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آناهیتا راتب زاد اولین زن سیاستمدار افغان بود که در سال 
۱۹۶۵ به عنوان نامزد حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 

دوره دوازدهم به شورای ملی افغانستان راه یافت و دو دور 
نماینده کابل در مجلس نمایندگان بود.او در همین سال سازمان 
دموکراتیک زنان افغانستان را بنیاد گذاشت. این سازمان یکی از 
اولین نهادهای فعال حقوق زنان در افغانستان به شمار می رود و 

سرانجام در سن ۸۳ سالهگی در آلمان درگذشت.

به نقل از Ariana news : »مقامات محلی سرپل خبر داده اند که یک 
دختر دوازده ساله در این والیت پس از خوردن مرگ موش به صورت 

اشتباهی، جان باخته است«.
اسداهلل حبیبی آمر امنیت فرماندهی پولیس سرپل گفته است که دختری 
به نام فرشته در روستای بغاوی بلوچ مرکز این والیت با خوردن مرگ 
موش به صورت ناخواسته، جان باخته. اسداهلل حبیبی اضافه می کند که 
هر چند خانواده اش فرشته را به بیمارستان والیتی سرپل رسانده بودند 

اما داکتران موفق به نجات وی نه شده اند.
برخالف ادعای آمر امنیت اما مسوولین اموز زنان والیت سرپل در مورد 
نتیجه خشونت های  این روی داد گفته است که: فرشته ی 12 ساله در 
صورت  به  می بازد.  جان  سپس  و  زده  خودکشی  به  دست  خانواده گی 
امور زنان والیت سرپل در مورد خودکشی  دقیق تر نسیمه آرزو رییس 
فرشته گفته است: فرشته پس از مشاجره با مادرش ادویه مرگ موش 

خورده و سپس جان باخته است.
این در حالی ست که مسوولین ریاست امور زنان چندی قبل از کاهش 40 

درصدی آمار خشونت ها در برابر زنان خبر داده بودند. اما فعاالن مدنی این 
والیت ابراز کرده اند که آماز قضایای خشونت کاهش نیافته بلکه به دلیل 

افزایش نا امنی بیش تر زنان قادر به ثبت قضایای خشونت ها نه شده اند.
سرپل یکی از والیاتی تحت تسلط طالبان بوده و هست، بنابراین با در 
نظر داشت این مسئله: ما بارها و بارها شاهد خشونت و کشتار زنان در 
این والیت بودیم. بارها مکاتب دخترانه مسدود شده و زنان را محاکمه ی 
صحرایی نموده اند. در این باره مسوولین والیتی به صورت مکرر از افزایش 
نا امنی ها ابراز نگرانی نموده و اضافه کرده اند که: به دلیل مشکالت امنیتی 
چالش های  و  مشکالت  از  تا  کنند  سفر  والیت  این  در  نمی تواند  کسی 
فراروی زنان آگاهی یابند و نیز افزایش نا امنی ها و حاکمیت طالبان باعث 
شده که بسیاری از قضایای محاکمه های صحرایی و خشونت علیه زنان 

پوشیده  پنهان باقی بمانند.
از آن جایی که ناامنی روز به روز شدت می یابد وضعیت زنان در مناطق 
امثال سرپل نگران کننده است. بدتر از همه زنان حتا نمی توانند به تنهایی 
بیرون از خانه و منطقه بروند، چه رسد به این که آن ها آمار خشونت علیه 
شان را ثبت و بیان کنند. با این حال به دور از سنجش ایده های رویایی 

برای حل مشکالت زنان، تنها یک پرسش باقی می ماند که:
زنان در آن جا به کجا خواهد رسید؟

چه گونه زندگی خواهد کرد؟
سازمان ملل و مسوولین چه کاری برای بهبودی وضعیت در آن جا در 

نظر دارند؟
تا به کی دست زیر زنخ گرفته منتظر خبرهای ناگوار از این والیت باشیم؟ 
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من نمی خواهم ادامۀ کار همان زن های 
باشم که همیشه نقاب گذاشته اند و 
همیشه از هویت شان و از بودن شان 
انکار کرده اند، من کار خود را با دید 
واقعی زن شروع کرده و ادامه میدهم.

کریمه شربنگ

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

وجودش را از چه خاکی برداشته؟ لباس وجودش را از 
چه پشم و پنبه ای رشته؟ و این نهال را در چه رسزمینی 

کاشته است؟
آیا در کارگاه خلقت، زن آفرینشی جدای از مرد داشته؟ 
یا او را از هامن جنس آفریده؟ و از کدام »نی« و کدام 

»نفخه«، »نفخه ی« حیات ملکوتی در او دمیده است؟
در تداوم حیات و بقای نسل و تکثیر مثل، نقش زن 

چه بوده است؟
در میدان اخرتاع و ابتکار و نوآوری، سهم زن را باید 

مشخص منود.
شکوفایی هرنها، خلق زیبایی ها و ظرافت و لطافت های 
زندگی تا چه حد مدیون تالش های زن می باشد؟ سهم 
انسان های  تربیت  در  برشی،  اجتامع  اداره ی  در  او 

شایسته و تبه کار چیست؟
غارت ها،  و  قتل ها  کشی ها،  لشکر  و  جنگ ها  در 
شکست ها و پیروزی ها، حامسه ها و شور آفرینی های 

تاریخ، زن را چه جایگاهی است؟
و  حسادت ها  کینه ها،  و  مهرها  بغض ها،  و  حب 
چه  برش  فدایی های  خود  و  خودبینی ها  سخاوت ها، 

مقدارش مربوط زن می باشد؟
باالخره این ها و ده ها موضوع دیگر، زمینه ی تحقیقات 
که  بود  خواهد  متنوع  علوم  رشته های  متخصصین 
دایره املعارف بزرگ زن را به وجود می آورد و تا اندازه 
ای شخصیت ناشناخته ی او را از جنبه های گوناگون 

می شناساند.

