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 ۲۵/11/۲۰1۸         دوکتور محمدااکبر یوسفی
 

 خشونت علیه زن نفرت انگیز است!
 

لحظات  جنبش "روشنگری" در اروپا، حیات اجتماعی را از ریشه تغییر داد و جهان نوی را، بنیاد نهاد. درین جنبش، از همان

نخست، در مبارزه علیه خرافات و بخاطر آزادی انفرادی انسان و حقوق بشر، زن و مرد، 

" یک زن  اولمپ دو گروپدر یک صف اشتراک داشته اند. در جمله زنان پیشرو، نام "

و زمان ؤلف آثار هنری و "تیاتر" در عصر انقالبی، نویسنده، حامی حقوق زن، م

میش باقی خواهد ماند. آن زن نامدار در خواسته های سیاسی  "روشنگری"، در تأریخ برای ه

خود، بر "بالغت  سیاسی"و "تساوی حقوق زنان" که هدف از آزادی های قانونی سیاسی، 

مساوی با مردان بوده است، تأکید می ورزیده است. از او هم چنان به عنوان تدوین کنندۀ 

، در پاریس یاد کرده اند. تأریخ م1۷۹1 اعالمیه در بارۀ حقوق زنان و شهروندان، در سال

اروپا و جهان غرب، به آثار علمی آن دانشمندان پیشرو بدیدۀ قدر و به عنوان رهنمود می 

ن یا رسیدن به س« بلوغیت»نگرند. اصطالحی که در زبان آلمانی ذکر شده است، با معنی 

 رد ر حقیقت عموم جامعه یا اتباع عادی را، از حق آزادی"پختگی" مطابقت بیشتر نشان می دهد. تا آنزمان نظام های سیاسی د

با کمال بی شرمی و روا داشتن بی حرمتی به  برخی ها حتیهوم "صغیر" و فنگه داشته، در خطاب به آنها، م  سیاست محروم

 نموده اند.استفاده می در برابر "آنان" "ناقص العقل"  استعمال کلمات، از زن شریف،

 elucidation لمانی را که این نویسنده بمعنی "روشنگری" می فهمد، در زبان انگلیسی، بیشتر با مفهوماصطالح آیب، تبهمین تر

یاد شده می تواند، که بازهم، معانی "توضیح"، "روشن سازی" ، "شناسائی" و "اکتشاف" از آن  نیز reconnaissance و

که، علیه نقش "کلیساها" و بخصوص علیه "کلیسای کاتولیک"، شدت  در اروپا، افاده می گردد. در جریان پروسۀ "روشنگری"

 دارۀ "کلیساها"ا .درت "کلیساها" در نظام سیاسی بوده اندبیشتر داشته است، زیرا، این جنبش خواستار "سیستم سیکوالر"، بجای ق

خواهان تعریف و توضیح این  ،، از شخص "ایمانویل کانت"آنها پیشوایان مذهبی که سخت تحت فشار قرار داشته اند، از طریق

 .اصطالح شده اند

روشنگری نقطۀ خروج انسان از " داردبدین عبارت تعریف مختصری را ارائه می "ایمانویل کانت"، فیلسوف معروف آلمانی، 

صغیر بودن اوست. صغیر بودن عدم قابلیتی است، که خود، فهم خود را بدون رهنمائی کدام کس دیگری،  ،مقروضیت خودی

بلکه در تصمیم و جرأت نهفته  بکار اندازد. مقروضیت خودی، همین صغیر بودن است، که عین علل، نه در فقدان درک و فهم،

درین جا ضمناً با ذکر تکیه کالم "التینی"، معنی آنرا بزبان آن، بدون رهبری کس دیگر در خدمت گرفته شود."  است، که از
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: "جرأت داشته باش، تا از فهم خودت کار بگیری! این هم در عین حال شعار روشنگری محسوب آلمانی  چنین بیان می کند

  "می گردد.

ه در کلتور سیاسی و حیات انسانی، بخصوص در بخش آزادی های "انفرادی" قدم های اینرا هم می دانیم که با انقالب فرانس

کوره ها و اندیشه فدر آنکشو، با م ی هم، زنان نامدار دیگر۴۹/1۸۴۸اساسی برداشته شده است. در جامعۀ آلمان، با "انقالب 

""کاتینکا . درینجا، نام های چون تقویت بخشیده اند آزادی های سیاسی و اجتماعی  آنها، جنبش زنان را در راه وسیعترهای 

 Mathildeو "ماتیلده فرانسیسکا انیکه" )( Mathilde Hitzfeld"ماتیلده هیتسفیلد" ) ماتیلده»(، Kathinka Zitzڅیتڅ" )

Franziska Annekeبرای آزادی سیاسی زنان و یا برای "بالغت"  (، از جملۀ شخصیت های قوی و مؤلفین یاد شده اند. آنها

