
»فدراسـیون فوتبـال عربسـتان چنـد وقـت پیـش قانونـی را 
بـه تصویـب رسـاند و بـه موجـب آن اجازه داده شـد تـا زنان 
در ایـن کشـور هم بـه ورزش گاه بروند و بازی هـای تیم های 

مـورد عالقـه خـود را از نزدیک متاشـا کنند«.
رسانجـام زنـان عربسـتانی بـه آرزوی خـود رسـیدند و تالش 
آن هـا بـرای حضـور در ورزش گاه ها پاسـخ داد. حضور زنان 
عربسـتان در ورزش گاه بازتـاب جهانـی داشـت. بسـیاری 
روز  تاریخی تریـن  عنـوان  بـه  روزی  چنیـن  از  رسـانه ها  از 
فوتبـال عربسـتان یـاد کردنـد. جشـن روز ملـی عربسـتان 
در حالـی برگـزار شـد کـه بـرای اولیـن بـار زنان عربسـتانی 
اجـازه حضـور در ورزش گاه را پیـدا کردنـد. آن هـا در ایـن 
جشـن در کنـار دیگـر اعضـای خانـواده شـان در ورزش گاه 
حضـور داشـتند و در ایـن جشـن ملـی رشکـت کردنـد. بـه 
گـزارش شـفقنا افغانسـتان بـه نقـل از السـبیل، مسـوولین 
ورزشـی عربسـتان بـرای امـکان حضـور زنـان در ورزش گاه 
بـه  کـه  انـد  داده  قـرار  اساسـی  پنـج رشط  فوتبـال  هـای 

ترتیـب ذیـل اسـت:
1. همراه با خانواده باشند.

2. برای خانواده ها مکان جداگانه ای آماده شود.
ایجـاد  ورزش گاه  در  مـردان  بـا  اختالطـی  نـوع  هیـچ   .3

نه شـود.
4. اختصـاص دادن پارکینـگ و محـل ورود و خـروج ویـژه 

بانوان. بـرای 
5. برای آنان خدمات بهداشتی زنانه در نظر گرفته شود.

اگرچنـد زنان در عربسـتان توانسـتند بـه ورزش گاه راه پیدا 
کننـد امـا بـا در نظـر داشـت قوانیـن کـه بـرای حضورشـان 
در صحنـه گذاشـته انـد گفتـه می توانیـم کـه تـا بـه هنـوز 
ابتدایـی تریـن قـدم بـرای دسرتسـی زنـان حتـا بـه حقـوق 

اولیـه شـان برداشـته نه شـده اسـت.
در طـول سـال های متـادی در کشـورهای جهـان سـوم و 
جوامع اسـالمی زن مظلوم واقع شـده و حقوق انسـانی وی 
از او سـلب گردیده اسـت. نقش زنان در جامعه ی اسـالمی 
در ارتبـاط مسـتقیم بـا نظـام اسـالمی مشـخص می گـردد. 
در ایـن سیسـتم توجـه بـه کمیت هـا و بررسـی حقـوق زنان 
بـر مبنـای کمـی، ارزش حقیقـی آن را بیـان منی کند، بلکه 
نسـبت تاثیـر زنـان در پیش بـرد جامعـه بـه سـوی اهـداف 
متعالـی، مقیـاس سـنجش حقـوق آنـان اسـت و از آن جـا 
کـه اجـزای هیـچ مجموعـه ای از حیـث کمـی و کیفـی در 
رتبه هـای یک سـان قـرار نه دارنـد، بـرای توسـعه ی جامعـه 
نیـز افـراد اعـم از زن و مـرد می توانند، نسـبت تاثیـر خود را 

در مجموعـه بـر اسـاس جایـگاه خـود افزایـش دهند.
بیـن  جوامـع  تـالش  زنـان،  حقـوق  احقـاق  عرصـه ی  در 
از  بیـش  مشـارکت  تامیـن  جهـت  در  کنـون  تـا  املللـی 
و  اقتصـادی  و  اجتاعـی  فعالیت هـای  در  زنـان  پیـش 
نهایـن افزایـش نسـبت تاثیـر آنـان در رشـد نـا خالص ملی 
و توسـعه ی اقتصـادی بـوده اسـت. حتـا حضـور زنـان در 
صحنه ی سیاسـی و اشـغال مناسب حسـاس سیاسی، تنها 
گامـی در جهـت برابـر کـردن زنـان و مردان بـه لحاظ کمی 
و ظاهـری می باشـد. )کـه حتـا در کشـورهای بـه اصطـالح 
توسـعه یافتـه هـم موفـق نه بوده اسـت( با چنیـن تعریفی از 
مفهـوم برابـری، اعـالم عقـب ماندگـی و عدم رعایـت حقوق 
زنـان در کشـورهای به اصطالح »جهان سـوم« و کشـورهای 
اسـالمی، امـری طبیعـی اسـت. هـر چنـد کـه زنـان در این 
کشـورها، خـود را در موضعـی متعـادل با مـردان ببینند و یا 
در موضـع ایفـای نقشـی موافـق با سـاخت فطـری خود در 
آرامـش بـه رس برند لذا جای تردید اسـت که برای سـنجش 
دسـت یابـی بـه حقـوق زنـان، مدل هـا و معیارهـای کمـی 
موجـود کفایـت منایـد. بـا در نظر داشـت متام ایـن کمی و 
کاسـتی امـا می تـوان همیـن روزنـه ی کوچک )حضـور زنان 
عربسـتان در ورزش گاه( را بـه عنـوان نخسـتین جرقـه برای 

یـک تغییـر اساسـی در نظـر گرفت.

می گردنـد.  دانشـگاه  فضـای  در  شـب  وقـت  نـا  تـا  پـران 
ایـن مسـئله هم چـون ابـری سـیاه و طوفـان زای بـود بـر روان 
صـاف دخرتانی کـه بـا صـد شـور و شـوق و اعتـاد بـه نفـس 
عالـی وارد دانشـگاه می شـدند. بـرای دخـرتان ایـن مسـئله 
بـه صـورت آشـکار دعوتـی بـود بـه سـوی پـرده نشـین شـدن 
و هم چنـان از آزادی خـود گذشـن بـه خاطـر راحتـی یکـی 
دیگـر. در غیـر این صـورت اگـر شـب گردی هـای پـران در 
داخـل دانشـگاه بـرای دخـرتان مشـکل خلـق می کنـد رشط 
و رشوط رفـت و آمـد برابـر بـرای دو طـرف ایجـاد مناینـد نـه 
این کـه تنهـا دخـرتان را در خوابـگاه زندانی کنند تا از سـوی 

پـران دانشـگاه مـورد آزار و اذیـت قـرار نه گیرنـد.
خفقـان و فشـارهای روحـی و روانـی در خوابـگاه دانشـگاه 
آخـر  روزهـای  در  مـن  کـه  بـود  عواملـی  از  یکـی  کابـل، 
بـا صـد مشـکالت خـودش  شـاهد مـرگ زهـرای بـودم کـه 
را از دایکنـدی بـه کابـل و از سـال اول دانشـگاه بـه سـال 
زهـرا  مـرگ  کـه  منایـم  آوری  یـاد  بایـد  بـود.  رسـانده  آخـر 
منونه ای بسـیار برجسـته و آشـکاری اسـت از مـرگ تدریجی 
و مشـکالت روحـی و روانـی هـزاران دانش جـو در خوابـگاه. 
طنیـن نـوای مـرگ زهرا تـوام اسـت با نـوای غم گین هـزاران 
صـدای خفتـه در فضـای دانشـگاه کابـل کـه هـر روز با مرگ 
رو بـه رو می شـوند و قصـه ای اصلـی شـب و روزشـان هـان 

»مـرگ تدریجـی« اسـت.

داخـل  را  موسـیقی اش  آلـه ی  یـا  دوربیـن  کـه  منی دادنـد 
خوابـگاه بیاورنـد. هـر از گاهی اگر کسـی به صـورت پنهانی 
بنـا بـه رضورت کـه داشـت کـدام یکـی از این هـا را بـا خـود 
می آوردنـد کارت شـان را می گرفتنـد و اذیـت می کردنـد کـه 
به وزارت برو و...! همیشـه دروازه ی خوابگاه زود بسـته و دیر 
بـاز می شـد. به خاطـر همیـن مسـئله اکرثیـت دانش جویان 
از برنامه هـای آموزشـی بیـرون دانشـگاه عقـب می ماندند. به 
دخـرتی کـه خربنـگار بـود و نـا وقـت می آمـد هـزاران حـرف 
بـه  و  می گرفتنـد  را  کارت اش  می کردنـد،  اذیـت  می زدنـد. 
مراجعـه  وقتـی  نیـز  وزارت  در  می منودنـد،  معرفـی  وزارت 
پـا کـه چه قـدر جذابـی،  تـا  توصیـف رس  از  پـس  می منـود 
قـد بلنـد داری، لباس هایـت بـه تـو خـوب میگـه، ابروانـت 
مثـل مـاه نـو اسـت و یـک عـامل حـرف دیگـر در نهایـت فقط 