در طول تاریخ پر ماجرای برش، زن تاریخی غم بار دارد و 
رسگذشتی بسیار که برای تبیین و تحلیل زندگی اش، 
گذاری  رسمایه  باید  مختلف  و سده های  فصل ها  در 
بیش تری کرد و دایره املعارف قطور و گسرتده ی این 
موجود را به دقت و با ژرفایی و ظرافت تا آینه ی آیین 
زن، شکل و شامیل زندگی او را انعکاسی روشن بخشد 

تا باشد دوران حیاتش را بهرت به منایش گذارد.
آنانی که برای شناخت این مهم، تنها بخشی از زندگی 
زن را مطالعه کرده اند و می خواهند از یک زاویه و یا از 
یک گوشه، مجموعه ی متفاوت زندگی او را بشناسند، 
عاقبت به قسمتی و زاویه ای هم از این ماهیت، دست 
منی یابند، زیرا دیدهای گوشه ای و نگاه های زاویه ای 

نتیجه ی جز شناخت های محدود زاویه ای نه دارد.
برای شناسایی و شناخت زن باید دیدی به مجموعه ی 
زندگی انداخت و در ابعاد مختلف و زمان ها و قرن های 
گوناگون جای پای او را دید و میزان تاثیر حضور این 
و  حرکت ها  ایجاد  استعدادها،  رشد  در  را،  مخلوق 
حرارت ها، جنگ و صلح و تکمیل حیات و بقای نسل… 

به دست آورد.
باید دید زن از کجا آمده؟ دست توان مند آفرینش، گل 

گزارش

دایره المعارف بزرگ زن
زنانیکهاجازهبیرونرفتنازخانهرانهدارند،
چهگونهخشونتعلیهشانراگزارشکنند؟

برای تساوی جنسیتی
نگاه ها به جهان باید از
انحصار مردانه برایند؛
برای تغییر باورهای ناپسند؛ معرفت شناسی، تلقی ها و تفاسیر زنانه باید 

عرضه شود. زنان حق دارند به جهان از دید خود نگاه کنند، احساسات 
و عواطف زنان به مراتب قوی تر نسبت به مردان است.

گرفته شده از پایگاه انترنتی کاروان
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ــاله گی از  ــج س ــن پن ــن، در س ــرت و دور از وط ــار مهاج در دی
ســایه پــر مهــر مــادر و در ســن شــش ســاله گی از نعمــت پــدر 

محــروم گردیــدم. 
ــراز و  ــا و ف ــه ی چالش ه ــا هم ــادرم ب ــدر و م ــات پ ــد از وف بع
ــطه  ــطح متوس ــا س ــم ت ــار برادران ــی، در کن ــیب های زندگ نش
درس خوانــدم. در ســن چهــارده ســاله گی ازدواج منــودم و 
دو ســال پــس از ازدواج اولیــن فرزنــد دخــرت و بــه تعقیــب آن 
ــه مــدت  ــه همیــن دلیــل ب ــد شــدند. ب ــد دیگــرم متول دو فرزن
ــا تالش هــای خــودم  شــش ســال از تحصیــل بازمانــدم. امــا ب
و تشــویق خانــواده توانســتم، بــه صــورت شــبانه در عــامل 
مهاجــرت درس را تــا مقطــع پیــش دانشــگاهی ادامــه دهــم. 
کــه در متامــی ایــن مراحــل نقــش دو زن در زندگــی ام خیلــی 
برجســته هســت اولیــن قهرمــان زندگــی ام خانــم بــرادرم بــود 
کــه تــا ســن 14 ســاله گی نقــش مهمــی در تربیــت و انگیــزه 
ــادر  ــی ام م ــان زندگ ــن قهرم ــت و دومی ــی ام داش دادن زندگ
همــرم بــود کــه ماننــد کــوه پشــتم بــود و حامیتــم می کردنــد 
و هنــوز نیــز حامــی خــوب مــن هســتند و امیــد کــه ســال های 

ســال ســبز باشــند. 
ــا  ــه وجــود آمــدن دولــت موقــت ب ــا ب بعــد از کنفرانــس بــن، ب
انگیــزه ی خدمــت دوبــاره همــراه خانــواده بــه وطــن بازگشــتم. 
بعــد از بازگشــت نیــز بــه دالیلــی مشــکالتی، چنــد ســالی از 
درس و دانشــگاه بــه دور مانــدم. امــا هیچ گاهــی داشــن 
مــدرک دوازده مــرا قانــع نه کــرد بلکــه همیشــه در تــالش ادامــه 
تحصیالتــم بــودم. بعــد از اخــذ وظیفــه در وزارت انکشــاف 
دهــات و رســیدن بــه اســتقالل مالــی و تــالش شــبانه روزی، 

در رشــته ژورنالیــزم شــبانه دانشــگاه کابــل کامیــاب شــدم.
بــا مدیریــت منــودن کارهــای خــود در کنــار وظیفــه ی اداری، 
منــزل،  امــورات  بــه  رســیدگی  فرزنــد،  پنــج  از  پرســتاری 
ــه  ــا ب ــردم. ام ــش ب ــی پی ــه خوب ــز ب ــش را نی ــالت خوی تحصی
ایــن کارهــا قانــع نه شــدم و در کنــار متــام فعالیت هــای 
ذکــر شــده در تلویزیــون راه فــردا نویســندگی، کارگردانــی 
ــرای  ــا اج ــن ب ــودم. م ــاز من ــز آغ ــایه را نی ــه س ــی برنام و نطاق
برنامــه ســایه برخــالف همــه اشــخاص کــه از خشــونت علیــه 
ــت،  ــدرت، خالقی ــتم ق ــد، خواس ــت زن می گفتن زن و مظلومی
شــجاعت، توان منــدی و پیرشفــت زنــان افغانســتانی را بــه 
ــوان را تشــویق منــوده و  ــق بان ــن طری ــش بگــذارم و از ای منای
ــدی هــای خــود  ــوق و توان من ــان از حق ــه زن ــزه بدهــم ک انگی
ــه تعالــی برســند  ــا مــردان ب آگاه شــده و در جامعــه هــم گام ب

ــه دارد.  ــه ادام ــن برنام ــوز ای ــا هن ــه ت ک
باالخــره بــا متام مشــکالت توانســتم در ســال ۱۳۹۳ لیســانس 
خــود را از رشــته ژورنالیــزم بــا موفقیــت بــه پایــان برســانم و بــه 
تعقیــب آن دوره ماســرتی خویــش را در رشــته علــوم سیاســی 

بــا چــه مشــکالت و مشــقت هایــی 
ــه رو بــوده ام از تــوان ایــن نوشــته  روب
خــارج اســت کــه مبانــد پیش خــودم.

