
خانواده های مسلمان در بحبوحه ی سنت و تجدد؛ 
نقش ها و مسؤولیت ها

ــه ارزش هــای  ــع شــوند. خوش بختان ــر واق ــه مؤث پیرشفــت جامع
اســامی، قانــون اساســی و ســایر قوانیــن افغانســتان حــق 
و  بــه رســمیت شــناخته  زنــان  بــرای  را  آمــوزش و حــق کار 
ــد دانســته اســت. فصــل  ــان را در جامعــه ارزش من مشــارکت زن
وجایــب  و  اساســی  حقــوق  مــورد  در  اساســی  قانــون  دوم 
شــهروندان کــه از مــاده 22 الــی 59 را احتــوا می کنــد در 

ــی  ــارکت سیاس ــه مش ــت ک ــی ترین موادی س ــده ی اساس برگیرن
و اجتامعــی زن را در جامعــه تســجیل کــرده اســت. بــر اســاس 
مــاده 22 قانــون اساســی هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن 

شــهروندان افغانســتان ممنــوع می باشــد.
افغانســتان  اساســی  قانــون   54 و   53  ،44  ،43 ماده هــای 
دسرتســی زنــان بــه خدمــات بهداشــتی، 
ــن  ــان منــوده اســت. ای ــاه، و شــغل را بی رف
آمــوزش،  بــه  زنــان  دسرتســی  ماده هــا 
ــث  ــتغال را منحی ــتی و اش ــات بهداش خدم
پیش رشط هــای مشــارکت سیاســی زنــان 
بهبــود  و  آســایش  بــرای  مهــم  عنــر  و 
ضامنــت  افغانســتان  در  زنــان  وضعیــت 

کــرده اســت.
و  حســاس  مرحلــه ی  ایــن  در 
صلــح  گفت وگوهــای  در  رسنوشت ســاز 
ــان،  ــی زن ــارکت اجتامع ــق مش ــرای تحق ب
ــان  ــرای زن ــق کار ب ــوزش و ح ــق آم ــد ح بای
ــرتان  ــن دخ ــدف ای ــود. ه ــته ش ارج گذاش
توجــه  کارزار  ایــن  راه انــدازی  از  زنــان  و 
ــل و  ــوزش و تحصی ــق آم ــت ح ــه مصوونی ب
ــد  ــه بع ــت ک ــان اس ــرتان و زن ــق کار دخ ح
دخــرتان  بــرای  صلــح،  بــرای  تفاهــم  از 
دانشــگاه  و  مکتــب  بــه  رفــن  اجــازه ی 
ــه دلیــل اینکــه حــق آمــوزش  داده شــود، ب
و پــرورش در اعامیــه ی جهانــی حقــوق 
ــناخته  ــمیت ش ــه  رس ــرد ب ــرای هرف ــرش ب ب
ــوق  ــل حق ــاق بین املل ــط میث ــده و توس ش
اجتامعــی، اقتصــادی و فرهنگــی تأمیــن 
شده اســت؛ همچنــان ایــن حــق مطابــق 
ــتان،  ــد افغانس ــی جدی ــون اساس ــواد 43، 44، 45 و 46 قان م
ــت. ــن شده اس ــا تضمی ــور م ــهروندان کش ــک از ش ــر ی ــرای ه ب

بــه  کار،  مــورد حــق  در  تأکیــد  همچنــان 
دلیــل اینکــه اســاس و مبنــای متــام حقــوق و 

... را  فــرد  اساســی  آزادی هــای 

بازیابی هویت زنانه
 در قالب کارزار #نامم_کجاست؟
نادیــده  و  زنــان  هویــت  انــکار 

گرفته شــدن شــان در اجتــامع، ریشــه در 

فرهنــگ کهــن مــردم افغانســتان داشــته کــه 

ســایه ی نامبــارک آن را تــا امــروز نیــز بــر نــام 

ــوان  ــی می ت ــه خوب ــور ب ــان کش ــان زن و نش

اثبــات  و  تفهیــم  بــرای  منــود.  مشــاهده 

مرحــله ی  از  کــه  موضــوع  ایــن  درســتی 

ادعــا گذشــته و وارد وادی حقیقــت گردیــده، 

کافــی اســت تــا نیــم نگاهــی بــه آداب و 

رســوم رایــج در جامعــه بیندازیــم، جامعــه ای 

ــی  ــان در کارت عروس ــام زن ــه در آن درج ن ک

بــرای  بــزرگ  آبروریــزی  و  ننــگ  شــان، 

ــت  ــه ی خجال ــده و مای ــداد ش ــواده قلم خان

ــود،  ــوب می ش ــوم او محس ــی ق و رسافکندگ

منونــه ی ارایــه شــده، یکــی از هــزاران مــوارد 

موجــود در جامعــه ی ماســت کــه درک آن 

ــرای اکرثیــت خواننــدگان مــان ملمــوس و  ب

مشــهود اســت.

ــان«  ــکار زن ــنت ان ــداران »س ــه طرف آنچ

در پاســخ بــه پرســش »نامــم کجاســت؟« 

ارایــه می کننــد ایــن اســت کــه آنهــا درج 

ــا  ــه ایــن قضای ــان و مســایل مربــوط ب ــام زن ن

را فاقــد هرگونــه اهمیــت دانســته و منتقــدان 

مســأله  در خصــوص  جــدی  توجــه  بــه  را 

صلــح و ســایر موضوعــات مهــم سیاســی 

کشــور دعــوت می کننــد، چنیــن افــرادی 

تصمیم گیری هــای  رأس  در  عمدتــن  کــه 

قــرار  نیــز  کشــور  سیاســی  و  اجتامعــی 

ســهل انگاری  و  زنــان  انــکار  بــا  دارنــد، 

ــد  ــور می توانن ــور، چط ــوان کش ــاره ی بان درب

بــرای رســیدن بــه رفــاه اجتامعــی کــه در آن 

متــام شــهروندان بایســتی در نظــر گرفتــه 

ــری را تدویــن  شــوند، برنامــه ی جامــع و موث

مناینــد؟ در جامعــه ای کــه درج نــام و هویــت 

نظــام  آبــروی  بــر  خدشــه  زنــان،  واقعــی 

خانــواده وارد می کنــد و ســبب رشمســاری 

صلــح  بــه  رســیدن  می گــردد،  اجتــامع 

ــق  ــل تحق ــور کام ــه ط ــچ گاه ب ــدار هی دوام

نخواهــد یافــت چــرا کــه آنچــه باعــث تضــاد 

ــبت  ــه نس ــس خصامن ــرتش ح ــری و گس فک

بــه یکدیگــر گردیــده، انــکار هویــت و نایــده 

گروه هاســت. حقوقــی  ماهیــت  گرفــن 

بــا گســرتش رســانه های اجتامعــی و 

ــم و دانــش، ســطح آگاهــی  رشــد نســبی عل

جامعــه زنــان نیــز تــا حــد قابــل ماحظــه ای 

ــه  ــرتاض علی ــرق اع ــن بی ــوان برافراش ــه ت ک

را  مــردان  انکارگرایانــه ی  سیاســت های 

راه  اســت.  یافتــه  افزایــش  پیــدا مناینــد، 

در  کجاســت؟«  »نامــم  کمپایــن  انــدازی 

ســال 2017م، منونــه شایســته ای از تــاش 

ــش  ــه چال ــان در راســتای ب مســاملت آمیز زن

کشــاندن ســنت های رایــج و کهــن بــود کــه 

رسانجــام، کمیتــه قوانیــن کابینــه کشــور 

ــد  ــه تأیی ــکار وادار ب ــال پی ــه س ــس از س را پ

تذکره هــای  در  مــادران  نــام  درج  قانــون 

ــان  ــن جری ــت ای ــود. موفقی ــی من الکرتونیک

از  خوشــایندتری  دورمنــای  مهــم،  فکــری 

آینــده زنــان افغانســتان را ترســیم می منایــد.

در  زنــان  نــام  درج  تأییــد  بــا 

شــناس نامه ها، زمــان آن فرارســیده اســت 

ــه افــرادی کــه معتقدنــد تأییــد  تــا خطــاب ب

بایــد  را دوا منی کنــد  قانــون، دردی  ایــن 

گفــت کــه ایــن اقــدام و اقداماتــی نظیــر 

ــگاه  ــت و جای ــای هوی ــه احی ــر ب ــه منج آن ک

ــان در جامعــه می شــود، همــواره  حقیقــی زن

مهــم بــوده و گســرتش چنیــن اقداماتــی 

در نهایــت بــه آبادانــی کشــور نیــز دامــن 

زد. خواهــد 

مشــارکت زنــان در رونــد مصالحــه ی 

ــت نظــام  ــی، اصاحــات اجتامعــی، تقوی مل

حوزه هــای  ســایر  و  پــرورش  و  آمــوزش 

اخیــر  در ســالیان  اجتامعــی،  و  سیاســی 

ــا  ــر ج ــه ای ب ــذاری را در جامع ــج تأثیرگ نتای

روی  نــام شــان  درج  از  آن  در  کــه  نهــاده 

کارت عروســی، ســنگ قــر، شناســنامه ها 

دســت آوردهای  می ورزنــد،  امتنــاع  و... 

زنــان در فضایــی رسشــار  اخیــر  ســالیان 

تــا  فرهنگــی  و  فکــری  از محدویدت هــای 

اکنــون چنیــن اثــرات شــگرفی از خویــش 

بانــوان  بــه  اگــر  حــال  نهــاده،  برجــای 

ــای  ــایر نظام ه ــوان س ــد بان ــتان مانن افغانس

دموکراتیــک مجــال خودمنایــی و منایــش 

توامنندی هــای شــان داده شــود، قطعــن 

رسزمیــن پنــج هزارســاله افغانســتان، مــکان 

و  رفــاه  تجربــه  و  زندگــی  بــرای  بهــرتی 

آســایش حقیقــی خواهــد بــود.
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سمیه غالمی، بانوی طالیی افغانستان  در بخش تکواندو

در آســتانه ای گفت وگوهــای صلــح، گروهــی از 
ــت  ــی از وضعی ــراز نگران ــا اب ــان ب ــرتان و زن دخ
زنــان در مرحلــه ای پــس از تحقــق صلــح و 
تفاهــم بــا گروه هــای مخالــف حکومــت، کارزار 
حامیــت از حــق آمــوزش و حــق کار بــرای زنــان 
راه انداخته انــد کــه ایــن عمل کــرد آنهــا در 
خــور ســتایش اســت. ایــن نــوع دادخواهی هــا 
ــان را متوجــه  ــردان و دولت زن ــد دولت م می توان
خطرهــای احتاملــی آینــده ای زنــان بســازد تــا 
بــرای  را  پیش گیرانــه ای  برنامه ریزی هــای 
مصوونیــت حقــوق زنــان روی دســت داشــته 
دســت آوردهای  مذاکــراه  میــز  در  و  باشــند 
نــزده ســاله ای زنــان بــه عنــوان خــط قرمــز 

ــد. ــی مبان باق
بــا توجــه بــه نقــش زنــان در مدیریــت 
و  سیاســت  در  می تواننــد  زنــان  خانــواده، 
باشــند،  داشــته  خــوب  درخشــش  اجتــامع 
ــای  ــا و زمینه ه ــد فرصت ه ــا بای ــرای آنه ــر ب مگ
ــا چالش هــارا  آموزشــی و کاری فراهــم گــردد ت
ایفــا  را  معنــادار  حضــور  و  بگذارنــد  کنــار 
مناینــد. مشــارکت سیاســی و اجتامعــی زنــان 
در افغانســتان بــه ســبب حاشــیه بودن زنــان از 
ــا  ــه ب ــی آمیخت ــراز و فرودهای ــا ف ــم و کار ب تعلی

ــط  ــراط و تفری ــتبداد، اف ــدی، اس ــا امی ــأس و ن ــار، ی ــر و فش زج
به همــرا بــوده اســت.

