
هویـت؛ یکـی از مقوله هـای اساسـی و کاربـردی در عرصـه ی شـناخت 
»انسـانیت انسـان«، منافـع فـرد و جامعـه، در حـوزه ی سیاسـی اسـت. 
هویـت فـردی )جنسـی( تکمیـل کننده ی هویـت  قومی اسـت و هویت 
قومـی )تبـاری( تأمیـن کننـده ی هویـت ملـی )رسزمینـی( اسـت. بـه 
عبارتـی دیگـر؛ وقتـی از هویـت فـرد و جامعـه سـخن گفته و یا پرسـیده 
می شـود منظـور از کیسـتی و چیسـتی انسـانیت فـرد و جامعـه اسـت و 
این کـه فـرد و جامعـه از کدام قوم اسـت، بـا چه زبانی تکلـم می کند، به 
چه گروه های تباری وابسـته و پیوسـته اسـت، در کدام رسزمین زیسـت 
کـرده اسـت، بـه کـدام کشـور و جغرافیا تعلـق دارد و در خلـِق فرهنگ و 

متـدن بـر، چـه نقـش انسـانی و جایگاه جهانی داشـته اسـت؟
قانـون؛ مجموعـه احـکام، دسـتورها و مقرره هـای اسـت کـه در جهـت 
برقـراری نظـم اجتامعـی و انضبـاط سیاسـی در جامعـه و کشـور، وضع 
می شـود. هـدف و ماهیـت هـر قانونـی بـه شـمول قوانیـن اساسـی و 
مدنـی، محافظـت از هویـت و تأمیـن منفعت فرد و جامعه ی انسـانی در 
جهـت رسـیدن بـه رضایت از زندگـی برای ابنـای بر اسـت. قانونی که 
نتوانـد از هویـت فـرد محافظـت کنـد و منفـت فـرد و جامعه بـا وجود آن 
تأمیـن نشـود؛ در حـد یقیـن منی توانـد زمینـه سـاِز زندگـِی بهـر بـرای 
فـرد و جامعـه باشـد کـه در ایـن صـورت، دیگـر قانـون گفته منی شـود.

عدالـت؛ قانـون، قاعـده و چارچوب کلی برای تضمین هویت )انسـانیت 
انسـان( و تأمیـن منفعـت انسـانی فـرد در جامعـه ی سیاسـی )ملـت( و 
و اسـاس  بنیـاد  قانـون عدالـت،  جغرافیـای سیاسـی )کشـور( اسـت. 
تأمیـن  بـرای  قانونـی کـه وضـع می شـود  قوانیـن اسـت. هـر  همـه ی 
عدالـت اسـت. قانـون عدالـت بـرای تأمیـن عدالـت بیان بسـیار روشـن 
و رصیـح دارد و تأکیـد میکنـد کـه هـر چیـز، هـر پدیـده و هـر مقولـه 
بایـد رسجـای خـودش باشـد تـا بـا ماهیـت و معنـای خـود، تعریـف و به 

رسـمیت شـناخته شـوند.
هویـت  نقـش خـودش،  و  معنـا  بـا  هویـت جنسـی  عدالـت؛  درقانـون 
قومـی بـا مفهـوم و ماهیت خـودش و هویت ملـی با کارکـرد و الزام های 
خـودش بایـد قابـل اعتنـا و مـورد اعتبـار قـرار گیرنـد تـا عدالـت تأمیـن 

شود. 
در تعریـف هویـت با قانـون عدالت؛ هویـت منفعت اولیه ی انسـانِی فرد 
و جامعـه بـرای رسـیدن بـه هـدف )رضایـت از زندگـی( اسـت و»عدالت 
تنهـا قاعـده ی الـزام آور« و قانون اسـتواری اسـت که می توانـد از هدف 
)رضایـت از زندگـی( پـاس داری کنـد. طوری کـه هویـِت فـرد، اول برای  
شـناخت و تثبـت وجـود خود بـرای خود متجلـی باشـد و دوم  در جهت 
بـه رسـمیت شـناخنت وجـود و منفعت انسـانی فـرد در جامعه، کشـور و 

جهـان، مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
از منظـر خـدا بـاوری؛ جایـگاِه عدالـت بعـد از جایـگاِه خـدا قـرار دارد. 
زیـرا خـدا خـود گفتـه اسـت کـه همـه ی پندارهـا، رفتارهـا و گفتارهـای 
انسـانها، به شـمول قوانین وضعی در جوامع انسـانی بایـد در چارچوب 

قاعـده ی عدالـت، توصیـف، تبییـن و تجویز شـوند.
بـه همیـن دلیـل؛ اهمیـِت قاعـده ی عدالـت در همه ی متـون مقدس با 
تکـرار بیـان گردیـده و بـه خصـوص در قرآن کریـم بیش تر از سـی وچهار 

بـار بـه رعایت عدالت تأکید شـده اسـت. 
 بنابرایـن؛ سیاسـت و حکومـت بـا هویـت فـرد و جامعـه، اعتبـار و معنـا 
پیـدا می کنـد. سیاسـت برای آن علم سیاسـت اسـت تا راه هـای متثیل 
هویـت در جهـت تأمیـن منفعت انسـانی را شناسـایی و بـرای نیل به آن 
بـه فـرد و جامعـه آموزش می دهـد. حکومت برای آن علم مدیریت اسـت 
کـه بـا بـه رسـمیت شـناخنت تعدد هویـت و تکـر منفعـت انسـان ها در 
جامعـه ی سیاسـی )ملـت( در تأمین منافـع کل و تجلی هویت انسـانی 
اعضـای ملـت در وفـاداری به هویت )نـام و نقش رسزمینـی( جغرافیای 

سیاسـی، اهتامم ورزد. 
قانـون عدالـت در پـاس داری از اهمیـت و اصالـت هویـت، بـه روشـنی 
و جدیـت حکـم می کنـد کـه افغـان یـک هویـت قومـی و پشـتون هـم 
قرارگیرنـد.  خودشـان  رسجـای  بایـد  کـه  اسـت  زبانـی  هویـت  یـک 
و...  تاجیـک  ازبیـک،  هـزاره،  دیگرماننـِد  قومـی  هویت هـای  چنانچـه 
هویت هـای زبانـی ماننِد پارسـی، ترکمنی، نورسـتانی، پشـه یی و... رس 
جـای خودشـان انـد. بـا رس جـا قـرار گرفـنت هویتهـای قومـی و زبانی؛ 
در  بیرونـی«  امنیـت  و  درونـی  »تفاهـم  اصـل  و  عدالـت  بنابرقاعـده ی 
وفـاداری بـه هویـت رسزمینـی خراسـان، هویت هـای ملـی و جنسـیتی 

تأمیـن می شـوند.

داشـت کـه کشـورکامل بـا تـکان دادن دسـتش به نشـانه ی 
پیـروزی موجـب شـد کـه او تاالر کنگـره را ترک کنـد که این 

اتفـاق بازتابـی جهانـی یافت.
مینا در سـاخنت یک بیامرسـتان و آموزشـگاه پرستاری و یک 
کارگاه و دو مدرسـه در پاکسـتان بـرای زنـان مهاجـر نقـش 
به سـزایی ایفـا کـرد. کشـورکامل بـا دکـر فیـض احمـد رهرب 
سـازمان رهایـی افغانسـتان ازدواج کـرد. آن  دو بیش تـر وقت 
خـود را رصف مبـارزه کردنـد و امـا بـرای آینـده ی افغانسـتان 
بـه یـک راه مشـرک معتقـد نهبودنـد. مینـا دوازده سـال از 
عمـر کوتـاه ۳۲ سـاله ی خـود را وقف آزادی مردم افغانسـتان 
جهالـت  شـوم  سـایه ی  وجـود  بـا  کـه  بـود  معتقـد  او  کـرد. 
بنیادگرایـی و ابتـذال و فسـاد بی انتهـای بیگانه پرسـتان بـر 
بـه اصطـاح آزادی و برابـری،  نـام  زنـان افغانسـتان، زیـر 
و  می شـوند  بیـدار  باشـند  زنـان  کـه  جامعـه  نیـم  رسانجـام 