ــر  ــی بزرگ ت ــم کم ــه فرزندان ــاال ک  ح
ــی  ــام کارهای ــار مت ــد در کن ــده ان ش
کــه قبــالً ذکــر شــده، ریاســت کمیتــه 
هــای زنــان »شــورای چهــل دخــرتان« 
ــی  ــورای هامهنگ ــان »ش ــه زن و کمیت
عهــده  بــه  نیــز  را  بهســود«  اقــوام 
ــرای  ــی ب ــه و دســتاوردهای خوب گرفت
ــه  ــا ب ــته ام، ام ــق داش ــان آن مناط زن
گام هــای  بتوانــم  این کــه  خاطــر 
راســتای  در  را  بهــرتی  عملــی 
پیش رفــت زنــان بــردارم، اقــدام بــه 
تاســیس یــک نهــاد زنانــه بــه نــام 
ــعار  ــا ش ــد« ب ــان توان من ــازمان زن »س
)خودکفایــی زنــان از طریــق اشــتغال 
و آمــوزش( کــردم. چــون بــا توجــه بــه 
ــه  ــی ک ــانه ای و تحقیقات ــای رس کاره
در دوره ماســرتی خــود بــرای زنــان 
ــه  ــر از هم ــودم و مهم ت ــام داده ب انج
رسزمینــم  همیــن  از  مــن  این کــه 
و بــا متــام وجــودم مشــکالت زنــان 
رسزمینــم از فقــر گرفتــه تــا مهاجــرت، 
کار شــاقه، تحقیــر، خشــونت و... را 
بــا متــام وجــودم درک کــرده ام، فکــر 
ایــن حــوزه  در  می کنــم؛ می توانــم 

ــم.  ــی کار کن ــه خوب ب
ــه دور از  ــه و ب ــه همیــن خاطــر تعهــد ســپرده ام کــه صادقان ب
شــعار عمــل کنــم هم چنــان کــه در زندگــی خــود بــه صــورت 
عملــی نشــان دادم کــه زندگی زناشــویی، فرزندان و مشــکالت 
منی توانــد مانــع تحصیــل و پیش رفــت یــک زن باشــد بــه 
رشطی کــه خــودش بخواهــد و بــه خودآگاهــی درونــی رســیده 
باشــد و مدیریــت زمــان و برنامــه درســت داشــته باشــد. 
عملــن نشــان دادم کــه هــر شــخص می توانــد چندیــن کار را 
ــه  ــد. زمانی ک ــت کن ــام داده و مدیری ــی انج ــه خوب ــان ب هم زم
بــه گذشــته هــای دور برمی گــردم و بــا خــود می اندیشــم اگــر 
ــه داری و  ــه خان ــاله گی رصف ب ــن 14 س ــد از ازدواج در س بع
فرزنــد داری اکتفــا کــرده و ازدواج و زندگــی مشــرتک را بهانــه 

ــل و  ــال تحصی ــه دنب ــه نشــینی می دانســتم و ب ــرای خان ای ب
ــا دغدغــه  ــون تنه ــودم اکن کار در عرصه هــای فرهنگــی منی ب
ام ایــن بــود کــه وقتــی عروســی مــی روم چــه لباســی بپوشــم؟ 
ــار  ــون در کن ــا اکن ــزم؟ ام ــی بپ ــه غذای ــب چ ــر از آن ش و فرات
ــان  ــه متــام زن متــام ایــن دغدغه هــای در ســطح وســیع تری ب

ــز اســت.   ــن دل انگی ــز می اندیشــم و ای کشــورم نی
مــن بــا هــامن احســاس تعهــدی کــه در قبــال زنــان و کشــورم 
ــان کــه یــک ســازمان  دارم، در مــدت کوتاهــی در ســازمان زن
بــا هــم کاری متــام هــم کاران  کاملــن مســتقل می باشــد 
رضــاکارم کــه پشــتیبان خــوب مــن و ســازمان بودنــد و متــام 
پیرشفت هــای ســازمان را مدیــون آن هــا هســتم، ابتــکارات 
خوبــی بــه خــرج داده کــه در قــدم اول در حصــه اخــذ بورســیه 
اولیــن  و  کار منــوده  و خارجــی  داخلــی  تحصیلــی  هــای 
ــاح  ــل افتت ــو« را  در کاب ــل بان ــم گاه موبای ــوزش گاه و ترمی »آم
ــر  ــش گوه ــازمان، بخ ــتی س ــع دس ــش صنای ــان بخ و هم چن
ــوان، برنامه هــای آگاهــی  ــرای بان تراشــی و گوهــر شناســی ب
دهــی، تولیــدات وطنــی ماننــد مربــا و ترشــی را فعــال منــوده 
ــد و  ــا کار می کنن ــن در آن جاه ــوان عمل ــن از بان ــا ت ــه ده ه ک
از خدمــات ســازمان بهــره می برنــد. مــن بــرای آینــده نیــز 
پالن هــای خوبــی روی دســت دارم کــه بــا هــم کاری اعضــای 
ســازمان، حامیــت مســوولین و مــردم بــه مرحلــه اجــرا خواهــم 

ــت.  گذاش
ــر روی  ــم ب ــه در گفته های ــه همیش ــی دارم ک ــن دیدگاه های م

آن هــا تاکیــد دارم کــه:
1. یــک زن اگــر خــودش بخواهــد و اراده کنــد هیــچ مشــکلی 
منی توانــد ســد راه او باشــد، زنــان بــه انــدازه ی توان منــد 
ــه خوبــی حــل بســازند. هســتند کــه بتوانــد متــام موانــع را ب

2. نــگاه بــه زن نه بایــد پــروژه ای باشــد، هــر شــخص می توانــد 
تولیــد کننــده و کار آفریــن خوبی باشــد.

