برده، شی 
از آنجای که، ساختار های اجتماعی و فرهنگی 
همه جوامع انسانی به شدت متاثر از تفاوت های 
جنیستی ست که غالبن علمی و عملی نمایانده 
ویژه  به  بوده،  اجتماع  برساخته ی  و  می شود 
در  جنیستی ست،  و  قالبی  تصورات  از  متأثر 
نتیجه در ساختار نهادهای اجتماعی مشخصن 
درخانواده و نهاد های شغلی و آموزشی، توزیع 
و  رده بندی ها  بر  مبتنی  منزلت ها  و  نقش ها 
تقسیم  کار جنیستی صورت می گیرد. نقش های 
زنان عمدتن محدود به خانواده بوده و معمولن 
درونی شده که محور اصلی هویت آنها را تشکیل 
می دهد. آنها تفاوت های جنیتسی و هویت های 
کم تر  آن  مقابل  در  و  می پذیرند  را  فرودست 
مقاومت می کنند. اما در جوامع  مدرن به  ویژه 
برزگ در پی تحوالت ساختاری،  در شهرهای 
زنان مشارکت بیش تری در عرصه های عمومی 
پیدا می کنند، در نتیجه در مورد هویِت  شخصی 
خود و هم در مورد هویت های اجتماعی سنتی و 
مدرن تأمل نموده و در برابر هویت های تحمیلی 
ایستاد شده و به ساختن هویت های  شخصی و 

اجتماعی به دست خویش اقدام می کنند.
نقش  زنان  هویت  سرکوب  در  عواملی  چه 

دارند؟
در  موثر  ازعوامل  یکی  عنوان  به  رسانه ها 
اساسی  نقش  زنان،  هویِت  مستقل  سرکوب 
برنامه ها و  با پخش  بازی می کنند. رسانه ها  را 
سریال های غیر معیاری در تالش القای هویتی 
استند که در تضاد با هویِت  زنانه می باشد. در 
اکثر سریال ها و تبلیغاِت رسانه ی، زنان به عنوان 
عضوی وابسته به تصویر کشیده با چهره سازی 
زنان با الگوهای افراطی  مذهبی به عنوان الگوی 
عنوان  به  زناِن  مستقل  را  طرح  ایده آل،  زن 

و  ندارند  مداومی  و  پایدار  زندگی  زنانی که 
همین طور نشان دادن زنان مطیع و فرمان بردار 
به  که  است  مواردی  از  بهتر،  الگوی  عنوان  به 
آن  به  تلویزیونی  برنامه های  در  مستمر  طور 
پرداخته می شود. عامل بعدی در سرکوب هویِت 
زنانه، تعدادی ازمردان جامعه  ی  سنتی ست. آن 
الگوهای غلط و رایجی که از جامعه  ی مردساالر 
و از کودکی به آنها القا شده است. در نظر آنها زن 
همیشه جنس ضعیفی بوده که تنها در کنار یک 
مرد می تواند به هویت حقیقی خود دست یابد.

بعضی از مردان بنا بر فرهنگ غلط و مرسوم 
هویِت  مستقل   پذیرفتن  با  نمی توانند  جامعه، 
را در کنار هویت خود  و آن  بیایند  زنانه کنار 
نسِل  حضور  با  روند  این  که  هرچند  بپذیرند. 
کم  در حال  کم  کم  مناطق؛  بعضی  در   جدید 
این  به  نسل جدید  مردان  و  است  شدن  رنگ 
نه در  نتیجه رسیده اند که جایگاه هویِت  زنان 
سطح  پایین تر، بل که برابر و همتراز با آنهاست.

