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در دومین جشنواره ی گل بادام دایکندی 
سال 1397  دختران نقش برجسته ای را اجرا 

نموده و سهم فعال در برگذاری این جشنواره 
داشته اند. زنان و دختران همه ساله در 

این برنامه شرکت می کنند. حضور زنان با 
لباس های محلی و اهمیت بودن دختران در 

برنامه های سرودخوانی و... طراوت بیش تری 
به این برنامه می بخشد.

زنان برعالوه ی مشکالت که در صورت نداشتن اجازه برای تحصیل و کار دارند، پس از 
داشتن کار و برای پیدا کردن کار نیز مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و دچار مشکل اند. 
در قدم اول تا سکس عرضه نکنند و خودشان را کامل در اختیار صاحبان کار که مردان 
است قرار ندهند صاحب کار نمی شوند و در قدم دوم اگر کار داشته باشند، در محل 
کار با چالش های رو به رو اند که مشکالت زنان را چند برابر از دیگر هم کاران می کند.

ندارند  کار  محل  در  و  کار  برای  را  الزم  امکانات  و  رهبری  فرصت های  زنان  این که 
مسئله ی مهم و جدا از این موضوع است.  زمانی وزارت امور زنان با نشر گزارشی، از آزار 
و اذیت  جنسی زنان به عنوان عامل بازدارنده ی کار زنان در نهادهای دولتی یاد کرده 
بود. در آن گزارش از نبود فرصت های کاری برای زنان در رهبری، روند استخدام  و 

نبود امکانات الزم برای زنان نوشته بود.
این گزارشی از اندک ترین مشکالت زنان در افغانستان می باشد. در نهادهای مختلف 
دولتی و غیر دولتی زنان بارها و بارها با تهدید به بهر ه برداری جنسی رو به رو بوده اند 
و هستند. نتیجه هم آشکار و روشن است. نیازی نیست که به گذشته های دور نظر 
بیاندازیم. همین اتفاقات اخیر در کابل و والیات نشان دهنده ی خوبی است برای پی 

بردن به مشکالت این چنینی که زنان با آن رو به رو است.
با در نظر داشت افزایش آزار و اذیت زنان در 
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شدید اقتصادی داشتیم. اما همیشه به تحصیل فکر می کردم و اینکه روزی 
بتوانم به درس هایم ادامه بدهم. خانواده ی شوهرم با درس خواندن و ادامه ی 
تحصیلم موافق بودند. به خصوص خود شوهرم آقای موسی محمدی و کاکای 
بدهم.  ادامه  را  درس هایم  باید  که  می گفت  همیشه  احسانی  آقای  شوهرم 
همین بود که تصمیم گرفتیم در دانشگاه نارصخرسو ثبت نام و در امتحان 

کانکور آن رشکت کنم.

بعد فراغت از مکتب، چند سال در 
خانه ماندید و مشغول چه کارهایی 

بودید؟
معلمی  برعالوه ی  بودم.  مکتب  معلم 
در  صحی  تیم  با  رضاکار  عنوان  به 
کتاب  می کردم.  هم کاری  محل،  هامن 
می کشیدم  را  روزی  انتظار  و  می خواندم 

که بتوانم دانشگاه بروم.

شام همراه با خرضان دخرت 
کوچک تان در امتحان کانکور رشکت 

کردید، می توانید بگویید چرا، آیا 

بانو جهان تاب در سال ۱۳۹۰ از لیسه »ذکور اشتو« واقع در 
ولسوالی میرامور والیت دایکندی  فارغ شد. او در جریان 

هفت سال محرومیت از تحصیل، ضمن به دنیا آوردن و 
پرورش سه تا طفلش، به عنوان معلم مکتب و رضاکار با تیم 

صحی هامن محل  کار کرده است. حضور این بانوی توانا 
زمانی خربساز شد که همراه با طفل دوماهه اش در امتحان 

کانکور رشکت کرده بود.
بانو چهان تاب عزیز، می توانید 

بگویید که بعد از ازدواج با بزرگ ترین 
مشکل که رو به رو بودید چه بوده؟

راه  بودن  دور  جدی  مشکالت  از  یکی 
و  داری  خانه  آن  کنار  در  بود.  مکتب 
برای  بود که  مواردی  از دیگر  داری  بچه 
آن ها باید وقت زیادی می گذاشتم. اما با 
به  شوق  و  عالقه  با  داشتم  که  انگیزه ای 
مکتب،  از  فراغت  بعِد  می رفتم.  مکتب 
و  ماندم  محروم  تحصیل  از  سال  چند 
مشکالت  چون  بدهم  ادامه  نتوانستم 

دور ماندن از یادگیری و درس
به معنای دور ماندن از زندگی کردن است آزارهای جنسی و روانی در محل کار را

در برابر زنان و دختران باید جدی گرفت
خاموشی در برابر این پدیده به معنای بی تفاوتی در برابر 

بیامریی است که نصف جامعه را به انزوا می کشاند

 ادامه در صفحه 3...
 ادامه در صفحه 3...