3. در حــوزه زنــان بایــد کم تــر شــعار داده شــود و بیش تــر 
ــرد. ــورت بگی ــل ص عم

4. اگــر یــک زن آمــوزش ببینــد و آگاه باشــد یــک نســل آگاه 
خواهــد شــد.

ــه یــک هم وطــن خــود کمــک منــوده و  5.هــر شــخص اگــر ب
ــاورد دیــن  ــه وجــود بی ــا تحولــی در زندگــی و دیدگاه شــان ب ی

خــود را نســبت بــه جامعــه و زنــان ادا منــوده اســت.
همیــن  از  متشــکل  ام  زندگــی  ســاختارهای  متــام 
ــم  ــه راه ــم ب ــا می خواه ــن دیدگاه ه ــا همی ــت و ب دیدگاه هاس
ادامــه دهــم و از همــه کســانی که تــا اکنــون کمــک و حامیتــم 
ــند  ــن باش ــی م ــابق حام ــد س ــم مانن ــم بازه ــد می خواه کردن
بــه شــمول همــرم کــه ایشــان نیــز نقــش برازنــده ای در متــام 

ــته.  ــی ام داش ــوالت زندگ تح
ــا اگــر یــک نفــر  ــه دســت نــرش ســپردم ت زندگــی نامــه ام را ب
ــاید  ــر ش ــک نف ــامن ی ــی ه ــد، در زندگ ــده آن باش ــم خوانن ه
تلنگــری باشــد بــرای درک مشــکالت کــه یــک زن بــا آن مواجه 

اســت.
حمیده لسانی رئیس سازمان زنان توامنند

رشوع منایــم.
ــه زندگــی نامــه ی زن هایــی کــه در ایــن  اگــر نگاهــی گــذرا ب
جغرافیــا توانســتند خــود را بــه عنــوان زن موفــق ثابــت بســازند 
بیاندازیــم، ایــن مســئله درک می کنیــم کــه آن هــا در بســرتی 
ــامت  ــل نامالی ــیده ب ــگاه نه رس ــن جای ــه ای ــت ب ــوده و راح آس
زیــادی را ســپری کــرده انــد. مــن کوچک تــر از آن هســتم کــه 
ــود ازدواج در  ــا وج ــه ب ــا همین ک ــم ام ــق بدان ــود را زن موف خ
ســن خــورد، داشــن چندیــن فرزنــد و کار اداری توانســتم 
ــل  ــرده و حداق ــش ب ــرتی پی ــه ماس ــا درج ــود را ت ــل خ تحصی
ــم  ــالش می دان ــر ت ــی پ ــود را زن ــم خ ــته باش ــتاوردی داش دس
و خــدا را شــاکر هســتم کــه توانســته ام از هــر ثانیــه زندگــی 
ــن دوران  ــام ای ــه در مت ــم و این ک ــه را بنامی ــتفاده بهین ام اس
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عقیده هستم که یک انسان زن زاده منی شود. دوبووار به 
همین منوال استنباط می کند که ساختارهای اجتامعی/ 
فرهنگی )هم چون ازدواج، مادری، روابط زن-مرد(، تاریخ و 
افسانه های محدود و تعریف شده دخرتان را از آوان کودکی 
این  به  می کنند.  مشخصی  نقش های  پذیرفن  به  مجبور 
قرار  مردان  از  پایین تر  در جای گاهی  زنان  که  است  دلیل 
می گیرند. دوبووار زن برابری خواه بود که با افکارش جامعه 
را در سال ۱۹۴۹ و در سال های  مردساالر و سنتی غرب 
و  دوم  اول،  موج های  در  داد.  تکان  شدت  به  آن  از  بعد 
سوم فمینیسم، کتاب »جنس دوم« سیمون دوبووار نقشی 
فمینیستی  اندیشه های  می کند.  بازی  مهمی  و  اساسی 
لیربال، رادیکال، مارکسیستی، روان کاوانه و سوسیالیستی 
و نظریه های دوبووار  تیوری  از  به طرزهای مختلف  هم واره 

متاثر اند.

کاهش  را  زنان  علیه  خشونت  می توانیم  چطور  سوال: 
دهیم؟ 

خشونت علیه زنان دشمنی با اسالم و برشیت بوده و تساوی 
حقوق زن، مبارزه با جهالت و عقب ماندگی و یگانه حالل 
تضمین شده مشکالت بزرگ اجتامعی، اقتصادی، امنیتی، 
به تساوی جنسیتی،  برای رسیدن  اما  و... است.  سیاسی 
زنان نخست باید به قدرت نرم دست یابند و مبتنی بر روش 
محو  و  کاهش  به  منسجم تر  برنامه های  و  سیستامتیک 
تدریجی تبعیض بی پردازند، که در این بخش باید گفت که 

و  حرکت  زنان،  حقوق  احقاق  برای 
برنامه های فمینیستی در افغانستان 
مستلزم ورود آگاهانه و محتاطانه به 
پدیدار  و  شناسی  معرفت  فضاهای 
شناسی در مراحل پست مدرنیستی 
خیلی  است.  اگزیستانسیالیسم  و 
بیش تر  توجه  اکنون  که  است  مهم 
از  زنان  برداشت  که  شود  این  به 
نظریات  از  و  چیست  خودشان 
چه  خودشان  به  نسبت  مردان 

مفهمومی در دست دارند؟
برابری  به  می توانیم  چطور  سوال: 
دقیق  مطالعات  برسیم؟  جنستی 
و  قوت  نکات  بررسی  و  نظریه ها 
پیوسته ی  درهم  جریان  سه  ضعف 
معرفیت  در  اجتامعی-فکری 
فمینیسم  شناسی  روش  و  شناسی 
اول  موج  مترکز  است.  مهم  نهایت 
زنان  توان مند سازی  روی  فمینیسم 
ساخن  برجسته  به  دوم  موج  بود، 
اصلی  عامل  عنوان  به  مرد  نقش 
ساختارهای  در  جنسیتی  نابرابری 
سوم  موج  اما  پرداخت؛  اجتامعی، 
گرایی  فراجنسیت  روی  عمدتن 
در  را  زن  مساله  و  بوده  متمرکز 
فرهنگی،  نهضت  یک  گسرته ی 
برشی  حقوق  و  اقتصادی  سیاسی، 
نکات قوت  با درک  مطرح می کند. 