می گفتنـد: دیگـه نـا وقـت نیایـی!
امـا؛ از بیـن متام این ها آن چه تیشـه به ریشـه ای فرصت های 
دخـرتان مـی زد، قیوداتـی بـاز و بسـته منـودن دروازه بود. به 
خاطـر این کـه آن هـا هـم از کورس هـا و فرصت های آموزشـی 
کنـار مشـکالت  در  مسـئله  ایـن  هـم  و  می ماندنـد  بیرونـی 
دیگـر بـه صـورت بسـیار ظریفانه و غیـر قابل دیـد، اعتاد به 
نفـس و روحیـه ای آن هـا را خـورد و خمیـر می منـود. قیودات 
در صورتـی بـود کـه می گفتند اگر شـا نـا وقت بیاییـد برای 
تـان حتـا در داخـل دانشـگاه مشـکل خلـق می شـود چـون 

وقتـی پـس از یـک سمسـرت و چنـد مـاه اخراجـی دوبـاره بـه 
خوابـگاه رفتـم همـه چیـز تغییـر کـرده بـود. مدیـره قبلـی و 
قبـل  از  بیش تـر  کارمنـدان  متـام  و  شـده  اخـراج  معلمـه  
مواظـب رفتـار شـان بودنـد. چنـد نفـری کـه دوبـاره برگشـته 
بودیـم بـا اسـتقبال مدیـره جدیـد خوابـگاه رو بـه رو شـدیم. 
مدتـی گذشـت و این بـار متوجـه شـدم کـه قیـد و قیـودات 
هم نـوع  همـه  فضای کـه  در  دخـرتان  اسـت.  قبـل  از  بدتـر 
خودشـان بودنـد، همـه روزه در صـف غـذا و فضـای خوابـگاه 
بـا اخطـار این کـه چـادر بپـوش، مواظب رفتـار ات بـاش، در 
مقابـل هـر کارمنـدی کـه می بینید سـالم بدهید و هـرگاه که 
معلمـه بـه خاطـر حـارضی تـان در اتاق هـا می آینـد از جـای 

تـان بلنـد شـده سـالم بدهیـد و... مواجـه می شـدند.
شـنیدن  اجـازه ی  دخـرتان  بـه  این هـا  متـام  برعـالوه ی 
خـاص  مـوارد  در  منی دادنـد،  بلنـد  صـدای  بـا  موسـیقی 
کسـی حـق نه داشـت در اتاقـش محفـل بگیـرد، بـه دخرتان 
کـه در بخـش موسـیقی و عکاسـی درس می خواندنـد اجـازه 

سرانجام زنان عربستانی
به آرزوی خود رسیدند

 ریحانه رها
جامعه

درصفحه2

 سال اول
 شماره 20

 دوشنبه
 2 دلو 1396

 قیمت 10 افغانی
Monday 

January 22, 2018 
Vol. 1 

No. 20 

باهمی زن و مرد؛
گامی به سوی جامعه مدرن

میکانیزمی برای
جریان سازِی جنسیت

هفته

3

فاطمـه خـاوری دریافـت کننـده جایـزه صلـح مارتیـن لوترکینـگ در سـال ۲۰۱۸ 
ایـن جایـزه معتـرب، پـس از سـاِل ۲۰۰۵، در پانزدهـم جنـوری کـه مصـادف با زاد 
روز مارتیـن لوتـر کینـگ اسـت، سـاالنه به کسـانی اهدا می گـردد که در راسـتای 

صلـح، آزادی، عدالـت و همبسـتگی مبـارزه کرده باشـند.
جایـزه صلـح سـاِل ۲۰۱۸ مارتیـن لوترکینگ را خانم فاطمه خـاوری، بانوی جوان 
افغانسـتانی کـه بـرای حقوق پناهجویان در این کشـور، بزرگرتیـن حرکت مدنی و 

دادخواهـی جوانـان را در سـویدن مدیریت کرده بود، به دسـت آورد.
مارتیـن لوتـر کینـگ، یکـی از اسـطوره ها، در تاریـخ مبـارزه عدالت خواهـی برشی 

اسـت کـه در قـاره آمریـکا، یـک ملت بـزرگ را از محرومیـت تاریخی نجـات داد.

چهار سال زندگی در 
خوابگاه دانشگاه کابل

3

اگر زنان رسوم وقوانین جامعه را 
زیر پا می گذارند چندان هم گناهکار 
نیستند،زیرا که این قوانین را مردان 

نوشته اند.
موننت

اگر مرد و زن به عنوان انسان های که هر دو در یک شاه راه زندگی قرار دارند و برای بهتر زیستن تالش کنند، هم دیگر را حمایت کنند، با هم موفق 
می شوند و این باهمی است که می توانند ما را به یک جامعه ی مرفه و توسعه یافته برساند.
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منونـه اش فرخنـده را نـام می بریـم. قتـل فجیـع فرخنـده 
نتیجـه ی جعـل مـردان افغانسـتان اسـت کـه نـام خـود را 
مـرد می گذارنـد و بـه نام غیـرت، ناموس و رشیعـت می آیند 
یـک انسـان را بـدون این کـه گناهـش ثابـت شـود را تکـه 
تکـه می کننـد، زیـر موتـر می اندازنـد و آتـش می زننـد؛ ایـن 
جامعـه ی ماسـت. کشـته شـدن فرخنـده نشـان داد که زیر 
پسـت بسـیار نـرم و آزادی خواه بعضی از مـردان، چهره های 
خشـن و کهنه یـی وجـود دارنـد که هنـوز هم برطـرف کردن 
ایـن الیه هـا نیازمنـد کوشـش فـراوان و طوالنـِی مـردان و 

اسـت.  زنان 

از  حـرف  بیـرون  در  کـه  جامعـه  مـردان  از  تعـدادی 
حقـوق بـر، حقـوق زن و آزادی خواهـی می زننـد، در 
اعرتاضـات مدنـی رشکـت می کننـد و در بعضـی موارد، 
صفحـات  در  شـان  خانـواده ی  و  خـود  از  تصویرهایـی 
اجتامعـی منتـر می کنند؛ امـا در حلقـه ی خانوادگی 
شـام  دارد،  غیرانسـانی  و  مغرضانـه  رفتارهـای  خـود 
ایـن وضعیـت را چه گونـه بررسـی می کنیـد؟ عـدم بـاور 
داشـن بـه حضـور واقعـی زنـان، در طـول هفده سـال یکی 
از رشوط کمک هـای جامعـه جهانـی ایـن بـود کـه حقـوق 
زنـان بایـد رعایت شـوند و زنـان باید حضور داشـته باشـند. 
از ایـن موضـوع سـو اسـتفاده کردنـد.  اکرثیـت از مـردان 
مـردان  شـان  رییـس  کـه  سـاختند  زنانـه  زیـاد  نهادهـای 
بودنـد. این هـا بخاطـر پـول و پـروژه گرفـن، حضـور یـک 
تعـداد خانم هـا را بـه عنـوان سـمبل در کنـار خـود شـان 
می پذیرفتنـد و در عیـن حـال خانـواده، خانـم و دخـرتان 
اساسـیی  آزادی هـای  و  اولیـه  حـق  هـان  از  شـان  خـود 
خـود محـروم بودنـد. چـون ایـن مـردان بـاور بـه حقـوق و 
آزادی اساسـی و انسـانی نه داشـتند و نه دارنـد. مـردان کـه 
بـه ایـن شـیوه فکـر می کننـد، در فضـای واقعیـی کار شـان 
اگـر بتواننـد هیـچ اجـازه ای بـه زنـان دیگـر هـم منی دهند. 
ولـی رشایـط طـوری پیـش آمـده اسـت کـه منافع شـخصی 
ایجـاب می کنـد کـه با آزادی خواسـن به زنان دیگـر و زنان 
همسـایه، منافـع شـخصی خـود را تامیـن کنـد کـه از ایـن 
مـوارد کـم نیسـتند. امـا مردانـی هم هسـتند که بـاور دارند 
بـه آن چـه کـه انجـام می دهنـد. در رشایـط بسـته و سـنتی 
جامعـه ی امـروز اگـر یـک مـرد عکـس می گـذارد بـا خانم یا 
فرزندانـش، ایـن یـک رسـک بـزرگ اسـت. چـون در مقابـل 
بسـیاری از قضاوت هـا و تصامیـم قـرار می گیـرد. امـا قبـول 
می کنـد و می خواهـد نشـان بدهنـد کـه بـه حضـور واقعـی 

زنـان و اطرافیـان خـودش بـاور دارد و افتخـار می کنـد.