درنتیجـه افغانسـتان بیـدار می شـود.
کویتـه  شـهر  در  کشـورکامل  مینـا  دلـو۱۳۶۵  پانزدهـم  در 
اداره  هـامن  یـا  »خـاد«  سـازمان  افـراد  توسـط  پاکسـتان 
در  تایـم  مجلـه  رسـید.  قتـل  بـه  دولتـی  امنیـت  خدمـات 
میـان »۶۰  در  نوامـرب ۲۰۰۶ خـود   ۱۳ شـامره فوق العـاده 
قهرمـان آسـیایی« بـه معرفـی مینـا کشـور کـامل پرداخـت. 
تایـم می نویسـد: »مینـا هـر چنـد فقـط ۳۲ سـال داشـت که 
کشـته شـد، امـا او قبـا بـذر جنبـش آزادی خواهانـه زنـان 
دانـش  نیـروی  را  بنیـادش  کـه  بـود  کاشـته  را  افغانسـتان 

مـی داد.  تشـکیل 

ارضـی و حقـوق مسـاوی همـه ی اقـوام و مذاهـب از 
دیگـر اهـداف راوا بـود. مینـا کشـورکامل از نوجوانـی 
جامعـه ی  مشـکات  بـه  هـم واره  تحصیـل  دوران  و 
افغانسـتان نظـر داشـت و از ایـن میـان بـه مسـائل و 
مشـکات زنـان افغانسـتان توجهـی ویـژه داشـت. در 
ایـن زمـان هنـوز افغانسـتان توسـط نیروهـای بیگانـه 
اشـغال نهشـده بـود امـا دولت مـردان افغانسـتان در 

جهـت منافـع ملـی کشـور رفتـار منی کردنـد.
کشـورکامل اعتقـاد داشـت که زنـان افغانسـتان مانند 
شـیران خفتـه ای هسـتند کـه اگـر بیـدار شـوند و بـه حرکـت 
اجتامعـی  و  سیاسـی  انقـاب  در  عظیمـی  نقـش  درآینـد 
افغانسـتان ایفـا خواهنـد کـرد. پـس از اشـغال افغانسـتان به 
وسـیله ی شـوروی کشـورکامل از تحصیل در دانشـگاه دست 
کشـید و به سازماندهی زنان افغانسـتان در مبارزه با نیروهای 
اشـغال گر پرداخـت. کشـورکامل توانسـت تظاهرات وسـیعی 
از زنـان بـه راه بیاندازد و علیه سیاسـت های زمـام داران وقت 
اعـراض کنـد. مینـا در سـال ۱۹۸۱ بـه عنـوان مناینـده ی 
جنبـش مقاومـت افغانسـتان و بـا دعـوت حزب سوسیالیسـت 
فرانسـه در کنگـره ی آن حـزب رشکـت کـرد و پـس از آن از 
چندیـن کشـور اروپایـی دیـدن کـرد و با رهـربان آن هـا دیدار 
جامعـه اش  زنـان  و  افغانسـتان  وضعیـت  مـورد  در  و  منـود 
سـخن گفـت. کشـورکامل در کنگـره  والنـس رشکـت کـرد و 
بـا اسـتقبال خوبـی مواجـه شـد. در ایـن نشسـت »بوریـس 
پوناماریـوف« رسپرسـت هیـات شـوروی سـابق نیـز رشکـت 

بیـدار  دیگـر  کـه  هسـتم  زنـی  »مـن 
گشـته ام، راه خـود را بازیافته ام و هرگز 

منی گـردم«. بـر 
مینـا کشـور کـامل در سـال ۱۳۳۳ خورشـیدی در شـهر کابل 
دیـده بـه جهـان گشـود. او بنیان گـذار و رهـرب اولیـن تشـکل 
مسـتقل زنـان افغانسـتان بـه نـام »جمعیـت انقابـی زنـان 
افغانسـتان« )راوا( بـود. ایـن سـازمان یکـی از سـازمان های 
سـابقه دار زنـان افغانسـتان اسـت کـه هـدف خـود را حقـوق 
زنـان و ترویـج دموکراسـی سـکوالر اعـام کـرده بـود. ایـن 
وسـیله ی  بـه  کابـل  در  میـادی   ۱۹۷۷ سـال  در  سـازمان 
مینـا کشـورکامل تاسـیس شـد. ایـن سـازمان هـم بـا رژیـم 
کمونیسـتی و هـم بـا مجاهدیـن مخالـف بـوده و بعدهـا از 
مخالفـان طالبـان نیـز بـود. راوا هر گونـه بنیادگرایـی مذهبی 
را مطـرود می دانسـت. ایـن گـروه اهـداف خـود را احقـاق 
حقـوق زنـان و مبـارزه بـرای رسـیدن بـه جامعـه ای مبتنـی بـر 
دموکراسـی و سکوالریسـم و هم چنیـن مبـارزه علیـه هر گونه 
از متامیـت  دفـاع  بـود.  کـرده  اعـام  مذهبـی  افراط گرایـی 
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زن در بین چادری
یک موجود عاطل وباطل هست

هیچ جامعه ی با زنان خانه نشین
به توسعه نرسیده است.

هفته

3

مینا کشورکمال، فمنیست، فعال سیاسی، 
نویسنده و بنیان گذار اولین تشکل مستقل 
زنان افغانستان که در سن ۳۲ سالگی در 

پاکستان ترور شد.

من زنی هستم
که دیگر بیدار گشته ام

 آمنه امید

2

من یاد گرفتم همیشه در مورد کارهایی 
که قبال هرگز انجام نداده ام تعهد دهم. 

رشد و راحتی همزیست نیستند.
ویرجینیا رومتی Virginia Rometty  )مدیر 

) IBM  عامل رشکت آی بی ام

من اگر قوی هستم یک 
زنم و با زنانه گی ام همان 
توانایی ها را دارم، لذا مرا 
با هویت خودم تعریف 

کنید. اگر مردی از صفات 
زنانه خجالت می کشد منم 
از صفات مردانه خجالت 

می کشم.
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سـال ها پیش زمانی که تصمیم گرفتم برای همیشـه به افغانسـتان 
وطـن و زادگاه پـدر و مـادرم برگـردم، يكـی از دوسـتانم كـه تجربه 
زندگـی در ايـن خاک را داشـت برایم گفت: »دهه هـا طول خواهد 
کشـید تـا یـک اقلیـت کوچکـی از شـهروندان افغانسـتان بـه ایـن 
بـاور دسـت یابنـد که انسـان ها به دلیل انسـان بودن شـان دارای 
حقـوق، کرامـت ورشافـت انسـانی هسـتند؛ تـو وقـت مـرده ای و 
در ايـن جهـان نيسـتی. نـرو و ديوانگـی مکـن. مـن بـه سـخن او 
توجـه نکـردم، بـه هـزار اميـد و آرزو آمـدم بـه کشـورم بـه رسزمینی 
کـه سـالها حـرت دوری اش را کشـیده بـودم، بـه رسزمینـی کـه 
حـس می کـردم وقتی برگـردم ممکن اسـت گرد و غبـار جاده های 
خاکـی اش بـر رس و رویـم بنشـیند. امـا در عـوض زخـم تحقیـر که 
سـال ها بـه دلیـل مهاجـرت آزارم داده بـود، خـوب خواهـد شـد و 
دیگـر کسـی بـه مـن بـا نـگاه بیگانـه، مهـامن نـا خوانـده و افغانی 
کثافـت توهیـن نخواهـد کـرد. حـس مـن ایـن بـود کـه وقتـی بـه 
وطنـم برگـردم در آن حـق زندگی دارم و زمین و آسـامنش مال من 
اسـت و آنجـا بـا فـراغ بـال و خیـال آسـوده »نفـس خواهم کشـید« 
کار خواهـم کـرد و زندگـی خواهـم کـرد. امـا چـه اشـتباه بزرگـی 
کـرده بـودم مـن کـه فکـر می کـردم توهیـن شـدن در مهاجـرت به 
ایـن دلیل اسـت کـه درمکان زندگـی می کنیم که وطن ما نیسـت 
و صاحبـان رسزمیـن به خود حـق می دهند مهامن هـای ناخوانده 
شـان را تحقیـر کننـد. فهـم مـن ایـن بـود که  جـرم من این اسـت 
بـه وطـن  کـه در وطـن دیگـران زندگـی می کنـم پـس مـی روم  
خـودم وطـن پـدرم وطـن مـادرم. امـا ایـن را نه فهمیـده کـه تحقیر 
مهاجـران در ایران، ریشـه در وطن داشـنت آن هـا و بی وطن بودن 
مـا نـدارد. هامن گونـه کـه هـزاران انسـان امـروز در رسزمین های 
خودشـان زندگـی منی کنند از جمله صدها هزار ایرانی در کشـور 
دیگـر مهاجرانـد. امـا نـه تنهـا تحقیـر منی شـوند بلکه پـس از پنج 
- شـش سـال صاحب کشـور و پاسـپورت، حـق رای، حـق کاندیدا 

