http://www.arianafghanistan.com

اسم مؤلف

2018/03/07

به پیشواز از هشتم مارچ روز همبستگى زنان جهان
زنان افغانستان و سنت و تبعیض جنسیت
 - 1سنت چیست؟
نا برابرى جنسى كه از شروع تأریخ بشریت تا امروز افراد جامعه را همرایى مى كند؛ در زمان هاى مختلف شرایط
فرهنگ در تغییر بوده است و این نابرابرى هاى جامعه از یكی به دیگری منتقل شده است.
دانشمندان ،هچو (ایوت ،پامال ،1376 ،ص .)49الپرت نابرابری جنسی و تبعیض اجتماعی زن در جامعه مردساالر
را تحت تأثیر عوامل فرهنگی و خانوادگی مى بیند زیرا فرد را كامالً محصول شرایط اجتماعی می داند.
(الپرت .)1954،حال با توجه به نظریات دو صاحب نظر كه در یك جامعه غربی معتقد اند ادعای قوانین در آن دو
جوامع به این است كه تبعیض علیه زنان وجود ندارد می بینیم كه در عمل نابرابری جنسیتی وجود دارد و تابع فرهنگ
جوامع است.
به این اساس نابرابرى جنسى كه در كشور ما ریشه عمیق دارد با روح مردم ما با خون ورگ انان عجین است و
بصورت قطعآ بنیاد این نابرابرى روز تا روزو بیشتر از پیش رشد و توسعه مى یابد.
در جامعه اى كه مردم ما زندگى دارند ادامه زندگى در خالء سنت و مدرنیته معلق است و فرد نمی تواند با نابرابرى
كه با خشم در عمق ابعاد این جامعه جاگزین است بیشتر در مقاومت بپردازند و مبارزات نهاد هاى مدنى هم چندان
تأثیر بیشتر ندارد زیرا:
در كشور ما بیشتر زنان و مردان در تقابل همدیگر قرار دارند و كمرنگى زنان و مشاركت های اجتماعی شان بسیار
در سطح پایین و ناچیز قرار دارد ،حتى مكاتب دختران و پسران جدا است؛
 دختران در دورۀ كودكى به فروش مى رسند و به زنى مردان بزرگ سال داده مى شوند. بیسوادى بیشتر زنان نسبت به مردان و غیره مشكالت كه در بحث جا داده شده است. ازدواج هاى جبرى؛ حجاب و چادری زنان؛ حاكمیت و تصاحب بى قید و شرط زن توسط شوهر یا مردان خانواده به نام ناموس؛ 1از 5
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 حق طالق و حق اوالد بعد از طالق (مردان)؛ وغیره مشكالت كه تك شمارى این صفحه گنجایش آنرا ندارد.به این اساس در آغاز به معرفى سنت و تبعیض مى پردازیم
سنت و یا تبعیض در اصل دو معناى متغیر دارند ولى در تأمین روابط اجتماعى افراد با هم در تنگاتنگ ارتباط مستقیم دارند.

 - 2فرهنگ یا سنت چیست؟
گر چه فرهنگ بیشتر از  400تعریف مختلف دارد؛ ولى در عصر اوستا فرهنگ چنین به معرفى گرفته شده است :
 فرهنگ یا سنت از کلمات (فر و هنگ) تركیب شده است."فـر" به معنای پیش و "هنگ" به معناى كشیده شده ،یعنى پیش كشیدن یا فرا كشیدن است و یا مجموع عنعنات ،رسوم،
مذهب حاكم در جامعه فرهنگ آن است.
و یا در برخی تعاریف ،فرهنگ در برگیرندۀ اعتقادات ،ارزش ها و اخالق و رفتارهای متأثراز این سه ،و همچنین
آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می شود .در گونۀ دیگر از تعاریف ،آداب و رسوم شالوده اصلی
فرهنگ تلقی می شود و صرفا ً ظواهر رفتارها ،بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی آن ،به عنوان فرهنگ یک
جامعه معرفی می گردد.
و باالخره در پارۀ دیگر از تعاریف ،فرهنگ به عنوان «عاملی که به زندگی انسان معنی و جهت میدهد» شناخته میشود.

و اما از دیگاه جامعه شناسی علمی:
فرهنگ عبارتست از مجموعۀ ارزش های مادی و معنوی جامعۀ بشری که در جریان فعالیت اجتماعی ـ تأریخی آن
ایجاد شده است .فرهنگ فعالیت خالق انسان ها را برای به وجود آوردن این ارزش ها و نحوۀ کسب و انتقال آنها را
نیز در بر می گیرد.
فرهنگ دارای دو جانب بهم پیوسته است :فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی.
فرهنگ مادی عبارتست از مجموعۀ وسائل تولیدی ،تکنیک ،تجربۀ تولید و سایر ارزش های مادی که یک جامعه در
هر مرحله از تکامل تأریخی خود در اختیار دارد.
فرهنگ معنوی مجموعه ای دستاورد های جامعه را در همۀ زمینه های علم و هنر و اخالق و فلسفه [ ایده ئولوژی
سیاسی و حقوقی و مذهبى تشکیل می دهد.
(واژه های سیاسی و اجتماعی ـ مؤلف امیر نیک آئین)

تبعیض چیست؟
-

تبعیض معیارهاى نا برابرى اجتماعى و موقیعتى میان افراد جامعه مى باشد كه افراد جامعه در تأثیر آن دارای
حقوق مساوى نبوده و تحرك اجتماعى یكسان براى افراد در جامعه وجود ندارد.