مهم ترین عامل دیگر، تأثیر آموزش های غلط 
به دختران و زنان جامعه است که از کودکی به 
آنها آموختانده می شود که تنها در سایه ی یک 
فرهنگ  در  می شود.  محقق  آرزوهای شان  مرد 
مروج  سنتی از دختران یگانه هدف زندگی شان 
داشتن هم سر و رفتن به خانه هم سر است. در 
و  فکری  جریان  هر  در  و  اجتماع  در  خانواده، 
زن  آنها  برای  خوب«  »زن  الگوی  اجتماعی 
وابسته به مرد است. این در حالی است که در 
کشور ما هنوز تعریفی از هویت مستقِل  زن )که 
ناظر بر تعالی فردی زن و نقش موثر و محوریت 
آفرینی  نقش  حال  عین  در  و  خانواده  در  او 
موثر او در عرصه های مختلف اجتماعی باشد( 
نداریم.  باشد،  داشته  اجماع  آن  روی  همه  و 
برای گروهی از زنان الگوها در نگاه مادی گرای 
 غربی نسبت به زن معنی پیدا می کند و در واقع 
همان الگوی فمنیستی  غربی را در نظر گرفته 
در تالش سازگاری با آن استند و گروهی هم 
استند که منت های آمال شان رسیدن به جایگاه 
زن غربی ست. آنچه که نیاز است و باید انجام 
هویتِ   بازتعریف  مشخصن  و  بومی سازی  داد، 
زِن  افغانستانی است. در عین حال، تالش برای 
جلوگیری از سرکوب هویت توسط خود زنان و 
در کل اجتماع می باشد،  تا نگذارند که استقال 
زیر یوغ سنت  ل طلبی و هویِت ِمستقِل  زنان، 
ببازد.  گرفته، جان  مردساالر قرار  قانون های  و 
برعالوه، باید تالش صورت گیرد تا عرصه را برای 
حضور موثر و واقعی، نه نمادین، برای همه زنان 
فراهم کرد و هویت خواهی آنها را تا مرز برابری 

 اجتماعی و سیاسی پیش ببرند.

است.
با عصبیتی  مردانه  فرهنگ  در  اعمال خشونت 
نهایت مردانگی و غیرت است. در موقِع  تمام، 
نزاع ها در فرهنگ مردانه ی ما هنوز می گویند 
مدارا و گپ گپ کار زنان است، بی غیرتی نکنید، 
زن واری برخورد نکنید، شما مرد استید، بزنید 

و بکشید.
زنانه  فرهنگ  چگونه  است؛  این  پرسش 
جهان  مناسبات  در  نسبتن  زنانه  رویکرد  و 
زنانه  نیز  مردان  رویکرد  که  یافت  رواج  معاصر 
شد و برخورد زنانه در درگیری ها و حل نزاع ها 
در عرصه ی ملی و بین المللی به اصل فرهنگ 

شد؟ تبدیل  جهانی  سیاسی 
عام  تعبیر  به  یا  سخن  زنانه،  رویکرد  در 
به  زنانه  فرهنگ  در  است.  مطرح  گپ«  »گپ 
چاره ای  این که  مگر  نمی شود،  تأکید  جنگ 
اما  باشد؛  نداشته  برای جلوگیری جنگ وجود 
در فرهنگ مردانه پیش از هر گپ وگفتی جنگ 
است. مگر این که جنگ نتیجه ندهد، طرف های 

شوند. مدارا  و  گفت وگو  به  ناگزیر  جنگ 
بدوی  جامعه های  و  قبیله ها  فرهنگ  در 
می تواند  خشونت  و  جنگ  عصبیت،  مردانه، 
جنگ  زیرا  باشد.  قبیله ها  بقای  استراتژی 
جنگ  در  قبیله ای که  هر  تعیین کننده است. 
پیروزی  باشد،  خشن تر  و  صریح تر  عمل گراتر، 
در  این که  از  بود.  خواهد  قیبله  آن  با  بقا  و 
است؛  اصل  جنگ  بدوی  و  قبیله ای  فرهنگ 
و  نباشد  عمل گرا  جنگ  در  قبیله ای که  هر 

می بازد.  نکند،  پیش دستی 
بنابراین؛ قبیله هایی که در جنگ پیشدستی 
می کنند و در اقدام به جنگ و خشونت عمل گرا 
استند، معمولن برنده می شوند. چنگیز خان و 
قبیله اش، هالکو و قبیله اش و... از جمله ی افراد 
خشونت  و  جنگ  در  که  بودند  قبیله هایی  و 

بودند. عمل گرا 
در مناسبات سیاسی جهان مدرن و معاصر، 
اعتبار  و  کارایی  دیگر  قبیله ای  عصبیت های 
با  بیفتد،  اتفاق  نیز  جنگ  ناگزیر،  اگر  ندارد. 
این هم اصول سیاسی در جهان معاصر، تقبیح 
خشونت و عصبیت در موقع جنگ و در قلمرو 
بگومگو  به عنوان  سیاست  این که  است.  جنگ 
مناسبات  در  جدی  صورت  به  زنانه  رفتار  و 
یافت،  رواج  جامعه ها  و  کشورها  بین  بشری 
بی ارتباط به حضور زنان در مناسبات اجتماعی 

نیست. حکومت داری  و 

زنان در بخشی از تاریخ بین مردان تقسیم 
می شده، متعلق به مردان بوده و جزیی از ملکیت 
مردان دانسته می شده است. تقسیم زنان بنام 
ازدواج )ازدواج سنتی( یک راهکار مردانه برای 
استفاده ی جنسی از زنان است. در ازدواج سنتی 
)پدر و شوهر(  ندارد، دو مرد  انتخاب  زن حق 
یا مردان، زنان را بین هم معامله می کنند )در 

