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صلحوآزادیبیان
نزدیــک بــه نیــم قرن می شــود کــه افغانســتان 
درگیــر جنگ هــای ویرانگــر اســت. 25 
ــورت  ــان ص ــا طالب ــا ب ــن جنگ ه ــال ای س
گرفتــه اســت. گــروه کــه بــا باورهــای 
ــن  ــک و خش ــت های خش ــی و برداش افراط
ــژه  ــه وی ــراد ب ــه آزادی اف ــا هرگون ــن ب از دی
آزادی بیــان، اندیشــه و عقیــده ســر دشــمنی 
ــه  ــه می شــود ک ــک هفت ــد. ی ــتند و دارن داش
بحــث صلــح بــا طالبــان کلید خــورده اســت. 
هیــأت مذاکــره  کننــده ی جمهــوری اســامی 
افغانســتان در دوحــه ی قطــر حضــور دارنــد 
ــان  ــروه طالب ــا گ ــه ب ــت ک ــد روز اس و چن
ــدا و شــروع  ــن آجن ــر ســر چگونگــی تعی ب
مذاکــرات، بــه گونــه ی مشــترک کار می کننــد.

طــرف،  دو  مذاکــرات  شــروع  بــا 
بحث هــای فراوانــی در میــان شــهروندان 
کشــور و گروه هــای فعــال در راســتای 
آزادی  بشــر، حــق شــهروندی،  حقــوق 
افــراد بــه ویــژه آزادی بیــان راه افتــاده اســت. 
ــه همــراه اســت.  ــد ب ــم و امی ــا بی ــا ب بحث ه
ــه ی  ــور از نتیج ــهروندان کش ــوز ش ــرا هن زی
گفت وگوهــای صلــح هیــچ تصویــری ندارند. 
امــا از بــاور و رفتــار طالبــان شــناخت 
خــوب دارنــد. طالبــان در ایــن 25 ســال بــا 
ــا  ــان دشــمنی آشــکار داشــتند. حت آزادی بی
در زمــان حاکمیــت این گــروه در افغانســتان، 
ــه  ــر گون ــد و ه ــتانده ش ــا شکس تلویزیون ه
ــان  ــل آن ــاف می ــه خ ــانه ی ک ــرات رس نش
بــود، منــع شــد. همیــن اکنــون نیــز در مناطق 
تحــت تصــرف طالبــان، شــهروندان هیچ گونه 
ــا نشــرات  آزادی بیــان و اندیشــه ندارنــد و ب
رســانه ها کــه از نظــر آنــان پســندیده نیســت، 
مخالفــت جــدی دارنــد و از تماشــای آن 
ــبب  ــر س ــن ام ــد. ای ــع می کنن ــردم را من م
شــده اســت تــا رســانه ها و نهادهــای مدافــع 
ــده ی آزادی  رســانه ای نگــران سرنوشــت آین

بیــان و آزادی رســانه ها شــوند.
آزادی بیــان در واقــع اســاس آزادی هــای 
بنیــادی  اصل هــای  از  یکــی  و  دیگــر 
ــل آزادی  ــت. مقاب ــاالر اس ــای مردم س نظام ه
بیــان؛ اســتبداد، اختنــاق و خودکامگــی وجود 
دارد کــه دولت هــا و نظام هــای مســتبد و 
خودکامــه بــا اعمــال آن از هــر گونــه آزادی 
ــی  ــهروندان چشم پوش ــی ش ــوق اساس و حق
ــزاران  ــه کارگ ــن ک ــم ای ــد. علی رغ می کنن
و مســؤوالن بلندپایــه ی نظــام پســاطالبان در 
ــی  ــای اعتراض ــه صداه ــر ب ــتان کم ت افغانس
ــادار  ــد  و محــل معن شــهروندان گــوش داده ان
آزادی بیــان را حرمــت گذاشــته اند، امــا بیــان 
آزاد اندیشــه و باورهــای شــهروندان یکــی از 
دســت آوردهای نظــام پســاطالبان اســت. 
شــهروندان و رســانه ها در ابــراز نظــر و 
بیــان اندیشــه  و باورهــای شــان در رابطــه بــه 

ــد. ــف آزاد بوده ان ــات مختل موضوع
و  بیــان  آزادی  آن  در  کــه  جامعــه  
اندیشــه وجــود نداشــته باشــد، در آن جامعــه 
ــوق  ــرد، حق ــا نمی گی ــاالر پ ــام مردم س نظ
دروازه ی  نمی شــود،  رعایــت  شــهروندی 
پیشــرفت و توســعه ی دانــش و معرفت بســته 
ــاالر و  ــام مردم س ــان، نظ ــود. آزادی بی می ش
حــق شــهروندی آرمانی اســت که شــهروندان 
آگاه، جریان هــا و گروه هــای آزادی خــواه، 
ــیدن  ــرای رس ــور ب ــب و عدالت مح حق طل
بــه آن تــاش و مبــارزه می کننــد. زیــرا 
اســتبداد، سانســور و عدم اســتقالیت اندیشــه 
و بیــان، ســبب رکــود جامعــه و شــکل گیری 
یــک نظــام مســتبد و خودکامــه می شــود کــه 
ــد  ــه ی آزادی در آن وجــود نخواه ــچ گون هی

داشــت.
ــه  ــم ک ــی می کنی ــر زندگ ــا در عص م
انســان امــروز حق محــور اســت و بــه 
نظام هــای  هیــچ صــورت زیــر ســتم 
ممکــن  نمی ماننــد.  خامــوش  مســتبد 
ــا  ــی ب ــتبد مدت ــه و مس ــای خودکام نظام ه
ــت  ــا در نهای ــد، ام ــت کنن ــتبداد حاکمی اس
محکــوم بــه شکســت اســتند. زیــرا آزادی، 
حــق شــهروندی، رعایــت حقــوق اساســی 
غیــر  و  تغییرناپذیــر  اصل هــای  افــراد 
ــذا  ــروزی اســت. ل ــکار انســان ام ــل ان قاب
انتظــار مــی رود کــه در گفت وگوهــای 
صلــح بــه ایــن اصــل مهــم توجــه صــورت 
بــرای  گیــرد و از هــر گونــه تــاش 
ــاق و اســتبداد خــود داری  سانســور، اختن
شــود. وجــود رســانه های آزاد و آزادی 
ــای  ــه شــکل گیری جریان ه ــان منجــر ب بی
ــد  ــه می توان ــود ک ــادی می ش ــری انتق فک
در جهــت توســعه و تصحیــح وضعیــت 
اجتماعــی، سیاســی، فکری-فرهنگــی و 
ــام  ــات نظ ــم و ثب ــر تحکی ــان در ام همچن

ــود. ــع ش ــر واق ــاالر کارا و مثم مردم س
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ــار  ــک ســنت زشــت، رفت ــن ی ــم کــه ای می دان
ــت. ــه اس ــتیزانه و نابخردان انسان س

وقــت وارد دبیرســتان شــدم بــا نــام خــودم 
کــه  ســال  و  ســن  در  می زدنــد.  صدایــم 
دخرتبچــه ی بیش نیســتی، نامــت را به خوبی 
ــی  ــچ تعلل ــودت بی هی ــام خ ــا ن ــد. ب می گیرن

صدایــت می زننــد. امــا وقــت 
بزرگ تــر شــدم، آهســته آهســته 
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اصلــی فــرد، انــگار کلیــد از صمیمیــت اســت. 
ــن  ــار گرف ــر ب ــا ه ــه ب ــرد ک ــی ف ــت واقع هوی
بــر  و  نامــش، احســاس هســتی می کنــد 

خودبودنــش از رس نظــری می انــدازد.
ــای  ــه ی خانواده ه ــم در هم ــن رس ــا ای ام
محلــه ی مــا رواج نداشــت. خــوب بــه یــاد دارم 
ــان(  ــا )سیووش ــه ی م ــا در منطق ــت بچه ه وق
هــرات، می خواســتند دیگــری شــان را اذیــت 

اهمیــت ببخشــد؛ ایــن اهمیــت بخشــی فراتــر 
از اهمیــت جنســی مــی رود، زیــرا معناداشــن 
بــه  درکل  نوعــی  بــه  جنســی  مناســبات 
امــا  می بخشــد.  اهمیــت  و  معنــا  زندگــی 
ــور  ــران حض ــو نگ ــتان ریگوبرت در رسارس داس

ــادر  ــادر و م ــام م ــد ن ــاش می کردن ــد، ت کنن
بــزرگ هم دیگــر را پیــدا منــوده و در میــان 
جمــع یــک دیگــر را بــه نــام مــادر یــا مادربزرگ 
ــه می خواســتند  ــد. اینگون شــان صــدا می زدن
نقطــه ضعفــی از هم دیگــر داشــته باشــند. من 
دقیــق منی دانــم ریشــه های ایــن رفتــار در 
کجــا و از چــه زمانــی در میــان مــردان و مــردم 
مــا حاکــم شــده اســت، امــا ایــن را بــه خوبــی 

دیگــری در مناســبات جنســی اش با لوکرســیا 
اســت. لوکرســیا نیــز نگــران ایــن اســت؛ 
خوشــبختی ای را کــه بــا شــوهرش دارد، آن را 
از دســت بدهــد. بــا وصفــی کــه در آغــاز، ایــن 
نگرانی هــا بیشــرت هستی شناســانه اســت، 

ــا  ــن نگرانی ه ــتان ای ــان داس ــا در جری ام
ــن  ــم ای ــد؛ آنه ــدا می کن ــی پی ــه واقع جنب
کــه  می افتــد  اتفــاق  طــوری  واقعیــت 

