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مینا کشورکمال ،فمنیست ،فعال سیاسی،
نویسنده و بنیانگذار اولین تشکل مستقل
زنان افغانستان که در سن  ۳۲سالگی در
پاکستان ترور شد.
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 آمنه امید

تعریف هویت
با قانون عدالت
هویـت؛ یکـی از مقولههـای اساسـی و کاربـردی در عرصـهی شـناخت
«انسـانیت انسـان» ،منافـع فـرد و جامعـه ،در حـوزهی سیاسـی اسـت.
هویـت فـردی (جنسـی) تکمیـل کنندهی هویـت قومی اسـت و هویت
قومـی (تبـاری) تأمیـن کننـدهی هویـت ملـی (رسزمینـی) اسـت .بـه
عبارتـی دیگـر؛ وقتـی از هویـت فـرد و جامعـه سـخن گفته و یا پرسـیده
میشـود منظـور از کیسـتی و چیسـتی انسـانیت فـرد و جامعـه اسـت و
اینکـه فـرد و جامعـه از کدام قوم اسـت ،بـا چه زبانی تکلـم میکند ،به
چه گروههای تباری وابسـته و پیوسـته اسـت ،در کدام رسزمین زیسـت
کـرده اسـت ،بـه کـدام کشـور و جغرافیا تعلـق دارد و در خلـقِ فرهنگ و
متـدن بـر ،چـه نقـش انسـانی و جایگاه جهانی داشـته اسـت؟
قانـون؛ مجموعـه احـکام ،دسـتورها و مقررههـای اسـت کـه در جهـت
برقـراری نظـم اجتامعـی و انضبـاط سیاسـی در جامعـه و کشـور ،وضع
میشـود .هـدف و ماهیـت هـر قانونـی بـه شـمول قوانیـن اساسـی و
مدنـی ،محافظـت از هویـت و تأمیـن منفعت فرد و جامعهی انسـانی در
جهـت رسـیدن بـه رضایت از زندگـی برای ابنـای بر اسـت .قانونیکه
نتوانـد از هویـت فـرد محافظـت کنـد و منفـت فـرد و جامعه بـا وجود آن
تأمیـن نشـود؛ در حـد یقیـن منیتوانـد زمینـه سـا ِز زندگـیِ بهـر بـرای
فـرد و جامعـه باشـد کـه در ایـن صـورت ،دیگـر قانـون گفته منیشـود.
عدالـت؛ قانـون ،قاعـده و چارچوب کلی برای تضمین هویت (انسـانیت
انسـان) و تأمیـن منفعـت انسـانی فـرد در جامعـهی سیاسـی (ملـت) و
جغرافیـای سیاسـی (کشـور) اسـت .قانـون عدالـت ،بنیـاد و اسـاس
همـهی قوانیـن اسـت .هـر قانونـی کـه وضـع میشـود بـرای تأمیـن
عدالـت اسـت .قانـون عدالـت بـرای تأمیـن عدالـت بیان بسـیار روشـن
و رصیـح دارد و تأکیـد میکنـد کـه هـر چیـز ،هـر پدیـده و هـر مقولـه
بایـد رسجـای خـودش باشـد تـا بـا ماهیـت و معنـای خـود ،تعریـف و به
رسـمیت شـناخته شـوند.
درقانـون عدالـت؛ هویـت جنسـی بـا معنـا و نقـش خـودش ،هویـت
قومـی بـا مفهـوم و ماهیت خـودش و هویت ملـی با کارکـرد و الزامهای
خـودش بایـد قابـل اعتنـا و مـورد اعتبـار قـرار گیرنـد تـا عدالـت تأمیـن
شود.
در تعریـف هویـت با قانـون عدالت؛ هویـت منفعت اولیهی انسـانیِ فرد
و جامعـه بـرای رسـیدن بـه هـدف (رضایـت از زندگـی) اسـت و«عدالت
تنهـا قاعـدهی الـزام آور» و قانون اسـتواری اسـت که میتوانـد از هدف
ِ
هویـت فـرد ،اول برای
(رضایـت از زندگـی) پـاسداری کنـد .طوریکـه
شـناخت و تثبـت وجـود خود بـرای خود متجلـی باشـد و دوم در جهت
بـه رسـمیت شـناخنت وجـود و منفعت انسـانی فـرد در جامعه ،کشـور و
جهـان ،مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
از منظـر خـدا بـاوری؛ جایـگا ِه عدالـت بعـد از جایـگا ِه خـدا قـرار دارد.
زیـرا خـدا خـود گفتـه اسـت کـه همـهی پندارهـا ،رفتارهـا و گفتارهـای
انسـانها ،به شـمول قوانین وضعی در جوامع انسـانی بایـد در چارچوب
قاعـدهی عدالـت ،توصیـف ،تبییـن و تجویز شـوند.
ِ
اهمیـت قاعـدهی عدالـت در همهی متـون مقدس با
بـه همیـن دلیـل؛
تکـرار بیـان گردیـده و بـه خصـوص در قرآن کریـم بیشتر از سـیوچهار
بـار بـه رعایت عدالت تأکید شـده اسـت.
بنابرایـن؛ سیاسـت و حکومـت بـا هویـت فـرد و جامعـه ،اعتبـار و معنـا
پیـدا میکنـد .سیاسـت برای آن علم سیاسـت اسـت تا راههـای متثیل
هویـت در جهـت تأمیـن منفعت انسـانی را شناسـایی و بـرای نیل به آن
بـه فـرد و جامعـه آموزش میدهـد .حکومت برای آن علم مدیریت اسـت
کـه بـا بـه رسـمیت شـناخنت تعدد هویـت و تکـر منفعـت انسـانها در
جامعـهی سیاسـی (ملـت) در تأمین منافـع کل و تجلی هویت انسـانی
اعضـای ملـت در وفـاداری به هویت (نـام و نقش رسزمینـی) جغرافیای
سیاسـی ،اهتامم ورزد.
قانـون عدالـت در پـاسداری از اهمیـت و اصالـت هویـت ،بـه روشـنی
و جدیـت حکـم میکنـد کـه افغـان یـک هویـت قومـی و پشـتون هـم
یـک هویـت زبانـی اسـت کـه بایـد رسجـای خودشـان قرارگیرنـد.
ِ
دیگرماننـد هـزاره ،ازبیـک ،تاجیـک و...
چنانچـه هویتهـای قومـی
ِ
مانند پارسـی ،ترکمنی ،نورسـتانی ،پشـهیی و ...رس
هویتهـای زبانـی
جـای خودشـان انـد .بـا رس جـا قـرار گرفـنت هویتهـای قومـی و زبانی؛
بنابرقاعـدهی عدالـت و اصـل «تفاهـم درونـی و امنیـت بیرونـی» در
وفـاداری بـه هویـت رسزمینـی خراسـان ،هویتهـای ملـی و جنسـیتی
تأمیـن میشـوند.

من اگر قوی هستم یک
زنم و با زنانه گی ام همان
توانایی ها را دارم ،لذا مرا
با هویت خودم تعریف
کنید .اگر مردی از صفات
زنانه خجالت می کشد منم
از صفات مردانه خجالت
می کشم.

