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 عادله آذین

گزارش

خویــش انجــام دهنــد. 
ــا  ــنده گان م ــی از نویس ــن، برخ ــر ای ــاوه ب ع
نتوانســتند و نمی تواننــد در مســیر ادبیــات هدف منــد 
حرکــت نماینــد. یعنــی تیــری را کــه از کمــان شــعر، 
داســتان، نقــد و تاریــخ رهــا می کننــد بــه ســوی هدفی 
کــه از قبــل تعیین شــده باشــد پرتــاب نماینــد. از خود 
اثر مســتقل علمــی  و اجتماعی بیافریننــد. مثلن وقتی 
شــعری را بــه ســرایش  می گیرنــد از خــود نمی پرســند 

ــرای  ــه و ب ــرای چ ــعر ب ــن ش ــه ای ک
ــق  ــود. از طری ــروده ش ــد س ــی بای ک

در خانــه بــا بــرادر وخواهرانــش پارچــه ی تمثیلــی اجــرا 
ــی  ــا قرعه کش ــرای نقش ه ــرای اج ــم ب ــد. باه می کنن
ــده ی  ــش گردانن ــت نق ــت داش ــا او دوس ــد. ام می کنن
تلویزیــون را بــازی کنــد. گاهــی کــه او گرداننــده می شــد 
دوســت داشــت دیگــران مخاطبانــی باشــند کــه برایــش 

ــد. ــش می دهن ــد و آهنــگ فرمای تمــاس می گیرن
هنــوز دانش آمــوز مکتــب بــود کــه از شــوق و 
عاقــه ی فــراوان ســر از رســانه ها درآورد و دوســت 
ــد  ــه باش ــک برنام ــده ی ی ــر گردانن ــه زودت داشــت هرچ
ــوز  ــو هن ــد ت ــش می گفتن ــانه ها برای ــؤوالن رس ــا مس ام
ــر از آن اســتی کــه بتوانــی گرداننده گــی کنــی.  کوچک ت
او هم چنــان مشــتاقانه انتظــار می کشــید کــه روزی 

ــد.  ــون باش ــه ای در تلویزی ــده ی ویژه برنام گردانن
ــد. در  ــارغ ش ــب ف ــت و او از مکت ــان گذش ...زم
ــه  ی پخــش موســیقی  ــداری در برنام ــک رســانه  ی دی ی
ــل نمی کــرد، در  ــه کار کــرد. این جــا دیگــر تمثی آغــاز ب
یــک فضــای رســمی کاری و کار پــر جنجــال رســانه ای 
راه یافتــه بــود. همیــن بــود کــه بــاد مخالفت هــا از 
چهارســو وزیــدن گرفــت. برخــی مــردم در کوچــه و بازار 
ــه می گفتنــد  ــا طعنــه و کنای ــه آزارش می پرداختنــد و ب ب
ــل  ــن قبی ــن« و از ای ــر ک ــی نش ــگ فرمایش ــم آهن »برای

کنایه هــا...
ولســوالی  در  خــودش  گفته هــای  بنیــاد  بــر 
محمدآغــه ی والیــت لوگــر)زادگاه پــدرش( هنــوز همــان 
ــا  ــردم حت ــت و م ــم اس ــتونوالي( حاک ــون سنتی)پښ قان
همــان باورهــای ســنتی و رادیکالــی را در شــهر انتقــال 
داده انــد و می خواهنــد پیوســته زنــان و دختــران را منزوی 
و دور از همه چیــز نگه دارنــد. همین هــا ســبب  ایــن بــود 
ــې،  ــه پښــتنه ی ــد: »ت ــه او بگوین کــه خویشــاوندانش ب

انجلــۍ یــې، ولــې رســنیو کــې کار کــوې.«
هم زمــان با ایــن خویشــاوندانش 
زیرنام)بهــار  او  کــه  می شــوند  گاه  صفحه3آ

ــاه اســت کــه جنجــال مجلــس  ــک م بیــش از ی
ــر ســر ســند بودجــه  ــا حکومــت ب ــده گان ب نماین
ســال مالــی 1400 خورشــیدی ادامــه دارد. اختاف 
نظــر از آن جــا نشــأت گرفــت کــه پرداخــت معاش 
بــرای کارمنــدان دولتــی بســیار ناعادالنــه اســت. 
آمــوزگاران و ســربازان نیروهــای امنیتــی کــه 
بیش تریــن تعــداد و مهم تریــن مســؤولیت ها را 
ــد.  ــت می کنن ــتمزد را دریاف ــن دس ــد کم تری دارن
ــاوریت ها در  ــی و مش ــای سیاس ــا در بخش ه ام
ــت های  ــیون های و ریاس ــا، کمیس وزارت خانه ه
ــنا  ــس س ــده گان، مجل ــس نماین ــتقل، مجل مس
معاش هــای  جمهــوری  ریاســت  ســاختار  و 
هنگفــت بــا امتیازهــای هزارهــا دالــر در یــک مــاه 
ــی  ــده گان ط ــس نماین ــد. مجل ــت می کنن دریاف
ــرح  ــن ط ــاله ای ــه س ــته هم ــه گذش ــم ده یک ونی
ــا  ــرد. ام ــد می ک ــه را تأیی ــند بودج ــه س ناعادالن
پــس از اعتراض هــای زیــاد شــهروندان و بازتــاب 
رســانه ای ایــن مســأله، مجلــس برآن شــد تا ســند 
بودجــه ســال جدیــد مالــی را بــرای دومیــن بــار رد 

کنــد.
ــال  ــی س ــه مال ــده گان بودج ــس نماین مجل
ــی و عــدم  ــه خاطــر بی عدالت 1400 خورشــیدی ب
همســانی معاشــات کارمنــدان دولتــی ایــن ســند 
را رد کــرده و گفتــه اســت کــه همسان ســازی 
ســرخ  خــط  دولتــی  کارمنــدان  معاشــات 
ــی  ــای دولت ــت. در اداره ه ــردم اس ــده گان م نماین
ــخص و  ــقف مش ــدان س ــاش کارمن ــه مع اگرچ
ــاش  ــت مع ــا در پرداخ ــدارد، ام ــتی ن ــار درس معی
تبعیــض جنســیتی میــان کارمنــدان وجود نــدارد. 
ــی کــه در ســکتور خصوصــی و در مراکــز  در حال
کار خــارج از نهادهــای دولتــی پرداخــت معــاش 
براســاس جنســیت صــورت می گیــرد. البتــه کــه 
میــزان معــاش زنــان در ســطح پایین تــر قــرار دارد.
اگرچنــد طبــق قانــون کار هــر نــوع تبعیــض 
میــان کارمنــدان یــک نهــاد و کارگــران در مراکــز 
ــوز دولــت هیــچ  ــی اســت. امــا تاهن کار غیرقانون
ــای  ــرد نهاده ــارت از عمل ک ــرای نظ ــی ب طرح
خصوصــی نــدارد تــا در پرداخــت معــاش از 
تبعیــض و تفــاوت جلوگیــری کنــد. شــکایت ها از 
تفــاوت معــاش میان کارمندان براســاس جنســیت 
وجــود دارد. بــرای زنــان نســبت بــه مــردان معاش 
کم تــری پرداخــت می شــود. ایــن تفــاوت در 
ــه  ــاوری ب ــر بی ب ــه خاط ــتمزد کار ب ــاز و دس امتی
ــک  ــه ی ــردان ب ــان و م ــای زن ــری توانمندی ه براب

امــر عــام تبدیــل شــده اســت.
حــاال کــه گفتمانــی بــرای تأمیــن عدالــت در 
پرداخــت معــاش بیــن کارمنــدان دولــت بــه وجود 
آمــده، فرصــت مناســبی  اســت کــه دولت بــرای از 
بیــن بــردن تبعیــض در پرداخــت معــاش و امتیــاز 
ــت را  ــزم درس ــک مکانی ــکتورها، ی ــی س از تمام
ــد  طــرح و تطبیــق کنــد. ایــن کاری ســت کــه بای
ســال ها پیــش صــورت می گرفــت. مســأله تنهــا 
ایــن نیســت کــه در نهادهــای دولتــی و خصوصــی 
معــاش ماهانــه ی یــک رییــس چنــد برابــر معاش 
یــک مأمــور اســت. بلکــه در اداره  هــای نهادهــای 
خصوصــی در عیــن بســت، زنــان معــاش و امتیــاز 
کم تــری نســبت بــه همــکاران مــرد دریافــت 

می کننــد.
ــن  ــه ضم ــت ک ــرورت اس ــن رو، ض از همی
تمرکــز روی همسان  ســازی معــاش کارمنــدان 
نهادهــای دولتــی، بــه مشــکل تبعیــض جنســیتی 
در پرداخــت معــاش کارمنــدان ســکتور خصوصی 
نیــز رســیده گی شــود. ایــن یــک امــر نیــک و آغاز 
ــه عنــوان  خوبی ســت کــه مجلــس نماینــده گان ب
یــک نهــاد قانون گــذار علیــه نابرابــری معــاش و 
امتیازهــای کارمنــدان در نهادهــای دولتــی اقــدام 
نمــوده اســت، امــا از یــاد بــرده نشــود کــه حــدود 
ــی کار  ــای دولت ــر در نهاده ــزار نف ــد ه ــت ص هف
ــای  ــه در نهاده ــهروندان هم ــه ش ــد، بقی می کنن
خصوصــی و مراکــز کار شــخصی شــاغل اســتند، 
زنــان در بخــش تولیــد، زراعت، صنعــت، تجارت، 
اداره، صحــت و آمــوزش و پــرورش؛ یعنــی در همه 
عرصه هــا مصــروف کار اســتند. امــا در اکثــر موارد 
نابرابــری در معــاش و امتیــاز آنــان بــه عنــوان یــک 
امــر عــادی نادیــده گرفتــه می شــود. البتــه کــه این 
مشــکل در نهادهــای دولتــی نیــز تاکنــون وجــود 
داشــته، ولــی از لحــاظ حقوقــی، قانــون کار دولت 
را مکلــف می ســازد کــه در پرداخــت معــاش 
ــدان  ــان کارمن ــوی می ــادی و معن ــای م و امتیازه
اداره هــا عدالــت و برابــری را تأمیــن کنــد. امــا در 
ســکتور خصوصــی تاهنــوز دولــت هیچ گونــه 
طــرح و پــان نظارتــی بــرای اصــاح ایــن معضــل 

ــدارد. ن
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آمنه و لیال؛ مادر و دختری که هر دو به عنوان سرباز در چوکات اردوی 
ملی در قوماندانی قول اردوی ۲۰۷ ظفر ایفای وظیفه می کنند.

پوالدیــان، صبوراللــه ســیاه ســنگ، ســلطان علی 
ســحاب، لطیــف پــدرام، قهار عاصــی، افســر رهبین، 
عبداللــه نایبــی، محــب بــارش، ســمیع حامــد، 
علی شــاه روســتایار، پژوهــان گردانــی، مســعود 
اطرافــی، میرویــس موج، الجوردین شــهری، شــجاع 
خراســانی، عزیــز آســوده، غنــی برزیــن مهــر، یونــس 
ــز،  ــرت وهری ــق، حض ــد خلی ــح محم ــان، صال طغی
قربان علــی  یگانــه،  غام حیــدر  کاوون،  صدیــق 
همــزی، اســدالله ولوالجــی، صــادق عصیــان، عباس 
خروشــان و صد هــا تــن  دیگــری کــه در همیــن لحظه 

بــرای آموختــن الفبــا کار می گرفتــه. بــه گفتــه ی او مــادر 
و پــدرش نیــز یــادآوری می کننــد کــه ذهــن کاوش گــری 
ــا  ــه ب ــای خان ــبانه در کاره ــد ش ــت. هرچن ــته اس داش
ــتن  ــوق نوش ــرده، روزی از ش ــکاری می ک ــادرش هم م
ــه او  ــادرش ب ــد. م ــام نمی ده ــدن کارش را انج و خوان

ــو  ــه ت ــوزانم ک ــا را می س ــن کتاب ه ــن ای ــد: »م می گوی
را این قــدر ســرگرم کــرده اســت.« شــبانه آن  شــب بــا دل 
ــاآرام  می خوابــد کــه مبــادا مــادرش کتاب چه هایــش را  ن

بســوزاند.
او همین گونــه بــا اشــتیاق و شــور درس می خوانــد 
و بــرای آینــده اش رویــا می بافــد. در تمــام فرصت هایــش 

در پــس تصویرهــای مســتعار فیس بــوک، دختــری 
ــی و  ــو از مثبت اندیش ــوق، ممل ــان و ش ــده از هیج کن آ
خوش بینــی خودنمایــی می کــرد. از کتاب هــا، میــز 
مطالعــه ، کارگاه گل دوزی، کمپیوتــر، قلــم، پیاله ی چای 
ــگ می گرفــت و  و قهــوه، گل و... عکس هــای رنگارن
در صفحــه اش نشــر می کــرد. بیش تــر فعــال بــود. شــعر 

ــرد.  ــر می ک ــی نش ــاه انگیزش ــای کوت و جمله ه
ــن تصویرهــا و متن هــا  ــودم در پــس ای  کنــج کاو ب
در میــان این همــه آشــوب و بدبینــی چه کســی می توانــد 

باشد؟ 
...سر انجام اتفاق افتاد! 