و همـه حقـوق دیگـر نیز می شـوند. 
حـاال و پـس از سـالها زندگـی در رسزمیـن پـدری می فهمـم کـه 
وقتـی کرامـت انسـانی مـاک و معیـار نباشـد حـق دسـته وطبقـه 
حـق  نباشـد،  انسـانی  کرامـت  کـه  جایـی  در  می شـود،  بنـدی 
انسـان وابسـته بـه ایـن می شـود کـه از کـدام قوم باشـد، بـه کدام 
زبـان تکلـم کنـد و بـه چـه مذهبـی تعلـق داشـته باشـد و مهم تـر 
از همـه جنسـیتش چـه باشـد. حـاال و پـس از سـال ها زندگـی در 
وطـن خـود، بـه صـورت ملموسـی درک می کنـم که توهین ریشـه 
در نـگاه هـا و باورهـای سـنگ شـده جامعـه مـا دارد، اینجـا بـرای 
طیف هـای مختلـف انسـانی، واژه هـای معینـی بـرای تحقیر شـان 

همـرش  مـورد  در  کـه  ثاقـب  مهـدی  از  نوشـته ی 
حمیـرا ثاقـب در صفحـه فیسـبوک اش نوشـته اسـت. 
از خوبی هـا و تجربه هـای شـیرین کـه داشـته اند گفته. 
در این جـا مطلـب »بیاییـد از زنـان تـان سـخن بگویید« 
مخاطـب مـا مردانـی انـد کـه از نـام زنـان و دخـران 

نزدیـکان شـان خجالـت می کشـند.
و  تـار  از  جامعـه،  از  مـردم،  از  نوشـتم  همـه  مـورد  در 
پودهـای پیچیـده ی سیاسـت، از دردهای زیرین شـهر، 
خسـته ای  لبـان  بـر  شـده  شـگوفه  لب خندهـای  از  و 
ملتـی که هـر روز تاش می کنند شـاد باشـند و زندگی 
کننـد امـا در مـورد تو ننوشـتم، تاثیـر گذارتریـن فرد در 
زندگـی ام، کسـی که همـراه و همگاِم روزهای سـخت و 
پرتاطم بوده اسـت... گام های مشـرک برای سـاخنِت 
کاخـی از خوشـبختی ها آرزویـی اسـت کـه ثانیـه ثانیـه 
آن را حـس کردیـم، استشـامم منودیـم و بـاور کردیـم به 
فصـِل اعتقـاد بـه یک روح باهمـی، باوِر شـکل گرفته نه 
در تن بل در اندیشـه های مّواج آزاد زیسـنت و عشـق به 
روان زالِل یـک خواهـش بی پیرایه و عمیق و فرح بخِش 

و روزهـای کاما آسـامنی...
کلـامِت  زندگـی  و رشیـک  همـدم  و  واژه هـای همـر 
تنـگ و فرده ای هسـتند کـه ما خـود را منی توانیم در 
البـه الی آن محصـور کنیم، ما فراتر از جمات هسـتیم، 
باالتـر از مفاهیـم سـاده ی یـک زندگـی و خاص تـر از 
رفیـِق  مـا  می سـازند،  مـا  بـرای  دیگـران  کـه  جهانـی 
روزهـای شـیریِن یک برابری انسـانی هسـتیم، انعکاس 
متـام خوبی هـای یـک جهـان، زایـِش شـاهراِه وسـیعِ 
هم فکـری و هم دلـی.... امـروز را پـس از سـال ها بـرای 
تـو می نویسـم، بی هیـچ مناسـبتی برایـت می نویسـم، 
و  خوشـی ها  از  امیدوارانـه  تاش هـای  متـام  بـرای 
سـعادت، بـرای تـو و سـه تـِن مـا کـه زندگـی را معنـای 
بـرای  وجودمـان،  در  خودمـان،  در  بخشـیدیم،  دیگـر 
خویشـنت های کـه فقـط بـه لب خندهای مشـرک مان 
بـزرگ  بـاور  یـک  ریشـه های  بـه  کرده ایـم،  دل خـوش 
بـه رویـش خنده هـای پاییـزی، بـه نگاه هـای دخـراِن 
آسـامن، مبانیـم، باشـیم تـا ایـن خوشـبختی مسـتدام 
می تپـد.  هم دیگرمـان  بـرای  کـه  قلب هـای  در  مبانـد 
همیشـه مبـان حمیـرای روزهـای آبـی و مبـان در میان 

تفاسـیر مقـدس یـک رفاقـت همیشـگی.

وجـود دارد و برجسـته تریـن منونـه آن واژه گانـی چـون سـیاه رس، 
عاجـزه، عیـال، کـوچ و بچه هـا، بـرای نیمـی از شـهروندان ایـن 
کشـور یعنـی زنـان به کار برده می شـود. تـازه این واژه بـرای زنانی 
اسـت کـه همـه قوانیـن نانوشـته و تبعیـض آمیـز جامعه مردسـاالر 
افغانـی را پذیرفتـه انـد و بـه قـول معـروف پـای خـود را از گلیـم 
بافتـه شـده بـرای شـان درازتـر نکـرده انـد. امـا وقتـی نوبـت بـه 
زنانـی می رسـد کـه کمر بـرای فعالیت هـای اجتامعی، سیاسـی و 
فرهنگـی بسـته اند و می خواهنـد صاحـب زندگـی خـود و اثرگـذار 
بـر وضعیـت جامعـه باشـند، آن وقـت مجموعـه ای از فحش هـای 
رکیـک که منشـا در ذهنیـت مریض دارنـد حواله آن ها می شـوند. 
واقعیـت درد نـاک ايـن اسـت كـه آن عـده كسـانی كـه در روابـط 
روزمـره خـود ماننـد روسـپیان عمـل می کنند و ذهن و ضمريشـان 
درگـري چنـن موضوعـات انـد بـرای راحتـی وجـدان معـذب  بایـد 
رفتـاری پلید تـر از خـود نشـان دهنـد تـا عرصـه را بر زنـان تنگ تر 
کننـد و تـرس از دادن ملکیـت شـان بـر نصـف جامعـه، آزار شـان 
ندهنـد و بـا فکرفرسـوده و ذهـن مریـض خیـال متلـک شـان بـر 
زنـان را زنـده نگهدارنـد گلـه و شـكايت نبايـد كـرد. بـرای اينكـه 
در جامعـه ی كـه در گفتامن هـای فرهنگـی آن قضایـای زیر نافـی 
جایـگاه بی نظیـری دارد و در چنیـن گفتامن هـای زنان به موضوع 
و سـوژه های گفتامنـی تقلیـل می یابنـد چنیـن برخوردهـای درد 
 آورانـد. امـا عجیـب نیسـتند مـردان ايـن رسزمـن اگـر نتوانسـتند 

زنـان را بکشـند اگرنتوانسـتند بينـی و يـا گـوش شـان را بربنـد و 
اگر نتوانسـتند شـكنجه شـان كنند، خنجـراز زخم زبـان و کلامت 
را حوالـه شـان می  کننـد خنجـری كـه روح، عواطـف و احساسـات 
شـان را هـدف قـرار می دهـد و جـاد ايـن ميـدان مرد افغانسـتان 

است.
 تصميـم دارم بـراي ديـدن عزيزتريـن موجـود روی زمـن فرزنـد 
دل بنـدم بـه زادگاه ام بـروم، بـه دوسـتم كـه مـرا بـر واقعيت هـای 
جامعـه افغانـی واقـف كـرد چـه بگویـم؟ بگویـم کـه در کشـور مـا 
روشـن فکرانش بـه ایـن بـاور انـد  کـه طالبـان بـه دلیـل ایـن کـه 
و  ندارنـد  انسـانی  کرامـت  شـوند،  تروریسـت  می تواننـد  بالقـوه 
مردانـش روزه مـره بـه زنـان روسـپی می گوینـد و کـودکان همـه 
روزه رس بریـده می شـوند و مـن هنـوز هـم بـاور دارم کـه می شـود 
درک و معرفـت حقوقـی و زندگـی انسـانی را اجتامعـی و فرهنگی 
سـاخت؟همه این هـا را خواهـم گفـت امـا در کنـارش ایـن را نیـز 
خواهـم گفت که هسـتند مردانی در اين بازار كسـاد انسـانيت كه 
بـه برابـری جنسـيتی بـاور دارنـد و تـاش می کننـد برای انسـانی 
شـدن جامعـه، هسـتند مردانـی کـه زن را قبـل از آنکـه زن ببینند 
انسـان  می بیننـد. هسـتند مردانـی که آن هـا نیز از نـا برابری زن 
و مـرد رنـج می برنـد و معتقدند کـه هیچ پروازی با یـک بال ممکن 
نیسـت؛ از یـک دسـت صـدا منی خیـزد و هیـچ جامعـه ی بـا زنـان 

خانـه نشـین بـه توسـعه نرسـیده اسـت.