اهداف  به  در کشور، می توان  غالب  و ضعف گفتامن های 
یافت.  تساوی جنسییتی دست  در  و خواسته های مرشوع 
جنبش فمینیستی در افغانستان تا کنون، فقط بر دو نکته 
از  مردان  تلقی  و  زن چیست؟  )تعریف  است  بوده  متمرکز 
به  بیش تر  توجه  اکنون  که  است  الزم  اما  چیست؟(،  زنان 
این شود که برداشت زنان از خودشان چیست و از نظریات 

مردان نسبت به خودشان چه مفهمومی در دست دارند؟
و اما در عمل، باید تغییر را از خود و از خانه های مان رشوع 
کودک  یک  آمدن  دنیا  به  از  شدن  خوش حال  مثل  کنیم، 
نه کنیم  دیکته  کودکی  آوان  هامن  از  دخرتان  به  دخرت. 
این که چون فقط »مونث« هستند باید کار خانه را یاد گرفته 
بلند  نه کنند،  بازی  بیرون  بدانند،  خود  وظیفه  بالفاصله  و 
متاسفانه  اما  نه کنند.  معارشت  مذکر  با جنس  و  نه خندند 
در اکرث خانواده ها وضعیت چنین است؛ دخرتان آن قدر با 
این »بکن ها« و »نه کن ها« بزرگ می شوند که باور می کنند 
»انسان« کم تری هستند. هم زمان پران  به مردان  نسبت 
»مذکر«  فقط  چون  می کنند  فکر  که  می آیند  بار  طوری 
این  ناخودآگاه،  این  هستند.  نیز  واالتری  انسان  هستند، 
اجازه را به آن ها می دهد که خود را صاحب متام عیار جنس 
برای  پس  کنند.  نهی  و  امر  آن ها  بر  و  بپندارند  »مونث« 
را  کاذب  کردن های  بزرگ  و  این کوچک  برابری جنسیتی 
جنس  دو  هر  به  و  برد  بین  از  کودکی  ایام  هامن  در  باید 
پنداشته  زنانه  و  مردانه  که  کارهایی  دادن  انجام  فرصت 

می شوند داد.

سوال: زنان پیشتاز و فعالین حقوق زنان چقدر مسوول 
اند؟

اتفاق و اتحاد در روش های گفتامن های متکرث فمینیستی 
گرایان(  سنت  و  طلبان  اصالح  )سکوالرها،  افغانستان  در 
می تواند منجر به دست آوردهای ملموس و تدریجی نزدیک 
به اهداف مطلوب شود. معرفت شناسی، تا به امروز، تحت 
تاثیر دیدگاه های مردانه بوده است، ولی زمان آن فرا رسیده 

که معرفت شناسی زنانه، یعنی معرفت شناسی فمینیستی، 
هم به وجود آید، زیرا می توان به همه چیز زنانه نگاه کرد و 
تفسیرها نباید منحرص به تفسیرهای مردانه باشد . قرآن و 
روایت را هم می شود از دید زنان تفسیر کرد. برای تساوی 
جنسیتی نگاه ها به عامل باید از انحصار مردانه براید. برای 
تغییر تلقی های ناپسند، معرفت شناسی، تلقی ها و تفاسیر 
زنانه باید عرضه شود. زنان حق دارند به عامل از دید خود 
نگاه کنند، احساسات و عواطف زنان به مراتب قوی تر نسبت 
به مردان است. متام دانش معرفت شناسی، تا به امروز، بر 
دیدگاهی مردانه، تنگ نظرانه و یک سونگرانه متکی بوده 
است، زیرا مردان در مقایسه با زنان، احساسات و عواطف 
ضعیف تری دارند و عالوه بر آن، برای اثبات مردانه گی خود، 
آن مقدار از احساسات و عواطفی را هم که داشته اند، به 
طور دایم از صحنه معرفت شناسی بیرون رانده اند .چون 
وقتی دیدگاه فلسفی تغییر کند، بسیاری از تلقی های کهن 
هم تغییر می کند، مخصوصن در دو حوزه: یکی در تلقی ای 
که از طبیعت آدمی و رابطه زن و مرد وجود دارد و دیگری، 

در تصوری که از ارتباط خدا با انسان وجود دارد .

از  یکی  میت واند  چگونه  افغانستان  زنان  سوال: 
بنیادی ترین حق )حق تحصیل( را به دست آوردند؟

باورها  بر  مبتنی  مکتب  به  اکرثیت دخرتان  رفن  مامنعت 
و سنت های ناپسند از طرف خانواده و یا عدم اجازه ادامه 

از جمله مشکالت جدی فراروی زنان در کشور  تحصیالت 
فیلسوف قرن  و  می باشد؛ مری ولستون کرافت فمینیست 
زنان«  »احقاق حقوق  نویسنده کتاب  و  انگلستان  هجدهم 
که از جمله نخستین کتاب هایی فمنیستی دانسته شده، 
وی در این کتاب به دفاع از برابری حقوق زن و مرد پرداخته 
است و کتاب پاسخ به کسانی است که تحصیالت را حق 
زنان منی دانند. ولستون کرافت در دفاع از تحصیالت برابر 
زنان و مردان، تحصیالت زنان را برای جامعه موثر دانسته 
هم چنین  و  بیاموزند  فرزندان شان  به  می توانند  که  چرا 
او  باشند  شوهران شان  کمک  اجتامعی  فعالیت های  در 
مردانی  نقد  به  و  تاخته  جنسی  تبعیض های  به  هم چنین 
می پردازد که زنان را به افراط در احساسات تشویق و آن ها 
تنها کاالهای زینتی می دانند. در مسیر دشوار رسیدن  را 
و  درک  با  فمینیستی  جنبش های  جنسیتی،  تساوی  به 
در  مردساالر  حاکم  جانبه  همه  وضعیت  از  دقیق  مطالعه 
محتاطانه،  و  منوده  حفظ  را  اخیر  آوردهای  دست  جامعه، 
عمده ترین  از  یکی  بروند.  پیش  به  پیوسته  ولی  آهسته 
روش های که مردان را باید تلقین داد و به قناعت رساند، 
بازی منودن نقش الگو زنان که پیشتاز و مطرح کشور است. 
به نظر من اکنون آن عده مردان مخالف حقوق زنان نیز به 
اهمیت حضور زنان در سطوح مختلف ادارات و جامعه برای 
عرضه خدمات پی برده اند و به خوبی درک منودند که ما به 
داکرت زن، پولیس زن، استاد زن و... رضورت داریم. قابل 
یاد آوریست که نه تنها در مورد فمنیست ها،  در مورد کل 
متجددن با مشابهت ها و مغالطات لفظی روبه رو می شویم. 
این جا  به  و  بردند  پیش  روی کرد  این  با  را  خودشان  آن ها 
رسیدند، مثل این که مثلن در مورد سکوالریسم می گویند 
چیز  دین  می گوید  این که  یا  و  نه دارد  معارضه  دین  با  که 
رشیفی است اما باید مثال در طاق چه باشد. این تفاسیر و 
تعابیر کج و نادرست از مسایل، منشا موضوعیت پیدا کردن 
نگاه  به قضیه  اگر درست  اال  و  انتقادهایی می شود  چنین 