امــا زنــان افغانســتان  در راســتای مشــارکت در اجتــامع در 
نــزده ســال اخیــر نقــش معنــادار ایفــا منودنــد، آنهــا توانســتند 
ــد و  ــرای رش ــند و ب ــته باش ــش داش ــف نق ــای مختل در بخش ه

انحــال رابطــه زوجیــت  از  طــاق عبــارت 
صحیحــه در حــال و آینــده بیــن زوج و زوجــه 
می باشــد.« و مــاده ۱3۷ ایــن قانــون حــق 
ــه  ــرد و یکجانب ــه ف ــر ب ــق منح ــاق را ح ط
و بــدون قیــد و رشط شــوهر دانســته، چنیــن 
بیــان مــی دارد: » طــاق هــر زوج عاقــل و بالــغ 
واقــع می گــردد، گرچــه زوج ســفیه یــا مریــض 
غیــر مختل العقــل باشــد. بــه اســاس ایــن 

ــل  ــعور و بی عق ــرد بی ش ــک م ــون ی ــاده قان م
و کــم هــوش، می توانــد رصفــن بــا جــاری 
ــه هردلیلــی،  ســاخن کلمــه »طــاق« آنهــم ب
عقــد ازدواج را منحــل ســازد. برعــاوه، مــاده 
۱35 ایــن قانــون، رشایــط و حــاالت وقــوع 
طــاق را این گونــه در نظــر گرفتــه اســت: 
یــا  و  شــفاهی  صــورت  بــه  می توانــد  »زوج 
ــرگاه  ــد. ه ــاق منای ــه اش را ط ــری زوج تحری

ــه  ــاق ب ــد،  ط ــیله باش ــن دو وس ــد ای زوج فاق
اشــارات معمولــه کــه رصاحــن معنــای طــاق 
را افــاده منایــد، صــورت گرفتــه می توانــد.« بــه 
ایــن معنــا کــه شــوهر بــدون هرگونــه مامنعــت 
ــه  ــد از حــق طــاق ب و قیــد و رشطــی می توان
هرگونــه کــه بخواهــد اســتفاده منایــد. شــوهر 

می توانــد بــه شــکل تحریــری 
ــا... فقــط ب

بــا  افغانســتان  مدنــی  قانــون  ...برعــاوه،  
در  کاســیک  فقهــی  نظریــات  از  اقتبــاس 
مــاده ۱3۱، موجبــات انحــال عقــد ازدواج را 
بیــان می  منایــد کــه در بســیار حــاالت حقــوق 
و امتیــازات خاصــی بــرای مــردان در مقایســه 
ــان در نظــر گرفتــه اســت. طــاق یکــی  ــا زن ب
ایــن   ۱35 مــاده  می باشــد.  مــوارد  آن  از 
قانــون در مــورد طــاق چنیــن رصاحــت دارد: 

دست آوردهایی که داریم نتیجه قربانی 
دو صد هزار سرباز نیروهای امنیتی کشور 
است. به زنانی که عضو نیروهای امنیتی 
کشور استند نیز باید گفت که شما یک 
جنس تأثیرپذیر نه، بلکه شخصیت های 

تأثیرگذاری هستید که برای تمامیت 
ارضی کشور، حفاظت از مردم و برابری 

صفحه 2در جامعه مبارزه می کنید.

حمایت از کارزار زنانه
برای حق آموزش و حق کار زنان

نقـش 
و تاثیـر گذاری زنـان

در ارتـش ملي
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روزمــره متمرکــز شــدند. تعلیــم و تربیــه کــه از 

زیربناهــای پیرشفــت و توســعه یــک کشــور 

اســت در افغانســتان درجــه بنــدی شــد؛ یعنــی 

ــد و  ــته ش ــردان دانس ــق م ــوزش ح ــت آم اولوی

ــد. ــاز ماندن ــوزش ب ــان از آم زن

موضــوع دیگــری کــه در بحــث حضــور 

زنــان اســت؛ اینکــه مــا در یــک و نیــم دهــه ی 

زنــان متمرکــز  بــر کمیــت حضــور  نخســت 

بودیــم، امــا طــی پنــج ســال اخیــر بــر مؤثریــت 

ــده  ــه ش ــرت توج ــان بیش ــور ش ــت حض و کیفی

اســت. بســنده کــردن حضــور زنــان بــه آمــار و 

ــه  ــام در اداره هــای دولتــی ممکــن اســت ب ارق

ــک اداره  ــن ی ــدان تزئی ــه ی گل ــه مثاب ــان را ب آن

ــن  ــرار دهــد. یعنــی حضــور ســمبولیک. مثل ق

در یــک ســاختار اداری بــه عنــوان رعایــت 

ــروه  ــک گ ــان ی ــم را می ــدر دو خان ــب جن ترکی

ــی کــه  ــد، در حال ــرار می دادن ــری ق بیســت نف

ــه  ــا ب ــد و ی ــری داده منی ش ــراز نظ ــت اب فرص

ــن  خاطــر تحمــل ســتم و رسکــوب تاریخــی ای

ــان  ــر ش ــت و نظ ــتند خواس ــوان منی توانس بان

بقبوالننــد.  مــرد عضــو گــروه  بــر هجــده  را 

بــود.  ایــن وضعیــت در ســال های گذشــته 

ــژه  ــه وی ــتان ب ــان افغانس ــد زن ــل جدی ــا نس ام

ــاوت  ــی نســل متف در ســاختار نیروهــای امنیت

تغییــر  امــروز  نســل  اولویت هــای  اســت. 

ــه در  ــت ک ــن سال هاس ــن م ــت. مثل ــرده اس ک

ــتم،  ــان رسوکار داش ــا زن ــف ب ــای مختل اداره ه

می شــوم  متوجــه  اخیــر  ســال های  در  امــا 

از  متفــاوت  خیلــی  زنــان  اولویت هــای  کــه 

ــان  ــر آمــوزش زب ــوان ب ــروز اســت. امــروز بان دی

و ماســرتی و کار کــردن در مــدارج عالــی و بــا 

می دهنــد.  ارجحیــت  صاحیــت 

ســال  یــک  در  مــا  دفــاع  وزارت  در 

ــان نظامــی  را ایجــاد  گذشــته شــورای ملــی زن

ــان  ــی زن ــورای جهان ــاد ش ــرای ایج ــم و ب کردی

ــا از  ــت م ــن درخواس ــم. ای ــدام کردی نظامی اق

ــت  ــژه ماموری ــه وی ــا ب ــان نظامی م ــوی حامی س

حامیــت قاطــع در افغانســتان مــورد اســتقبال 

قــرار گرفــت. خواســت مــا ایــن بــود کــه زنــان 

پدیــده  اصلــی  قربانیــان  چــون  افغانســتان 

حیــث  بــه  هســتند  افراطیــت  و  تروریــزم 

الگوهــای ایــن شــورا مســؤولیت رهری شــورا را 

بــه عهــده داشــته باشــند. متأســفانه بــه دلیــل 

شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان، رونــد پیگیری 

ایــن موضــوع بــه تأخیــر افتــاد. همچنــان قــرار 

ــتان  ــی افغانس ــد خواهرخواندگ ــا پیون ــت م اس

زن  شــان  دفــاع  وزیــر  کــه  کشــورهایی  بــا 

هســتند را امضــا کنیــم.

ــی  ــش مل ــوان در ارت ــات بان ــد تعلی  رون

ــت؟ ــه اس ــتان چگون افغانس

ــه ای  ــه گون ــی ب ــان در اردوی مل ــامت زن تعلی

نظامی فــرد  شــخصیت  بیشــرت  کــه  اســت 

ــامت  ــیتش. تعلی ــه جنس ــت ن ــث اس ــورد بح م

ــزار  ــه صــورت مشــرتک برگ ــوری و فزیکــی ب تی

می شــود، امــا امکانــات خــاص بــرای زنــان 

ــگاه  ــن خواب ــت. مثل ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

و  جداگانــه  بهداشــتی  رسویــس  جداگانــه، 

ــادر  ــه م ــی ک ــرای نظامیان ــی ب ــات خاص امکان

ــتند. ــل هس ــا متأه ــتند وی هس

از  خــارج  در  بانــوان  تعلیــات  رونــد   

چطــور؟ کشــور 

کشــورهای زیــادی در رونــد تعلیــامت نظامی بــا 

هســتند.  همــکار  افغانســتان  ملــی  اردوی 

برنامه هــای  در  بانــوان  از  زیــادی  شــامر 

طوالنی مــدت  و  کوتاه مــدت  تعلیــامت 

فرســتاده می شــوند. در رونــد اعــزام بانــوان 

خــارج  نظامــی در  تعلیــامت  آمــوزش  بــرای 

از کشــور بعضــی از مســایلی اســت کــه بــه 

لحــاظ فرهنــگ اجتامعــی در نظــر می گیریــم. 