 مهدی ثاقب  لیا محمدی
جامعهتحلیل

هیچ جامعه ی
با زنان خانه نشین به
توسعه نرسیده است.

بیایید از زنان تان 
سخن بگویید
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عرفـی  حجـاب  مـا  نه بـود.  حجـاب  انداخـنت  دور  معنـای 
جامعـه را داشـتیم ولـی چـادری منی پوشـیدیم. 

نـا  تـان  بـرای  انـدازه پوشـیدن چـادری  ایـن  تـا  وقتـی 
خوشـایند بـود می توانیـد یـک خاطـره ی تلخـی تـان را 
بگوییـد؟ بله. من خاطراتی بسـیار بدی از چادری دارم. از 
جملـه؛ دخـر کان مـن وقتی به سـن بلـوغ رسـید زمان که 
بـرای اولیـن بـار مـن بـه او چـادری پوشـاندم مریـض بـود و 
می خواسـتم پیـش داکـر بربم. در بیرون رفـنت چادری دور 
پایـش پیـچ خـورد و او محکـم بـه زمیـن افتـاد. هـرگاه کـه 
یـک چنیـن اتفاق مـی افتاد مـردان خیـز می زدنـد و زنان را 
بلنـد می کردنـد. در آن روز بـه مـن ثابـت شـد مردان کـه در 
جامعـه فسـاد را خلـق می کننـد این برای شـان مهم نیسـت 
کـه زن چادری داشـته باشـد یا نه داشـته باشـد. چـون حتا 
وقتی کـه من چادری می پوشـیدم هم از سـوی مـردان مورد 
بـا چـادری  قـرار می گرفتـم. در ضمـن؛ مـن  اذیـت  و  آزار 
خـودم را قیـد احسـاس می کـردم و آن را کـر شـان بـرای 
زنـان افغانسـتان می دانسـتم، چـون دلیـل کـه طالبـان و 
در پـی آن مجاهدیـن مـا را از جامعـه حـذف کردنـد و بـه 
زنـان افغانسـتان چـادری پوشـاندند ایـن بـود کـه زنـان در 
جامعـه مایـه ی فسـاد می شـوند لذا مـن منی توانسـتم ایرنا 
بپذیـرم کـه؛ هـر زنـی سـبب فسـاد می شـود. بـه نظـر مـن 
عـده ی از زنـان و مـردان عاملین فسـاد هسـتند. امـا اگر ما 
در ایـن مـورد بـه صـورت مشـخص جنسـیتی فکـر کنیم که 
فقـط زنـان مایـه ی فاسـد انـد این به صـورت قطعی اشـتباه 
اسـت. در یـک کام: زن در بین چـادری یک موجود عاطل 

و باطـل هسـت.

دانشـگاه را بـا توجـه بـه اتفاقـات اخیـر چه قـدر مـکان 
امـن بـرای تحصیـات دخرتان فکـر می کینـد؟ دخران 
از  دانش جـو  بـه خصـوص دخـران  ماموریـن،  و  دانشـجو 
لحـاظ امنیـت اجتامعی نه تنها در دانشـگاه کابـل بلکه در 
متـام دانشـگاه های دولتـی و خصوصی امینـت ندارند. آزار 
و اذیـت جنسـی میبیننـد و در رابطـه به اسـتخدام شـان در 
کدرهـا تبعیـض وجـود دارد و هم چنـان در ترفیعـات علمـی 
بـرای اسـتادان زن نیـز ایـن مشـکل موجـود اسـت. بـه طور 
منونـه اسـتادی مـردی کـه مـا بـا هـم رشوع بـه درس و کار 
منودیـم، حـاال او در سـطح پوهنـوال رسـیده و مـن هنـوز 
پوهنمـل باقـی مانـده ام. وقتـی مـن در وزارت مـی روم و 
حـرف می زنـم می گویـم کـه اگـر من رشایـط کامـل را برای 
ترفیعـات علمـی نـه دارم، بیاییـد یـک اسـتاد مـردی را کـه 
در سـطح مـن بـوده و حـاال جایـگاه اش تغییـر منـوده را بـا 
مـن مقایسـه کنیـد. اگـر پیـش رفـت یـک اسـتاد از لحـاظ 
بـا  برابـر  مـن  می باشـد  اش  علمـی  فعالیت هـای  علمـی 
متـام مـردان فعالیـت منـوده ام. مـن و چنـد اسـتاد زن تنها 
اسـتادانی هسـتیم کـه از طرف صبح رس سـاعت دانشـکده 
و  حـارضم  صنـف  در  سـاعت  رس  همیشـه  مـن  می آییـم. 
در آخریـن سـاعت کاری ام مـی روم. امـا اکریـت مـردان 
این طـور نیسـتند. آن هـا نـا وقـت می آینـد و وقـت می روند. 
ایـن را می تـوان بـا صحبـت و پرسـش از دانش جویـان کـه 
این جـا درس خوانـده انـد فهمید. من همیشـه تـاش کردم 
کـه آماده گـی گرفتـه در صنـف بـروم و بـه انـدازه ی توانـم 
بـه دانش جویـان پاسـخ بدهـم. ادعـا منی کنـم کـه کامـل 
هسـتم، من ضعف هـای خودم را دارم اما؛ مـا داریم مردانی 
را کـه ضعیف تـر از من و مقام شـان باالتـر از من اند. من به 
عنـوان یـک اسـتاد هیچ وقـت در صنف و منـره دادن تفاوت 
بیـن دخـر و پـر قایـل نشـده ام ولـی از برخـورد اسـتادان 

مـرد در ایـن مـورد همـه آگاهیـم کـه چه گونـه اسـت.

در رابطـه بـه اینکـه توانایی هـای شـا در مـورد تدریس 
نیسـت  مـرد  اسـتاد  از یـک  بهـرت  اگـر  مـوارد  و دیگـر 
آشـکار  طـور  بـه  می کنیـد  فکـر  اسـت،  برابـر  حداقـل 
تبعیـض قایـل می شـوند؟ ایـن خیلـی محسـوس نیسـت، 
امـا انتقـاد مـن از دانشـگاه کابـل و بـه صـورت خـاص از 
وزارت تحصیـات عالـی کـه در راس قـرار دارد ایـن اسـت 
کـه مدیریـت دانشـگاه های افغانسـتان بـه صـورت مکمـل 
مدیریـت مردانـه اسـت. تعهـد دولـت این اسـت که تا سـال 
۲۰۲۰ پنجـاه در صـد سـهم زنـان بیش تـر شـود، امـا حـاال 
در  یـک  عالـی  تحصیـات  وزارت  در سـطوح مختلـف  کـه 
صـد زنـان حضـور دارنـد. ایـن یک چالش اسـت. در سـطح 
تدریـس هـم بـه نسـبت مـردان زنـان کم تـر حضـور دارنـد. 
در ایـن مـورد اصلـن توجـه صـورت نه گرفته. متام اسـتادان 
راهنـام مـرد اسـت. به صـورت خاص بایـد بگویم کـه آمریت 
دیپارمتنت هـا همـه مـردان هسـتند. مـن بـه صـورت واضح 
می بینـم که در سـطوح مختلف برخوردها جنسـیتی اسـت. 
البتـه بایـد یـاد آور شـد کـه آمـار برخوردهـای جنسـیتی از 
سـوی اسـتادان جوان خیلی خیلی کم اسـت اما اسـتادان 
کـه از قبـل بودنـد بیشـر سـهیم انـد در ایـن مـوارد. ایـن 
یـک درد بزرگیسـت. هم چنان در مورد بورسـیه ها نیز سـهم 
زنـان کم تـر از مردان اسـت. دالیـل متعدد عامل این اسـت 

پوهنمل شـها فرید؛ لیسـانس و ماسـر حقوق از دانشـگاه 
کابـل.  هم چنـان اسـتاد برحـال در دانشـگاه کابـل و عضـو 

شـورای عالـی صلح.
اسـتاد فریـد می گویـد: مـن اگـر قـوی هسـتم یـک زنـم و با 
زنانه گـی ام هـامن توانایی هـا را دارم، لـذا مـرا بـا هویـت 
خـودم تعریـف کنیـد. اگـر مـردی از صفـات زنانـه خجالـت 

می کشـد منـم از صفـات مردانـه خجالـت می کشـم.

