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أ......................................................................................................................................................................شریعت، جنسیتزن،

یادداشت ناشر

گاه دبازتاب دی،سالم ترتیب و ویراستاري گردیدهموسسه که توسط و جنسیت شریعت ،زن

ین کتاب داراي ا. استدر افغانستان و جنسیتشریعت، ربرد هاي عملی آموزشی زنتحقیقی و کا

.دمیباشجنسیتدرباره ي ستنامه آموزشی دیک سه فصل و 

نده هاي هر بخش یسیات مطرح شده در این کتاب به نوتمام اندیشه ها و نظراست کهشکارالبته آ

تعلق داردآن انو ویراستار

:ردازدپنکات زیرین به نشر این کتاب می بنیاد فریدریش ایبرت با در نظرداشت

در یک مجموعه و جنسیتشریعت ، در مورد زنقی و علمیقیاین کتاب یکی از معدود آثار تح. 1

.میباشد

و زنان افغانستان در جامعه حضور بیان گر میزان ،این کتاب با  ارایه ارقام دقیق در مشارکت. 2

به عنوان میتواند و سیاست و نهاد هاي مدنی بوده ،صحت،رورشپبه آموزش و آنهاترسی دس

.قرار گیردفغانستان اهروندان راي سازمان هاي دیگر و شماخذ ب

شامل این این خصوص دست نامه آموزشی در یک شریعت و جنسیت،ش زمینه برسی پیبا . 3

جنسیت بنیاد شریعت وان،مواد آموزشی کارگاه هاي آموزشی مسایل زنگردیده است که کتاب 

.فریدریش ایبرت را تشکیل خواهد داد

راستاي با نشر این کتاب گامی کوچک در میدوار است کهبنیاد فریدریش ایبرت در افغانستان ا

ا براي شهروندان و مساوات جنسیتی در افغانستان برداشته و آگاهی بیشتر رانزنوقتبیین حق

.کتاب وسیله گردداز طریق چاپ و نشر اینافغانستان 

افغانستاندفتر -بنیاد فریدریش ایبرت

1388خزان 



ب......................................................................................................................................................................شریعت، جنسیتزن،

بسمه تعالی

بحث زنان، توسعه و فعالیتهاي اجتماعی زنان امروزه یکی از بحث انگیـز تـرین مـسائل جـاري در      

و این مهم نه تنها در افغانستان که در سطح جهان توجـه  . می شودجامعه بدوي افغانستان محسوب 

. کارشناسان، سیاستمداران و دست اندرکاران مسائل جامعه شناختی را به خود جلب نمـوده اسـت               

تاکید می کند 2002آلن تورن جامعه شناس فرانسوي  در کنفرانس بین المللی جامعه شناسی سال             

.ست و جامعه شناسان براي شناخت این تحول باید بیاندیشندکه قرن بیست ویکم، قرن زنان ا

اما در این میان ما کی هستیم؟ و چه سهمی در دنیاي متمدن امروز براي خود و جامعه اسالمی خود 

قائلیم؟ جامعه ما در آغاز قرن بیست و یکم تا چه اندازه اي آمادگی مواجهه با ایـن پدیـده را دارد؟    

ایط خاص تاریخی، فرهنگی و دینی کشور ما، ویژگی هاي خاص خود را            پدیده اي که به دلیل شر     

تحقیقی ما، سیاستمداران مـا،  -اسالمی ما، مراکز علمی    -سئوال این است که مراکز دینی       . داراست

دانشگاهیان ما، جامعه شناسان ما و همه آن کسانی که در حوزات علوم انسانی قدم می زنند و قلـم       

ده اند؟ ودر آینده  چه خواهند کرد؟ آیـا طـالب و روحـانیون علـوم دینـی،             امروز چه کر  . می زنند 

اساتید دانشگاهها و جامعه شناسان ما تمایلی به درك پدیده اي که در جهان در حال وقـوع اسـت                    

دارند یا خیر؟ بگذریم از این سئوال که آیا کشور جنگ زده و زیر خط فقر ما آیا چنین دانشمندانی          

ا خیر؟ و اگر دارد آیا این بزرگواران خود را به ابزارهاي علمی جدیـد و امـروزي      را در خود دارد ی    

براي پژوهش در حوزه ي مسائل زنان مجهز ساخته اند یا خیر؟

. آنچه مسلم است رسالت اندیشمندان مـا امـروزه بـسیار سـنگین تـر از دهـه هـاي گذشـته اسـت             