ــود.   ــن می ش ــن، ممک ناممک
ــت  ــن اس ــتان ای ــای داس از خوبی ه
کــه اشــخاص زیــاد در داســتان وجــود 
ــه  ــک خان ــا در ی ــا تقریب ــدارد؛ رویداده ن
در  شــخص  چهــار  می افتــد.  اتفــاق 
داســتان حضــور دارد کــه ســه شــخص 
داســتان  اصلــی  شــخصیت های  از  آن 
اســت و شــخصیت چهــارم بیشــرت حضــور 
اشــخاص:  ایــن  دارد.  میانجی گرایانــه 
دونالوکرســیا  )پــدر(،  ریگوبرتــو  دون 
)پــر  فونشــیتو  فونشــیتو(،  )نامــادری 
)خدمتــگار(  ژوســتینیانا  و  ریگوبرتــو( 
دارد.  ســال  چهــل  لوکرســیا  اســتند. 
کــه  موقعــی  اســت.  ریگوبرتــو  دوم  زن 
نگــران  می کنــد  ازدواج  ریگوبرتــو  بــا 
ایــن اســت کــه بــا فونشــیتو )کــودک 
بــا ژوســتینیا )خدمتــگار(  ریگوبرتــو( و 
چگونــه بســازد کــه مشــکلی پیــش نیایــد 
و ایــن مشــکل بیــن روابــط او و شــوهرش 
تأثیــر منفــی نگــذارد. دور از تصــور لوکرســیا، 
زیــرا  مــی رود.  پیــش  بــه خوبــی  همه چــه 

بــا  فونشــیتو  خوی پذیــری 
نگرانی هــای  از  کــه  لوکرســیا 

ــه  ــه هم ــده ام ک ــزرگ ش ــواده ی ب ــن در خان م
یکدیگــر را بــا نــام اصلــی شــان صــدا می زنند. 
روان شــاد پــدرم کــه بــزرگ خانــواده بــود، 
مــادرم را همیشــه شــیرین صــدا مــی زد. ایــن 
رســم خــوب روی فرزندانش نیز تأثیر گذاشــت 
و خواهــران و برادرانــم همدیگــر را بــه نام هــای 
ــم  ــور برادران ــد و همین ط ــدا می زنن ــان ص ش
خانــم و فرزندان شــان را. صــدا زدن بــه نــام 

داســتان »در ســتایش نامــادری« اروتیــک 
اروتیــک  داســتان های  از  نــه  امــا  اســت، 
معمولــی کــه فقــط در پــی ارایــه چشــم انداز 
مثبــت و شــاد از هم خوابگــی، جنــس، بــدن 
ــرا داســتان در  ــه اســت. زی و کردارهــای تنان
ضمــن بیــان اروتیــک بــا لحــن طنزآمیــز، 
انســان را دچــار امــر ســکس و امــر تنانــه 
و  هستی شناســانه  مناســبات  عنــوان  بــه 
می کنــد.  هستی شناســانه  نگرانی هــای 
ــر  ــک نف ــره، ی ــوت دونف ــن، در هــر خل بنابرای
دیگــر )یعنــی ســه نفــر( حتــا بیشــرت از ســه 
ــد وجــود داشــته باشــد. حضــور  نفــر می توان
دونفــره،  خلوت هــای  در  »دیگــری«  یــک 
ــه  ــد ب همیشــه واقعــی نیســت بلکــه، می توان
عنــوان نگرانــی هستی شناســانه یــا وســواس 
جنســی در ذهــن دو طــرف )رفیــق جنســی( 

ــد. ــرح باش مط
بیــن  مشــرتک  مرزهــای  داســتان، 
تخیــل  و  تاریــخ  اســطوره،  واقعیــت، 
)شــوهر(  ریگوبرتــو  دون  می کنــد.  ایجــاد 
تداعی هــای اســاطیری و تاریخــی از خــود و 
ــا تخیــل،  ــا لوکرســیا دارد. ب ــم اش دون از خان
ــخصیت های  ــود و ش ــن خ ــای بی جابجایی ه
اســاطیری و تاریخــی ایجــاد می کنــد. بــا 
مناســبات  بــه  می خواهــد  تداعی هــا  ایــن 
جنســی خویــش بــا دونــا لوکرســیا معنــا و 

اگــر حتــا صلــح نیابتــی هــم بــر قــرار شــود 
و زیــر ایــن کاســه نیــم کاســه ی دیگــر نباشــد، 
می شــود انتظــار بهتر شــدن اوضــاع را داشــت. 
ایــن در صورتــی اســت کــه همــه ی جنگ هــا کار 
ــا  ــده تنه ــای جنگن ــا گروه ه ــد. ام ــان باش طالب
ــم،  ــب داری ــوع طال ــن ن ــتد، چندی ــان نیس طالب
کســانی پرچــم ســفید شــان را ســیاه کرده انــد 
و خوشــان را داعــش می نامنــد، سرنوشــت 

ــود؟  ــی می ش ــا چ آنه
صفحه 2

وسواس/نگرانی هستی شناسانه ی جنسی انسان در داستان
»درستایشنامادری«

آیاصلحنیابتی
جنگنیابتیرا

پایانخواهدداد؟
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ــی  ــدارد، ول ــی را ن ــگ اول ــر آن رن ــه دیگ خین
شــتابزدگی اداره ی ترامــپ  بســیار تأثیرگــذار 
خواهــد بــود. چنانچــه در 1371 دیدیــم و 
بعد هــا آمریکایی هــا بســیار اظهــار پشــیامنی 
منودنــد. احتاملــن اگــر آن بــار شــتابزده عمل 
منی کردنــد، اوضــاع بــه ایــن گونــه منی شــد.

 اگــر ایــن مذاکــرات بــه  یــک توافــق 
سیاســی بینجامــد، آیــا طالبــان بــه همیــن 
ســاد گی قــوای مســلح شــان را در ســاختار 

دولــت مدغــم خواهــد کــرد؟
بــدون  کــه  می داننــد  طالبــان  ابــدن، 
آنهــا  بــه  نیرو هــای نظامــی  شــان کســی 
ــک  ــی ی ــان یعن ــد. طالب ــم منی کن ــام ه س
گــروه نظامی -نیابتــی کــه وظیفــه و هــدف 
ایــن  می کننــد.از  دنبــال  را  مشــخصی 
لحــاظ کابــل در وضعیــت بهــرتی قــرار دارد. 
گزارش هــا از تبدیــل کــردن نیروهــای طالبــان 

ــام  ــدر، ن ــام پ ــار ن ــی در کن ــی و فلیپین مکزیک
مــادر نیــز درج اســت. حــس قشــنگی برایــم 
دســت داد. آرزو کــردم کــه روزی نــام مــادران 
ــدان  ــنامه های فرزن ــز در شناس ــتانی نی افغانس
شــان درج شــود. نیــک می دانیــد کــه مــادر چــه 
حقــی بــر فرزنــدان خــود دارد و چــه رنجــی بــرای 
بــزرگ شــدن و پــرورش آنــان متحمــل می شــود. 
درج نــام مــادر در شــناس نامه ی فرزنــدان شــان، 
شــاید کم تریــن حــق مــادران باشــد. امــا پــس از 
لحظــه ی ایــن حس قشــنگ، وضعیــت جامعه ی 
ــادم آمــد.  ــه ی ــه ب ــن جامع ــا و تفکــر حاکــم ای م
یــک عــامل افســوس و آه را دو دســته تقدیــم دل 
ــن همــه تفــاوت و چــرا  خــود کــردم کــه چــرا ای
ایــن همه بدبختــی در رسزمیــن مــادری ام وجود 

دارد.
از  انگشت شــامری  تعــدادی  حســاب 
از  امــا  جــدا،  می شناســم،  کــه  را  دوســتان 

بــه  یــک ارتــش منظــم اســت. فکــر منی کنــم 
کــه طالبــان ماننــد: حــزب اســامی  بخواهــد 
کــه تبدیــل به یــک حــزب سیاســی شــود. 
ــا  ــد ب ــه بای ــد ک ــا می گوین ــی آمریکایی ه وقت
القاعــده بجنگنــد، معنــی آن چیســت؟ یعنــی 
کــه مــا بــه شــام پــول و اســلحه خواهیــم داد تا 
بعــد از ایــن بــه نیابــت ما بــا القاعــده بجنگید. 
حــاال ایــن القاعــده کــه رهــر آن در بیــخ گوش 
ــه در  پایــگاه نظامــی  پاکســتان پیــدا شــد و ن
ــن  ــه  در ای ــت ک ــال اس ــتان و 19  س افغانس
طــرف مــرز دیــده نشــده اســت، چــه صیغــه ای 

ــت؟ اس
و  نظــارت  بــا  اگــر مذاکــرات جــاری   
به یــک صلــح  املللــی  بیــن  فشــارهای 
ــح اجتامعــی  ــا صل سیاســی بینجامــد، آی
هــم رقــم خواهــد خــورد؟ چــون مــا در 
فکــری  گروه هــای  بســیار  افغانســتان 

مــردان مدعــی روشــنگری و فیمیســتی نیــز گله 
دارم. در رشایــط امــروزی افغانســتان، تعــدای 
ــر  ــودن ب ــت ب ــنگ فیمینس ــوان س ــردان ج از م
ســینه می زننــد و ادعــا دارنــد کــه بــرای حقــوق 
زنــان مبــارزه می کننــد و می خواهنــد موقعیــت 
اجتامعــی زنــان را بــه آنهــا برگرداننــد، ولــی ایــن 
عقایــد قشــنگ شــان در حــد یــک شــعار باقــی 
مانــده اســت. اگــر رسی به زندگی همیــن مردان 
فیمیســنت بزنیــم، پادشــاهی و حاکمیت مطلق 
شــان را در رسزمیــن زندگــی شــخصی آنهــا 
میشــه از بلنــدای چهــار دیــواری خانــه شــان که 
بیشــرت بــه یــک گوانتانامــو بــرای خواهر، مــادر و 
همــر شــان تبدیــل شــده اســت، دیــد. اکــر 
ایــن مــردان حتــا حــارض نیســتند کــه نــام مــادر 
یــا همــر شــان را در جمــع بــه زبــان بیاورنــد. 
بــرای همیــن اســت کــه متحجــران در قــرن 21 
ــد  ــا بگوین ــد ت ــرأت می دهن ــود ج ــه خ ــوز ب هن