کنیم موضوعیت نه دارد.

آن  ادعای  و  فمینیسم  اندیشه  بحث  ماهیت  سوال: 
چیست؟

معمولن وقتی از فمینیسم صحبت می شود، مخاطبان، چه 
فمینیسم  که  است  این  شان  تصور  مخالف،  چه  و  موافق 
فقط و فقط یک نهضت و جنبش زنانه است با هدف کسب 
آزادی برای زنان یا کسب حقوق زنان یا حتی بدتر، برای بر 
کنار کردن مردان. حساسیت ها و دیدگاه های منفی که در 
افکار عمومی یا در محیط های مذهبی نسبت به فمینیسم 

وجود دارد، ناشی از عدم شناخت آن است .
به  مردان  فقط  کنون  تا  که  آن ست  بر رس  فمینیسم  بحث 
جهان، چه جهان بیرون و چه جهان درون، نگاه کرده اند. 
معرفت  متافیزیک،  روان شناسی،  به  مردان  فقط  حال  تا 
تفسیرهای  و  اند  پرداخته  و…  وجودشناسی  شناسی، 
خودشان را از آن ها گزارش کرده اند. حاال زنان می خواهند 
بدهند  را  خودشان  تفسیر  و  کنند  نگاه  عامل  به  خودشان 
مباحث   . بگذارند  مردان  کنار گزارش  در  را  و گزارش شان 
مربوط به فمینیسم هامنند سایر مفاهیم وارده در افغانستان 
بزرگ  مفهموم  این  و  می برند  رنج  روش شناسی  فقر  از  که 
اکرثا در ابهامات مفهومی گیر افتاده است. در افغانستان به 
بحث های اکادمیک و تحلیل پژوهشی که ابعاد این مساله 
را بررسی، تعریف و باز تعریف کند تا هنوز کم تر توجه صورت 
گرفته و به شدت نیازمند مطالعات جدی و دقیق می باشد، 
تا در روشنی آن روش ها و راه کارهای درست را تنظیم منوده 
و برای ادعا و آرمان بزرگ برابری جنسیتی نزدیک تر شویم. 

سوال: خوب جناب صادق سهیل اگر مشخصان تعریف 
و انواع اندیشه فیمینیسم را کمی توضیح دهید؟

سیاسی،  برابری  و  زنان  حقوق  به  داشن  باور  فمینیسم 
اجتامعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه ای 
گوناگون  فلسفه های  و  نظریه ها  جنبش ها،  از  که  است 
برابر تبعیض جنسیتی و حقوق  تشکیل شده است که در 
اکنون  تا  فمينيسم  از  که  هايي  .تعريف  میکند  مبارزه  زن 
طبقه ي  يا  ايدئولوژي  تربيت،  تأثري  تحت  شده،  مطرح 
لزوم  بر  ليربال  فمينيست هاي  است.  گرفته  شکل  آن ها 
برابري در عرصه ي عمومي تاکيد مي کنند، فمينيست هاي 
تبعيض  اصيل  عامل  را  داري  رسمايه  نظام  مارکسيست 
جنسيتي بر مي شامرند، فمينيست هاي راديکال مردساالري 
از  و  مي برند  سوال  زير  را  خصويص  و  عمومي  حوزه ي  در 
و  مي برند  سود  نابرابري  تفسري  براي  روان کاوانه  نظريات 
فمينيست هاي سوسياليست مردساالري و رسمايه داري را 
با هم نقد می کنند و راه کار ارایه می دهند. پست-مدرن ها 
در باب مسایل زنان معتقدند که اساسن ارایه تفسیری واحد 
و کلّی در باب واقعیت، حقیقت، معرفت اخالق و سیاست، 
در  حالی که  در  است،  مردساالرانه  فرهنگ  تداوم  واقع  در 
مقابل این گونه تفسیرها، چندگانه گی و کرثت امری مطلوب 
دو  دریدا،  ژاک  و  فوکو  میشل  می رسد.  نظر  به  رضوری  و 
پست مدرن برجسته، تالش کردند تفسیرهایی از فمنیسم 
به  اندیشه ای  مباحث  در  دریدا  حالی که  در  دهند.  ارایه 
بحث  تا  منود  تالش  فوکو  داشت،  توجه  شکنی«  »ساخت 
دهد.  گسرتش  را  دانش«  با  اش  همبسته گی  و  »قدرت  از 
و  پسااستعامري  فمينيسم  اکوفمينيسم،  سياه،  فمينيسم 
انواع فمينيسم است  از ديگر  پسافمينيسم نيز منونه هايي 
که در موج سوم فمينيسم پا به عرصه ي وجود گذاشته اند.