ها که صده ها را پیموده و امروز به شکلی جنبشهاي اصالح طلبانه و مساوات خواهانه زنان نه دهه       

این جنبش هـا نـه تنهـا بـسیاري از داده هـاي سـنتی،       . حرکتی فراگیر و جهان شمول درآمده است 

فرهنگی ما را به چالش خوانده که سواالتی را مطرح می سازد که جواب دادن بـه آنهـا  مطالعـات                  

.عمیق، تحقیقی و عالمانه اي را می طلبد

-این مهم کوشیده است تا از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی، کنفرانسهاي علمی    با درك  سالم

گر چه آن گونه که می خواستیم موفق . تحقیقی و سایر راه کارها موجود  قدمی در این راستا بردارد

نبودیم و همواره با مشکالت عدیده اي مواجهه هستیم  اما دل به این خوش می داریم که آنچـه را             

.توانیم و از دستمان بر می آید را در جهت خدمت به جامعه مان فرو گذار نکرده ایمکه می

به خـصوص در حـوزه ي   –کتاب دست داشته شما حاصل تالش تعدادي  از فعاالن جامعه مدنی            

جاي خوش وقتی است که شاهد آنیم که بزرگانی چون جناب دکتر سـید            . می باشد   -مسائل زنان 

کارشـناس مـسائل   –دانشگاه کابل و انجینر صاحب سید ضیاء مبلغ جعفري          نورالدین علوي استاد  



ج......................................................................................................................................................................شریعت، جنسیتزن،

چقدر مسرور است از اینکه خود را سالمو . زنان در دنیاي اسالم در این خصوص سهم گرفته اند        

. همراه و هم گام این بزرگان در راستاي فعالیت هاي اجتماعی می بیند

» ، جنبـشها و دسـت آوردهـا   زنحقـوق  « تحث عنـوان در بخش نخست این کتاب ما در بحثی   

کوشش نموده ایم تا با نگاهی عمیق و تحقیقی به مسائل زنان در سطح کشورهاي توسعه یافتـه، در     

مسائل و مشکالت موجود در سطح جامعـه  . حال توسعه و به خصوص  در اجتماع افغانی بپردازیم   

هاي معقـول و ممکـن در ایـن خـصوص     را در این ارتباط به نقد و تحلیل نشسته به دنبال راه حل     

جا دارد که در این جـا  . تهیه و تنظیم این بحث را جناب استاد علوي به انجام رساندیده اند    .  باشیم

. از زحمات ایشان قدر دانی نماییم و برایشان آرزوي موفقیت بیش از پیش را داشته باشیم

خـشونت  « و بحث »سیت شریعت و جن  « بحث هاي بعدي که در این کتاب مطرح است بحث           

. زحمت تهیه و تنظیم این بخش ها را جناب انجینر صاحب مبلغ بر عهده داشتند. است»علیه زنان 

. ایشان در تهیه و تنظیم این اسناد همچون همیشه نگاهی ژرف، دقیق، علمی و اسالمی داشته اند

شد که تهیه و تنظیم آن بحث بعدي مطرح در این کتاب بحث تساوي جنسیتی یا موضوع جندر میبا     

الزم به ذکر است که موضوعات مطرح در این کتاب در طـی  . توسط این حقیر صورت گرفته است   

سالهاي گذشته در کارگاهها آموزشی متعددي که توسط موسسه سالم به اجرا در آمده اسـت مـورد        

شایانی نموده   استفاده قرار گرفته است و این مسئله خود به باروري این موضوعات تدریسی کمک             

است چه هر کارگاه آموزشی که برگزار گردیده محکی بوده در جهت آزمودن این دست نوشته هـا            

.و گامی بوده در جهت رفع معایب و کاستی هاي این موضوعات تدریسی

در پایان جاي آن دارد که از تمامی بزرگوارانی که در این مهم ما را یاري کرده اند نهایت قدر دانی                

از جناب علوي صاحب و انجینر مبلغ که حاصل زحمات خـویش را ایـن    . را داشته باشیم   و تشکر 

.گذاشتندسالمگونه صادقانه در اختیار موسسه 

جناب اسماعیل حمیدي، داکتر صاحب بهرام رحمان . ، از خانم تینااف، اي، اسو از موسسه محترم 

ید مثبت به پیشنهاد  چاپ این منول هـاي  و داکتر صاحب نادر  و سایر کارمندان این مرکز، که با د        

