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 شواز از هشتم مارچ روز همبستگى زنان جهانیبه پ
 

 تیض جنسیزنان  افغانستان و سنت و تبع
 

  ؟یستسنت چ  -1
 

 طیزمان هاى مختلف شرا در ى مى كند؛یجامعه را همرات تا امروز افراد یبشر تأریخنا برابرى جنسى كه از شروع 

 .منتقل شده است گرییكی به دیبرابرى هاى جامعه از این نا ر بوده است وییفرهنگ در تغ

جامعه مردساالر  زن در یض اجتماعیو تبع یجنس ی(. الپرت نابرابر49ص ،1376 وت، پامال،ی)ا دانشمندان، هچو

داند. ی م یط اجتماعیمحصول شرادگی مى بیند زیرا فرد را كامالً نواو خا یعوامل فرهنگ تأثیررا تحت 

ن در آن دو یقوان یادعااند  معتقد یك جامعه غربیات دو صاحب نظر كه در ی(. حال با توجه به نظر1954)الپرت،

رهنگ وجود دارد و تابع ف یتیجنس یكه در عمل نابرابری بینیم ه زنان وجود ندارد میض علین است كه تبعیجوامع به ا

 .جوامع است

ن است و یق دارد با روح مردم ما با خون ورگ انان عجیشه عمیساس نابرابرى جنسى كه در كشور ما ران یبه ا

 .ابدیش  رشد و توسعه مى یشتر از پین نابرابرى روز تا روزو بیاد ایبصورت قطعآ بن

تواند با نابرابرى ی یته معلق است و فرد نمدر خالء سنت و مدرنزندگى در جامعه اى كه مردم ما زندگى دارند ادامه 

مبارزات نهاد هاى مدنى هم چندان  شتر در مقاومت  بپردازند وین است بیگزین جامعه جاكه با خشم در عمق ابعاد ا

 :رایشتر ندارد زیب تأثیر

ار یهای اجتماعی شان بسو مشاركت  ر دارند و كمرنگى زنانگر قرایشتر زنان و مردان در تقابل همدیدر كشور ما ب

 جدا است؛دارد، حتى مكاتب دختران و پسران ز قرار ین و ناچییسطح پا در

 .كودكى به فروش مى رسند و به زنى مردان بزرگ سال داده مى شوند ۀدختران در دور  -

  .ره مشكالت كه در بحث جا داده شده استیغ شتر زنان نسبت به مردان ویسوادى بیب  -

 ازدواج هاى جبرى؛ -

 زنان؛ چادریحجاب و  -

 نام ناموس؛ه مردان خانواده بیا شرط زن توسط شوهر و د یت و تصاحب بى قیحاكم  -
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 حق طالق و حق اوالد بعد از طالق )مردان(؛  -

 د.نرا ندارآیش ن صفحه گنجایا یره مشكالت كه تك شمارىوغ  -

 میپردازض مى یغاز به معرفى سنت و تبعآساس در این به ا

   .سنت و یا تبعیض در اصل دو معناى متغیر دارند ولى در تأمین روابط اجتماعى افراد با هم در تنگاتنگ ارتباط مستقیم دارند

 فرهنگ یا سنت چیست؟  - 2

  :ن به  معرفى گرفته شده  استیف مختلف دارد؛ ولى در عصر اوستا فرهنگ چنیتعر 400شتر از یگر چه فرهنگ ب 

 .ب شده استی)فر و هنگ( ترك کلماتیا سنت از فرهنگ   -

مجموع عنعنات، رسوم،  ایو یدن است ا فرا كشیدن یش كشیعنى پی ده شده،یبه معناى كش "هنگ"ش و یبه معنای پ "رـف"

  .ن استآمذهب حاكم در جامعه فرهنگ 

همچنین  متأثراز این سه، و ها و اخالق و رفتارهای اعتقادات، ارزش ۀرندبرگی ا در برخی تعاریف، فرهنگ دری و  

ی آداب و رسوم شالوده اصل دیگر از تعاریف، ۀشود. در گون آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می