افغانستان هنوز معامله ی زنان رواج دارد(.
در این دوره ی تاریخی، رفتار جنگی مردان 
استوار بر چور و چپاول بود. این چور و چپاول 
زیرا  می شد.  نیز  زنان  چپاول  و  چور  شامل 
قبیله و قوم پیروز، مردان جنگی قبیله و قوم 
کودکان  زنان،  می کشتند،  را  شکست خورده 
و  می گرفتند  غنیمت  را  آنها  اموال  سایر  و 
پیش  سال  صد  می کردند.  تقسیم  خود  بین 
قبایل تحت فرمان عبدالرحمان خان بر قبایل 
را  جنگی  رفتار  همین  هزاره  شکست خورده ی 

کردند. تطبیق 
زنان از سده ی هفده به بعد در اروپا کم کم 
به عنوان عنصر اجتماع وارد مناسبات اجتماعی 
شدند. این حضور زنان در اجتماع باعث شد که 
هویت اجتماع و جامعه که فقط هویت مردانه 
داشت، عوض شود و تغییر کند. در صورتی که 
یک جامعه و اجتماع، هویت مطلق مردانه داشته 
باشد، آن جامعه و اجتماع به مفهوم مدرن امن 
تعریف  اجتماع  آن  در  زنان  حضور  نیست. 
شده نیست. تعبیر داعش، طالب و بسیاری از 
مردان جامعه ی ما این است ، زنی که در اجتماع 
پیدا  حضور  است(  مردانه  عرصه ی  )اجتماع 

می کند، قابل تجازو است.
همین که زن در اجتماع راه پیدا می کند و 
جامعه  و  اجتماع  یک  در  زن  اجتماعی  هویت 
جامعه  و  اجتماع  آن  هویت  می شود،  تثبیت 
وارد  مدرن  مفهوم  به  امنیت  می کند،  تغییر 
مناسبات اجتماعی می شود. در چنین جامعه ای 
زنان  بلکه  نیست،  مردان  به  متعلق  دیگر  زنان 
جامعه  در  مردان  از  مستقل  اجتماعی  عنصر 
بشری مستقل  و  فردی  و هر زن هویت  است 

دارند. را  خود 
حضور زن در اجتماع و جامعه، به ثبات و 
تثبیت امنیت می انجامد. زنان با حضور خود در 
جامعه، مدارا، گفت وگو و رعایت رفتار سیاسی 
سیاسی،  رفتار  و  گفت وگو  مدارا،  می آورند.  را 
پی  در  مردان  زیرا  است.  زنانه  آرمان  و  اخالق 
گسترش قلمرو است، زنان در پی تثبیت قلمرو. 

زنان معمولن می خواهند ثبات را در قلمروی که 
زندگی می کنند، بیاورند. اما مردان تثبیت قلمرو 
نمی شناسند،  رسمیت  به  را  قلمروها  ثبات  و 
معمولن در پی عدم تثبیت و بی ثباتی قلمروها 

استند.
در دوره ی تاریخی که مردان به طور مطلق 
وجود  جهان  در  آنچه که  بودند،  جهان  حاکم 
تثبیت  بود.  قلمروها  ثبات  و  تثبیت  نداشت، 
سیاسی  جغرافیای  به عنوان  قلمروها  ثبات  و 
بعد معمول شده است. پیش  به  از قرن هژده 
از آن قبیله ها با جنگ و خشونت به گسترش 
از  را  قلمروها  ثبات  می پرداختند،  خود  قلمرو 
چپاول  و  چور  به  قلمروها  در  و  می بردند  بین 

می پرداختند.
نسبتن  جهان  مناسبات  هنوز  تا  اگرچه 
نخست  مردان سخن  و  است  مردانه  مناسبات 
جهان  اجتماعی  و  سیاسی  مناسبات  در  را 
حضور  بعد  به  هفده  سده ی  از  اما  می گویند؛ 
زنان در جهان مردانه، نسبتن رو به افزایش بوده 

است.
در  زنان  حضور  توسعه یافته  درکشورهای 
در  و  است  شده  تثبیت  اجتماعی  مناسبات 
قابل مالحظه ای  جایگاه  نیز  مناسبات سیاسی 
یافته است که در آینده این جایگاه می تواند برابر 