تبعیض انواع مختلف دارد مانند تبعیض جنسى ،تبعیض مذهبى ،تبعیض نژادى و تبعیض سنی كه تبعیض ض ّد
شایسته ساالری و گونه ای از ستمکاری است.
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گر چه تبعیض براى مرد و زن در جامعه و در مجموع مردم و یا افراد جامعه اصطالح نا خوش آیند و داراى مبحث
وسیعتر است؛ ولى موضوع بحث ما زنان است؛ در این بحث نقش و تأثیرات سنت و تبعیض در جامعه ما را با زنان
افغانستان در عرصه هاى مختلف اجتماعى ،اقتصادى ،سیاسى مورد ارزیابی قرار مى دهیم.

 تبعیض جنسیت در افغانستان:زنان كشور كه سال هاست از نداشتن حقوق مساوى رنج مى برند و متقبل درد ها و زخم هاى بیشتر از جنس مخالف
خود (مردان) مى شوند آنقدر آنان به بى رحمى مورد اذیت قرار مى گیرند كه صفحات این دفترچه بیشتر گنجایش به
تك شمارى آن را ندارد و بسنده نیست ،ما مختصراً در مورد معلومات ارائه كرده و به مثال هایی كه از حقیقت زندگى
زنان در جامعه نشأت کرده ،اکتفا و اتكا مى نماییم و باید به سؤال هایی پاسخ دهیم:
 چرا تعدادى بیشترین زنان افغانستان این یوغ زور و ظلم را به گردن نهاده و آن را به دوش مى كشند ؟ چرا در كشور ما با زنان بیشتر به گونۀ سنتى و با شیوه و رسم عصر حجر ،برخورد صورت مى گیرد؟درابتداء تطبیق سنت بیشتر باالى زنان در جامعۀ سنتى ما بحث جنجال برانگیز و پردغدغه است ـ در كشور سنتى
ما فاصله بین زنان و مردان كه شگاف بزرگ میان مرد و زن به شكل عمیق بیشتر است؛ دو عامل دارد:
منابع قدرت در "حوزه سیاسى " و حوزه "اقتصادى".
طبق ایده ئولوژى جنسى در جامعه ما بیشتر این دو حوزه به مردان تعلق مى گیرد و سهم زنان در این دو حوزه ضعیف است.
از انجایی كه اقتصاد ،به عنوان منبع درامد ،خود یكى از شاخص هاى مهم میان زن و مرد مى باشد أكثریت حتى به
طور كل مى توان گفت در كشور ما بیشترین حق تحصیل به مردان تعلق مى گیرد و زنان كه بیشتر از همه از نعمت
سواد محردم مانده اند؛ خود یكى از مشكالت سنتى و تبیض میان زن و مرد در كشور را مى توان به صراحت مشاهده
كرد .به این ملحوظ كرسى هاى پر درامد و چوكى های بلند در تمام عرصه ها ،سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى و
فرهنگى به مردان تعلق دارد كه مردان عواید بیشتر به دست مى آورند كه این برخورد ها و عدم نا برابرى اقتصادى
و فرهنگى ،زنان و مردان را به میان مى آورد .زیرا در قوانین كشور ما بیشتر اشتغال درعرصۀ فرهنگ و اقتصاد
را حق مردانه دانسته و وظائف رایگان خانوادگى را حق زنانه مى دانند؛ ولى به طور رسمى و قانونى این حق به
هر دو جنس تعلق مى گیرد در حالیكه در عمل اولویت بیشترین و حتى همه شانس ها در استخدام و فرصت هاى
اقتصادى و فرهنگى به مردان تعلق دارد و تعیین مردان در پست هاى بلند و یا فراگیرى تحصیالت عالى و مسلكى
بدون هیچ مخالفتى قابل اجرا است .حتى اشغال زنان توسط شوهران (مردان) كه خود محدودیت هاى جنسی را به بار
مى آورد و اندازۀ بیكارى ،بیسوادى ،مشاركت زنان در اجتماع در سطح نازل قرار مى گیرد كه این همه یكى از
طرز و شیوه هاى برخورد قوانین و سنت حاكم در جامعۀ ماست كه نابرابرى و خشونت علیه جنسیت زنان را در
كشور بلند برده و ما شاهد صدها خشونت علیه زنان استیم .از لت و كوب گرفته تا قطع اعضاى بدن و سنگسار شان
كه متأسفانه مثال هاى بیشتر را با خود داریم كه از جمله مى توان قتل و سنگسار فرخنده ملکزاد توسط مردان در
كابل ،گوش و بینى بریدن زرینه در والیت جوزجان ،سنگسار رخشانه در والیت غور و هزاران دیگر در جمع گمنام
ها مى توان نام برد.
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بدبختانه سال هاى دراز است كه زنان افغانستان با چنین نابرابرى ها دست به گریبان استند با وجود تالش هاى نهاد
هاى مدنى در داخل و خارج از كشور روز تا روز خشونت علیه زنان تبعیض در تمام عرصه هاى اجتماعى ،فرهنگى
و سیاسى در جامعۀ ما ریشه عمیق داشته و مبارزه علیه این پدیدۀ منفور را محدود ساخته است.
با وجود همه دشوارى ها تالش نهادها با حمایت ملل متحد؛ هنوز هم زنان در این قید و بند نظام مرد ساالری استند
و خشونت علیه زنان به شكل فاجعه بار آن ادامه دارد.
بنا بر آن ما نمى توانم تبعیض را در كشور ما از سنت جدا سازیم .زیرا بنا برعوامل ذكر شده و یا هم بیشترین عوامل
دیگر كه كنجایش این بحث را ندارد با هم پیوند مستقیم دارد و تا زمانیكه كشور از شكل سنت محكوم و فالكت بار
كهنه نجات نیابد تبعیض به شكل وحشتبار در آن جامعه با قوت خود باقى خواهد ماند.