و  خـود  از  کمـی  گذاشـتید،  وقـت  این کـه  از  تشـکر 
بگوییـد:  مـا  بـرای  تـان  کاری  و  تحصیلـی  گذشـته ی 
افغانسـتان  والیـات  از  یکـی  در  مـن  شـا!  از  تشـکر 
)فاریـاب( بـه دنیـا آمـدم. در زمانی کـه مـن پـا بـه جهـان 
نه بـود.  بـا سـواد  آن جـا  در  و دخـری  زن  هیـچ  گذاشـتم 
مـن نیـز دخـر همیـن والیـت بـودم امـا؛ چـون پـدرم یکـی 
از روشـن فکران وقـت خـود و بـا سـواد بـود، آرزویـش ایـن 
بـود کـه فرزندانـش درس بخواننـد. در آن زمـان کم تر زمینه 
ایـن حـال  بـا  بـود.  فراهـم  بـرای درس خوانـدن دخـران 
اولیـن دخـران کـه توانسـتند در فاریـاب درس بخواننـد از 

بودنـد. مـا  خانـواده ی  اعضـای 
پـدرم هیـچ وقـت تفـاوت بیـن دخـران و پـران خـود قایل 
منی شـد، بنابرایـن زمان کـه مـن بـه سـن رسـیدم کـه بایـد 
بـه مکتـب  درس می خوانـدم بـدون کـدام مانـع توانسـتم 
داشـت  وجـود  آن جـا  در  کـه  امکانـات  هـامن  از  و  بـروم 
اسـتفاده کنـم. بعد از امتـام دوره ی ابتداییه پدرم خواسـت 
فقـط بـه خاطـر درس ما از فاریـاب به جوزجان کـوچ کنیم. 
وقتـی بـه جوزجـان آمدیـم مـن و خواهـرم کـه سـه سـال بـه 
خاطـر نبـود لیسـه از درس خوانـدن عقـب مانـده بودیـم، 
شـامل لیسـه ی بـه نام »لیسـه خدیجـه جوزجانی« شـدیم و 
بعـد فراغـت از آنجـا در امتحان کانکور مـن و خواهرم اولین 
کسـانی بودیـم کـه او توانسـت بـه طـب معالجـوی کامیـاب 
شـود و مـن در دانشـکده ی حقـوق دانشـگاه کابـل. در آن 
سـال مـا بلند تریـن منـرات را در کانکـور اخذ منوده سـپس 
بـه کابـل آمدیـم. در آن روزگار دانشـگاه کابـل اکادمیک تـر 
و بهـر از این روزهـا بـود و در داخـل دانشـگاه بحـث آزار و 
اذیت جنسـی وجود نه داشـت و برخوردها در سـطح فضای 

بود. دانشـگاهی 

دانشـگاه  در  تـان  اسـتادی  قبولـی  چه گونه گـی  از 
کـه  شـد  باعـث  انگیـزه ی  چـه  هم چنـان  و  بگوییـد 
بسـیار عاقـه  اوایـل  از  انتخـاب کنیـد؟ مـن  را  تدریـس 
رشایـط  متـام  شـدم  فـارغ  زمان کـه  تدریـس.  بـه  داشـتم 
قانونـی را بـرای اسـتادی داشـتم، امـا چـون در آن دوران 
حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان حاکـم بـود، شـخص 
درخواسـت کننـده بـرای تدریس بایـد عضویت حـزب خلق 
را می داشـت کـه مـن نداشـتم، لـذا مـن نتوانسـتم در کـدر 
دانشـگاه کابـل جـذب شـوم و بـه جایـش در کورس اسـتاج 
قضـا شـامل شـدم و ایـن کـورس را نیمـه ترک منـودم چون 
در کابـل جنـگ رشوع شـد و مـن مجبور شـدم بـه جوزجان 
کـه فامیـل آن جـا بـود برگـردم. مـدت یک سـال را بـی کار 
بـودم و بعـد یک سـال نامـزد شـدم و ازدواج کـردم و دوبـاره 
کابـل آمـدم و اقـدام منودم که در قضا بـه کارم ادامه بدهم، 
مدتـی را بـه عنـوان قاضـی کار کـردم امـا نظر به مشـکات 
آن زمـان نه توانسـتم ادامـه بدهم. وضعیت روز بـه روز خراب 
می شـد. دوبـاره را کابـل را تـرک منـودم و به والیـت فاریاب 
برگشـتم. در فاریـاب بـه عنـوان معلـم رشوع بـه کار منودم. 
بعـد شـش مـاه وضعیـت در فاریاب بـه صورت کامـل خراب 
و متـام مکاتـب بسـته و جنـگ رشوع شـد. دوبـاره بـه کابـل 
برگشـتم و در لیسـه »افشـار« رشوع بـه تدریـس منـودم. بـا 
متـام سـختی ها تقرینب هفده سـال معلمی کـردم. باالخره 
بعـد هفـده سـال معلمـی در سـال ۱۳۷۴ یک دانشـگاهی 
خصوصـی بنـام »امهات املومنیـن« که مربـوط تنظیم حزب 
جمعیـت وقـت بـود رشوع به فعالیت منود و مـن در آن جا به 
حیـث اسـتاد حقـوق رشوع بـه کار منـودم. مدتـی در آن جا 
کار کـردم و بعـد از روی کار آمـدن طالبـان در سـال ۱۳۷۵ 
دانشـگاه مسـدود شـد و بـه اجبـار شـش سـال را در خانـه 
سـپری منـودم. بعـد از شـش سـال بـا بهـر شـدن انـدک 
اوضـاع وزارت تحصیـات عالـی اعـان منـود کـه اسـتادان 
دانشـگاه »امهات املومنیـن« می توانند در وزارت تحصیات 
عالی راجسـر شـوند. تا آن وقت این دانشـگاه منحل شـده 
بـود بنابرایـن اسـتادانش را پـس از سـپری منـودن امتحان 
بـه دانشـگاه کابـل جـذب می منودنـد. تعـداد مـا زیـاد بـود 
امـا بعـد امتحـان از ایـن میـان تنهـا سـه نفـر از خانم هـا در 

دانشـکده ی حقـوق راه یافتیـم. 

فکـر می کنیـد حضـور اسـتادان زن در نظـام آموزشـی 
و دخـرتان در  زنـان  بـرای حضـور  افغانسـتان چه قـدر 
در  حاکـم  قوانیـن  اسـت؟  و  بـوده  مفیـده  تحصیـات 
افغانسـتان قیـد نکـرده کـه تنهـا مـردان می تواننـد اسـتاد 
باشـند.  امـا بـا این هـم ما زنان اسـتاد کم داریـم. به صورت 
قطعـی حضـور زنان بـرای دخـران مایه ی دل گرمی اسـت. 
زمانی کـه مـن در دانشـگاه کابـل رشوع بـه تدریـس منودم، 
در دانشـکده حقـوق تنهـا چهـار نفـر اسـتاد خانـم بودیـم. 
مـدت زمـان را کـه طالبـان حاکـم بودنـد مـا بـه طـور کامـل 
از جامعـه حـذف شـده بودیـم، وقتـی دوبـاره فرصـت ایجاد 
شـد، مـن اولیـن زن بـودم کـه در دانشـگاه کابـل و فضـای 
بیـرون از آن بـدون چـادری بـه بیـرون آمـدم. در آن زمـان 
دخـران همـه با چـادری به دانشـگاه می آمدنـد. از روز اول 
کـه مـن بـدون چـادری آمـدم در روز دوم و سـوم بـه تدریـج 
اسـتادان دیگـر نیـز چـادری شـان را انداختنـد، این نشـان 
دهنـده ی جرئـت بخشـیدن حضـور زنـان در کنـار هم دیگـر 
اسـت. مـا چـادری را انداخیتـم امـا؛ انداخـنت چـادری بـه 

و از جملـه در مـورد بورسـیه های کـه زبـان قـوی کار دارنـد، 
بـرای  فرصـت  آن هـا  چـون  اسـت  کم تـر  دخـران  حضـور 
آمـوزش کم تـر دارنـد. امـا جـدا از ایـن هـم در سـطح رقابت 
مـردان ضعیـف سـهم بیش تـر نسـبت به زنـان داشـته و این 
بـه خاطـر پشـتبانی تبعیـض آمیـز مـردان در سـطوح بـاال 

نسـبت بـه زنـان می باشـد.