داریــم کــه بــه راحتــی بــا نظــام دموکراســی 
و رفتارهــای کنونــی جامعــه کنــار نخواهند 
آمــد. مثلــن آزادی زنــان، آزادی بیــان، آزادی 

و... رســانه ها  نــرات 
ــرار  ــر ق ــم ب ــی ه ــح نیابت ــا صل ــر حت ــه، اگ بل
ــن کاســه نیــم کاســه ی دیگــر  ــر ای شــود و زی
نباشــد، می شــود انتظــار بهــرت شــدن اوضــاع 
را داشــت. ایــن در صورتــی اســت کــه همــه ی 
ــای  ــا گروه ه ــد. ام ــان باش ــا کار طالب جنگ ه
جنگنــده تنهــا طالبــان نیســتد، چندیــن 
ــفید  ــم س ــانی پرچ ــم، کس ــب داری ــوع طال ن
ــد و خوشــان را داعــش  شــان را ســیاه کرده ان
می نامنــد، رسنوشــت آنهــا چــی می شــود؟ 

ــد؟ ــی ش ــد چ ــامی  آم ــزب اس ح
آمــا »صلــح اجتامعــی« ربطــی بــا طالــب 
و داعــش نــدارد. ایــن موضــوع داخلــی اســت 
کــه ســخت بــا کارآیــی و اراده ی دولــت در 

ــام مــادر در شــناس نامه ها بی ننگــی  کــه درج ن
و بی ناموســی اســت. جــای بحــث »نامــوس« 
ــه  ــه وقــت دیگــر، امــا کســی نیســت ب ــد ب مبان
ایــن جامعــت از دنیــا بی خــر و گم شــده در 
گــودال جهــل و تاریکــی تاریــخ بگوید کــه به چه 
دلیلــی درج نــام مــادر در شــناس نامه بی ننگــی 
و بی ناموســی اســت؟ پایه هــای اســتداللی ایــن 
گــروه بــر چــه منطــق و بســرتی اســتوار اســت؟ 
ــوان  ــام بان ــرات از ن ــه ک ــان ب ــخ ادی ــا در تاری م
ــان و دخــرتان  ــم. نام هــای زن مشــهور می خوانی
پیامــران بــه کــرت در متــون ذکــر شــده اند. در 
تاریــخ بــری از زنــان زیادی روایت شــده اســت. 
ــان  ــروزه زن ــود. ام ــاهی ب ــر مادرش روزگاری ع
ــی  ــاختارهای اجتامع ــادی در س ــرتان زی و دخ
وجــود دارنــد بــا نــام خودشــان. اصلــن ایــن 
چــه منطقــی اســت کــه از درج نــام مــادر در 
شــناس نامه هــراس داشــت و آن را ربــط داد بــه 

تحقــق عدالــت اجتامعــی گــره می خــورد. 
ایــن بحــث ســوء اداره، فســاد اداری، تبعیــض 
ســازمان یافته، قــوم محــوری و... ربــط دارد 
و هنوزآغــاز هــم نشــده اســت و پــس از ســال 
1357 و روی کار آمــدن حــزب دموکراتیــک 
خلــق متوقــف شــد. در واقــع با کودتــای حزب 
ــی  ــش عدالت خواه ــق، جنب ــک خل دموکراتی
کــه بــا جنبــش مروطــه بــه رهــری شــهید 
ــده  ــاری رشوع ش ــف قنده ــوی رسور واص مول
بــود، پایــان یافــت. آنچــه از ایــن پــس داریــم، 
اســامی آن  چــه  و  آن  مارکسیســتی  چــه 
»نیابتــی« اســت. حتــا بــه نام هــای شــان هــم 
کــه دقــت کنیــد نشــانه ی کشــوری اســت 
کــه بــه نیابــت آن وارد کارزار جنــگ و کشــتار 

شــده اند.
 یکــی از مباحــث کــه در رونــد صلــح 
همــواره خربســاز اســت، بحــث حقــوق 
بــا  حکومــت  آیــا  اســت،  زنــان  آزادی  و 
عمل کــرد و وضعیــت کنونــی اش واقعــن 
زنــان  آزادی هــای  و  حقــوق  حفــظ  بــر 
متعهــد اســت یــا بــه نحــوی از ایــن قضیــه 
ســودجویی می کنــد تــا مــردم و نســل نــو 
و زنــان و در کل افــکار عمومــی  کشــور را بــا 

ــد؟ ــو کن ــود همس خ
اولــن بایــد رسنوشــت تعریــف زن و مــرد را 
در ایــن حکومــت روشــن کنیــم. کجــا بحــث 
حقوقــی مرد هــا حل شــده اســت کــه بپردازیم 
بــه زن هــا. ایــن شــبه حکومــت بیچــاره نــه زن 
اســت و نــه مــرد تــا وارد بحــث زن و مرد شــویم. 
بــا بــاال آوردن چند تــا زن در مجلس، معینیت، 
و  انتخابــات  کمیســیون  خانه هــا،  وزارت 
کمیســیون حقــوق بر کــه بحث حقــوق زنان 
حــل منی شــود. تــا زمانــی کــه در یــک جامعــه 
بی عدالتــی حاکــم باشــد، نــی زن، نــی مــرد، 
نــی قــوم و قبیلــه و حــزب و دســته و گــروه و نی 
هیــچ ارگان دیگــری بــه حــق و حقــوق شــان 
ــرای افغانســتان  ــا نزدیــک منی شــودند. ب حت
ایــن یــک بحــث »خارجکــی« و برای آنها. شــبه 
دولت هــای نیابتــی، ماموریت هــای خودشــان 
را دارنــد و ایــن ادعا هــا بیشــرت یــک بــازی 

سیاســی اســت.
دادخواهی هــا،  آیــا  شــام،  نظــر  از   
ــی  ــای کنون ــا، گفتامن ه ــا، کارزاره فریاده
زنــان کــه بیشــر ابــراز نگرانــی از بازگشــت 
و تحمیــل دیــدگاه طالبــان بــر صلح اســت، 
تأثیــری بــر رویکــرد جوانــب دخیــل در 

ــت؟  ــد گذاش ــح خواهن صل
آگــر آمریکایی هــا بخواهنــد شــاید، وگرنــه 
هیــچ. یادمــان باشــد کــه آمریکایی هــا 19 
ــه افغانســتان هجــوم  ســال پیــش هــم کــه ب
آوردنــد، مهم تریــن شــعار شــان حــق و حقــوق 
زنــان از طالبــان بــود. ایجاد و تحمیــل طالبان 
ــردان  ــام م ــل ع ــی قت ــود، ول ــا ب ــم کار آنه ه
بی شــامر، تخریــب آثــار باســتانی کشــور، 
ــتانی  ــت های پاکس ــامر تروریس ــور بی ش حض
و عــرب، زمیــن ســوخته ی شــاملی  و ماننــد آن 
برای شــان چنــدان اهمیــت نداشــت. طالبان 
هرگــز در لیســت ســیاه آمریکایــی نبوده اســت 
ــد، چنانچــه  و هیــچ وقــت تروریســت نگفته ان
ــرد و  ــاب ک ــرادر« خط ــا را »ب ــرزی آنه ــای ک آق
ــاوت رسوده  ــه متف ــن ک ــرای ای ــی ب ــای غن آق
باشــد، بــا همــه ســاز و بــرگ و قتــل و کشــتار 

شــان آنهــا را »مخالــف سیاســی« خوانــد.

ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــگ! می مان ــوس و نن ــث نام بح
جامعــت چــه بگویــی؟

متأســفانه زنــان در افغانســتان قربانیــان 
ــتند.  ــی اس ــی و سیاس ــای مذهب ــی رویه ه اصل
مــا  جامعــه ی  در  رشایــط  تغییــر  هرگونــه 
بیش تریــن قربانــی را از زنــان گرفتــه اســت. 
اکنــون نیــز در رشایــط قــرار داریــم کــه ممکــن 
بــار دیگــر زنــان را قربانــی کنند. اما بــه اطمینان 
ــی  ــی و اجتامع ــام سیاس ــچ نظ ــم؛ هی می گوی
ــگاه  ــه ی تبعیــض و تعصــب چــه از ن ــر پای کــه ب
جنســیتی، تبــاری، قومی، ســمتی، گروهــی و یا 
طبقاتــی اســتوار باشــد، دوام منــی آورد و محکوم 
بــه شکســت اســت. مــا بایــد روح زمــان را درک 
ــند  ــود باش ــان خ ــدان زم ــان ها فرزن ــم. انس کنی
و اال در باتــاق جهــل و عقب ماندگــی جــان 
ــاح  ــات و ص ــی از ثب ــچ روزن ــه هی ــد و ب می کنن
دســت نخواهنــد یافــت. جهــل، انــکار و برتــری 
خواهــی، واژه هــای محکــوم به شکســت در زمان 
ــی زندگــی امــروز  حــارض اســت. پایه هــای اصل
را احــرتام متقابــل شــکل می دهــد. احــرتام 

ــری. ــق، آزادی و براب ــه ح ــل ب متقاب

بــا   ظاهــرن دولــت و گــروه طالبــان 
و  دخالــت  شــایدهم  و  میانجی گــری 
فشــار خارجی هــا دور میــز مذاکــره جمــع 
شــده اند، آیــا چنیــن مذاکراتــی منتــج بــه 

صلــح خواهــد شــد؟
خــوب، مشــکل ایــن اســت کــه تعریــف مــا از 
صلــح چیســت؟ از نظــر مــن جنگ هــای چهار 
نیابتــی«  »جنگ هــای  افغانســتان  دهــه ی 
ــم  ــی« ه ــگ نیابت ــخ »جن ــت و پاس ــوده اس ب
ــه  ــا را ن ــن جنگ ه ــت. ای ــی« اس ــح نیابت »صل
افغانســتان راه انداختــه و نــه بــر آن حاکمیــت 
داشــته اســت. پــس می شــود گفــت کــه 
ــد،  ــح کنن ــم صل ــد باه ــا« می خواهن »نایب ه
چــه کابــل بخواهــد و چــه نخواهــد. نتیجــه را 