تصویــری از نیــِم رخــش را در داستان)ســتوری 
زیبایــی  بــه  او  نیــم رخ  کــرد.  نشــر  فیســبوکش( 
ــبوکش  ــه ی فیس ــه در صفح ــد ک ــی می مان تصویرهای
بارگــذاری می کــرد و متن هایــی کــه نشــر می کــرد.
از همــان آغــاز آشــنایی مجــازی مــان پیــدا بــود کــه 
او بــه چنــد زبان بلدیت دارد. پشــتو، فارســی، انگلیســی 

و اردو.
شــبانه گرداننــده ی برنامه هــای اجتماعــی یکــی از 
تلویزیون هــا بــود. هرازگاهــی برنامه هایــش را می دیــدم و 
ــا اعتمــاد  محــو صحبت هــای او می شــدم. او شــاد و ب
به نفــس بــاال و لب خنــد در برنامــه اش ظاهــر می شــد.
پــس از آن هرازگاهــی از طریق پیام خانه)مســینجر( 
هــم کام می شــدیم و پیرامــون برخــی از ســوژه های 
بــدل  و  رد  کوتاهــی  جمله هــای  مــان  فیس بــوک 
می کردیــم. او پشــت ایــن پیام هــا هــم فروتــن، مثبــت و 

ــا نام هــای همــه شــان را  ــد ت ــاری نمی کن حافظــه ام ی
بــه یــادم بیــاورم. از بانــوان ســخنور راحلــه یــار، کریمه 
ویــدا، شــفیقه یارقین-دیبــاج، حمیــرا نگهــت، ثریــا 
ــا  ــاز حافظــی، انجی ــده فــروغ، فرحن واحــدی، خال
ــه فضــل، ســاجده میــاد،  گاه، نادی پگاهــی، نجــا آ
مــژگان ســاغر، صنــم عنبریــن، نفیســه خوش نصیــب 
و شــاهدخت شــعر معاصــر »بهــار ســعید« و د ه ها تن  
دیگــر را می تــوان نــام بــرد. چنــد تــن ازایــن بانــوان و 
ــات را  ــت ادبی ــتند اصال ــه توانس ــان خوش بختان آقای
درک نماینــد و کار هــای رســالت مندی در شــعر و نثــر 

ــود. ــی می نم صمیم
اکنــون بــا ســپری شــدن دو ســال آشــنایی مــان از 
ــر  ــرای آشــنایی بیش ت ــق رســانه های اجتماعــی، ب طری

ــا هــم قــرار دیــدار و گفت وگویــی گذاشــتیم. ب
ولــی  شــده  زاده  کابــل  در  می گویــد  شــبانه 

زادگاه  و  روســتا  نــام  از  را  تخلصــش)دوران( 
اســت. گرفتــه  پدری اش)دوران خیــل( 

ــدرش  ــق پ ــی داشــته، رفی او دوره ی کودکــی جالب
ــل  ــا، مح ــدر در برنامه ه ــراه پ ــه هم ــی ب ــوده و گه گاه ب
ــه کاره ی  ــای نیم ــت. کتابچه ه ــه اس ــازار می رفت کار و ب
دوره ی دانش جویــی پــدرش را کــه اکنــون خلبــان اســت 

اگــر نویســنده و یــا شــاعری بخواهــد فریادگــر زمــان 
ــتایی و  ــال را در ایس ــال های س ــو س ــد، ول ــود باش خ
ســکوت گذشــتانده باشــد، بازهــم در آغــاز کار زمانــه 

او را در آغــوش  می کشــد. 
ــه  ــم. ب ــاد داری ــنده گان زی ــاعران و نویس ــا ش م
ــر  ــروز اگ ــه ام ــا ب ــصت ت ــه ی ش ــه از ده ــور نمون ط
ــادری، شــبگیر  ــو ن ــد: پرت بشــماریم چهر ه هــای مانن

آیا خانه داری شغل ذاتی زن است؟

تبعیض جنسیتی در پرداخت 
معاش کارمندان سکتور 

خصوصی

شبانه دوران؛
دختری که تمثیل های کودکی اش را زنده گی می کند
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بــه گفتــه ی او، رفتــن در کار بیــرون از خانــه را خود 
ــه از  ــت ک ــه داری مکلفیتی س ــا  خان ــد، ام ــان می کنن زن

قبــل بــرای شــان تعریــف و تعییــن شــده اســت.
ــیم  ــرای تقس ــان ب ــرد زن ــورد عمل ک ــه در م نازی
عادالنــه ی کارهــای بیــرون و خانــه میــان زن و شــوهر 
یــا مــردان و زنــان خانــه در افغانســتان می گویــد: »زنــان 
در ایــن حصــه موفــق نشــدند تــا بــه شــوهر و اعضــای 
خانــواده بفهمانند که رفتن در اداره از ســر شــوق نیســت 
بلکــه  بیش تــر بــه خاطــر مســؤولیت پذیری و همــکاری 
ــس  ــرد؛ پ ــورت می گی ــواده ص ــت خان ــن معیش در تأمی
بچــه داری و  خانــه داری نبایــد مثــل گذشــته مطلــق بــه 

ــان بمانــد.« دوش زن
ــردو  ــرم)امین( ه ــن و همس ــد »م ــه می گوی نازی
ــه  ــه دار. مــن ب همزمــان هــم شــاغل اســتیم و هــم  خان
عنــوان یــک زن در بیــرون از خانــه فقــط بــرای دســت 
یافتــن بــه اســتقال مالــی کار نمی کنــم، چــون پــس از 
ــم  ــد می کنی ــه عای ــترک هرآنچ ــی مش ــکیل زنده گ تش
صــرف خانــه و بــرای آینــده ی فرزنــد مــان اســت، بلکــه 
ــت  ــن معیش ــؤولیت پذیری در تأمی ــر مس ــه خاط ــا ب م
ــم و  ــای کار می روی ــه اداره ه ــردی ب ــد ف ــواده و رش خان

کارآفرینــی می کنیــم.«
کار بیــرون از خانــه کــه اکثر دســتمزد نقــدی دارد، 
هــم در ســطح کوچــک مثــل خانــواده و هــم در ســطح 
کان یــک جامعــه و یــک دولــت می توانــد بــرای 
هــر فــردی بــه ویــژه زنــان موثــر باشــد. میــزان درآمــد 
ــت  ــده ی کیفی ــن کنن ــه تعیی ــه ک ــادی همان گون اقتص
زنده گــی افــراد اســت، میــزان صاحیــت فــرد در خانــه 
و جامعــه را نیــز تعییــن می کنــد. زنانــی کــه به اســتقال 
ــیده اند  ــی الزم رس گاه ــه آ ــد و ب ــت یافته ان ــی دس مال
کم تــر متحمــل خشــونت و محدودیــت می شــوند. 
مردانــی کــه همســر)زن( شــان به اســتقال مالی دســت 
ــه حقــوق و آزادی هــای  ــه ب ــد ک ــز می پذیرن ــد نی یافته ان
ــی کــه توانمنــدی پیــش  ــرام بگــذارد. چــون زن زن احت
چارچــوب  از  مســتقانه)خارج  زنده گــی  بــردن 
خانــواده( را دارد هرگــز محدودیــت و خشــونت را تحمل 
ــت از  ــارت گسس ــراض و جس ــدرت اعت ــد؛ ق نمی کن
رابطه هــا را هــم دارد. امــا در افغانســتان تاحــدودی ایــن 

اصــل عملــی نشــده اســت.
انبوه سازی چند نقش بر زنان؛ همه جا کار

امیــن آرمــان کــه توانســته ســاختارهای عرفــی در مــورد 
ــان  ــارزه ی زن ــکند، مب ــه را بش ــرد در خان ــش زن و م نق
ــد و  ــی نمی دان ــه را کاف ــرون از خان ــن در بی ــرای رفت ب

ــر  ــه انبوه ســازی چنــد نقــش ب ــد ایــن مبــارزه ب می گوی
زنــان منجــر شــده اســت. او در گفت وگــو بــا هفته نامــه 
نیــم رخ گفــت: »زنــان افغانســتان در مبارزه ی شــان برای 
دریافــت حــق کار از یــک مســأله غافــل ماندنــد؛ وقتی 
زنــان بــرای حــق کار در بیــرون از خانــه مبــارزه می کننــد 
تنهــا بــرای بیــرون برآمــدن مبــارزه نکننــد، بلکــه بــرای 
ــه نیــز مبــارزه کننــد. چــون  چگونه گــی مانــدن در خان
ــه  ــک طبق ــخ ی ــول تاری ــا در ط ــه ی م ــان در جامع زن
پایین تــر از مــردان قــرار داشــتند و وضعیــت اجتماعــی-
فرهنگــی برای شــان مســاعد نبــوده، جهــت خــروج از 
ایــن وضعیــت تــاش کردنــد از خانــه برآینــد. زنــان کار 
کــردن در بیــرون را بــا آنکــه حق شــان بــوده یــک امتیــاز 
رویایــی فکــر می کردنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
ــه دســت  ــان حــق کار در بیــرون را ب اگــر تعــدادی از زن
آوردنــد بازهــم مــردان هنــوز نپذیرفتــه کــه در خانــه برابر 

باشــند.«
ــردان  ــوی م ــری از س ــرش براب ــدم پذی ــن ع همی
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قاعــده مســتثنا نیســت بلکه بــه دالیــل خاصی بیــش از 

دیگــران درگیــر خانــه داری اســتند.
چرا  خانه داری به زنان تعلق گرفت؟

ســکینه ســخی، در کابــل مدافــع حقــوق زنــان اســت. 
او کــه در دفتــر خدمــات حقوقــی اش بــه صدهــا نــوع 
ــه  ــه هفته نام ــده، ب ــنا ش ــان آش ــوای زن ــش و دع چال
ــه دار  ــه خان ــل ب ــی تبدی ــان از جای ــد زن ــم رخ می گوی نی
ــه داری  محــض شــدند کــه مــا نقش هــای کاری و خان
را براســاس تفکیــک جنســیت تعریــف کردیــم؛ این  کــه 
زن چــه کاری را بکنــد و مــرد کــدام مســؤولیت را داشــته 

باشــد.
خانــم ســخی می گویــد در همیــن هنــگام بــود کــه 
ــن  ــزل تعیی ــور من ــام ام ــش زن را انج ــان ها( نق ما)انس
ــگ،  ــت. فرهن ــی اس ــف عرف ــک تعری ــن ی ــم. ای کردی
ــان  ــرای زن ــش را ب ــن نق ــان ای ــرایط زم ــا و ش جغرافی
ــد،  ــه بمانن ــان در خان ــه زن ــت. این  ک ــرده اس ــف ک تعری
ــه  ــد و ب ــه داری کنن ــد، بچ ــذا بپزن ــویند، غ ــاس بش لب
ــت  ــدش این جاس ــد. ب ــیده گی کن ــرد رس ــای م نیازه
ــم. در ضمــن،  ــول کردی ــان( قب ــن نقــش را ما)زن کــه ای
شــریعت نیــز در ایــن تعییــن نقش هــا رول مهمی  داشــته 
اســت. شــریعت و دســتورهای دین)اســام( نقش زن را 
کارهــای درون منــزل تعریــف کــرده اســت. این تفکیک 
هیــچ مبنــای درســت علمــی  نــدارد. بهترین آشــپزهای 
ــط  ــه محی ــه ک ــران خان ــن کارگ ــد، بهتری ــا مردان ان دنی
خانــه را دیکــور و دیزایــن می کننــد مــردان اســتند، 
بهتریــن لباس هــا را مــردان تولیــد و بــه بهتریــن شــکل 
اتــو می کننــد. چــون بــرای آنــان تعریــف شــده کــه اگــر 
ایــن کار را درســت انجــام دهــی معــاش خوبــی دریافت 
ــل،  ــا در مقاب ــی؛ ام ــود کار بیرون ــن می ش ــی و ای می کن
وقتــی زنــان همیــن کارهــا را در خانــه هر روز بــه بهترین 
وجــه انجــام می دهنــد هیــچ معــاش و امتیــازی دریافت 
نمی کننــد. در همــان شــریعتی کــه نقــش زنــان را انجــام 
ــازی  ــن بابــت امتی ــز از ای امــور منــزل تعریــف کــرده نی
بــرای زنــان در نظــر گرفتــه اســت. امــا در عمــل هیــچ 
ــد.  ــی دریافــت نمی کن ــه داری پول ــه خاطــر  خان ــی ب زن
ــت  ــاک اس ــوراک و پوش ــد خ ــان می رس ــه زن ــه ب آنچ
ــه داری را داشــته  ــه ی کار  خان ــات ادام ــرو و امکان ــا نی ت