از مردان شود. بیشتر  یا حتا  با مردان 
اجتماع،  یک  در  زنان  حضور  طوری که 
مناسبات اجتماعی و هویت اجتماعی را تغییر 
آن  به  امن تری  مناسبات  و  هویت  و  می دهد 
در  زنان  حضور  طبعن  می بخشد؛  اجتماع 
سیاسی  تصمیم گیری های  و  سیاست  عرصه ی 
نیز می تواند مناسبات بشری و سیاسی  جهان 
و  بشری  مناسبات  بر  و  بدهد  تغییر  را  جهان 
سیاسی جهان تأثیر سیاسی و فرهنگی مثبت 

باشد. داشته 
سریعی که  و  پیچیده  بنابه تحوالت  اگرچه 
و فرهنگی در  اجتماعی، سیاسی  در مناسبات 
جهان رخ می دهد، نمی توان پیش بینی کرد که 
مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهان 
آینده چگونه خواهد بود؟ اما می توان تصور کرد 
مناسبات  در  زنان  حضور  آینده  جهان  در  که 
اجتماعی و سیاسی جهان بیشتر تثبیت خواهد 
شد و زنان بر جهان آینده تأثیرگذاری بیشتری 
خواهند داشت. در هر صورت، حضور و تثبیت 
حضور زنان در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و 
به یک جهان  نسبت  را  سیاسی جهان، جهان 
از نظر ارزش های اجتماعی و فرهنگی  مردانه، 
سیاسی  رفتار  نظر  از  و  متفاوت تر  و  متنوع تر 

امن تر و بهتر خواهد کرد.
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زنان در مسیر تاریخپژوهش
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زندگی  کلی  مسایل  به  قبلی  بخش های  در 
انسان های اولیه اشاره کردیم و گفتیم که زنان 
توانستند در دوره ی شکارورزی، با ایجاد خانه و 
حاکمیت در آن، به تحکیم پایه های قدرت خود 
ایجاد ساختار جدید و تحول  با  بپردازند. زنان 
در فرایند زندگی تا مدت های طوالنی توانستند 
همچنان مقام سروری خود را حفظ کرده و بر 
گروه های مختلف قبیلوی حکم برانند. در این 
با  کوشید  بعدی خواهیم  بخش های  و  قسمت 
بررسی جزیی تر در زندگی انسان اولیه به ارایه 
نمونه ها و مصداق های عینی این روند پرداخته 
و در ادامه تالش می کنیم تغییرات ایجاد شده 
در زندگی زنان، عوامل و آثار آن را تا قرن اخیر 

دنبال کنیم.
با همه ی تحوالت امروزی و گسترش علم و 
دانش، دریافت ما از زندگی اولیه انسان بر اساس 
حدسیاتی  بر  مبتنی  و  ناقص  بسیار  تصورات 
است که از برخی کشفیات به دست آمده است. 
تکاملی  و  مختلف  مراحل  نشاندهنده  شواهد 
ابتدا  در  که  گونه ای  به  است  انسان  زندگی 
این موجود همچون حیوانات به صورت فردی 
ایجاد شده  تغییرات  اثر  بر  می زیسته و سپس 
به همگرایی روی آورده  و در ادامه با پشت سر 
گذاشتن مراحل چندگانه و طی سالیان بسیار 
برای آدمی  توان چادرنشینی  و  طوالنی زمینه 
فراهم شده است. رسیدن به چادرنشینی، زمانی 

پدید می آید که انسان از زمان خلقت، مراحل 
گوناگونی را طی کرده و از دشت گردی، زندگی 
و...  غارنشینی  بر روی درختان، جنگل نشینی، 
عبور کرده و به توانمندی های دست پیدا کرده 
از  استفاده  و  با دست خود  می تواند  اینک  که 
محیط خانه ی بسازد. طبعن این دوره ی گذار، 
نمی توان  که  کشیده  درازا  به  بسیاری  سالیان 
اطالعات دقیقی را در نحوه ی آن به دست آورد. 
اول،  مرحله ی  در  انسان  زندگی  اساس،   براین 
فردی است و در مرحله ی بعد حالت گروهی به 
خود می گیرد و سپس به سمت جمعی به پیش 
رفته و کم کم همین حالت منجر به پیدایش 

می شود. خانواده 
زندگی  به  چگونه  انسان  نیست  معلوم 
اجتماعی روی آورده است، اما در تغییر و تبدیل 
این موقعیت دو عامل را نمی توان نادیده گرفت:

انسان مرتب در  1( محیط؛ محیط زندگی 
حال تغییر و تحول است و الجرم موجودی که 
می خواهد ادامه حیات بدهد، مجبور است خود 