ــش  ــا کوش ــت، م ــا اسامی اس ــور م ــون کش چ

ــه  ــرای تعلیــامت نظامی ب ــوان را ب ــم بان می کنی

ــگاه  ــن خواب ــه مثل ــم ک ــزام کنی ــورهایی اع کش

ببیننــد.  تــدارک  زنــان  بــرای  ای  جداگانــه 

عربــی،  متحــده  امــارات  مثــل  کشــورهایی 

کشــورهایی  جملــه  از  ترکیــه  و  هندوســتان 

ــد. ــر می گیرن ــوارد را در نظ ــن م ــه ای ــت ک اس

 گذاشــن چنیــن رشایــط بــر کیفیــت 

ــوان نظامی تأثیــر منی گــذارد؟ تعلیــات بان

مــا ایــن رشایــط را بــه خاطــر اعتامدســازی 

ــنتی  ــا س ــه م ــون جامع ــم. چ ــر می گیری در نظ

اســت و بــه یــک رسی ارزش هایــی پابندنــد 

کــه دوســت دارنــد زنــان نظامی عضــو ایــن 

جامعــه نیــز در نظــر داشــته باشــند. از همیــن 

رو مــا کوشــش می کنیــم ایــن مســایل را در 

نظــر داشــته باشــیم کــه بانــوان افغانســتان 

بــرای شــان خوابــگاه  دیگــر  در کشــورهای 

جداگانــه ای  بهداشــتی  رسویس هــای  و 

مهیــا شــود تــا مصــوون باشــند. بعضــی از 

ســفارتخانه های خارجــی در افغانســتان زمانــی 

کــه اعــام آمادگــی می کننــد تــا گروهــی از 

ــه  ــای تعلیمی ب ــرای دوره ه ــی را ب ــوان نظام بان

کشــورهای شــان بفرســتند، در صورتــی کــه 

ــوان  ــرای بان ــاص را ب ــط خ ــازی رشای فراهم س

ــا  ــا منــرف می شــدیم. ت ــد م تعهــد منی کردن

اکنــون بــه کشــورهای امریــکا، هنــد، ایتالیــا و 

ــه  ــی ک ــف تعلیامت ــای مختل ــیه در دوره ه روس

بانــوان رفته انــد، رشایــط ویــژه بــرای شــان 

ــت. ــده اس ــم ش فراه

ــان در بخش هــای فرماندهــی   حضــور زن

و  ملــی  ارتــش  مدیریت هــای عملیاتــی  و 

ــرا  ــون اخی ــت؟ چ ــه اس ــا چگون ــول اردوه ق

ــد. ــز راه یافته ان ــرگ نی ــه م ــوان در قطع بان

ــی  ــوان در همــه بخش هــای اردوی مل ــه؛ بان بل

ــه  ــی ک ــا کندک های ــد. ام ــور دارن ــور حض کش

ویــژه خانم هــا اســت فرمانــده شــان نیــز زن 

اســت.  

 وضعیــت حقــوق بــری زنــان در ارتــش 

ــه اســت؟ چــون ســال گذشــته  ملــی چگون

اتهامــات و گزارش هایــی مبنــی بــر عــدم 

مصوونیــت بانــوان در صفــوف قــوای مســلح 

کشــور بــه نــر رســیده بــود. 

مــا نهایــت تــاش خــود را می کنیــم تــا فضــای 

مصــوون بــرای زنــان نظامی فراهــم بســازیم. 

ــب  ــش جل ــث افزای ــه باع ــی ک ــی از رشایط یک

می شــود،  ملــی  اردوی  در  بانــوان  جــذب  و 

دور  و  آنــان  فزیکــی  و  روانــی  مصوونیــت 

ــه تبعیــض جنســیتی  بــودن از فضــای آلــوده ب

ــه  ــم ک ــوزش می دهی ــوان آم ــه بان ــا ب ــت. م اس

ــه  ــد، بلک ــکوت نکنن ــت س ــل آزار و اذی در مقاب

در  کننــد.  رســمی درج  شــکایت  و  اعــرتاض 

ــرای  ــژه ای ب ــیون وی ــی کمیس ــاع مل وزارت دف

ــان وجــود دارد.  ــه شــکایت های زن رســیدگی ب

شــامره متــاس ۱96 مشــخصن بــرای ثبــت 

ــوان فعــال شــده اســت.  شــکایت های ایــن بان

ــوان در اردوی  ــکایت های بان ــت ش ــمع و ثب س

ــا  ــرد ت ــان صــورت می گی ــی توســط خــود زن مل

ــم  ــا کنی ــم ادع ــا منی توانی ــود. م ــیدگی ش رس

کــه صددرصــد پان هایــی کــه بــرای زنــان 

در نظــر گرفتــه بودیــم موفــق شــده ایم و یــا 

ــکات  ــاختیم. مش ــوون س ــن مص ــا را کامل فض

و چالش هــا وجــود دارد، امــا ایــن مشــکات 

ــل  ــوبین ح ــری اداره و منس ــکاری ره ــه هم ب

می شــود. خواســت مــا از خانم هــای عضــو 

اردوی ملــی ایــن اســت کــه در برابــر آزار و 

ــد؛  ــکوت نکنن ــیتی س ــض جنس ــت و تبعی اذی

مراجــع رســمی  و انگیــزه ای بــرای رســیدگی بــه 

شــکایت های شــان وجــود دارد. 

در مــورد وضعیــت حقــوق بــرشی زنــان در 

اردوی ملــی بایــد بگویــم کــه مــا یــک ریاســت 

ــا کارش  ــه تنه ــه ن ــم ک ــدر داری ــجام و جن انس

رســیدگی بــه مشــکات زنــان نظامی اســت، 

کــودکان  از  حامیــت  بخش هــای  در  بلکــه 

و مشــکات حقــوق بــرشی همــه منســوبین 

کار می کنــد.  ملــی  اردوی 

خانواده هــای  بــه  رســیدگی  رونــد   

شــهیدان، زنــان و کــودکان رسبــازان ارتــش 

ملــی چگونــه اســت؟

در یــک ســال گذشــته نهایــت تــاش مــا ایــن 

شــهیدا،  خانــواده  متامی اســناد  کــه  بــود 

معلــوالن و اســیران اردوی ملــی ثبــت یــک 

ثبــت  و  کاغــذی  اســناد  شــود.  سیســتم 

رســیدگی  رونــد  و  داشــت  قلمی مشــکات 

ــک فهرســت  ــن ی ــا فعل ــر اســت. م ــه آن زمان ب

ــوالن و  و سیســتم مشــخصی از شــهیدان، معل

اســیران اردوی ملــی تهیــه کرده ایــم. امــا وزارت 

اکرامیــه،  پرداخــت  مســؤولیت  ملــی  دفــاع 

ــی و  ــفاخانه های داخل ــه ش ــان ب ــال زخمی ارس

خارجــی و پرداخــت شــش ماهــه معــاش آنــان 

را بــه عهــده دارد. متباقــی معــاش ماهــوار 

ــهدا  ــور ش ــت در ام ــوی وزارت دول ــا از س آن ه

ســال  در  می شــود.  پرداختــه  معلولیــن  و 

گذشــته 350 فرزنــد شــهیدان اردوی ملــی 

ســاختیم.  آموزشــی  بورســیه های  شــامل  را 

بــرای ۱2 هــزار خانــواده شــهید کمک هــای 

نقــدی و مــواد غذایــی توزیــع کردیــم. امســال 

ــاختار وزارت  ــن در س ــهدا و معلولی ــت ش ریاس

ــرای  ــا ب ــز ایجــاد شــده اســت ت ــی نی ــاع مل دف

را  الزم  هامهنگی هــای  بیشــرت  رســیدگی 

ــد.  ــام ده انج

برنامــه ای  ملــی  دفــاع  وزارت  آیــا   

مشــخصی جهــت افزایــش حضــور زنــان در 

ــت  ــا جه ــویق خانواده ه ــی و تش ــش مل ارت

قــوای  در  بانــوان  پیوســن  بــا  موافقــت 

دارد؟ کشــور  مســلح 

وزارت دفــاع ملــی یــک برنامــه کارآمــوزی را 

ــک  ــا ی ــاه ت ــش م ــن ش ــت. بی ــرده اس ــاز ک آغ

ســال بــرای زنانــی کــه در رشــته های مختلــف 

مثــل کمپیوتــر ســاینس، حقــوق، مدیریــت 

و  و... تحصیــل کرده انــد، جــذب می شــوند 

در بخش هــای ملکــی ایــن وزارت اســتخدام 

نظامــی اردوی  دانشــگاه  در  می شــوند. 

نیــز  فهیــم«  نظامی مارشــال  ملی»دانشــگاه 

ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــرای زن ــخصی ب ــهم مش س

طریــق  از  جــوان  بانــوان  تــا  اســت  شــده 

ــث  ــده منحی ــور وارد ش ــی کانک ــان رقابت امتح

ــی  ــذب اردوی مل ــارغ و ج ــلکی ف ــران مس اف

شــوند. 

گذشــته،  ســال های  بــه  نســبت  آیــا   

ــذب در  ــب و ج ــه جل ــان ب ــل زن ــزان متای می

ارتــش ملــی افزایــش یافتــه یــا کاهــش؟ 

اوضــاع  پیچیدگی هــای  و  جنجال هــا 

ــوع  ــن موض ــر ای ــح ب ــگ و صل ــی جن سیاس

چــه تأثیــری گذاشــته اســت؟

گــزارش اخیــر »ســیگار« نشــان داد کــه جلــب 

و جــذب زنــان در ســکتور امنیتــی افغانســتان 

ــن یــک خــر خــوش  ــه اســت. ای افزایــش یافت

بانــوان  متایــل  میــزان  بگویــم  کــه  اســت 

تحصیل یافتــه بــرای حضــور در اردوی ملــی 

ــه  ــژه در قطع ــه وی ــت؛ ب ــه اس ــاال رفت ــیار ب بس

خــاص کامنــدو و قــوای هوایــی کشــور. وزارت 

بــه  نیــز  اداری  بخش هــای  در  ملــی  دفــاع 

مجمــوع  در  دارد.  بیشــرتی  توجــه  خانم هــا 

می توانــم بگویــم بررســی ها نشــان می دهــد 

ــان و خانواده هــا  کــه میــزان توجــه و متایــل زن

در مــورد کار کــردن بانــوان در ســاختار اردوی 

ملــی روز بــه روز افزایــش می یابــد. 

 و در آخــر اگــر حــرف و پیامی داریــد، 

بفرماییــد. 

پیــام مــن بــه همــه هموطنــان عزیزم این اســت 

کــه اگــر زنــی از اعضــای خانــواده شــان در 

ــد،  ــه می کن ــای وظیف ــی ایف ــای امنیت بخش ه

ــی  ــل زندگ ــان مح ــد و قهرم ــار کنن ــه او افتخ ب

شــان بشــامرند. چــون زنــان بــرای پیوســن در 

بخش هــای نظامی بــا چالش هــای بیشــرتی 

چندیــن  نظامــی در  زنــان  اســتند.  مواجــه 

جبهــه مبــارزه می کننــد. از متقاعــد کــردن 

خانواده هــا تــا برخــورد نامناســب در محــل 

زندگــی شــان و تــاش بــرای داشــن یــک 

ــل کار  ــلکی در مح ــته و مس ــخصیت برجس ش

و در آخــر هــم ماموریــت اصلــی شــان کــه 

ــک  ــت. ی ــان اس ــتان و طالب ــا تروریس ــارزه ب مب

ــان  خواهــش هــم از خانواده هــا دارم کــه جوان

ــن  ــرای پیوس ــر ب ــرت و پ ــم از دخ ــان را اع ش

کننــد.  تشــویق  امنیتــی  بخش هــای  بــه 

دســت آوردهایی کــه داریــم نتیجــه قربانــی 

دو صــد هــزار رسبــاز نیروهــای امنیتــی کشــور 

اســت. بــه زنانــی کــه عضــو نیروهــای امنیتــی 

کشــور اســتند نیــز بایــد گفــت کــه شــام یــک 

جنــس تأثیرپذیــر نــه، بلکــه شــخصیت های 

متامیــت  بــرای  کــه  هســتید  تأثیرگــذاری 

ارضــی کشــور، حفاظــت از مــردم و برابــری در 

جامعــه مبــارزه می کنیــد.