فرهنگ تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها،  بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی آن، به عنوان فرهنگ یک 

 .جامعه معرفی می گردد

 .شناخته میشود« دهدیو جهت م یعاملی که به زندگی انسان معن»دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان  ۀباالخره در پار و

 اما از دیگاه جامعه شناسی علمی:  و

ی آن تأریخت اجتماعی ـ یان فعالیبشری که در جر ۀجامع معنوی های مادی و ارزش ۀمجموع فرهنگ عبارتست از

کسب و انتقال آنها را  ۀها و نحو ن ارزشیوجود آوردن اه ها را برای ب انسانت خالق یجاد شده است. فرهنگ فعالیا

 .ردیز در بر می گین

 .فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی وسته است: یجانب بهم پ فرهنگ دارای دو

 ک جامعه دریهای مادی که  ارزش ریسا د ویتول ۀیک، تجربدی، تکنیوسائل تول ۀعبارتست از مجموع فرهنگ مادی

 .ار داردیاخت ی خود درتأریخحله از تکامل مر هر

ده ئولوژی ینه های علم و هنر و اخالق و فلسفه ] ایزم ۀجامعه را در هم های فرهنگ معنوی مجموعه ای دستاورد

 .ل می دهدیاسی و حقوقی و مذهبى تشکیس

 (نیک آئیر نیاسی و اجتماعی ـ مؤلف امیواژه های س)

 تبعیض چیست؟

ای آن دار تأثیر فراد جامعه مى باشد كه افراد جامعه دراان میعتى برابرى اجتماعى و موقیتبعیض معیارهاى نا  -

  .ندارد جامعه وجود تحرك اجتماعى یكسان براى افراد در حقوق مساوى نبوده و

ض ضّد ینی كه تبعض انواع مختلف دارد مانند تبعیض جنسى، تبعیض مذهبى، تبعیض نژادى و تبعیض س  یتبع 

 .ستمکاری استاز ساالری و گونه ای  شایسته
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ث حبداراى م ند ویآنا خوش  اصطالحیا افراد جامعه و و زن در جامعه و در مجموع مردم  ض براى مردیگر چه تبع

 ض در جامعه ما را با زنانیتبع ات سنت وتأثیرن بحث نقش و یا در است؛ ولى موضوع بحث ما زنان است؛  عتریوس

 .میقرار مى ده یابیارز اسى موردیس اقتصادى، ،مختلف اجتماعىنستان در عرصه هاى افغا

   ن:تبعیض جنسیت در افغانستا  -

جنس مخالف  شتر ازیب نداشتن حقوق مساوى رنج مى برند و متقبل درد ها و زخم هاى زنان كشور كه سال هاست از

ش به یشتر گنجاین دفترچه بیصفحات ارند كه یمى گ ت قرارینان به بى رحمى مورد اذآ نقدرآ خود )مردان( مى شوند

ى زندگقت یكه از حق ییرائه كرده و به مثال هاات مورد معلوما ست، ما مختصراً درین را ندارد و بسنده نآتك شمارى 

 :میپاسخ ده ییال هاؤید به سم و باییو اتكا مى نما اکتفازنان در جامعه نشأت کرده، 

 مى كشند ؟ا به گردن نهاده و آن را به دوش وغ زور و ظلم رین ین زنان افغانستان ایشتریچرا تعدادى ب  -

 رد؟یصورت مى گیوه و رسم عصر حجر، برخورد با ش سنتى و ۀنبه گو شتریچرا در كشور ما با زنان ب  -

سنتى  در كشور ز و پردغدغه است ـ یسنتى ما بحث جنجال برانگ ۀجامع شتر باالى زنان دریق سنت بیتطب اءدرابتد

 شتر است؛ دو عامل دارد: یق بیعم شكله زن ب ان مرد ویصله بین زنان و مردان كه شگاف بزرگ مما فا