باشــند.
عرفــی کــه در افغانســتان حاکــم اســت، از کودکی 
پســر را وادار بــه امــور منــزل نمی کنــد، امــا دختــران بــه 
گاه آمــوزش می بینند که  گونــه هدفمند و گاهــی ناخــودآ
ظــرف بشــویند، خانــه را صافــی کنــد و از کــودکان خانه 

ــداری کنند. نگه
شــما تصــور کنیــد، زمانــی کــه مهمانــی می شــود 
چــه کســی ظرف هــا را می شــوید؟ زمانــی کــه وســایل 
برقــی خــراب شــود چــه کســی بایــد تعمیــر کنــد یــا بــه 

ــرگاه ببرد؟ تعمی
ــد  ــخی می گوی ــکینه س ــم س ــورد، خان ــن م در ای
ــا  ــته اند: »لی ــب نوش ــای دوره ی مکت ــا در کتاب ه حت
خانــه را جــارو می کنــد و احمــد بــا تــوپ بــازی 
می کنــد.« وقتــی یک کــودک دختــر در مکتــب آموزش 
ببینــد کــه کارهــای خانــه وظیفــه ی اوســت و یک پســر 
آمــوزش ببینــد کــه او در کارهای خانه مســؤولیتی ندارد، 
ــرا  ــا را اج ــن نقش ه ــز همی ــی نی ــک در بزرگ ــدون ش ب
می کننــد. طــوری کــه ایــن روزهــا می بینیــم بســیاری از 

زنــان مصــری« و »مجتمع مــادران آینــده« )در 1921( و 
»مجتمــع زن نویــن« )در1919( بــه وجــود آمدنــد.

زنــان مصــری عضــو آن دســته از نهاد هــای 
ــت  ــردم حمای ــزاب م ــه از اح ــدند ک ــان ش ــی زن سیاس
می کردنــد یــا در نقــش دســتیاران سیاســت گذاران 
و  شــورش ها  در  شــرکت کننده گان  و  برجســته 
ــه  ــدند. در س ــال ش ــی فع ــور سیاس ــا در ام تجمع ه
دهــه ی آغازیــن قــرن بیســتم، طرفــداران تســاوی 
پدیــدار  ملــی  بحث هــای  در  زن  و  مــرد  حقــوق 
شــدند. مباحــث مربــوط بــه آزادی زنــان در ایــن دوران 
ــاف  ــی نس ــک هفن ــال مال ــور مث ــه ط ــد. ب ــودار ش نم
ــأله ی  ــه مس ــود ب ــح خ ــذ و فصی ــای ناف در تحلیل ه
ــز  ــادی نی ــای انتق ــود. تنش ه ــه نم ــان توج ــوق زن حق
ــان و  ــوق زن ــاوی حق ــداران تس ــای طرف در گفت وگو ه
مــردان ظاهــر شــدند. یکــی از دو شــاخه اصلــی کامــل 
ــه صــدای غالــب در مصــر و  ــان ب متضــاد نهضــت زن
خاورمیانــه عربــی تبدیــل شــد و دیگــری تــا دهه  هــای 

خانه داری چیست؟
بــه گفتــه ی ســیمون دوبــووار »هیــچ زنــی زن بــه دنیــا 
ــک  ــم ی ــه داری ه ــود.« خان ــه زن می ش ــد، بلک نمی آی
امــر ذاتــی و شــغل طبیعــی زن نیســت. عامــل غریــزی 
خاصــی وجــود نــدارد کــه زن را در نگــه داری خانــه ملزم 
ســازد، بلکــه رفتارهایــی عامــل ایــن کار شــده اســت که 
باعــث می شــود مــرد در مقــام برتــری دســت یــازد. یعنی 
فرهنــگ خانواده گــی جوامــع انســانی از یــک جایــی بــه 
بعــد در خدمــت مردســاالری درآمــد و هــر رفتــاری کــه 
بتوانــد زن را در مقــام کهتــر و فرمانبــردار تنــزل دهــد بــه 
ــؤولیت ها و کار  ــرش مس ــد. پذی ــدل ش ــل مب ــک اص ی
منــزل و بچــه داری کــه در مجمــوع به نــام »خانــه داری« 
یــاد می شــود یکــی از ایــن امــور بــود. حــاال خانــه داری 
یــک شــغل نــه، کــه یــک مکلفیــت ذاتــی زنــان شــمرده 

می شــود.
ــی  ــه جس ــت ک ــام کتابی س ــده ی ازدواج« ن »آین
برنــارد،  جامعه شــناس و فمینیســت آمریکایــی در ســال 
ــن  ــارد در ای ــی برن ــت. جس ــته اس ــادی نوش 1982 می
ــد: »زن  ــان می نویس ــه داری و زن ــورد خان ــاب در م کت
ــان  ــه داری کار بی پای ــه دار، هیچ کــس نیســت و خان خان
ــودی ذهــن می انجامــد…  ــه ناب ــه ســرانجام ب اســت ک
زن را از تمرکــز بــر روی کار مفیــد بازمــی دارد، هم زمــان 
کــه بــه تحمیــق و کســل کردن او دامــن می زنــد. 

ــد.« ــار می کن ــان را بیم ــه داری، زن خان
گویــا فمینیســت ها بیــرون آمــدن از خانــه را 
یکــی از مهم تریــن راهکارهــای تغییــر رفتارهــا بــا زنــان 
می پنداشــتند. ســیمون دوبــوووآر نیــز در کتــاب »جنس 
دوم« بــر اهمیــت بیــرون آمــدن زنــان از خانــه و جدایی از 

نقــش خانــه داری تأکیــد کــرده اســت.
ــه  ــود دارد ک ــغلی وج ــر ش ــه ی او، »کم ت ــه گفت ب
ــیزیف  ــکنجه ی س ــه ش ــه دار ب ــدازه ی کار زن خان به ان
ــا را  ــد ظرف ه ــر روز بای ــه دار ه ــد؛ زن خان ــک باش نزدی
ــه  ــی را ک ــد، لباس های ــری کن ــاث را گردگی ــوید، اث بش
روز بعــد دوبــاره کثیــف، خاک گرفتــه و پــاره می شــوند، 
رفــو کنــد. زن خانــه دار هیــچ کاری نمی کنــد: کارهــای 
یــک شــبانه روز را هــر روز تکــرار می کنــد، شــاید یعنــی 
زمــان حــال را ادامــه می دهــد؛ در او هیــچ اثــری از 
احســاس توانمنــدی مســتقل/عاملیت وجــود نــدارد، 
ــدی را  ــا ب ــه ب ــارزه ی بی وقف ــاس مب ــا احس ــه تنه بلک
ــود.  ــد می ش ــر روز تجدی ــه ه ــت ک ــن نبردی س دارد. ای
شســتن، اتــو کــردن، جــارو کــردن، ردیابــی کرک هــای 
ــان در  ــار زن ــن رفت ــا. ای ــی کمده ــرده در تاریک ــوز ک ق
ــکار  ــت،  ان ــرگ اس ــردن م ــف ک ــه متوق ــال ک ــن ح عی
ــوری  ــای ف ــی رود. هدف ه ــمار م ــه ش ــز ب ــی نی زنده گ
زن خانــه دار، وســیله اند نــه هدف هــای واقعــی... 
ــه  ــرای آن کــه دل ب ــه دار ب ــوان دریافــت کــه زن خان می ت
کار بدهــد،  می کوشــد فردیــت خــود را درگیــر آن کنــد و 
بــه  نتیجه هــای به دســت آمــده، ارزش مطلــق ببخشــد. 
زن خانــه دار آیین هــا و خرافه هــای خــاص خــود را دارد، 
ــد،  ــز را بچین ــود می ــیوه ی خ ــه ش ــت ب ــد اس عاقه من
ــه دار فقــط  ســالون را مرتــب کنــد، غــذا بپــزد. زن خان
خــود را قانــع می کنــد کــه اگــر کــس دیگــری به جــای 
او باشــد،  در تهیــه ی کبــاب یــا برق انداختــن، به انــدازه ی 
او موفــق نخواهــد شــد.« این مشــکل تاریخــی و فراگیر 
زنــان جهــان اســت. زنــان افغانســتان نه تنهــا کــه از این 

دســتیابی بــه تســاوی حقوقــی، اجتماعــی، سیاســی، 
ــام  ــی در تم ــه های تحصیل ــه موسس ــان ب ــی زن راهیاب
ســطوح، اصــاح قوانیــن ازدواج بــه خصــوص قوانین 
مربــوط بــه چنــد زنــی و طــاق و تعییــن حداقــل ســن 
ــه در  ــن اتحادی ــی ای ــن مال ــران. تأمی ــرای دخت ازدواج ب
ابتــدا و بــرای مدتــی بــر شــروی تحمیل شــد کــه دارای 
ثــروت شــخصی زیــادی بــود. در اواخــر دهــه ی 1920 
میــادی، عضویــت ایــن اتحادیــه بــه حــدود 250 نفــر 
ــم  ــتی تنظی ــه دادخواس ــخ ب ــید. در 1923، در پاس رس
ــان،  ــرای زن ــان ب ــه آزادی خوا ه ــوی اتحادی ــده از س ش
ــه  ــانید ک ــب رس ــه تصوی ــی را ب ــر قانون ــان مص پارلم
حداقــل ســن ازدواج بــرای دختــران 16 ســال و بــرای 
پســران 18 ســال باشــد. بــا وجــود این، هیچ پیشــرفتی 

ــده نشــد. در زمینــه ی تغییــر قوانیــن ازدواج دی
ــان یکــی از  ــت سیاســی زن ــه شــدن فعالی نهادین
راه هــای مهــم پیشــرفت زنــان هــم بــه حســاب می آمد. 
ــی  ــان نهادهای ــری زن ــد فک ــع رش ــرای ترفی ــن ب بنابرای

توســط زنــان مصــری تأســیس شــد. 
ــاده  ــا نه ــان« در 1908 بن ــرفت زن ــع پیش »مجتم
ــه ای را در  ــامی محافظه کاران ــی اس ــط مش ــد و خ ش
ــن  ــه »انجم ــوم ب ــری موس ــاد دیگ ــت. نه ــش گرف پی
ــد  ــود آم ــه وج ــادی ب ــری« در 1914 می ــوی مص معن
کــه از بنیان گذارانــش هــدی شــروی )رهبــر طرفــداران 
ــای 1920 و 1930  ــرد در دهه  ه ــوق زن و م ــاوی حق تس
بــود(. مالــک هفنی نســاف در مــاه مــارچ 1913 کمک 
بــه برپایــی »اتحادیــه فرهنگــی زنــان« نمــود. وی طرح 
ده مــاده ای بــرای بهبــود وضــع زنان بــه اولیــن کنگره ی 
ــن  ــا ای ــی ب ــم کــرد. ول مصــری در 1911 میــادی تقدی
ــد.  ــت ش ــودن آن، مخالف ــه رو ب ــود میان ــا وج ــرح ب ط
نهاد هــای دیگــری از جملــه: »مجتمــع دوره ی تجــدد 

ــد.  ــت می کن ــت فعالی ــم دیگراوس ــه اس دوران( ک
صفحــه ی رخ نامه )فیس بــوک(اش را نیــز حــک 
کــرده و از بیــن می برنــد. امــا پــدرش فــارغ از 
ــت:  ــت و می گف ــت او می پرداخ ــه حمای ــه ب این هم
»هماغســې چې یــو هلــک کار او پرمختــګ کوي، 