بــرای  کــه  فرصتــی  بابــت  تشــکر   

خانــم  گذاشــتید.  نیــم رخ  بــا  گفت وگــو 

یوســف زاده؛ ابتــدا در مــورد حضــور بانــوان 

بگوییــد؟ افغانســتان  ملــی  ارتــش  در 

ــرای  ــداری ب ــا پای ــه ب ــم رخ ک ــم نی ــکر از تی تش

ــه  ــک جامع ــد. ی ــتان کار می کنی ــان افغانس زن

تعالــی دســت می یابــد کــه زن  بــه  زمانــی 

ــد. در  ــه کار کنن ــت جامع ــرای پیرشف ــرد ب و م

امــور افغانســتان نیــز همیــن مقولــه اســت؛ 

ــد باهــم  ــور مملکــت بای ــرد در متــام ام زن و م

جنــگ  ســال  چهــل  متأســفانه  کننــد.  کار 

ــرده و  ــه وارد ک ــه جامع ــی ب ــیب های فراوان آس

ــا  ــوزش ت ــا را از آم ــی م ــای زندگ ــه بخش ه هم

اقتصــاد و زیربنــا، آســیب زده اســت. بخــش 

ــه دوش  ــان ب ــگ را زن ــار جن ــن ب ــادی از ای زی

جنــگ؛  قربانــی  ایــن  از  پیــش  می کشــند. 

ــا  ــد. ب حــاال در ســنگر جنــگ نیــز حضــور دارن

ــور  ــا حض ــت، ام ــنتی اس ــا س ــه م ــه جامع آنک

زنــان در ســکتور امنیتــی چشــم گیر اســت. 

اگــر مقایســه کنیــم؛ مثلــن: مــن در ســال 

ــچ  ــم هی ــه آذربایجــان رفت ــی کــه ب 20۱2 زمان

ــت؛  ــور نداش ــان حض ــی ش ــی در اردوی مل زن

ــور  ــک کش ــتان ی ــه افغانس ــبت ب ــه نس ــا آنک ب

در  موقــع  هــامن  امــا  اســت.  توســعه یافته 

افغانســتان  ملــی  امنیــت  و  اردو  پولیــس، 

هــزاران زن حضــور داشــتند.

زن   2400 افغانســتان  ملــی  اردوی  در 

کمیــت  لحــاظ  بــه  شــاید  دارنــد.  حضــور 

را  کشــور  ملــی  اردوی  کمــی از  درصــدی 

ــور  ــت حض ــگاه کیفی ــا از ن ــد؛ ام ــکیل دهن تش

ــان  ــوان خلب ــه عن ــان ب ــروز زن ــد. ام ــر دارن مؤث

ســارنوال  کامنــدو،  رسبــاز  هوایــی،  قــوای 

ــتاد  ــی، اس ــات جنای ــؤول تحقیق ــی، مس نظام

تعلیــامت نظامــی  و در بخش هــای لوژســتیکی 

حضــور دارنــد. حضــور زنــان در بخش هــای 

رشــد  بالندگــی،  نشــان دهنده ی  مختلــف 

فکــری و اعتــامد جامعــه بــه زنــان اســت.

ارچنــد کــه زنــان در همــه بخش هــای 

بــه  مــن  امــا  دارنــد،  حضــور  نظامی کشــور 

ــی کــه در ســطح رهــری یــک اداره  ــوان زن عن

را  حضــور  ایــن  دارم،  نظامی عضویــت  مهــم 

زاویــه ای  یــک  از  مــن  منی دانــم.  بســنده 

ــی  ــکتور امنیت ــان در س ــور زن ــه حض ــری ب دیگ

دارم  را  روزی  امیــدی  مــن  می کنــم.  نــگاه 

ــه  ــان بلک ــیت ش ــر جنس ــه به خاط ــان ن ــه زن ک

ســاختارهای  در  شــان  مؤثریــت  به خاطــر 

متامیــت  حفــظ  در  و  یابنــد  نظامی حضــور 

ارضــی کشــور ســهم بگیرنــد.

در  بخش هــا  از  بســیاری  در  زنــان   

چالش هایــی  و  موانــع  بــا  افغانســتان 

مواجــه  اســتند، در ارتــش ملــی هــم زنــان بــا 

ــتند  ــر هس ــتند؟ اگ ــه اس ــای مواج چالش ه

م هاســت؟ کدا

ــان در  ــور زن ــراروی حض ــا ف ــی از چالش ه وقت

ــت  ــوب اس ــم، خ ــت می کنی ــی صحب اردوی مل

مشــخص  را  ملــت  و  دولــت  مســؤولیت  کــه 

کنیــم. مــا از دوره ی ســیاه طالبــان گذشــتیم، 

وارد یــک مرحلــه ای شــدیم کــه حضــور زنــان در 

ســطوح مختلــف اجتامعــی، فرهنگــی، امنیتی 

و اداری حتــا در منطقــه چشــم گیر بــود. دولــت 

بــرای حضــور زنــان در بخش هــای امنیتــی 

ــؤولیت  ــم مس ــت ه ــا مل ــرد، ام ــازی ک زمینه س

بخش هــای  در  زنــان  حضــور  از  تــا  دارد 

از  درصــد  چنــد  کنــد.  نظامی حامیــت 

دخــرتان  کــه  می دهنــد  اجــازه  خانواده هــا 

شــان لبــاس نظامی بپوشــند؟ ایــن پرســش 

پاســخ  افغانســتان  ملــت  بایــد  را  اساســی 

ــا  ــم، آی ــت می خواهی ــا امنی ــه ی م ــد: هم دهن

همــه ی مــا دوســت داریــم کــه خواهــر، دخــرت، 

ــا مــادر مــان لبــاس نظامی بپوشــند  همــر وی

ــد؟ ــم کنن ــن را فراه ــای ام ــن فض و ای

بحــث دوم بحــث فرهنگــی اســت. دوره ی 

ســیاه امــارت اســامی طالبان و پیــش از آن 

زنــان  کــه  جنگ هــای داخلــی ســبب شــد 

افغانســتان از حــق آمــوزش محــروم شــوند. 

در زمــان جنــگ، اولویــت جامعــه تغییــر کــرد. 

پیرشفــت  و  توســعه  بحــث  از  خانواده هــا 

ــاک  ــوراک و پوش ــن خ ــه تأمی ــد و ب ــاز ماندن ب

 گفت وگوی هفته  نامه نیم رخ با خانم منیره 
یوسف زاده، معاون وزارت دفاع ملی در امور 

تعلیمات و پرسونل

حسین احمدی

گفت وگو

در اردوی ملی افغانستان 2400 زن حضور دارند. شاید به لحاظ کمیت درصدی کمی از 
اردوی ملی کشور را تشکیل دهند؛ اما از نگاه کیفیت حضور مؤثر دارند. امروز زنان 
به عنوان خلبان قوای هوایی، سرباز کماندو، سارنوال نظامی، مسؤول تحقیقات 

جنایی، استاد تعلیمات نظامی  و در بخش های لوژستیکی حضور دارند. حضور زنان در 
بخش های مختلف نشان دهنده ی بالندگی، رشد فکری و اعتماد جامعه به زنان است.

نقش و تاثیرگذاری زنان در ارتش ملی
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رویا طاها

ادامه از صفحه 1

ادامه تحلیل

ادامه از صفحه 4

ــاس  ــر اس ــام ب ــواده در اس ــان خان ــه بنی ــد ک ــن باورن ــه ای ب
اصــل عدالــت و احــرتام متقابــل بیــن زن و شــوهر بــا اصــول 
اخاقــی پذیرفتــه  شــده ی اســام )عــدل و انصــاف( نهــاده 

ــدارد. ــری ن ــری برت ــرد دیگ ــردی از ف ــچ ف ــده و هی ش
ــه ی کــه فمینیســت های اســامی  الگــوی برابری گرایان
پیش کــش می مناینــد، درآن زن و مــرد در یــک اجتــامع 
دایمــی، توســط کمــک و باهمــی و احــرتام متقابلــه؛ بــا 
ــه متامــی موضوعــات  ــر هم دیگــر در رابطــه ب مشــارکت براب
خانــواده بــا مشــوره و اعتــامد دوجانبــه بــار مشــرتک حیــات 
ــت  ــرتک، رسنوش ــری مش ــا تصمیم گی ــده و ب ــل ش را متحم
مشــرتک را تعقیــب می مناینــد تــا رسپرســتی و ریاســت 
از  محافظــت  و  مالــی  حامیــت  خانــواده.  در  فــرد  یــک 
ــه،  ــارت ، تجرب ــاس مه ــر اس ــودکان، ب ــواده و ک اعضــای خان
ــه  ــرتس ک ــل دس ــی قاب ــت و منابع ــه، وق ــتگی،  عاق شایس
بتوانــد همــه ای اعضــای خانــواده در آن ســهم بگیــرد، صورت 
می گیــرد، برعکــس تقســیامت کارجنســیتی کلیشــه ای و 
سلســله مراتبــی غیــر قابــل تغییــر کــه بــر فرادســتی یکــی و 

فرودســتی دیگــری در نظــام خانــواده می انجامــد. 
ــی در  ــع حت ــایر جوام ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بعضــی از کشــورهای اســامی چــون ترکیــه، مــر و موراکــو 
و تونــس وغیــره، الگوهــای ســنتی توزیــع قــدرت در خانــواده 
ــت،  ــرد؛ فرادس ــه در آن م ــنتی ک ــیتی س ــای جنس و نقش ه
نــان آور و صاحــب خانــه حکــم رییــس خانــواده را دارا بــوده و 
زن؛ فرودســت، بچــه دار، شــوهردار، بــا تغییر در ســاختارهای 
اجتامعــی و اقتصــادی  پــس از انقــاب صنعتــی بــه چالــش 
کشــیده شــده، ســبب به وجــود آمــدن تغیــرات بنیادیــن در 

ســاختاِر نظــام پدرســاالری در خانواده هــا گردیــد. 