ــد. ــن می کن ــا تعیی ــم آنه ه
 ضعــف در حکومتــداری و بی اعتــامدی 
کــه فعلــن حکومــت درگیــر آن اســت چــه 
بــر جایــگاه حکومــت در میــز  تأثیــری 

مذاکــرات دارد؟
نقــش  اســت،  کابــل ســمبولیک  جایــگاه 
ــل  ــه کاب ــا ب ــه آمریکایی ه ــی دارد. هرچ نیابت
دیکتــه کنــد، هامن می شــود. چنانچــه در 19 
ســال گذشــته دیدیم، در انتخابات دیدیم، در 
همیــن معاملــه ی آزادی زندانی هــای طالبــان 
دیدیــم. کابــل گفــت: آزاد منی کنیــم بعــد در 
ــد. یــک خیمــه شــب بازی مســخره آزاد کردن

 ارچنــد تغییراتــی در عمل کــرد جنگــی 
ــدگاه  ــا در دی ــود، آی ــده منی ش ــان دی طالب
سیاســی طالبان شــام تغییــری می بینید؟

خــوب، طالبــان هــم نقــش نیابتــی دارنــد 
ــی  ــات سیاس ــدک در ادبی ــر ان ــر. تغیی وال غی
طالبــان هــم ســمبولیک اســت و برایشــان یاد 
ــد.  ــن طــوری گــپ بزنی ــد کــه حــاال ای داده ان
اصلــن بــه لبــاس یــک دســت طالبــان نــگاه 
کنیــد، مثــل ایــن کــه  یــک خیــاط و یــک 
ــن  ــاخته اند. پیراه ــه س ــوپ تک ــک ت روز و از ی
تنبــان ســفید، واســکت ســیاه، لنگــی ســیاه و 
کفش هــای شــبیه هــم. آیــن تصادفی اســت؟ 
ــا  ــت، در جبهه ه ــان نیس ــن ش ــک زن در بی ی
جنــگ شــدیدتر و بیشــرت شــده اســت، کــدام 
نشــانه ای از تســامح و مــدارا دیــده منی شــود 
و علنــن حکومــت کابــل را غیــر اســامی  
اجــرای  و  امــارت  از  بــه کمــرت  می داننــد. 
رشیعــت راضــی نیســتند و آیــا شــام تغییــری 

می بینیــد؟
در  آمریــکا  بــاور شــام عجلــه ی  بــه   
از  ناشــی  افغانســتان  صلــح  پروســه ی 
چیســت؟ آیــا ایــن عجله بــر آغــاز مذاکرات 
و خــروج نیروهــای امریکا بر کلیت پروســه 

ــت؟ ــد داش ــدی نخواه ــر ب ــح تأثی صل
بهــر  از  آمریکایی هــا  بــازی سیاســی  ایــن 
بــه  هرچنــد  اســت،  رو  پیــش  انتخابــات 
خاطــر مســایل ســوء اداره ی ترامــپ ایــن 

دریافتــم کــه انــگار از نــام خــودم در جامعــه 
فاصلــه می گیــرم. بعدهــا کــه وارد دانشــگاه 
نهادهــای  در  کار  وارد  همین طــور  و  شــدم 
مختلــف، تصویــری واقعــی از پنــدار و رفتــار 
ــه  ــن جامع ــم ای ــر حاک ــتانی و تفک ــرد افغانس م
برایــم روشــن شــد. از زنــان بــه راحتــی نــام بــرده 
منی شــود. ایــن را ننــگ و عــار می شــامرند! 
ــتدالل  ــق و اس ــه منط ــه چ ــم ک ــب می کن تعج
پشــت ایــن رویــه و رفتــار زشــت و ناپســند وجــود 

دارد؟ مــن کــه منی دانــم.
نظــر بــه رشایــط کاری کــه داشــتم بــا 
ــار افغانســتان و  ــادی از گوشــه و کن مردمــان زی
همین طــور بیــرون از کشــور کــه پــرورش یافته ی 
فرهنگ هــای متفــاوت محلــی و منطقــه ای خود 
ــا  ــد ت ــبب ش ــن کار س ــدم. ای ــنا ش ــد، آش بودن
رویه هــای فرهنگــی افــراد و گروه هــای مختلــف 
را نســبت بــه زنــان و حقــوق و آزادی هــای آنــان 
بدانــم. وقــت تــازه کارم را در بیــرون از کشــور 
آغــاز کــردم، متوجــه شــدم در شــناس نامه های 

 گفت وگوی  ویژه با داکتر سیدعسکر موسوی، 
جامعه شناس

حسین احمدی

آیاصلحنیابتی،جنگنیابتیگفت وگو
راپایانخواهدداد؟

ادامه از صفحه 1

اگر حتا صلح نیابتی هم بر 
قرار شود و زیر این کاسه 
نیم کاسه ی دیگر نباشد، 

می شود انتظار بهتر شدن 
اوضاع را داشت. این در 
صورتی است که همه ی 
جنگ ها کار طالبان باشد. 
اما گروه های جنگنده تنها 
طالبان نیستد، چندین نوع 
طالب داریم، کسانی پرچم 

سفید شان را سیاه کرده اند 
و خوشان را داعش می نامند، 
سرنوشت آنها چی می شود؟ 

حزب اسالمی  آمد چی شد؟
آما »صلح اجتماعی« 
ربطی با طالب و داعش 

ندارد. این موضوع داخلی 
است که سخت با کارآیی و 

اراده ی دولت در تحقق عدالت 
اجتماعی گره می خورد. این 

بحث سوء اداره، فساد اداری، 
تبعیض سازمان یافته، قوم 

محوری و... ربط دارد و 
هنوزآغاز هم نشده است و 

پس از سال 1357 و روی کار 
آمدن حزب دموکراتیک خلق 

متوقف شد. 
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مــردان فعالیــت کننــد: »يــي از روســاي قبيلــه 
چيپــوا گفتــه اســت كــه: »زن بــراي كار آفريــده 
شــده و مي توانــد بــه انــدازه دو مــرد بــار بــرد يــا 

بكشــد...«

10- مردان و آرایش زنانه!

امــروزه آرایــش کــردن بــه مفهوم وســیع آن عملی 
اســت زنانــه و در عمــل شــاهد هســتیم کــه 
ــا اســتفاده از امکانــات  زنــان ســعی می کننــد ب
در  مــدرن،  وســایل  از  بهره بــرداری  و  جدیــد 
ــه  ــیله ب ــن وس ــه ای ــیده و ب ــود کوش ــش خ پیرای
موقعیت هــای جدیــدی دســت یابنــد. در دنیای 
جدیــد آرایــش، مــد و زیبایــی کــه بــه ایــن صورت 
ترویــج می شــود، عاملــی اســت بــرای گردانــدن 
و چرخانــدن رشیان هــای اقتصــادی جوامــع 
صنعتــی، فریــب افــکار عمومــی و رسگــرم کــردن 
آنهــا و از آنجــا کــه انســان فطرتــن طالــب زیبایی 
و دوری از ناپاکــی و آلودگــی اســت، هیچ کســی 
منی توانــد مخالــف آرایــش و پیرایــش باشــد. امــا 
ــان  ــه نش ــع اولی ــوال جوام ــاع و اح ــی اوض بررس

اخاقــی و جرمــی در پــی نــدارد. زیــرا او 
پــدرش  از  منی دانــد.  را  اورگاســم  معنــای 
پــدرش  چیســت.  ارگاســم  کــه  می پرســد 
ــنیده اســت.  ــی ش ــن واژه را از کِ ــد ای می گوی
پــدرش  بــه  بعــد  لوکرســیا.  از  می گویــد 
کارخانگــی  او  بــرای  معلــم  کــه  می گویــد 
داده اســت تــا در بــاره موضوعــی انشــایی 
بنویســد. او در ســتایش نامــادری انشــایی 
ــت  ــف و روای ــن توصی ــن م ــت. ای ــته اس نوش
هــامن صحنــه اورگاســم لوکرســیا اســت کــه 
در موقــع معاشــقه او بــا نامــادری اش رخ داده 
ــدرش  ــش پ ــی آورد و پی ــا را م ــن انش ــود. ای ب
منی توانیــم  کــه  وصفــی  بــا  می خوانــد. 
تأکیــد کنیــم فونشــیتو از انجــام ایــن کار 
قصــدی داشــته اســت کــه ایــن قصــد بیــرون 
ــا  ــوده اســت ی ــه ب کــردن نامــادری اش از خان
ــک  ــچ درک از نی ــن کار را بی هی ــه ای ــن ک ای
ــان  ــده در پای ــد انجــام داده اســت. خوانن و ب
معلــق  اخاقــی  داوری  نظــر  از  داســتان 
ــد معصومیــت فونشــیتو  ــه می توان ــد؛ ن می مان
ــد او  ــد کن ــد تأکی ــه می توان ــد و ن ــول کن را قب
خیانتــکار و مجــرم اســت. اگرچــه در داســتان 
نشــانه های وجــود دارد کــه فونشــیتو معنــای 
نامــادری اش  بــا  را  کــردارش  بــد  و  نیــک 
پایــان  در  ژوســتینیا  اســت.  می دانســته 
ــه  ــو از خان ــیا را ریگوبرت ــه لوکرس ــتان ک داس
ــد  بیــرون کــرده اســت، از فونشــیتو می پرس
او  بــا  کــه  را  کاری  کنــی  منــی  فکــر   ...«
ــخ می دهــد  ــیتو پاس ــود؟« فونش ــد ب کــردی ب
»چــرا بــد بدانــم؟ اگــر مــادرم بــود، شــاید 
ــز واژه  ــخ نی ــن پاس ــود؟« در ای ــادرم ب ــر م مگ
ــا  ــن معن ــه ای ــت. ب ــه اس ــه کار رفت ــاید« ب »ش
ــادرش هــم می بــوده؛ ایــن  اگــر لوکرســیا م
کار او مطلــق بــد نبــوده اســت؛ درحالــی کــه 
از نظــر فرهنگــی و اخاقــی ایــن کار بــا مــادر، 
ــم  ــا اینهــم می بینی ــد و رش اســت. ب ــق ب مطل
ــن  ــام دادن ای ــته انج ــیتو می دانس ــه فونش ک

ــت. ــد اس ــادر ب ــا م کار ب
 پایــان داســتان، گفــت وگویــی اســت 
در  فونشــیتو  ژوســتینیا.  و  فونشــیتو  بیــن 
ــودن،  ایــن گفــت وگــو تأکیــد حــق بجانــب ب

ــه کار  ــان را ب ــی زن ــق دست رس ــکات ح مش
ــاد  ــای اقتص ــه پایه ه ــازد، بلک ــدود می س مح
ــع  ــازد و موان ــر می س ــز متزلزل ت ــواده را نی خان
ــه  ــتگی ب ــرت بس ــان بیش ــرای زن ــی کار ب اصل
پاییــن بودن ســطح تحصیــات و مهــارت زنان 
و رســوم و عنعنــات ناپســند در جامعــه اســت.

