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1395 به شهادت رسید.

ــا شــناخته و مجهــول کــه ســال ها و قرن هــا روشــنایی اش را ســنت های  هویــت ن
ــا  ــی ت ــت و تاریک ــایه ی ظلم ــر س ــودش در زی ــود و وج ــاراج نم ــوده ت ــوچ و بیه پ
ســرحد فاســد شــدن رســید. بــه انــدازه ی کــه در خانــه مقــام مــادر بــرای فرزنــدش 
ــرد  ــی ف ــوان در زندگ ــن را می ت ــت، و ای ــل یاف ــه تقلی ــت خان ــدازه ی کلف ــه ان ب
فــرد مــردم ایــن مــرز و بــوم دیــد و شــناخت. نمودنــه اش؛ روزی در یــک صنــف 
ــای  ــورد معن ــتاد در م ــد. اس ــتاد بودن ــخنان اس ــه س ــه متوج ــی هم ــان انگلیس زب
کلمــه ی )ســیروینت( حــرف مــی زد و گفــت ســیروینت بــه معنایــی کلفــت و کنیــز 
ــد،  ــام بده ــه را انج ــای خان ــه کاره ــد ک ــت می گوی ــی کلف ــه کس ــد و ب می باش
ــد، لبــاس بشــوید، بالخــره همــه چیــز را  ــه جــارو بزن مثلــن: آشــپزی نمایــد، خان
بــرای اهالــی خانــه آمــاده نمایــد. ســپس پرســید کــه از میــان کســانی که این جــا 
هســتند چنــد نفــر در خانــه ی شــان کلفــت دارنــد؟ در جــواب پســری در حــدود 
نــه یــا ده ســاله گفــت: اســتاد همــه. در خانــه ایــن کارهــا را مــادر انجــام می دهــد. 
ــد  ــه کلفــت دارن ــه ی شــان یــک دان خــوب این طــور کــه باشــد هــر کــس در خان

دیگــه.
ــوان جنــس  ــه عن ــان ب ــم. زن ــن چنیــن موضوعــات کــم نداشــتیم و نداری ــا از ای م
ــام  ــده و در تم ــب ش ــن درد را نصی ــکالت بیش تری ــام مش ــه از تم ــا ضعیف دوم ی
عرصه هــا قربانــی بیش تــری داده انــد. چــه دردنــاک اســت ایــن موضــوع. همیشــه 

»کلفــت خانــه بــودن«.
ــد.  ــد و می گیرن ــرار گرفتن ــرد ق ــد از م ــف دوم، بع ــان در ردی ــای زن همیشــه کاره
ــان  ــرد ن ــد از م ــد، بع ــاز می خوانن ــرد، پشــت ســرش نم ــس از م ــف دوم پ در ردی
می خورنــد، بعــد از مــرد، از پشــت سرشــان راه می رونــد. در هنــگام لبــاس 
ــین  ــن ماش ــردان بی ــاس کار م ــد از لب ــان را بع ــی ش ــای محفل ــتن، لباس ه شس
ــر  ــه از دخت ــت ن ــه اس ــر خان ــت از پس ــت بهاس ــه قیم ــه آن چ ــد. در خان می اندازن
ــر قیمــت لباس هــای دختــر اســت.  ــه. قیمــت رخــت لباس هــای پســر دو براب خان
بعــد آمــدن از مکتــب غــذای بهتــر از پســر اســت و دختــر پــس مانــده ی غــذا را 

می خــورد.
ــان  ــر زن ــای قش ــدودی از محدودیت ه ــمت مح ــک قس ــر ی ــا بیان گ ــام این ه تم
می باشــند. شــاید؛ بــرای تعــدادی محــدودی از مــردم غیــر قابــل بــاور باشــد. امــا 
بــرای اکثریــت، ایــن عیــن واقعیــت اســت. تنهــا کســانی ســبک و ســنگینی ایــن 

ــه داشــته باشــند. ــدک تجرب ــد کــه خــود شــان ان موضــوع را درک می کنن
حــاال! گذشــته از این کــه در گذشــته ها چــه کردیــم و دیدیــم؟ بایــد بــرای بیــرون 
رفــت از ایــن وضعیــت راه کارهــای را در نظــر بگیریــم و بــرای پیــدا نمــودن مســیر 
ــر  ــه در ه ــه چگون ــم ک ــد بیاموزی ــیم. بای ــم و ژرف بیاندیش ــق نمایی ــد تعم جدی
لحظــه بیــدار باشــیم و بیــداری را شــعار خــود قــرار دهیــم؟ بایــد کاوش نماییــم 
ــی  ــه های زندگ ــه ریش ــم ک ــد بدانی ــازیم؟ بای ــوار بس ــه راه آزادی را هم ــه چگون ک
ــان در کــدام کــوه و پیکــری جــا خــوش کــرده و آرام لمیــده اســت؟  ــار زن نکبت ب
ایــن را بایــد دانســت و راهــی برایــش پیــدا کــرد کــه چگونــه می تــوان مقــام مــادر 
را بــرای فرزنــدش بشناســاند و برایــش بگویــد کــه مــادرت کلفــت خانــه نیســت.

ــه دور از  ــدش ب ــرای فرزن ــی ارزش زن ب ــت. وقت ــدی گرف ــد ج ــد و بای ــن را بای ای
ــن  ــد. ای ــی نمی مان ــزی باق ــر چی ــد دیگ ــدا می کن ــری پی ــی دیگ ــادری معنای م
همــان آخریــن و بدتریــن فاجعــه ی اســت کــه در انتظــار زنــان بــوده. فاجعــه کــه 
بدتــر از ایــن نمی شــود. بعــد از ایــن مــا بایــد منتظــر کــدام آهنگــی بمانیــم کــه 
توســط مــردان ســر داده شــود و مــا بــه اجبــار برقصیــم و برخــالف عقاییــد خــود 
ــان برنامه هــای  ــرای آغــاز و پای ــد ب ــان بای وجــود مــان را پیــچ و خــم نماییــم؟ زن
زندگــی شــان ســرودی بســازند کــه هــر کلمــه ی آن ثمــر تفکــر، عقالنیــت، تفحــص 

ــند. ــان باش ــای خودش ــرق ریزی ه و ع
ــرای فرزنــدش جــدی  ــه ی نوکــر ب ــه مثاب مــا بایــد تقلیــل یافتــن مقــام مــادر را ب
ــم  ــر ه ــد. اگ ــا باش ــار م ــم در انتظ ــن ه ــر از ای ــه بدت ــم ک ــر نمی کن ــم. فک بگیری
ــیدن  ــرا رس ــل ف ــن مســئله مث ــذر از ای ــود. گ ــد ب ــر خــط خواه ــه آخ ــد دیگ باش

ــرگ اســت. ــان م زم
مــا بایــد ایــن مســئله را هم چــون زنــگ خطــر در نظــر بگیریــم. امــا بایــد در نظــر 
داشــته باشــیم؛ بــا وجــود مشــکالت کــه زنــان بــا آن رو بــه رو اســت بــه ایــن بــاور 