پانوشت  :
ــرن 1م  ــر ق ــان در اواخ ــای زن ــه جنبش ه ــم«  ب 1. »فمینیس
تــا اکنــون بــاز می گــردد کــه بــه هــدف رســیدن بــه برابــری 
حقــوق زنــان بــه راه انداختــه می شــود. مــوج اول فمینیســم 
بــا  هم زمــان  و  تــا1920  ســال های1848  بــه  مربــوط 
انقــاب1848  فرانســه کــه نتیــج ی آن کســب حق رأی اســت 

گــردن او بســت. و خــورش و نانیکــه ســاخته بــود بدســت پــر خــود یعقــوب ســپرد. 

پــس نــزد پــدر خــود آمــده گفــت... مــن نخســت زاده تــو عیســو هســتم... اســحاق 

بــه یعقــوب گفــت ای پــر مــن نزدیــک بیــا تــا تــرا ملــس کنــم... او را ملــس کــرده 

گفــت آواز آواز یعقوبســت لیکــن دســتها دســتهای عیســو اســت. و او را نشــناخت... 

ــت داد...« ــس او را برک پ

ــت در  ــوده اس ــوردار ب ــیاری برخ ــت بس ــت زادگی از اهمی ــل نخس ــرن اص ظاه

حــدی کــه ربــودن آن توســط یعقــوب موجــب دشــمنی و کینــه عمیــق میــان دو بــرادر 

شــده و در نســل های آنــان نیــز تــداوم می یابــد. ایــن اصــل در قــرون اخیــر نــه فقــط 

در میــان قبایــل پولینزی-اســرتالیا کــه حتــا بــه صــورت کمرنگ تــر در میــان مردمــان 

مناطــق مختلــف آســیا نیــز بــه چشــم می آیــد.

ــود در  ــراد ب ــان اف ــه و ش ــن درج ــاک تعیی ــه م ــی ک ــت زادگ ــل نخس ــن اص »ای

ــن  ــه ای اوضــاع اجتامعــی و سیاســی پولینــزی انعــکاس هــای مهــم داشــت از جمل

کــه بســیاری از زنــان از لحــاظ مقــام اجتامعــی برتــر از شــوهران خــود بودنــد و یــا 

خواهرانــی بــر بــرادران خــود مزیــت داشــتند و نظایــر آن، و همیــن موجــب برقــراری 

یکنــوع مســاوات در میــان دو جنــس زن و مــرد مــی شــد... و امــا از لحــاظ اوضــاع 

سیاســی مهمرتیــن انعــکاس نخســت زادگــی ایــن بــود کــه اگــر فرزنــد رئیــس قبیلــه 

ای دخــرت بــود بزرگرتیــن مقــام اجتامعــی نصیــب وی مــی شــد کــه هــامن را بعــدا 

بــه فرزنــد ارشــد خــود انتقــال میــداد...«

ــا تحــوالت  ــه دهــه ی1960-1970 کــه ب و مــوج دوم مربــوط ب
اقتصــادی، سیاســی و اجتامعــی پیونــد خــورده و نتیجــه ی 
آن ظهــور جریان هــای مختلــف لیرالــی، مارکسیســتی، 
سوسیالیســتی و رادیــکال در میــان فمینیســت ها اســت 
ــوالت  ــه ی دوم1970 و تح ــه نیم ــوم ک ــوج س ــت م و در نهای
دهــه ی1980 بــه بعــد را در بــر می گیــرد. بــرای مطالعــه 
بیشــرت مراجعــه شــود بــه: مقالــه مکمــل در مــورد فمینیســم، 
بــرای  فمینیســم  دســت آورد های  فمینســم  ســوم  مــوج 

ــوده؟ ــواده چــه ب خان
2. بــرای مطالعــه بیشــرت مراجعــه شــود بــه: فمینیســم و نــوع 
نــگاه بــه خانــواده، فمینیســم خانواده گــرا، رویکردهــای  
خانــواده از منظــر فمینیســم و اســام، پیامد هــای فمینیســم 
مقایســه های-تاریخی  بررســی  غربــی،  خانواده هــای  بــر 
ــدگاه اســام. ــواده» در فکــر فمینیســتی و دی ــگاه «خان جای

اســامی»،  «فمینیســم  ماهیــت  و  تعریــف  مــورد  در   .3
ــن اســت کــه  ــده ای ــک ای ــی وجــود دارد. ی مجــادالت فراوان
اساســاً «فمینیســم اســامی نداریــم»، زیــرا فمینیســم و 
ــه  ــاوه گفت ــتند.  به ع ــر نیس ــا یکدیگ ــع ب ــل جم ــام قاب اس
می شــود کــه فمینیســم اســامی، جنبشــی اســت کــه 
می گیــرد  بــر  در  را  فمینیســتی  متخصصــاِن  و  فعــاالن 
کــه خــود را در چارچــوب پارادایــم اســامی قــرار داده و 
ــی و ســنت اســامی  ــون دین ــر اســاس مت ــان را ب حقــوق زن
بنیــان نهاده انــد. ایــن ایــده نیــز وجــود دارد کــه فمینیســم 
اســامی بــه  مثابــه راه کاری بــرای رهایــی «زن» از نابرابــری 
ــن  ــام از م ــه ی اس ــش مردان ــه خوان ــی ک و بی عدالتی های
مقــدس (قــرآن) بــه او تحمیــل کــرده اســت. ظهور فمینیســم 
ــم  ــر قاس ــری نظی ــران م ــی صاحب نظ ــه پیدای ــامی ب اس
و  اســام  مواجهــه ی  ـــواِن  در  عبــده  محمــد  یــا  امیــن 
ــوِم  ــوج س ــِل م ــی حاص ــود و گاه ــبت داده می ش ــدد نس تج

فمینیســم معرفــی می شــود. 
4. فقــه )اســتنباط حکــم از رشیعــت توســط فقه هــا و راهــی 
ــام آن  ــای ع ــه معن ــت )ب ــت(، رشیع ــرت رشیع ــرای درک به ب
ــن )اســناد  احــکام و دســتورات الهــی وحــی شــده( و قوانی
تقنینــی نافــذه براســاس احــکام فقهــی( ازهــم متفاوت انــد. 

ــن  ــه و قوانی ــه فق ــت در حالیک ــدی اس ــی و اب ــت؛ اله رشیع
اســامی بــه شــمول قوانیــن خانواده؛ ســاخته دســت انســان 
ــت های  ــه برداش ــامن قدرک ــد. ه ــل تغییرمی باش ــوده و قاب ب
ــه هــامن  ــاوت توســط فقه هــا از رشیعــت وجــود دارد، ب متف
انــدازه امــروز قوانیــن خانــواده ی مختلــف، خــواه بــه شــکل 
مــدون یــا غیرمــدون  در کانتکســت کشــورهای اســامی 

ــد.  ــذ می باش ــده، ناف ــن گردی تدوی
5. حرکت جهانی برای تأمین برابری وعدالت در 

خانواده های مسلامن.
https://www.musawah.org/resources/musawah-

/framework-for-action

منابع:
ــی افغانســتان«،  ــون مدن ــی آن در قان ــار حقوق ۱.» ازدواج و آث

رعنــا ســعید؛
ــم  ــواده«، رسكار خان ــل فمینیســم و کارکردهــای خان 2. »تقاب
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ــم  ــا ه ــل و ی ــک ایم ــال ی ــا ارس ــی، ی ــام تلفون ــتادن پی  فرس
ــی،  ــاس تلفون ــا مت ــاره و ی ــک اش ــا ی ــفاهی، ب ــکل ش ــه ش ب
در هــر زمــان و مکانــی و بــه هــر دلیلــی زن خــود را طــاق 
دهــد. طــاق در متامــی ایــن حــاالت صحیــح پنداشــته 
ــدون در  ــد و ب ــه منی باش ــم محکم ــه حک ــوف ب ــده، موق ش
نظرداشــت رضایــت زن و رضورت ارایــه دالیــل اثباتیــه مبنــی 

ــردد .  ــع می گ ــاق زن، واق ــر ط ب
در حالــی کــه مطابــق ایــن قانــون، زن فقــط بــا موجودیــت 
یــک سلســله رشایــط و بــا مداخلــه محکمــه قــادر بــه انحــال 
ازدواج می باشــد. بــه طــور مثــال ُخلــع، رصفــن در بــدل 
پرداخــت مــال از جانــب زن بــرای شــوهرمی تواند واقــع 
ــله  ــک سلس ــت ی ــا موجودی ــق ب ــاده ۱56( و تفری ــود )م ش
رشایــط و حکــم محکمــه جنبــه عملــی پیــدا می کنــد. زن بــا 
وقــوع حــاالت زیــر می توانــد مطالبــه تفریــق منایــد: شــوهر 
ــن  ــت وی ناممک ــاده صح ــه اع ــد ک ــی باش ــه مرض ــا ب مبت
باشــد، رضری از جانــب شــوهر عایــد حــال زن شــده باشــد و 
زن قــادر بــه اثبــات آن باشــد و امــکان اصــاح بیــن زوجیــن 
ــه  ــدت س ــه م ــم ب ــوهر آن ه ــت ش ــورت غیاب ــد. در ص نباش
ســال یــا زیــاده از آن و عــدم انفــاق زن. در متامــی ایــن 
ــوهر داده  ــه ش ــه ب ــه ک ــک جانب ــق ی ــس ح ــاالت، و برعک ح
شــده، درخواســت زن مبنــی بــر انحــال ازدواج موقــوف 
ــله  ــک سلس ــت ی ــه موجودی ــرشوط ب ــه و م ــم محکم ــه حک ب
رشایــط بــوده، برعــاوه، زن بایــد دالیــل و شــهود مبنــی بــر 
اثبــات ادعــای خویــش بــه محکمــه ارایــه منایــد، در غیــر آن 
صــورت تــاش زن مبنــی بــر انحــال عقــد ازدواج بی نتیجــه 
ــوع،   ــن موض ــان ای ــدف از بی ــه ه ــد. یگان ــد مان ــی خواه باق
ــه  ــن ب ــه در قوانی ــت ک ــیتِی اس ــات جنس ــدن تبعیض منایان
ــض و  ــات تبعی ــوده و موجب ــود ب ــرتده ای آن موج ــکل گس ش
ــه ای  ــه گون تقویــت نظــام پدرســاالری و تقســیامت قــدرت ب