زن در بین چادری

یک موجود عاطل وباطل هست
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جنسیت

منبع :سایت توانا

من زنی هستم
که دیگر بیدار گشتهام
«مـن زنـی هسـتم کـه دیگـر بیـدار
گشـتهام ،راه خـود را بازیافتهام و هرگز
بـر منیگـردم».
مینـا کشـور کـامل در سـال  ۱۳۳۳خورشـیدی در شـهر کابل
دیـده بـه جهـان گشـود .او بنیانگـذار و رهـرب اولیـن تشـکل
مسـتقل زنـان افغانسـتان بـه نـام «جمعیـت انقابـی زنـان
افغانسـتان» (راوا) بـود .ایـن سـازمان یکـی از سـازمانهای
سـابقهدار زنـان افغانسـتان اسـت کـه هـدف خـود را حقـوق
زنـان و ترویـج دموکراسـی سـکوالر اعـام کـرده بـود .ایـن
سـازمان در سـال  ۱۹۷۷میـادی در کابـل بـه وسـیلهی
مینـا کشـورکامل تاسـیس شـد .ایـن سـازمان هـم بـا رژیـم
کمونیسـتی و هـم بـا مجاهدیـن مخالـف بـوده و بعدهـا از
مخالفـان طالبـان نیـز بـود .راوا هر گونـه بنیادگرایـی مذهبی
را مطـرود میدانسـت .ایـن گـروه اهـداف خـود را احقـاق
حقـوق زنـان و مبـارزه بـرای رسـیدن بـه جامعـهای مبتنـی بـر
دموکراسـی و سکوالریسـم و همچنیـن مبـارزه علیـه هر گونه
افراطگرایـی مذهبـی اعـام کـرده بـود .دفـاع از متامیـت

ارضـی و حقـوق مسـاوی همـهی اقـوام و مذاهـب از
دیگـر اهـداف راوا بـود .مینـا کشـورکامل از نوجوانـی
و دوران تحصیـل هـمواره بـه مشـکات جامعـهی
افغانسـتان نظـر داشـت و از ایـن میـان بـه مسـائل و
مشـکات زنـان افغانسـتان توجهـی ویـژه داشـت .در
ایـن زمـان هنـوز افغانسـتان توسـط نیروهـای بیگانـه
اشـغال نهشـده بـود امـا دولتمـردان افغانسـتان در
جهـت منافـع ملـی کشـور رفتـار منیکردنـد.
کشـورکامل اعتقـاد داشـت که زنـان افغانسـتان مانند
شـیران خفتـهای هسـتند کـه اگـر بیـدار شـوند و بـه حرکـت
درآینـد نقـش عظیمـی در انقـاب سیاسـی و اجتامعـی
افغانسـتان ایفـا خواهنـد کـرد .پـس از اشـغال افغانسـتان به
وسـیلهی شـوروی کشـورکامل از تحصیل در دانشـگاه دست
کشـید و به سازماندهی زنان افغانسـتان در مبارزه با نیروهای
اشـغالگر پرداخـت .کشـورکامل توانسـت تظاهرات وسـیعی
از زنـان بـه راه بیاندازد و علیه سیاسـتهای زمـامداران وقت
اعـراض کنـد .مینـا در سـال  ۱۹۸۱بـه عنـوان مناینـدهی
جنبـش مقاومـت افغانسـتان و بـا دعـوت حزب سوسیالیسـت
فرانسـه در کنگـرهی آن حـزب رشکـت کـرد و پـس از آن از
چندیـن کشـور اروپایـی دیـدن کـرد و با رهـربان آنهـا دیدار
منـود و در مـورد وضعیـت افغانسـتان و زنـان جامعـهاش
سـخن گفـت .کشـورکامل در کنگـره والنـس رشکـت کـرد و
بـا اسـتقبال خوبـی مواجـه شـد .در ایـن نشسـت «بوریـس
پوناماریـوف» رسپرسـت هیـات شـوروی سـابق نیـز رشکـت

داشـت کـه کشـورکامل بـا تـکان دادن دسـتش به نشـانهی
پیـروزی موجـب شـد کـه او تاالر کنگـره را ترک کنـد که این
اتفـاق بازتابـی جهانـی یافت.
مینا در سـاخنت یک بیامرسـتان و آموزشـگاه پرستاری و یک
کارگاه و دو مدرسـه در پاکسـتان بـرای زنـان مهاجـر نقـش
بهسـزایی ایفـا کـرد .کشـورکامل بـا دکـر فیـض احمـد رهرب
سـازمان رهایـی افغانسـتان ازدواج کـرد .آن دو بیشتـر وقت
خـود را رصف مبـارزه کردنـد و امـا بـرای آینـدهی افغانسـتان
بـه یـک راه مشـرک معتقـد نهبودنـد .مینـا دوازده سـال از
عمـر کوتـاه  ۳۲سـالهی خـود را وقف آزادی مردم افغانسـتان
کـرد .او معتقـد بـود کـه بـا وجـود سـایهی شـوم جهالـت
بنیادگرایـی و ابتـذال و فسـاد بیانتهـای بیگانهپرسـتان بـر
زنـان افغانسـتان ،زیـر نـام بـه اصطـاح آزادی و برابـری،
رسانجـام نیـم جامعـه کـه زنـان باشـند بیـدار میشـوند و
درنتیجـه افغانسـتان بیـدار میشـود.
در پانزدهـم دلـو ۱۳۶۵مینـا کشـورکامل در شـهر کویتـه
پاکسـتان توسـط افـراد سـازمان «خـاد» یـا هـامن اداره
خدمـات امنیـت دولتـی بـه قتـل رسـید .مجلـه تایـم در
شـامره فوقالعـاده  ۱۳نوامـرب  ۲۰۰۶خـود در میـان «۶۰
قهرمـان آسـیایی» بـه معرفـی مینـا کشـور کـامل پرداخـت.
تایـم مینویسـد« :مینـا هـر چنـد فقـط  ۳۲سـال داشـت که
کشـته شـد ،امـا او قبـا بـذر جنبـش آزادیخواهانـه زنـان
افغانسـتان را کاشـته بـود کـه بنیـادش را نیـروی دانـش
تشـکیل مـیداد.

سال اول شماره  18دوشنبه  18جدی 1396
تحلیل
 لیا محمدی

هیچ جامعه ی
با زنان خانه نشین به
توسعه نرسیده است.
سـالها پیش زمانیکه تصمیم گرفتم برای همیشـه به افغانسـتان
وطـن و زادگاه پـدر و مـادرم برگـردم ،يكـی از دوسـتانم كـه تجربه
زندگـی در ايـن خاک را داشـت برایم گفت« :دهههـا طول خواهد
کشـید تـا یـک اقلیـت کوچکـی از شـهروندان افغانسـتان بـه ایـن
بـاور دسـت یابنـد که انسـانها به دلیل انسـان بودن شـان دارای
حقـوق ،کرامـت ورشافـت انسـانی هسـتند؛ تـو وقـت مـردهای و
در ايـن جهـان نيسـتی .نـرو و ديوانگـی مکـن .مـن بـه سـخن او
توجـه نکـردم ،بـه هـزار اميـد و آرزو آمـدم بـه کشـورم بـه رسزمینی
کـه سـالها حـرت دوریاش را کشـیده بـودم ،بـه رسزمینـی کـه
حـس میکـردم وقتی برگـردم ممکن اسـت گرد و غبـار جادههای
خاکـیاش بـر رس و رویـم بنشـیند .امـا در عـوض زخـم تحقیـر که
سـالها بـه دلیـل مهاجـرت آزارم داده بـود ،خـوب خواهـد شـد و
دیگـر کسـی بـه مـن بـا نـگاه بیگانـه ،مهـامن نـا خوانـده و افغانی
کثافـت توهیـن نخواهـد کـرد .حـس مـن ایـن بـود کـه وقتـی بـه
وطنـم برگـردم در آن حـق زندگی دارم و زمین و آسـامنش مال من
اسـت و آنجـا بـا فـراغ بـال و خیـال آسـوده «نفـس خواهم کشـید»
کار خواهـم کـرد و زندگـی خواهـم کـرد .امـا چـه اشـتباه بزرگـی
کـرده بـودم مـن کـه فکـر میکـردم توهیـن شـدن در مهاجـرت به
ایـن دلیل اسـت کـه درمکان زندگـی میکنیم که وطن ما نیسـت
و صاحبـان رسزمیـن به خود حـق میدهند مهامنهـای ناخوانده
شـان را تحقیـر کننـد .فهـم مـن ایـن بـود که جـرم من این اسـت
کـه در وطـن دیگـران زندگـی میکنـم پـس مـیروم بـه وطـن
خـودم وطـن پـدرم وطـن مـادرم .امـا ایـن را نهفهمیـده کـه تحقیر
مهاجـران در ایران ،ریشـه در وطن داشـنت آنهـا و بی وطن بودن
مـا نـدارد .هامنگونـه کـه هـزاران انسـان امـروز در رسزمین های
خودشـان زندگـی منیکنند از جمله صدها هزار ایرانی در کشـور
دیگـر مهاجرانـد .امـا نـه تنهـا تحقیـر منیشـوند بلکه پـس از پنج
 شـش سـال صاحب کشـور و پاسـپورت ،حـق رای ،حـق کاندیداو همـه حقـوق دیگـر نیز میشـوند.
حـاال و پـس از سـالها زندگـی در رسزمیـن پـدری میفهمـم کـه
وقتـی کرامـت انسـانی مـاک و معیـار نباشـد حـق دسـته وطبقـه
بنـدی میشـود ،در جایـی کـه کرامـت انسـانی نباشـد ،حـق
انسـان وابسـته بـه ایـن میشـود کـه از کـدام قوم باشـد ،بـه کدام
زبـان تکلـم کنـد و بـه چـه مذهبـی تعلـق داشـته باشـد و مهمتـر
از همـه جنسـیتش چـه باشـد .حـاال و پـس از سـالها زندگـی در
وطـن خـود ،بـه صـورت ملموسـی درک میکنـم که توهین ریشـه
در نـگاه هـا و باورهـای سـنگ شـده جامعـه مـا دارد ،اینجـا بـرای
طیفهـای مختلـف انسـانی ،واژههـای معینـی بـرای تحقیر شـان