ــو ادامــه ورکــړه.« ــه هــم  کــوالی شــې. ن ت
ــه  ــن ب ــواده  اش رفت ــت خان ــار حمای او در کن
ــد از  ــه داد. هرچن ــود ادام ــده ب ــه برگزی ــی را ک راه
ــه و  ــه کوچ ــت ب ــا نمی توانس ــوم آزاره ــبب هج س
بــازار بــه راحتــی بگــردد. در محــل کار هــم مــواردی 
را می بینــد کــه ســخت روانــش را می خراشــد. 
روزهایــی بــوده کــه در راه از ایــن کــه پاســخ 
حرف هــای نا به جــای کســی را داده نمی توانســته 
ــه برمی گشــته. در ادامــه ی آزار در  ــه خان ــه ب ــا گری ب
ــتعفا  ــه از کارش اس ــود ک ــر می ش ــل کار ناگزی مح

ــود. ــزوی ش ــه من ــی در خان ــد و مدت بده
ــه  ــم: »دا خنډون ــودم می گفت ــا خ ــد ب می گوی
نــن شــته خــو ســبا نشــته، زه هیڅ کلــه د خپــل هــوډ 

څخــه شــاته نــه ګرځــم.«
ــاره  ــاه دوب ــش م ــدت ش ــتن م ــس از گذش پ
ــردازد.  ــی می پ ــه گرداننده گ ــری ب ــانه ی دیگ در رس
در خانــه بــرای خــود ســرگرمی ســودمندی را 

برمی گزینــد: کتــاب خوانــدن. 
او در ایــن مــدت می خوانــد و می خوانــد 
ــد  ــه می کن ــا مطالع ــا تق ــدر ب ــد. آن ق و می خوان
ــد  ــر می کن ــز تغیی ــه همه چی ــبت ب ــدش نس ــه دی ک
ــه زبان هــای فارســی، اردو و انگلیســی مســلط  و  ب

می شــود.
ــن مطالعــه پســان ها تأثیــر غیــر منتظــره ی  ای

ــگام  ــه هن ــت. همین گون ــر کارش گذاش ــادی ب زی
ــودمند  ــای س ــه کتاب ه ــد ک ــه ش ــه متوج مطالع
زیــادی اســت کــه بایــد بــه زبــان مادری اش)پشــتو( 
وجــود داشــته باشــد و خوانــده شــود. همیــن 
ــعری را  ــاب ش ــرد کت ــم می گی ــه تصمی ــود ک می ش
ــر  ــر می پســندد)Milk and Honey( اث کــه بیش ت
ــان  ــه زب ــدی را ب ــی کارو نویســنده ی هن ــم روپ خان
ــد.  ــردان کن ــوده( برگ ــات او ش ــا عنوان)ش ــتو ب پش
ــت و  ــاپ اس ــر چ ــز زی ــرش نی ــازه ی دیگ ــاب ت کت
ــد . ــد و بنویس ــا بخوان ــش از این ه ــتیاق دارد بی اش
یــک ســال پــس از آغــاز کارش در عرصــه ی 
رســانه، دانش جــوی رشــته ی اداره و تجــارت در 
یکــی از دانشــگاه های کابــل شــد. دوســت دارد در 

زمینــه ی رشــته ی تحصیلــی اش کار کنــد.
ــودش  ــر( خ ــم و تصوی ــا هویت)اس ــون ب اکن
ــینگار«  ــد. »س ــت می کن ــازی فعالی ــای مج در دنی
نیــز اســم برنــد لباسی ســت کــه او راه انــدازی 
کــرده اســت. ظاهــرن روحــش بــا انجــام  کارهــای 
کوچــک خرســند نمی شــود. از همیــن رو بــه 
ــد  ــد. او می خواه ــا کاری بکن ــد ت ــر دری می زن ه
ــد  ــترش ده ــی اش را گس ــدازه ای کار بازرگان ــه ان ب
ــازار  ــه در ب ــود ک ــی ش ــرای زنان ــاز کار ب ــا زمینه س ت

ــد. ــوده کار کنن ــر آس ــا فک ــد ب نمی توانن
ــی  ــوان ایده آل ــر ج ــاال دخت ــبانه دوران ح ش
ــا  ــود ام ــده ب ــش را دی ــی رویای ــه در کودک ــت ک اس
حــاال رویایــی دارد کــه هــر دختــر دیگر ســرزمینش 
دارد و می خواهــد کشــورش همــان ایتوپیایی)جهان  
ــا  ــا در رویاه ــته تنه ــه در گذش ــد ک ــی( باش آرمان

ــوده اســت. ممکــن ب

مــردان کــه در ظاهــر امــر بــه برابــری جنســیتی باورمنــد 
شــده اند، امــا در عمــل وقتــی از ســر کار بــه خانــه بــر 
ــه و  ــای خان ــه در کاره ــرد ک ــد بپذی ــردد نمی توان می گ

بچــه داری ســهیم شــود.
ســکینه می گویــد زنــان خــود در شــکل گیری 
ــی  ــان وقت ــا زن ــد. »م ــگ مقصران ــن فرهن ــداوم ای و ت
ــل  ــرد از قب ــر م ــا اگ ــم، حت ــه می روی ــه خان ــرون ب از بی
در خانــه بــوده یــا بــی کار باشــد، بازهــم قبــل از همــه از 
شــوهر می پرســیم کــه چــای می خــوری؟ بــدون این  کــه 
فکــر کنیــم او نیز در قبــال مــا مســؤولیتی دارد و حداقل 
چــای و عصرانــه را او آمــاده کنــد. مــا خودمــان نقــش 
چندگانــه را پذیرفتیــم. ایــن کــه چــرا پذیرفتیــم پیش تــر 
ــرایط،  ــان و ش ــی، زم ــل محیط ــه عوام ــد ک ــث ش بح

عــرف و فرهنــگ اجتماعــی نقــش داشــته اســت.
پــس چــرا ایــن وضعیــت تــداوم یابــد؟ زنــان از چــه 
ــش  ــز نق ــردان نی ــر م ــد ب ــه نمی خواه ــند ک می هراس
چندگانــه را تحمیــل کننــد و یــا هــردو در خانــه و بیــرون 

باهــم برابــر و عادالنــه نقــش اجــرا کننــد؟
ایــن مدافــع حقــوق زن بــا توجــه بــه تجربه هایــش 
ــروزی(  ــان ام ــو ما)زن ــد از یکس ــتان می گوی در افغانس
ــال  ــگ در قب ــن فرهن ــیدن ای ــداوم بخش ــر ت ــه خاط ب
نســل آینــده ی زنــان مقصــر اســتیم. مــا هنــوز در 
ــی  ــته زنده گ ــتیزانه ی گذش ــر زن س ــای تفک پس کوچه ه
ــود  ــران خ ــه پس ــم ب ــوز نمی خواهی ــا هن ــم. م می کنی
نقش هــای درون خانــه را بدهیــم. مــا هنــوز فکــر 
می کنیــم کــه از یــک گل بهــار نمی شــود، در حالــی کــه 
هــر زنــی بایــد در درون خانــه ی خــودش ایــن تغییــر را به 
وجــود بیــاورد. مــا می هراســیم کــه اگــر شــوهر یــا بچــه 
ــان  ــا ذهنیــت آن ــم و ی ــه واداری ــه کارهــای خان مــان را ب
ــه داری نقــش بگیرنــد،  تغییــر کنــد و خودشــان در  خان
ــی  ــه قضاوت ــه چ ــت و جامع ــد گف ــه خواه ــران چ دیگ

خواهــد کــرد.
زنان  خانه دار در افغانستان چه می کنند؟

 خانــه داری در افغانســتان چنــد کار عمــده را در بــر 
و  خانــه  پخت وپــز  و  شســت و رفت  می گیــرد: 
ــتان  ــتاهای افغانس ــن، در روس ــا ای ــه تنه ــه داری. ن بچ
زنــان کارهــای زراعــت و مالــداری را نیــز انجــام 
ــد  ــد دی ــرد را خواهی ــر م ــتان کم ت ــد. در افغانس می دهن
ــز  ــروف پخت وپ ــا مص ــد ی ــه داری کن ــره بچ ــه روزم ک
و یــا شســت ورفت خانــه باشــد. شــاید در مواقــع 
اضطــراری بــا منــت بــه ایــن امــور بپردازنــد، چــون بــه 
گفتــه ی نازیــه ایــن کارها را مکلفیــت و وظیفــه ی اصلی 

زنــان می داننــد.
کار بیرون از خانه؛ حق یا امتیاز؟

نازیــه محمــدی، بانــوی جوانی ســت کــه حــدود 
ــرش  ــت. او و همس ــرده اس ــش ازدواج ک ــال پی ــه س س
امیــن آرمــان اکنــون یــک پســر دو ســاله دارنــد. نازیــه 
در کابــل در اداره  یــک موسســه کار می کنــد. او در 
ــه هفته نامــه  ــان ب ــه داری زن ــی و خان مــورد شــغل بیرون
نیــم رخ گفــت: »در بحــث اشــتغال، زنــان افغانســتان بــا 
دو معضــل مواجه انــد. نخســت این  کــه مســؤولیت 
 خانــه داری کامــل بــه دوش زنــان افتــاده و خودشــان از 
رشــد بازمانده انــد، البتــه کــه جامعــه نیــز از پوتانســیل 
ــان  ــش زن ــر نق ــده؛ دودیگ ــروم مان ــان مح ــودی آن وج

ــت.« ــده اس ــه ش ــاغل چندگان ش

اخیــر قــرن بیســتم صــدای بدیــل و 
حاشــیه ای تصــور می شــد. صــدای 
برتــر کــه خــود را بــه نحــو محتاطانــه ای 
بــا تمایــل بــه ســمت غیرمذهبــی شــدن 
ــر  ــه بیش ت ــه - ک ــدن جامع ــی ش و غرب
اجتماعــی  طبقه  هــای  گرایش هــای 
مرفــه بودنــد - مرتبــط ســاخت. نوعــی 
طرفــداری از آزادی زنــان را تشــویق کــرد 
کــه بــر مطلوبیــت پیشــرفت بــه ســمت 
ــی اشــاره داشــت. صــدای  جوامــع غرب
ضعیف تــر کــه نســبت بــه راه هــای 
ــه  ــا آن هــا ب ــا ب ــود و ســرانجام حت ــی مشــکوک ب غرب
ــرای  ــی ب ــت وجوی راه ــت، در جس ــت برخاس مخالف
بیــان روشــن و معقوالنه ی حقــوق زنــان در چهارچوب 
ــر از  ــامی )بیش ت ــی و اس ــی، محل ــوی بوم گفت وگ
نقطــه نظــر نوســازی اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی( 
برآمــد. ایــن نوســازی بــرای تمام جامعــه الزم پنداشــته 
ــا حتــا  ــان تنهــا هــدف ی می شــد. بنابرایــن حقــوق زن
ــد  ــمار نمی آم ــه ش ــات ب ــدف اصاح ــن ه اصلی تری
بلکــه هدفــی در بیــن بســیاری دیگــر از هدف هــا بــود. 
ــه  ــتم ب ــرن بیس ــل ق ــف در اوای ــدگاه مختل ــن دو دی ای
ترتیــب توســط شــروی و نســاف بیــان می شــد. مــرگ 
زودرس نســاف و موفقیــت سیاســی و نهــادی شــروی 
و »اتحادیــه طرفــداران آزادی زنــان مصــری« او شــاید 
ــدگاه  ــش دی ــی در پیدای ــل مهم ــال ها از عوام در آن س
غرب گرایانــه ی نهضــت آزادی زنــان در جامعــه ی عرب 
بــه عنــوان دیــدگاه رایــج و بــدون رقیــب عمــده بــود.

ادامه دارد...