را با این تغییر و تحول انطباق بدهد؛
بقیه  برعکس  انسان  انسان؛  توانمندی   )۲
در  که  است  توانمندی های  دارای  موجودات 
قوه ی  از  استفاده  با  بقاء می تواند  تنازع  میدان 
به  خود  گذشته ی  تجارب  و  تحلیل  اندیشه، 

آورد. روی  نوگرایی 
نقش زنان در مراحل ابتدایی و اولیه، چون 

نظر  به  دو  آن  میان  تفاوتی  و  است  مردان 
نمی رسد، گرچه باید اذعان کرد از آنجا که در 
بقاء، زن نقش اصلی و مرد نقش فرعی  تنازع 
دارد، )لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، 
دوش  به  را  دشواری  وظایف  زنان   )134 ص 
کشیده و عالوه بر مراقبت از کودکان خود، از 
مردان نیز مراقبت می کنند و به این صورت در 
نقش  جمعی،  زندگی  و  هم گرایی  آمدن  پدید 

دارند. فعال تری 
در زندگی جمعی انسان ها و دو عامل ذکر 
سمت  به  انسان  هدایت  موجب  قبلی  شده ی 
»خانه« می شود. از شواهد به دست می آید که 
این زنان هستند که به کشف و اختراع »خانه« 
نایل می آیند. زیرا اولن خانه نشینی آدمی تقریبن 
مصادف با دوره ی شکارورزی انسان است، یعنی 
دقیقن زمانی که مردان همیشه به دنبال شکار 
بوده و فرصتی برای خانه سازی ندارند و از سوی 
دیگر آماده سازی خیمه، تهیه آن و حمل و نقل 

آن نه در گذشته که حتی امروزه نیز کاری 
زنانه به حساب می آید. برای نمونه در مناطق 
قشالق  و  ییالق  که  نیز  افغانستان  روستایی 
خانواده  یا خرگاه  است، خیمه  مرسوم  نشینی 
توسط زنان تهیه و برپا می شود و تنها وظیفه 

بر روی حیوانات می باشد: مردان حمل آن 
»در هنگام نقل مکان بی شک حمل کردن 
بارها به عهده زنان بوده است و این عمل گرچه 

احساسات جوان مردانه امروزی ما نسبت به زنان 
زندگی  الگوی  با  لیکن  می سازُد  جریحه دار  را 
آن زمان کاملن سازگار بود و مبنایی صحیح و 
عملی داشته است.« )سیر تمدن، ترجمه پرویز 

مرزبان، ص 145(.
انسان اولیه به هر صورت که پا در عرصه ی 
با  زندگی  ابتدای  در  باشد،  گذاشته  حیات 
کرده  نرم  پنجه  و  دست  اساسی  مشکل  یک 
از  ناشی  نیز  او  نگرانی های  و  دغدغه ها  و 
آن  برای  راه حل  یک  یافتن  و  آن  به  رسیدن 
بوده است، یعنی نهایت خواسته و آرزوی این 
موجود چیزی جز یافتن غذا، سیر کردن شکم 
و ادامه  حیات نبوده و به این طریق انسان در 
طی دوران ابتدایی قادر نبوده به چیزی جز غذا 
انسان  غذای  پارینه سنگی  از  »قبل  بیندیشِد 
شامل میوه های وحشی، ریشه گیاهان، کرم ها 
ادیبی، زمینه  بوده است.« )حسین  و حشرات 
انسان شناسی، ص 1۲6(. زندگی انسان ازجهت 

می شود: تقسیم  دوره  چند  به  غذایی 
گیاهخواری: دوره ی اولیه زندگی انسان است 
می باشد.  فردی  زندگی  دوره ی  با  مصادف  که 
انسان در این دوره تجربه ی چندانی در به دست 
آوردن غذا ندارد و آدمی به »هرچه پیش آید، 
خوش آید« دلخوش کرده و به دنبال غذا های 

دم دست می گردد. 
مزه  قبلی  دوره ی  در  انسان  میوهخواری: 
میوه های دم دست را چشیده و در ادامه سعی 
می کند به هر طریق ممکن به میوه های روی 
امتحان  نیز  را  آنها  و  دست یافته  نیز  درختان 