 .""اقتصادى و حوزه  اسى "یمنابع قدرت در "حوزه س

 .این دو حوزه ضعیف است این دو حوزه به مردان تعلق مى گیرد و سهم زنان در جامعه ما بیشتر طبق ایده ئولوژى جنسى در

 هت حتى بیمرد مى باشد أكثر ان زن ویكى از شاخص هاى مهم میعنوان منبع درامد، خود ه ب اقتصاد،كه  از انجایی

نعمت  همه از از شتریو زنان كه بیرد ل به مردان تعلق مى گین حق تحصیشتریما ب كشور كل مى توان گفت در طور

صراحت مشاهده ه در كشور را مى توان بان زن و مرد یمیض كى از مشكالت سنتى و تبیسواد محردم مانده اند؛ خود 

اقتصادى و  ،اجتماعى اسى،یس ،بلند در تمام عرصه هاهای ن ملحوظ كرسى هاى پر درامد و چوكى یكرد. به ا

عدم نا برابرى اقتصادى  ن برخورد ها ویورند كه اآدست مى ه شتر بید بیدارد كه مردان عوا فرهنگى به مردان تعلق

فرهنگ و اقتصاد  ۀیشتر اشتغال درعرصن كشور ما بیرا در قوانیورد. زآیان مى مه را ب زنان و مردان ،و فرهنگى

ن حق به یرسمى و قانونى ا طوره ولى ب گى را حق زنانه مى دانند؛یگان خانوادوظائف را را حق مردانه دانسته و

هاى  استخدام و فرصتها در  ن و حتى همه شانسیشتریب تیعمل اولو كه دریرد در حالیهر دو جنس تعلق مى گ

سلكى م الت عالى ویرى تحصیا فراگین مردان در پست هاى بلند و ییفرهنگى به مردان تعلق دارد و تع اقتصادى و

بار ه را ب یت هاى جنسیمحدود كه خود )مردان( جرا است. حتى اشغال زنان توسط شوهراناقابل  چ مخالفتىیبدون ه

 كى ازین همه یكه ا ردیسطح نازل قرار مى گ اجتماع در اركت زنان درسوادى، مشیب كارى،یباندازۀ ورد و آمى 

ت زنان را در یه جنسیماست كه نابرابرى و خشونت عل ۀجامع سنت حاكم در ن ویوه هاى برخورد قوانیش طرز و

ان شطع اعضاى بدن و سنگسار لت و كوب گرفته تا ق م. ازیه زنان استیخشونت عل كشور بلند برده و ما شاهد صدها

زاد توسط مردان در کنگسار فرخنده ملم كه از جمله مى توان قتل و سیدار شتر را با خودیهاى ب سفانه مثالأكه مت

یگر در جمع گمنام ت غور و هزاران دی، سنگسار رخشانه در والیت جوزجانوال نه دریدن زریبر نىیبو گوش  ،كابل

 .نام بردها مى توان 
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وجود تالش هاى نهاد  بان استند باین نابرابرى ها دست به گریزنان افغانستان با چناست كه  هاى دراز بدبختانه سال

فرهنگى  ،تمام عرصه هاى اجتماعى ض دریتبع ه زنانیهاى مدنى در داخل و خارج از كشور روز تا روز خشونت عل

 .منفور را محدود ساخته است ۀیدن پدیه ایمبارزه عل ق داشته ویشه عمیما ر ۀیاسى در جامعو س

و بند نظام مرد ساالری استند  دین قیا هم زنان در ت ملل متحد؛ هنوزیهمه دشوارى ها تالش نهادها با حما با وجود 

 .ن ادامه داردآشكل فاجعه بار ه ه زنان بیو خشونت عل

ن عوامل یشتریا هم بی وامل ذكر شده و  برع را بنایم. زیكشور ما از سنت جدا ساز ض را دریآن ما نمى توانم تبع بر بنا

بار  فالكت از شكل سنت محكوم و كه  كشوریتا زمان م دارد ویوند مستقین بحث را ندارد با هم پیش ایگر كه كنجاید