وجـود دارد و برجسـته تریـن منونـه آن واژه گانـی چـون سـیاه رس،
عاجـزه ،عیـال ،کـوچ و بچههـا ،بـرای نیمـی از شـهروندان ایـن
کشـور یعنـی زنـان به کار برده میشـود .تـازه این واژه بـرای زنانی
اسـت کـه همـه قوانیـن نانوشـته و تبعیـض آمیـز جامعه مردسـاالر
افغانـی را پذیرفتـه انـد و بـه قـول معـروف پـای خـود را از گلیـم
بافتـه شـده بـرای شـان درازتـر نکـرده انـد .امـا وقتـی نوبـت بـه
زنانـی میرسـد کـه کمر بـرای فعالیتهـای اجتامعی ،سیاسـی و
فرهنگـی بسـتهاند و میخواهنـد صاحـب زندگـی خـود و اثرگـذار
بـر وضعیـت جامعـه باشـند ،آن وقـت مجموعـهای از فحشهـای
رکیـک که منشـا در ذهنیـت مریض دارنـد حواله آنها میشـوند.
واقعیـت درد نـاک ايـن اسـت كـه آن عـده كسـانی كـه در روابـط
روزمـره خـود ماننـد روسـپیان عمـل میکنند و ذهن و ضمريشـان
درگـري چنـن موضوعـات انـد بـرای راحتـی وجـدان معـذب بایـد
رفتـاری پلیدتـر از خـود نشـان دهنـد تـا عرصـه را بر زنـان تنگ تر
کننـد و تـرس از دادن ملکیـت شـان بـر نصـف جامعـه ،آزار شـان
ندهنـد و بـا فکرفرسـوده و ذهـن مریـض خیـال متلـک شـان بـر
زنـان را زنـده نگهدارنـد گلـه و شـكايت نبايـد كـرد .بـرای اينكـه
در جامعـهی كـه در گفتامنهـای فرهنگـی آن قضایـای زیرنافـی
جایـگاه بینظیـری دارد و در چنیـن گفتامنهـای زنان به موضوع
و سـوژههای گفتامنـی تقلیـل مییابنـد چنیـن برخوردهـای درد
آورانـد .امـا عجیـب نیسـتند مـردان ايـن رسزمـن اگـر نتوانسـتند
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زنـان را بکشـند اگرنتوانسـتند بينـی و يـا گـوش شـان را بربنـد و
اگر نتوانسـتند شـكنجه شـان كنند ،خنجـراز زخم زبـان و کلامت
را حوالـه شـان میکننـد خنجـری كـه روح ،عواطـف و احساسـات
شـان را هـدف قـرار میدهـد و جـاد ايـن ميـدان مرد افغانسـتان
است.
تصميـم دارم بـراي ديـدن عزيزتريـن موجـود روی زمـن فرزنـد
دلبنـدم بـه زادگاهام بـروم ،بـه دوسـتم كـه مـرا بـر واقعيتهـای
جامعـه افغانـی واقـف كـرد چـه بگویـم؟ بگویـم کـه در کشـور مـا
روشـنفکرانش بـه ایـن بـاور انـد کـه طالبـان بـه دلیـل ایـن کـه
بالقـوه میتواننـد تروریسـت شـوند ،کرامـت انسـانی ندارنـد و
مردانـش روزه مـره بـه زنـان روسـپی میگوینـد و کـودکان همـه
روزه رس بریـده میشـوند و مـن هنـوز هـم بـاور دارم کـه میشـود
درک و معرفـت حقوقـی و زندگـی انسـانی را اجتامعـی و فرهنگی
سـاخت؟همه اینهـا را خواهـم گفـت امـا در کنـارش ایـن را نیـز
خواهـم گفت که هسـتند مردانی در اين بازار كسـاد انسـانيت كه
بـه برابـری جنسـيتی بـاور دارنـد و تـاش میکننـد برای انسـانی
شـدن جامعـه ،هسـتند مردانـی کـه زن را قبـل از آنکـه زن ببینند
انسـان میبیننـد .هسـتند مردانـی که آن هـا نیز از نـا برابری زن
و مـرد رنـج میبرنـد و معتقدند کـه هیچ پروازی با یـک بال ممکن
نیسـت؛ از یـک دسـت صـدا منیخیـزد و هیـچ جامعـهی بـا زنـان
خانـه نشـین بـه توسـعه نرسـیده اسـت.

جامعه
 مهدی ثاقب
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بیایید از زنان تان
سخن بگویید
نوشـتهی از مهـدی ثاقـب کـه در مـورد همـرش
حمیـرا ثاقـب در صفحـه فیسـبوک اش نوشـته اسـت.
از خوبیهـا و تجربههـای شـیرین کـه داشـتهاند گفته.
در اینجـا مطلـب «بیاییـد از زنـان تـان سـخن بگویید»
مخاطـب مـا مردانـی انـد کـه از نـام زنـان و دخـران
نزدیـکان شـان خجالـت میکشـند.
در مـورد همـه نوشـتم از مـردم ،از جامعـه ،از تـار و
پودهـای پیچیـدهی سیاسـت ،از دردهای زیرین شـهر،
و از لبخندهـای شـگوفه شـده بـر لبـان خسـتهای
ملتـی که هـر روز تاش میکنند شـاد باشـند و زندگی
کننـد امـا در مـورد تو ننوشـتم ،تاثیـر گذارتریـن فرد در
زندگـیام ،کسـی که همـراه و همگامِ روزهای سـخت و
نت
پرتاطم بوده اسـت ...گامهای مشـرک برای سـاخ ِ
کاخـی از خوشـبختیها آرزویـی اسـت کـه ثانیـه ثانیـه
آنرا حـس کردیـم ،استشـامم منودیـم و بـاور کردیـم به
فصـلِ اعتقـاد بـه یک روح باهمـی ،باو ِر شـکل گرفته نه
در تن بل در اندیشـههای م ّواج آزاد زیسـنت و عشـق به
ِ
بخش
روان زال ِل یـک خواهـش بیپیرایه و عمیق و فرح
و روزهـای کاما آسـامنی...
ِ
کلـامت
واژههـای همـر و همـدم و رشیـک زندگـی
تنـگ و فردهای هسـتند کـه ما خـود را منیتوانیم در
البـهالی آن محصـور کنیم ،ما فراتر از جمات هسـتیم،
باالتـر از مفاهیـم سـادهی یـک زندگـی و خاصتـر از
جهانـی کـه دیگـران بـرای مـا میسـازند ،مـا رفیـقِ
روزهـای شـیرینِ یک برابری انسـانی هسـتیم ،انعکاس
ِ
متـام خوبیهـای یـک جهـان،
زایـش شـاهرا ِه وسـیعِ
همفکـری و همدلـی ....امـروز را پـس از سـالها بـرای
تـو مینویسـم ،بیهیـچ مناسـبتی برایـت مینویسـم،
بـرای متـام تاشهـای امیدوارانـه از خوشـیها و
سـعادت ،بـرای تـو و سـه تـنِ مـا کـه زندگـی را معنـای
دیگـر بخشـیدیم ،در خودمـان ،در وجودمـان ،بـرای
خویشـنتهای کـه فقـط بـه لبخندهای مشـرک مان
دلخـوش کردهایـم ،بـه ریشـههای یـک بـاور بـزرگ
بـه رویـش خندههـای پاییـزی ،بـه نگاههـای دخـرانِ
آسـامن ،مبانیـم ،باشـیم تـا ایـن خوشـبختی مسـتدام
مبانـد در قلبهـای کـه بـرای همدیگرمـان میتپـد.
همیشـه مبـان حمیـرای روزهـای آبـی و مبـان در میان
تفاسـیر مقـدس یـک رفاقـت همیشـگی.
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گفتوگو
 گفتوگو ازریحانه رها