داشــته باشــیم کــه راه حل هــای نیــز وجــود دارد.
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شاهراه موفقیت پر است 
از زن هایی که شوهران 

خویش را به پیش 
می برند.
توماس دوار

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت
ــا  ــد. ت ــان فراهــم منای ــرای زن ــه هــای هم چــون خیاطــی را ب ســواد و حرف

کنــون بیــش از صــد نفــر را فــارغ داده اســت. 
ــتان در  ــن دوس ــن آوران میه ــه ی ف ــس مؤسس ــت ریی ــن دوس ــای مهی آق
گفــت وگــو بــا نیمــرخ می گویــد: مــا بــر اســاس یــک بررســی و رسوی بــه 
ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه ســوادآموزی و تــاش بــرای محــو بــی ســوادی 
ــا  یــک رضورت اساســی در جامعــه ی مــا اســت. خوشــبختانه خانــم هــا ب
درک ایــن موضــوع بســیار عاقه منــدی زیــادی بــرای ســواد آمــوزی دارنــد. 
اصلــی  هــدف  افــزود:  وی 
توان منــد  مــا  مؤسســه ی 
ــای  ــه ه ــان در زمین ــازیی زن س
شــغلی اســت کــه ایــن مهــم 
نیازمنــد ســواد و دانــش مــی 
یــاد گیــری  بــا  باشــد. زنــان 
مهــارت هــای خواندن، نوشــن 
و حســاب کــردن مــی تواننــد در 
زمینــه ی شــغل هــای ماننــد 
خیاطــی، آرایــش گــری و غیــره 
در آمــد خوبــی داشــته باشــند.

میهــن  آوران  فــن  مؤسســه 

ــه  ــار خان ــر و حص ــونت، فق ــگ خش ــر جن ــه خاط ــه ب ــت ک ــا جمعی زن ه
نشــینی از رفــن بــه مکتــب بازمانــده بودنــد. امــا امــروز بــا هــزاران امیــد 
ــی  ــر م ــم ب ــد. قل ــی رون ــی م ــف درس ــر، در صن ــردای به ــرای ف و آرزو ب
ــه  ــدن رقع ــا خوان ــی را مــی نویســند. ب ــد. و شــمرده شــمرده، واژه گان دارن
ــن  ــد. ای ــی بندن ــش م ــان نق ــان ش ــر لب ــی ب ــد از توانای ــا لب خن و لوحه ه

ــوان ســپاس گزار مرکــز ســواد  بان
فرصــت  کــه  هســتند  آموزیــی 
را  ســواد  و  دانــش  یادگیریــی 
منــوده  فراهــم  آن هــا  بــرای 

اســت.
میهــن  آوران  فــن  مؤسســه ی 
مرکــزی  ایجــاد  بــا  دوســتان، 
بــرای آمــوزش ســواد و حرفــه بــه 
ــه  ــی ب ــوی گروه ــا، از س خانم ه
رهربیــی غضنفرمیهــن دوســت 
ــد.  ــیس ش ــال ۱۳۹۴ تأس در س
ایــن مؤسســه توانســته اســت بــا 
ــی در  ــز آموزش ــار مرک ــاد چه ایج
آمــوزش  زمینــه ی  کابــل  شــهر 

گزارش

زن ها و تحقق آرزوی خواندن و نوشتن

زن ها و هویت
چرا زنان همیشه در ردیف دوم

پس از مردان قرار گرفته اند و می گیرند؟

آمنه امید

 ادامه در صفحه 3...

در افغانستان ازدواج برای زن ها پناه
و برای مردها سکس است
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جهـان به گونـه ی ناراحت کننـده ای، بـا ایـن واقعیت کـه زنان هر 
از گاهی، روابط جنسـی توأم با اشـک و گریه را تجربه می کنند، 

کنار آمده اسـت.
هنگامـی کـه سـایت »Babe.net«، گزارشـی را در مـورد زنـی بـا 
نـام مسـتعار، کـه در جریان یک رابطه ی دشـوار با عزیـز انصاری 
مجبـور بـه گریـه و فریـاد شـده بـود، منتـر کـرد، »تعبیرهـا« در 
مـورد این کـه جنبـش »می تـو« نهایـن پـا را از گلیـم اش فراتـر 

کـرد.  برپـا  انرنـت  در  غوغایـی  اسـت،  گذاشـته 
»گریـس«، زنی 23 سـاله، کارمند انصاری نبود، یعنی 
این کـه هیـچ بحـث محـل کار و فضـای کاری مطـرح 
نبـود. اعراضـات و دادخواسـت های مکـرر او مبنـی 
بـر این کـه آن هـا ]در هوتـل[ »تأخیـر کردنـد«، همگی 
خـوب و عالـی بـود، امـا آن هـا به ایـن واقعیـت که وی 
در نهایـت بـه رابطـه ی جنسـی دهانـی بـا انصـاری 
رضایـت داد، اهمیتـی ندادند. در نهایـت، آن چه مهم 
بـود، ایـن بود کـه او اجازه ی یافت هوتـل را ترک کند.

»چـرا او در هـامن زمانـی کـه احسـاس ناراحتـی کرد، 
آن جـا را تـرک نکـرد؟« این سـؤالی اسـت که بسـیاری 

از افـراد، به رصاحـت یـا به طـور ضمنـی پرسـیده اند.
سـؤال مهمـی اسـت و پاسـخ های احتاملـی فراوانـی 
دارد. امـا اگـر شـام از روی حسـن نیـت ایـن سـؤال را 
می پرسـید، و اگـر واقعـن می خواهیـد به ایـن موضوع 
را  کاری  کسـی  اسـت  ممکـن  چـرا  کـه  کنیـد  فکـر 
انجـام دهد کـه »گریس« انجـام داد، مهم ترین پاسـخ 
به گونـه ای اجتامعـی شـده اند  زنـان  ایـن اسـت:  آن 
خـود  ناراحتـی  از  و  باشـند،  ناراحـت  همیشـه  کـه 

کننـد. چشم پوشـی 
ایـن فرهنـگ در جامعـه ی ما خیلی به پختگی رسـیده 

اسـت، و مـن احسـاس می کنـم کـه مـا از ]تأثیـر[ آن در ایـن 
موضـوع غفلـت کرده ایم. به قـول »دیوید فاسـر واالس«، این آبی 

اسـت کـه مـا در آن شـنا می کنیم.
مسـأله ی عزیـز انصاری به این دلیل باعث واکنش های گسـرده 
شـد کـه، هامن گونـه کـه مـن مدت هـا بیـم آن را داشـته ام، مـا 
فقـط بـا جنبش هایـی مثل »می تـو« احسـاس راحتـی می کنیم، 
مادامـی کـه مـرداِن مورد بحـث، هیوالهای مطلقی اسـتند که ما 
به راحتـی می توانیـم آنهـا را از حیوانـات وحشـی تفکیـک کنیـم. 
یک بـار کـه مـا از اسـتدالل »چنـد سـیب گندیـده« عبـور کنیـم و 
بـه این کـه ایـن وضعیـت بیش تـر یـک روند اسـت تا یـک انحراف 
جزئـی، آن زمـان اسـت که غریـزه ی ما تحت هنجارهـا و قواعد در 