جنـاب ثاقـب، خـود تان بـرای تحقق عدالت جنسـیتی 

مـا تـالش کنیـم کـه نـگاه مردانـه سـازی و زنانـه سـازی را 
انسـانی  نـگاه  نیاوریـم.  وجـود  بـه  اجتاعـی  سیسـتم  در 
وقتـی  ببینیـد،  شـا  کنیـم.  تقویـت  را  مدارانـه  انسـان  و 
از  را  آن  مـا  این کـه  یعنـی  زنـان؛  امـور  وزارت  می گوینـد  
جامعـه ی انسـانی جـدا سـاختیم. مـن پیشـنهاد می کنم به 
جـای این کـه شـا وزارت امور زنـان ایجاد می کنیـد، بیایید 
بعضـی از وزارت خانه هـا را به زنان، واگـذار کنید و تعدادی 
از ریاسـت ها را بـه زنـان واگـذار کنیـد. زنـان امـروز، زنانـی 
قابـل ترحـم نیسـتند؛ بلکه لیاقـت، علمیـت و تخصص فوق 
العـاده ی دارنـد. ایـن زنـان کسـانی انـد کـه از کشـورهای 
مختلـف سـندهای علمـی و تخصصـی دارند. امـا می بینیم 
کـه در بسـت های بسـیار محدود اسـتخدام می شـوند. زنان 
شایسـته در سـطوح باالی حکومت راه منی یابند. متاسفانه 
شـاهد یـک رسی تابوهـا و انحصارگرایـی هایـی در قـدرت و 
هـرم حاکمیـت هسـتیم. در بعضـی مـوارد زنـان ضعیـف در 
راس یـک ارگان قـرار می گیرنـد، چـون شایسـته گی نه دارد 
و در دسـتگاه حکومـت چالـش اصالحی ایجـاد منی کند، و 
آن هـا منی تواننـد منایندگـی قـوی و واقعـی از حقـوق زنـان 
داشـته باشـند. این هـا موضوعاتـی اسـت کـه بایـد بررسـی 
شـوند تـا بفهمیـم که زن قـوی، بـا اراده و زنی کـه تعهداتی 
دارد، در جامعـه ای مثـل افغانسـتان، چه گونـه کار می کند. 
مـا تقدیـر می کنیـم از زنانی کـه کار کرده اند، جان فشـانی 
و مبـارزات داشـته انـد، بـرای تثبیت حضور زنـان و مبارزات 
انسـانی  رونـد  مبـارزات  ایـن  نتیجـه ی  وارم  امیـد  زنانـه. 
سـازِی جامعـه، بـه جـای مردانـه سـازی یـا زنانـه سـازی را 
تقویـت کنـد و برجسـته مناییـد. متاسـفانه شـا می بینیـد 
کـه در پانـزده سـال گذشـته، نگاه تسـاوی و جندر همیشـه 
بـرای پـول و پـروژه در افغانسـتان بـوده اسـت. امـا جایـگاه 
زن امـروز، مثـره ی پـروژه هـای خارجـی و منـاد سـازی های 
داخلـی نیسـت؛ بلکـه نتیجـه ی تالش هـای زنانـی هسـتند 
کـه واقعـن بـرای هویـت زنـان، بـرای تخصصـی شـدن کار 
زنـان، بـر گسـرتش حضـور زنـان و انسـانی سـازیی جامعـه، 
تـالش کردنـد، و آن هـم در جامعـه ی کاملـن مـرد سـاالرانه 
شـده  تعریـف  آن  در  ظلـم  فقـط  کـه  زمختـی  فرهنـگ  و 
انـد،  شـده  قربانـی  کشـور  ایـن  در  زنانی کـه  توانـد.  مـی 

تـوان خـود  مـن در حـد  ایـد؟  انجـام داد  چـه کارهایـی 
نوشـتم و تـالش کـردم درحلقـه ی انسـانیی ذهنـم جایـگاه 
پیرشفـت زنـان را ترسـیم کنـم و مانـع از رفتارهایـی شـوم 
کـه حضـور زنـان را کم رنـگ می کند. مثلـن من اگـر وظیفه 
مـی روم، خانـم مـن هـم وظیفـه مـی رود. مـن منی توانـم از 
او انتظـار داشـته باشـم کـه بایـد سـاعت شـش بجـه عـر 
خانـه باشـد. چـون اگـر مـن جلسـه داشـته باشـم. ممکـن 
سـاعت نـه شـب خانـه بـروم. او هـم کار دارد، برنامـه دارد 
تشـخیص  را  خـودش  اولویـت  خـودش  و  خـودش،  بـرای 
ام.  نوشـته  هـم  مقاله هایـی  مـن  مـورد  ایـن  در  می دهـد. 
گیـری جنبش هـای  فرخنـده، شـکل  بـه شـمول قضیـه ی 
اجتاعـی و نقـش زنـان، خواسـتم نوشـته هایـی را داشـته 
باشـم کـه راه گشـا باشـد. در حـرکات و اعرتاضـات کـه زنان 
داشـتند، در کنـار شـان قـرار گرفتـم. در قضیـه ی فرخنده، 
جنبش تبسـم و خشـونت هایـی که بر زنان تحمیل شـدند، 
داد خواهـی کردیـم و حتـا در دیگـر کشـورها مـا ایـن کار 
را انجـام دادیـم. مثلـن وقتـی دخـرتان کوبانـی بـر داعـش 
پیـروز شـدند، مـا ایـن را بـه دیـده ی قـدر نگریسـتیم و مـن 
در نوشـته هایـم تحلیلـی را داشـتم که مشـابه زنـان کوبانی 
مـا هـم در کشـور خود دخرتانـی را داریـم. مثال هـای آن را 
در نوشـته های خـود آورده ام. فکـر می کنم بـزرگ ترین کار 
در خانـواده ی خـودم اسـت. خانـم مـن حمیرا ثاقب کسـی 
اسـت کـه توانسـته امـروز در حـوزه ی مسـایل زنـان، حـرف 
بزرگـی و دسـت آوردهـای قویـی داشـته باشـد. ایـن برایـم 
قابـل افتخـار اسـت کـه مـن رشیـک زندگیی کسـی هسـتم 
کـه او در جامعـه ی زنـان افغانسـتان تغییـر به وجـود میاورد 
و صدایـی اسـت کـه بـرای بهبـود زندگـی انسـان های دیگر 

موثـر واقـع می شـود. 

از نظـر شـام چـه راه کارهایـی می توانـد بـرای انسـانی 
بـا  نـه  را  زنـان  تـا  باشـد  مفیـد  مـردان  دیـدگاه  کـردن 
و  شایسـته گی  و  تخصـص  بـا  بلکـه  شـان  جنسـیت 
توانایـی شـان تعریـف کنـد؟ توصیـه و پیشـنهاد مـن بـه 
مـردان ایـن کشـور ایـن اسـت که سـواد خـود را بـاال بربند. 
سـواد بـاال ترین مقولـه برای عبور از تفکرات سـنتی اسـت. 
سـواد  بـا  را  داکـرتی  و  ماسـرت  هـر  منی توانیـم  مـا  البتـه 
امـروزه داکرتانـی هسـتند کـه اجـازه منی دهنـد  بگوییـم. 
خانـم شـان از دروازه بیـرون را نـگاه کنـد. بـا سـواد کسـی 
اسـت کـه از نظـر فکـری ارتقـا پیـدا کنـد و بـه یـک درک 
واقعـی از جامعه ی انسـانی رسـیده باشـد. بـه همین خاطر 
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت که هم مـردان و هـم زنـان، میزان 
آگاهـی خـود را از مسـایل انسـانی و حتـا مسـایل مذهبـی 
بـاال بـربد. زنـان باید آگاه شـود و بـا آگاهی اجـازه ندهد که 

قرائـت هایـی بـه نام دین کـه از زبان عامل دیـن بیرون می شـود و در جامعه 
تفسـیر پیـدا می شـود، رسنوشـت آنـان را رقـم بزنـد. اسـالم حـق و حقـوق 
بسـیار خوبـی بـرای زنـان دارد؛ اما امـروز ده فیصد آن هم عملی منی شـود. 
اکـرثی از زنـان در ایـن خصـوص یا حرفی بـرای گفن نه دارند یـا کلن دین 
گرایـی را رد می کننـد. بـه همیـن شـکل مردان بـه خاطر عدم آگاهی شـان 
هیـچ وقـت نه خواسـته انـد دنیای زنانـه را درک کنند و در ایـن خصوص آثار 
مکتـوب را بخواننـد. شـاید کمـرت مـردی حتاٖ آنانـی که ادعای روشـن فکری 
دارنـد، جنـس دوم سـمین دوبـوار را خوانـده باشـند یا زنان مطـرح جهان را 
مطالعـه کـرده باشـند و خواسـته ها و مفکوره های آنان را درک کرده باشـند. 
اگـر مـرد و زن بـه عنـوان انسـان های که هـر دو در یک شـاه راه زندگی قرار 
دارنـد و بـرای بهـرت زیسـن تـالش کننـد، هم دیگـر را حایت کننـد، با هم 
موفـق می شـوند و ایـن باهمـی اسـت کـه می تواننـد مـا را به یـک جامعه ی 

مرفـه و توسـعه یافته برسـاند.

گفت وگو
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اگـر مـرد و زن بـه عنـوان انسـان های که هر دو در یک شـاه 
راه زندگـی قـرار دارنـد و بـرای بهـرت زیسـن تـالش کننـد، 
هم دیگـر را حایـت کننـد، بـا هـم موفـق می شـوند و ایـن 
باهمـی اسـت کـه می تواننـد مـا را بـه یـک جامعـه ی مرفه و 

توسـعه یافته برسـاند.
روابـط  ماسـرت  و  سیاسـی  علـوم  لیسـانس  ثاقـب  مهـدی 
و  فرهنگـی، خربنـگاری  او در مسـایل  اسـت.  امللـل  بیـن 
نویسـندگی، مدت بیسـت سـال اسـت کـه قلم می زنـد و در 
چنـد سـال اخیر بیش تـر روی طنز اجتاعی و سیاسـی کار 
می کنـد. در ایـن اواخـر هفته نامـه ی را روی دسـت گرفتـه 

کـه بـه نوشـن طنـز در جامعـه و کشـور مـی پـردازد.

را،  مـدت شـانزده سـال گذشـته  در  زنـان  کارکردهـای 
فرصت هـا  بـه  توجـه  بـا  می کنیـد؟  بررسـی  چه گونـه 
و  جـدی  نقـش  توانسـته  چه قـدر  زنـان  چالش هـا،  و 
برجسـته داشـته باشـند؟ زمانی کـه مـا بـه کابـل آمدیـم، 
رشایطـی سـقوط طالبان؛ و حضور زنـان در آن زمان، حضور 
کم رنـگ و پـر اضطـراب بـود. خانم هـا در ادارات هم چادری 
امـا  می آمدنـد.  بلنـد  ریش هـای  بـا  آقایـان  می پوشـیدند. 