 .با قوت خود باقى خواهد ماند ن جامعهآشكل وحشتبار در ه ض بیابد تبعیكهنه نجات ن

   نقش مساویانه زنان و مردان در جامعه چیست؟ ۀدر زمینو رهنمود ها ها  طرزالمل

اذ تى در موارد مختلف و اتخیجنسیدن بساط شگاف موجود برچ ۀینن كشور در زمیقوانیق ب و تطبیدر قدم اول تصو 

 :ر در موارد آتییتداب

o میز؛آض علیه زندگی تبعی عرصه هاى مختلف، سطح توانمندى زنان در رشد و ارتقای دانش و 

o  منظور تأمین ه زادى هاى زنان در چوكات قانون؛ بآت از تمام حقوق و نهادهاى مدنى زنان و حمایایجاد

با حفظ  ، حق طالقالت، حق ازدواجعرضه كردن خدمات اجتماعى اعم از حق تحصی عدالت اجتماعى و

 .باشد ها و غیره مىموزش و توجه جهت رشد استعداد هاى زنان در تمام بخشآحق اوالد، حق مشاركت حق 

 .زنان كشور ما مى باشد باریت بد خشونتل وضعیجهت تنزیرون رفت ا راه هاى بیها و هنمودورى شده ریاد آنكات  

م كه تعدادى با وجود دسترسى یشتر به مشكالت سنت كشور بر مى خوریب یهاهنمودق ریگر با تطبیولى از جانب د

 دهیراث رسیگى از سنت عقب مانده كه به میرا ممانعت هاى خانوادند. زیمؤثر نما ین حق نمى توانند از آن استفادۀبا ا

از مشاركت شان در اجتماع و  خشونت قرار مى دهند ویرت بانوان خانواده را مورد ر نام عزت و غیاست و ز

 .رى مى كندیمسلك  جلوگ تعلیمات الت ویرى تحصیفراگ

o  ث باشندگانحیه د تا مردان، زنان را بجامعه  صورت گیرتوجه به بلند بردن سطح آگاهى تمام اقشار 

 متساوی الحقوق پذیرفته و آنان را برابر با خود دانسته و قبول نمایند

o  رسانه ها نقد سیاست همچنان از طریق همین و مردمگاهى آموزش و آمدنى در نقش رسانه ها، نهادهاى 

می پندارند؛ این نقد ها و اعتراض  دومنام جنس ه بن نافذ كه زن را در جامعه های دولتى و قوانی هاى ارگان

 .ارزنده است ها

o رفع تبعیض  قانون گزاران و ملل متحد با فشارها و حمایت هاى بین المللى در راستاىن طور نقش وهمی

كنند و زن توانایى و  بانوان بازروى  بهدارند تا درهاى بسته را  است و وظیفه جنسى قابل لمس و مؤثر

 نآن حق انسانى را از شوهر و یا مرد فامیل داشته باشد و ای ۀتن را بدون اجازرون گذاشصالحیت پا بی

شان در جامعه و پرورش و سهم شان در ادهاى موزش و تبارز استعدآرى جهت فراگی ایشان سازند تا

اه را برای رشد آتی آنان حمایت خود بانوان از همدیگر شان مجال فعالیت خالق را داشته و ر اجتماع و

  د.سازباز 
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كى ی ؛استخدام شان در بازاركار و معرفى و تعلیمه و سهم شان در اقتصاد، اجتماع، رون رفتن بانوان از خانیرا بیز

 است. یدن به حقوق مشروع شانن راه رسیاز مهمتر

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

ن حق داده نمى شود حق باید گرفته شود كه نقش خود زنان آغیر  این توانمندی ها باشند در ۀاستفاد

  .جهت دستیابى به حقوق شان ارزنده است

 !زیهموطنان عز

 مند تانیه شده مورد استفاده سودزان تهیشما عز ۀقاله كه از تجارب و كار با زنان جهت استفادن مید وار استم ایام 

  .ردیقرار گ

 01/01/2018جرمنى  "ولى"  ونه زرغ

 
 
 
 
 

          
 