تدریسی به شکل یک کتاب و در یک مجموعه کامل نگریستند و امکانات مالی این مهم را فـراهم                 

از همه متشکرم و امید آن دارم که . از همه  آنانی که به نحوي از انحاء با ما همکار بوده اند. ساختند

.رقی جامعه اسالمی مان امتداد چنین فعالیت ها گامی باشد در جهت ت

سید علی ضیاء

مسئول موسسه سالم
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1شریعت، جنسیتزن،

ردهاحقوق زن، جنبشها و دست آو: الف

:کلیات

:ضرورت بررسی موضوع و مسئله شناسی وضعیت زنان

حقوق زن در اسالم از موضوعات بسیار مهمی است که بررسی علمی آن درافغانستان از جهات 

: بسیاري ضرورت می یابد

در . این موضوع به ویژه در کشور ما از پشتوانه تحقیقاتی مطلوبی برخوردار نمی باشد-1

.عه شناختی موقعیت زنان نادیده انگاشته شده استاغلب مطالعات جام

موضوع زن نه تنها در جامعه ما، بلکه عموماً در جوامع شرقی و غربی از جنجال -2

در مورد زن پرسش هاي جدي وجود دارد که باید به آن ها پاسخ . برانگیزترین موضوعات می باشد

.داده شود

نان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برخی نظریه پردازان بر این باورند که ز-3

لذا حرکت به سوي اهداف توسعه انسانی بدون در نظر داشت و تعریف نقش و موقعیت زنان در 

 .جامعه امکان پذیر نخواهد بود

. برخی از علماي علوم اجتماعی معتقدند زنان در جامعه، قربانی نظام سلطه مرد ساالرند-4

ساس بنیادهاي فلسفی و انسان شناختی و در عین حال مطالعات و مشاهدات چنین برداشتی باید برا

. تاریخی و جامعه شناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد

تعدادي از روشنفکران جامعه اسالمی بر این نکته تأکید می ورزند که میان پیام هاي -5

زنان در سیره پیغمبر جایگاه. اصیل دینی و واقعیت هاي تاریخی، شکاف هاي عمیقی وجود دارد

اسالم،  قرآن کریم، و به طور کلی در ایدئولوژي دینی ما با آن چه در جامعه ما برقرار است، 

از گذشته هاي بسیار دور تاکنون، موارد بی شماري از انواع ستمگریها به زنان . ناسازگار می باشد

، )حتی به دختران صغیر(لت وکوب زنان توسط مردان، تجاوز جنسی. در کشور ما رخ می دهد

معامله دختران با مواشی، تعدد بد دادن، بدل دادن، عقد در دوران کودکی، ازدواجهاي اجباري،

زوجات، ازدواج تحمیلی بیوه زنان با مردي از فامیل شوهر، جلوگیري از ادامه تحصیل دختران و 

از جمله ... مور فرهنگی ومحلی وزنان، جلوگیري از کار و فعالیتهاي بیرون از خانه، مشارکت در ا

آنچه به تداوم این . مواردي هستند که حتی روزانه در جاي جاي کشور ما به وقوع می پیوندد
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واضح . ستمگریها کمک می کند عدم حاکیمت قانون ملی و برتري قوانین سنتی به جاي آن است

دن حقوق انسانی آنها می است که فیصله هاي محلی به زیان زنان و دختران و به قسمت قربانی ش

.انجامد

سیاسی و علمی ما بدل شده و -وضعیت زنان اکنون به یک گفتمان جدي در محافل فکري

.ضرورت انجام تحقیقات علمی در این مورد را اجتناب ناپذیر ساخته است

از منظر جامعه شناختی، وضعیت زنان در افغانستان را می توان به عنوان یک مسئله اجتماعی 

در این جا الزم است با ارائه تعریفی از مسئله اجتماعی نشان دهیم که چرا در مورد . رح ساختمط

زنان چنین ادعایی داریم؟

از نظر جامعه شناسان،  مسئله اجتماعی حاصل ناکارآمدي و کارکردهاي منفی نهاد ها و 

د پذیرش اغلب این تعریف بسیار کلی است و در عین حال مور. سازمان هاي عمومی جامعه است

ما می توانیم چنین تعریفی را هم از منظر تضاد گرایی و هم از منظر . نظریه پردازان می باشد

با ارائه این تعریف خصوصیت انتقاد گرایی نیز مورد توجه قرار . کارکردگرایی قابل پذیرش بدانیم 