مردانگـی و زنانگـی« نایـل شـد. بدیـن معنـا که او تصـور می کند 
کـه مردانگـی را می تـوان بـه واسـطه هورمـوِن قابل تزریـق ایزوله 
کـرد، و به هیچ وجـه زحمـت تصـور زنانگـی را به خـود منی دهـد. 
اگـر می خواهیـد در مـورد عادت هـای ذهنی که جنبـش »می تو« 
را رضورت بخشـید، به اجامل چیزی بدانید، سـالیوان- که بدش 
منی آیـد بـا ایـن جنبـش مخالفـت کنـد- مناینـده ی واقعـی ]آن 

دسـته از افـراد[ اسـت.

فرهنـگ-  یـک  به عنـوان  مـا-  کـه  نیسـت  ایـن  اصلـی  مشـکل 
اهمیـت  مـردان  بیولوژیکـی  واقعیـت  بـه  کافـی  به انـدازه ی 
ایـن واقعیـِت آن هـا، تنهـا  ایـن اسـت کـه  منی دهیـم. مشـکل 
واقعیتـی بیولوژیکی اسـت که مـا همواره باید به آن توجه داشـته 

باشـیم.
بنابرایـن، بیاییـد در مـورد بدن هـا ]ی زنـان و مـردان[ صحبـت 
کنیـم. بیاییـد بدن ها و حقایـق رابطه ی جنسـی را، به نیت ایجاد 
یـک تغییـر، جـدی بگیریـم. و اجـازه دهیـد برخـی از زنـان در 
ایـن معادلـه بازگردنـد. چـون اگـر بخواهیـد در مـورد لذت هـای 
مردانـه، صحبـت کنیـد، بهـر اسـت آمادگـی بحـث در مـورد رخ 
دیگـر سـکه، کـه مرمـوز، ناخوشـایند، و همه جـا حـارض اسـت، را 

نیـز داشـته باشـید: درد زنـان.
گفته انـد  زنـان  از  درصـد   30 کـه  می دهنـد  نشـان  تحقیقـات 
در جریـان رابطـه ی جنسـِی مهبلـی احسـاس درد می کننـد، و 
72 درصـد در رابطـه ی جنسـی مقعـدی؛ و »بخـش عظیمـی« از 
آن هـا، بـه رشیکان شـان، در مـورد دردی که در رابطه ی جنسـی 

احسـاس می کننـد، چیـزی منی گوینـد.
ایـن موضـوع مهمـی اسـت، زیـرا زمانـی کـه در مـورد »رابطـه ی 
واقعیت هـای  بـه  هیـچ گاه  می شـود،  صحبـت  بـد«  جنسـی 
متامـی  بـرای  منی شـود.  داده  اهمیـت  غیرمردانـه  بیولوژیکـی 
آن مـواردی کـه در ایـن بحـث- در مـورد آن چیزهایـی کـه آزار 
یـا تجـاوز را شـامل می/منی شـود- »تفـاوت جزئـی«  و اذیـت و 
اطـاق می گـردد، مـن از کاربـرد تقلیل دهنـده ی این عبـارت در 
حیـرت ام- به ویـژه، ایـن فرضیـه کـه »رابطه ی جنسـی بـد« هامن 

معنایـی را کـه بـرای مـردان دارد، بـرای زنـان نیـز دارد.
نظرسـنجی  اندک انـد.  زمینـه  ایـن  در  مطالعـات 
مـردم  آن هـا  در  کـه  انجمن هایـی  جـدِی  نه چنـدان 
بـد« صحبـت می کننـد،  دربـاره ی »رابطـه ی جنسـی 
نشـان می دهـد کـه مـردان متایـل دارنـد ایـن عبـارت 
را بـرای توصیـف وضعیتـی کـه در آن رشیـک جنسـی 
منفعـل اسـت، و یـا تجربـه ای خسـته کن در رابطـه ی 
جنسـی، اسـتفاده کننـد. امـا زمانـی که اکرثیـت زنان 
بـد« صحبـت می کننـد،  دربـاره ی »رابطـه ی جنسـی 
آن  در  کـه  رابطـه ای  به معنـای  را  عبـارت  ایـن  اغلـب 
تحمیـل و اجبـار، ناراحتـی احساسـی، و حتی بیشـر 
از همـه درد فیزیکـی را تجربـه می کننـد، بـه کار مـی 
برنـد. »دیبـی هیربنیـک«، اسـتاد دانشـکده ی صحت 
عامـه ی دانشـگاه ایندیانـا، و یکـی از افـراد فعـال در 
»رسوی ملـی سـامت و رفتـار جنسـی«، نتیجـه ی این 
نظرسـنجی را تأییـد کـرد. او بـه مـن گفـت: »وقتـی 
سـخن از »رابطـه ی جنسـی خـوب« به میـان می آیـد، 
بـرای اغلـب زنان، به معنـای رابطه ای بدون درد اسـت؛ 
و ]امـا[ بـرای اغلـب مـردان، به معنـای رابطه ای اسـت 

کـه در آن، بـه ارگاسـم برسـند«.
»سـارا مک کللنـد«، اسـتاد دانشـگاه میشـیگان- یکـی 
دیگـر از معـدود دانش مندانی که در مورد این مسـأله، 
تحقیقـات جـدی انجـام داده اسـت- در جریـان تحقیـق اش در 
مـورد این کـه مـردان و زنـان جـوان، چگونـه رضایـت جنسـی را 
ارزیابـی می کننـد، دریافـت کـه »حداقـِل میزان رضایت جنسـی 

در مـردان و زنـان بسـیار متفـاوت اسـت«.
درحالی کـه زنـان، حداقـِل رضایـت جنسـی را شـامل پتانسـیل 
بـرای  احساسـات بسـیار منفـی و پتانسـیل بـرای درد درنظـر 
پتانسـیل  ایـن حداقـل را جهـت نشـان دادن  داشـتند، مـردان 
امـا  می پنداشـتند،  جنسـی  رضایت بخـِش  کم تـر  نتایـج  بـرای 
هرگـز بـه پی آمدهـای مـر و خسـارت بار آن بـرای خودشـان، 
فکـر منی کردنـد. ]عدالـت خودمانـی: رضایـت جنسـی در میان 

متأهلیـن جـوان[.

خواهـد آمـد. هنجارهایـی که چگونگـی رفتار مـردان و چگونگی 
روابـط جنسـی را معین خواهـد کرد. 