آیا خانه داری شغل ذاتی زن است؟

ادامه از صفحه ۱ ادامه از صفحه ۴

حسین احمدی

شبانه دوران؛ دختری که... زنان در مسیر تاریخ



ســر کار آمــدن راحــت شــدم. مهــم نیســت کــه بــی کار 
ــم  ــه بمان ــر در خان ــن  بیش ت ــس از ای ــم پ ــدم. می توان ش
و بچــه داری کنــم یــا بهتــر آشــپزی کنــم. امــا یــک مــرد 
هرگــز چنیــن تصــور نمی کنــد. بــی کار شــدن از بیــرون 
بــرای مــرد ننــگ اســت و مــردان همیشــه نگران انــد کــه 
ــر  ــان کم ت ــی زن ــد ول ــی را از دســت دهن ــادا کار بیرون مب
ــرد  ــن رویک ــد. ای ــه می گردن ــرون از خان ــال کار بی دنب
زنــان خــوب نیســت زیرا بــه بقــای نقــش  خانــه داری به 

ــد.« ــک می کن ــان کم ــی زن ــغل ذات ــوان ش عن
هراس دختران از  خانه داری

ــک  ــا در ی ــت. او روزه ــک اس ــدس، پزش ــم مق مری
مرکــز صحــی کار می کنــد و بقیــه وقتــش را مصــروف 
آمــوزش زبــان و کارهــای خانــه اســت. مریــم پابه پــای 
ــد. او  ــه داری می کن ــواده اش  خان ــای خان ــر اعض دیگ
ــرای پیشــبرد زنده گــی  ــه هفته نامــه نیــم رخ گفــت: »ب ب
نیــاز نیســت نقش هــا را بــه گونــه ای تعریــف کنیــم کــه 
ــرون  ــی در بی ــه کس ــد و چ ــه بمان ــی در خان ــه کس چ
ــر عرفــی کــه در میــان خانواده هــای  کار کنــد. امــا بناب
افغانســتانی مــروج اســت،  بیش تــر زنــان پــس از ازدواج 
شغل شــان را از دســت می دهنــد و تبدیــل بــه زن 
 خانــه دار می شــوند. ایــن هــراس در دختــران جــوان نیــز 
وجــود دارد کــه مبــادا پــس از ازدواج تبدیــل بــه یــک زن 
 خانــه دار شــود و دیگــر فرصت هــا را از دســت بدهنــد.«
امــا مریــم خــودش را از ایــن قاعــده مســتثنا 
می کنــد. او می گویــد: »در زنده گــی متأهلــی ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه در مواقعــی مــا میــان دو 
ــرون و  ــغل بی ــی ش ــم؛ یعن ــر کنی ــخت گی ــاب س انتخ
کارهــای خانــه. امــا مدیریــت ایــن اوضــاع وابســته بــه 
توانمنــدی خــود زنــان اســت. مــا بایــد کار بیــرون را از 
کار خانــه تفکیــک کنیــم یعنــی نــه به خاطــر  خانــه داری 
ــه  ــرون ک ــرای کار بی ــه ب ــم و ن ــا کنی ــان را ره ــغل م ش
درآمــد نقــدی دارد، از انجــام امــور خانــه بــاز بمانیم. من 
بــه خــود باورمنــدم کــه پــس از ازدواج هــردو را همزمــان 
ــال  ــدرت اعم ــز ق ــی نی ــرد و کس ــم ک ــت خواه مدیری

ــت.« ــد داش ــن را نخواه ــر م ــت ب محدودی
ــورت  ــه ص ــا ب ــیم نقش ه ــری؛ تقس ــوی براب الگ

ــه عادالن
ــا  ــد راهگش ــانی می توان ــری انس ــان، براب ــاور آرم ــه ب ب
باشــد. تقســیم کارهــا میــان زنــان و مــردان بــه گونــه ی 
منصفانــه باشــد و بــر ســر مســایل کاری داخــل و بیرون 

از خانــه تفاهــم داشــته باشــند.
در همیــن حــال، نازیــه در مــورد کلیــت فرهنــگ 
جامعــه ســخن نگفــت چــون روش و امکانــات زنده گی 
هــر خانــواده ای متفــاوت اســت. امــا در مــورد زنده گــی 
ــرون از  ــم در بی ــن ه ــت: »م ــان گف ــا آرم ــودش ب خ
خانــه در یــک اداره کار می کنــم و هــم در داخــل خانــه 
مســؤولیت هایی را بــه دوش دارم. بــا آنکــه امیــن نیــز در 
ــی را  ــه کارهای ــی در خان ــری دارد ول ــغل دیگ ــرون ش بی
انجــام می دهــد کــه جامعــه مختــص بــرای مــن تعریف 
کــرده بــود. مــن بــه عنــوان زن شــاغل در خانه زیــاد کار 
ــه  ــادی از کارهــای خان ــن بخــش زی ــدارم، چــون امی ن
را انجــام می دهــد. بــا آنکــه کارهــای مــا تقســیم شــده 
نیســت ولــی امیــن ضمــن بچــه داری، کارهایــی مثــل 
شســتن لبــاس و پختــن غــذا و گــرم کــردن بخــاری در 

ــرد.« ــه عهــده می گی ــز ب زمســتان را نی
نازیــه می گویــد اگــر بــا چنیــن تفاهمــی بــه پیــش 

ــه  ــز دوگان ــل هرگ ــاغل و متأه ــان ش ــش زن ــم نق بروی
نمی شــود: »نقــش مــن دوگانــه نشــده؛ زیــرا در خانــه ی 
مــا درک متقابــل و نگاه انســانی وجــود دارد. ایــن دیدگاه 
وجــود نــدارد کــه زن بایــد  خانــه داری کنــد، و ایــن نــگاه 
هــم وجــود نــدارد کــه چــون زن در بیــرون کار می کنــد 

پــس کل کار  خانــه داری بــه دوش مــرد بیفتــد.«
ولــی ســکینه ســخی در مــورد ریشــه های تفکیک 
ــا  ــأله تنه ــد: مس ــیت می گوی ــاس جنس ــا براس نقش ه
ــرون  ــه داری و کار بی ــای  خان ــه نقش ه ــت ک ــن نیس ای
ــه  ــد ب ــرد باورمن ــر م ــا اگ ــود، حت ــیم ش ــه تقس عادالن
ــرد،  ــز بپذی ــه داری را نی ــور  خان ــود و ام ــدا ش ــری پی براب
وقتــی زن در بیــرون از خانــه مــی رود در محــل کار دچار 
تبعیــض اســت. حتــا در جوامــع زن ســاالر و باورمنــد 
ــت  ــل اس ــک معض ــن ی ــز ای ــیتی نی ــری جنس ــه براب ب
ــه  ــر در نظــر گرفت ــه مــرد کم ت کــه معــاش زن نســبت ب
ــان  ــد زن ــر می کنن ــوز فک ــون هن ــرا؟ چ ــود. چ می ش
مســؤول تأمیــن خــرج خانه نیســتند پــس معاشــی را در 
نظــر بگیریــم کــه بشــود بــا آن دســت خــرج روزمــره اش 
ــه آن  ــان ب ــداز کنــد. درحالی کــه زن ــا پس ان را تأمیــن و ی
پــول نیــاز دارنــد تــا خــرج خانواده شــان را بپــردازد و بــه 

برنامه هــای بلندمدت شــان برســند.«
فرهنگ ســازی؛ خودآگاهــی و آموزش دهــی از 

ــق معــارف طری
ــری انســانی  ــه براب ــی و باورمنــدی ب ــری طلب فکــر براب
از کجــا بیایــد تــا نقش هــای کاری، مکلفیت هــای 
خانواده گــی و مســؤولیت های اجتماعــی براســاس 

ــود؟ ــک نش ــیت تفکی جنس
امیــن آرمــان کــه توانســته تقســیم بندی نقش هــا 
در خانــه و بیــرون براســاس تفکیــک جنســیت را زیرپــا 
گاهــی  کنــد، باورمنــد اســت کــه ایــن برابرخواهــی از آ
ــرد  ــه ف ــی ک ــا زمان ــد: »ت ــؤولیت می آی و از درک مس
ــد،  ــواده را نشناس ــه و خان ــود در جامع ــؤولیت خ مس
نمی توانــد بــه ایــن باورمنــدی دســت یابــد. شــما فکــر 
ــتید  ــر« اس ــیت برت ــرد »جنس ــوان م ــه عن ــد ب می کنی
یــا بــا خانم هــا برابریــد؟ درک ایــن مســأله بســیار 
ــه  ــم در جامع ــگ حاک ــنت ها و فرهن ــت. س ــاده اس س
تفاوت هــای جنســیتی را بــه بــار آورده و اگــر در جایــی 
ایــن فرهنــگ و اجتمــاع بــه زنــان ظلــم کــرده، مــن بــه 
عنــوان یــک انســان نبایــد ایــن ظلــم را اعمــال کنــم! در 
جامعــه ی مــا بــه ویــژه زوج هــای جــوان کــه اکثــر زن و 
مــرد شــاغل اســتند پیــش از ازدواج  بیش تــر روی خــود 
عشــق تمرکــز دارنــد. امــا بعضی چیزهــا را تجربــه ثابت 
ــاب  ــه انتخ گاهان ــدا آ ــز در ابت ــر همه چی ــد. اگ می کن
ــؤولیت های  ــه مس ــش از ازدواج ب ــان پی ــود و جوان ش
فکــر  ازدواج  فرهنگــی  و  خانواده گــی  اجتماعــی، 
ــپ  ــم گ ــس از ازدواج ه ــای پ ــد، روی مکلفیت ه کنن
می زننــد. بایــد مشــخص کنند کــه در انجــام امــور خانه 
و همــکاری بــرای رشــد همدیگــر کار کننــد؛ نــه این  کــه 
ــا روی دوش  ــنگین و مکلفیت ه ــار س ــس از ازدواج ب پ

یــک طــرف بیفتــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــز باورمن ــخی نی ــکینه س س
ــل  ــد فرهنگ ســازی شــود: »رســانه هایی مث ــر بای تغیی
ــد  ــت بای ــد. دول ــن مســایل بپردازن ــه ای شــما)نیم رخ( ب
ــا براســاس  ــک نقش ه ــن تفکی در نصــاب آموزشــی ای
جنســیت را تغییــر دهــد و کــودکان را باورمند بــه برابری 

ــاورد.« انســانی باربی
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عرفــی گذشــته کــه زنــان بی ســواد پذیرفتــه بودنــد بیرون 
شــویم. 

بچه داری و مردان  خانه دار
ــت.  ــی اس ــر از کار بیرون ــغل مهم ت ــک ش ــه داری ی  خان
ــای  ــن کاره ــوارترین و مهم تری ــی از دش ــه داری یک بچ
 خانــه داری اســت کــه مکلفیــت طبیعــی زنــان شــمرده 
ــادی و  ــاز م ــچ امتی ــتان هی ــان در افغانس ــود. زن می ش
معنــوی از ایــن جهــت دریافــت نمی کننــد. امیــن آرمان 
تــا یــک هفتــه پیــش کــه دو ســاله گی ماهان)پســرش( 
را جشــن گرفتنــد، حــدود پانــزده مــاه در خانــه نشســته 
ــود  ــچ گاه خ ــد »هی ــت. او می گوی ــرده اس ــه داری ک بچ
ــه  ــم ک ــرار نمی ده ــه( ق ــادر ماهان)نازی ــل م را در مقاب
ــج و  ــم. چــون رن ــرورش بچــه ســهم گرفت ــدر در پ چق
ســختی هایی کــه یــک زن از زمــان آبســتن تــا تولــد و در 
جریــان پــرورش بچــه متحمــل می شــود بــا نــان آوردن 
از نانوایــی یــا شســتن ظــرف و لبــاس جبــران نمی شــود. 
امــا در مــدت پانــزده مــاه کــه نازیــه در بیــرون کار 
ــود، حــدود  می کــرد و مصــروف درس هــای خــودش ب
هفتــاد درصــد کارهــای پــرورش بچــه از شســت ورفت 
ــه  ــی نازی ــه دوش داشــتم ول و خوردوُخفــت ماهــان را ب
ــی کشــیده کــه نمی شــود نقــش  دردهــا و بی خوابی های
خــودم را بــا او قیــاس کنــم. بــا آن هــم تــاش مــا ایــن 
ــه ی  ــه گون ــه داری را ب ــؤولیت های  خان ــه مس ــت ک اس
عادالنــه انجــام دهیــم. بیــش از یــک ســال چــه زمانــی 
کــه نازیــه در اداره ی کار بــوده و چــه زمانــی کــه در خانــه 
ــورش را  ــردم، کوک ــدل ک ــان را ب ــر ماه ــن پمپ ــوده، م ب
شســتم و برایــش شــیر دادم، خوابانــدم و بغلــش کــردم. 