.گرفته است

نعی بر سر راه توسعه مسائل اجتماعی به وضعیت ها و پدیده هاي اشاره دارند که موا

ستوده (مطلوب جامعه ایجاد می کنند و وجود آن ها از این حیث نگران کننده به حساب می آید

وضعیت فرودست و نازل زنان در جامعه و تضییع حقوق آن ها را می توان مانع جدي ). 3: 1385

گر سید جمال محمد عبده شا. در مسیر حرکت به سوي آینده انسانی تر و مطلوب تر تلقی کرد

الدین افغانی و  مفسر قرآن کریم،  معتقد بود تا زمانی که زنان در جوامع اسالمی نتوانند دوشادوش 

مردانشان در سرنوشت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جامعه نقش آزاد و فعال ایفا نمایند، ترقی 

.مسلمین امکان پذیر نخواهد بود

:ماهیت مسائل اجتماعی به گونه اي است که

مسائل اجتماعی عمومی هستند و با . آن را نمی توان یک پدیده فردي  به حساب آورد-1

.کل پیکره جامعه در ارتباط می باشند

چنین وضعیتی تنها در . وضعیت زنان در جامعه، تنها بازگو کننده مسائل زنان نمی باشد

.قابل ارزیابی استکلیت ساختار اجتماعی که عامالن آن را مردان و زنان تشکیل می دهند،

وضعیت فعلی تداوم وضعیت هاي . مسائل اجتماعی از بعد تاریخی بودن برخواردارند-2

این مردگانند که «: آگوست کنت بنیانگذار جامعه شناسی رسمی درغرب می گوید. گذشته می باشد
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گذشته ما شرایط فعلی جامعه ما و موقعیت زنان ریشه در تاریخ . »بیشتر بر ما حکومت می کنند

.دارد و درك چنین موقعیتی جز بر اساس یک دیدگاه تاریخی میسر نخواهد بود

به این معنا، شرایط عینی و . مسائل اجتماعی از خصوصیت واقعی بودن برخوردارند-3

.ذهنی حاکم بر جامعه از آن ها متأثر و در عین حال بر آن ها تأثیر گذارند

هنده ذهنیت هاي حاکم بر جامعه و محصول نحوه جایگاه زنان در جامعه ما انعکاس د

تمامی جلوه هاي زندگی اجتماعی ما در پیوندي مستقیم با . عملکرد نیروهاي غالب بر آن می باشد

. موقعیت زنان به سر می برند و از آن متأثرند

نسبی و متغیر از این جهت که از دوره اي به دوره . مسائل اجتماعی متغیر و نسبی هستند-4

گاه پدیده اي در . اي و از شرایطی به شرایط دیگر نوعیت،  عوامل و پیامدهاي آن ها تغییر می یابند

شرایط تاریخی خاص و در یک جامعه به عنوان یک مسأله تلقی می شود، اما در دوره دیگر و 

در جامعه جاهلی عرب،  زنده به گور کردن دختران یک مسأله تلقی . جامعه دیگر چنین نیست 

بسیاري  از . می شد، اما پس از ظهور اسالم و در شرایط فعلی یک فاجعه انسانی قلمداد می شودن

در گذشته جزء حقوق انسانی زنان ... موضوعات مانند حق رأي، حق شرکت در مناصب سیاسی و 

به حساب نمی آمد، اما امروزه عدم رعایت آن ها به مثابه زیر پا نهادن بخش مهمی از حقوق 

.بشر و خالف ارزشهاي انسانی و دموکراتیک ارزیابی می شوداساسی 

نظریه هاي ترکیبی و دستاوردهاي علمی و . مسائل اجتماعی قابل کنترول می باشند-5

. تحقیقاتی جدید، بر این نکته تأکید می ورزند که تعیین کنندگی نیروهاي اجتماعی، مطلق نمی باشد

ال که تحت تأثیر نیروهاي ساختاري موجود در تاریخ و انسان ها یا گروه هاي انسانی در عین ح

. جامعه قرار دارند، می توانند با شناخت علمی از آن ها نسبت به اصالح و تغییرشان اقدام نمایند

به این معنا که اساساً کل ساختار . تضاد گرایان اغلب به تغییرات ساختاري می اندیشند

بنابراین .ضاد  منافع اساسی تعریف می کنندآن را داراي تموجود را مورد انتقاد قرار می دهند و 