بــه گفتــه فردوســی بــزرگ »توانــا بــود 
هرکــه دانــا بــود« بــدون شــک رفاه و شــگوفایی 
افغانســتان بــه دســتان زنــان و مــردان توانــای 
کشــور مــا رقــم خواهــد خــورد و توامنندســازی 
درنظرداشــت  بــا  افغانســتان  دخــرت  و  زن 
ســنت های حاکــم در جامعــه و به خصــوص 
در والیــات و والســوالی های دور دســت مــا 
کــه اندیشــه زن ســتیزانه حاکــم اســت کار 
زنان پیشــتاز و متعهــد افغانســتان را در مرکز و 
دشــوارتر ســاخته اســت و ایــن امــر بــرای زنــان 
پیشــتاز و فعــاالن حقــوق زن از یکســو، یــک 

می دهــد کــه در آن روزگار، بــر عکــس امــروز ایــن 
ــب توجــه بیشــرت،  ــرای جل ــد کــه ب مــردان بودن
بــه آرایــش خــود اهمیــت قایــل شــده و از انــواع 
وســایل موجــود بــرای آراســن بــدن شــان بهــره 

می گرفتنــد:

»در میــان ملت هــای ســاده مــرد اســت کــه 
خــود را می آرایــد. در اســرتالیا تقریــن تزییــن و 
خودآرایــی منحر به مــردان اســت. همین گونه 
اســت حــال در مانــزی، گینــه جدیــد، کالدونی 
جدیــد، برتانــی جدید، هانــوور جدیــد و در میان 
هندیشــمرگان آمریــکای شــاملی... یــک بومــی 
اســرتالیایی همیشــه همــراه خــود مقــداری 
رنگ هــای زرد، رسخ و ســفید دارد تــا گاه بــه گاه 

در زیبایــی خــود دســتکاری کنــد.«

»حتــا در اوایــل دوره ی عظمت کیوتو مردان 
واال مقــام بــه روی خــود پــودر می مالیدنــد، 
جامه هــای  بــه  می کردنــد،  رسخ  را  گونه هــا 
خــود عطــر می پاشــیدند و هرجــا کــه می رفتنــد 

ــد.« ــود می بردن ــا خ ــه ای ب آیین

ــن  ــا و نداش ــدادن خط ــام ن ــی، انج بی گناه
می کنــد.  کــردارش  انجــام  از  بــد  قصــد 
ــاور اســت کــه فونشــیتو  ــن ب ــه ای ژوســتینیا ب
بــا برنامه ریــزی ایــن کار را انجــام داده اســت 
تــا لوکرســیا را از خانــه بیــرون کنــد. امــا 
ــر  ــودش را مق ــه خ ــی ک ــیتو در ضمن فونش
ــد  ــد؛ می گوی ــد منی دان ــد کارش را ب منی دان
ــت  ــرده اس ــدی نک ــز کاری ب ــیا نی ــه لوکرس ک
»ژوســتینیا مــن هیــچ وقــت نگفتــم کــه او کار 
ــودت  ــو از خ ــن را ت ــرده. ای ــن می ک ــا م ــد ب ب
درمــی آوری. تــو نبایــد بدجنــس شــوی. پــدرم 
گفــت کــه او کار بــد می کــرده. مــن تنهــا در 
انشــام نوشــتم کــه چــه می کــرد. حقیقــت را 
ــرون  ــه او را بی ــت ک ــن نیس ــاه م ــتم. گن نوش
انداخــت. شــاید هــم بابــام راســت می گفــت. 

چالــش و از ســویی باعــث انگیــزه بیشــرت برای 
ــش  ــن چال ــد. ای ــد باش ــارزه می توان کار و مب
و انگیــزه میــزان مســؤولیت زنــان پیشــتاز 
را دو چنــد ســاخته تــا بــرای زمینه ســازی 
و دست رســی زن و دخــرت افغانســتانی در 
ســطح روســتا و والســوالی کار و مســؤولیت 

ــند. ــدوش بکش ــرتی را ب بیش
در جوامــع ماننــد افغانســتان، به خصوص 
در والیت هــا، ولســوالی ها و روســتاها خــوش 
ندارنــد فرزنــدان دخرتشــان بیــش از حد مجاز 
کــه ســنت ها در هــر منطقــه آن را تعییــن 
ــه  ــه دور شــده و آمــوزش را ب ــد، از خان می کنن
ســطح بــاال بگیرنــد، اگرچنــد آمــار مکتب هــا 
افتــاده  دور  ولســوالی های  و  روســتاها  در 
در  کــه  صورتــی  در  اســت.  امیدوارکننــده 
دســرتس دخــرتان قــرار نگیــرد، منی توانــد 
زنــان آینــده را بــرای ورود بــه بــازار کار و تحقــق 

خمیرمایــه اصلــی اندیشــه یک انســان 

ــه زن و  ــد و چ ــرد باش ــه م ــواه چ عدالت خ

رصف نظــر از این کــه در کــدام عرصــه بــرای 

تأمیــن حــق و عدالــت مبــارزه می کنــد، 

یکــی اســت. 

انســان های عدالت خــواه در هرکجــای 

جهــان هســتی باشــند، عضــو یک خانــواده 

گوهــر  همدیگرانــد.  بــرادر  و  خواهــر  و 

مشــرتک شــان، عدالت خواهــی اســت. بــه 

همیــن دلیل اســت کــه می گوییــم رضوری 

اســت کــه جریــان حق خواهــی بــرای زنــان 

بــرای این کــه بتوانــد بــرای داعیــه خــود کار 

ــر  ــد، ناگذی ــام ده ــامان مند انج ــر و س موث

ــای  ــایر جریان ه ــا س ــود را ب ــه خ ــت ک اس

ــار  ــا فش ــازد ت ــو بس ــه همس عدالت خواهان

ــه  ــد ک ــود آی ــه وج ــوی و الزم ب ــی ق سیاس

اســت.  درســت  حتــام  بگویــد  بابــا  اگــر 
حــاال تــو چــرا دلخــوری؟ می خواســتی بــه 
بــروی؟« در  او  بــا  جــای مانــدن در خانــه 
ــه ای  ــامن عاق ــیتو ه ــتان، فونش ــان داس پای
را کــه بــه نامــادری اش نشــان داده بــود و 
نامــادری اش را بــا نشــان دادن عاقه هــای 
ــه  ــود؛ ب ــرده ب ــار ک ــه گرفت ــوم و کودکان معص
را  ژوســتینیا  و  می دهــد  نشــان  ژوســتینیا 
گرفتــار می کنــد. هنگامــی کــه ژوســتینیا 
می خواهــد مــوی کــودک را ببوســد. کــودک 
ــد،  ــه می کن ــردن او حلق ــتان اش را دور گ دس
شــکلک درمــی آرد و خــودش را لــوس می کنــد 
کــه ژوســتینیا نــرود. بــا ایــن کارش ژوســتینیا 
موقــع  ایــن  در  بــه خنــده می شــود.  وادار 
ــا  ــرت ب ــد »دخ ــام می ده ــودک کارش را انج ک

مشــارکت سیاســی، اقتصــادی اجتامعــی 
و فرهنگــی بــا مفهــوم تخصصــی آن آمــاده 
ســازد. هم چنــان یکــی از علــل کاهــش میزان 
کار زنــان، عمومیــت یافــن ســواد و باالرفــن 

ــد. ــان می باش ــات آن ــزان تحصی می
بنابرایــن؛ عوامــل موثــر بــرای رشــد زنــان 
بــه منظــور ایجــاد مشــارکت در سیاســت و 
اقتصــاد هــامن طــوری کــه گفته شــده اســت، 
اجتامعــی،  مناســب  بســرتهای  بازســازی 
خانــواده  ســوی  از  همه جانبــه  پیشــتبانی 
و اجتــامع می باشــد. نظــر بــه تحقیقــات و 
ــطح  ــه در س ــری، خوش بختان ــات اخی مطالع
شــهرهای بــزرگ درصــدی پیشــتبانی مــردان 
بــه منظــور حامیــت و سهیم ســازی زنــان 
پروســه ی  در  زنــان  کار  و  تحصیــل  بــرای 
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــه اس ــش یافت ــد، افزای تولی
نشــاندهنده ی نیــاز اجتامعــی و سهیم ســازی 

بوســیله ی آن دســت یابی بــه اهــداف آســان 

شــود.