ایـن هامن چیزی اسـت که »اندریو سـالیوان« به صورت ابتدایی، 
در آخریـن سـتون عجیب وغریـب غیرعلمی اش به آن اشـاره کرده 
اسـت. او اسـتدالل می کند کـه »می تو«، با رسبـاززدن از مواجهه 
بـا واقعیت هـای بیولوژیکـی مردانـه، از حـد خـودش تجـاوز کرده 
آن هـا  بـه  مـردان  دادن حـق  از  فمینیسـم  می گویـد  او  اسـت. 

امتنـاع ورزیـده اسـت و نقشـی را کـه »طبیعـت« در ایـن بحث ها 
بایـد بـازی می کـرد، نادیـده گرفتـه اسـت. وی می نویسـد: خانم 
هـا! اگر شـام هم چنان بـه انکار بیولـوژی ]مـردان[ ادامه دهید، 
شـاهد حالـت تدافعـی، واکنـش، و »مخالفـت« مـردان خواهیـد 

بود.
نه تنهـا  سـاليوان  اسـت.  رقـت آور  خیلـی  اسـتدالل،  ایـن 
اسـت،  رسدرگـم  و  گیـج  آن  واقعیت هـای  و  طبیعـت  دربـاره ی 
بلكـه، هامن گونـه کـه »كولیـن دیكـی« در یادداشـت توییـری 
آموزنـده اش اشـاره می کنـد، به طرز وحشـت ناکی سـنتی اسـت. 
سـاليوان ادعـا می کنـد کـه وی بـه لطـف تستوسـرونی کـه بـه 
او تزريـق گردیـد، بـه »درک تفـاوت طبيعـِي مطلـق و عظیـم بني 
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من در این مورد حرف منی زنم، این حوزه خصوصی است، از نظر 
من در رشایطی که ما زنان افغانستانی در جامعه ی با سود و زیان 
یک طرفه زندگی می کنیم، این یک حرف سیاسی است. تجربه 
برای من مثل البرتواری است که من رفته ام عملن آسیب ها را 
شناسایی کرده ام و حاال به دیگران می گویم. مادرهای ما از زایامن 
مثل دم رسای محر و یا روز حساب و کتاب تعریف کرده بودند که 
برای من چنین نبود و قصه کردنش برای دخران که مادر شدن 
را دوست دارند ولی به شدت ترسانیده شده اند یک نوید است. یا 
مادری که این قدر از آن در ادبیات و شعر و مذهب دهن دری شده 

است ، این قدر هم مزه دار و سود آور نیست.
دو: البته این قسمت برای من کم رنگ است. چون افراد دیگری 
هم در این قضیه دخیل اند و باید رشایط و حال آنها را هم در نظر 
داشت یعنی این قصه ی مشرک، مشرک است و باید طرف را هم 

در نظر گرفت که موضع برایش سیاسی است یا البراتواری.
زنان امروز به این نتیجه رسیده اند که ازدواج مانع زندگی 
طبیعی و پر نشاط و پر مفاد زنان می شود. شام از این چه 

نتیجه ی گرفتید؟ 
  در کل نتیجه ی تجربه ی زندگیی مشرک را که من می خواهم به 

دیگران انتقال دهم؛ در سه بخش است. 
یک: زندگیی بارور؛ تاش برای باروری در حوزه ی  علم، خرد و 
کسب  توانایی های اقتصادی که برای یک زن کمک کند تا روی 
پای خودش، ایستاد شود. دخر خانم ها باید تحصیل شان را متام 
کنند. استفاده از ابزارها و فنون را یاد بگیرند. به خودشان عادت 

بدهند که در زندگی از عهده ی هر کاری برآیند. 
دوم: ما زنان نیاز داریم قبل از هرکسی  خود مان را برای خود 
تعریف کنیم. نیازها و خواسته های خود را بشناسیم. بدانیم که ما 
چه نوع موجودی هستیم. پسند و ناپسند ما چیست. آن چه موجب 
رنج و علم ما خواهد شد چه خواهد بود و چه رشایط و امکاناتی از 

پیری زود رس و رسکوب ما جلوگیری می کند.
سوم: مرحله جوره یابی است. خانم ها باید با عقانی ترین تصامیم، 
همرس شان را انتخاب کنند. نه بر مبنای غریزه و نیازهای عاطفی، 
در کشور ما ۹۹ ٪ ازدواوج ها بر مبنای غریزه و عواطف صورت می 
گیرند. در افغانستان ازدواج برای خانم ها پناه در بدل سکس برای 
مردها است. این غیر انسانی است که زنان سکس عرضه کنند تا 
پناهی داشته باشند. زنان باید خودشان را هاجی کنند. مثلن 
وقتی زنی رساغ یک مرد می رود،خود را بخواند که  به او عادت 
کرده است، عاشقش است یا به او نیاز)جنسی _مادی ( دارد، بین 

این سه حس و بعدن نتیجه ی آن  تفاوت وجود دارد.
را  رابطه  تداوم  نتیجه  من  مشرک  زندگیی  که  دالیل  از  یکی 
نداشت این بود که ما فرق بین عادت، نیاز و عشق را نسبت به 
همدیگر نفهمیده بودیم. شوهرمن بعد از سه ماه فهمید که به من 
نیاز جنسی داشته و من بعد از یک سال فهمیدم که ازدواج من 
برای ایجاد مصونیت اجتامعی محورم  بوده است. چون دخران 
به دالیل زیادی مثل خواستگاری، حرف و سخن های سنتی، عدم 
مایه گذاشن خانواده برای تداوم حامیت از شام و ناامنی های 
جنسیتی و خیابانی در جامعه دچار ناامنی و عدم مصونیت روانی 
شده و ازدواج را راه رهایی از این همه مشغله های سد راه ساز 

می دانند.
امروزه تعداد از خانم های فعال در جامعه، به زندگی مشرتک 
شان پایان داده اند. دلیلش در هم آمیزیی عشق، عادت و نیاز 

بوده یا دالیل دیگری هم وجود دارد؟
شاخصه ی حالت گذار و روند رو به رشد این است که زندگی و 
خواسته ها در حالت تغییر فاحش است. دید زن ها به زندگی 
وسیع می شود. و دگر به این نتیجه می رسند که آنچه تا حاال داشته 
است، دیگر برایش نا کافی است. و این جا است که زنان تصمیم 
جدی تری برای زندگیی شان می گیرند. تعدادی از زن های که 
این است که در آن  اند، معمولن دلیلش  پایان داده  ازدواج،  به 
نوع زندگی مامنعت برای کار وجود داشته، تحقیر وجود داشته، 
ناراحتی های روحی روانی و خشونت های جسمی وجود داشته، 
و شوهرش  مدرن شده  زن  داشته؛  وجود  زندگی  به  دوگانه  دید 
سنتی باقی مانده است. به دلیل اینکه  ساختار و فرهنگ مرد 
ساالری سنتی حاکم به نفع مرد بوده  لذا، این مرد منی خواهد که 
به تغییر فکر کند. پس زمانی که خانم می بیند، خانه ای که وقت 
و انرژی اش را در آن مرصف می کند ازخودش نیست. بچه هایش 