بــه جــای او فکــر کنــد و تصمیــم بگیــرد. دوره ی قیمان 
اســت، دوره ی اولیاســت، از جملــه اولیــای فقیــه: زیــر 
نام هایــی چــون پــاپ، شــیخ، مفتــی، مرشــد، کاهــن و 

َشــَمن.
ســودجویان عرصــه ی ادبیــات در افغانســتان 
همان گونــه کــه در بــاال یــاد شــد بــا پوده اندیشــی 
روشــن فکرانه در دهــه ی هفتــاد و هشــتاد، بــدون شــک 

رســالت مند  و حافــظ اصالــت ادبیــات  می داننــد. 
درحالی کــه ایــن عــده یــا نمی داننــد کــه ادبیــات 
ــد و اصالــت  ــی چــه را  می گوین چیســت و رســالت ادب
ــد  ــه  می خواهن ــه زیرکان ــا این ک ــت؟ ی ــات در چیس ادبی

ــد. ــار نرجانن ــد و هــم دل ی ــه دســت آرن هــم لعــل ب
ــا  ــه اروپ ــات جوامــع مختلــف از جمل ــخ ادبی تاری
ــاهده  ــت مش ــه وضاح ــد ب ــه  می نمایی ــی مطالع را وقت
ــا   می کنیــد کــه نویســنده گان، شــاعران و خبرنــگاران ب
داشــتن حــس خدمــت بــه جامعــه و تحلیــل و توضیــح 
وضــع اجتماعــی، حتــا در جبهه هــای جنگ هــا 
رفته انــد. آن هــا بــه جبهــه رفتنــد تــا داســتان های 
و  بی رحمی هــا  جنــگ،  در  بی عدالتی هــا  جنــگ، 
ــر  ــای درگی ــات آدم ه ــا و احساس ــاوت ها، عاطفه ه قس
جنــگ را مستندســازی کننــد. نــه تنهــا در جنگ هــای 
کشــمکش های  و  جنــگ  در  بلکــه  نظا مــی ، 
ایدیولوژیــک و عقیدتــی نیــز اشــتراک فعــال داشــته اند. 
هرگــز از ابــراز عقیــده و اندیشــه ای کــه بــه نفــع انســان 
و بشــریت بــوده هــراس نداشــتند. ادیبان، خبرنــگاران و 
شــاعران اروپــا هــرگاه تشــخیص داده انــد کــه جامعــه به 
اندیشــه ی نــوی ضــرورت دارد تــا جاگزین اندیشــه های 
کهنــه شــود بــا تمــام تنگ دســتی  بــه تفکــر پرداخته انــد. 
در نتیجــه اندیشــه خلــق کرده انــد. فســادانگیزی و 
ــات  ــه و ادبی ــفه های کهن ــه ها و فلس ــی اندیش بی مایه گ
و فرهنگ هــای گم راه کننــده را بــه بــاد انتقــاد گرفته انــد.
در دوره ی رنســانس اروپــا  می بینیــد که نویســنده، 
فیلســوف، شــاعر، محقــق و تاریخ نــگار همــه دســت به 
دســت هــم دادنــد تــا جامعــه از ســتم کلیســا و پاپ هــا، 

اســت کــه حتــا اگــر یــک مــرد در خانــه و بــی کار هــم 
ــا  ــرد و ی ــهم نمی گی ــچ س ــه هی ــای خان ــد در کاره باش
کم تــر ســهم می گیــرد. وقتــی زن از کار اداری یــا 
ــا  ــردد ب ــه برمی گ ــه خان ــی ب ــاقه ی بیرون ــای ش کاره
خــرواری از ظرف هــای نشســته، لباس هــای کثیــف و 

ــود. ــه می ش ــنه مواج ــه ی گرس بچ
ــت  ــت: درس ــورد گف ــن م ــخی در ای ــکینه س س
ــا  ــا »همه ج ــد ام ــی را دارن ــن توانای ــان ای ــه زن ــت ک اس
کار« ســخت اســت. شــما بــه وفــور زنانــی را می بینیــد 
ــا مأمــور موفــق اســت و در  کــه در اداره یــک رییــس ی
خانــه هــم کل امــور  خانــه داری را انجــام می دهــد. زنــان 
ایــن کارهــا را بنابــر توانایــی و تحملــی کــه دارنــد انجــام 
می دهنــد، امــا ایــن رویــه ناعادالنــه اســت. چــون اگــر 
ــه هــم ادای  یــک مــرد در بیــرون رییــس باشــد در خان
ریاســت را درمــی آورد. ولــی ضــرور اســت کــه دیــد مــا 
نســبت بــه کار زنــان در خانــه تغییــر کنــد. بایــد نقــش 
ــوکات  ــا از آن چ ــود و م ــف ش ــو تعری ــه داری از ن  خان

ایــن ســرایش و نوشــتن چــه چیــزی یــا کــدام اندیشــه را 
 می خواهنــد در جامعــه پیــاده نماینــد. این جــا کاری بــه 
ــر شــاعران«  کاری معشــوقه بازی ها، درد هجــران  »اکث
ــث  ــم. بح ــان نداری ــی ش ــای نوجوان و خاطره پردازی ه
شــعر عاشــقانه بحــث جــدا و کامــل ســلیقه ای اســت. 
این جــا منظــور از آثــار اجتماعــی در ادبیــات  می باشــد.
ــا  ــات م ــه ادبی ــن اســت ک ــن مســأله ای دردآورتری
ــد.  ــدا  می کن ــد پی ــه پیون ــا اندیش ــل ب ــه ی چه در ده
مردم گرایــی و تعالــی و ترقــی جامعه ی جســته و گریخته 
ــی   ــود. ول ــر  می ش ــا ظاه ــعر و تحلیل ه ــتان، ش در داس
ــن  ــژه در بی ــه وی ــه ب پروســه ی سیاسی ســازی در جامع
روشــن فکران از ســوی منابــع خارجــی ســد اندیشــه در 
ادبیــات غیرسیاســی  می شــود. ادبیــات و ادیــب مــا باید 
گاهی داشــته باشــد، روان جامعــه و نیازمندی های  خودآ
عصــرش را درک نمایــد، دارای بینــش ره گشــا و رهبــری 
فکــری باشــد، جامعــه ی خــود را ارزیابــی  دقیــق کنــد 
گاهــی  ــا خودآ ــی بلکــه ب ــه از راه اندیشــه  های واردات -ن
اوضــاع را پیش بینــی نمایــد- بــا منطــق خــود و بــه دور 
از تقلیــد بــه نتیجــه برســد. امــا عکــس آن، در واقعیــت 
ادبیــات و ادیبــان مــا بــا سیاســت های مزورانــه و 
ســودآور پیونــد پیــدا  می کنــد. ایــن پیونــد را بــه مظهــر 
روشــن فکری و عدالت خواهــی توجیــه  می نماینــد. 
ــه  ــم ک ــت »دوره ای می یابی ــه ی کان ــه گفت ــن دوره را ب ای
ــم  ــروی فه ــود نی ــا خ ــدارد ت ــجاعت ن ــان در آن ش انس

خویــش را بــه کار گیــرد.«
از همیــن رو، شــاعر و نویســنده بــه مثابــه ی فــرد 
ــا  ــد ت نابالغــی اســت کــه قیمــی  برایــش تعییــن کرده ان

در شــهرهای افغانســتان بســیار انــدک مردانــی را 
خواهیــد دیــد که شــبیه مــن بچــه را بــدون مــادرش بغل 

گرفتــه بیــرون بــرود.«
انتخاب  خانه داری

وحیــده، زنی ســت کــه شــانزده ســال عمــرش را صــرف 
آمــوزش کــرد و مصــروف کار در یــک اداره شــد. بــرای 
او شــاغل بــودن و داشــتن اســتقال مالــی حــس خوبی 
داشــت چــون در تصمیم گیــری و صاحیــت داری خانــه 
ســهیم شــده بود. امــا وحیــده ازدواج کــرد و اکنــون یک 
فرزنــد دارد. پــس از ازدواج بــه آمــوزش دوره هــای باالتر 
ــت. او  ــم نرف ــر کار ه ــت و س ــت نگذاش ــی وق تحصیل

اکنــون ترجیــح می دهــد در خانــه بمانــد.
وحیــده در گفت وگــو بــا هفته نامــه نیــم رخ گفــت: 
»ببیــن، مــن دوســت دارم وقتــم را بــا فرزنــدم بگذرانــم. 
روزانــه بــروم باشــگاه زنانــه. وقتــی دلــم هــوای بیــرون 
ــم.  ــاب بخوان ــازی، کت ــهر ب ــروم ش ــرم ب ــا دخت ــرد، ب ک
ــی  ــب می آی ــروی و ش ــح می ــه صب ــه کاری ک ــبت ب نس
ــم در  ــح می ده ــی رود، ترجی ــود م ــه و اوالد از راه خ خان

خانــه بمانــم.«
ــا  ــوده، ام ــه ب گاهان ــن انتخــاب آ ــر ای در ظاهــر ام
ــته  ــش داش ــاب نق ــن انتخ ــان در ای ــرایط کاری و زم ش
ــی  ــی کــه معــاش خوب ــد: »در صورت اســت. او می گوی
داشــته باشــم کــه پــول آن آینــده ام را تحــت تأثیــر قــرار 

ــم.« ــم کار کن ــح می ده ــد، ترجی ده
ــان  ــرد زن ــن رویک ــد ای ــخی می گوی ــکینه س س
ــی اش را از  ــک زن کار بیرون ــر ی ــکال دارد. اگ ــم اش ه
دســت دهــد بــا خیــال راحــت می گویــد: »از جنجــال 

ــازند و  ــی  می س ــالت مند را خال ــات رس ــه ی ادبی عرص
خــود را نیــز بــدون آن کــه متوجــه باشــند پــوک و مــردود 
تاریــخ   می گرداننــد. امــروز شــما کم تــر درادبیــات مــا، 
منشــأ و مبــدأ درد و رنــج مــردم را  می یابیــد. روی گــپ 
ــس  ــل و مجال ــی در محاف ــه وقت ــت ک ــی اس ــا ادیبان ب
روشــن فکری حضــور پیــدا  می کننــد بــا تمــام ُپررویــی 
متعهــد،  ادبیــات  خدمت گــزار  را  خــود  هنوزهــم 

اشــرافیت و اربابــان رهایــی یابــد. نمونــه ی ایــن آثــار را  
در تاریــخ ادبیــات جهــان بــا عینیــت می تــوان دریافــت. 
بــه ویــژه تاریــخ ادبیــات فرانســه، آلمــان و بریتانیــا پــر 
ــه در  ــت ک ــن اس ــب ای ــت. جال ــا اس ــن نمونه ه از ای
دوره ی رنســانس اروپــا وقتــی دســت اندرکاران ادبیــات، 
فلســفه و هنــر علیــه اســتبداد مبــارزه برخواســتند اکثــر 
نویســنده گان و شــاعران از ســوی افــراد مبتذل اندیــش و 
پیــرو کلیســا محکــوم  می شــوند. عناصــر مبتــذل  آن هــا 
ــرای  ــیخ ب ــاه و ش ــتور ش ــه دس ــد و ب ــن  می کنن را نفری
بــه دار آویختــن و ســوختاندن و سنگســار ایــن نخبه گان 
فرهنگــی متحــد  می شــوند. آن هــا را از جامعــه طــرد و 
ــالت مند در  ــن گران رس ــن روش ــا ای ــد. ام ــد کردن تبعی
تمــام عرصه هــا، ادبیــات، فلســفه و هنــر قلــم و کاغــذ 
را در طــاق بلنــد نمی گذارنــد. بلکــه بــا قبــول رنج هــا، 
تحمــل توهیــن و تعبیــد و در عیــن نداشــتن امکانــات 
اقتصــادی  بــه کار و پیــکار خــود ادامــه  می دهنــد. آن هــا 
ــوده  ــش را درک نم ــالت خوی ــه رس ــد ک ــانی بودن کس

بودنــد.
در تاریــخ فرهنگــی مــا نیــز چنیــن کســانی وجــود 
داشــتند. در رنســانس دوره ی ســامانیان، پورســینا 
ــد و شــاه شــود،  ــر بمان بســیار امــکان داشــت کــه وزی
امــا ترجیــح می  دهــد کــه در عرصــه ادبیــات و فلســفه 
ســیاه چال ها  در  را  خویــش  اثــر   170 از  بیش تــر 
بنویســد. بــر عــاوه در همیــن دوره اســت کــه از ســوی 
دین مــداران جاهــل ســرهای افراد نخبــه و پیشــرو بریده 
ــی  ــه می شــود. ول ــه دار آویخت ــا ب و تن هــا ســوزانده و ی
ماننــد پورســینا  و رازی  همــه منافــع  جامعــه، انســان و 
سرزمین شــان را باالتــر از منافــع شــخصی خود دانســته 
اندیشــه و حماســه  می آفریدنــد.  فردوســی ســی ســال 
در فقــر زنده گــی کــرد تــا توانســت دایرةالمعــارف هویت 

ملــی و فرهنگــی و اجتماعــی  مــا را بنویســد.