زن در بین چادری
یک موجود عاطل و باطل هست
و از جملـه در مـورد بورسـیههای کـه زبـان قـوی کار دارنـد،
حضـور دخـران کمتـر اسـت چـون آنهـا فرصـت بـرای
آمـوزش کمتـر دارنـد .امـا جـدا از ایـن هـم در سـطح رقابت
مـردان ضعیـف سـهم بیشتـر نسـبت به زنـان داشـته و این
بـه خاطـر پشـتبانی تبعیـض آمیـز مـردان در سـطوح بـاال
نسـبت بـه زنـان میباشـد.

پوهنمل شـها فرید؛ لیسـانس و ماسـر حقوق از دانشـگاه
کابـل .همچنـان اسـتاد برحـال در دانشـگاه کابـل و عضـو
شـورای عالـی صلح.
اسـتاد فریـد میگویـد :مـن اگـر قـوی هسـتم یـک زنـم و با
زنانهگـی ام هـامن تواناییهـا را دارم ،لـذا مـرا بـا هویـت
خـودم تعریـف کنیـد .اگـر مـردی از صفـات زنانـه خجالـت
میکشـد منـم از صفـات مردانـه خجالـت میکشـم.
تشـکر از اینکـه وقـت گذاشـتید ،کمـی از خـود و
گذشـتهی تحصیلـی و کاری تـان بـرای مـا بگوییـد:
تشـکر از شـا! مـن در یکـی از والیـات افغانسـتان
(فاریـاب) بـه دنیـا آمـدم .در زمانیکـه مـن پـا بـه جهـان
گذاشـتم هیـچ زن و دخـری در آنجـا بـا سـواد نهبـود.
مـن نیـز دخـر همیـن والیـت بـودم امـا؛ چـون پـدرم یکـی
از روشـنفکران وقـت خـود و بـا سـواد بـود ،آرزویـش ایـن
بـود کـه فرزندانـش درس بخواننـد .در آن زمـان کمتر زمینه
بـرای درس خوانـدن دخـران فراهـم بـود .بـا ایـن حـال
اولیـن دخـران کـه توانسـتند در فاریـاب درس بخواننـد از
اعضـای خانـوادهی مـا بودنـد.
پـدرم هیـچ وقـت تفـاوت بیـن دخـران و پـران خـود قایل
منیشـد ،بنابرایـن زمانکـه مـن بـه سـن رسـیدم کـه بایـد
درس میخوانـدم بـدون کـدام مانـع توانسـتم بـه مکتـب
بـروم و از هـامن امکانـات کـه در آنجـا وجـود داشـت
اسـتفاده کنـم .بعد از امتـام دورهی ابتداییه پدرم خواسـت
فقـط بـه خاطـر درس ما از فاریـاب به جوزجان کـوچ کنیم.
وقتـی بـه جوزجـان آمدیـم مـن و خواهـرم کـه سـه سـال بـه
خاطـر نبـود لیسـه از درس خوانـدن عقـب مانـده بودیـم،
شـامل لیسـهی بـه نام «لیسـه خدیجـه جوزجانی» شـدیم و
بعـد فراغـت از آنجـا در امتحان کانکور مـن و خواهرم اولین
کسـانی بودیـم کـه او توانسـت بـه طـب معالجـوی کامیـاب
شـود و مـن در دانشـکدهی حقـوق دانشـگاه کابـل .در آن
سـال مـا بلندتریـن منـرات را در کانکـور اخذ منوده سـپس
بـه کابـل آمدیـم .در آن روزگار دانشـگاه کابـل اکادمیکتـر
و بهـر از اینروزهـا بـود و در داخـل دانشـگاه بحـث آزار و
اذیت جنسـی وجود نهداشـت و برخوردها در سـطح فضای
دانشـگاهی بود.
از چهگونهگـی قبولـی اسـتادی تـان در دانشـگاه
بگوییـد و همچنـان چـه انگیـزهی باعـث شـد کـه
تدریـس را انتخـاب کنیـد؟ مـن از اوایـل بسـیار عاقـه
داشـتم بـه تدریـس .زمانکـه فـارغ شـدم متـام رشایـط
قانونـی را بـرای اسـتادی داشـتم ،امـا چـون در آن دوران
حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان حاکـم بـود ،شـخص
درخواسـت کننـده بـرای تدریس بایـد عضویت حـزب خلق
را میداشـت کـه مـن نداشـتم ،لـذا مـن نتوانسـتم در کـدر
دانشـگاه کابـل جـذب شـوم و بـه جایـش در کورس اسـتاج
قضـا شـامل شـدم و ایـن کـورس را نیمـه ترک منـودم چون
در کابـل جنـگ رشوع شـد و مـن مجبور شـدم بـه جوزجان
کـه فامیـل آنجـا بـود برگـردم .مـدت یکسـال را بـیکار
بـودم و بعـد یکسـال نامـزد شـدم و ازدواج کـردم و دوبـاره
کابـل آمـدم و اقـدام منودم که در قضا بـه کارم ادامه بدهم،
مدتـی را بـه عنـوان قاضـی کار کـردم امـا نظر به مشـکات
آنزمـان نهتوانسـتم ادامـه بدهم .وضعیت روز بـه روز خراب
میشـد .دوبـاره را کابـل را تـرک منـودم و به والیـت فاریاب
برگشـتم .در فاریـاب بـه عنـوان معلـم رشوع بـه کار منودم.
بعـد شـش مـاه وضعیـت در فاریاب بـه صورت کامـل خراب
و متـام مکاتـب بسـته و جنـگ رشوع شـد .دوبـاره بـه کابـل
برگشـتم و در لیسـه «افشـار» رشوع بـه تدریـس منـودم .بـا
متـام سـختیها تقرینب هفده سـال معلمی کـردم .باالخره
بعـد هفـده سـال معلمـی در سـال  ۱۳۷۴یک دانشـگاهی
خصوصـی بنـام «امهاتاملومنیـن» که مربـوط تنظیم حزب
جمعیـت وقـت بـود رشوع به فعالیت منود و مـن در آنجا به
حیـث اسـتاد حقـوق رشوع بـه کار منـودم .مدتـی در آنجا
کار کـردم و بعـد از روی کار آمـدن طالبـان در سـال ۱۳۷۵
دانشـگاه مسـدود شـد و بـه اجبـار شـش سـال را در خانـه
سـپری منـودم .بعـد از شـش سـال بـا بهـر شـدن انـدک
اوضـاع وزارت تحصیـات عالـی اعـان منـود کـه اسـتادان
دانشـگاه «امهاتاملومنیـن» میتوانند در وزارت تحصیات
عالی راجسـر شـوند .تا آنوقت این دانشـگاه منحل شـده
بـود بنابرایـن اسـتادانش را پـس از سـپری منـودن امتحان
بـه دانشـگاه کابـل جـذب میمنودنـد .تعـداد مـا زیـاد بـود
امـا بعـد امتحـان از ایـن میـان تنهـا سـه نفـر از خانمهـا در
دانشـکدهی حقـوق راه یافتیـم.
فکـر میکنیـد حضـور اسـتادان زن در نظـام آموزشـی
افغانسـتان چهقـدر بـرای حضـور زنـان و دخـرتان در
تحصیـات مفیـده بـوده و اسـت؟ قوانیـن حاکـم در
افغانسـتان قیـد نکـرده کـه تنهـا مـردان میتواننـد اسـتاد
باشـند .امـا بـا اینهـم ما زنان اسـتاد کم داریـم .به صورت
قطعـی حضـور زنان بـرای دخـران مایهی دلگرمی اسـت.
زمانیکـه مـن در دانشـگاه کابـل رشوع بـه تدریـس منودم،
در دانشـکده حقـوق تنهـا چهـار نفـر اسـتاد خانـم بودیـم.
مـدت زمـانرا کـه طالبـان حاکـم بودنـد مـا بـه طـور کامـل
از جامعـه حـذف شـده بودیـم ،وقتـی دوبـاره فرصـت ایجاد
شـد ،مـن اولیـن زن بـودم کـه در دانشـگاه کابـل و فضـای
بیـرون از آن بـدون چـادری بـه بیـرون آمـدم .در آنزمـان
دخـران همـه با چـادری به دانشـگاه میآمدنـد .از روز اول
کـه مـن بـدون چـادری آمـدم در روز دوم و سـوم بـه تدریـج
اسـتادان دیگـر نیـز چـادری شـان را انداختنـد ،این نشـان
دهنـدهی جرئـت بخشـیدن حضـور زنـان در کنـار همدیگـر
اسـت .مـا چـادری را انداخیتـم امـا؛ انداخـنت چـادری بـه