حضور  باشکوه
زنان والیت دایکندی

در جشنواره شکوفه های بهار

     آمنه امید
گفتگو



2  Monday  April 2, 2018  سال دوم  شماره 30  د وشنبه  13 حمل  1397

 Vol. 2  No. 30

دقیقن به یاد دارم که چندین سال قبل، خربنامه ای از »شورای 
خواندم:  آن  در  را  عنوان  این  و  کردم  باز  را  کلیساها«  جهانی 

»جایی که خدا یک مرد است، مردان خود را خدا می پندارند«.
شام رصفن با راه گم کردن یک اسب از مسیرتان به سوی )مثلن( 
دمشق منحرف منی شوید ... تا آن زمان اتفاقی خاصی برای من 
نیفتاده بود و من هم چنان در هامن راهی که همیشه رفته بودم، 
بود.  مثل یک وحی  برای من  عنوان  این  اما  برمی داشتم؛  گام 
باعث شد به یک امر کلیدی پی بربم. با حفظ این ایده، من رشوع 
به راه رفنت در مسیری کردم که از آن زمان تاکنون توقف نکرده ام.

»یودیت  پروتستان،  وزیِر  سخنان 
َون اُسدول«، در نشست منطقه یی 
برگزار  آیرس  بوئنوس  در  که  زنان، 
بود.  عنوان  همین  ذیل  نیز  شد، 
به عنوان یک  را  »کلیساها که خدا 
مرد تصور و یا معرفی می کنند، باید 
از  ناشی  ارتداد  و  الحاد  مسوولیت 
گیرند.  عهده  بر  نیز  را  تصویر  این 
چون جایی که خدا یک مرد است، 

مرد خدا است ...«.
وقتی که من آن دو جمله را خواندم، 
قدیمی ترین  به  کردم  احساس 
ریشه های تبعیض، تحقیر، نفرت و 
خشونت علیه زنان دست یافته ام ... 
از آن زمان من به این موضوع فکر 
کرده ام، و در جستجوی این بوده ام 
قدیمی  ریشه های  این  چگونه  که 

در زمین قرار داده شده اند.
اگر هر دینی متشکل از تصویر خدایی است که برای هیچ کسی، 
در قالب کلامت، داستان ها و تصاویر، قابل مشاهده نبوده است؛ 
از منازها،  با ریشه های یهودی،  واضح است که دین مسیحی، 
منادها  و  مجسمه ها  مذهبی،  رسودهای  نقاشی ها،  نیایش ها، 
-که همه ی آن ها مردانه استند- استفاده می کند تا خدا را »قابل 
رویت« بسازد. فقط چند نقل قول محدوِد کتاب مقدس، حاوی 
نکات جزئی زنانه اند. امروزه زبان مقدس، اصطالح »خدا، پدر و 

مادر ما« را ترکیب و ایجاد کرده است ... آیا این کافی است؟
که  گفت  می توان  قطع  به طور  ما،  فرهنگی  میراث  به  توجه  با 
اگرچه خدا جنس )Sex( ندارد، اما برای هزاران سال، جنسیت 

)جندر( داشته است: مردانه.
می دانیم که جنس یک ویژگی بیولوژیکی و جنسیت یک ساختار 
فرهنگی است. به همین دلیل، هرچند خدا در هر دو سیامی 

زن می دیدند. برای هزاران سال، متامی انسان های روی زمین 
درباره ی خدا به عنوان یک مادر فکر می کردند.

چند هزار سال بعد، انقالب کشاورزی نیاز به ذخیره کردن دانه ها، 
زمین و حیوانات را با خودش به میان آورد... و نیز نیاز به دفاع از 
این ها را با استفاده از سالح، مزارع، زمین و دام. در طول این 
مرد  و خدایاِن  کنار گذاشته شد  به تدریج  مادر«  زمان، »خدای 
و جنگ طلب، که اعالن جنگ کردند و خواستار فداکاری های 
خونین شدند، رفته رفته در متامی متدن های روی زمین به میان 

آمدند.
خدایان مرد فرهنگ های دنیای باستانی را تحت تسلط قرار داده 
امروزه می شناسیم،  ادیانی که  تاکنون در متامی  از آن زمان  و 
بر رس کار بوده اند. آن ها هم چنین جای گزین »خدای مادر« در 
کتاب مقدس شدند و در نهایت »یهوه«، خدای کتاب مقدس، 
در تصور مردم یهودی پدیدار شد. منشأ آن چیزی که ما آن را 

»فرهنگ پدرساالرانه ی مذهبی« می نامیم، همین است.
در پیکرنگاری )آیکونوگرافِی( مسیحیت، در تصاویری که از زمان 

او هم چنین  است.  ریش دار  پیرمرد  یک  دیده ایم، خدا  کودکی 
پادشاهی است با یک تاج و عصای سلطنتی که بر تخت شاهی 
نشسته است. او یک قاضی غیر قابل استیناف است که دور از 
دیدگان عمومی تصمیم می گیرد. او هم چنین »خدای نظامیان« 