رویا طاها

آیا خانه داری شغل ذاتی زن است؟

ادامه از صفحه ۱

چرا شاعر و ادیب ما رسالت مند نیست؟

خانــه داری یــک شــغل مهم تــر از کار بیرونــی اســت. بچــه داری 
یکــی از دشــوارترین و مهم تریــن کارهــای  خانــه داری اســت کــه 
ــان در افغانســتان  ــان شــمرده می شــود. زن ــی زن ــت طبیع مکلفی
هیــچ امتیــاز مــادی و معنــوی از ایــن جهــت دریافــت نمی کننــد. امیــن 
ــه پیــش کــه دو ســاله گی ماهان)پســرش( را جشــن  ــا یــک هفت آرمــان ت
گرفتنــد، حــدود پانــزده مــاه در خانــه نشســته بچــه داری کــرده اســت. او 
می گویــد »هیــچ گاه خــود را در مقابــل مــادر ماهان)نازیــه( قــرار نمی دهــم 
ــختی هایی  ــج و س ــم. چــون رن ــه ســهم گرفت ــرورش بچ ــدر در پ ــه چق ک
کــه یــک زن از زمــان آبســتن تــا تولــد و در جریــان پــرورش بچــه متحمــل 
ــران  ــاس جب ــرف و لب ــتن ظ ــا شس ــی ی ــان آوردن از نانوای ــا ن ــود ب می ش
ــرد  ــرون کار می ک ــه در بی ــه نازی ــاه ک ــزده م ــدت پان ــا در م ــود. ام نمی ش
ــای  ــد کاره ــاد درص ــدود هفت ــود، ح ــودش ب ــای خ ــروف درس ه و مص
پــرورش بچــه از شســت ورفت و خوردوُخفــت ماهــان را بــه دوش داشــتم 
ولــی نازیــه دردهــا و بی خوابی هایــی کشــیده کــه نمی شــود نقــش خــودم 
را بــا او قیــاس کنــم. بــا آن هــم تــاش مــا ایــن اســت کــه مســؤولیت های 
 خانــه داری را بــه گونــه ی عادالنــه انجــام دهیــم. بیــش از یــک ســال چــه 
ــوده،  ــه ب ــه در خان ــی ک ــه زمان ــوده و چ ــه در اداره ی کار ب ــه نازی ــی ک زمان
مــن پمپــر ماهــان را بــدل کــردم، کوکــورش را شســتم و برایــش شــیر دادم، 

خوابانــدم و بغلــش کــردم. در شــهرهای افغانســتان بســیار 
انــدک مردانــی را خواهیــد دیــد کــه شــبیه مــن بچــه را بــدون 

مــادرش بغــل گرفتــه بیــرون بــرود.
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بازتاب تمام رخ زنان

شــرقی تقویــت کننــد. بنابرایــن بــا نظــر بســیار 
مشــکوکانه بــه واردات ایدیولــوژی غربــی کــه احتمــال 
داشــت روابــط اجتماعــی را تغییــر دهــد یــا اعتقــادات 
مذهبــی را تضعیــف می کنــد می نگریســتند. آن هــا بــه 
خصــوص نســبت بــه نهضــت طرفــداری از آزادی زنان 
ظنیــن بودنــد و آن را حملــه ی مســتقیم بــه خانــواده بــه 
ــد.  ــی می دیدن ــد اجتماع ــن واح ــوان قدرت مندتری عن
آن هــا بــاور داشــتند کــه بــه منظــور پایــان بخشــیدن بــه 
ــد »ســنت« مســتحکم  ــان بای تســلط و نفــوذ خارجی
شــود و در برابــر هرگونــه کوششــی بــرای تحــول 
اجتماعــی بــه خصــوص در وضع زنــان مقاومت شــود.

نهضت  های زنان مصری

»اتحادیــه   )1947  –  1879( شــروی  هــدی 
ــارچ 1923  ــان مصــری« را در 16 م ــداران آزادی زن طرف
میــادی تأســیس کــرد. قانــون اساســی کــه در اپریــل 
1923 بــه عمــوم معرفــی شــد حــق رأی را محــدود بــه 
ــه  ــن اتحادی ــوم، شــروی ای مــردان نمــود و از قــرار معل
ــرای  ــق رأی ب ــب ح ــرای کس ــارزه ب ــدف مب ــا ه را ب
زنــان بنیــاد نهــاد. موفقیــت سیاســی و نهــادی جنبش 
طرفــداری از آزادی زنــان بــه کســب پیروزی هایــی 
ــی از  ــد. هیأت ــر ش ــی منج ــارکت سیاس ــه مش در زمین
ــاد  ــه »اتح ــوم ب ــس روم موس ــه در کنفران ــن اتحادی ای
بین المللــی زنــان« در مــاه مــی 1923 شــرکت کردنــد. 
ــاده  ــه محــض پی ــود کــه ب ــن ســفر ب در بازگشــت از ای
شــدن از قطــار در ایســتگاه راه آهــن قاهــره، شــروی و 
نبــروی حجــاب خــود را به عنــوان عمــل نمادیــن برای 
آزادی برداشــتند. شــروی، شــاید در تمــام عمــرش برای 

ــود.  ــرده ب ــزی ک ــت برنامه ری ــن حرک ای
اتحادیــه طرفــداران آزادی زنــان اســاس نامه ای 
ــه ی  ــره و کمیت ــأت مدی ــاند و هی ــب رس ــه تصوی را ب
اجرایــی را بــرای پیشــبرد هدف هایــش انتخــاب کــرد. 
ــطح  ــردن س ــاال ب ــد از: ب ــارت بودن ــا عب ــن هدف ه ای

زنــان  روشــن فکری  و  اخاقــی 
ــرای  ــا ب ــودن آن ه ــادر نم ــر، ق صفحه 2مص

تیرباران زنان در شمال کشور؛ رویکرد واقعی طالبان با زنان

زنان در مسیر تاریخ

 نیم رخ 

فاطمــه رجبــی در ولســوالی مقــر والیــت غزنی به 
دســت جنگجویــان گــروه طالبــان افتاد و ســپس منابع 
ــه  ــان داده ک ــی ها نش ــه بررس ــد ک ــام کردن ــی اع محل
ــاران  ــه گلوله ب ــه دار آویخت ــا دســتانش ب ــان او را ب طالب

کرده انــد.
ــای  ــو نیروه ــان عض ــا زن ــه تنه ــان ن ــروه طالب گ
امنیتــی، بلکــه زنــان ملکــی را نیــز بــه جــرم نداشــته بــا 

ــد. ــازات می کنن ــه مج گلول
بــه تاریخ نهم ســرطان ســال گذشــته در ولســوالی 
ــان  ــروه طالب ــان گ ــاب جنگجوی ــت فاری ــار والی قیص
ــار  ــه رگب ــوهر ب ــه ش ــت ب ــام خیان ــه اته ــک زن را ب ی
بســتند و کــودک سه ســاله اش را نیــز کشــتند. نــه تنهــا 
ایــن، طالبــان در نهــم مــاه میــزان امســال در ولســوالی 
ــوی  ــه را جل ــک زن حامل ــت ی ــن والی ــتونکوت ای پش

ــتند. ــش کش ــم دو کودک چش
ــس  ــخن گوی پولی ــورش، س ــم ی ــان، کری آن زم
ــام  ــه ن ــن زن ب ــه ای ــود ک ــه  ب ــه رســانه ها گفت ــاب ب فاری

ــان  ــدر« نهضــت آزادی زن ــوان »پ ــه عن امیــن اغلــب ب
ــروان  ــی از پی ــد. وی یک ــاد می کنن ــرب ی ــان ع در جه
اصــاح طلــب بــزرگ مســلمان، محمــد عبدو بــود که 
همــراه بــا جمال الدیــن افغانی یکــی از شــخصیت های 
مهــم ســنت آزادی خواهــی عــرب بــه شــمار می آمــد. 
 1899 در  زنــان(  امیــن)آزادی  قاســم  کتاب هــای 
ــیدند و  ــاپ رس ــه چ ــن( در 1900 ب ــادی و )زن نوی می
غوغایــی را در بیــن محافظــه کاران برپــا کردنــد. امیــن 
مســایل مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش زنــان -البتــه نه 
در ســطحی بــه پیشــرفته گی مــردان- آزادی و تســاوی 
-بــه اســتثنای مــورد تعــدد زوجــات- حــق کارکــردن 
زنــان بــرای تضمیــن آزادی آنــان را مطــرح کــرد. قاســم 
امیــن در کتــاب دوم خــود بــه انتقادهایــی کــه بــه کتــاب 
نخســتین وی وارد بــود پاســخ گفــت. در اولیــن کتابش 
ــرآن  ــای ق ــر مبن ــتدالل هایش را ب ــان(، اس )آزادی زن
ــود ولــی در دومیــن کتــاب  و اصــول دینــی قــرار داده ب
بــه جــای تفســیر لیبرالــی از مذهــب بــه عقــل و منطق 

آورد. روی 
ملی گرایــان محافظــه کار معتقــد بودنــد کــه 
ــلط  ــا تس ــیده اند ت ــه کش ــی نقش ــای اروپای قدرت ه
ــل  ــی مل ــاختارهای اجتماع ــدازی س ــا بران ــود را ب خ

جمیلــه که ســی ســال داشــت باشــنده ی اصلــی والیت 
بلــخ بــوده اســت. او بــرای دیدوبازدید خویشــاوندانش 
بــه فاریــاب آمــده بــود، امــا در بیــن راه بــه دســت مــردان 
مســلح ناشــناس می افتــد کــه او را از موتــر پیــاده کــرده 
ــرب  ــا ض ــالش ب ــودک خردس ــمان دو ک ــر چش در براب
ــتقل  ــیون مس ــی کمیس ــر والیت ــتند. دفت ــه کش گلول
حقــوق بشــر در والیــت فاریــاب اعــام کــرد که ایــن زن 
ــه اتهــام این کــه شــوهرش ســرباز اردوی ملی ســت،  ب

کشــته شــده اســت.
وابســتگان نیروهــای امنیتــی در همه جــا هــدف 
قــرار می گیرنــد. چنــد مــاه پیشــتر از جمیلــه، دو زن که 
شــوهران شــان عضــو پولیــس ملــی بودنــد در والیــت 
بدخشــان نیــز بــه دســت جنگجویــان طالبــان افتیدند؛ 

یکــی کشــته شــد و دیگــری زخمــی.
ــه  ــا گلول ــور، ب ــمال کش ــای ش ــا در والیت ه ام
کشــتن زنــان بــه یــک امــر عــادی تبدیــل شــده اســت. 
براســاس گزارش هــای دفتــر والیتــی کمیســیون 
مســتقل حقــوق بشــر در والیــت فاریــاب، طــی ســال 
ــا ضــرب  ــان ب ــل زن گذشــته خورشــیدی 28 مــورد قت
گلولــه ثبــت شــده اســت کــه عامــل اکثــر ایــن قتل هــا 
یــا عضــو گــروه طالبــان اســتند و یــا در ســاحه تحــت 

ــد. ــی می کنن ــان زنده گ ــرل طالب کنت
در همیــن حــال، حنیــف رضایــی، والیت ســرپل 
را نیــز بــرای زنــان ناامــن می خوانــد و می گویــد در مــاه 
گذشــته دو زن عضــو پولیــس ملــی توســط جنگجویان 
ــاران شــدند کــه جســد یکــی از  ــان گلوله ب گــروه طالب

آنــان چنــد هفتــه بعــد پیدا شــد.
ــانچارک  ــوالی س ــه در ولس ــت ک ــن درحالی س ای
والیــت ســرپل پــس از محکمــه صحرایــی گــروه 
طالبــان یــک مــرد و یــک زن بــه اتهــام داشــتن روابــط 
ــت  ــدند و سرنوش ــکنجه ش ــت و ش ــروع بازداش نامش