تنوع  بر  طریق  این  به  و  نماید 
می افزاید. خود  غذایی  ارزش  و 

پس از دوسال  گفت وگو میان امریکا و طالبان 
در باره ی صلح افغانستان، ظاهرن دو طرف به 
نزدیک  روزهای  در  که  دست یافته اند  نتایجی 
فرایند  کرد.  خواهند  امضا  را  توافق نامه ی 
ابهامات  و  پیچیدگی ها  صلح  گفت وگوهای 
زیادی را به همراه داشت و دارد. مردم افغانستان 
جاری  خشونت  و  جنگ  اصلی  قربانیان  که 
هستند، از جزیات این گفت وگوها آگاهی ندارند. 
این که چه آینده ای در انتظارشان است؟ صلح 
آمدنی است یا نه؟ صلح با طالبان به چه قیمتی 
محقق خواهد شد؟ آیا طالبان تغییر کرده اند؟ 
واقعن جنگ پایان خواهد یافت؟ نمی دانند! این 
احتمال که حکومت افغانستان نیز وقوف کامل 

باالست. ندارد، خیلی  این مسأله ها  بر 
پرسش های  همه ی  به  پرداختن  مجال 
در  می خواهم  نیست؛  ممکن  اینجا  در  باال، 
و  زنان  آزادی،  به  نسبت  طالبان  باور  باره ی 
بخش  من  نظر  از  زیرا  بپردازم؛  بشر  حقوق 
آزادی،  با  آنها  تفکر  طالبان،  آشتی ناپذیری 
همان  طالبانی  تفکر  است.  بشر  و حقوق  زنان 
با  این گروه  نزاع آفرین  گره گاه اصلی و بزن گاه 
دیگران است. طالبان با برخورد های ناانسانی و 
رفتارهای وحشت ناک که ناشی می شود از تفکر 
متحجرانه و برداشت های تندروانه از دین، هم 
در زمان حاکمیت شان در افغانستان و هم در 
18 سال پسین، ثابت ساختند که هیچ میانه ی 
به  بشر  حقوق  کثرت گرایی،  عدالت،  آزادی،  با 
ویژه حقوق زنان و دیگر ارزش های جهان شموِل 

ندارند. انسانی 
سوی  از  وحشیانه  گونه ی  به  زنان  هنوز 
زده  ُدره  صحرایی،  دادگاه های  در  طالبان 
می شوند، سنگسار می گردند و از حق آموزش 
و تحصیل محروم هستند. در مناطق که طالبان 
آزادی  ویژه  به  همه  آزادی  دارند،  حاکمیت 
زنان به گونه ی کامل نادیده گرفته می شود. در 
عدالتی  هیچ  شود،  سلب  افراد  آزادی  جای که 
پا نمی گیرد. جامعه ی که مبنای آن بر پایه ی 
عدالت و برابری نبود، فروریختنی ست. در چنین 
بست؟  امید  صلح  به  می شود  چطور  شرایطی 
این  از  روشنی  دیدی  افق  هیچ  حالی که  در 
گفت وگوها پیدا نیست. صلح با چنین گروهی 
آنهم با این همه پیچیدگی و ابهام، بیشتر از آنکه 

امیدوار کننده باشد، نگران کننده است.

آیاطالبانتغییرکردهاند؟
سخن از آشتی و صلح میان دو طرِف متخاصم، 
رفتارهای  و  باورها  تغییر  از  سخن  واقع  در 
آنهاست. یعنی طرف های درگیر به این نتیجه 

می رسند که ممکن نیست از راه جنگ به یک 
دیگر مسلط شوند. لذا باید به صلح و آشتی تن 
بردارند.  دست  خشونت  و  جنگ  از  و  دردهند 
نفس  آغاز گفت وگوهای صلح به معنای رسیدن 
به این نقطه ای مشترک است که از راه جنگ 
باور  این  نمی شود. هرچند  پیروز  گروهی  هیچ 

در  طالبان  برای  امتیازدهی  نقطه ای  همان 
می دهد  نشان  زیرا  است.  صلح  گفت وگوهای 
حمایت های  وجود  با  افغانستان  حکومت  که 
کشور  تمام  بر  نتوانست  جهانی  گسترده ی 
مسلط شود و از حقوق و آزادی های شهروندان 
دفاع کند. جامعه ی جهانی نیز پایان جنگ در 
افغانستان را از راه نظامی نامقدور عنوان می کند. 
در طرف دیگر اما طالبان هنوز آماده نشده است 
رهبران  کند.  گفت وگو  افغانستان  حکومت  با 
این گروه بارها گفته اند که حکومت افغانستان 
گفت وگو  حکومت  این  با  است،  دست نشانده 
افغانستان  حکومت  آنان  نظر  از  نمی کند. 
با  باید  نخست  ندارد،  تصمیم گیری  صالحیت 

برسند. نتیجه  به  امریکا 
که  افغانستان  اساسی  قانون  با  طالبان 
است،  شهروندان  آزادی های  و  حقوق  متضمن 
نیز مشکل دارند. عباس استانکزی، رییس هیأت 
به  مسکو  نشست  در  طالبان  کننده  مذاکره 
سراحت گفت که قانون اساسی فعلی افغانستان 