است. او همیشه یک قدرت مردانه است.
می گویند  ما  به  )کریستونولوژیکال(  مسیحیت شناسانه  عقاید 
است،  »خدا«  نیز  او  که  دارد  »پرس«  یک  پدر«  »خدای  این  که 
پیشین  ذات  می دهد  نشان  که  »شد«،  مرد  یک  هم  او  پس 
فرد در  بوده است. سومین  نیز مردانه  انسان»شدن«  از  قبل  او 
این که  از  رصف نظر  است.  القدس  روح  الهی«  »خانواده ی  این 
کلمه ی »روح« در عربی، ماهیت زنانه دارد، نیروی حیات بخش 
و آفریننده ی خداوند که همه چیز را به حرکت در می آورد و به همه 
 چیز حیات می بخشد، به ما این را می آموزد که آن که مریم را باردار 
ساخت، هامن روح القدس بود؛ و این ما را به این فکر رهنمون 

می سازد که »روح« یک اصل مردانه ی زندگی است.
حتی در اظهارات مذهبی جدیدتر، معروف تر و آزادانه تر، مانند 
یک  خدا  دارد،  وجود  نیکاراگوئه«  دهقانان  »رسود  در  آن چه 
و  معامر  نجار،  »صنعت گر،  یک  به عنوان  او  برای  ما  است.  مرد 
جوش کار« رسود می خوانیم. این خداوند هیچ شغلی زنانه، حتی 
ندارد.  است،  هم  مردم  توده ی  شغل  که  خیابانی،  فروشنده ی 
و ما او را در حالی »می بینیم« که در پمپ استیشن های بنزیْن 
الستیک های کامیون را بررسی می کند، در بزرگ راه ها گشت زنی 
کارهای  همیشه  می زند؛  واکس  را  کفش ها  پارْک  در  می کند، 
پخت وپز  یا  در حال شست وشو  را  او  ما  انجام می دهد.  مردانه 
نوزاد(  از همه در حال شريدهی )به  پارچه، و مهم تر  یا دوخت 
منی بینیم. او خدای فقرا است، فقیر و محبوب است، اما... یک 
»مرد«  یک  هم چنان  رهایی بخش«  الهیات  »خدای  است.  مرد 

است.
عیسی مسیح در دین پدر و مادرش بزرگ شد. در یهودیت، خدا 
به عنوان  را  او  عیسی  می شد.  تصور  مرد  یک  به عنوان  همیشه 
یک »پدر« مهربان به ما معرفی کرد و او را »پدر« )Abba( نامید، 
که  نگاهی  هامن  با  عیسی  حال،  این  با   .)Imma( »مادر«  نه 
دین  برخالف  که  می نگریست،  نیز  زنان  به  داشت،  مردان  به 
زنانه  فرهنگ  به  مربوط  ارزش های  از  پاره ای  بود.  او  )پیشین( 
ترحم،  و  شفقت  مراقبت،  یافته اند:  راه  مسیحی  اخالق  در  نیز 
خالقیت  فراست،  و  شهود  هم دلی،  قرابت،  خشونت پرهیزی، 
نشانه ای  او،  مثال های  از  یکی  در  هم چنین  غیره.  و  سازنده، 
و عمل کردهای  با خدا  ...عیسی در قیاس  آمده است.  جالبی 

خدا، زنان را به پیش کسوتان تشبیه کرد.
او در مورد آن چه که در »پادشاهی خدا«  در »مثل خمیرمایه«، 
اتفاق می افتد، سخن گفت: رصفن قطعه ای از خمیرمایه متام 
خمیر را ور می آورد؛ و این زنان اند )نه مردان( که نان می پزند، 
خدایی  مورد  در  هم چنین  او  می کنند.  فراهم  را  پروسه  این  و 
صحبت کرد که از همه فرزندانش مراقبت می کند؛ او خدا را با 
یک چوپان مقایسه کرد که به دنبال یک گوسفند گم شده اش، 

مؤنث و مذکر- در فرهنگ یهودی-مسیحی، در کتاب مقدس، 
در سنت های مسیحی، کاتولیک، ارتدوکس و یا پروتستان، در 
دست نوشته های 4000 ساله، در متون یهودیت، در مسیحیت 
خداوند  است؛  شده  معرفی  اسالم-  در  نیز  و  ساله،   2000
معنی  بدان  این  است.  مردانه  که  است،  از جنسیتی  برخوردار 
است که خدا به عنوان یک مرد تصور شده، اندیشیده شده، درک 
گردیده، عبادت شده، در قالب رسوده ها توصیف شده، ستایش 
گردیده یا انکار شده است... . پس چگونه می توان فکر کرد که 
این شناخت عمومی-فرهنگِی مردانه از خداوند در طول هزاران 

سال، عواقبی بر جامعه ی انسانی نداشته است؟
از آن جا که جنسیت یک ساختار فرهنگی است، می توان آن را 
باشد، می تواند  که ساخته شده  زیرا هر چیزی  داد؛  نیز  تغییر 
ساختارشکنی شود تا بازسازی گردد. من معتقدم آن چه که ما 
انجام باید دهیم، این است: چهره ی خدا را در سیامی زنانه نیز 
بازسازی کنیم؛ که کار ساده ای نیست، اما پیامدهای آن برای 

اخالق و معنویت مهم است.
خداوند  که  می دانیم  اکنون  فرهنگی،  انسان شناسی  به کمک 
»متولد«  انسان  ذهن  در  زنانه  شخصیت  یک  به عنوان  اول  بار 
در  شد.  مرتبط  و  متولد  زنانگی  مفهوم  با  »خدا«  ایده ی  و  شد 
بازآفرینش  در  زن  توانایی  از  که  برشیت-  سال،  هزاران  طول 
مادر«  بود- »خدای  معجزه آسای حیات در بدن اش، شگفت زده 
سیامی  در  را  الهی«  »تصویر  و  می کردند،  ستایش  و  تکریم  را 

جایی که خدا یک »مرد« است
مردان خود را خدا می پندارند

تمامی فرهنگ مسیحی ما مبتنی بر تصویری از یک خدای مذکر است
که از باال و خارج از طبیعت انسان را خلق می کند.