ــازد. ــم می س ــواده فراه ــر  را در خان نابراب
ــا حــال گفتــه شــد، می بینیــم  ــر اســاس آن چــه کــه ت ب
کــه نظریــه ی »قیمومیــت« و »والیــت« بــا دیــد برتــری مــرد بــر 
ــه  ــد، چگون ــاخته ش ــیک س ــای کاس ــط فقه ه ــه توس زن ک
ــای  ــر و نقش ه ــب نابراب ــوق و وجای ــن حق ــا تعی ــت ب توانس
ســاختار  در  شــوهر  و  زن  بــرای  جنســیتی   کلیشــه ای 
خانــواده ، نقــش فرودســت بــرای زن  قایل شــده وموقــف آن را 
بــه حــد »ابژه بودگــی«  تقلیــل دهــد و در مقابــل بــرای مــرد 
نقــش فرادســت بــا حقــوق و امتیــازات بیشــرت، مناســبات و 
روابــط نابرابــر و غیــر عادالنــه را در خانواده هــا شــکل دهــد. 
ــا قانون هــا و پالیســی ها را در کشــور های  نظریاتــی کــه حت
اســامی تحــت تأثیــر خــود قــرار داده در تدویــن قوانیــن پـُـر 
ــد. ــازی می منای ــارزی را ب ــش ب ــیتی، نق ــات جنس از تبعیض

اســامی،    فمینیســت های  بــاور  بــه  حالی کــه  در 
نظریــه ی »قیمومیــت« بــا دیــد برتــری مــرد بــر زن، در قــرآن 
و ســنت وجــود نداشــته، بلکــه ســاخته و پرداختــه مفــران 
ــرون متــامدی شــکل  و فقه  ســنتی می باشــد کــه در طــی ق
ــامی  ــع اس ــوت در جوام ــامن ق ــا ه ــم ب ــوز ه ــه و هن گرفت
اســامی  فمینیســت های  باقی ســت.  و  شــده  پذیرفتــه 

ــس از  ــرد پ ــوق ف ــه حق ــه هم ــبت ب ــکیل داده، نس تش
ــت؛  ــوردار اس ــه اول برخ ــت درج ــوزش از اهمی ــق آم ح
زیــرا بــه برکــت کار، تولیــد نعمت هــای مــادی و معنــوی 
میــر شــده، نــه تنهــا ســطح زندگــی و معیشــیت 
بلکــه  می شــود؛  تأمیــن  قناعت بخــش  به طــور  فــرد 
رشــد و ترقــی اجتامعی-اقتصــادی و فرهنگــی یــک 
ــازماندهی و  ــه ی س ــه درج ــته ب ــل وابس ــور طورکام کش
ــردان( اســت.  ــان و م چگونگــی کار شــهروندان آن )زن
ــق  ــه ح ــت، بلک ــرد اس ــق م ــا ح ــه تنه ــن؛ کار ن بنابرای
هــر فــرد )زن و مــرد( می باشــد؛ زنــان در نتیجــه ی 
کار مثمــر و رشافت مندانــه، نــه تنهــا نیازمنــدی مــادی 
ــان  ــوی ش ــگاه معن ــه جای ــرده، بلک ــوع ک ــان را مرف ش
ــطح  ــای س ــود را در ارتق ــهم خ ــت آورده و س ــه دس را ب
زندگــی، توســعه ی اجتامعــی و رفــع نیازمندی هــای 

جامعــه نیــز ادا می کنــد.
هــر زن حــق دارد کــه بنابــر میــل و انتخــاب 
خــود بــه هــر نــوع کســب و پیشــه )طوری کــه بــه 
حقــوق دیگــران آســیب نرســد( بپــردازد. از ایــن طریــق 
ــل  ــود را تکام ــخصیت خ ــتعداد و ش ــارت، اس ــم مه ه
بخشــیده، از عوایــد حاصلــه ی آن احتیاج هــای زندگــی 
ــق  ــق از طری ــن ح ــازد. ای ــع س ــش را رف ــود و فامیل خ
ــارت،  ــل: تج ــه های آزاد مث ــه و پیش ــه حرف ــتغال ب اش
ــی و  ــری، قالین باف ــاری، آهنگ ــامری، نج ــی، مع خیاط
غیــره تأمیــن و ضمــن آن بخــش مهمــی از رضورت هــای 

ــود. ــوع می ش ــز مرف ــه نی جامع
قابــل یــادآوری اســت کــه در گفت وگــو هــای 
و  فرهنگــی  سیاســی،  مدنــی،  حقــوق  بــه  صلــح، 
اقتصــادی و حــق آمــوزش و حــق کار زنــان توجــه 

جــدی شــود.
در اخیــر پیشــنهاد می کنــم بــرای دخــرتان و زنــان 
ــد،  ــا ارزش زده ان ــن کارزار ب ــه ای ــت ب ــه دس ــجاع ک ش
بــرای فراگیــری و تــداوم ایــن کارزار از گروه هــای مــورد 
ــر  ــن کارزار مؤثرت ــا ای ــی داشــته باشــند ت هــدف ارزیاب
از طریــق  بتواننــد  و اســرتاتژی؛  پــان  بــا  و  گــردد 
حامیــت ملــی و بین املللــی منابــع مشــخصی را بــرای  

ــد. ــه دســت آورن ــه ب ــن کارزار زنان ــر ای تحقــق فراگیرت
به امید مؤفقیت زنان و دخرتان بلند همت ما!

ــد و شــجره  ــای توال ــق مبن ــن طری ــه ای ــا زن. ب ــود ی ــام را داشــت خــواه مــرد ب ... مق

خانوادگــی در میــان پولینــزی هــا نــه بــر اصــل پــدر زادگــی بــود و نــه بــر اصــل مــادر 

زادگــی، بلکــه بــر اســاس تقــدم در تولــد قــرار داشــت...«

تأثیــر نخســت زادگی بــه گونــه ای بــوده اســت کــه در »عهــد عتیــق« نیــز انعــکاس 

یافتــه و نخســت زاده وارث اصلــی پــدر خانــواده بــه حســاب می آمــده اســت. بــا ایــن 

تفــاوت کــه در ایــن دوران حــق نخســت زادگی بــه اولیــن فرزنــد پــر خانــواده تعلــق 

ــژه ی  ــت وی ــام و موقعی ــن دوره مق ــت. در ای ــده اس ــت او می ش ــب برک ــه و موج گرفت

زنــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و ایــن چنیــن اســت کــه بنابــر روایــت »عهــد 

عتیــق«، رفقــه، زن اســحاق بــا مکــر و نیرنــگ نخســت زادگی را از عیســو، پــر »بــد 

ــه  ــد: »رفق ــم می کن ــوب تقدی ــده اش«، یعق ــوب دی ــر »خ ــه پ ــوده و ب ــده اش« رب دی

پــر خــود یعقوبــرا خوانــده گفــت... پــس ای پــر مــن... بســوی گلــه بشــتاب و دو 

بزغالــه خــوب از بزهــا نــزد مــن بیــاور تــا از آنهــا غذائــی بــرای پــدرت بطوریکــه دوســت 

میــدارد بســازم و آن را نــزد پــدرت بــر تــا بخــورد و تــرا قبــل از وفاتــش برکــت دهــد.

ــدار اســت  ــردی موی ــرادرم عیســو م ــک ب ــه گفــت این ــوب مبــادر خــود رفق  یعق

ــه  ــنو و رفت ــرا بش ــخن م ــت... س ــوی گف ــادرش ب ــتم... م ــوی هس ــردی بیم ــن م و م

ــرا بــرای مــن بگیــر... و مــادرش خورشــی ســاخت بطوریکــه پــدرش دوســت مــی  آن

ــود  ــه ب ــزد او در خان ــزرگ خــود عیســو را کــه ن ــه فاخــر پــر ب ــه جام داشــت. و رفق

ــه  ــر دســتها و نرم ــارا ب ــوب پوشــانید. وپوســت بزغاله ــه بپــر کهــرت خــود یعق گرفت
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 زیرنظر گروه نویسندگان 

از  را  نوشته ها  و  مقاالت  بدون جهت گیری خاص سیاسی،  نیم رخ   خوانندگان عزیز؛ 
می کند. نشر  صاحب نظران 

 جز رویکرد نیم رخ، مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
 هفته نامه ی نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 شفیع کریمی

حسین رهیاب بلخی

ــن  ــه در ای ــگار ک ــک خبرن ــوان ی ــه عن ــن ب م
از  جــای  تــا  و  می کنــم  زندگــی  جامعــه 
وضعیــت جاری در کشــور آگاهی نســبی دارم، 
ــری  ــی فهمیــده ام کــه اعتــدال و براب ــه خوب ب
ســاختارهای  از  هیچ کــدام  در  جنســیتی 
محدودیت هــای  نمی شــود.  رعایــت  نظــام 
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی ســبب شــده 
اســت تــا زنــان به عنــوان جنــس دوم در ایــن 
کشــور شــمرده شــوند، در حالیکــه ایــن نــوع 
بینــش مخــرب یــک جامعــه ی انســانی اســت 
کــه هــم بــه موقعیــت و جایــگاه زنــان آســیب 
می زنــد و هــم بــه موقعیــت و جایــگاه مــردان.

در جوامــع پیشــرفته زنــان از جایــگاه اجتماعی 
و سیاســی خــاص برخوردارنــد و بیشــتر بــرای 
ــال  ــا ســهم فع ــان فرصــت داده می شــود ت زن
ــا  ــد، ام ــته باش ــف داش ــای مختل در عرصه ه
در افغانســتان این طــور نیســت. از برخــورد 
ــد:  ــف، مانن ــطوح مختل ــت در س ــار زش و رفت
ــای  ــا آزار و اذیت ه ــا ت ــت در دفتره آزار و اذی
و  زشــت  حرف هــای  شــنیدن  خیابانــی، 
ــاس،  ــش لب ــرز پوش ــه در ط ــک، مداخل رکی
آرایــش، همــه از مواردی ســت کــه زنــان 
و  بودنــد  آن  درگیــر  همیشــه  افغانســتان 
ــان  ــرای زن ــوارد ب ــیاری از م ــتند و در بس اس
از حــق  نمی شــود کــه حتــا  داده  اجــازه 
شــان دفــاع کننــد. در چندیــن ســال گذشــته 
تــاش صــورت گرفــت تــا بــرای زنــان بیشــتر 
فرصــت داده شــود کــه در نهادهــای دولتــی و 
ــتغال زایی  ــت اش ــد و فرص ــی کار کنن خصوص
ــن  ــوز هــم ای ــا هن برایشــان ایجــاد گــردد، ام
فرصت هــا انــدک اســت و بایــد بیشــتر از ایــن 

ــش داده شــود. ــان نق ــه زن ب

ــه  ــرد ب ــک م ــه ی ــده ام زمانیک ــا دی ــن باره م
یــک موقــف حکومتــی می رســد همــه برایــش 
تبریکــی می دهنــد، امــا هیــچ کــس نمی گویــد 
کــه چطــور رســید؟ امــا ایــن بحــث در مــورد 
زنــان کاملــن فــرق دارد. همیــن کــه یــک زن 
ــال  ــرد همــه دنب ــرار می گی ــف ق ــک موق در ی
ــف  ــن موق ــه ای ــد کــه چطــور ب ــن می گردن ای
گماشــته شــد؟ بــدون اینکــه از دیــد انســانی 
ــه عنــوان  ــگاه شــود همیشــه ب ــه یــک زن ن ب
جنــس دوم و بــا در نظرگرفتــن تبعیــض 

ــود.  ــورد می ش ــان برخ ــا زن ــیتی ب جنس

ــتان  ــن افغانس ــه قوانی ــدن کمیت ــروز جدی ام
در  بایــد  مــادر  نــام  کــه  کــرد  فیصلــه 
تصمیــم  ایــن  شــود،  درج  شــناس نامه ها 
ــا  ــد، حت ــه ش ــادی مواج ــای زی ــا واکنش ه ب
ــام  ــزد ع ــه در ن ــتند ک ــر نیس ــماری حاض ش
اســم مــادر شــان را بگیرنــد، ایــن خــود 
ــون  ــا اکن ــه ت ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن نش
هــم حضــور زنــان و حتــا نــام بــردن از 
ــگ  ــردان نن ــرای م ــه ب ــن جامع ــان در ای زن
شــمرده می شــود، چــه رســد کــه آن زن 
فعالیت هــای  افغانســتان  روســتا های  در 

اجتماعــی و سیاســی داشــته باشــد. 