سوی  از  قانون  این  زیرا  است.  اعتبار  فاقد 
تحمیل  افغانستان  مردم  بر  غربی  »کشورهای 
باید  که  داشت  تأکید  استانکزی  است.  شده« 
و  اسالمی  »معیارهای  با  جدید  اساسی  قانون 
ارزش های افغانی«! پس از خروج نیروهای کامل 
خارجی از این کشور تدوین شود. این سخنان در 

حضور بخشی بزرگی از سیاست گران افغانستان 
در مسکو گفته شد. آنهای که بانیان اصلی نظام 
پساطالبان و تدوین کنندگان این قانون بودند. 
رهبران که تأیید کردند قانون اساسی افغانستان 
در مقایسه با قانون های اساسی کشورهای دیگر 
در منطقه اسالمی تر است، اما الزم به تعدید و 

دارد. اصالح 
قانون اساسی افغانستان ستون فقراط نظام 
پساطلبانی ست. در این قانون غلی رغم مشکالِت 
حقوق  فردی،  آزادی های  کننده ی  محدودیت 
زنان و مردان برابر تعریف شده است. به آزادی 
بیان، آزادی عمل و حقوق بشر به ویژه حقوق 
زنان توجه جدی صورت گرفته است. زیر پرسش 
بردن قانون اساسی فعلی و تأکید بر غربی بودن 
این قانون که باید جایش را »معیارهای اسالمی 
تغییر  بیانگر عدم  بگیرد،  افغانی«  ارزش های  و 
طالبان  که  می شود  معلوم  طالبانی ست.  تفکر 
با آزادی، حقوق بشر و حقوق زنان که در این 

قانون تعریف شده است، مشکل جدی دارند.

که  ملی  شورای  پیشین  عضو  کوفی  فوزیه 
بود،  مسکو  نشست  کنندگان  شرکت  از  یکی 
در مصاحبه ی که با هفته نامه ی نیم رخ داشت، 
شرایطی  در  افغانستان  زنان  که  گفت  واضح 
حساس قرار گرفته اند. زیرا ما با دو گروه با تفکر 
یکسان روبه رو هستیم. طالبان که موضع شان 
برابر آزادی و حقوق زنان مشخص است و  در 
گروه دیگر جریان ها و افراد داخل نظام است که 
آنها نیز به زنان و حقوق شان باور ندارند. نگاه 
آنان به زنان ابزاری و سطحی ست. بناان؛ مقابله 
با دو تفکِر سنتی و تبعیض آمیز در دستور کار 

دارد. قرار  زنان 

امریکا،حکومتافغانستانوطالبان
افغانستان  در  امریکا  بنیاد گزارش ها حضور  بر 

 5 می دارد.  بر  هزینه  دالر  میلیارد   45 ساالنه 
افغانستان، 13  امنیتی  نیروهای  برای  میلیارد 
میلیارد برای نظامیان خود امریکا در افغانستان 
کمک های  و  تدارکاتی  بخش های  در  بقیه  و 
می رسد.  مصرف  به  کشور  این  برای  اقتصادی 
افغانستان  جنگ  سردردگمی  نظامی،  تلفات 
برای مردم امریکا، بدبینی و تردید به صداقت 
از  با هراس افگنی  مبارزه  امر  در  امریکا  حضور 
سیاست گران  حتا  و  منطقه  کشورهای  سوی 
افغانستان، پهلوهای ابهام زای دیگر در غایله ی 
پی  در  ظاهرن  امریکا  است.  افغانستان  جنگ 
بازکردن دریچه ی  این جنگ و  به  پایان دادن 
تردیدهای  رفع  و  خود  مردم  برای  محاسبه 
می تواند  که  آنچه  منطقه ای ست.  قدرت های 

شود. بدفرجام  صلح  یک  به  منجر 
در  منفعل  نفش  اما  افغانستان  حکومت 
تعریف  عدم  داشته است.  صلح  گفت وگوهای 

نبود  صلح،  و  جنگ  از  درست 
در  مدون  و  روشن  استراتژی 
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زن  هستی  چگونه  و  زن  چیستی 
پرسشی ست که گاهی در عمق سلول های 
بر  تعامل  می شود  می رود.  راه  آدمی  مغز 
موجودی ست  زن  که  کرد  تعقل  پاسخ اش 
را  تعادلی  گاهی  و  خودش  با  درگیر  بسیار 
در سیمای خودش چنان لمس می کند که 
نمی شود  اصلن  چرایی اش  و  چگونگی  به 
و  عجایب  که  است  همینگونه  و  کرد  فکر 
وجودش  در  کهکشان  ده ها  پیچیدگی های 
تجمع یافته است، با میلیاردها سلول که هر 
کدام از این سلول های کوچک میکروسکوپی 
جای  خود  در  را  ساختمانی  ژنتیکی  طرح 
می آفرینند. را  بزرگی  رسالت  و  می دهند 