سوال: در مورد پس منظر تاریخی و سیر تکامل اندیشه 
فمینیسم...؟ 

اصل  در  فیمینیسم  انديشه  پیدایش  ریشه  واقع  در  خوب 
هفدهم  قرن  از  كه  حركتى  مى گردد.  باز  هفدهم  قرن  به 
ميالدى به نام حقوق فطرى و طبيعى برش آغاز شد و در قرن 
هجده، در فرانسه پررنگ تر شده و به مثر نشست. نهضت 
زنان، در قرن نوزدهم در فرانسه گسرتش قابل مالحظه ی 
سال  در  انگليس  زنان  براى  راى  حق  به  دستياىب  يافت. 
1918 يىك از جلوه هاى پريوزى فمينيسم بود و پس از آن 
فروكش كرد. برخى، دو دهه اول قرن بيستم را سال هاى 
خيزش موج اول فمينيسم مى نامند. پس از جنگ جهاىن 
دوم و در سال 1945، نظريه برابرى زن و مرد طرف داران 
بسيارى يافت ورسانجام براى اولني بار در اعالميه جهاىن 
حقوق برش، كه از طرف سازمان ملل متحد در سال 1948 
سطح  در  مرد  و  زن  حقوق  تساوى  رسید،  نرش  به  ميالدى 

جامعه ملل مطرح شد.

سوال: چرا زنان همیشه به صفت جنس دوم طلقی شدند و 
چطور می توان بر این باور نادرست فایق آمد؟

شام به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید، اگر اشتباه نه کنم 
سیمون دوبووار، فیلسوف، فمینیست و اگزیستانسیالیست 
فرانسوی در کتاب »جنس دوم« خود استدالل می کند که 
زن  یک  به  »تبدیل«  بلکه  منی شود  زاده  زن  »انسان«  یک 
می شود. این باور پذیرفتنی ست و من هم شخصن به همین 

گفتگو
گفتگوگردان: آمنه امید

من اما ظهور دمل را
در صداقت چشم آسامن متاشا کردم

منی که حتی سایه ام را
بی جا کردند

اتاق کوچک من 
گشتارگاه بزرگی لب خند جوان

شربنگیست که او را
درد بی هم زبانی می شکند

می شکنم
وقتی کوه های بزرگ رس زمین مرا

به تاراج می برند.
و تنها قامت بلند دستان من

دو فاتح ابر مرد روزگاریست که
از ایستاده گی پامیر و صداقت دهکده  های کوچک 

قصه ی عجیبی دارد.
»من برخاسته ام«

و دیگر نه خواهم گذاشت
که آفتاب را در قلمرو شهر انتحار کنند

می  شکنم وقتی
تنهایی پنجره ی کوچکم را 

محارصه می کند
پنجره ی که گاهی ناتوانی ام را از آن بیرون می کنم

و چادر غصه ام را می  تکاندم.
می شکنم وقتی

» فریادهایم غریبانه و بی جواب بر می گردد«
و انسان رسالتش را در هیاهویی منی  دانم...

»هیچ« گم می کند
می شکنم وقتی

اندیشه ام
آزادی ام

و توانایی ام را
در چار راهی بزرگی بی«انسان« به دار می  آویزند

می شکنم
پارچه  های تن من متام کوچه را پر می کند

وقتی کسی منی  داند
برای چی شکسته 

سخت تر از همیشه می  شکنم
من می  شکنم

تلخ 
تلخ
تلخ

و هیچ کس منی  داند برای چی؟

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

گفتگو صادق سهیل، استاد دانشگاه
و رییس انستیتیوت تحقیقات استراتیژیک و مطالعات توسعه افغانستان

برای تساوی جنسیتی نگاه ها به جهان باید از انحصار مردانه برایند  
برای تغییر باورهای ناپسند؛ معرفت شناسی، تلقی ها و تفاسیر زنانه باید عرضه شود.

زنان حق دارند به جهان از دید خود نگاه کنند، احساسات و عواطف زنان به مراتب قوی تر نسبت به مردان است



 فرزانه فراسو

یــک  در  لنــدن  در   ۱۹۰۶ ســال  در  آرنــت  هانــا 
خانــواده ی مرفــه یهــودی چشــم بــه جهــان گشــود. 
والدیــن وی اگــر چــه لیــرال و غیرمذهبــی بودنــد، امــا 
ــل  ــه در مقاب ــد ک ــت کردن ــه تربی ــن روحی ــا ای ــا را ب هان
ــس از  ــت پ ــا آرن ــیند. هان ــاکت نه نش ــتیزی س یهودی س
ــگاه  ــالگی وارد دانش ــطه، در ۱۸ س ــان دوره ی متوس پای
رشــته های  در  را  خــود  تحصیــل  او  شــد.  ماربــورگ 
فلســفه، ادبیــات یونــان و الهیات مســیحی در دانشــگاه 
ــات  ــس از چنــدی تحصی ــی پ ــرد ول ــاز ک ــورگ آغ مارب
خــود در ماربــورگ را رهــا کــرد و بــه دانشــگاه هایدلــرگ 
رفــت و رســاله دکــرای فلســفه خــود را در ســال ۱۹۲۶ 
ــس«  ــتین قدی ــر آگوس ــق از نظ ــوم عش ــوان »مفه ــا عن ب
بــا کارل یاســپرس، فیلســوف بــزرگ آملانــی گذرانــد 
کــه بــدان روزگار از منتقــدان رسســخت آرا هایدگــر 
ــت کــه از دوران  ــا آرن ــود. هان ــه ب و تفکــر محافظــه کاران
تحصیــل در دانشــگاه هایدلــرگ بــه بعــد بــه یکــی از بــا 
نفوذتریــن و خــوش فکرتریــن رهــران چــپ آملــان بــدل 
شــده بــود، از مخالفــان رسســخت نازی هــای آملــان و از 