بـا توجـه به متـام فرصت هـا و امکانات که در سـال های 
بـرای زنـان فراهـم شـد چـرا هنـوز هـم زنـان  گذشـته 
آکادمیـک  اماکـن  در  حتـا  بی عدالتی هـا  قربانـی 
دالیـل  می توانـد؟  بـوده  چـه  ایـن  دلیـل  می شـوند؟ 
متعـددی وجـود دارد. ما در طول سـال های گذشـته تاش 
کردیـم کـه بـرای زنـان کارهـای زیـادی انجـام بدهیـم امـا 
در مقابـل هیـچ کاری بـرای تغییـر ذهنیـت مـردان انجـام 
ندادیـم. مـردان هنـوز هـم هـامن دیدگاه هـای کلیشـه ی 
را نسـبت بـه زنـان دارنـد. وقتـی مـا در یـک جلسـه ی کان 
از  بزنـد  حـرف  می خواهـد  زنـی  زمان کـه  علمـی هسـتیم، 
سـوی دیگـر اسـتادان مـرد بـه نوبـه ی خـود صـدا می زننـد 
کـه تـو خامـوش بـاش! سـنت های حاکـم بـه صـورت جدی 
اسـت.  گرفتـه  جـا  و  گذاشـته  تاثیـر  مـردان  ذهـن  روی 
وقتـی رییـس جمهـور می گویـد اگـر ایـن کار را انجـام داده 
منی توانیـد رفتـه چـادری بپوشـید و در خانـه مبانیـد، ایـن 
خیلـی حـرف اسـت. وقتی کسـی می خواهد زنـی را تعریف 
خـوب کنـد می گویـد کـه بسـیار رفتـار مردانـه دارد. ایـن 
درسـت نیسـت مـن اگـر قوی هسـتم یک زنـم و بـا زنانه گی 
ام هـامن توانایی هـا را دارم، لـذا مرا با هویـت خودم تعریف 
کنیـد. اگـر مـردی از صفـات زنانـه خجالـت می کشـد منـم 
از صفـات مردانـه خجالـت می کشـم. بـه صـورت واضح؛ در 
کل رفتـار و دیـدگاه اکریـت از مـردان سـنتی اسـت. ایـن 
می تواند رییس دانشـکده حقوق باشـد، رییس دانشـگاه یا 
هـر مـرد دیگـر. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه زنـان هم در 
خانـه بـا هم دیگـر در اکر اوقـات رفتار خـوب نه دارند. اینها 
همـه نشـان می دهنـد کـه با وجـود شـعارها و خیـز زدنها تا 
هنـوز هیـچ کاری بـرای بهبـود وضعیـت زنـان انجام نشـده.

بـه عنـوان یـک زن تاثیـر گـذار و بـا تجربـه در بخش هـای 
مختلـف وضعیـت زنان را در چهارده سـال گذشـته چه گونه 
بررسـی می کنیـد و هم چنـان در مـورد آینـده دخـران در 
افغانسـتان چـه نظـری داریـد؟ در مـورد وضعیـت زنـان در 
ایـن  گفتـم  کـه  چهـارده سـال گذشـته؛ متـام حرف هـای 
مسـئله را روشـن می کنـد. زنـان بـی سـواد زیـاد اسـت و 
بـا حضـور چنـد فیصـد انـدک زن بـا سـواد مـا منی توانیـم 
توقـع یـک کار خـوب را داشـته باشـیم. بی سـوادی در این 
عـر ایـن نیسـت کـه کسـی خوانـده یـا نوشـته نه توانـد، 
وقتـی کسـی منی توانـد انتقـاد را بپذیـرد و منی توانـد برای 
تغییـرات در جامعه بکوشـد و توانایی پذیرفـنت دیدگاه های 
مثبت را نه داشـته باشـد این بی سـوادی اسـت. با اینحال 
گفتـه می توانیـم کـه یـک در صـد زن بـا سـواد هـم نداریم. 
اگـر در افغانسـتان ادعـا کنیـم کـه هفتـاد درصـد مـرد بـا 
سـواد داریـم از ایـن میـان بـا سـواد واقعـی بیسـت در صـد 
هـم نیسـت. بـه صـورت مشـخص در چهارده سـال گذشـته 
زنـان بدتریـن حالـت را داشـتند. مـن در پـای حرفـی زنانی 
نشسـته ام کـه شـوهران شـان آن هـا را فروختـه انـد. ایـن 
عجیـب نیسـت، وقتی پـدر دخـرش را به فروش می رسـاند 
هیـچ بعیـد نیسـت کـه مردی بـا همـرش ایـن کار را بکند. 
تـا زمان کـه مـردان بـا اسـتفاده از صاحیت هـای کـه دیـن 
در مـورد سـاالر بـودن شـان نسـبت بـه زنـان داده اسـت تـا 
را خواهیـم  مـا همیـن وضـع  نکننـد  تغییـر  دیـدگاه شـان 

داشت.

می خواهیـم بدانیـم کـه نظـر کلـی شـا در مـورد قضیه 
خودکشـی زهـرا و عـدم رای اعتـاد اعضـای پارملان به 
نرگـس نهـان چـه اسـت؟ مسـئله هـامن دیـدگاه مردانـه 
اسـت. هنـوز مـردان فکـر می کننـد کـه زنـان ضعیـف انـد و 
بایـد وابسـته بـه آنهـا باشـند. ما شـاهدیم کـه مردان بسـیار 
ضعیفـی رای اعتـامد گرفتنـد امـا خانـم نهـان بـا داشـنت 
توانایی هـای نسـبت بـه آن مردان نتوانسـت رای بگیرد. اگر 
مقایسـه کنیـم نرگـس نهـان نسـبت به خیلـی از مـردان که 
در پارملـان هسـتند توانایـی مدیریـت قوی تـر دارد. بدتر از 
مـردان زنـان در پارملـان انـد کـه نتوانسـتند به صـورت یک 
دسـت واحـد کار کننـد. مـن منی گویـم کـه نبایـد اختـاف 
رقابت هـا  کـه  این جاسـت  بـدی  امـا  باشـد  داشـته  وجـود 
شـکل منفـی بـه خـود گرفتـه و ایـن صدمـه می زند بـه پیکر 

زنان. اجتـامع 
و مشـکات  زهـرا: دالیـل خودکشـی  مـورد خودکشـی  در 
اکریـت زنـان »بحران اعتامد« اسـت. من خیلـی در جریان 
ایـن قضیـه نه بـودم. امـا می فهمم زهرا مشـکات زیـادی را 
پشـت رس گذاشـته کـه تـا ایـن مرحلـه خـودش را رسـانده 
بـود. ایـن قضیه هـر چه بود و نبـود اما خربی خوشـی برای 
دانشـگاه کابـل نبود و نیسـت. من امیدوارم که این مسـئله 

بایـد پی گیـری شـود تا روشـن شـدن دالیـل اصلی.

در  خانـم  یـک  عنـوان  بـه  تـان  حضـور  تجربیـات  از 
شـورای عالـی صلـح بـرای مـا بگوییـد: دوازده نفـر زن که 
در شـورای عالـی صلـح هسـتیم تـاش می کنیم کـه متحد 
عمـل کنیـم. امـا مثـل هـر جـای دیگـر در بخـش مدیریـت 
شـورای عالـی صلـح نیـز حضـور زنـان کم رنـگ اسـت. در 
شـورای عالـی صلح هـم در اکریـت اوقات در صـورت عدم 
حضـور زنـان تصمیـم گیـری می شـود. بـا اینحال مـا تاش 
می کنیـم کـه در ایـن مقاطـع مختلـف تغییراتـی را به وجود 
بیاوریـم و هم چنـان پشـتبانی مـردان را هـم با خود داشـته 

باشیم.