ــر  ــک تغیی ــدون ش ــرد؟ ب ــد ک ــه بای ــا چ ام
اجتماعــی یــک رونــد وقت گیــر اســت مبــارزه، 
ــره  ــا باالخ ــد، ام ــری می طلب ــه و پیگی حوصل
بایــد از جایــی آغــاز کــرد. امــروز اگــر مــن بــه 
ــان،  ــوق زن ــهروند آگاه از حق ــک ش ــوان ی عن
بــرای خواهــرم، مــادرم و همســرم حــق 
ــگاه  ــه جای ــیدن ب ــرای رس ــوم و ب ــل نش قای
اجتماعــی و موقعیــت و موفقیــت شــان در 
ایــن  ســطوح مختلــف پشــتیبانی نکنــم، 
پیــدا  ادامــه  نابرابری هــا  و  بی عدالتی هــا 
ــه  ــر در جامع ــن نیســت تغیی ــد و ممک می کن

ــود. ــا ش رونم
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بازتاب تمام رخ زنان

ــام  ــدر مت ــم، پ ــد قدی ــته های عه ــاس نوش اس

قــدرت، شــوکت و مقــام معنــوی و مــادی خــود 

ــن  ــه ای ــال داده و ب ــت  زاده« انتق ــه »نخس را ب

ــاء و  ــرد. منش ــه« می ک ــا را »جاودان ــق آنه طری

ریشــه نخســت زادگی هرچــه کــه باشــد، ایــن 

رســم در میــان مردمــان اولیــه پدیــد آمــده و در 

طــول تاریــخ جریــان داشــته اســت. در دیــن 

ــورت  ــه ص ــت زادگی ب ــایه نخس ــز س ــام نی اس

کمرنگ تــر وجــود دارد، پــدر برخــی از وســایل 

شــخصی اش را بــه پــر بزرگ تر بخشــیده و او 

نیــز وظیفــه دارد تــا در انجــام برخــی از اعامل 

عبــادی قضــاء شــده پــدر اهتــامم ورزد. گرچــه 

در ادوار تاریــخ ایــن پدیــده بــه شــیوه های 

گوناگــون دیــده می شــود، امــا گویــا در میــان 

مردمــان بــدوی حــق تقــدم همیشــه بــا کســی 

اســت:  متولــد می شــده  زودتــر  کــه  بــوده 

»اولیــن فرزنــد خــواه پــر بــود یــا دخــرت مهــم 

تریــن مقــام را در خانــواده بدســت مــی آورد. 

ــرد از  ــر ف ــاف ه ــه اس ــجره نام ــن ش در تعیی

اجــدادی نســب میــرد کــه در 

ــته  ــلهای گذش ــک از نس ــر ی ه

ــن... باالتری

دیدگاه

پژوهش

روایت  از زندگی
 به مناسبت کارزار روایت زنانه

صفحه 3

ــر ایــن  آمیختگــی زن و مــرد نیــز در آن دوره ب

هــزاران  طــول  در  و  تأثیرگذاشــته  قــدرت 

اقتــدار  پایه هــای  تقویــت  موجــب  ســال 

ــرای  ــه ب ــدوی ک ــان ب ــت؛ 2( مردم ــان گش آن

حــوادث، تغییــرات و توهــامت خــود بــه توجیه 

ــوز،  ــوای مرم ــد ق ــتند، بای ــاز داش ــی نی منطق

عناویــن  بــا  را  آمیــز  ارسار  و  طبیعــی  غیــر 

ــاز  ــه نی ــورت ب ــن ص ــه ای ــناخته و ب ــی ش دین

فطــری خــود پاســخ می دادنــد. خورشــید، 

مــاه، ســتارگان، آتــش و... بــه ایــن طریــق بــه 

عنــوان خدایــان بــه میــان مــردم پــا گذاشــتند 

ــز توانســتند خــود را  ــان نی و در ایــن میــان زن

ــد  ــرث، تولی ــاروری، تک ــای ب ــوان مناده ــه عن ب

و فراوانــی عرضــه کــرده و مــردان را جــادو 

ــا  ــت ب ــق وارد رقاب ــن طری ــه ای ــان ب ــد. زن کنن

خدایــان شــده و عرصــه را بــر آنــان تنــگ 

کردنــد. از آن دوران پیکره هــای فــراوان زنانــه 

بــا نقش هــای بــاروری در معابــد و... مناطــق 

ــه  ــا توج ــت: »ب ــده اس ــت آم ــه دس ــف ب مختل

ــت  ــاي ياف ــره ه ــا پيك ــان، تنه ــت زن ــه اهمي ب

ــاي  ــمه ه ــوالين، مجس ــن دوره ط ــده در اي ش

ــاج  ــا ع ــنگ ي ــس س ــه اي از جن ــك زنان كوچ

جامعــه ای  نیــز  مــا  جامعــه ی 
نیســت که نســبت بــه شــایع کــردن چنیــن 
زنــان  بــاره ی  در  بــرشی  ضــد  روایت هــای 
اعــرتاض کنــد. بنابرایــن بایــد نســبت بــه ایــن 
ــوق  ــدادی حق ــه تع ــیم ک ــق باش ــایع ها دقی ش
ــد. بهــرت  ــه نفــع خــود مصــادره نکنن ــان را ب زن
اســت مدیــران کارزار روایــت زنانــه ایــن کارزار 
فعالیت هــای  بــه  مجــازی  فعالیــت  حــد  از 
نیــز  مــردان  از  و  برنــد  فراتــر  اجتامعــی 
ــان توســط  عضوگیــری کننــد، امــا خواســت زن
خــود زنــان مطــرح شــود و ســخنگو خــود زنــان 

بایــد باشــد.  

ــت  ــه و روای ــان در جامع ــور زن ــه حض ــاز ب نی
ــی  ــه از زندگ زنان

ــور  ــدرن در مح ــوم م ــه مفه ــه ب ــن جامع اصول
حضــور زنــان در اجتــامع شــکل می گیــرد. 
حضــور زنــان در جامعــه، موجــب جامعه پذیــری 
جامعــه  در  افــراد  اجتامعــی  مســؤولیت  و 
ــه  ــض مردان ــای مح ــا و گله ه ــود. گروه ه می ش
را منی توانیــم جامعــه بگویــم. بنابرایــن حضــور 
زنــان در جامعــه، اصــل بــرشی هویــت جامعــه 
ــر آن جامعــه هویــت  را شــکل می دهــد. در غی
بــرشی نــدارد، یــک جامعــه ی ناقــص و معیــوب 
و  فرهنگــی  اجتامعــی،  مناســبات  نظــر  از 
ــر در  ــای ن ــر گله ه ــامن تعبی ــت. ه ــرشی اس ب
اســت.  بــاره ی جامعه  هــای مردانــه درســت 
زیــرا جامعه هــای مردانــه ی محــض بــه مفهــوم 

ــد. ــه باش ــد جامع ــه، منی توان ــدرن جامع م
کتاب خوانــی  معیارهــای  بنابــه  مــن 
نســبن  فــرد  افغانســتانی  جامعــه ی  در 

هســتند كــه داراي خصايــص جنــي بســيار 

ــان و  ــش زن ــن نق ــد. اي ــخص ان ــز و مش متامي

ــل  ــه تخي ــوده ك ــل ب ــد مث ــردان در تولي ــه م ن

هرنمنــدان ايــن عــر، اعــم از زنــان و مــردان 

را بــر انگيختــه اســت.« »مــادر بــه ویــژه در 

دوره هــای پیــش از تاریــخ، شــخصیت اصلــی 

او  از  بــود. تصاویــری کــه  تصــورات دینــی 

یافــت شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه وی را 

بــه عنــوان یکــی از خدایــان مــی پرســتیدند.«

4- زنان و اصل نخست زادگی

بــا  می کردنــد  تــاش  اولیــه  مردمــان 

جلــب و اخــرتاع شــیوه های نــو عــاوه بــر 

حفــظ زندگــی خــود و بقــای آن بــه پدیــده 

»جاودانگــی« بــه عنــوان یــک نیــاز فطــری 

ــد  ــینی فرزن ــاید جانش ــد. ش ــخ گوین ــز پاس نی

ــک  ــواده، ی ــه جــای رسپرســت خان ــر ب بزرگ ت

ــد.  ــازی باش ــن نی ــه چنی ــخگویی ب ــوع پاس ن

احتاملــن آنــان عــاوه بــر توجــه بر شــکوفایی، 

اولویــت فرزنــد اول،  برتــری، قدرمتنــدی و 

احســاس می کردنــد کــه بــه ایــن صــورت 

روح رسپرســت نیــز »جــاودان« خواهــد مانــد. 

ــر  ــت می شــود کــه ب ــی تقوی ــه زمان ــن توجی ای

کتاب خوانــی اســتم. جریــان فکــری فیمنیســم 
ــه ی  ــد مردان ــوز دی ــا هن ــه کــرده ام، ام را مطالع
بــرشی ام نســبت بــه زنــان چنان کــه الزم باشــد 
ــه در  ــرای این ک ــرا؟ ب ــت. چ ــده اس ــوض نش ع
جامعــه، زنــان حضــور نداشــته اســت. بــا زنــان 
در مکتــب یکجــا درس نخوانــده ام. بنابرایــن 
مــن  بیــن  بــرشی  و  معرفتــی  شــکاف های 
بــا زنــان هم چنــان باقــی مانــده اســت. بــا 
ــا  ــدگاه م ــه اســت که دی ــان در جامع حضــور زن
مــردان نســبت بــه زنــان اصــاح می شــود و 
ــان در  ــردان و زن ــن م ــی بی ــکاف های معرفت ش
ارتباطــات و مناســبات اجتامعــی، فرهنگــی 

و فــردی رفــع می شــود. مــردان و زنــان در 
و  ســعادت مند  حضــور  می تواننــد  کنارهــم 
دوســتانه داشــته باشــند. زیــرا حضــور مشــرتک 
زنــان و مــردان در جامعــه، فضیلــت بــرشی 
اســت. مــا مــردان بایــد پــرورده شــویم و آموزش 
ببینیــم تــا بتوانیــم فضیلــت حضــور اجتامعــی 
و فرهنگــی زنــان را در جامعــه درک کنیــم. 