)  بواسطه وقوع انقالب (ي یعنی تغییر درکل نظام موجود حل مسائل موجود جز با تغییرات ساختار

اما بسیاري از نظریه پردازان از جمله کارکردگرایان به منظور خروج از بحران ها . امکان پذیر نیست

.می اندیشندو مسائل موجود به اصالح 

از نظر این دسته از جامعه شناسان جامعه با وارد آوردن اصالحات تدریجی در نقاط بحران 

در هر . زا و داراي مسئله، می تواند ترمیم شود و روند تکامل طبیعی و تدریجی خود را طی نماید

یت زنان و پر کردن از نظر ما تغییر در وضع. دو حالت، نهایتًا مسائل اجتماعی قابل کنترول می باشند
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فاصله موجود میان حقوق اساسی تعریف شده در متون دینی و قوانین رسمی کشور با شرایط 

مهم، تقویت این باور است که مسائل . موجود، نیازمند اصالحات تدریجی در جامعه می باشد

.اجتماعی از جمله وضعیت زنان قابل حل می باشند

پدیده هاي اجتماعی در کلیتی قابل . شته اي هستندمسائل اجتماعی، چند بعدي و بین ر-6

مطالعه هستند که معرف شبکه اي از علل و عوامل در هم تنیده و داراي ارتباطات متقابل 

ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي زندگی ما هرگز نمی توانند بدون . می باشند

از نظر جامعه . د مطالعه قرار گیرنددر نظر داشت تقابل چند سویه آن ها با سایر ابعاد، مور

.شناسان جامعه یک پدیده دیالکتیکی است و این دیالکتیک نیز چند جانبه است

اجتماعی، -وضعیت زنان در جامعه پدیده اي است در عین حال سیاسی، اقتصادي

فرهنگی و متأثر از داریهاي تاریخی ما؛ اما واقعیت این است که در تحقیقات اجتماعی 

معموالً محققان . وان تمامی ابعاد موضوع را به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار دادنمی ت

یا مراکز تحقیقاتی، بسته به پرسشهایی که با آن مواجهند بعد یا ابعاد خاصی از مسئله را 

واضح  است که براي دستیابی به یک شناخت جامعتر در . مورد بررسی قرار می دهند

در این تحقیق توجه  ما بیشتر بر . مطالعات ضرورت می یابدنظر داشت  مجموعه این

فعالیت هاي اجتماعی، تعلیم و چهار  محوراجتماعی بوده است؛ زیرا، ما–بعد فرهنگی 

 .فیصله هاي محلی را مورد مطالعه قرار داده ایم. تربیه، ازدواج 

ه در مطالعه مسائل نکته مهم دیگري که باید در این قسمت به آن اشاره شود این است ک

مؤلفه هاي عینی به وضعیت هاي . اجتماعی توجه به مؤلفه هاي عینی و ذهنی آن ضرورت دارد

خشونت هاي فیزیکی و روانی علیه زنان، آمار بسیار . عینی و ملموس موجود در جامعه اشاره دارد

ی از مؤلفه هاي عینی مثال های...  اندك آنان در فعالیت هاي اجتماعی و آموزش، ازدواج اجباري و 

اما مؤلفه هاي ذهنی به تفسیرها و باورهاي مردم در مورد پدیده ها . این مسئله اجتماعی هستند

چنانچه بخش مهم و قابل توجهی از مردم باور داشته باشند که وجود فالن پدیده کیفیت . اشاره دارد

هدف هاي مطلوبشان می باشد، می زندگی افراد و گروه ها را پایین آورده و مانع دستیابی مردم به

. توان از مسئله بودن آن سخن گفت

وقتی . در همین راستا وضوح یا عدم وضوح مسائل اجتماعی نیز باید مورد بحث قرار گیرد

اکثریت اعضاي جامعه وجود پدیده اي را به عنوان مسئله اجتماعی تلقی می کنند، می توان گفت از 

گاه عده اي محدود از نخبگان جامعه که معموًال از دیدگاه انتقادي وضوح الزم برخوردار است؛ اما
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در حالی که . برخوردارند، وجود برخی پدیده ها را به عنوان مسائل اجتماعی و تاریخی یاد می کنند

طوري که اشاره کردم از نظر پیامبر . مسئله بودن آن ها وارد آگاهی توده ها و عموم مردم نشده است

ه کرام، فسادهاي اخالقی موجود در جامعه جاهلی عرب، بت پرستی، زنده به گور اسالم و صحاب