بـرای بیـرون رفـت از ایـن مشـکات شـا چـه راه حلـی را پیشـنهاد 
می کنیـد؟ بـه نظـر مـن فمینیسـم بایـد از دیـدگاه بـه سـوی گفتـامن برده 
شـود. بایـد از طریـق ایجـاد گفت وگـو بـرای متـام اقشـار جامعـه بفهامنیـم 
کـه فمینیسـم یـک پدیـده ی کفری نبـوده و افراد فمینیسـت افـرادی غربی 
و کفـر نیسـتند. هم چنـان مـن بارهـا بـه زنـان گفتـه ام کـه بایـد بیـن خـود 
اعتـامد سـازی کنیـم. متاسـفانه زنـان با هم متحـد نیسـتند. حرکت های ما 
بـرای گرفـنت حـق مـا در افغانسـتان هیچ گاه تبدیـل به یک جنبش نشـده. 
همیشـه حرکت هـای کـه برای زنان انجام شـده مدیریتش بـه دوش مردانی 
بـوده کـه در تصمیـم گیری هـای بـاالی جامعـه سـهم داشـته. مثلـن اولیـن 
حرکـت کـه در زمـان امیـر حبیب اللـه خـان انجـام شـد زن حبیب اللـه خان 
از ارگ خواسـت لبـاس پوشـیدن بـا فرهنـگ عالـی را بـرای زنـان آمـوزش 
بدهـد. گام دیگـر  کـه اماناللـه خـان برداشـت بـه خاطـر کار بـرای زنـان، 
زن خـودش را بـه حیـث یـک زن ارگ نشـین روی صحنـه آورد. هیـچ یک از 
اینهـا هرگـز بـه ایـن فکـر نه بودنـد کـه زن در بطـن جامعـه با چه مشـکاتی 
رو بـه رو اسـت.  تغییـرات بـرای زنـان همیشـه از سـطح بـاالی جامعـه آغـاز 
شـده. ایـن حرکت هـا تاثیـر گـذار بودند بـرای زندگی زنـان افغانسـتان ولی 
هرگـز در بطـن جامعـه داخـل نشـه و بـه همیـن دلیل اسـت کـه تا بـه امروز 
مـا مشـکل داریـم. وقتی یـک زن در سـطح پاییـن جامعـه می خواهد کاری 
انجـام بدهـد همـه بـه مطالعـه ی او می پردازنـد کـه، کـه هسـت و از کجـا 
می باشـد؟ این روزهـا زنان کـه وابسـته های سیاسـی یـا ابـزار دسـت مـردان 
سیاسـی انـد پیش رفـت می کننـد. بیش تـر زنان کـه ابـزار قابـل اسـتفاده ی 
سیاسـیون هسـتند از امکانات برخـوردار اند، پیش رفـت می کنند و حامیت 
می شـوند. بایـد تـاش کنیـم کـه خیزش هـای مردمـی از بطن جامعـه برای 

زنان داشـته باشـیم.
بـرای مـا یـک تجربـه ی تلـخ بـود. امیـدوارم جوانـان از ایـن متاثـر نشـوند. 
مـا پـل ارتباطـی شـدیم و حـاال جوانـان بـا درک بهـر از اتفاقـات گذشـته 
تـاش مناینـد کـه ابـزاری بـرای سـو اسـتفاده ی ارگ نشـینان نشـوند و بـا 

توانایی هـای خودشـان کار کننـد و بـه آن چـه می خواهنـد برسـند.

زن در بین چادریگفت وگو
دیگر یک موجود عاطل و باطل هست

دخر رس به هوای مادرم نیستم
دیگر

شعرهایم بوی سبزه های وحشی منی دهد
حاال

زنی هستم غرق شده در متاشای زندگی
در گیسوانم

عریانی یک جزیره پیداست
و گوشواره هایم

دیگر
به اسارت هیچ پروانه ای منی اندیشد

خزیده ام در تنهایی یک اتاق
فقط ستاره ها

می آیند به دیدارم
و شامگاهان 

من به دیداری پرنده های خسته می روم
هر کدام

هیاهوی پنهانی داریم
و پیام های خسته
در گلوگاهی که

محتاج بوسیدن است
من متام فصل ها را ُمرده ام

بی آنکه به ارتفاع خوشبختی نگاه کرده باشم
یا 

به وسعت پروازی اندیشیده باشم
ای رستم!

تو روح پهلوانی در شعرهایم دمیده یی که
بوی سبزه های وحشی منی دهد

یا شاید
تو خواستی دخر رس به هوای مادرم نباشم

و
مادری شوم

از تبار تهمینه...

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

 گفت وگو ازریحانه رها



  علي فكور

 »زنــان بــه پــا خیزیــد، دیگــر پیامــربی ظهــور منی کنــد 
ــی،  ــه گــور کــردن« نجــات دهــد«. بل ــده ب ــا شــام را از »زن ت
دیگــر پیامــربی ظهــور نخواهــد کــرد. حتــا پیامربی کــه 
عنــوان  بــه  را  شــام  بنویســد،  شــام  نفــع  بــه  را  قانــون 
ملکیــت در نظــر نگیــرد و مــردان را مایــه ی مباهــات و 
ــاری  ــه ی رشم س ــان را مای ــارات و زن ــده ی افتخ ــب کنن کس
تفســیر  افرادی کــه  ایده آل تریــن  ندانــد.  نگون بختــی  و 
ــام،  ــم ام ــتند، ه ــد و هس ــرب« بودن ــِت پیام ــده ی »عدال کنن
عالِــم و فیلســوف اســامی بودنــد و هــم »مــرد«. طبــق 
روال زندگــی در دوران قبــل از انقــاب فرانســه و تدویــن 
ــا،  ــای امام ه ــا نگاه ه ــر، حت ــوق ب ــی حق ــه ی جهان اعامی
هیــچ  اســامی  غیــر  و  اســامی  فیســلوفان  و  پیامــربان 
ــاگردش  ــون و ش ــت« افاط ــه های »عدال ــا اندیش ــی ب تفاوت
ــا  ــامی، ام روز ب ــارص اس ــفه ی مع ــا فاس ــدارد، ام ــطو ن ارس
پینــه زدِن »اســام« بــا »فمینیســم«، در صــدد توجیــه کــردن 
تاقــی  مردان انــد.  ســیادت  حفــظ  و  موجــود  خاهــای 
در  عدالــت،  مــورد  در  ارســطو  و  افاطــون  نظریه هــای 
ــه ی  ــه« اســت. در »مدین ــه ی فاضل ــت« و »مدین ــاب »فضیل ب
ــامن«،  ــه ی »حاک ــه طبق ــه س ــه ب ــن دو، جامع ــه«ی ای فاضل
»ارتــش« و »مــردم عــام« طبقه بنــدی می شــود، کــه »زنــان«، 
ــه ی  ــتند. در اندیش ــامل آن نیس ــا« ش ــا« و خارجی ه »برده ه
ــان، برده هــا و کــودکان، حیثیــت کاال و متــاع را  ایــن دو، زن
ــت،  ــال ماس ــه م ــر چیزی ک ــطو، در براب ــول ارس ــه ق دارد و ب
ظلــم بــه معنــای مطلــق وجــود نــدارد. بنابرایــن، رفتــار 
ــر  ــی اگ ــت. یعن ــت اس ــن عدال ــر، عی ــراد نابراب ــا اف ــر ب نابراب
بــا زنــان و برده هــا هــر طــور رفتاری کــه صــورت بگیــرد، 
ظلمــی صــورت نگرفتــه اســت. ایــن اندیشــه بعد از گســرش 
ــوری اســامی و شکســت امپراتوری هــای ساســانی و  امپرات
روم رشقــی، و ترجمــه ی آثــار یونانی هــا در میــان مســلامنان 
رســوخ کــرد. فارابــی، ابــن ســینا و ابوعلــی مســکویه از 
کســانی اند کــه بــه صــورت مســتقیم اندیشــه ی عدالــت 
ارســطو و افاطــون را تاییــد و تدویــن کرده انــد. از نظــر 
فارابــی، انســان ها بــه صــورت نابرابــر خلــق می شــوند، 
ــانات در  ــر نوس ــا در اث ــد، ام ــری دارن ــان برت ــر زن ــردان ب و م
روابــط اجتامعــی جایــگاه زبــر دســتان و فــرو دســتان تغییــر 
می کنــد. ایــن دگرگونــی، تــرس و وحشــتی را بــه وجــود 
ــی دارد.  ــرارداد وا م ــق و ق ــه تواف ــان ها را ب ــه انس ــی آورد ک م
از نظــر او عدالــت طبیعــی، حاکــم بــودن قوی ترهــا بــر 
زیردست هاســت. بنابرایــن، پیش نهــاد او ایــن اســت کــه 
بــرای هم ســان شــدن معــادالت قــدرت، فــرو دســتان –