ضد پادشاهی یا حاکمیت های فردی و در ضدیت با تشکیل دولت های متعدد، و  آنها، که تساوی حقوق، تعلیم بهتر، افکار ملی

هم برای مناسبات،  فارغ از هر نوع تبعیض در برابر آنها، بوده اند. طوری که از چند سطر مختصر از زندگینامه های این 

  برخالف« ریروشنگ»زمان  عصر و در ،آید، که آنها زنان که درین فرصت کوتاه تهیه شده است، بر می

آنچه امروز، با تأسف در کشور ما، جریان دارد، در آنزمان، کتگوری اجتماعی زن را در مجموع در دشمنی با 

مردها، مطرح نمی داشته اند، بلکه بر ضد مناسبات سیاسی ای که رژیم های خود کامه و مستبد، از آنها، این حقوق را گرفته 

ه مردان انقالبی که هم چنان از آن مناسبات نا سالم و غیر عادالنه، متضرر و متأثر بوده ند. درین راه ابودند، مبارزه می نمود
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اند، درین مبارزۀ آنها، همنوا بوده اند. محو خشونت علیه زنان افغان، به انجام مکلفیت های وسیع انسانی نیازمند است. این امر 

 حاضر در حال که به ختم جنگ نیازمند استیم، باید بدانیم، که خیلی ضروری است، که در یک مقاله نمی توان توضیح نمود. ما

را علیه هم، دشمن معرفی می کنند. این  و پیروان مذهبی بطور عام کتگوری های اجتماعی فاسد و منحرف مغرض، افراد معین

 افراد از جملۀ بدترین منحرفین و "راسیست های" جنایت پیشه شمرده می شوند.  

در برابر کار مساوی باید مزد مساوی  .یده شودخشبتحقق باید بین زن و مرد،  ،اجتماعی و سیاسی، "تساوی حقوق"مناسبات در 

باید تحت پیگرد و تعقیب جدی قانون قرار گیرد. تطبیق همچو قانون  ،پرداخته شود. منع خشونت، نه با توصیه، بلکه بمثابۀ جرم

بلند شدن را، بسوی زن، در ذهن خود جا داده نتواند.  گیرد، تا هیچ دستی جرأتباید در صدر همه قوانین مورد مواظبت قرار 

برخورد خشن در برابر زن، خیلی غم انگیز و وحشیانه است. در طی هزاران سال، با عبور از مراحل ابتدائی،  در حال حاضر

یاد می کنیم مقایسه شود، زمامداران "پدر  دوران وحشت، وقتی اگر مراحل "مادر ساالری" را با آنچه که امروز بنام "مدرنیزم"

ا عداند، که از یک طرف ا عظیم میتوشایستۀ نفرت و محک (ساالری" و رژیم های مستبد، دیکتاتور و "تمام شمول" )توتالیتتر

 از جانب دیگر، با زن که در یک وقت مادر و در یک مرحلۀ دیگر یک زن همسر است ،بودن را بزبان می آورند تمدنمهای 

خجالت را باید، آن محافل قدرت بکشند،  .، همچو برخورد های جنائی را متحمل می شوندو هم چنان مادر فرزندان بوده می تواند

با چنین فرهنگ نا سالم برخورد که در برابر زن،  رفتار جنایتبار را که حرف از تمدن و حقوق بشر، بزبان می آورند، اما

هدف این نویسنده تنها محدود به وقایع دردناک در زندگی خانواده  و یا نا دیده می گیرند.، چشم پوشی می کنند صورت می گیرد

و آن اینکه برای زن و مرد زمینه ها و  بیابدحل رییشه یی  ،تور های مختلف نیست. مسایل اجتماعی بایدها در اجتماعات و کل

در زندگی مشترک،  و مرد، "آزادی" اقتصادی زن خش، تأمیندر ب فراهم اید. اقدامات باید در قدم اولنیز چانس مساوی تعلیم 

 اعیمچه در خانواده و چه در سیستم اجتاز جانب دیگر باید در تربیت اطفال  این مناسبت باید عمومیت کسب کند. فراهم سازد.

، در مذاهب و ادیان وجود نداشته باشد... بد رفتاری ها، با اشکال مختلف در جمعیت های پیرو نیز ، فرق بین پسر و دخترباشد

در تحت نام اوامر و "وحی" های "الهی" تبلیغ نموده اند، اما با قرار  توضیح گردیده، "قوانین اخالقی"، بر طبقطی نسل ها 

حیات روزمرۀ  درمی دهد، بر مصیبت های انسانی و بخصوص، جامعه را تشکیل از  یبرابر که نیم دادن "زن ها" در مواضع نا

جنایات و نابسامانی ها را، روا می  نیز، سر،آور، به اطفال، اعم از دختر و پ زنان افزوده است. با چنین یک وضعیت رنج

 .دندار

 پایان

 

 
 تذکر: 

مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر

 

 
 

 