سـال بـه سـال تغییرات به وجـود آمد. این تغییـرات مرشوط 
بـه ظاهـر هـم نه بـود؛ بلکه تغییـرات در رفتـار، نحـوه ی نگاه 
بـه ارزش هـا و در نحـوه ی تحصیـل زنـان یک تغییر شـگرف، 
بـه وجـود آمـد و زنـان کارهـای مثمر مثـری را انجـام دادند. 
درسـال ۲۰۰۴ خیزشـی داشـتیم به نام کمیته ی مشـارکت 
سیاسـی زنـان افغانسـتان، زنـان جـوان وارد عرصـه شـدند 
و فعالیت هـای بسـیار مثبتـی صـورت گرفـت. زنانی کـه در 
گذشـته کار کردنـد، در مقابـل کج روی هـا صدا بلنـد کردند 
و زمینـه سـاز فعالیـت بانـوان جـوان امـروز شـدند تـا ایـن 
بانـوان بتواننـد بـا گسـرتده گیی بیش تـر، حرف هایـی خـود 
را داشـته باشـند. مـا امـروز می بینیـم کـه اعرتاضات بسـیار 
خوبـی می شـوند؛ زنـان قلـم می زننـد، مدیریـت می کننـد، 
زنـان در پسـت های بسـیار مهـم حکومتـی کار می کننـد و 
حـرف خـود را دارنـد. ایـن نشـان دهنـده ی آن اسـت که در 
پانـزده سـال گذشـته، زنـان کارهـای الزم را انجـام داده اند 

تـا بـه این جـا رسـیده انـد.

در  زنـان  حضـور  بـه  نسـبت  جامعـه  مـردان  دیـدگاه 
اقتصـادی چه گونـه  و  اجتامعـی  عرصه هـای سیاسـی، 
اسـت؟  مـردان سـنتی، محافظـه کار و آن هایـی که مخالف 
حضـور زنـان هسـتند و ایـن مخالفـت را رنـگ و بـوی دینـی 
و  می دهنـد  انجـام  شـکنی هایی  کار  طبیعـن  می دهنـد، 
در مقابـل انسـانی دیگـری کـه زن باشـد، قـرار می گیرنـد. 
امـا مـردان تنهـا در ایـن خالصه منی شـود. مردانی هسـتند 
کـه بـرای حضـور بیش تـر زنـان، بـرای احقـاق حقـوق آن ها، 
بـرای قـوت بخشـیدن بـه مبـارزه ی سیاسـی زنـان، آمدنـد و 
در کنـار خانم هـا ایسـتادند و هـم گام و همراه با آنـان مبارزه 

منودنـد. و همیـن مـردان در فضـای بـاز اجتاعی بـا اصول 
کاملـن تعریـف شـده توانسـتند کـه فعالیت داشـته باشـند. 

اکرثیـت بـاور دارنـد کـه شـانزده سـال فرصتـی خوبـی 
بـرای زنـان بـود تـا بـا کسـب دانایـی و توانایـی، تجـارب 
باشـند؛  گـذار  تاثیـر  جامعـه  در  بتواننـد  تخصـص،  و 
شـام ایـن نقـش را چه قـدر جـدی ارزیابـی می کنیـد؟ در 
گذشـته زنـان بـه خاطـر حضورشـان در جامعـه، سنگ سـار 
شـدند. اتهام هـای مختلفـی بـه آن هـا وارد شـد و تعـدادی 
کشـته شـدند. نادیـا انجمـن، سـتاره، بانواچکـزی و بانوانی 
کـه در نقش هـای مختلفـی حضـور داشـتند، بسـیار شـان 
از بیـن رفتنـد. اگـر مـا بخواهیـم یـک دسـته بنـدی واقعـی 
داشـته باشـیم کـه چه کسـانی واقعن کار کرده انـد و کی ها 
ایـن یـک بحـث  انـد،  زنـان تجـارت منـوده  بـر رس حقـوق 
طوالنـی می شـود کـه نیازمنـد بـاز کـردن قضایـای مختلـف 
اسـت. در جامعـه زنانـی را داریـم، بدون این که کسـی آن ها 
را ببینـد، در چوکی هـای نـرم نشسـته بـر رس حقـوق زنی که 
در دور تریـن نقطـه ی کشـور اسـت، تجـارت می کنـد و یـک 
مافیایـی از زنـان را تشـکیل داده انـد. اما زنانی هم هسـتند 
برآینـد،  مـی  رسک هـا  در  جوانی کـه  زنـان  خصـوص  بـه 
سـینه ی شـان را در مقابـل گلولـه و انفجـار سـپر می کننـد. 
مـا زنـان را در جنبـش تبسـم و جنبـش روشـنایی دیدیـم؛ 
این هـا وقتـی آمدنـد صـدا بلند کردنـد، این عدالـت خواهی 
نـه مردانـه بـود و نـه زنانـه. بلکـه صداهایـی بـود کـه بـرای 
حقـوق انسـانی و انسـانی زندگی کـردن، بلند شـدند. متام 
تالش هـا ایـن بـود کـه جامعـه ای بسـازند تـا در آن عدالـت 

بـرای همـه وجـود داشـته باشـد.  درصفحـه3

خالصـه این کـه دانشـگاه کابـل و در پـی آن خوابـگاه کـه در فضای 
دانشـگاه کابـل موقعیـت دارد تصویـری روشـن و کاملـی اسـت از 
می کننـد،  فسـاد  می کننـد،  امـروزی. رسکـوب  واقعـی  افغانسـتان 
می دزدنـد، می برنـد و بـه خواسـت خودشـان بـرای خـود می آورنـد. 
بـه طـور منونـه؛ در یـک دانشـکده چنـد اسـتاد و کارمنـد از یـک 
و  طالبانـی  حاکمیـت  چپـاول،  غـارت،  بـه  انـد  مـروف  فامیـل 
هـزاران سـخن پنهـان و پوشـیده ای دیگـر. در خوابگاه نیـز اکرثیت 
از کارمنـدان یـا عـروس مدیـره بودنـد یـا دخـرت مامایـش و یـا هـم 

خواهـر و دخـرت دوسـتان نزدیـک اش.
تنهـا دانش جویـان نه بودنـد، در طـول چنـد سـالی که در خوابـگاه 
بـودم بارهـا کارمنـدان زیـر دسـت و معلمه هـای که دوسـتی نزدیک 
بـا مدیـره و یـا آمریـت خوابـگاه نه داشـتند، بـا مـن از بـد رفتـاری و 
کارهـای غیـر قانونـی مدیـره و آمریـت خوابگاه ها سـخن می گفتند.

از سـوی دیگـر: بـی سـوادی و ناتوانی مسـوولین که تاکید داشـتند 
فهمیـده گان روزگار انـد همیشـه و همیشـه دانش جویـان را هفته ها 
درگیـر حـل مشـکالتی می منودنـد کـه حل آن مسـایل یـک روز هم 
طـول منی کشـید. اکرثیـت از کارمنـدان هیـچ معلوماتـی در مـورد 
بـا  وقتـی  نه داشـتند.  شـان  وظایـف  رسـاندن  انجـام  بـه  چه گونـه 
مشـکلی رو بـه رو می شـدیم و می پرسـیدیم، هـاج و واج بـه طـرف ما 
می دیدنـد و در نهایـت عاجـز از پاسـخی پرسـش رشوع می منودنـد 
اگـر  گاهـی  اصلـی.  موضـوع  منـودن  پراگنـده  و  حاشـیه رانی  بـه 
تعویـق  بـه  را  کارش  انجـام  عمـد  بـه  می منـود،  اعـرتاض  کسـی 
می انداختنـد و بـرای هیـچ از ایـن اداره بـه آن اداره می فرسـتادند. 
بـه طـور منونـه؛ در سـال سـوم دانشـگاه، مـن در مـورد مشـکالت 
دخـرتان در خوابـگاه نوشـتم و هفته نامه »جاده ابریشـم« آن را چاپ 
منـود. بعـد از آن گـزارش زمانی کـه چنـد نفـر از وزارت تحصیـالت 
بـرای بررسـی آمدنـد مدیـره خوابـگاه بـه صـورت بسـیار خصوصـی 
بـه یکـی از آن هـا گفتـه بـود؛ در مـورد مـن پرونده هایـی دارد کـه 
نشـان می دهـد همیشـه خـالف قانـون و مقـرره ی خوابـگاه رفتـار 
را  پرونده هـا  از هـان  یکـی  بـود  او خواسـته  از  وقتـی  می منایـم. 
بنابرایـن  بـود.  داده  نشـانش  را  هفته نامـه  مدیـره  بدهـد،  نشـان 
بـه  کـه  بـودم  ایـن  متوجـه  بارهـا  واضـح  و  مشـخص  صـورت  بـه 
و  می دادنـد  هشـدار  مـن  بـه  کوچکـی  مسـئله ای  به خاطـر  عمـد 

می انداختنـد. تعویـق  بـه  مدت هـا  را  موضـوع  اندک تریـن 
سـخن آخـر این کـه: اگـر متـام ایـن مسـایل هم چـون هشـداری در 
نظـر گرفتـه نه شـوند، خفقـان حاکـم بـر فضـای دانشـگاه کابـل و 
مـا  از  را  بسـیاری  زهراهـای  دارد  وجـود  پیرامـون اش  در  آن چـه 
خواهـد گرفـت. زهـرای کـه طنیـن لرزاننـده ی رسود مرگـش تـا ابـد 
هم چـون ابـری سـیاه بـر فضـای خاطـرات ایـن روزهـای دانشـگاه 

کابـل خواهـد چرخیـد.