طرزالمل ها و رهنمود ها در زمینۀ نقش مساویانه زنان و مردان در جامعه چیست؟
در قدم اول تصویب و تطبیق قوانین كشور در زمینۀ برچیدن بساط شگاف موجود جنسیتى در موارد مختلف و اتخاذ
تدابیر در موارد آتی:
 oرشد و ارتقای دانش و سطح توانمندى زنان در عرصه هاى مختلف ،علیه زندگی تبعیض آمیز؛
 oایجاد نهادهاى مدنى زنان و حمایت از تمام حقوق و آزادى هاى زنان در چوكات قانون؛ به منظور تأمین
عدالت اجتماعى و عرضه كردن خدمات اجتماعى اعم از حق تحصیالت ،حق ازدواج ،حق طالق با حفظ
حق اوالد ،حق مشاركت حق آموزش و توجه جهت رشد استعداد هاى زنان در تمام بخشها و غیره مى باشد.
نكات یاد آورى شده رهنمودها و یا راه هاى بیرون رفت جهت تنزیل وضعیت بد خشونتبار زنان كشور ما مى باشد.
ولى از جانب دیگر با تطبیق رهنمودهای بیشتر به مشكالت سنت كشور بر مى خوریم كه تعدادى با وجود دسترسى
با این حق نمى توانند از آن استفادۀ مؤثر نمایند .زیرا ممانعت هاى خانوادگى از سنت عقب مانده كه به میراث رسیده
است و زیر نام عزت و غیرت بانوان خانواده را مورد خشونت قرار مى دهند و از مشاركت شان در اجتماع و
فراگیرى تحصیالت و تعلیمات مسلك جلوگیرى مى كند.
 oتوجه به بلند بردن سطح آگاهى تمام اقشار جامعه صورت گیرد تا مردان ،زنان را به حیث باشندگان
متساوی الحقوق پذیرفته و آنان را برابر با خود دانسته و قبول نمایند
 oنقش رسانه ها ،نهادهاى مدنى در آموزش و آگاهى مردم و همچنان از طریق همین رسانه ها نقد سیاست
هاى ارگان های دولتى و قوانین نافذ كه زن را در جامعه به نام جنس دوم می پندارند؛ این نقد ها و اعتراض
ها ارزنده است.
 oوهمین طور نقش قانون گزاران و ملل متحد با فشارها و حمایت هاى بین المللى در راستاى رفع تبعیض
جنسى قابل لمس و مؤثر است و وظیفه دارند تا درهاى بسته را به روى بانوان باز كنند و زن توانایى و
صالحیت پا بیرون گذاشتن را بدون اجازۀ شوهر و یا مرد فامیل داشته باشد و این حق انسانى را از آن
ایشان سازند تا جهت فراگیرى آموزش و تبارز استعدادهاى شان در جامعه و پرورش و سهم شان در
اجتماع و حمایت خود بانوان از همدیگر شان مجال فعالیت خالق را داشته و راه را برای رشد آتی آنان
باز سازد.
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زیرا بیرون رفتن بانوان از خانه و سهم شان در اقتصاد ،اجتماع ،تعلیم و معرفى و استخدام شان در بازاركار؛ یكى
از مهمترین راه رسیدن به حقوق مشروع شان است.

o

زنان جامعه باید خود به دنبال قوانین شفاف در پیوند با توانمندی های خود و سیستم حاکم با

استفادۀ این توانمندی ها باشند در غیر آن حق داده نمى شود حق باید گرفته شود كه نقش خود زنان
جهت دستیابى به حقوق شان ارزنده است.
هموطنان عزیز!
امید وار استم این مقاله كه از تجارب و كار با زنان جهت استفادۀ شما عزیزان تهیه شده مورد استفاده سودمند تان
قرار گیرد.
زرغونه "ولى" جرمنى 2018/01/01
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