طبق قانون مردانه  به خودش منی رسد. مثل یک رحم کرایی 
کودک به دنیا می آورد، شیر می دهد و بزرگ می کند. در تذکره ی 
اطفالش نامی از او برده منی شود. در شجره ی خانوادگی هویت 

زن چنان هضم می شود که منک در آب. 
پس این خانم کاملن حس بی ربطی به چنین نظام خانواده گی 
می کند. و به دنبال زندگی خودش می رود. یک خانم در کنار 
مردی می ماند که در آنجا اتاقی از خودش داشته باشد. جایی برای 
مطالعه و نوشن داشته باشد. فضایی برای بالندگی و شگوفایی 
روح و تنش داشته باشد مثلن شام تا حاال در آخر کتاب کدام زن 
دیده اید که نوشته باشد  تقدیم می کنم به همرسم آقای فانی که 
در متام این مدت مرا حامیت کرد، بچه ها را نگه داشت، برایم چای 

دم کرد تا من موفق به نوشن این کتاب شدم.
اگر زنی هیچ کدام از این موارد را در کنار یک مرد نداشته باشد، 
به آن رابطه نقطه ی پایان می گذارد. من برعکس دید  جامعه ی 
سنتی به آمار طاق و جدایی به آن اسم تصمیم دیگر و راه بهر 
در  تر،  برنامه ی جدی  یک  برای  است  نویدی  این  و  می گذارم  
زندگی، راه کاری بهر که مردهای روشن فکر و سنتی با هم آن را 

از هم پاشیدگی زندگی مشرک زن های روشن فکر می گویند.
شام چطور توانستید در مقابل این سیل رسکوب گر ایستاد 

شوید و به هدف تان برسید؟
ساده؛ طاق نامه ام را با خشتک تنبان جهیزیه ام به دیوار راهروی 
خانه ام میخ کوب کرده از آن به عنوان وسایل تزیینی استفاده 
کردم. جدی تر؛ من نگاه از باال به پایین دارم به فضای یک طرفه و 

مختنق غیر آگاهانه.
خانم های که امروز می نویسند، از نیاز ها و خواسته های شان 
سخن می گویند، چقدر توانسته دنیای زنانه را به دیگران 

بشناسانند؟
در قدم اول این یک جرأت  ستودنی است. زن ها باید از خود شان 
سخن بگویند زمانی که خانم باردار است همه از او توقع دارند که 
شکمش دیده نشود. تاریخ حمل و والدتش معلوم نباشد، وامنود 
کند که از حمل و کودک داری چیزی منی داند وبرای تضمین 
بینند  می  رسک  در  را  باردار  زن  که  زمانی  این سنت   استمرار 
حرف های مختلف به او می گویند. زمانی که من باردار بودم به من 
می گفن توپ  قورت کردی؟ دیگری می گفت با کی خوابیدی، 
خورد بود یا کان؟ این ها آخرین  حد تحقیر برای بارداری من بود. 
زمانی که خامنی در وضع حملش فریاد می زند، نرس برایش می 

گوید ساعت که میدادی چطور بود که حاال فریاد می زنی؟  
این برخورد ها باعث می شوند که زن حتا از طفلی که به دنیا می 
آورد، متنفر شود. ازمادری متنفرشود. مشکات روحی و روانی پیدا 
کند. زن ها باید بنویسند که در زمان بارداری از یک نرس، از یک 
داکر، مردم عادی  و از شوهر خودش چه توقعی دارد؟ اما این 
نوشته های زنان باید هدف مندانه باشد. مثلن ما باید به همه یاد 
بدهیم که در مورد طفل اول از جنسیت طفل سوال نکند چون 
مهم تر از جنسیت، صحت طفل است. این بسیار غیر انسانی است 
که ما می پرسیم دخر است یا پرس؟ چون با این سوال زندگیی 
جنسیتی را برای دخر و پرس خود رقم می زنیم. کار ما این نباشد 
که پرس را قوی و پرخاش گر بار بیاوریم و دخر ما سفید، نحیف و 

آفتاب و مهتاب ندیده بزرگ شود. 
شام در گفته ها و نوشته های تان، مستقیم به مردها حمله 
می کنید، چرا نوک پیکان حمله ی شام، متوجه آلت تناسلی 

مردها است؟
دوتا دلیل وجود دارد.

یک: بحث جایگاه من به عنوان یک  پیاده  در  جنگ جنسیتی 
است. وضعیت من ایجاب می کند که نه در داخل تانک باشم و 
نه در پشت جبهه خربهای جنگ را گزارش کنم. من پیاده ی خط 
اول جنگ هستم، وظیفه من ماین روبی و سینه ام سپر است. من 
رویا روی می جنگم. همین است که به کوچک ترین و بزرگ ترین 
کنش ها واکنش نشان می دهم آن هم باملثل مثلن به اندک ترین 
حرکت، به من فاحشه خطاب می شود. و پایین تنه ی من نقطه ی 
ضعفم محسوب میشود. حمله ی من به پایین تنه ی مردها، به خاطر 
اقدام با املثل است. مردها دردی را که به من می دهند، از برخورد 

من خودشان هم این درد را می چشند. 
دو: مردها باید متوجه شوند که چقدر خودشان و زن ها را جنسیتی 
تعریف کرده اند. زمانی که من می گویم مردهای خایه کشال. 
دلیلش این است که در رشیعت برای خایه چپ یک مرد بیش تر از 
خون یعنی قتل نفس یک زن دیه تعیین شده است. مردها مردی و 
مردانه گی را به خردی و کانی آلت تناسلی شان تعریف  می کنند. 
یک مرد هر قدر روابط متعدد جنسی برقرار کند، به هامن اندازه 
مردانه گی اش انگار بیشر است و مردی که روابط جنسیی کمر 
داردیعنی  دیگر مرد نیست. پس باید برهنه صحبت کرد تا مردها 
متوجه شوند که به غیر از آله ی تناسلیی شان، چیزهای زیادی و 

ارزش های فراوانی برای تعریف مردانه گی وجود دارند.
من به مرد ها می فهامنم که پستان من، هرجایی سینه ی  برای 
عشق بازی نیست. هرجا اتاق خواب من واو نیست. یک مرد می 
از  فراتر  تقاضا های  اجتامعی،  تنیده ی  روابط در هم  تواند در 
نیازهای جنسی از یک زن داشته باشد. حمله ی من به مرد ها 

درپی چنین اهدافی است. و من نتایج مثبتی هم رسیده ام. 
ادبیات عریان و اقدامات تهاجمی شام چه تأثیری در زندگیی 