اگــر زنــان عدالت خــواه )فمینســت( 

خــود را بــا مــردان عدالت خــواه و بــا متامــی 

ــف  ــای مختل ــه در عرصه ه ــی ک جریان های

بــرای حــق و عدالــت مبــارزه می کننــد، 

همســو نســازند، کاری در جهــت تأمیــن 

ــا  ــد. م ــام داده منی توانن ــان انج ــری زن براب

در افغانســتان شــاهد نبوده ایــم کــه جریان 

ســایر  بــا  زنــان  بــرای  عدالت خواهــی 

همســویی  عدالت خواهــی  جریان هــای 

نشــان داده باشــد. شــاید بــرای همیــن 

ــرای  ــی ب ــان عدالت خواه ــه جری ــت ک اس

ــرت  ــدارد و بیش ــت الزم را ن ــز موثری ــان نی زن

در معــرض اســتفاده ابــزاری حکومــت قــرار 

ــت. ــته اس داش

شــگفتی احســاس کــرد کــه چگونــه لب هــای 
ــر لــب او فــرده شــد.« کــودک ب

در پایــان داســتان شــاید خواننــده متوجــه 
داســتان  کــه  می کنــد  تصــور  یــا  می شــود 
می خواهــد فهــم مــا را از واقعیــت تغییــر بدهــد؛ 
نــه تنهــا از واقعیــت در معنــای کل و عمومــی آن 
بلکــه از واقعیــت بــه معنــای خــاص نیــز در پــی 
ــبات  ــِت مناس ــه واقعی ــت ک ــا اس ــم م ــر فه تغیی
جنســی، غریــزه جنســی و اروتیــک اســت. 
مناســبات جنســی، غریــزه جنســی و اروتیــک از 
واقعیت هــای ممکــن زندگــی انســان اســت. امــا 
در ایــن داســتان طــوری بــا مناســبات جنســی، 
غریــزه جنســی و بخصــوص بــا امــر اروتیــک 
روبــه رو می شــویم کــه از دایــره ممکــن فراتــر 
ــی و  ــزه جنس ــی، غری ــبات جنس ــی رود؛ مناس م
بخصــوص امــر اروتیــِک ناممکــن اتفــاق می افتد 
چالــش  دچــار  واقعیــت  از  را  مــا  فهــم  کــه 

می کنــد.
ــه  ــن کــودک زود ب ــا حضــور فونشــیتو ای ام
ــوان  ــه عن ــد ب ــان می توان ــیده؛ همچن ــغ رس بال
یــک مســأله ی روانکاوانــه داســتانی کــه اهمیــت 
ــه  ــن ک ــد. ای ــی مبان ــانه دارد، باق هستی شناس
ایــن کــودک نگرانــی هستی شناســانه ریگوبرتو، 
ــه متلــک  یعنــی یــک مــرد اســت کــه نســبت ب
جنســی اش یعنــی قصــد تــرف و تســلط کامل 
جنســی بــر وجــود و بــدن زن می خواهــد داشــته 
باشــد! ممکــن ایــن گونــه نیــز توجیــه شــود کــه 
فونشــیتو نگرانــی هستی شناســانه لوکرســیا 
اســت؛ یعنــی می ترســد بــا حضــور دیگــری 
خوشــبختی  دیگــری،  حضــوری  دخالــت  و 
زناشــوی اش را از دســت بدهــد یــا ایــن کــه 
تصــور و احســاس زیبایــی زنانــه و شــیفتگی 
وجــودی لوکرســیا نســبت بــه خــودش بــرای 
بیشــرت دیده شــدن اســت کــه ایــن کــودک زود 
بــه بالــغ رســیده پــا بــه عرصــه می گــذارد! شــاید 
ــاط  ــیتو ارتب ــت فونش ــش از وق ــدن پی ــغ ش بال
بــه نگرانــی پســامرگی زِن متوفــای ریگوبرتــو 
بگیــرد کــه می خواهــد دربرابــر تــرف حــوزه ی 
دیگــر(  )زن  دیگــری  توســط  خصوصــی اش 
مقاومــت کنــد! در ایــن میــان، تاویــل روانکاوانــه 
ــوان  ــز منی ت ــگار( را نی ژوســتینیا )دخــرت خدمت

ــت! ــده گرف نادی

زنــان بــه فعالیت هــای اقتصــادی بــرای تأمین 
ــت. ــواده اس ــای خان نیازه

لــذا عوامــل موثــر در کار زنــان، هامن طور 
کــه اشــاره شــد، رشایــط اجتامعــی و فرهنگی 
یــک جامعــه ایجــاب می کنــد گاهــی زنــان بــه 
کار رو بیاورنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی 
ــد  ــا، درص ــه م ــی جامع ــادی و اجتامع اقتص
موافقــت مــردان بــا کار زنــان افزایــش یافتــه و 
ایــن نشــاندهنده از نیــاز به فعالیــت اقتصادی 
زن جهــت تأمیــن مخــارج خانــواده اســت. 
احتــامل دیگــری کــه مــی رود، تغییــر دیــدگاه 
مــردان و مثبت اندیشــی بیشــرت در آنــان در 

ــان می باشــد. مــورد اشــتغال زن
اگــر در جســتجوی این هســتیم کــه زنان 
ــور  ــد کش ــبی در تولی ــگاه مناس ــهم و جای س
نرخ هــای مشــارکت  بــه  و  باشــند  داشــته 
درخــور توجهــی دســت پیــدا کننــد فراگرفــن 
آمــوزش، آنهــم آموزش هــای مســلکی یکــی از 

می باشــد. راه  اساســی ترین 

بــه موجــودات ضعیف و ناتــوان تبدیل شــده اند. 
ایــن افــراد معتقدنــد کــه: »مردها بیــش از چهل 
ــد  ــتند بلن ــد وزن را منی توانس ــصت پاون ــا ش ت
کننــد در حالــی کــه زنهــا صــد پاوند یا بیشــرت را 

ــد...« ــل می کردن حم

شــاید ایــن گفتــه ویــل دورانــت، در صورتــی 
کــه بتوانیــم آن را بــه دیگــر مناطــق نیــز تــری 
دهیــم و یا منونه های مشــابه آن را در کشــورهای 
دیگــر بیابیــم تــا حــدود بســیاری مویــد نظریه ی 
بــاال باشــد: »زنــان روســتایی ]چینــی[ در قــوت 
بــه پــای مــردان می رســند، ولــی زنــان طبقــات 
بــاال ظریــف و لطیفنــد و بــه چهــره ی خــود پــودر 

ــد.« می مالن

در برخــی از مناطــق جهــان همچــون: 
ــوز هــم در  ــا کــه هن ــو و آفریق ــد ن اســرتالیا، زالن
ــم و  ــه ای ک ــدوی قبیل ــی ب ــان زندگ ــان بومی می
بیــش جریــان دارد، زنــان نیــز ماننــد مــردان 
انجــام  در  می تواننــد  و  زورمندنــد  و  قــوی 
دوشــادوش  طاقت فرســا  و  ســخت  کارهــای 

ایــن  برخــاف  اســت؛  لوکرســیا  جــدی 
نگرانــی، فونشــیتو بــه لوکرســیا عاقــه نشــان 
ــد.  ــس می گیرن ــم ان ــه زودی باه ــد، ب می ده
ــی رود؛  ــر م ــری فرات ــبات از انس گی ــا مناس ام
زیــرا فونشــیتو کــودک معمولــی نیســت، بلکــه 
ــع  ــش از موق ــه زود و پی ــت ک ــی اس او کودک
ــادری،  ــه نام ــه اش ب ــت. عاق ــده اس ــغ ش بال
عاقــه معمولــی نــه بلکــه، عاقــه جنســی 
اســت. لوکرســیا در آغــاز چنــدان بــه غیــر 
ــرد. او  ــی منی ب ــه پ ــن عاق ــودن ای ــول ب معم
زنــی اســت زیبــا امــا ســاده دل و احساســاتی. 
ــاتی  ــی و احساس ــاده دل ــن س ــت، ای در نهای
مشــکل  دچــار  را  او  کــه  اســت  بودنــش 

. می کنــد
از  جدایــی  داســتان  صحنه هــای 
شــخصیت  دو  تخیل هــای  و  تداعی هــا 
داســتان )ریگوبرتــو و لوکرســیا( -کــه بیــن 
تابلوهــای  و  اســطوره  تاریــخ،  واقعیــت، 
بــه  و  می کنــد  برقــرار  مناســبات  نقاشــی 
ــخ  ــطوره، تاری ــت، اس ــن واقعی ــرز بی ــی م نوع
معرهــای  و  می زنــد  بهــم  را  نقاشــی  و 
بیــن این همــه ایجــاد می کنــد- بــا اتفــاق 
شــخص:  ســه  بیــن  اروتیــک  صحنه هــای 
و  فونشــیتو  بیــن  و  لوکرســیا  و  ریگوبرتــو 
ــه پیــش مــی رود و  نامــادری اش )لوکرســیا( ب
جــدی می شــود. بــا آنکــه فونشــیتو تــا پایــان 
می دانــد؛  بجانــب  حــق  را  خــود  داســتان 
معنــا، گویــا کاری  ایــن  بــه  بجانــب  حــق 
ــز  ــیا نی ــت. لوکرس ــداده اس ــام ن ــاف انج خ
گناهــی نــدارد، بــرای ایــن کــه بــا ســاده دلــی 
و احساســات انســانی، تــن بــه عاقــه کــودک 
داده اســت. امــا در وســط ایــن حــق بجانــب 
ــودِن کــودک و ســاده دلــی لوکرســیا عمــل  ب

اســت. داده  رخ  خیانــت  و  مجرمانــه 
بالــغ  زود  معمــول  برخــاف  فونشــیتو 
شــده اســت. ایــن بالــغ شــدن فونشــیتو گویــا 
افتــاده  اتفــاق  فقــط در غریــزه ی جنســی 
ــا آنکــه او کودکــی اســت تیزهــوش،  اســت. ب
ــی  ــی اش آگاه ــزه جنس ــه غری ــبت ب ــا نس ام
ــد  ــدارد؛ منی دان ــال را ن ــزرگ س ــرد ب ــک ف ی
کــه بــا کِیهــا رابطــه جنســی برقــرار کنــد. 
را  جنســی  مناســبات  بــِد  و  نیــک  درکل 
منی دانــد. انــگار مناســبات جنســی بــرای 
پیامــدی  اســت؛  غذاخــوردن  ماننــد  او، 

ــان از  ــات زن ــزان تحصی ــدر می ــر ق ــت. ه اس
ــر  لحــاظ کیفــی و مــدرک تحصیلــی برازنده ت
باشــد بــه هــامن انــدازه فرصت هــای کاری را 
در ســطوح بــاال و تصمیم گیری هــای مهــم 
ــود و  ــد من ــا خواه ــان مهی ــرای زن ــوری ب کش
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم عــدم 
ــث  ــوزش باع ــل و آم ــق تحصی ــی ح دست رس
ــان  ــی ش ــدم دست رس ــان و ع ــی زن عقب مان
بــه فرصت هــای شــغلی بــوده و از ســویی 
رضبــه مهلــک بــر اقتصــاد خانــواده و جامعــه 

می گــردد. محســوب 
اعتقــاد بــه نابرابــری مــردان و زنــان از نظر 
قــوای بدنــی و فکــری ســبب شــده اســت کــه 
درهــای بســیاری از مشــاغل بــه روی زنــان 
بســته شــود. هــر قــدر میــزان تحصیــات زنان 
ــدازه اشــتغال آنهــا  ــه هــامن ان ــر باشــد ب باالت
نیــز باالتــر خواهــد بــود. نداشــن دست رســی 
بــه فرصت هــای تحصیلــی و آموزشــی نــه تنهــا 
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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.