می دانیم که جنس یک ویژگی 
بیولوژیکی و جنسیت یک ساختار فرهنگی 
است. به همین دلیل، هرچند خدا در هر 
دو سیامی مؤنث و مذکر- در فرهنگ 
یهودی-مسیحی، در کتاب مقدس، در 
سنت های مسیحی، کاتولیک، ارتدوکس و یا 
پروتستان، در دست نوشته های 4000 ساله، 
در متون یهودیت، در مسیحیت 2000 ساله، 
و نیز در اسالم- معرفی شده است؛ خداوند 
برخوردار از جنسیتی است، که مردانه است. 
این بدان معنی است که خدا به عنوان یک 
مرد تصور شده، اندیشیده شده، درک 
گردیده، عبادت شده، در قالب رسوده ها 
توصیف شده، ستایش گردیده یا انکار شده 
است... . پس چگونه می توان فکر کرد که 
این شناخت عمومی-فرهنگِی مردانه از 
خداوند در طول هزاران سال، عواقبی بر 

جامعه ی انسانی نداشته است؟

 منبع: هاوانا نیوز
نویسنده: ماریا لوپز ویگیل

برگردان: اخگر رهنورد

تحلیل
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بعد از این قضیه و با آمدن شام در کابل، مسوولین 
دانشگاه نارصخرسو برای تان چه می گفتند؟

در  که  می کردند  تشویق  مرا  و  بودند  خرسند  بسیار  آن ها 
کابل درس بخوانم و در کنار دانشگاه، در کابل دسرتسی ام 

به کورس های آموزشی بهرت از این جاست.

این کاملن آشکار است که همیشه به شعارهای داده 
شده عمل منی شود. بنابراین وعده های که به شام 

داده شده بود تا حال چقدر عملی شده اند؟
از وعده ها موضوع فیس دانشگاه بود که آن را خانم  یکی 
فرخنده زهرا نادری پرداخت کرده است و با پرداخت هامن 
کاتب  دانشگاه  اقتصاد  رشته ی  دانش جوی  فعلن  فیس 
است؛  گرفته  برایم  دانش  رسور  آقای  هم  را  خانه  هستم. 

چون تا به حال فرش و ظرف ندارد آن جا نرفته ام. کسانی که 
از بیرون وعده ی همکاری داده اند و گفته اند که حامیت 
می کنند، مطمئنم وقتی خودشان گفته و نوشته اند، پس 

حامیت می کنند. 

در نقاط مختلف دایکندی و محلی که خود شام 
زندگی می کنید، چقدر خانم های دیگری مثل شام 

وجود دارند که در محرومیت از تحصیل به رس 
می برند؟

هر کسی درس خواندن را دوست دارد و  یکی از آرزوهایش 
تعداد  )دخرتان(  همصنفی هایم  است.  تحصیل  ادامه ی 
می کنند.  خانه داری  هم  دیگری  تعداد  و  معلم اند  شان 
ادامه تحصیل مساعد  برای  اقتصادی همه ی شان  رشایط 
نیست. در مناطق ما نگرانی دخرتاِن جوان را بیش از هر 
چیزی دیگری ادامه تحصیل شان شکل می دهد. دخرتان 
درس  و  بیایند  دانشگاه  دارند  دوست  پرسان  اندازه ی  به 

نه  و  می دهد  آن ها  به  را  اجازه  این  اقتصاد  نه  اما  بخوانند 
سنت و ارزش های تعریف شده برای مردم.

پس از واکنش ها در برابر عکس تان و حامیت های 
داخلی و بیرونی، زمانی که از دانشگاه فارغ شوید چه 
برنامه دارید؟ می خواهید با چه کسانی همکاری و از 

آن ها حامیت کنید؟
کار های  ام  خانواده  و  خود  به  فراغت  از  بعد  دارم  تصمیم 
مفید انجام دهم. بعد دوست دارم که به بانوان دیگر کمک 
کنم. پس از چهار سال تحصیل در مقطع لیسانس در مورد 

ماسرتی و برنامه های دیگر نیز فکر می کنم. 

در آخر می شود از موارد ی بگویید که در برای شام 
مهم بوده اما  تا حاال هیچ رسانه ای بازتاب نداده 

است؟
من سپاس گزار شوهر و فامیل خود هستم که مرا تشویق، 
همراهی  است   تحصیل  ادامه  که  هدفم  برای  و  حامیت 
کرده است. تشکر می کنم از رسانه ها و از متام کسانی که 
دخرتان  برای  اند.  داشته  سهم  من  حامیت  در  نحوی  به 
دایکندی و هر دخرتی که در مناطق محروم کشور زندگی 
می کنند توصیه ی من این است که باید با انگیزه باشند و 
عالقه مندی شان برای ادامه ی درس و تحصیل را از دست 
به  و  بخوانند  درس  جدی  صورت  به  کار  پشت  با  ندهند. 