ــدان  ــود و فق ــه نب ــا بناب ــه ی م جامع
ــد  ــض و فاق ــوب، ناق ــه ی معی ــک جامع ــان ی زن
بــرشی  فرهنگــی  و  اجتامعــی  جنبه هــای 
بــوده اســت. بــا وصفی کــه جهــان از نظــر 
مناســبات اجتامعــی و فرهنگــی تحــول کــرده 
اســت و حضــور زنــان در ایــن تحــول نقــش 
ــوز از نظــر  اساســی داشــته اســت، امــا مــا هن
مناســبات بــرشی و اجتامعــی بــدوی و غریــزی 
نتوانســته ایم  متأســفانه  مانده ایــم؛  باقــی 
ــان در  ــرشی زن ــور ب ــکان حض ــت و ام از فضیل
حضــور  بــرشی  بهره مندی هــای  جامعــه، 

ــا،  ــه ی پوی ــک جامع ــم و ی ــی کنی ــان را کامی زن
تحول یافتــه  و  تحول پذیــر  معنــادار،  فعــال، 
ــتی های  ــه کاس ــت ب ــرت اس ــیم. به ــته باش داش
جامعــه ی خــود در نبــود حضــور زنــان فکــر 
را  خــود  جامعــه ی  کاســتی های  و  کنیــم 
بــا گســرتش حضــور زنــان در جامعــه رفــع 
ــزاع وارد  ــال ن ــر درح ــای ن ــا از گله ه ــم، ت کنی
ــه مفهــوم مــدرن شــویم.  شــکل دهی جامعــه ب

روایت زنانه ی من 
ــز  ــن نی ــه م ــت زنان ــوان کارزار روای ــه فراخ بناب
ــن  ــه ای ــم ب ــان می خواه ــک انس ــوان ی ــه عن ب
ــا  ــرد ی ــن م ــان ها مطلق ــدم. انس ــت بپیون روای
و  زن-مــرد  انســان ها  نیســتند.  زن  مطلقــا 
ــرد  ــر م ــگ ه ــر یون ــه تعبی ــتند. ب ــرد-زن اس م
ــه دارد و هــر زن  در وجــود خــود احســاس زنان
در وجــود خــود احســاس مردانــه دارد. یــک 
ــا  ــا تعــادل و یــک مــرد نســبن ب زن نســبن ب
تعــادل از نظــر معرفــت بــرشی بایــد بتوانــد 
بیــن روح زنانــه و مردانــه  در شــخصیت انســانی 
ــک  ــه ی ــد. درصورتی ک ــرار کن ــادل برق ــود تع خ
مــرد نتوانــد روح زنانــه ی خــود را دریابــد یــا 
یــک زن نتوانــد روح مردانــه ی خــود را دریابــد، 
ــدم  ــار ع ــرشی دچ ــر ب ــان از نظ ــخصیت ش ش

تعــادل شــخصیتی می شــود. 
احســاس،  بایــد  مــردان  مــا 
ــرشی  ــای ب ــا و ظرافت ه ــا، فضیلت ه ظرفیت ه
ــم،  ــف و درک کنی ــود را کش ــود خ ــه ی وج زنان
فضیلت هــای  و  احســاس  بایــد  نیــز  زنــان 
کننــد.  درک  و  کشــف  را  خــود  مردانــه ی 
و  زنانــه  فضیلت هــای  ایــن  درک  و  کشــف 
مردانــه درصورتــی ممکــن اســت که زنــان و 
مــردان در کنــار هــم در جامعــه حضــور داشــته 
در  مــردان  و  زنــان  درصورتی کــه  باشــند. 
کنــار هــم در جامعــه حضــور نداشــته باشــند، 
فعــال  و  پویــا  بــرشی،  فضیلت هــای  ایــن 
منی شــوند. بنابرایــن مــردان بــه جانــوران و 
گله هــای نــر درحــال نــزاع تبدیــل می شــوند و 
زنــان بــه متــاع و ابــزار جنســی قابــل معاملــه ی 

می یابنــد.  تقلیــل  مــردان 
مــا از نظــر بــرشی، بیشــرت از هــر 
امــری بــه مــدارا و رواداری نیــاز داریــم. تــا 
نتوانیــم بــه تجربه ی مــدارا و رواداری اجتامعی 
و فرهنگــی دســت یابیــم، وضــع بــرشی مــا 
تغییــر نخواهــد کــرد. دســت یافن بــه مــدارا و 
ــی  ــی و فرهنگ ــور اجتامع ــدون حض رواداری ب
ــان در جامعــه ناممکــن اســت. فکــر کنیــد!  زن
شــام جامعــه ای را تصــور می توانیــد کــه اهــل 
رواداری و مــدارا باشــد، امــا زنــان در آن جامعــه 
حضــور اجتامعــی و فرهنگــی نداشــته باشــد.

زنانی که »زن« شدند!

ــان در  ــت زن ــه وضعی ــی ب ــمت های قبل در قس

خانــواده »مادرشــاهی« و از جملــه به مســاله ی 

تقــدم اولویــت در نســب و حــق خویشــاوندی 

و  شــد  اشــاره  »مادرســاالر«  جامعــه ی  در 

در ادامــه اولویــت دیگــر آن عــر را مــرور 

. می کنیــم

3- زنان؛ الهه های جادویی

در دوران اولیــه، مــردان بــا دیــدن قــدرت 

فرزنــد،  تولــد  و  حاملگــی  زنــان،  بــاروری 

بــروز  خــود  از  متفاوتــی  واکنش هــای 

ــوان  ــه عن ــه را ب ــن واقع ــردان ای ــد. م می دادن

یــک قــدرت غیــر طبیعــی و وهــم آلــود بــه 

آن  مقابــل  در  را  خــود  و  نشســته  متاشــا 

ــدرت  ــن ق ــر می پنداشــتند. ای کوچــک و حقی

برجــای  بــزرگ  تأثیــر  دو  زنــان  ســحرگونه 

کوچکــی  و  حقــارت  احســاس   )1 نهــاد: 

ــد آمــدن  ــان موجــب پدی ــل زن مــردان در مقاب

تســلط  و  خانــه  در  آنــان  رسوری  و  آقایــی 

آنهــا بــر متــام امــوری گردیــد کــه امــروزه 

ــوه ی  ــود. نح ــده می ش ــواده خوان ــه و خان خان

روایت مدیران کارزار روایت زنانه از زنان 
مــن روایــت مدیــران کارزار روایــت زنانــه از 
زنــان را شــنیدم. مدیــران ایــن کارزار همــه 
ــبن  ــی نس ــا روایت ــت اینه ــتند. روای ــان اس زن
ــوزش  ــق آم ــان ح ــه زن ــت؛ این ک ــخص اس مش
رســمی، حــق شــغل و حــق فعالیــت اجتامعــی 
ــور  ــند. منظ ــته باش ــه داش ــی در جامع و جمع
ــدای  ــدن ص ــنیده ش ــن کارزار ش ــود را از ای خ
ــوق  ــت حق ــت و تثبی ــتان و حامی ــان افغانس زن
گفــت  در  افغانســتان  زنــان  فعلــی  قانونــی 

وگوهــای صلــح بــا طالبــان می داننــد. 
زنــان  فعلــی  قانونــی  حقــوق 
آمــوزش  حــق  اســت که  ایــن  افغانســتان 
رســمی تــا هــر درجــه ی تحصیلــی دارنــد و 
دارنــد.  اجتــامع  در  فعالیــت  و  شــغل  حــق 
گفت وگوهــای  در  می خواهنــد  بنابرایــن 
ــی  ــی فعل ــن حقــوق قانون ــان ای ــا طالب ــح ب صل
شــان مــورد معاملــه قــرار نگیــرد و بــه طالبــان 
ایــن  مدیــران  ضمــن  در  نشــود.  داده  بــاج 
کارزار می خواهنــد زنــان و مــردان خاطــرات 
ــان  ــارت طالب ــود را از دوره ی ام ــات خ و تجربی
در افغانســتان بگوینــد و خواســت های خــود 
ــان  ــغل زن ــوزش و ش ــق آم ــه ح ــاط ب را در ارتب
مطــرح کننــد تــا هیــأت مذاکره کننــده ی صلــح 
خواســت های  بــه  نیــاز  صــورت  در  بتواننــد 
کــه  کننــد  اســتناد  و  بدهنــد  ارجــاع  زنــان 
هیــأت طالبــان و... نتواننــد طبــق میــل خــود 
آدرس زنــان را مصــادره کننــد و بــه منایندگــی 

از زنــان افغانســتان ســخن بگوینــد. 
اســت که  ایــن  واقعیــت 
مذاکــره ی صلــح  در  بحــث  آســیب پذیرترین 
ــن  ــت. م ــان اس ــوق زن ــث حق ــان بح ــا طالب ب
در ایــن روزهــا شــنیدم کــه تعــدادی از مــردان 
در حکومــت فعلــی افغانســتان می خواهنــد 
و روســتایی  زنــان شــهری  روایــت خواســت 
خواســت  کــه  بگوینــد  و  بســازند  مطــرح  را 
ــغل  ــل و ش ــتان تحصی ــتایی افغانس ــان روس زن
نیســت. بنابرایــن خواســت زنــان روســتایی 
افغانســتان کــه اکرثیــت اســتند، بایــد درنظــر 
ایــن  کــه  کنــم  عــرض  بایــد  گرفتــه شــود. 
روایــت یــک روایــت متعصبانــه و بــدوی مردانــه 
از زنــان اســت. قرن هــا اســت زنــان توســط 
اســت.  بردگــی کشــانده شــده  بــه  مــردان 
ــد  ــا بای ــدف م ــت. ه ــوم اس ــتا مظل ــان روس زن
نــه توجیــِه  از زنــان باشــد  مظلومیت زدایــی 
ــان  ــه زن ــخنان ک ــن س ــا ای ــان ب ــت زن مظلومی
روســتا تحصیــل و شــغل منی خواهنــد. شــایع 
ــوق  ــاره ی حق ــی درب ــن روایت های ــردن چنی ک

زنــان خطرنــاک اســت. 
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