معنـای دور انداخـنت حجـاب نهبـود .مـا حجـاب عرفـی
جامعـه را داشـتیم ولـی چـادری منیپوشـیدیم.
وقتـی تـا ایـن انـدازه پوشـیدن چـادری بـرای تـان نـا
خوشـایند بـود میتوانیـد یـک خاطـرهی تلخـی تـانرا
بگوییـد؟ بله .من خاطراتی بسـیار بدی از چادری دارم .از
جملـه؛ دخـر کان مـن وقتی به سـن بلـوغ رسـید زمانکه
بـرای اولیـن بـار مـن بـه او چـادری پوشـاندم مریـض بـود و
میخواسـتم پیـش داکـر بربم .در بیرون رفـنت چادری دور
پایـش پیـچ خـورد و او محکـم بـه زمیـن افتـاد .هـرگاه کـه
یـک چنیـن اتفاق مـی افتاد مـردان خیـز میزدنـد و زنانرا
بلنـد میکردنـد .در آنروز بـه مـن ثابـت شـد مردانکـه در
جامعـه فسـاد را خلـق میکننـد این برایشـان مهم نیسـت
کـه زن چادری داشـته باشـد یا نهداشـته باشـد .چـون حتا
وقتیکـه من چادری میپوشـیدم هم از سـوی مـردان مورد
آزار و اذیـت قـرار میگرفتـم .در ضمـن؛ مـن بـا چـادری
خـودم را قیـد احسـاس میکـردم و آنرا کـر شـان بـرای
زنـان افغانسـتان میدانسـتم ،چـون دلیـل کـه طالبـان و
در پـی آن مجاهدیـن مـا را از جامعـه حـذف کردنـد و بـه
زنـان افغانسـتان چـادری پوشـاندند ایـن بـود کـه زنـان در
جامعـه مایـهی فسـاد میشـوند لذا مـن منیتوانسـتم ایرنا
بپذیـرم کـه؛ هـر زنـی سـبب فسـاد میشـود .بـه نظـر مـن
عـدهی از زنـان و مـردان عاملین فسـاد هسـتند .امـا اگر ما
در ایـن مـورد بـه صـورت مشـخص جنسـیتی فکـر کنیم که
فقـط زنـان مایـهی فاسـد انـد این به صـورت قطعی اشـتباه
اسـت .در یـک کام :زن در بین چـادری یک موجود عاطل
و باطـل هسـت.
دانشـگاه را بـا توجـه بـه اتفاقـات اخیـر چهقـدر مـکان
امـن بـرای تحصیـات دخرتان فکـر میکینـد؟ دخران
دانشـجو و ماموریـن ،بـه خصـوص دخـران دانشجـو از
لحـاظ امنیـت اجتامعی نه تنها در دانشـگاه کابـل بلکه در
متـام دانشـگاههای دولتـی و خصوصی امینـت ندارند .آزار
و اذیـت جنسـی میبیننـد و در رابطـه به اسـتخدام شـان در
کدرهـا تبعیـض وجـود دارد و همچنـان در ترفیعـات علمـی
بـرای اسـتادان زن نیـز ایـن مشـکل موجـود اسـت .بـه طور
منونـه اسـتادی مـردی کـه مـا بـا هـم رشوع بـه درس و کار
منودیـم ،حـاال او در سـطح پوهنـوال رسـیده و مـن هنـوز
پوهنمـل باقـی مانـده ام .وقتـی مـن در وزارت مـیروم و
حـرف میزنـم میگویـم کـه اگـر من رشایـط کامـل را برای
ترفیعـات علمـی نـهدارم ،بیاییـد یـک اسـتاد مـردی را کـه
در سـطح مـن بـوده و حـاال جایـگاهاش تغییـر منـوده را بـا
مـن مقایسـه کنیـد .اگـر پیـش رفـت یـک اسـتاد از لحـاظ
علمـی فعالیتهـای علمـی اش میباشـد مـن برابـر بـا
متـام مـردان فعالیـت منـودهام .مـن و چنـد اسـتاد زن تنها
اسـتادانی هسـتیم کـه از طرف صبح رس سـاعت دانشـکده
میآییـم .مـن همیشـه رس سـاعت در صنـف حـارضم و
در آخریـن سـاعت کاری ام مـیروم .امـا اکریـت مـردان
اینطـور نیسـتند .آنهـا نـا وقـت میآینـد و وقـت میروند.
ایـن را میتـوان بـا صحبـت و پرسـش از دانشجویـان کـه
اینجـا درس خوانـده انـد فهمید .من همیشـه تـاش کردم
کـه آمادهگـی گرفتـه در صنـف بـروم و بـه انـدازهی توانـم
بـه دانشجویـان پاسـخ بدهـم .ادعـا منیکنـم کـه کامـل
هسـتم ،من ضعفهـای خودم را دارم اما؛ مـا داریم مردانی
را کـه ضعیفتـر از من و مقام شـان باالتـر از من اند .من به
عنـوان یـک اسـتاد هیچوقـت در صنف و منـره دادن تفاوت
بیـن دخـر و پـر قایـل نشـدهام ولـی از برخـورد اسـتادان
مـرد در ایـن مـورد همـه آگاهیـم کـه چهگونـه اسـت.
در رابطـه بـه اینکـه تواناییهـای شـا در مـورد تدریس
و دیگـر مـوارد اگـر بهـرت از یـک اسـتاد مـرد نیسـت
حداقـل برابـر اسـت ،فکـر میکنیـد بـه طـور آشـکار
تبعیـض قایـل میشـوند؟ ایـن خیلـی محسـوس نیسـت،
امـا انتقـاد مـن از دانشـگاه کابـل و بـه صـورت خـاص از
وزارت تحصیـات عالـی کـه در راس قـرار دارد ایـن اسـت
کـه مدیریـت دانشـگاههای افغانسـتان بـه صـورت مکمـل
مدیریـت مردانـه اسـت .تعهـد دولـت این اسـت که تا سـال
 ۲۰۲۰پنجـاه در صـد سـهم زنـان بیشتـر شـود ،امـا حـاال
کـه در سـطوح مختلـف وزارت تحصیـات عالـی یـک در
صـد زنـان حضـور دارنـد .ایـن یک چالش اسـت .در سـطح
تدریـس هـم بـه نسـبت مـردان زنـان کمتـر حضـور دارنـد.
در ایـن مـورد اصلـن توجـه صـورت نهگرفته .متام اسـتادان
راهنـام مـرد اسـت .به صـورت خاص بایـد بگویم کـه آمریت
دیپارمتنتهـا همـه مـردان هسـتند .مـن بـه صـورت واضح
میبینـم که در سـطوح مختلف برخوردها جنسـیتی اسـت.
البتـه بایـد یـاد آور شـد کـه آمـار برخوردهـای جنسـیتی از
سـوی اسـتادان جوان خیلی خیلی کم اسـت اما اسـتادان
کـه از قبـل بودنـد بیشـر سـهیم انـد در ایـن مـوارد .ایـن
یـک درد بزرگیسـت .همچنان در مورد بورسـیهها نیز سـهم
زنـان کمتـر از مردان اسـت .دالیـل متعدد عامل این اسـت