ــت. ــوم نیس ــوز معل ــان تاهن ــی آن ــرگ و زنده گ م
براســاس گــزارش وزارت امــور زنــان خشــونت ها 
علیــه زنــان در افغانســتان طــی نــه مــاه نخســت ســال 
ــه بیــش از 2600 قضیــه رســیده  جــاری خورشــیدی ب
ــاد  ــونت ح ــه خش ــه، 154 قضی ــن جمل ــت. از ای اس
ــر  ــت. بیش ت ــاف اس ــاوز و اختط ــل، تج ــامل قت ش
ــه  ــان ب ــروه طالب ــرل گ ــت کنت ــق تح ــا در مناط قتل ه

ــت. ــور رخ داده اس ــمال کش ــژه در ش وی

ــوال  ــی، ولس ــیف الرحمان رحمان ــه ی س ــه گفت ب
ــودک  ــت ک ــاله هف ــن زن 45 س ــخ ای ــت بل زاری والی
داشــته و در نزدیکــی ســاختمان فرماندهــی پولیــس و 

ولســوالی زاری زنده گــی می کــرده اســت.
ــای  ــا نیروه ــم ب ــن خان ــاط ای ــوال زاری ارتب ولس
امنیتــی را رد می کنــد و می گویــد جنگجویــان طالبــان 
بــا رویکــرد زن ســتیزی کــه دارنــد، ابتــدا او را ربــوده بــه 
ــار  ــه رگب ــپس ب ــد، س ــان بردن ــت کنترل  ش ــق تح مناط

. بستند
ــان  ــان طالب ــا وســاطت مــردم محــل جنگجوی ب
جســد ایــن خانــم را بــه اقوامــش ســپردند، اما داســتان 
ــم  ــا خت ــخ در این ج ــان بل ــر زن ــان ب ــاری طالب گلوله ب

نمی شــود.
ــه  ــی و ب ــع محل ــای مناب ــاس گفته ه ــه براس بلک
ــد ســخن گوی قــول اردوی 209 شــاهین، در یــک  تأیی
مــاه گذشــته زن دیگــری نیــز در ولســوالی زاری توســط 
ــی  ــرم و اتهام ــدام ج ــدون ک ــان ب ــان طالب جنگجوی

ــد، 22 ســال  صفــا و در کمــال حکمــت فرمــان می ران
طــول کشــید. پــس از وی تحموطمس ســوم جانشــین 
او شــد کــه سراســر ســلطنتش بــه جنگ هــای فــراوان 

گذشــت.« 
ــتانی از  ــای باس ــان در تمدن ه ــی زن ــور کل ــه ط ب
ــی،  ــای زنده گ ــی در عرصه ه ــت واالی ــرام و منزل احت

ــدند. ــاران ش ــی و گلوله ب ــه صحرای محکم
امنیــت  تأمیــن  در  امــا  محلــی،  حکومــت 
ــته  ــوده و نتوانس ــاکام ب ــان ن ــژه زن ــه وی ــهروندان ب ش
تاهنــوز زنــان شــمال کشــور را از زیــر رگبــار گلوله هــای 

ــد. ــات دهن ــان نج ــان طالب جنگجوی
ــخن گوی  ــی، س ــف رضای ــال، حنی ــن ح در همی
ــرد  ــن رویک ــد »ای ــاهین می گوی ــول اردوی 209 ش ق
ــی  ــراد ملک ــودکان و اف ــان و ک ــه زن ــت ک ــان اس طالب
را نیــز هــدف حمات شــان قــرار می دهنــد، تمــام 
آدرس  یــک  از  افغانســتان  ناامنــی  و  بدبختی هــا 

می گیــرد.« سرچشــمه  مشــخص)طالبان( 
امــا تیربــاران شــدن پرســونل زن نیروهــای امنیتی 
ــال  ــرطان س ــخ 22 س ــه تاری ــت. ب ــینه دار اس ــز پیش نی
جــاری خورشــیدی نیــز در والیــت غزنــی جنگجویان 
طالبــان یــک پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر را 
اختطــاف نمودند و جســدش را برای خاکســپاری روی 

دســت مــردم گذاشــتند.

هماننــد  زن  خدایــان  مصــر  بودنــد.  برخــوردار 
اســیس)Isis( و مــت)Maat( داشــت. آنــان ســمبول 

ــد.  ــت بودن ــوغ و عدال ــت، نب معرف
فعالیت های زنان در قرن اخیر

ــدا  ــر ابت ــان در مص ــه ی زن ــای آزادی خواهان فعالیت ه
بــا تــاش اصــاح طلبــان دینــی آغــاز شــد. از قاســم 

عابــده 36 ســاله رتبــه ی بریدملــی داشــت و در 
دیپارتمنــت مخابــره قــول اردوی 209 شــاهین کار 
ــز  ــود و او نی ــاله ب ــه 27 س ــل خدیج ــرد. بریدم می ک
ــن قــول اردو کار مــی کــرد. امــا  ــره ای در بخــش مخاب
مــژگان 22 ســاله، دختــر جوانــی بــود کــه کم تــر از یــک 
ــن بســت شــده  ــن قــول اردو تعیی ــه می شــد در ای هفت

ــود. ب
هرســه تــن آنــان در یــک موتــر حامــل ســربازان 
 1399 جــدی   23 سه شــنبه،  روز  ملــی  اردوی 
خورشــیدی در ناحیــه پنجــم شــهر مــزار شــریف، مرکز 
والیــت بلــخ هــدف حملــه تفنگــداران ناشــناس قــرار 

ــد و کشــته شــدند. گرفتن
ــول اردوی 209  ــخن گوی ق ــی، س ــف رضای حنی
شــاهین بــه هفته نامــه نیــم رخ گفــت »در ایــن رویــداد 
دو تــن دیگــر از همســنگران ایــن بانــوان زخمــی شــدند 
و هــردو فــرد مســلح عامــل ایــن رویــداد از ســاحه فرار 

کردنــد.«
ــاهین  ــول اردوی 209 ش ــخن گوی ق ــد س هرچن
می گوینــد »ســرنخ هایی بــه دســت آمــده تــا بــه 
ــوز  ــا تاهن ــداد برســیم« ام ــن روی هســته ی عامــان ای
ــه حمله هــا مجــازات  ــه خاطــر این گون هیــچ طالبــی ب
نشــده، بلکــه وزارت داخلــه می گویــد بســیاری از 
ــاحه  ــه س ــان ب ــه زن ــونت علی ــان خش ــان و متهم قات

ــد. ــرار می کنن ــان ف ــرل طالب ــت کنت تح
تیربــاران شــدن زنــان در سراســر افغانســتان 
ــول اردوی  ــرو ق ــور و در قلم ــمال کش ــژه در ش ــه وی ب
ــه  ــان ب 209 شــاهین بی پیشــینه نیســت. هرازگاهــی زن
بهانه هــای مختلــف زیــر رگبــار گلولــه قــرار می گیرنــد 

ــدارد. ــی ن ــان در پ ــی یادش ــز فراموش ــزی ج و چی
آقــای رضایــی می گویــد زنانــی کــه عضــو اردوی 
ــه  ــورد حمل ــد م ــه ی هدف من ــه گون ــتند ب ــی هس مل
ــراد  ــه اف ــان ک ــه زن ــا بقی ــد، ام ــرار می گیرن ــان ق طالب
ملکــی هســتند بــه خاطــر اختاف هــا و جنجال هــای 
ــوند. ــته می ش ــار بس ــه رگب ــه ای ب ــی و قبیل خانواده گ

براســاس گفته هــای منابــع محلــی در اوایــل هفته 
گذشــته در ولســوالی زاری والیــت بلخ نیــز جنگجویان 
ــام  ــه اته ــد و ب ــه اش ربودن ــک زن را از خان ــان ی طالب

ارتبــاط بــا نیروهــای امنیتــی گلوله بــاران کردنــد.

فعالیت های اجتماعی- سیاسی زنان در مصر
در مصــر باســتان هماننــد ســایر تمدن هــا، حکومــت 
توســط مــردان اداره می شــد، منتهــا گاهــی بنابــر 
شــرایط خــاص، زنــان زمــام امــور را بــه دســت 
ملکه هــا  حکومــت  از  نمونه هایــی  می گرفتنــد. 
ــن  ــت در ای ــل دوران ــود دارد. وی ــر وج ــخ مص در تاری

می نویســد: خصــوص 
»حتشپســوت، دختــر شــاه تحــو طمــس لــول در 
حالــی کــه ســی ســال از دوران ســلطنت پدر گذشــت، 
بــه عنــوان شــریک در ســلطنت پــدر بر تخت ســلطنت 
نشســت، وی پــس از شــاه، شــوهر و بــرادر ناتنــی وی 
بــه ســلطنت رســید و... خــود بــه تنهایــی به ســلطنت 
ــت  ــه زن اس ــن ک ــز ای ــه ج ــرد ک ــت ک ــت و ثاب پرداخ
هیچ گونــه تفاوتــی بــا شــاهان نــدارد. وی بی آنکــه بــه 
اســتبداد و خودکامه گــی توســل جویــد امنیــت و نظم را 
در داخــل کشــور برقرار ســاخت و بدون آنکه خســارتی 
ببینــد صلح خارجــی را حفظ کــرد. بــازار تــازه ای برای 
تجــارت مصــر بــاز کــرد و وســایل  رفــاه و لذایذ تــازه ای 
بــرای ملــت خــود آمــاده ســاخت. بــا نصــب کــردن دو 
مجســمه ی بــزرگ با شــکوه بــر زیبایــی کرنک افــزود. 
در دیرالبحــری معبــد عظیمــی  را کــه پــدرش اندیشــه 
ــد  ــاره ای از معاب ــاد و پ ــا نه ــت  بن ــاختن آن را داش س
قدیمــی  را کــه بــه دســت هیکســوس ها  ویــران شــده 
بــود آبــاد کــرد. آن گاه در پایــان کار بــرای خــود گــوری 
بســیار منقــش و مخفــی در میــان تپه هــای شــنی 
ســاحل باختــری نیــل، در آنجــا کــه بعــدن به نــام دره ی 
ــد،  ــده می ش ــوک( نامی ــاهان)وادی مقارالمل ــر ش مقاب
بنــا کــرد. جانشــینان وی در ســاختن مقبره هــای خــود 

از او پیــروی کردنــد.
ــح و  ــه در صل ــه ک ــن ملک ــورداری ای دوران کش

پژوهش

حسین رهیاب بلخی

پژوهش

قسمت بیست و هشتم

ــان در  ــدن زن ــاران ش تیرب
ــژه  ــه وی ــتان ب ــر افغانس سراس
در شــمال کشــور و در قلمــرو 
قول اردوی 209 شــاهین بی پیشــینه نیســت. 
هرازگاهــی زنــان بــه بهانه هــای مختلــف زیر 
رگبــار گلولــه قــرار می گیرنــد و چیــزی جــز 

فراموشــی یادشــان در پــی نــدارد.
ــه  ــی ک ــد زنان ــی می گوی ــای رضای آق
عضــو اردوی ملــی هســتند بــه گونــه ی 
هدف منــد مــورد حملــه طالبــان قــرار 
می گیرنــد، امــا بقیــه زنــان کــه افــراد 
ــا و  ــر اختاف ه ــه خاط ــتند ب ــی هس ملک
جنجال هــای خانواده گــی و قبیلــه ای بــه 

رگبــار بســته می شــوند.

فعالیت هــای آزادی خواهانــه ی زنــان در مصــر ابتــدا بــا تــاش اصــاح طلبــان دینــی آغــاز شــد. از قاســم امین اغلب بــه عنــوان »پدر« 
نهضــت آزادی زنــان در جهــان عــرب یــاد می کننــد. وی یکــی از پیــروان اصــاح طلــب بــزرگ مســلمان، محمــد عبــدو بود کــه همراه 
بــا جمال الدیــن افغانــی یکــی از شــخصیت های مهــم ســنت آزادی خواهــی عــرب بــه شــمار می آمــد. کتاب هــای قاســم امیــن)آزادی 
زنــان( در 1899 میــادی و )زن نویــن( در 1900 بــه چــاپ رســیدند و غوغایــی را در بیــن محافظــه کاران برپــا کردنــد. امیــن مســایل مربــوط بــه 

آمــوزش و پــرورش زنــان -البتــه نــه در ســطحی بــه پیشــرفته گی مــردان- آزادی و تســاوی -بــه اســتثنای مــورد تعــدد زوجــات- حــق 
کارکــردن زنــان بــرای تضمیــن آزادی آنــان را مطــرح کرد
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