کــه بــه حکــم طبیعــت مقهــور و مغلوب انــد- بایــد قــوی 
ــوی  ــرو ق ــد. ب ــی یابن ــران رهای ــتم رسکوب گ ــا از س ــوند ت  ش
بشــو تــو اگــر راحــت جهــان طلبــی کــه در نظــام طبیعــت، 
ــازی  ــن ســینا، زن نی ــه ی اب ــال اســت. در مدین ــف پام ضعی
بــه کســب و کار نــدارد؛ زیــرا هزینــه ی زندگــی او را مــرد 
اســت،  زن  »بُضــع«  مالــک  مــرد  مقابــل،  در  و  می دهــد 
بنابــر توضیــح او، مقصــد از بُضــع، رصفــا هم خوابگــی و 
جــامع نیســت، بلکــه اختصــاص داشــنت زن بــه مــرد در 
ــن،  ــت. بنابرای ــه زن اس ــرد ب ــنت م ــاص نداش ــل اختص مقاب
ــد شــوهر  ــا زن منی توان ــرد، ام ــد زن دیگــر بگی ــرد می توان م
ــرا مــرد مالــِک زن اســت و زن مالــک مــرد  دیگــر بگیــرد؛ زی
نیســت. ابوعلــی مســکویه نیــز کســی اســت کــه ارســطو را 
در چهــره ی یــک مســلامِن مومــن معرفــی می کنــد، امــا 
ــا را  ــا نابرابره ــری ب ــه نابراب ــطو -ک ــر ارس ــه های نابراب اندیش
ــی  ــوی دین ــگ و ب ــا رن ــاره ب ــد- را دوب ــت می دان ــن عدال عی
ــه دو  ــت را ب ــخ بری ــرار باشــد تاری ــد. اگــر ق ــن می کن تدوی
ــت و  ــیر پیش رف ــم و در آن س ــیم کنی ــوازن تقس ــش نامت بخ
تکامــل را بــه بررســی بگیریــم، دو دوره بیش تــری نخواهیــم 
داشــت. از رشوع زندگــی شــهری و تشــکیل اجتامعــات 
اولیــه تــا انقــاب کبیــر فرانســه و از انقــاب کبیــر فرانســته 
و  توحــش  نشــانه های  اول  دور  در  امــروز.  تــا   )1789(
چشــم  بــه  گســرده یی  شــکل  بــه  انســان ها  بربریــت 
ــگل  ــاِت جن ــی حیوان ــا زندگ ــه ب ــی فاصل ــه خیل ــورد ک می خ
برده گیری هــا  گادیاتورهــا،  دوره ی  اول،  دوره ی  نــدارد. 
زندگــی  رشوع  دوم،  دوره ی  امــا  کشی هاســت،  لشــکر  و 
مدنــی و معکــوس شــدن معادلــه ی زندگــی انسان هاســت؛ 
ــای  ــوق و آزادی ه ــدن حق ــناخته ش ــمیت ش ــه رس دوره ی ب
فــردی و اولویــت یافــنت منافــع فــرد بــر منافــع جامعــه 
اســت؛ دوره ی تدویــن حقــوق بــر و بازتعریــف حقــوق زنــان 
افغانســتان و ســایر کشــورهای  امــا در  اقلیت هاســت،  و 
اســامی، قوانیــن مربــوط بــه حقــوق زنــان نــه تنهــا بــه روز و 
مطابــق معیارهــای جهانــی حقــوق بــر نشــده اســت، بلکــه 
ــی  ــش زندگ ــت و توح ــع دوران بربری ــامن موض ــوز از ه هن
چیــز  هــر  دلیــل،  می شــود.  توجیــه  و  دفــاع  انســان ها 

ــده  ــرط و گــم راه کنن ــا تفســیرهای مف ــه باشــد، ام دیگری ک
ــن مشــکات نقــض  ــی، یکــی از جدی تری از آموزه هــای دین
حقــوق زنــان در کشــورهای اســامی اســت؛ کشــورهایی که 
اتفــاق  حــال  در  آن هــا  در  خشــونت  میــزان  بیش تریــن 
افتــادن هســت. حاکمیــت مــردان بــا پیــروی از قوانیــن 
ــا  ــان ب ــی زن ــرف، و رسکش ــک ط ــر از ی ــت ب دوران جاهلی
ــرف  ــری« از ط ــوق ب ــانی« و »حق ــن »انس ــه قوانی ــل ب توس
بیش تریــن  بــه  را  و خشــونت ها  میــزان جرقه هــا  دیگــر، 
اســامی،  قوانیــن  مطابــق  اســت.  رســانیده  آن  ســطح 
ــرود در کشــورهای دیگــر  ــا آزاد اســت ب ــرد دوســت دارد ی م
زندگــی اش را خــوش  بگذرانــد و توقــع داشــته باشــد زنی کــه 
ــیند،  ــار او می نش ــال را در انتظ ــا 90 س ــه دارد، 4 ت در خان
امــا از طرفــی، زن بــا گریــز از ایــن قوانیــن و توســل بــه 
ــال  ــک س ــا ی ــدارد حت ــت ن ــراردادی ازدواج، دوس ــول ق اص
را در انتظــار او بنشــیند. مــرد دوســت دارد و حــق خــود 
ــته  ــامی، 4 زن داش ــن اس ــه قوانی ــق ب ــه مطاب ــد ک می دان
باشــد، امــا زن دوســت نــدارد هیچ کســی جــای او را در 
قلــب شــوهر تصاحــب کنــد. مطابــق قوانیــن اســامی 
بــا دخــر  کــه  خــود می دانــد  مــردان کهن ســال حــق 
ــک دخــر 9  ــا ی ــد، ام باکــره ی جــوان 9 ســاله عروســی کن
ــد-  ــویی را منی دان ــای ازدواج و زناش ــوز معن ــه هن ــاله –ک س
ــز  ــت، هرگ ــر می داش ــدارد و اگ ــر ن ــار نظ ــق اظه ــز ح هرگ
ــه آن تــن نخواهــد داد و از آن گریــز خواهــد کــرد. نتیجــه  ب
چنیــن می شــود کــه قوانیــن حاکــم در کشــورهای اســامی 
ــه نفــع مــردان تدویــن شــده اســت و زن را انســان کامــل  ب
منی دانــد و بــرای او تکلیــف بیش تــر و حــق کم تــر در نظــر 
گرفتــه اســت. اگــر انســاِن ناقــص و درجه دوم منی شــناخت، 
تعــدد زوجــات را وضــع منی کــرد، حــق طــاق را بــرای مــرد 
منــی داد، شــهادت دو زن را برابــر بــا یــک مــرد منی دانســت، 
ریاســت خانــواده را بــه شــوهر منــی داد، ارث زن را مســاوی 
بــه نصــف ارث مــرد تعییــن منی کــرد، بــرای زن قیمتــی بــه 
ــادی و  ــتقال اقتص ــه زن اس ــد، ب ــل منی ش ــر« قای ــام »مه ن
اجتامعــی مــی داد و او را جیره خــوار و واجب النفقــه ی مــرد 
قــرار منــی داد. بــه راســتی، چقــدر ایــن حقــوق و تکالیــف، 
بــا حقــوق و تکالیفی کــه یــک بــرده داشــت، مشــابهت و 
یک رنگــی دارد؟ بــه نظــر مــن، هــر دو در یــک وضعیــت 
ــوب  ــردان محس ــت« م ــوال« و »مالکی ــزو »ام ــرار دارد و ج ق
می شــود کــه هــر زمانــی خواســته باشــد و بــه هــر نحوی کــه 
خواســته باشــد، اســتفاده می کنــد. دل اش خواســت نــان و 
ــن،  ــد. بنابرای ــت منی ده ــر نخواس ــد و اگ ــاکی می ده پوش
بــه قــول فارابــی، اگــر زنــان در صــدد تغییــر معادلــه ی 
قــدرت و هــم وزن شــدِن پَله هــای قــدرت هســتند، بایــد 
»قــوی« باشــند؛ بایــد خــود شــان »پیامــرب آرمانــی و ناجــی« 
ــتانند و  ــردان بس ــان را از کام م ــوق ش ــا حق ــند ت ــود باش خ
ــد؛  ــور کن ــرد ظه ــس م ــربی از جن ــا پیام ــند ت ــر نباش منتظ
زیــرا مــردان قوانیــن را بــه نفــع خــود خواهنــد نوشــت. ایــن 
اتفــاق این بــار بایــد در میــان زنــان اتفــاق بیافتــد و زنــان را 
ــا  ــردان ارتق ــا م ــر« ب ــس براب ــه »جن ــودن ب از »جنــس دوم« ب

ــد. ــان بیاورن ــه ارمغ ــت و آزادی را ب ــد و عدال دهن
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