آینده ی روشن بیاندیشند.
برای ادامه ی تحصیل هیچ گاهی دیر نیست.

کسی نبود که طفل تان را تا ختم امتحان نگه دارد؟
از بازار چرباسک که دانشگاه نارصخرسو در آن  خانه ی ما 
محل است فاصله ی بسیار زیاد دارد. از طرف دیگر خرضان 

تازه دونیم ماهه شده است و در آن زمان منی شد که او 
را در خانه بگذارم. وقتی صبح از طرف خانه به طرف 
چرباسک حرکت کردیم در مسیر موتر ما خراب شد. 
بعد از چند ساعت پیاده روی، شام در هتل چرباسک 
شده  درد  گوش  خرضان  هوا  رسدی  اثر  از  رسیدیم. 
به  وقتی  صبح  کرد.  گریه  هتل  در  شب  متام  بود. 
دانشگاه رفتیم، مسوولین دانشگاه گفتند که امتحان 
در شعبه مرکزی  یعنی در نیلی مرکز دایکندی برگزار 
بریم.  می  نیلی  به  را  داوطلبان  متام  ما  و  می شود 
همراهان  به  و  می بردند  را  دانش جویان  فقط  آن ها 
دانش جویان اجازه منی دادند، چون موضوع حمله 
اقاریب  یک دانش جو زمانی می توانست  مطرح بود. 
ما  می گرفت؛  شخصی  موتر  که  کند  همراهی  را  او 
برای گرفنت موتر شخصی پول نداشتیم. همین شد 
که تنها من و خرضان با دیگر دانش جویان به طرف 
نیلی رفتیم. خیلی نگران بودم و با خود می گفتم که 
برایم  را   امتحان  اجازه ی رشکت در  شاید مسوولین 
ندهند. اما در صحنه ی امتحان کسی چیزی نگفت. 
اوراق امتحان را گرفتم و در چوکی نشستم. خرضان 
به شدت گریه می کرد و چوکی گنجایش هردوی ما 
را نداشت. بعد روی زمین نشستم. ضمن که خرضان 
را آرام می کردم امتحان دادم و سواالتم را حل کردم. 

بعد از امتحان رشکت کننده های 
دیگر برایم  گفتند که در صحنه ی 
عکس  دخرتت  و  تو  از  امتحان 
گرفتند. بسیار نگران شدم و گفتم 
کاش تنها از دخرتم گرفته باشند. 
آن ها خنده می کردند و می گفتند 
باشد،  بغلت  در  دخرتت  وقتی 
چگونه ممکن است که تنها از او 

عکس گرفته باشند.

بعد از شنیدن واکنش ها 
در مورد عکس های تان در 
صفحات مجازی چه حسی 

داشتید؟
بعد از امتحان، شب آن روز دیگران در هتل قصه می کردند 
و در مورد عکس هایم می گفتند. بسیار غمگین بودم. فکر 
آقای احسانی  با  می کردم کاری خوبی نشده است. وقتی 
گفتم، برایم گفت مشکلی نیست. زمانی که در خانه ماجرا 
صحنه ی  در  تو  نیست  مشکلی  گفتند  همه  کردم  قصه  را 
و در کدام  کار دیگری که منی کردی  بودی کدام  امتحان 

جای نا مناسب که نبودی.
 بعد آن از کابل زنگ زدند و گفتند که عکس شام موجب 
که  دانشگاه  هر  در  می خواهیم  ما  بگیریم.  متاس  که  شد 
شام برای تحصیل دوست دارید، حامیت تان کنیم. من و 
با  با ما همکاری می شود.  خانواده ام خوش حال شدیم که 
خودم گفتم این گونه بهرت می شود درس خواند و به آینده 

امیدوار بود.

بانو جهان تاب در سال ۱۳۹۰ از لیسه 
»ذکور اشتو« واقع در ولسوالی میرامور 
والیت دایکندی  فارغ شد. او در جریان 
هفت سال محرومیت از تحصیل، ضمن 
به دنیا آوردن و پرورش سه تا طفلش، 
به عنوان معلم مکتب و رضاکار با تیم 
صحی هامن محل  کار کرده است. 
حضور این بانوی توانا زمانی خربساز شد 
که همراه با طفل دوماهه اش در امتحان 
کانکور رشکت کرده بود.