 نورالله ولی زاده

حسین رهیاب بلخی

ــه  ــه صحن ــادی ب ــان زی ــر، زن در ســال های اخی

آمده انــد کــه داعیــه برابــری حقــوق زنــان و 

مــردان را بــه صــورت واضــح مطــرح می کننــد. 

در یــک جامعــه ی ســنتی و بــدوی ایــن اتفــاق 

بزرگــی اســت. امــروزه در بســیاری از کشــورهای 

پیرامــون افغانســتان، زنــان قــادر به طــرح داعیه 

برابری خواهــی به صــورت واضح و آزاد نیســتند. 

امــا چنان کــه دیــده می شــود، فمینســت ها 

و  عدالت خواهــی  جریان هــای  ســایر  بــا 

عمــل  هم آهنــگ  و  همســو  برابری خواهــی 

ــه جــدا  ــه اصطــاح خــود را تافت ــد و ب منی کنن

بافتــه از ســایر جریان هــای عدالت خواهــی 

و حق طلبــی می داننــد. ایــن امــر می توانــد 

یکــی از نــکات مهــم در فرآینــد آسیب شناســی 

جریــان فمینســتی مــد نظــر گرفتــه شــود.

در بســیاری مــوارد دیــده می شــود، زنانــی 

کــه در عرصــه ی مبــارزه بــا تبعیــض جنســیتی 

تأثیرگــذار  و  مخاطــب  پــر  و  فعــال  خیلــی 

ــی  ــار سیاس ــا و رفت ــر گرایش ه ــتند، از نظ هس

ــه یــک  و از نظــر تعلــق و وابســتگی سیاســی ب

ــتگی  ــتگی و وابس ــی ای همبس ــان سیاس جری

دارنــد کــه نــه تنهــا هیــچ ربطــی بــا جریان هــای 

عدالت خواهانــه نــدارد، بلکــه می تــوان آن را 

جریــان ضــد عدالت خواهانــه و جریــان رسکوب 

ــد  ــا می توان ــر ی ــن ام ــوان داد. ای ــض عن و تبعی

ناشــی از درک و شــناخت ضعیــف فمنیســت ها 

از ماهیــت جریان هــای ضــد عدالت خواهــی 

باشــد یــا می توانــد در واقــع کار ســازمان جریان 

ضــد عدالت خواهــی باشــد کــه بــا نفــوذ در 

میــان جریــان عدالت خواهــی انســجام درونــی 

جریــان را برهــم بزنــد و بــه نفــع جریــان خویــش 

مصــادره کنــد.

هرچنــد دشــوار اســت کــه بتــوان اســم 

بــاالی مجمــوع زنانــی کــه در  »جریــان« را 

افغانســتان بــه شــکل پراگنــده در عرصــه تأمین 

برابــری زنــان و مــردان کار می  کننــد، گذاشــت؛ 

ــوان از  ــک رویکــرد مســامحه آمیز می ت ــا در ی ام

ایــن زنــان و از فعالیــت شــان بــه عنــوان »جریان 

فمینسســتی« یــاد کــرد کــه بــه هرحــال نیــاز به 

ــاخن  ــد س ــرت و هدفمن ــی بیش ــجام درون انس

فعالیت هــای خویــش دارد.

فمینیــزم در کلی تریــن معنــای آن کــه 

برابــری  عمده تریــن داعیــه خــود را تأمیــن 

ــوان  ــردان عن ــا م ــا ب ــی عرصه ه ــان در متام زن

می کنــد، شــعبه ای از یــک جریــان وســیع و 

ــه و  ــادی، عدالت خواهان ــی، انتق کان اعرتاض

اســت.  برابری خواهانــه 

ــان ها  ــوق انس ــده حق ــع عقب مان در جوام

بــه صــورت سیســتامتیک در متامــی عرصه هــا 

نقــض می گــردد. حقــوق کارگــران، حقــوق 

اقلیت هــای قومــی و مذهبــی، حقــوق سیاســی 

و مدنــی افــراد و گروه هــا، حقــوق کــودکان، 

ــارزه  ــر، مب ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــان و... ی ــوق زن حق

ــردان،  ــان و م ــوق زن ــری حق ــن براب ــرای تأمی ب

ــه  ــت ک ــد اس ــت تنومن ــک درخ ــاخه ای از ی ش

اســم ایــن درخــت را می تــوان 

گذاشــت. عدالت خواهــی 
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بازتاب تمام رخ زنان

شــامر مــی رود و آنهــا بــه امــوری متایــل نشــان 
می دهنــد کــه بــه قــوت و قــدرت کمــرتی 
ــر  ــوان منک ــت را منی ت ــن حقیق ــاز دارد. ای نی
ــاظ  ــان از لح ــی زن ــط کنون ــه در رشای ــد ک ش
ــد،  ــادی دارن ــاوت زی ــردان تف ــا م ــامنی ب جس
امــا بایــد پذیرفــت کــه نحــوه ی زندگــی افــراد 
در طــول قــرون متــامدی در نحــوه ی پــرورش 
آنــان تأثیــر داشــته و باعــث تغییــرات گوناگون 

ــان شــده اســت: در ســختار بدنــی آن

»اختــاف مقاومتــي كــه اكنــون ميــان زن 
ــدان  ــا چن ــود، در آن روزه ــده مي ش ــرد دي و م
قابــل ماحظــه نبــوده اســت... در آن هنــگام 
زنــان، از حيــث بلنــدي قامــت و بردبــاري و 
ــي از  ــت كم ــجاعت، دس ــي و ش ــاره اندي چ
ــوده اســت  مــرد نداشــته... بلكــه موجــودی ب
ــه  ــد كــه مي توانســته ســاعات درازي ب نريومن

ــردازد...« انجــام كارهــاي دشــوار بپ

گروه هــای فمینیســتی اعتقــاد راســخ 
دارنــد کــه زنــان در گذشــته بــه انــدازه ی مردان 
ــینی  ــت و خانه نش ــر تربی ــر اث ــوده و ب ــوی ب ق

ایــن قــدرت جســامنی از آنــان 
ســلب و بــر اثــر تســلط مــردان 
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صفحه 3

صفحه 3

صفحه 3

هســتیم  شــاهد  امــروزه  زناشــویی-چنانکه 
ــوام  ــه اق ــان ب ــتگی زن ــته و  وابس ــود نداش وج
خــود بســیار قــوی بــوده اســت: »بســتگی 
به مراتــب  خویشــاوندانش  و  به خانــواده  زن 
وی  بســتگی  از  اساســی تر  و  مهم تــر 
ــه در  ــا ک ــا آنج ــد ت ــی می ش ــوهرش تلق به ش
ــروز خصومــت و جنــگ در میــان دو  هنــگام ب
خانــواده، زن می بایســتی بــه خویشــاوندانش 

بپیونــدد و جانــب آنــان را بگیــرد...«

گرچــه احتــامل دارد کــه ادعــای زیــر 
مقــرون بــه صحــت نباشــد، امــا تردیــدی وجود 
نــدارد کــه زنــان مــری از عظمــت و جایــگاه 
فوق العــاده ای برخــوردار بوده انــد در حــدی 
کــه ملکــه آن رسزمیــن الجــرم بایــد همخــون 
پادشــاه می بــود و بــه ایــن طریــق ازدواج نیــز 
ــدار  ــه اقت ــده و ب ــاری در آم ــورت انحص ــه ص ب
ــم  ــر قدی ــد: »در م ــه می انجامی ــرت ملک بیش
ــرد  ــه م ــد ک ــد می ش ــه ازدواج قی ــن قبال ضم

ــد.« ــد از زن خــود اطاعــت کامــل بنامی بای

کهــن  رســوم  همچنــان  کــه  قبایلــی 
اجــدادی را پــاس داشــته و بــه حفــظ عــادات و 
ســنت های گذشــتگان وفــادار بودنــد، تــاش 

ــه ســوی بخش هــای صنعتــی، سیاســی،  ب
اجتامعــی و اقتصــادی ســوق داده اســت.