باهمی زن و مرد؛
گامی به سوی جامعه مدرن

باهمی زن و مرد؛
گامی به سوی جامعه مدرن

میان من و زندگی 
همیشه فاصله یی است

فاصله یی که
مرا به گریز وا می دارد

به گریزی
در خلوت نا مهربان خودم

عطش این فاصله را عاطفه ی باران سیراب خواهد کرد
و گیسوان مرا

دستی که بوی رهایی دهد
میان من و زندگی 

همیشه فاصله یی است
مثل سنگرهای که قهرمانانش فاتحانه در گریز اند

و رسزمین های که
تقویمش با رشم تاریخ آلوده نیست

و انتظار پایان فاصله
بنیاد آدم دیگری ست که

حتا
جنگل های آمازون را مصون منی گذارد

باید بی گریزم
تا

فاصله را بردارم
و جهان را به آتش بکشم

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

هم جنــس گرایانــه، زیســت شناســانه و فــرا مــدرن آن، 
ــی  ــای اصل ــفی و محرک ه ــاد فلس ــوند. بنی ــه می ش پرداخت
جریان هــای فمنیســتی مارکسیســتی، سوسیالیســتی،  و 
ــوده  ــی، ب ــتی و جنس ــی، زیس ــای روان ــتی جنبه ه لیربالیس
انــد کــه بــا عقیــم مانــدن ایــن جنبش هــا در بــه مثــر 
ــدرن آن  ــش فرام ــت و نق ــانی، هوی ــات انس ــاندن مطالب رس
زیرنــام » جنــدر یــا جنســیت « مــورد توجــه  قرارگرفتــه اســت.
ــبی  ــدرن نس ــرا م ــم ف ــدگاه فمنیس ــی دی ــاخصه ی اصل »ش
گرایــی اســت. از نظــر اندیش منــدان ایــن دیــدگاه، هــر 
مکتــب فکــری ماننــد مارکســیزم، لربالیســم و سوسیالیســم، 
ــک  ــان و ی ــورت یک س ــه ص ــا ب ــِی درک واقعیت ه ــه مدع ک
پارچــه باشــند، نــوع ظاهــر فریبــی اســت، زیــرا واقعیت هــا 
ــر از آن اســت کــه در روش واحــد بگنجــد.  بســیار پیچیده ت
برایــن اســاس، تــالش بــرای ایجــاد یــک مکتــب فمنیســتِی 
از  زنــان  را رد می کننــد و معتقدنــد کــه هویــت  خــاص 
می گذارنــد  تاثیــر  یک دیگــر  بــر  کــه  مختلفــی  عوامــل 
ماننــد – ســن، قومیــت، طبقــه و نــژاد، فرهنــگ، جنســیت و 
تجربــه، شــکل می گیــرد. از نظــر آنــان، هیــچ تالشــی بــرای 
کشــاندن ایــن عوامــل بــه اردوگاه ایدئولوژیــک واحــد، مثمــر 
مثــر نیســت.« بدیــن دلیــل؛ مــدل واحــدی از فمنیســم کــه 
بتــوان آن را بــر همــه ی زنــان تحمیــل کــرد، وجــود نــه دارد، 
ــس  ــت.  پ ــب اس ــرد مناس ــک ف ــرای ی ــی ب ــر مدل ــه ه بلک
ــود  ــم وج ــان فمنیس ــان جه ــداد زن ــه تع ــت، ب ــوان گف می ت

دارد.
اتــکای بــه ایــن دیــگاه؛ هــر فرهنگــی، بــرای رفــع  در 
تبعیض هــای جنســیتی، قومیتــی و طبقاتــی پاســخ های 
خــود را دارد و بایــد درمحــدوده ی حــوزه ی فرهنگــِی خــود، 
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. مشــکالت زنــان رشقــی و غربــی 
و حتــی کشــورهای مختلــف بــا یک دیگــر متایــز و راه هــای 

ــاوت اســت. ــز متف ــرون رفــت آن نی بی
بنابرایــن؛ جنســیت درغــرب بــا زمینه هــا و خواســت گاه 
هــای متفــاوت از زمینه هــا و خواســت گاه هــای جامعــه 
و کشــورما شــکل گرفتــه و رشــد یافتــه اســت. ادبیــات و 
اال هیــات منبعــث از یهودیــت و مســحیت در تفســیر از 
جایــگاه زن، بــا تعبیرهایــی نظیــر »بــه وجــود آمــدن زن 
ــس  ــث جن ــه حی ــود زن ب ــا »وج ــرد« و ی ــپ م ــده ی چ از دن
و  برانگیخــت  را  العمل هایــی  وعکــس  واکنش هــا  دوم« 
جنبش هــا و جریان هــای فمنیســتی شــکل گرفــت. و در 
مقطعــی بــا »شــعار زن مــداری« در واکنــش بــه مــرد ســاالری 
ــدن  ــم مان ــا عقی ــه ب ــید ک ــری رس ــه ای از افراطی گ ــه درج ب
ایــن افراطی گــری، نظریــه ی منعطــِف فــرا مدرنیســتی و 

ــرد. ــور ک ــی، ظه ــبی گرای نس
اهمیــت  بــه  معطــوف  کــه  نظریــه  ایــن  چارچــوب  در 
اســت،  جغرافیایــی  و  اجتاعــی  فرهنگــی،  تفاوت هــای 
می توانیــم از مؤلفه هــای فرهنگــی، اجتاعــی و متدنــِی 

بــا شــناخت  و تفکیــک هویــت و نقــش زن و مــرد، هویــت؛ 
ــان  ــم و بی ــا فه ــود دارد و ب ــرد از خ ــه ف ــت ک ــیری اس تفس
ــز می ســازد. نقــش؛  آن نشــانه ها، خــود را از دیگــران متای
الگوهــای رفتــارِی زن و مــرد اســت کــه در اجتــاع انجــام و 
تبییــن می شــود تــا وجــود و تاثیرگــزاری هــر یــک در محیــط 
پیرامــون اثبــات و متجلــی گــردد. زمانــه ی مــا؛ عــری بــرای 
شــناخت هویــت و تفکیــک نقش هاســت. تنهــا در پرتــو 
شــناخت هویــت و تفکیــک نقش هــا، مراتــب مســوولیت 
انســانی و مــدارج نقش هــای جنســیتی قابــل مطالعــه، 
بررســی و شناســایی می باشــند. هویــت و نقــش جنســیتی 
ــزارِی  ــناخت و اثرگ ــانه ی ش ــن نش ــادی تری ــن و بنی مهم تری
زن و مــرد در محیــط پیرامــون اســت کــه نســبت بــه نیازهــا 
ــی و  ــخ یاب ــِد پاس ــانی، فراین ــه ی انس ــته های جامع و خواس
ــده  ــکیل دهن ــث عنارصتش ــه حی ــس ب ــِی دو جن ــخ گوی پاس
دوعنــر  مــرد  و  زن  می گــردد.  میــر  آن،  ســازنده ی  و 
اصلــی و نهــادی بــرای ســاخت جامعــه ی انســانی شــمرده 
می شــوند کــه بــرای رشــد و ســعادت آن، بــه صــورت مــوازی 
بــه نقــش آفرینــی می پردازنــد. ســخن دیگــر؛ زن و مــرد بــا 
ــت،  ــاوت در طبیع ــل تف ــه دلی ــت، ب ــری در خلق ــود براب وج
ــا یک دیگــر، ایفــا  نقش هــای متفــاوت، مــوازی و متکامــل ب
می مناینــد تــا ســاخت پیکــر جامعــه ی انســانی شــکل 
بگیــرد و بــه کــال برســد. چنان چــه ســاختان مســتحکم 
ــکل از  ــدی، متش ــال و کارآم ــتم فع ــک سیس ــا ی ــا و ی و زیب
هــدف  بــرای  متفــاوت  نقش هــای  بــا  متنــوع  عنــارص 
ــن  ــته ها را تامی ــا و خواس ــد و نیازه ــکل می گیرن ــدی ش واح

می مناینــد.
تشــکیل  عنــارص  حیــث  از  مــرد،  و  زن  نقــش  و  هویــت 
ــانی،  ــه ی انس ــر جامع ــاننده ی پیک ــال رس ــه ک ــده و ب دهن
سیاســی  جغرافیاهــای  در  تاریخــی  تحــوالت  ســیر  در 
و  بررســی  مطالعــه،  قابــل  متفاوتــی  وضعیت هــای  بــا 
ــیت  ــی جنس ــای تقلیدی ــند. در آموزش ه ــایی می باش شناس
ــِت  ــرد در جه ــط زن و م ــت در رواب ــرارِی عدال ــدِف برق باه
رفــع تبعیــض جنســیتی کــه ازغــرب منتقــل شــده انــد، 
جنبش هــای  و  ازجریان هــا  منادهایــی  و  شــکل ها  بــه 
ــتی  ــوم فمنیس ــای اول، دوم و س ــام موج ه ــر ن ــانی، زی انس
تحــت تأثیــر افــکار فلســفی مارکسیســتی، سوسیالیســتی و 
لربالیســتی درغــرب، بــدون توجــه بــه جوانــب روان کاوانــه، 