 گفتگو: آمنه امیدتحلیل

چاره ی بیچاره
خیلی ها مثل من 

 دست از شعر گفنت کشیده اند  
گویا به بن بست بدی خورده اند  

به دود سیگار رسیده اند   
خیلی ها مثل من  

به این و آن نگاه می کنند و بس  
 چیزی منی رسایند و  

می گویند     
همین است که هست  

آخرش چه ؟  
بهانه که نباشد  

شب هامن شب بی ستاره 
و

به خواب رفنت تنها راه چاره
حاال اگر خواستی بی تاب شوی   

دنبال راهی گشتی تا که بی خواب شوی  
دفرت دیروز و دیروزتر  ها را مرور کن  

لحظه های رخوت و سستی ات را پر از شور و رسور  کن   
 باور کن آن روز های دیوانگیت را  

بی پناه و راه ماندن و بیچارگیت را  
باز هم آخر یک نفس تازه کردن  

می مانی  
که بدزدد خواب تو را  

یا که آن شعر های ناب تو را   

 سمین
جعِدگیسو دور ماندن از یادگیری و درس

به معنای دور ماندن
از زندگی کردن است

در میان گله ای صدبرابرش، رسگردان است؛ مهم نیست که بهای آن چه مقدار است. 
مسیح بالفاصله این مقایسه را »زنانه کرد« و گفت خدا هم چنین شبیه یک زن است که 

مشتاقانه به دنبال یکی از ده سکه ی گم شده در انبار جهزیه اش است...
فرهنگ  در  آنان  چون  باشند،  یافته  تکان دهنده  را  مقایسه ها  این  باید  مخاطبانش 
مذهبی ای بزرگ شده بودند که در آن خدا دارای جنسیت مردانه بود و زنان در جشن ها 
و مراسم مذهبی و منادها کاملن مورد تبعیض قرار گرفته بودند. عیسی مسیح زمانی که 
احساسات شادی خدا با احساسات شبانی که گوسفند، و زنی که سکه ی گم شده اش 
را می یابند، مقایسه کرد، درواقع تصور انسان از خدا را گسرتش داد؛ او درباره ی خدایی 
که هیچ کس ندیده بود، اما در سیامی هم زنان و هم مردان، تجسم می یافت، صحبت 

می کرد.
با این حال، در دین مسیحی ما، چه نسخه ی کاتولیک یا پروتستاِن آن، ما باید بپذیریم- 
و شاید چشم مان را بر این واقعیت بسته ایم- که ما بیش از عیسی مسیح، پیروان »پولس 
بین پولس و عیسی وجود دارند،  تناقض هایی که  بوده ایم.  مقدس«، حواری مسیح، 
بسیار زیاد اند و به ما آموزش داده نشده است که آن ها را در ذهن مان داشته باشیم. 
در حالی که عیسی مسیح زنان را تکریم می کرد، پولس به آن ها دستور داد ساکت باشند 
و اظهار داشت که »رأس« یک زن، یک مرد است، و بعدن بر اساس افسانه ی آدم و حوا 

ترصیح کرد: »اول مرد به دنیا آمد، و سپس زن از مرد متولد شد«.
می توانند  مادری«  »به واسطه ی  تنها  زنان  گفت  که  رفت  پیش  آن جا  تا  حتی  پولس 
خودشان را نجات دهند. تصویری مردانه از خدا، که پولس تقویت کرده است، تصویر 

یک خدای خشم ناک با طرحی رستگاری ستم گرانه نیز است که در آن پرسش، »آدم 
ثانی«، باید با مشقت و نهاینت مرگ، به آن دست یابد... چه زمانی ما از تکرار این گفته 
در محافل مذهبی و مکان های عبادی، که متام آن چه را که پولس گفته است »سخن 

خدا« است، بس خواهیم کرد؟
تا که آن روز می آید )که امیدوارم خواهد آمد(، ما باید به طور جدی در مورد این که عواقب 
ناشی از داشنت تصویر مردانه از خدا- که تا آن جا عمیقن در اذهان ما ریشه دوانده که 
با آن زندگی می کنیم، بدون این که حتی فکری در موردشان کنیم- چقدر خطرناک 

است، تأمل کنیم. 
آیا آشکارترین نتیجه ی قیاسی تصور خدا به عنوان یک مرد، این نیست که مردان نیز 
خود را به عنوان خدایان تصور کنند؟ و هم چنین اگر خدا به عنوان مردی تصور شود 
را  خود  که  مردان-  می کند،  مقرر  را  خودش  احکام  و  قوانین  و  می دهد،  دستور  که 
به عنوان خدایان تصور می کنند- نیز دستور نخواهند داد، و قوانین و احکام خودشان 
و  تفوق  نیست که  پنهانی ترین دلیلی  و  ایْن قدیمی ترین  آیا  ایجاد نخواهند کرد؟  را 
سیادت مردان، و به تبع آن نابرابری میان مردان و زنان، را توجیه می کند و مرشوعیت 
می بخشید؟ آیا یک بیان عمیقن پنهانی برای توجیه تبعیض و خشونت مردان علیه 
زنان در همین جا نهفته نیست؟ آیا همه ی ما، مردان و زنان، از پیامدهای این مسأله، 
که ریشه اش تا حد زیادی پنهان مانده و برای مدت طوالنی دست نخورده باقی مانده 

است، غفلت نکرده ایم؟
کل فرهنگ مسیحی ما از تصویر یک خدای مردانه ساخته شده است که انسان را از 
باال و خارج از طبیعت خلق می کند. »خدای مادر« همه ی موجودات زنده- انسان ها، 
حیوانات و گیاهان- را گردهم آورد؛ چون همه ی آن ها مخلوقات )او( هستند. نتیجه ی 
عدم تعادل تاریخی، که »خدای پدر« را جانشین »خدای مادر« کرد، میان مردانگی و 
زنانگی درگیری و تضاد خلق کرد، و سپس این تضاد به تصور انسان ها از خدا منتقل 
تأثیر  این جهان  به واسطه ی ما و نحوه ی زندگی ما در  شد، بر چگونگی بنای جهان 

جایی که خدا یک »مرد« است
مردان خود را خدا می پندارند

در مناطق ما نگرانی دخرتاِن جوان را 
بیش از هر چیزی دیگری ادامه تحصیل شان 
شکل می دهد. دخرتان به اندازه ی پرسان 
دوست دارند دانشگاه بیایند و درس بخوانند اما 
نه اقتصاد این اجازه را به آن ها می دهد و نه 

سنت و ارزش های تعریف شده برای مردم. 