دیگر زن ها داشته است؟
نتیجه کارهای من، زن ها را به مرحله ای از خود آگاهی می رساند 
که دیگر خود شان باشد، با هویت خودشان، زندگی کنند. نرسند 
و کتامن کاری و حیله گری نکنند. حد اقل در حساب فیسبوکی 
این  ادامه ی  نگذارند.  را  خود  عکس  طوطی  کله ی  جای  خود، 
فعالیت ها، به شکل گیریی حرکتی از زن ها می انجامد که دیگر 
ساکت و راکد نیستند و جنگ را به میدان های مستقیم توسط خود 

شان رهنامیی می کنند .
در یکی از صحبت های دیگر تان گفته بودید که اولین گام 
برای تأمین منافع زنان، پذیرفنت هر نوع زن است. مبارزان 
اهمیت  چقدر  موضوع  این  به  زن،  ی  حوزه  گران  کنش  و 

می دهند؟
اگر این بحث را در حوزه ی مردان بررسی کنیم، زن باره ترین و هم 
جنس بازترین مردها هم در حوزه ی کوچک و هم در حوزه ی مردان 
برجسته وجود دارد. از افاطون تا موالنا همه هم جنس باز بودند. 
قوماندانی که همه به او احرام می کنند، پنچ تا بچه برای هم 
جنس بازی دارد. آیا مردی است که بگوید من مرد های هم جنس 
باز را قبول ندارم؟ و این ها باید از حوزه ی سیاسی و اجتامعی 
بیرون رانده شوند. مردها بد خود شان را می پذیرند و با بدهای 
شان اتحاد می کنند؛ یعنی مرد ها حوزه ی منافع و شخصیتی 
شان را از هم جدا جدا تعریف میکنند . اما در حوزه ی زن ها این 
گونه نیست. زن ها به راحتی همدیگر را طرد می کنند. زن ها با 
اندک ترین اشتباه، محکوم به گوشه نشینی می شوند. البته نصف 
این روند یعنی روند در حاشیه نگه داشن و ایجاد نفاق بین زنان 
توسط نظام مردانه رهربی میشود ولی تقصیر زنان در عدم اگاهی 
از این سیستم و همکاری شان به نفع این سیستم زن ستیز که 
رساپا نقص خود شان در این متصور است می باشد. راه حل فقط 
در این شعار است که ما زنها از زن فاحشه و شیطان خود نیز بکار 

داریم و حامیتش می  کنیم! 

دوســتان بــا رسمایــه ی ۱۷۰هــزار افغانــی، از درآمــد رســتورانت 
میهــن دوســت تأســیس شــد و امــروز بــه کمــک صندق هــای 
ــرای ایــن مرکــز و همــکاری تعــدادی از خیریــن، حامیــت  ــه ب خیری
ــم هــا  ــرای خان ــر ب ــا زمینــه ی ســواد را در مداریــج باالت مــی شــود ت
فراهــم منایــد. در همیــن حــال شــاگردان ایــن مرکــز چنیــن گفتنــی 
هایــی دارنــد. خانــم صدیقــه یکــی از فارغیــن ایــن مرکــز می گویــد: 
ــوده اســت و امــروز  ــم خیلــی مفیــد ب ــدن در این جــا برای درس خوان
ــان انتقــال مــی دهــم. ایــن خانــم در  ــه دیگــر زن آموختــه هایــم را ب
ــم هــای دیگــر، قــرآن درس مــی  ــه تعــداد از خان ــه ی خــودش ب خان
دهــد و بــرای آن هــا نوشــن و حســاب کــردن را مــی آموزانــد. حبیبــه 
ــام  ــان مت ــای ش ــوز درس ه ــه هن ــتند ک ــاگردانی هس ــه از ش و عفیف
نشــده اســت. ایــن خانم هــا بــا عاقــه و پشــت کار درس مــی 
خواننــد و از خدمــات ایــن مرکــز رضایــت دارنــد. آن هــا دیگــر زن هــا 
ــا  ــم ه ــن خان ــا ای ــد. ام ــی کنن ــدن م ــه درس خوان ــویق ب ــز تش را نی
ســواد در ایــن ســطح را کافــی منــی داننــد. آن هــا خواهــان مکتبــی 
بــرای ادامــه ی درس هــای شــان هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه 
رییــس ایــن مرکــز مــی گویــد: اگــر حکومــت و مؤسســات فعــال در 
ایــن عرصــه بــا او همــکاری داشــته باشــد، او مــی توانــد لیســه ی فــن 
ــد از نعمــت  ــا همــه بتوانن ــد ت ــرای خانم هــا ایجــاد منای ــه را ب و حرف

ســواد بهــره منــد شــوند.

زن باید از تنش سخن بگوید؛ این جمله ای است که شام قبل 
از این گفته بودید. با این سخن، دقیقن  دنبال چه چیزی 

هستید؟
همه ی درد ها درد است و زمانی که از آنها سخن گفته می شود؛ 
چرا دردهای تنانه یا طبیعی زنان مثل عادت ماهوار یا درد زایامن 
و دشواری های پستان درآوردن شان، درد رشم آور باشد. پدر و 
برادر، فرزند و شوهر یک زن از درد او خرب منی شود. مثلن زمانی 
که مردها می توانند کاغذ تشناب یا دستامل کاغذی  بخرند، چرا 
نتوانند نوار بهداشتی بخرند و اگر خود زن ها هم بخرند این درست 
است که باید در یک خریطه ی نایلونی سیاه مخصوص اشغال برای 

شان رسویس شود؟!
زنان فیزیولوژیی خاص خودشان را دارند. اگر مردان مرمی  نخورند 
به گونه ی عادی کارهای روزمره شان را انجام می دهند. اما یک زن 
هر ماه به اندازه ی یک مرمی خوردن درد می کشند. دچار انقاب 
های هرمونی می شوند . براین اساس زن ها باید از تن شان سخن 
بگویند. همه باید در مورد مزاج های مختلف عانی و تعیین شده ی 
زن ها بدانند تا در بحث مدیریت و استخدام نیروی کار زنانه و 
مردانه تصمیم درست گرفته شود. چیزهایی که جامعه آنها را به رشم 
تبدیل کرده است؛ باید به هامن روال طبیعیی خودش برگردانده 
شوند. و این با حرف زدن از تنانه گی و تنانیت زنان میتواند اتفاق 

بیافتد.
عدالت در نظر شام چه تعریفی دارد؟

عدالت و مساوات از ریاضی رشوع تا مباحث اجتامعی یکی نیست 
. در تقسیم نقش های اجتامعی و طبیعی با استفاده از این دو 
واژه دست کاری زیرکانه ولی عصاب خورد کنی شده است . مثلن 
تجارب کاری عینی من هیچ گاهی برابر با تجارب کاری یک مرد 
نیست پس نباید عین استاندرد ها مساویانه برای ما در نظر گرفته 
شود یعنی در قرار داد های استخدام زنان. دو تا موضوع باید درج 