بومــی و تاریخــِی جامعــه و کشــور خــود بــرای جریــان 
ســازیی »جنســیت« یــا »تــوان پویایــی« بهــره بگیریــم. مثــل 
این کــه؛ اصولــن اســالم بــه حیــث متکفــل تبییــن االهیــات 
برخــوردارِی زن و مــرد، از منزلــت یک ســاِن انســانی در 
خلقــت و ارزش برابــر در کرامــت، بــا هــدِف تامیــن رســیدن 
جنســیتی  برنامــه ی  و  دیــن  ســعادت،  و  رســتگاری  بــه 
ــر  ــد تفک ــد و فراین ــی خداون ــام از راهنای ــا اله ــه ب ــت ک اس
و مبــارزه ی »حــرت محمــد« بــه منایندگــی از جنــس مــرد، 
ــه منایندگــی از  ــارِی »حــرت خدیجــه« ب وهم فکــرِی وهم ی
جنــس زن، بــرای برطــرف کــردن انــواع تبعیــض جنســیتی، 
ایــن  بــا  مبــارزه  در  و  کــرد  ظهــور  طبقاتــی  و  قومیتــی 
ــفانه  ــه متاس ــود. ک ــدا من ــهرت پی ــرتش و ش ــا گس تبعیض ه
امــروزه عصبیت هــای قبیله یــی بــه ارث مانــده از دوره ی 
منشــِی  انســان  فرهنگــِی  برآموزه هــای  عربــی،  بربریــت 
بــود،  جنســیتی کــه فلســفه ی اســالم و هــدف پیامــرب 
چیــره شــده و اســالم را بــه انحــراف کشــانده اســت. نقــش 
ــی  ــانس فرهنگ ــهرت رنس ــی و ش ــد تجل ــاد در فراین گوهرش
ــا نشــانه های ادب، هــر  رشق؛ و خلــق فرهنــگ و متــدن، ب
ــتابنده  ــده و ش ــیتی تابن ــارِی جنس ــوی رفت ــاری، الگ و مع
ــر  ــزرگ  و پامی ــان ب ــِی خوراس ــی و متدن ــوزه ی فرهنگ در ح
باســتان محســوب می شــود. ایــن نقــش ارزش منــد؛ ایجــاب 
ــی،  ــزام مــی آورد کــه می بایســت گــروه فکری ی می کنــد و ال
بــرای گوهرشــاد شناســی تشــکیل شــود و نقــش بالنــده ی 
او را بــه حیــث الگــوی مناســب جنســیتی، بــه دانش جویــان 
و جنســیت منشــان تبییــن و متبلورمناینــد؛ تــا بدیــن ترتیــب 
ــر  ــِی دیگ ــناخت شناس ــرای ش ــی ب ــه و بررس ــدان مطالع می
بانــوان مبــارز جامعــه و کشــور، فراهــم گــردد. شــناخت 
ســلطان رضیــه ِی غــوری در برخــورداری از نقــش برجســته و 
تابنــده در آفرینــش فرماندهــی و رهــربی تحــوالت اجتاعی 
و سیاســِی تاریخــی، می توانــد بــرای تقویــت بومــی ســازِی 
الگــوی مناســب  و  و فرهنگــی کــردن جنســیت، ســوژه 
دیگــری قــرار گیــرد. کــه تشــکیل گــروه فکــری در توضیــح، 
ــا و  ــای قابلیت ه ــرای ارتق ــی ب ــون علم ــد مت ــیر و تولی تفس
ــن،  ــن رسزمی ــوان ای ــی بان ــی و اجتاع ــای سیاس ظرفیت ه
ــت و  ــد. موثری ــر افت ــر و کارگ ــر موث ــرت و بیش ت ــد به می توان
اهمیــت نقــش ممتــاز محــل در مدیریــت و رهــربِی امپراتــور 
ــری و اقتــدار جهانــی اکربشــاه، چنــان خالقیــت  ــزرگ باب ب
ــوده اســت کــه ماهیــت اولیــن منــاد دموکراســی  ــز ب برانگی
بــا حکومــت بردبــارِی دینــی وعدالــت مدارتریــن نظــم 
اجتاعــی درتاریــخ جهــان، بــا نشــانه های خلــق و توســعه ی 
و  ماندگارمی شــود  معــاری  و  هــری  ادبــی،  اثرهــای 

ــد. ــدا می کن ــهرت پی ــان ش ــاه جه ــه ش ــرب ب محمداک
بــه پــاس نقــش بالنــده و مهرانگیــزش، تــاج محــل بــه 
مظهــری از عجایــب دنیــا، بــه نــام و یــاد او نهــاده می شــود 
ــه  ــد ک ــان می افت ــه جری ــد ب ــا اب ــخ ت ــواحل رود تاری و در س

بــه تنهایــی می توانــد الگــوی اعجــاب انگیــز و مکانیــزم 
ــیت در  ــش جنس ــای نق ــای ایف ــرای ارتق ــز، ب ــول برانگی تح
جامعــه و کشورباشــد. بانویــی فرهیختــه و توان منــدی از 
ســاکایی ها )ســاکنان وفــادار و اصلــِی رسزمیــن مــا( در 
حــد از نفــوذ اجتاعــی و اقتــدار سیاســی می رســد کــه 
فرماندهــِی ارتــش هزارهــا نفــری را بــه عهــده می گیــرد و در 
یــک نــربد حیــرت برانگیــز؛ شــاه مســتبد، ظــامل و ســتم گری 
ــه نشــانه ی  )کــوروش هخامنشــی ( را دســت گیرمی کند و ب
اجــرای عدالــت، رس او را بــه جــرم خــون آشــامی اش، بــرای 
عــربت در مشــکی از خــون قرارمی دهــد. ایــن فرازهــا همــه 
الهــام  پتانســیل هایی  و  ســوژه ها  وجــود  از  نشــانه هایی 
بومــی شــدن و فرهنگــی  بــرای  برانگیزاننــده  و  دهنــده 
کــردن جریــان ســازِی جنســیت و تــوان پویایــی در حــوزه ی 
فرهنگــی و متدنــی خوراســان شــمرده می شــوند؛ و بــه 
درســتی می تواننــد در برقــراری روابــط عادالنــه بیــن زن 
ــی  ــیتی، قومیت ــای جنس ــواع تبعیض ه ــدن ان ــرد و برچی و م
ــه  ــع شــوند. جهــت دســتیابی ب ــی، مثمــر مثــر واق و طبقات
ــا  ــن مهــم؛ پیش نهــاد می گــردد کــه وجــود جنســیت را ب ای
ــون  ــط پیرام ــای نقــش جنســیتی و تاثیرگــزاری در محی ایف
بــه اثبــات برســانیم. ثابــت ســازِی جنســیت و اثبات گرایــی 
این کــه  مگــر  منی شــود  ممکــن  جنســیتی  نقش هــای 
»گــروه هــای فکــر« بــا کارکــرد تولیــد اندیشــه ایجــاد شــوند و 
در بــاره ی مســایل زندگــی و اهتــام بــه رونــد زندگــِی بهــرت، 
بــه خلــق اثــر و تولیــد مــن بــی پردازنــد تــا بــه صــورت درس 
ــال داده  ــان انتق ــه و مخاطب ــه جامع ــتدل، ب ــای مس آموزه ه
ــت  ــونت ها رخ ــا و خش ــواع تبعیض ه ــو آن ان ــوند و در پرت ش

ــد. بربندن
ــوف  ــک و مخ ــتوهای تاری ــال، در پس ــد ح ــن؛ مانن در غیرای
بربریــت و تحجــر قبیلــه، شــکار دژخیــان و خــون آشــامان 
ــر،  ــان فقی ــرت دهق ــدرک؛ آن دخ ــد ژان ــد. مانن ــم ش خواهی
کــه در ) ۱۴۱۲ م ( در لــورن فرانســه بــه دنیــا آمــد و در 
ــط  ــات توس ــه مقدس ــت ب ــرم اهان ــه ج ــالگی ب ــن ۱۹ س س
مالهــای مســیحی در آتــش ســوزانده شــد. هــزاران نفــِر 
مومــن جاهــل، مراســم ســوخن او را متاشــا می کردنــد 
تــا کشــش ها، خاکســرت جســد او را بــه  دریــای »ســن« 
ــورِی  ــت جمه ــرتِی ارگ ریاس ــد م ــروز در پانص ــد. ام ریختن
ــام  ــه ن ــری ب ــدرک دیگ ــل، ژان ــتان در کاب ــالمی افغانس اس
ــن  ــع تری ــه فجی ــه مقدســات ب ــت ب ــام اهان ــه اته ــده ب فرخن
شــکل ممکــن بــه قتــل می رســد و جــاِن بی جانــش در 
امیــدوارم  خاکسرتمی شــود.  جهالــت  آتــش  شــعله های 
بــا  انســان های  تــالش  و  مســوولیت  احســاس  بــا  کــه 
کرامــت، رونــد پرشــتاب برگشــت بــه گذشــته )از ۲۰۱۸ بــه 
ــف و  ــطا، متوق ــرون وس ــه ق ــدد ب ــر فراتج ــا از ع ۱۴۳۱( ی
فرصت هــای پیرشفــت و نیــل بــه جامعــه ی متجــدد و آهنــگ 