 ادامه از صفحه 1 ادامه از صفحه 2
محل کار در نهادهای دولتی و خصوصی نادیده گرفتن این موضوع شکننده 
است. عدم رسیدگی به این مسئله برای زنان مشکالت روانی بدی را در پی 
دارد. آن ها برعالوه استرس در مورد چگونه به انجام رساندن تمام وظایف 
انسان های  شان در خانه و محل کار، موجودیت این مسئله می تواند تنها 

بیمار و روانی را تحویل جامعه بدهد.
باشد  مورد  این  در  زنان  برای  دفاعی  ابزاری  می تواند  که  کارهای  از  یکی 
حفظ  برای  آن ها  می باشد.  حقوق شان  و  حق  و  کار  برای  آن ها  پافشاری 
جایگاه و کارشان باید از خود مقاومت نشان بدهند و به ذهن بسپارند که 
از خشونت های اعمال شده در برابر خودشان به آسانی چشم پوشی نکنند.

خاموشی زنان در محیط کار نقطه ی قوت برای مرد و مردانی است که در 
برابر کار از آن ها خواسته های جنسی می کنند. اگرچند در این صورت نیز 
زنان و دختران با مشکل مواجه می شوند. آن ها این موضوع را به سادگی 
با اعضای خانواده و دوستانش در میان گذاشته نمی توانند، چون در همان 
درست  حجابت  داری،  مشکل  خودت  تو  که  می شنوند  را  این  اول  ثانیه 
به  و  داشتن  برای  راه ممکن  تنها  این  اما  و...  نداری  رفتار درست  نیست، 

دست آوردن چیزی است که داشتن اش حق طبیعی شان می باشد.
حاال با در نظر  داشت این موضوعات باید این مسئله را شکننده در نظر 
گرفت و به صورت جدی در پی پیدا کردن راه کارها بود. خاموشی در برابر 
این پدیده به معنای بی تفاوتی در برابر بیماری است که نصف از جامعه را 

تهدید می کند و به انزوا می کشاند.

آزارهای جنسی و روانی در محل کار را
در برابر زنان و دختران باید جدی گرفت



 امین قضایی

هر آن چه از خرد و استدالل تهی شده باشد، در معرض فساد و 
تباهی و البته ملعبه اصحاب قدرت قرار خواهد گرفت. این مقاله 
هم به نقد فمینیسم عامیانه می پردازد و هم آن چه شاید بتوان نام 
فمینیسم آکادمیک را روی آن گذاشت. هر دوی آن ها در تعارض 
و تقابل با فمینیسم به مثابه یک جنبش اعرتاضی و رهایی بخش 

قرار دارند.
را.  حق  مفهوم  جمله  از  و  منی فهمند  را  مفاهیم  الناس  عوام 
بنابراین برای آن ها ساده است که فمینیسم به مثابه جنبشی 
برای دفاع از حقوق زنان را به جنبشی برای دفاع از زنان تبدیل 
کنند. دفاع از حقوق یک نفر به معنای دفاع از شخصیت، رفتار یا 
عقاید وی نیست. بحث دفاع از حقوق با بحث دفاع از شخصیت 

یا رفتار و منش افراد کاملن متفاوت است.
اما من باب بحث در باره زنانگی: فمینیسم عامیانه زنانگی را در 
برابر مردانگی ستایش می کند، حتی از چیز مبهم و بی معنایی 
به نام تفکر زنانه سخن می گوید. برعکس، فمینیسم باید مخالف 
زنانگی باشد. زنان خود قربانیان زنانگی هستند. هیچ فضیلت و 
ارزشی در زنانگی وجود ندارد. در واقع اصلن رذیلت محض است 
که رفتار، شخصیت، منش و عقاید کسی از جنسیت یا جنس 

اش متاثر باشد.
مبحث  خلط  این  در  عامیانه  فمینیسم  با  اکادمیک  فمینیسم 
مفهوم  و  بودن  سطحی  تنانگی،  از  دفاع  و  است  جرم  رشیک 
ستایش  زنانگی  عنوان  به  را  غیرعقالنی  و  جعلی  پردازی های 
باشد که رفتار و ساختارهای  این  باید  ما  می کند. متام هدف 
اجتامعی ما مبتنی بر عقالنیت باشد و نه تعیناتی مانند موقعیت 
جغرافیایی، تاریخی، طبقاتی، جنسی، فیزیولوژیکی و هرچیز 
دیگری که اساسن قدرت و حق انتخاب و آزادی ما را محدود و 
مقید می کند. برعکس آن چه در دستور کار فمینیسم عامیانه و 
آکادمیک قرار دارد، هدف ما باید جدا کردن انسان هایی تحت 
عنوان زن، از زنانگی جعلی، ساختگی و محدود کننده باشد و نه 