بـا توجـه به متـام فرصتهـا و امکانات که در سـالهای
گذشـته بـرای زنـان فراهـم شـد چـرا هنـوز هـم زنـان
قربانـی بیعدالتیهـا حتـا در اماکـن آکادمیـک
میشـوند؟ دلیـل ایـن چـه بـوده میتوانـد؟ دالیـل
متعـددی وجـود دارد .ما در طول سـالهای گذشـته تاش
کردیـم کـه بـرای زنـان کارهـای زیـادی انجـام بدهیـم امـا
در مقابـل هیـچ کاری بـرای تغییـر ذهنیـت مـردان انجـام
ندادیـم .مـردان هنـوز هـم هـامن دیدگاههـای کلیشـهی
را نسـبت بـه زنـان دارنـد .وقتـی مـا در یـک جلسـهی کان
علمـی هسـتیم ،زمانکـه زنـی میخواهـد حـرف بزنـد از
سـوی دیگـر اسـتادان مـرد بـه نوبـهی خـود صـدا میزننـد
کـه تـو خامـوش بـاش! سـنتهای حاکـم بـه صـورت جدی
روی ذهـن مـردان تاثیـر گذاشـته و جـا گرفتـه اسـت.
وقتـی رییـس جمهـور میگویـد اگـر ایـنکار را انجـام داده
منیتوانیـد رفتـه چـادری بپوشـید و در خانـه مبانیـد ،ایـن
خیلـی حـرف اسـت .وقتی کسـی میخواهد زنـی را تعریف
خـوب کنـد میگویـد کـه بسـیار رفتـار مردانـه دارد .ایـن
درسـت نیسـت مـن اگـر قوی هسـتم یک زنـم و بـا زنانهگی
ام هـامن تواناییهـا را دارم ،لـذا مرا با هویـت خودم تعریف
کنیـد .اگـر مـردی از صفـات زنانـه خجالـت میکشـد منـم
از صفـات مردانـه خجالـت میکشـم .بـه صـورت واضح؛ در
کل رفتـار و دیـدگاه اکریـت از مـردان سـنتی اسـت .ایـن
میتواند رییس دانشـکده حقوق باشـد ،رییس دانشـگاه یا
هـر مـرد دیگـر .البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه زنـان هم در
خانـه بـا همدیگـر در اکر اوقـات رفتار خـوب نهدارند .اینها
همـه نشـان میدهنـد کـه با وجـود شـعارها و خیـز زدنها تا
هنـوز هیـچ کاری بـرای بهبـود وضعیـت زنـان انجام نشـده.
بـه عنـوان یـک زن تاثیـر گـذار و بـا تجربـه در بخشهـای
مختلـف وضعیـت زنان را در چهارده سـال گذشـته چهگونه
بررسـی میکنیـد و همچنـان در مـورد آینـده دخـران در
افغانسـتان چـه نظـری داریـد؟ در مـورد وضعیـت زنـان در
چهـارده سـال گذشـته؛ متـام حرفهـای کـه گفتـم ایـن
مسـئله را روشـن میکنـد .زنـان بـی سـواد زیـاد اسـت و
بـا حضـور چنـد فیصـد انـدک زن بـا سـواد مـا منیتوانیـم
توقـع یـک کار خـوب را داشـته باشـیم .بی سـوادی در این
عـر ایـن نیسـت کـه کسـی خوانـده یـا نوشـته نهتوانـد،
وقتـی کسـی منیتوانـد انتقـاد را بپذیـرد و منیتوانـد برای
تغییـرات در جامعه بکوشـد و توانایی پذیرفـنت دیدگاههای
مثبت را نه داشـته باشـد این بی سـوادی اسـت .با اینحال
گفتـه میتوانیـم کـه یـک در صـد زن بـا سـواد هـم نداریم.
اگـر در افغانسـتان ادعـا کنیـم کـه هفتـاد درصـد مـرد بـا
سـواد داریـم از ایـن میـان بـا سـواد واقعـی بیسـت در صـد
هـم نیسـت .بـه صـورت مشـخص در چهارده سـال گذشـته
زنـان بدتریـن حالـت را داشـتند .مـن در پـای حرفـی زنانی
نشسـتهام کـه شـوهران شـان آنهـا را فروختـه انـد .ایـن
عجیـب نیسـت ،وقتی پـدر دخـرش را به فروش میرسـاند
هیـچ بعیـد نیسـت کـه مردی بـا همـرش ایـنکار را بکند.
تـا زمانکـه مـردان بـا اسـتفاده از صاحیتهـای کـه دیـن
در مـورد سـاالر بـودن شـان نسـبت بـه زنـان داده اسـت تـا
دیـدگاه شـان تغییـر نکننـد مـا همیـن وضـع را خواهیـم
داشت.
میخواهیـم بدانیـم کـه نظـر کلـی شـا در مـورد قضیه
خودکشـی زهـرا و عـدم رای اعتـاد اعضـای پارملان به
نرگـس نهـان چـه اسـت؟ مسـئله هـامن دیـدگاه مردانـه
اسـت .هنـوز مـردان فکـر میکننـد کـه زنـان ضعیـف انـد و
بایـد وابسـته بـه آنهـا باشـند .ما شـاهدیم کـه مردان بسـیار
ضعیفـی رای اعتـامد گرفتنـد امـا خانـم نهـان بـا داشـنت
تواناییهـای نسـبت بـه آن مردان نتوانسـت رای بگیرد .اگر
مقایسـه کنیـم نرگـس نهـان نسـبت به خیلـی از مـردان که
در پارملـان هسـتند توانایـی مدیریـت قویتـر دارد .بدتر از
مـردان زنـان در پارملـان انـد کـه نتوانسـتند به صـورت یک
دسـت واحـد کار کننـد .مـن منیگویـم کـه نبایـد اختـاف
وجـود داشـته باشـد امـا بـدی اینجاسـت کـه رقابتهـا
شـکل منفـی بـه خـود گرفتـه و ایـن صدمـه میزند بـه پیکر
اجتـامع زنان.
در مـورد خودکشـی زهـرا :دالیـل خودکشـی و مشـکات
اکریـت زنـان «بحران اعتامد» اسـت .من خیلـی در جریان
ایـن قضیـه نهبـودم .امـا میفهمم زهرا مشـکات زیـادی را
پشـت رس گذاشـته کـه تـا ایـن مرحلـه خـودش را رسـانده
بـود .ایـن قضیه هـر چه بود و نبـود اما خربی خوشـی برای
دانشـگاه کابـل نبود و نیسـت .من امیدوارم که این مسـئله
بایـد پیگیـری شـود تا روشـن شـدن دالیـل اصلی.
از تجربیـات حضـور تـان بـه عنـوان یـک خانـم در
شـورای عالـی صلـح بـرای مـا بگوییـد :دوازده نفـر زنکه
در شـورای عالـی صلـح هسـتیم تـاش میکنیم کـه متحد
عمـل کنیـم .امـا مثـل هـر جـای دیگـر در بخـش مدیریـت
شـورای عالـی صلـح نیـز حضـور زنـان کمرنـگ اسـت .در
شـورای عالـی صلح هـم در اکریـت اوقات در صـورت عدم
حضـور زنـان تصمیـم گیـری میشـود .بـا اینحال مـا تاش
میکنیـم کـه در ایـن مقاطـع مختلـف تغییراتـی را به وجود
بیاوریـم و همچنـان پشـتبانی مـردان را هـم با خود داشـته
باشیم.