ــردد. ــم گ ــدد، فراه ــرا تج ــر ف ــه ع ــیدن ب رس
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زبــان مردمــان بــدوی باقــی مانــده، در آن زبان هــا واژه مــادر 
برابــر بــا تولیــد گــر و زایــش گــر اســت« )ریــد: 60(

در نتیجــه اگــر دربــاره برتــری مــردان یــا زنــان در خــارج 
از چهارچــوب فرایندهــای واقعــی تاریخــی بحــث منایــم، غیر 
علمــی و پــوچ اســت. در طــول تاریــخ در برتــری زن  و مــرد 
ــی  ــت. یعن ــی  روی داده اس ــمکش و وارونه گ ــوع کش ــک ن ی
اول زنــان بــا بهــره منــدی از موهبــت و بخشــش بیولوژیکــی 
طبعیــت پیــش آمــده انــد، و بعدهــا مــردان بابرخــورداری از 
وضعیــت اجتاعــی کــه زنــان بــه وجــود آورده بودنــد! بــرای 
درک ایــن واقعیت هــای تاریخــی بایــد بکوشــیم کــه بــه دام 
داوری خــود رسانــه کــه از ســوی احســاس آرمانــی یــا پیــش 
ــور  ــه ط ــان ب ــه »زن ــانه ک ــن افس ــاده و ای ــند نیفت داوری باش
طبیعــی در رده پســت تری از مــردان قــرار دارنــد، یــا جنــس 

دوم هســتند، دوری مناییــم.
منابع؛ 

علــم  تاریخچــه    .)1383( مجتبــی.  عارفــی،   .1
کابــل پوهنتــون  انتشــارات؛  کابــل.  باستانشناســی.  

افشــنگ  زنــان.  آزادی   .)1383( ایولیــن.  ریــد،   .2
مقصــودی. تهــران. نــارش؛ گل آزیــن.

ــز  ــز آمی ــزی رم ــودن را چی ــادر ب ــه، م ــاوری( عامیان ــاده ب )م
.)56 منایاندند«)هــان: 

هرچنــد هان طورکــه بنیــان گــذاران فلســفه علمی در 
ایــن پیرامــون ســخن چنــدی بیــان کــرده انــد، همــه جوامــع 
ــا شــده اســت.  ــه کار بن ــر پای ــا حــال ب خــواه در گذشــته و ی
ــش  ــه نق ــود ک ــش نه ب ــان در زای ــی زن ــا توانای ــن  تنه بنابرای
ــات مــاده نیــز  ــازی کــرد، چــون حیوان رسنوشــت ســازی را ب
ــانی  ــژاد انس ــرای ن ــه ب ــد. آن چ ــام می دهن ــش را انج کار زای
ــه کار  ــود کــه مــادری ب ــن واقعیــت ب ــود ای رسنوشــت ســاز ب
منجــر شــد، و بــا هــم آمیــزی مــادری و کار بــود کــه نخســتین 

ــه گــذاری شــد )هــان: 59(. سیســتم اجتاعــی پای
پــس از روی شــواهد علمــی  و بــه نقــل از ایولیــن ریــد 
گفتــه می توانیــم کــه »ایــن مــادران )زنــان( بودنــد کــه بــرای 
نخســتین بــار کار کــردن را در پیــش گرفتنــد و در نتیجــه راه 
رســیدن بــه انســانیت را منایاندنــد. آن هــا تولیــد کننــده گان، 
پیــرشوان  یعنــی  بودنــد،  اصلــی  کشــاورزان  و  کارگــران 
زندگــی علمــی، فرهنگــی و روشــن فکری زنــان در همــه ایــن 
رشــته ها آغارگــر شــدند، تنهــا بــا ایــن دلیــل کــه مــادر بــود 
ــا کار درآمیختــه بــود. ایــن هــم آمیــزی هنــوز در  و مــادری ب

ایــن جاســت کــه مــردم شناســان درســت خــالف 
ــه  ــکا ب ــا ات ــه ب ــای محققان ــات و کندکاوه آن را از روی مطالع
علــم باســتان شناســی می گوینــد، ایــن طبیعــت نه بــود 
ــیتی  ــری جنس ــا براب ــوول ن ــی مس ــای طبقات ــه جامعه ه بلک
می باشــد. چنان چــه »ایولیــن ریــد« در ایــن مــورد آورده 
اســت کــه » ایــن جامعــه طبقاتــی بــود نــه طبیعــت کــه 
ــر اجتاعــی محــروم  ــان را از حــق رشکــت در وظایــف برت زن
کــرد و تاکیــد اصلــی بــرای وظایــف حیوانــی – مــادری 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــان ب ــه زن ــرد ب ــت ب ــن دس ــت. ای گذاش
ــه اجــرا شــد. از یــک ســو مــادری، منایان گــر  افســانه دوگان
ــر  ــان ب ــده زن ــای زاین ــه از اندام ه ــود ک ــی ب ــی بیولوژیک بالی
می خواســت و ازســوی دیگــر همــه بــا ایــن ماتریالیســم 

نگرش تاریخی
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زنــان جــز الینفکــی از نظــام هســتند و نیمــی از پیکــره 
جامعــه را تشــکیل م  دهنــد. ایــن کمیــت آنــان در رابطــه بــا 
ســهم ایشــان در عرصه  هــای اجتاعــی، فرهنگــی، سیاســی 
ــواره در  ــرش هم ــن ق ــت. ای ــر اس ــیار نابراب ــادی  بس و اقتص
معــرض شــدیدترین برخــورد قرارداشــته انــد. در طــول تاریــخ 
از ســوی افــراد حاکــم بــاالی آنــان ظلــم صــورت گرفتــه 
اســت. از یــک ســو تحــت ســیطره عوامــل ســودجوی حاکــم 
ــردان  ــتم م ــم و س ــورد خش ــوی دیگرم ــود و از س ــه ب برجامع
هــان جامعــه قــرار می گرفتنــد. یــا بــه قــول دیگــر در وضــع 
برحــال؛ هــم کارفرماینــد و هــم بهــره کشــی می کننــد و هــم 
ــد.  ــتم می بینن ــی س ــی خانواده گ ــق برده گ ــه از طری در خان
مــورد  در  بایــد  تــازه  کــه  دارد  جــا  ســبب  بدیــن 
اقتصــادی،  پیرشفــت  در  زنــان  نقــش  فعالیت هــای 
نویســنده گان  بپردازیــم.  روشــن گری  بــه  اجتاعــی 
پیشــین همــواره ســابقه واقعــی و دســت آورد آنــان را نــا 
ــای  ــه، کارکرده ــم گرفت ــت ک ــان را دس ــوه داده، آن ــز جل چی
ــا  ــیوه و ب ــان ش ــا ه ــت ب ــد. درس ــرده ان ــف ک ــان را تحری آن
کارگــران  پیروزی هــای  و  کوشــش ها  کــه  داليــل  هــان 
ــد.  ــه ان ــده گرفت ــا دی ــور را ن ــده کش ــتم دی ــای س و اقلیت ه
جایــگاه ایــن قــرش را نــه در تحــول سیاســی بیــان داشــته و 
نــه درســاختار و تحــول اجتاعــی، کــه نهایــت ضعــف تاریــخ 

می دهــد. نشــان  را  نــگاران 
ــش انســان در روی  ــخ پیدای ــدو تاری ــان همــواره از ب زن
در  نهایــت چشــم گیری  فعالیت هــای  الــی حــال  زمیــن 
ــش را در  ــن خوی ــای نوی ــته و فعالیت ه ــا داش ــام عرصه ه مت
طــول تاریــخ بــه منایــش گذاشــته اســت. امــا شــوربختانه از 
ــاد شــده هــم متــام  ــاد نه شــده، اگــر ی ــان ی فعالیت هــای آن
فعالیت هــای آنــان را دســت آورد مــردان خوانــده و درج اوراق 

تاریــخ منــوده اســت. 
ــی  ــم باستان شناس ــای عل ــات و کاوش ه از روی مطالع
بــه وضاحــت دیــده می شــود کــه زنــان در فعالیت هــای 
اقتصــادی خانــواده نقــش برجســته ی داشــته اســت. مــردان 
اغلــب بــرای شــکار از خانــه بیــرون می شــدند، زنــان از 
دســت داس هــا و یــا هــم از چوب هــای دراز نــوک تیــز 
در نزدیکی هــای منزلــش بــرای بیــرون آوردن ریشــه های 
نباتــات و علوفه هــای کــه قابــل خــوردن بــود مــی پرداخــت. 
مــردان وقتی کــه از شــکار بــاز می گشــتند، بــا خــود چیــزی 
را مــی آوردنــد و یــا هــم نصیــب آن منی شــد و دســت خالــی 
بــاز می گشــتند. زنــان بودنــد کــه بــرای آنــان غــذا از جنــس 
علوفه هــای طبیعــی و کوهــی کــه بــا دســت داس هــای 