ستایش زنانگی تحت عنوان دفاع از زنان.
این خلط مباحث، در موارد نیز دیگر صادق است و فرمول کلی 

این مغلطه چنین است که مبارزه علیه ظلم را با ستایش قربانی 
اشتباه می گیرد. دفاع از مظلوم برای رسیدن به حقوق خویش، به 
معنای ستایش وی نیست. وقتی این را می گویم احتاملن اکرث 
شام با این جمله موافق هستید، ولی وقتی به مصادیق آن بر 

می خورید قادر به تشخیص و متیز نیستید. درد این است.
که  گیرد، درست هامنطور  قرار  نقد  مورد  باید شدیدن  زنانگی 
قربانی می کند.  را  انسان  دو  و مردانگی هر  زنانگی  مردانگی. 
زنان و مردان به این زنانگی و مردانگی چسبیده اند طوری که 
اگر رفتارشان مطابق این کلیشه نباشد، نابه هنجار تلقی خواهند 

شد.

نیز  قدرت  تاکتیک  یک  به  کردن  زنانه  یا  زنانگی  حال،  این  با 
فضای  که  است  مهم  خرید  مراکز  برای  است.  شده  تبدیل 
شهری پیرامونی زنانه باشد. آن ها به مضامین نهفته در زنانگی، 
افاده داشنت و فضل فروشی و متایل غریب  به خرید کردن و 
فضای  بر  حاکم  سیاست  دارند.  نیاز  خودستایانه،  مرصف  به 
شهری، تالش می کند شهر را زنانه کند. یک مثال دیگر پدیده 
مهاجرت و پناهندگی است که مدافعین آن تالش می کنند، آن 
را زنانه جلوه دهند. قربانیان جنگ از نظر آن ها زنان و کودکان 
هستند، مهاجرین به صورت زنان فراری و آسیب پذیر به تصویر 
کشیده می شوند. در ظاهر این یک تاکتیک خوب برای دفاع از 
محرومین به نظر می رسد اما در واقعیت، به این منجر می رسد که 
مهاجرینی که با این تصویر مطابقت نداشته باشند )یعنی آسیب 
پذیر، قربانی، تو رسی خور و محتاج کمک نباشند(، راحت تر به 
صورت مجرم یا پرخاش گر به تصویر کشیده شوند. این کلیشه، 

قاعده را به »استثنای غالب« تبدیل می کند.
اگر شام مهاجر یا پناهنده را آسیب پذیر، محتاج کمک و درمانده 
به تصویر بکشید، از وی دفاع نکرده اید بلکه تنها وی را مجبور 

کرده اید که با این تصویر خود را مطابقت دهد. در عمل، وی 
را خلع سالح کرده اید. همین در مورد زنان صادق است. اگر 
شام از زنان به خاطر زنانگی اش ستایش کنید، در عمل، توانایی 

واقعی اش را از وی گرفته اید.
فقرا نیز در معرض این زنانه شدن مداوم قرار می گیرند. تصویر 
کشیده  تصویر  به  مجردی  یا  تنها  زنان  با  بیش تر  هرچه  فقیر 
می رسد که برای امرار معاش خانواده به رس کار می روند یا در 
هنگام کار آزار و آسیب می بینند. معتادین، مجرمین جرم های 
با  که  و هر کسی  الکلی ها  مواد مخدر،  فروشان  سبک، خرده 
دایره  از  راحتی  به  باشد،  نداشته  مطابقت  فقیر  از  تصویر  این 

حامیتی به دور انداخته می شوند. بوروکراسی آن ها را به ارباب 
رجوع سازمان ها و نهادهای حامیتی خود تبدیل می کند و به این 
ترتیب، آن ها وارد یک پروسه اصلنح می شوند. تصور بر این است 
که خیلی منصفانه است که آن ها به جای مجرم به چشم بیامر یا 
فرد ناتوان نگریسته شوند. اما این یک خشونت و رسکوب متام 

عیار است.
قرن ها پیش، فقر یک ارزش به شامر می رفت و تحت عنوان عدم 
نیاز به تعلقات مادی ستایش می شد. اکنون فقیر، زنانه شده 
است. هامن مکانیزمی که زنان را با زنانگی رسکوب می کند به 

رساغ فقرا و مهاجرین و پناهندگان نیز رفته است.
فمینیسم عامیانه و آکادمیک از درک این مسایل عاجز هستند 
زنانگی گاردی  از مشکل هستند.  واقع خودشان بخشی  و در 
است که به زنانی که دچار این فمینیسم عامیانه هستند، کمک 
می کند تا رفتار پرخاش گر و احمقانه خود را به رنگ فمینیسم 
نظریه  از  آن ها هیچ درکی  که  نیست  به گفنت  نیازی  درآورند. 
متوجه  اصلن  و  ندارند  مسایل  متیز  و  پردازی  مفهوم  پردازی، 
نیستند که تضاد اصلی برای رفع، تضاد انسان و جنسیت است.
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