جعدِگیسو

 کریمه شبرنگ

دیگر
دخر رس به هوای مادرم نیستم
دیگر
شعرهایم بوی سبزههای وحشی منیدهد
حاال
زنی هستم غرق شده در متاشای زندگی
در گیسوانم
عریانی یک جزیره پیداست
و گوشوارههایم
دیگر
به اسارت هیچ پروانهای منیاندیشد
خزیدهام در تنهایی یک اتاق
فقط ستارهها
میآیند به دیدارم
و شامگاهان
من به دیداری پرندههای خسته میروم
هر کدام
هیاهوی پنهانی داریم
و پیامهای خسته
در گلوگاهی که
محتاج بوسیدن است
من متام فصلها را ُمرده ام
بیآنکه به ارتفاع خوشبختی نگاه کرده باشم
یا
به وسعت پروازی اندیشیده باشم
ای رستم!
تو روح پهلوانی در شعرهایم دمیدهیی که
بوی سبزههای وحشی منیدهد
یا شاید
تو خواستی دخر رس به هوای مادرم نباشم
و
مادری شوم
از تبار تهمینه...

بـرای بیـرون رفـت از ایـن مشـکات شـا چـه راه حلـی را پیشـنهاد
میکنیـد؟ بـه نظـر مـن فمینیسـم بایـد از دیـدگاه بـه سـوی گفتـامن برده
شـود .بایـد از طریـق ایجـاد گفتوگـو بـرای متـام اقشـار جامعـه بفهامنیـم
کـه فمینیسـم یـک پدیـدهی کفری نبـوده و افراد فمینیسـت افـرادی غربی
و کفـر نیسـتند .همچنـان مـن بارهـا بـه زنـان گفتـه ام کـه بایـد بیـن خـود
اعتـامد سـازی کنیـم .متاسـفانه زنـان با هم متحـد نیسـتند .حرکتهای ما
بـرای گرفـنت حـق مـا در افغانسـتان هیچگاه تبدیـل به یک جنبش نشـده.
همیشـه حرکتهـای کـه برای زنان انجام شـده مدیریتش بـه دوش مردانی
بـوده کـه در تصمیـم گیریهـای بـاالی جامعـه سـهم داشـته .مثلـن اولیـن
حرکـت کـه در زمـان امیـر حبیباللـه خـان انجـام شـد زن حبیباللـه خان
از ارگ خواسـت لبـاس پوشـیدن بـا فرهنـگ عالـی را بـرای زنـان آمـوزش
بدهـد .گام دیگـر کـه اماناللـه خـان برداشـت بـه خاطـر کار بـرای زنـان،
زن خـودش را بـه حیـث یـک زن ارگ نشـین روی صحنـه آورد .هیـچ یک از
اینهـا هرگـز بـه ایـن فکـر نهبودنـد کـه زن در بطـن جامعـه با چه مشـکاتی
رو بـه رو اسـت .تغییـرات بـرای زنـان همیشـه از سـطح بـاالی جامعـه آغـاز
شـده .ایـن حرکتهـا تاثیـر گـذار بودند بـرای زندگی زنـان افغانسـتان ولی
هرگـز در بطـن جامعـه داخـل نشـه و بـه همیـن دلیل اسـت کـه تا بـه امروز
مـا مشـکل داریـم .وقتی یـک زن در سـطح پاییـن جامعـه میخواهد کاری
انجـام بدهـد همـه بـه مطالعـهی او میپردازنـد کـه ،کـه هسـت و از کجـا
میباشـد؟ اینروزهـا زنانکـه وابسـتههای سیاسـی یـا ابـزار دسـت مـردان
سیاسـی انـد پیشرفـت میکننـد .بیشتـر زنانکـه ابـزار قابـل اسـتفادهی
سیاسـیون هسـتند از امکانات برخـوردار اند ،پیشرفـت میکنند و حامیت
میشـوند .بایـد تـاش کنیـم کـه خیزشهـای مردمـی از بطن جامعـه برای
زنان داشـته باشـیم.
بـرای مـا یـک تجربـهی تلـخ بـود .امیـدوارم جوانـان از ایـن متاثـر نشـوند.
مـا پـل ارتباطـی شـدیم و حـاال جوانـان بـا درک بهـر از اتفاقـات گذشـته
تـاش مناینـد کـه ابـزاری بـرای سـو اسـتفادهی ارگ نشـینان نشـوند و بـا
تواناییهـای خودشـان کار کننـد و بـه آنچـه میخواهنـد برسـند.

دیدگاه
 علي فكور

Nimrokh Weekly
سال اول شماره  18دوشنبه  18جدی 1396
Monday January 08, 2018
Vol. 1 No. 18

خوانندگان عزیز ،نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی
مقاالت و نوشته ها از صاحبان نظر را منتشر می کند.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فاطمه روشنیان
سردبیر :ریحانه رها
گزارشگر :آمنه امید
عكاس :نیلوفر نیكپور
مشاور برنامه ریزی :مریم شاهی
زیر نظر هیئت تحریر
بجز رویكرد نیمرخ سایر نوشته ها
مسئولیتش به دوش نویسندگان می باشد.
هفته نامه نیمرخ
در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شماره تماس0786677599 :
آدرس الكترونیكی:
nimrokhweekly7@gmail.com

زنان به پا خیزید،
دیگر پیامبری ظهور نمیکند
«زنــان بــه پــا خیزیــد ،دیگــر پیامــربی ظهــور منیکنــد
تــا شــام را از «زنــده بــه گــور کــردن» نجــات دهــد» .بلــی،
دیگــر پیامــربی ظهــور نخواهــد کــرد .حتــا پیامربیکــه
قانــون را بــه نفــع شــام بنویســد ،شــام را بــه عنــوان
ملکیــت در نظــر نگیــرد و مــردان را مایــهی مباهــات و
کســب کننــدهی افتخــارات و زنــان را مایــهی رشمســاری
و نگونبختــی ندانــد .ایدهآلتریــن افرادیکــه تفســیر
ِ
«عدالــت پیامــرب» بودنــد و هســتند ،هــم امــام،
کننــدهی
عالِــم و فیلســوف اســامی بودنــد و هــم «مــرد» .طبــق
روال زندگــی در دوران قبــل از انقــاب فرانســه و تدویــن
اعامیــهی جهانــی حقــوق بــر ،حتــا نگاههــای امامهــا،
پیامــربان و فیســلوفان اســامی و غیــر اســامی هیــچ
تفاوتــی بــا اندیشــههای «عدالــت» افاطــون و شــاگردش
ارســطو نــدارد ،امــا فاســفهی معــارص اســامی ،امروز بــا
پینــه زدنِ «اســام» بــا «فمینیســم» ،در صــدد توجیــه کــردن
خاهــای موجــود و حفــظ ســیادت مردانانــد .تاقــی
نظریههــای افاطــون و ارســطو در مــورد عدالــت ،در
بــاب «فضیلــت» و «مدینــهی فاضلــه» اســت .در «مدینــهی
فاضلــه»ی ایــن دو ،جامعــه بــه ســه طبقــهی «حاکــامن»،
«ارتــش» و «مــردم عــام» طبقهبنــدی میشــود ،کــه «زنــان»،
«بردههــا» و خارجیهــا» شــامل آن نیســتند .در اندیشــهی
ایــن دو ،زنــان ،بردههــا و کــودکان ،حیثیــت کاال و متــاع را
دارد و بــه قــول ارســطو ،در برابــر چیزیکــه مــال ماســت،
ظلــم بــه معنــای مطلــق وجــود نــدارد .بنابرایــن ،رفتــار
نابرابــر بــا افــراد نابرابــر ،عیــن عدالــت اســت .یعنــی اگــر
بــا زنــان و بردههــا هــر طــور رفتاریکــه صــورت بگیــرد،
ظلمــی صــورت نگرفتــه اســت .ایــن اندیشــه بعد از گســرش
امپراتــوری اســامی و شکســت امپراتوریهــای ساســانی و
روم رشقــی ،و ترجمــهی آثــار یونانیهــا در میــان مســلامنان
رســوخ کــرد .فارابــی ،ابــن ســینا و ابوعلــی مســکویه از
کســانیاند کــه بــه صــورت مســتقیم اندیشــهی عدالــت
ارســطو و افاطــون را تاییــد و تدویــن کردهانــد .از نظــر
فارابــی ،انســانها بــه صــورت نابرابــر خلــق میشــوند،
و مــردان بــر زنــان برتــری دارنــد ،امــا در اثــر نوســانات در
روابــط اجتامعــی جایــگاه زبــر دســتان و فــرو دســتان تغییــر
میکنــد .ایــن دگرگونــی ،تــرس و وحشــتی را بــه وجــود
مــیآورد کــه انســانها را بــه توافــق و قــرارداد وا مــیدارد.
از نظــر او عدالــت طبیعــی ،حاکــم بــودن قویترهــا بــر
زیردستهاســت .بنابرایــن ،پیشنهــاد او ایــن اســت کــه
بــرای همســان شــدن معــادالت قــدرت ،فــرو دســتان –