بدیــن منظــور به خاطــر توامنندســازی 
تصمیــم  در  بایــد  آنــان  زنــان،  واقعــی 
گیری هــا، بــه ویــژه در امــور مربــوط بــه 
بــه  دست رســی  کار،  تقســیم  و  ایجــاد 
منابــع اقتصــادی بــه منظــور کســب درامــد 
ــن  ــند و ای ــته باش ــرتی داش ــارکت بیش مش
امــر زمانــی امکان پذیــر اســت کــه زنــان 
مشــارکت  اقتصــاد  و  سیاســت  امــور  در 
بیشــرتی پیــدا کننــد. دست رســی زنــان 

زدودن  در  اقتصــاد  و  سیاســت  امــور  در 
تبعیض های سیستامتیک و مردســاالرانه از 
اهمیــت بــارزی می توانــد برخــوردار باشــد. 
از انجاییکــه در جوامــع ایدال و توســعه یافته 
زن و مــرد متصدی امورکشــوری می باشــند، 
و متضمــن  بــارز  زنــان  نقــش  و  حضــور 
مشــارکت و ســهم فعــال زنــان در بــازار کار 
خواهــد بــود و ایــن امــر به خــودی خــود در 
ــد. ــر می باش ــه موث ــعه ی جامع ــاه و توس رف

می کردنــد بــا ترویــج روحیــه همگرایــی، آزادی 
افــراد را نیــز محــرتم شــامرند. ایــن ســنت 
ممکــن اســت بــا زندگــی »مــدرن« جوامــع 
فعلــی ســازگار نباشــد، امــا یقینــن بــا »کرامت 
انســانی« افــراد پیونــد بیش تــری دارد: »در 
آمریــکای  ]بومــی  جوانــان  ازدواج  هنــگام 
ــزم  ــا را مل ــی آنه ــرار و قانون ــچ ق ــاملی[ هی ش
ــی  ــی زندگ ــل معین ــه در مح ــاخت ک منی س
کننــد بلکــه هــر زوج تازه عروســی کــرده مختار 
بــود کــه به خانــواده و زادگاه عــروس بپیونــدد و 
یــا بــا خانــواده دامــاد رشیــک زندگــی شــود.«

9- زنان و توان جسامنی 

در دنیــای »مــدرن« بــه نظــر می رســد کــه 
زنــان موجوداتی انــد ضعیــف، ناتــوان، ظریــف 
و لطیــف، کــم بنیــه و کوچــک انــدام و... و بــه 
ــه  همیــن علــت مــردان احســاس می کننــد ب
طــور کلــی زنــان نســبت بــه مــردان ضعیف تــر 
بــوده و از توانایی هــای کمــرتی نیــز برخــوردار 
ــود  ــه خ ــود ب ــوری خ ــن تص ــند. چنی می باش
عامــل مهمــی در ضعــف زنــان محســوب 
می شــود خصوصــن بــا توجــه بــه این نکتــه که 
در جامعــه زنــان نیــز ایــن یــک امــر بدیهــی بــه 

زنــان بایــد در تصمیم گیری هــا، بــه 
ویــژه در امــور مربــوط بــه توزیــع کار، منابع، 
ــدا  ــه، مشــارکت بیشــرتی پی ــد و هزین درآم
کننــد. وجــود تبعیــض در بــازار کار موجــب 
کاهــش کارایــی نیــروی فعــال و ایجــاد 
محدودیــت کار زنــان و نهایــن کاهــش 

ــت. ــور اس ــک کش ــادی در ی ــد اقتص رش
حضــور گســرتده و هدفمنــد زن بــه 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــر از جامع ــم پیک ــوان نی عن
ــا مــردان در سیاســت، اقتصــاد  ــد ب هدفمن
و فرهنــگ به خــودی خــود بــار ســنگین کار 

را بــه نحــوی از دوش مــردان کــه به صــورت 
بالقــوه در سیاســت و اقتصــاد جامعه حضور 
همیشــگی و دوامــدار داشــته اند، می کاهــد 
و ایــن تغییــر در دراز مدت متضمن تحوالت 
ــم و در زندگــی اجتامعــی خانواده هــا  عظی
خواهــد بــود. ایــن تحــول بــار ســنگین 
تأمیــن اقتصــاد خانــواده را از دوش مــردان 
برداشــته، می توانــد بــه عنــوان بارزتریــن 
الگــوی مشــارکت زنــان بــرای تغییــر بــا 

کیفیــت در جامعــه تلقــی کــردد.
مــردان از زمانــی کــه وارد بــازار کار 
می شــوند معمولــن تــا هنــگام بازنشســتگی 
بــه صــورت پیوســته در بــازاِر کار باقــی 
می ماننــد و تحــوالت زندگــی، ایــن حضــور 
پیوســته را مختــل منی کنــد در صورتــی کــه 
زنــان دارای مشــارکت ناپیوســته و قطعــه 
قطعــه هســتند و تحــت تأثیــر تغییــرات 
زندگــی مثــل وضــع حمــل، تعــداد فرزندان، 
ــره، الگــوی  ــات ناپســند و غی رســوم و عنعن

ــد. ــر می کن ــان تغیی ــارکت ش مش

بعــد از انقــاب صنعتــی در اروپــا و 
ــر  ــون کمپیوت ــدرن، چ ــع م ــت صنای پیرف
و انرتنــت و انقــاب دیجتالــی در دنیــای 
مــدرن امــروز بــر اعتقــاد بابرابــری زنــان 
و مــردان خــط بطــان کشــیده و بیشــرت 
ــری  ــی و فک ــوای ذهن ــوغ و ق ــر نب ــد ب تأکی
ــن امــر ســبب شــده اســت کــه  دارد کــه ای

فرصت هــای جدیــدی کاری 
شــده  ایجــاد  زنــان  بــرای 

8- ازدواج در دوران مادرشاهی

دوره ی  از  آن،  عمومــی  مفهــوم  بــه  ازدواج 
ــول  ــی در ط ــته ول ــود داش ــدوی وج ــان ب انس
پیمــوده  را  متغیــری  بســیار  رونــد  تاریــخ 
اســت. ازدواج در نــزد مردمــان اولیــه شــاید 
چیــزی جــز آمیــزش جنســی در جهــت تکــر 
ــا  و بــاروری نبــوده و ســپس در طــول تاریــخ ب
توجــه بــه رشایــط و نیازهــای موجــود، دگرگون 
شــده و صورت هــای گوناگونــی یافتــه اســت. 
از شــواهد موجــود بــر می آیــد کــه اولویــت 
ــی  ــق اول ــه طری ــن و ب ــی طبع ــان در زندگ زن
شــامل ازدواج نیــز می شــده اســت. در قبایــل 
بــدوی آفریقــا، پــر مجبــور اســت دامــاد رس 
ــه  ــن قبیل ــوهر در ای ــدار ش ــد: »اقت ــه باش خان
ــوده و شــخصیت مهــم در  ــی ارزش ب ــن ب عمل
ــد...  ــه حســاب می آی ــرادر ارشــد زن ب ــه ب خان
پــر جــوان کــه تــازه ازدواج کــرده اســت نــزد 
خانــواده زن خــود بــر بــرده زمین هــای پــدر 
زن خویــش را شــخم زده حاصــل بــرداری 

می کنــد.«

همچنــان تحقیقــات نشــان می دهــد 
کــه در گذشــته چیــزی بــه نــام وابســتگی 

کار و زندگــی دو رکــن اساســی پیرفــت و 
ترقــی اجتامعــی بــوده و زندگــی انســان ها 
ــون  ــروز، مدی ــا ام ــر ت ــش ب ــدو پیدای از ب
کار مســتمر و هدفمنــد جوامــع بــری 
زن  آنجای کــه  از  می گــردد.  محســوب 
ــه را تشــکیل داده اســت،  ــم پیکــر جامع نی
و  مســتمر  کار  حــق  گرفــن  بنابرایــن؛ 
رفــا  و  شــگوفایی  غــرض  بــه  هدفمنــد 
ــه باعــث عقــب ماندگــی اجتامعــی،  جامع
فرهنگی و اقتصادی زن درجامعه محســوب 
می گــردد؛ بــه اســتناد از نظر یک دانشــمند 
تعیــن  مــادی  »زندگــی  اقتصــاد  مطــرح 
کننــده شــعور اجتامعــی اســت«؛ پــس چــرا 
ــه واالتریــن  ــه منظــور رســیدن ب ــرای زن ب ب
ــتقالیت  ــا اس ــه هامن ــی ک ــعور اجتامع ش
اقتصــادی می باشــد، ســد وارد منــوده و 
ایــن قــر توانــای جامعــه را در خانــه در بند 
کشــید. زن با درنظرداشــت مســؤولیت های 
تربیــت  و  رشــد  هامنــا  کــه  خانوادگــی 
ــؤولیت های  ــد از مس ــد؛ نبای ــد می باش فرزن
بــزرگ اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
ــاخن  ــرای س ــود. ب ــته ش ــه دور نگهداش ب
ــه  ــعه یافته ب ــد و توس ــه ی توامنن ــک جامع ی
انســان های توامننــد و توســعه یافته نیــاز 
ــور  ــه منظ ــد ب ــان نبای ــرا زن ــس چ ــت؛ پ اس
ایجــاد و ســاخن یــک جامعــه ی مرفــه و 
ــه واالتریــن مــدارج علمــی دســت  ــدال ب ای
پیــدا نکننــد و ایــن امــر زمانــی امکان پذیــر 
ــل و کار  ــق تحصی ــرای زن ح ــه ب ــت ک اس

داده شــود.
کار  حــق  یــا  زنــان  بــودن  شــاغل 
در  کــه  اســت  مســايلی  از  یکــی  زنــان، 
اجتــامع مطــرح و زنــان بــه علــل گوناگــون 
بــه کار روی می آورنــد و حتــا عــاوه بــر 
مســؤولیت های خــود در خانــه و تربیــت 
را  اجتامعــی  مســؤولیت های  فرزنــدان، 
ــوان  ــه عن ــری ب ــوند. ق ــرا می ش ــز پذی نی
»زنــان شــاغل« کــه در دو جبهــه ی مهــم 
یعنــی جامعــه و خانــواده مشــغول خدمــت 
ــتغال  ــن اش ــند ای ــه می باش ــام وظیف و انج
بــا پیرفــت جوامــع، تغییــر و تحــول پیــدا 
ــنتی  ــاغل س ــان را از مش ــت و آن ــرده اس ک
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