به  انسان اندیشی  خودش  رسالت  این 
از  که  است  بشر  برای  خدمت  تعبیری 
سال هاست  که  جنسیت  این  شریان های 
از  پیله های  فقط  نفس هایش  تالتوی  در 
انسانی  هر  مانده ی  ته  در  را  اندیشه های 
من،  مثلن؛  آدم،  ذهن  که  می زند  فریاد 
و  زن  این  نمی دهد،  قد  تقاطع اش  برای 
دارم  ایمان  را  بی پیرایش اش  رسالت  این 
که صداقی می شود در بلندای چندین قرن 
فالسفه، چون: مکانیزم های درونی و رفتاری 
مشخصی را از خود می شناسد و دارای اصول 
در  یکپارچه  شده ای ست،  شناخته  منش  و 
گفتار و کردار. از اینرو می توان به یکپارچگی 

کرد. اعتماد  زنانگی اش  اصالت  و 
جنسیتی  دیگر  برای  زنان  یکپارچگی 
دیگر  معمولن  و  است  کردن  مدل  قابل 
جنسیتی از وی به عنوان یک الگو یا سمبل 
یک  عنوان  به  زن  از  و  کرده  یاد  رفتاری 
انسان نگری مثال می زند.  نسخه ی اصل در 
بدون شک زنان انگار توانسته اند تاریِخ از یک 
وجب درد شیرین روزگار و ادبیات اجتماعی، 
عشِق  گاهی  و  باشند  مدیریتی  و  سیاست 
ادبیاِت می شوند که درخششی بی مانند شان 
از درون هسته ی سوزاِن جان می تابد و زمین 
پیرامون اش را یک تاریخ روشنی می بخشند.

محور  جامعه،  در  را  زن  روزنه  این  از 
و  خانواده  امور  به  سامان بخشی  مدار  و 
تردید  آرمان های اصیل آن می دانیم. بدون 
زنان مایه ی سکون، سالمتی، تعادل، تحکیم، 
آرامش و انس نظام خانواده و فلسفه ی بارز 
شناخت از خانواده و به ترتیب جامعه استند. 
اما نگاه سنتی و رفتار ناصواب در برابر زنان 
در درازای تاریخ سبب شده است تا زنان از 
یک نوع مظلومیت توام با محرومیت تاریخی 

ببرند. رنج 
زنان  وضعیت  مدرن  جامعه ی  ظهر  با 
تغییرخواه و موج های  تغییر کرد. جریان ها 
فیمینستی در راستایی برابری حقوق زن با 
نگاه  اما  دادند.  تغییر  را  جامعه  مسیر  مرد، 
غالِب مادی گرایانه، تهدید بالفعل و بالقوه ی 
دیگری بود که در برابر زنان در جهان مدرن 

و پسا مدرن قامت کشید.
فلسفه  لذات  کتاب  در  دورانت  ویل 
اول  درجه  در  صنعتی  انقالب  می نویسد: 
آنهم  نیز صنعتی شود،  موجب شد که زن 
تا بدان پایه که بر همه نامعلوم بود و هیج 
کس خواب اش را ندیده بود. زنان کارگراِن 
ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان 
سرکش و سنگین قیمت ترجیح می دادند... 
از این منظر زن به لحاظ تفاوت ها و شاید 
محدودیت های فیزیولوژیکی که دارد، بازهم 
به عنوان جنس دوم تلقی می گردد. چنانکه 
دورکیم با دیدی جامعه شناسنانه با مقایسه 
میان زن و مرد می گوید: مرد تقریبن به طور 
آنکه زن  کامل محصول جامعه است، حال 
به میزانی بیشتر، محصول طبیعت. بنابراین؛ 
نیازهای مرد کاملن متفاوت با نیازهای زن 

است.
باید  زنان،  به  مان  نگاه  صورت  هر  در   
به  دیدن  متعالی  که  باشد  متعالی  نگاهی 
و  شرافتمندانه  عقل گرایی  منظر  از  زنان 
بر  مبتنی  و  برابر  نگاه  است.  انسان گرایانه 
تفاوت های  هرگونه  که  انسانی  ارزش های 
جنسیتی، نژادی و تعلقات دیگری را ناصواب 

می شمارد.