از گوشــت  هــم  یــا  و  مــی آورد.  بــود  آورده  بیــرون  خــود 
ــه  ــس گفت ــرد. پ ــه می ک ــذای را تهی ــکار غ ــده ای ش آورده ش
ــه و  ــان توش ــرای آن ــه ب ــد ک ــان بودن ــن زن ــه ای ــم ک می توانی
غــذا را آمــاده مــی ســاختند. زنــان در اهلــی ســازی حیوانات 
وحشــی نیــز نقــش برازنــده دارنــد. بــه وضاحــت چنیــن بایــد 
ــی ســازی  ــه اهل ــدام ب ــان اق ــار زن ــن ب ــرای اولی گفــت کــه ب
ــوه و  ــکاری از ک ــردان ش ــون م ــت. چ ــوده اس ــات من حیوان
ــام  ــد از امت ــا بع ــد، ت ــی آوردن ــی م ــا را وحش ــت ها آن ه دش
ذخیــره انبــار تعمــه اش بکشــند. امــا زنــان بــا آن همــه 
مهربانــی کــه داشــتند و دارنــد حیوانــات شــکار شــده ی 
زنــده را در مکانــی نــگاه می کردنــد، نــوازش می دادنــد و 
ــفند  ــون گوس ــوان چ ــودن حی ــک ب ــورت کوچ ــم درص ــا ه ی
بــه وی شــیرمی دادنــد. مردان شــان دوبــاره بــه فعالیــت 
ــان  ــی ســازی آن ــاز می گشــتند و از اهل گــردآوری و شــکار ب
ــز  ــش نی ــف آت ــایل کش ــور مس ــن ط ــد. همی ــرب بودن ــی خ ب
بــرای اولیــن بــار توســط زنــان در عرصــه فعالیت هــای بــرش 
ــت  ــه دس ــز ب ــت و پ ــای پخ ــون فعالیت ه ــت. چ ــاده گش پی
زنــان بــوده. از ایــن ســبب گفتــه می توانیــم کــه زنــان نقــش 
برازنــده ی درکشــف آتــش نیــز داشــته اســت. چنان چــه 
در ایــن مــورد عارفــی در کتابــش آورده اســت »بعــد از دوره 
ــا  ــع آوری میوه ه ــردان، جم ــوص م ــکار مخص ــتورین، ش مس
و علوفه هــای وحشــی مربــوط زنــان و ســاخت ابــزار مربــوط 

ــی، 1383: 17(. ــود« )عارف ــردان ب ــره م پی
در دوره قدیــم نخســتین پیرشفــت اجتاعــی، این زنان 
بودنــد کــه برشیــت را از قلمــرو حیوانــات بیــرون کشــیدند. 
ــه  ــخت ترین مرحل ــتین گام س ــن نخس ــه برداش از آنجایی ک
نــا گزیریــم کار و نقــش اجتاعــی و اقتصــادی  اســت، 
زنــان را رسنوشــت ســاز ارزیابــی کنیــم. دســت آوردهــای 
آن هــا در رشــته های تولیــد )اقتصــادی(، فرهنگــی و زندگــی 
روشــن فکری متــدن را امکان پذیــر ســاخت. اگرچــه صدهــا 
ــن  ــی را بدی ــاد اجتاع ــان بنی ــا زن ــود ت ــال الزم ب ــزار س ه
شــیوه برقــرار کنــد، امــا چنــان اســتوار و خــوب پایــه گــذاری 
ــار هــزار ســال شــهر نشــینی و  ــر از چه ــد کــه در کم ت کردن
متــدن بــه شــکل امــروزی و معارصخــود درآمــد و رنــگ بــوی 
ــن  ــه بزرگ تری ــت. از جمل ــود گرف ــه خ ــدن را ب ــه ش مدرنیت
نقــش زنــان را می تــوان زاینده گــی و پــرورش دهــی یــاد 

کــرد.
بســیاری از دانش منــدان و انســان شناســان ماننــد 
گــوردن چایلــد، رسجیمزفریــزر و میســون بــه ایــن بــاور انــد  
کــه؛ »زنــان نقــش مهمــی در تعالــی بخشــیدن بــه نــوع بــرش 
ــازی کــرده اســت.  ــرای خــروج از اقتصــاد بــدوی، ســاده ب ب
ــه طــور خالصــه در دوره کــه مــردان متــام وقــت شــکارگر  ب
پایــه ای،  ابزارهــای  بیش تــر  زنــان  بودنــد،  جنگ جــو  و 
پیرشفت هــای  آغــاز  نقطــه  در  را  تکنیک هــا  و  مهارت هــا 
اجتاعــی بــه وجــود آوردنــد. از جمــع آوری مــواد غذایــی بــه 
باغبانــی و ســبزی کاری و ســپس بــه کشــاورزی رســیدند. از 
ــد: ســفال گری،  ــان هرهــای کار دســتی گوناگــون مانن می
ــود  ــه ی خ ــازی را پیش ــه س ــی و خان ــه باف ــازی، پارچ چرم س
پایه هــای گیاه شناســی، شــیمی،  آنــان  بودنــد.  ســاخته 

ــه  ــز ب ــی را نی ــای علم ــاخه ی دانش ه ــایر ش ــازی و س دوا س
ــد، 1383: 40(. ــد« )ری ــود آوردن وج

ــاور اســت کــه »متــام جامعــه در دو  انگلــس بــه ایــن ب
ــدرت  ــد و ق ــدرت تولی ــارت از ق ــه عب ــت ک ــتوار اس ــه اس پای
زایــش می باشــد«. در این جــا بــه دو واژه هم گــون )زایــش و 
تولیــد( برخــورد می کنیــم، امــا منظــور انگلــس را بــه خوبــی 
ــدرت  ــن دو ق ــس از ای ــدف انگل ــه ه ــم ک ــت می توانی دریاف

ــد.  ــان می باش ــا زن هان
امــا در جــای دیگــری همیــن دانش منــد و انســان 
شــناس چنیــن می گویــد؛ »در اثــر فعالیت هــای تولیــد بــود 
کــه نــوع بــرش از دنیــای حیوانــی گــذر کــرد«. کــه بــاز هــم 

ــد. ــان می باش ــورد زن ــده ی در م ــد کنن ــه متجی جمل
ولــی بــاز هــم دیــده می شــود کــه زنــان تحــت قیومیــت 
ــود.  ــده می ش ــت خوان ــرار دارد و فرودس ــرد ق ــان های م انس
ــود  ــکایت خ ــنودی و ش ــه ناخوش ــرای این ک ــه ب ــن هم ــا ای ب
را بــه رصاحــت بیــان کنــد و خواســته های خــود را بــرای 
زندگــی پــر بارتــر بــا نگــرش گســرتده تر از آن چــه هــم 
اکنــون در آن محصــور هســتند، تدویــن کنــد بــا مشــکل رو 
بــه رو هســتند. ایــن مســئله بــا چنــان میــزان و گســرتده گی 
ــت را  ــی اقلی ــا گروه ــان تنه ــئله زن ــت، مس ــب آور نیس تعج
ــرش  ــوع ب ــی از ن ــده نیم ــان مناین ــون زن ــرد چ در برمنی گی
ــن و  ــاس تری ــه حس ــان ب ــوع زن ــته موض ــن گذش ــد. از ای ان
ــا  ــی ی ــبات جنس ــد مناس ــأله مانن ــن مس ــز تری ــث برانگی بح
پیوندهــای خانوادگــی و ســایر مناســبات خصوصــی آدم هــا 

ــاط دارد.  ارتب
یکــی از بزرگ تریــن موانــع نه بــود اطالعــات واقعــی در 
بــاره پیشــینه تاریخــی زنــان و خانــواده اســت. بدیــن ســبب 
ــده و افســانه های را کــه در  ــی خربمان ــز ب ــان از همــه چی زن
ــس  ــواره ح ــان هم ــد. زن ــی پذیرن ــد، م ــه ان ــا بافت ــاره آن ه ب
می کننــد در جایــی، بــه طریقــی و از ســوی نیروهای کــه 
نــا مرئــی انــد دچــار قیــد و بنــد شــده و بــه وضعیــت پســت 
خــود رانــده شــده اســت. امــا منی داننــد کــه ایــن واقعیــت 
ــن  ــد ای ــد بدانن ــه را بای ــت؟ آن چ ــده اس ــش آم ــه پی چه گون
اســت کــه مــا چه گونــه بــه ایــن وضــع کشــیده شــده ایــم؟ و 

چــه کســانی مســوول انــد؟ 
بــی جــا نه خواهنــد بــود کــه تاملــی روی موضــوع 
علــت فرودســتی زنــان )جنــس دوم( داشــته باشــیم، بــا اتــکا 
ــه منابــع علمــی و کتــوب معتــرب انســان شناســان چنیــن  ب
ــم  ــی، می توانی ــته های تاریخ ــل گذش ــه دلی ــم؛ ب ــی آوری م
نادرســتی ایــن افســانه را کــه زنــان همــواره فرودســت بــوده 
ــم.  ــت کنی ــت را ثاب ــوده اس ــه ب ــا در خان ــای آن ه ــد، و ج ان
ــام  ــه ن ــناس ب ــان ش ــاالری انس ــادر س ــوری م ــر تی ــون اگ چ
»بــری فُلــت« را بــا نظریــه )کار- بنیــادی( یعنــی خواســت گاه 
ــم،  اجتاعــی انگلــس )زایــش و تولیــد( را روی هــم بگذاری
ــد،  ــان موجــود خانه گــی نبودن ــه تنهــا زن در می یابیــم کــه ن
بلکــه ســازنده و نگهبــان نخســتین ســازمان اجتاعــی بــرش 
ــن  ــاع چنی ــذر اجت ــد گ ــواره رون ــا هم ــرای م ــوده. ب ــز ب نی
آموختانــده اســت کــه زنــان همیشــه جنــس فرودســت بــوده 

ــه2 ــد.        درصفح ان
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