کــه بــه حکــم طبیعــت مقهــور و مغلوبانــد -بایــد قــوی
شــوند تــا از ســتم رسکوبگــران رهایــی یابنــد .بــرو قــوی
بشــو تــو اگــر راحــت جهــان طلبــی کــه در نظــام طبیعــت،
ضعیــف پامــال اســت .در مدینــهی ابــن ســینا ،زن نیــازی
بــه کســب و کار نــدارد؛ زیــرا هزینــهی زندگــی او را مــرد
میدهــد و در مقابــل ،مــرد مالــک «بُضــع» زن اســت،
بنابــر توضیــح او ،مقصــد از بُضــع ،رصفــا همخوابگــی و
جــامع نیســت ،بلکــه اختصــاص داشــنت زن بــه مــرد در
مقابــل اختصــاص نداشــنت مــرد بــه زن اســت .بنابرایــن،
مــرد میتوانــد زن دیگــر بگیــرد ،امــا زن منیتوانــد شــوهر
دیگــر بگیــرد؛ زیــرا مــرد مالـ ِ
ـک زن اســت و زن مالــک مــرد
نیســت .ابوعلــی مســکویه نیــز کســی اســت کــه ارســطو را
در چهــرهی یــک مســلامنِ مومــن معرفــی میکنــد ،امــا
اندیشــههای نابرابــر ارســطو -کــه نابرابــری بــا نابرابرهــا را
عیــن عدالــت میدانــد -را دوبــاره بــا رنــگ و بــوی دینــی
تدویــن میکنــد .اگــر قــرار باشــد تاریــخ بریــت را بــه دو
بخــش نامتــوازن تقســیم کنیــم و در آن ســیر پیشرفــت و
تکامــل را بــه بررســی بگیریــم ،دو دوره بیشتــری نخواهیــم
داشــت .از رشوع زندگــی شــهری و تشــکیل اجتامعــات
اولیــه تــا انقــاب کبیــر فرانســه و از انقــاب کبیــر فرانســته
( )1789تــا امــروز .در دور اول نشــانههای توحــش و
بربریــت انســانها بــه شــکل گســردهیی بــه چشــم
میخــورد کــه خیلــی فاصلــه بــا زندگــی حیوانـ ِ
ـات جنــگل
نــدارد .دورهی اول ،دورهی گادیاتورهــا ،بردهگیریهــا
و لشــکر کشیهاســت ،امــا دورهی دوم ،رشوع زندگــی
مدنــی و معکــوس شــدن معادلــهی زندگــی انسانهاســت؛
دورهی بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق و آزادیهــای
فــردی و اولویــت یافــنت منافــع فــرد بــر منافــع جامعــه
اســت؛ دورهی تدویــن حقــوق بــر و بازتعریــف حقــوق زنــان
و اقلیتهاســت ،امــا در افغانســتان و ســایر کشــورهای
اســامی ،قوانیــن مربــوط بــه حقــوق زنــان نــه تنهــا بــهروز و
مطابــق معیارهــای جهانــی حقــوق بــر نشــده اســت ،بلکــه
هنــوز از هــامن موضــع دوران بربریــت و توحــش زندگــی
انســانها دفــاع و توجیــه میشــود .دلیــل ،هــر چیــز

دیگریکــه باشــد ،امــا تفســیرهای مفــرط و گــمراه کننــده
از آموزههــای دینــی ،یکــی از جدیتریــن مشــکات نقــض
حقــوق زنــان در کشــورهای اســامی اســت؛ کشــورهاییکه
بیشتریــن میــزان خشــونت در آنهــا در حــال اتفــاق
افتــادن هســت .حاکمیــت مــردان بــا پیــروی از قوانیــن
دوران جاهلیــت بــر از یــک طــرف ،و رسکشــی زنــان بــا
توســل بــه قوانیــن «انســانی» و «حقــوق بــری» از طــرف
دیگــر ،میــزان جرقههــا و خشــونتها را بــه بیشتریــن
ســطح آن رســانیده اســت .مطابــق قوانیــن اســامی،
مــرد دوســت دارد یــا آزاد اســت بــرود در کشــورهای دیگــر
زندگــیاش را خــوش بگذرانــد و توقــع داشــته باشــد زنیکــه
در خانــه دارد 4 ،تــا  90ســال را در انتظــار او مینشــیند،
امــا از طرفــی ،زن بــا گریــز از ایــن قوانیــن و توســل بــه
اصــول قــراردادی ازدواج ،دوســت نــدارد حتــا یــک ســال
را در انتظــار او بنشــیند .مــرد دوســت دارد و حــق خــود
میدانــد کــه مطابــق بــه قوانیــن اســامی 4 ،زن داشــته
باشــد ،امــا زن دوســت نــدارد هیچکســی جــای او را در
قلــب شــوهر تصاحــب کنــد .مطابــق قوانیــن اســامی
مــردان کهنســال حــق خــود میدانــد کــه بــا دخــر
باکــرهی جــوان  9ســاله عروســی کنــد ،امــا یــک دخــر 9
ســاله –کــه هنــوز معنــای ازدواج و زناشــویی را منیدانــد-
هرگــز حــق اظهــار نظــر نــدارد و اگــر میداشــت ،هرگــز
بــه آن تــن نخواهــد داد و از آن گریــز خواهــد کــرد .نتیجــه
چنیــن میشــود کــه قوانیــن حاکــم در کشــورهای اســامی
بــه نفــع مــردان تدویــن شــده اســت و زن را انســان کامــل
منیدانــد و بــرای او تکلیــف بیشتــر و حــق کمتــر در نظــر
گرفتــه اســت .اگــر انســانِ ناقــص و درجه دوم منیشــناخت،
تعــدد زوجــات را وضــع منیکــرد ،حــق طــاق را بــرای مــرد
منــیداد ،شــهادت دو زن را برابــر بــا یــک مــرد منیدانســت،
ریاســت خانــواده را بــه شــوهر منــیداد ،ارث زن را مســاوی
بــه نصــف ارث مــرد تعییــن منیکــرد ،بــرای زن قیمتــی بــه
نــام «مهــر» قایــل منیشــد ،بــه زن اســتقال اقتصــادی و
اجتامعــی مــیداد و او را جیرهخــوار و واجبالنفقــهی مــرد
قــرار منــیداد .بــه راســتی ،چقــدر ایــن حقــوق و تکالیــف،
بــا حقــوق و تکالیفیکــه یــک بــرده داشــت ،مشــابهت و
یکرنگــی دارد؟ بــه نظــر مــن ،هــر دو در یــک وضعیــت
قــرار دارد و جــزو «امــوال» و «مالکیــت» مــردان محســوب
میشــود کــه هــر زمانــی خواســته باشــد و بــه هــر نحویکــه
خواســته باشــد ،اســتفاده میکنــد .دلاش خواســت نــان و
پوشــاکی میدهــد و اگــر نخواســت منیدهــد .بنابرایــن،
بــه قــول فارابــی ،اگــر زنــان در صــدد تغییــر معادلــهی
قــدرت و هــموزن شــدنِ پَلههــای قــدرت هســتند ،بایــد
«قــوی» باشــند؛ بایــد خــود شــان «پیامــرب آرمانــی و ناجــی»
خــود باشــند تــا حقــوق شــان را از کام مــردان بســتانند و
منتظــر نباشــند تــا پیامــربی از جنــس مــرد ظهــور کنــد؛
زیــرا مــردان قوانیــن را بــه نفــع خــود خواهنــد نوشــت .ایــن
اتفــاق اینبــار بایــد در میــان زنــان اتفــاق بیافتــد و زنــان را
از «جنــس دوم» بــودن بــه «جنــس برابــر» بــا مــردان ارتقــا
دهنــد و عدالــت و آزادی را بــه ارمغــان بیاورنــد.