ــود. ــپ ب ــی چ ــوراهای انقاب ــان ش مدافع
آرنــت در ســال ۱۹۲۹ بــه برلیــن رفــت و نخســتین 
»راحــل  زندگی نامــه  عنــوان  بــا  کــه  را  خــود  کتــاب 
ــا آرنــت را  ــازی هان فارنهاگــن« منتــر کــرد. حکومــت ن
ــه  ــی دوم ب ــگ جهان ــش جن ــدن آت ــعله ور ش ــس از ش پ
اردوگاه هــای مــرگ و کوره هــای آدم ســوزی اعــزام کــرد 
امــا چــون آرنــت دارای بخــت فلســفه و نظریــه سیاســی 
بلنــدی بــود، هانــا آرنــت از اســارت فــرار و رسانجــام 
بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد. در ســال ۱۹۵۱ تابعیــت 
ــی  ــتاد کرس ــکا اس ــت و در آمری ــده را گرف ــاالت متح ای
نظریه هــای سیاســی بــود. او بیش تــر وقــت خــود را 
ــیکاگو  ــتون، ش ــگاه های پرینس ــس در دانش رصف تدری
ــن  ــی« و نوش ــای اجتامع ــد پژوهش ه ــه جدی و »مدرس
آثــاری مهــم در فلســفه سیاســت کــرد. دغدغه هــای 
ــود از: خودکامه گــی، ماهیــت رش  مهــم آرنــت عبــارت ب

ــی. ــد سیاس ــی در رون ــارکت عموم ــف مش و تضعی
ــا و  ــوان عنرصه ــا عن ــت ب ــا آرن ــهور هان ــاب مش کت
خاســتگاه حاکیمــت توتالیــر در ســال ۱۹۵۱ بــه زبــان 
ــه یکــی  ــت را ب ــاب آرن ــن کت انگلیســی منشــر شــد. ای
ــردازان دوران  ــه پ ــن نظری ــا نفوذتری ــهورترین و ب از مش
ــار  ــن آث ــر، از مهم تری ــدرت و قه ــاب ق ــدل و کت ــود ب خ
ــردازان  ــی از نظریه پ ــون یک ــگاه او را چ ــت، جای ــا آرن هان

بــزرگ قــرن بیســتم، تثبیــت کــرد، همیــن اثــر در ســال 
۱۹۵۵ بــه چــاپ رســید. آرنــت در ایــن اثــر بــا رژیم هــای 
توتالیــر ناســیونال سوسیالیســتی و استالینیســتی 
ایــن  کرده اســت.  تسویه حســاب  سیاســی  نظــر  از 
ــل  ــران و محاف ــان متفک ــرده ای در می ــاب گس ــر بازت اث
بــه  را  آرنــت  هانــا  آوازه ی  و  سیاســی جهــان داشــت 
ــت  ــا آرن ــوان اندیش منــد سیاســی تثبیــت کــرد. هان عن
در ایــن کتــاب و در دیگــر آثــار خــود نقــدی عمیــق، نــو 
و ســاختاری از مباحثــی چــون نســبت روان شناســی 
عرصــه  نســبت  توتالیــر،  حکومت هــای  و  توده هــا 
بــا  فردیــت  و  آزادی  نســبت  و  خصوصــی  و  عمومــی 

ــد. ــت می ده ــه دس ــی ب ــدرت سیاس ق
ابتــذال رشور در تحلیــل  آرنــت در کتــاب  هانــا 
در  کــه  نــازی  رسان  از  آیشــمن،  آدولــف  محاکمــه 
ارسائیــل محاکمــه شــد، تحلیلــی جامــع از یهودســتیزی 

دســت  بــه  هولوکاســت  و 
ــن  ــا قدرت گرف ــد او ب می ده
دچــار  بــار  دو  فاشیســم، 
خطــر جانــی شــد؛ یک بــار 
در  مدتــی   ۱۹۳۳ ســال  در 
بــار دیگــر  زنــدان آملــان و 
در ســال ۱۹۴۰ در فرانســٔه 
اشغال شــده، زمانــی کــه در 
ــال  ــت انتق ــای موق اردوگاه ه
آدم ســوزی  کوره هــای  بــه 
از  پــس  و  بــود؛  هیتلــری 
 ۱۹۵۱ ســال  در  کــه  ایــن 
گردیــد.  آمریــکا  تبعــه 
بعدهــا نوشــت کــه زبــان اول 
ــان  ــوی و زب ــدش فرانس تبعی
دوم مهاجرتــش، انگلیســی 

شــد.
تحــت  آرنــت  هانــا 
هــورسل،  کانــت،  تاثیــر 
یاســپرس،  کارل  هایدگــر، 
هــگل،  لوگزامــرگ،  روزا 
رودولــف بولتــامن، مارکــس 
باســتان  یونــان  ادبیــات  و 
بــود امــا رابطــه پدرانــه اش بــا 
یاســپرس، رابطــه شــاگردی 
رابطــه  و  هــورسل  بــا 
ــر  ــا هایدگ ــه ب ــقانه ای ک عاش
برجسته اســت. داشــت، 

دانش جویــی  دوران  در 
مارتیــن  بــه  آرنــت  هانــا 
فلســفه  اســتاد  هایدگــر 
خــود دل بســت. امــا متاهــل 
ــم انداز  ــر، چش ــودن هایدگ ب
ــا  ــرای هان ــه او را ب ــیدن ب رس

ــعی  ــایه ها« س ــاب »س ــاخت. او در کت ــره می س ــت تی آرن
می کنــد گذشــته و ســیامی روحــی خــود و احساســش 
را نســبت به هایدگــر رشح دهــد هرچنــد کــه نامه هــای 
قــرار  محققــان  اختیــار  در  دو  ایــن  بیــن  خصوصــی 
ناگفته هــای  گویــای  کتــاب  ایــن  امــا  منی گیــرد، 
بســیاری اســت. آرنــت بــرای دوره کارشناســی ارشــد 
و فــرار از پیامدهــای روحــی و مــادی ایــن رابطــه بــه 
کارل  نظــر  زیــر  و  می کنــد  مهاجــرت  »هایدلــرگ« 
یاســپرس، در نقطــه مقابــل هایدگــر بــه ادامــه تحصیــل 
می پــردازد، و رســاله دکــری اش را پیرامــون »مفهــوم 

می نویســد.  » آگوســتین  نظــر  از  عشــق 
هانــا آرنــت بعــد از مبــارزه و ســختى هــاى زيــاد در 

٤ دســتامر ١٩٧٥ در آمريــكا فــوت كــرد.
يادش گرامى
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