شود.
یک: کارهای خانه ی زنان؛ مثلن تجربه ی چندین  سال آشپزی، 
چند سال بچه داری، تجربه ی چند تا بار داری، تجربه ی متویل 
یک خانواده از آن جایی که مرد وظیفه ی رسمایه گذاری را در خانواده 
به عهده دارد، تجربه ی قوم و خویش داری در خانه ی پدر و شوهر، 
تجربه ی ساخن ساختار خانواده و هویت خانواده مخصوصن مرد 

خانواده و این ها چطور منی توانند جز cv زن ها نباشند؟
دو: در قرار داد استخدام زن ها باید تاریخ عادت ماهوار آنها درج 
شود. باید مشخص باشد که زن ها در کدام تاریخ توانایی انجام 
کار بیش از حد را ندارند و  باید برخورد ها با آن ها منطقی  بوده و 

طبی تنظیم شوند.
 از طرفی این حوزه ی ادبیات گفتاری و برایند ذهنی  در افغانستان 
توسط مردم اصلن در قبال زنان عادالنه نبوده و نیست مثلن در 
طول ۲۴ ساعت چند بار به یک زن فاحشه گفته می شود و در قبال 
چه خطاها یا خوش نخوردن با مزاجها زنان فحاشی، تسلیخ بدنی و 
ترور شخصیت می شوند؟ اگر غذا را درست پخته کرده نتوانی، به تو 
فاحشه می گویند. اگر بچه ات بی تربیت باشد و دخرت اشتباهی 
کند، می گویند مادرش فاحشه است. اگر موترت را تیز تر برانی 
با اندک مزاحمت به یک مرد، برایت منی گویند زنی بی تربیت. 
می گویند این زن فاحشه است. حتا اگربه جای بیرق پاکستان 
اشتباهی بیرق نایجریا را آتش بزنی، به خاطر این اشتباه مردم به 
توی زن منی گویند که این زن سواد و فهم سیاسی ندارد. همه 
می گویند این فاحشه و فعال بدنی و مدل زدنی بیرق نایجریا را 
باز  آتش زد. پس چقدر نیاز است که زنان عدالت و مساوات را 
تعریف کنند. زن ها باید بگویند که فحشا چیست و فاحشه کیست! 
ارزش های فاحشه گی در کشور ما کدام هایند؟  زنی که  در بیرون 
از خانه کار می کند، برای گرفن حق خودش مبارزه می کند، بر 
خاف جامعه ی مرد ساالر می ایستد، با هویت خودش حرف می 
زند، آیا فاحشه گی همین است؟! اگر است پس تن فروشی یا 
کونی بودن مرد هم به ساده گی چنین بی تحلیل و پرسش پاسخی 

باید به روزمره گی های طبیعی انسانی تعمیم داده شود.
شام عشق و ازدواج را هم تجربه کرده اید، بیایید از عواملی 

صحبت کنید که باعث ختم این رابطه شد؟
من دو تا روی کرد برای صحبت کردن درمورد حوزه ی خصوصی 

دارم. 
یک: هدف جنبه های آموزشی قضیه است. هرگاه کسی می گوید 

ویدا ساغری به دلیل مبارزات پیوسته اش، در زندگی شخصی و کاری خود تجارب یک سان دارد. دید از باال 
به پایین، برخورد غیر عقده مندانه و طراحی راه حل  برای کاهش آسیب، باعث پیروزی روند مبارزه او در برابر 

نگاه جنسیتی شده است.
ویدا به این باور است که پیش از عقده مند شدن، باید یاد بگیریم که در چنین فضای جنگلی چگونه زندگی 
کنیم تا آسیبی کم تری ببینیم. اما آن چه او را استوار نگه داشته، رسالت و مسوولیت او در قبال دیگر زنان  
)کاری که دیگران به عهده نگرفته و واگذار به نسل های بعدی کرده اند( و بر خورد صادقانه و برهنه اش با 

جامعه است.

آمنه امیدگفت وگو

وقتی در زنی مغلوبی
نا توانی وتسلیم نطفه می بندد

اي اتاق
اي تنهابی
اي تاریکی

دستم را نگرید
اي دست هاي ناتوان

دیگر ازهیچ خداي چیزي نخواهید
پنجره از بغض می ترکد

اي پرده هاي رسخم رشم تان باد!
چگونه چشم هاي نگرانی را

در اضطراب اتاق به متاشا نشسته اید؟
اي دیوارهاي بلند!
یک نفس آدم شوید

به دارم بیاویزید
که سخت

سخت
سخت دل تنگم

اي رشاب
سیگار
قهوه

بدرود!
آن دریچه را که شام می آمدید

بستند.
و آغوشم را که هر شب از او پر بود

زندانی کردند
هیچ کس ندانست که زندگی من بی قانون است

و همه هستی تنم
پر از فاجعه ي بوسه و آغوش

شهوت را که در تن تو جاریست
زیبایی هر دومان در نهایت اتاق

و لحظه هاي مقدس هم آغوشی مان را
تا عمق خشونت روزگار
»دوست خواهم داشت«

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو در افغانستان

ازدواج برای زن ها پناه
و برای مردها سکس است

زن ها و تحقق آرزوی خواندن و نوشــتن
 ...ادامه از صفحه اول



 اسداهلل فهیمی

بیش تر  بلکه  نیست،  زنان  علیه  بر  مردها  ظلم  مردساالری، 
محصول تحول زندگی اجتامعی انسان است. مردها این ساالر 
بودن را به زور رس نیزه بدست نیاوردند، تا زن ها بتوانند به زور 
تفویض  آنها  به  بودن  ساالر  این  بستانند.  باز  آنها  از  نیزه  رس 
توجه  با  اینکه،  به خاطر  بلکه  برترند،  اینکه  عنوان  به  نه  شد؛ 
به رشایط و مقتضیات زمانی و مکانی، نقش هایی ارائه گردید 
که آنها را ساالر گرداند. در کمون اولیه چیزی بنام ساالر وجود 
نداشته و هر دو جنس برابر بوده است. در دوره ای که بر به 
گردآوری خوراک و شکار حیوانات می پرداخت، ازدواج گروهی 
بود، با توجه به مشخص نبودن نیای پدری و مقتضیات زندگی 
و معیشتی، زن ساالری و مادرتباری حاکم بود. پدیده ای که 
مالینوفسکی در جامعه تروبریاند مشاهده کرده است. به تدریج 
با پیدایش تکنولوژی، چند همرسی )چند زنی؛ که این هم تابع 

مقتضیات هر جامعه است( و تک همرسی و 
نقش هر دو جنس در به کارگیری آن، نقش 
منود  مردساالری  و  گردید  تر  پررنگ  مردها 
بیشری پیدا کرد. اکنون به واسطه تحصیات 
شده  تر  رنگ  پر  زنان  نقش  زنان،  اشتغال  و 
کاسته  مردان  بودن  ساالر  از  حدودی  تا  و 
با توجه به مقتضیات  آینده  است و شاید در 
تکنولوژیکی و دسرسی به منابع، حاکمیت 
دیگری  بر  یکی  برتری  لذا  باشد.  زنان  آن  از 
در هر دوره ای محصول مقتضیات فرهنگی، 

معیشتی و... هامن دوره بوده است.
مسئله  باال  در  آمده  بحث  به  توجه  با 
دارد.  فرهنگ  در  ریشه  عمیقن  مردساالری 
جوامع  در  حتی  حاکم  فرهنگی  الگوهای 
را  از مردساالری  نیز منودهایی  یافته  توسعه 
به منایش می گذارند. تبعیض جنسیتی در 
در  زن  و  مرد  کارمندان  دست مزد  پرداخت 

اکرث کشورها یکی از دغدغه های پابرجای نابرابری جنسیتی 
است. در توسعه یافته ترین کشورها هنوز که هنوز است برابری 
نیازمند تاش های  آن  به  آمدن  نایل  جنسیتی هدفی ست که 
تحول  خصوص  در  مارکس  زعم  به  است.  عرصه  این  فعاالن 
نظام های اجتامعی بر پایه تحول ابزار و روابط تولید، باید توجه 
مختلف  های  دوره  طی  امروزی  مردساالر  جوامع  که  داشت 
تحول و تکوین یافته و ابزار و روابط تولید پس از کمون اولیه 
به نحوی ماهیت مردساالرانه داشته است. لذا جامعه ی فعلی 
مردساالر ماهیتی تاریخی دارد، و از الزمه های برابری حقوق 
اگرچه مارکس  تولید است.  ابزار  و  روابط  و مرد تحول در  زن 
نقش فرهنگ را به عنوان عنرص روبنایی باالی روابط تولید به 
آن پیامنه تأثیرگذار منی داند اما آنتونیو گرامشی در نظریات 
فرهنگ و هژمونی خویش به اهمیت نقش فرهنگ اشاره منوده 

و معتقد است که میتوان روابط تولید و زیربنای اقتصادی را از 
طریق فرهنگ به صورت تدریجی متحول منود.

هنجارهای فرهنگی یک جامعه محصول جامعه پذیری اعضای 
آن است و این جامعه پذیری در ابتدایی ترین مرحله از طریق 
کانون خانواده منتقل می شود. کودک )پرس و دخر( آن گونه 
پرورش می یابد که والدین او و بیشر مادر او به تربیت اش می 
پردازد. الگوهای اولیه کودکان در خانواده، والدین آنها هستند. 
در جریان دگرسازی شخصیتی پرس از مادر فاصله گرفته و پدر 
را بعنوان الگوی خویش انتخاب می کند و دخر هم به همین 

ترتیب الگوی مادر را برمی گزیند. زنان از دو مسیر می توانند 
در همین کانون حقوق برابر جنسیتی را نهادینه کنند. اول با 
اجتامع  و  زنان در خانواده  بودن  فرودست  فعلی  زنجیره  قطع 
برای  برابری  و  آزادی  گیری،  تصمیم  و  انتخاب  حق  دادن  با 
دخران خویش و دوم با پرورش فرزندان پرس به گونه ای که 
به حقوق برابر زنان احرام گذاشته و یا حداقل در مخالفت با 

آن قرار نگیرند.
زنان از رهگذر خانواده می توانند به صورت تدریجی و نهادمند 
هنجارهای مردانه را کم رنگ کرده و زمینه را برای حضور زنان 
فراهم کنند. طی چندین دهه ی اخیر پروژه های زیاد ملی و بین 
املللی در اکرث کشورهای جهان برای دادخواهی حقوق زنان 
به میزان مساعدت  این پروژه ها  به اجرا گذاشته شده است. 
بودن یا نبودن بسرهای اجتامعی و فرهنگی هر جامعه نتایج 
متفاوتی داشته است. در کشورهای توسعه یافته که فردگرایی 

و ارزش های انسانی در آنها به مرحله ای از بلوغ رسیده بود، 
این پروژه ها تا کنون در حال طی کردن مسیر خویش هستند، 
اما در کشورهای کمر توسعه یافته و توسعه نیافته این پروژه ها 
با چالش های قابل توجهی روبه رو گردیدند. پروژه های زیادی 
تحت نام توامنندسازی زنان در کشورهای توسعه نیافته به اجرا 
سیاسی،  های  عرصه  در  زنان  کردن  وارد  آن  هدف  که  درآمد 
متأسفانه  است.  بوده  فرهنگی  و  اقتصادی، علمی  اجتامعی، 
با رصف هزینه های زیاد اما این پروژه ها منتج به تغییری در 
پروژه های  اکرث  نیز  اکنون  هنجارهای زن ستیز جامعه نشد. 
نه  دارند  فعالیت  ادعای  فقط  عنوان  این  تحت 

ادعای مؤثریت.
زنان  معدودی   تعدادی  از  بحث  خانواده؟  چرا 
را  رقابت در فضای مردانه  توانایی  توان مند که 
است  زنان  اکرثیت  از  بلکه بحث  نیست،  دارند 
توان مندی  به نسبت  یا  به نسبت رشایط  یا  که 
حتی  نیستند.  برخوردار  قدرت  این  از  فردی 
روزمره  بازدارندگی  با  نیز  توان مند  و  فعال  زنان 
به  مردساالر  هنجارهای  اند.  مواجه  اجتامعی 
برتری های قابل توجهی داده است که  مردان 
اما  است،  جامعه  آن  غالب  فرهنگ  از  برگرفته 
در این هنجارها هیچ ویژه گی خاص و مطلوبی 
به  است. حتی  نشده  گرفته  نظر  در  زنان  برای 
ظرافت و خصوصیات زنانه نیز بعنوان یک ویژه 
گی ارزش قایل نشده است. این مبارزه از آنجا 
ابزارهایی  به  مسلح  مردان  است.  غیرعادالنه 
باید  زنان  از هنجارهای اجتامعی است ولی  برخاسته  اند که 
بدون هیچ ابزاری در برابر هنجارهای مردانه برای احقاق حقوق 
خویش مبارزه کنند. لذا خانواده محیطی ست که از یک سو 
سویی  از  و  شده  فعال  خود  خویش  توامنندسازی  برای  زن 
حقوق برابر زن و مرد را در جامعه پذیری فرزندان خویش در 
نظر بگیرد. ازین رهگذر برای نسل بعدی فضای مساعد برای 
حضور فعال تر و بیشر زنان در عرصه های مختلف اجتامعی، 
فرهنگی و سیاسی فراهم شده و نتیجه ای مطلوب تر خواهد 

داشت.
در نهایت می توان گفت تغییر فرهنگ مردساالر مستلزم تغییر 
کانون  از  تغییر  این  است.  جامعه  اعضای  پذیری  جامعه  در 
خانواده آغاز می شود. برای رفع سؤتفاهم باید خاطرنشان کرد 
از  بیرون  زنان در  با حضور  به معنای مخالفت  این مسئله  که 

خانه نیست.
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