اما از دیدگاه . مسائل اجتماعی بودند که باید براي نابودي آن ها جهاد می شد... کردن دختران و 

. مردم این پدیده ها به عنوان مسئله شناخته نمی شدند

داد، باال بردن آگاهی هاي حقوقی و انسانی کاري که پیامبر اسالم براي حل این مسائل انجام

وجود یک مسئله صرفاً نمی تواند به حل آن . نظریه پردازان توسعه معتقدند . جامعه عرب بود

این آگاهی و . کمک کنند، بلکه آن  چه مهم است آگاهی از وجود یک مسئله و احساس آن است

در این بررسی ها در پی آن بوده ایم . داحساس است که به اراده تغییر و تحول وضعیت بدل می شو

تا به این نکته  پی ببریم که تا چه حد مردم از مسئله بودن موقعیت زنان آگاهند و مؤلفه هاي عینی 

.آن از مؤلفه هاي ذهنی و ارزش هاي مورد قبول مردم فاصله دارد

عی و انحراف قبل از معرفی پرسشهاي اساسی این تحقیق الزم است تمایز میان مسئله اجتما

. نیز روشن گردد

انحراف اجتماعی به رفتارها و کنش هاي اطالق می گردد که در تعارض با ارزش ها وهنجارهاي 

انحراف اجتماعی می تواند جنبه فردي و یا گروهی داشته . پذیرفته شده جامعه قرار داشته باشند

اهده است، یعنی حدودي از انحراف اجتماعی در همه دوره ها و در همه جوامع قابل مش. باشد

انحرافات اجتماعی وجود دارند اما وقتی تهدیدي براي جامعه و توسعه مطلوب آن به حساب می 

آیند که از حد آماري معینی بگذرند و در بین نخبگان، برنامه ریزان یا اقشار مختلف مردم حساسیت 

یر آینده مطلوب جامعه باشد، به انحراف هاي اجتماعی وقتی تهدیدي در مس. و نگرانی ایجاد نمایند

از طرفی گاهاً مسائل . بنابراین هر انحرافی مسئله اجتماعی نیست. مسئله اجتماعی تبدیل می شود

. اجتماعی بسیار حاد و بغرنجی نیز در جامعه وجود دارد که انحراف اجتماعی به حساب نمی آیند

که ساختار متعادل جامعه را دچار شیوع برخی بیماري ها، تحمیل جنگ از خارج، حوادث طبیعی 

. مسائل اجتماعی مهمی هستند که انحراف تلقی نمی شوند.... فروپاشی می سازند و 

:پرسشهاي اساسی این تحقیق

بر اساس باور هاي دینی،حقوق زنان در عرصه تعلیم و تربیه چگونه است؟-1

 عی چیست؟بر اساس باورهاي دینی، جایگاه حقوقی زنان در عرصه زندگی اجتما-2
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 بر اساس باورهاي دینی، حقوق زنان در عرصه ازدواج چگونه ارزیابی شده است؟-3

واقعیات موجود در حوزه هاي تعلیم و تربیه، زندگی اجتماعی و ازدواج با باورها و -4

 ارزش هاي حقوقی دین اسالم در مورد زنان تا چه حد فاصله دارد؟

 نتی صورت می گیرد و یا قانون ملی؟آیا فیصله ها محلی بیشتر براي اساس قوانین س-5

:هدف هاي اساسی این تحقیق 

هدف بنیادین و اساسی ما از انجام این نوع تحقیقات، دستیابی به شناخت علمی از -1

وضعیت زنان در  جامعه و پیدا کردن راه کارهاي مناسب براي حرکت در مسیر توسعه همه جانبه و 

 . انسانی کشور ما است

علمی از فاصله موجود میان واقعیت هاي جامعه و ارزشهاي دین دستیابی به شناخت-2

. اسالمی در حوزه جامعه شناسی حقوق زن

:دستاورد هاي تحقیق

انتشار یک گزارش علمی در قالب یک مونوگراف تحصیلی که شامل مسئله شناسی -1

ري و موضوع، مبانی نظري، تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده در این تحقیق، نتیجه گی

.پیشنهادات می باشد

:مفاهیم اساسی در این تحقیق

مسئله اجتماعی، انحراف اجتماعی؛ تعلیم و تربیه، زندگی اجتماعی : این مفاهیم عبارتند از

.ازدواج، فمینیسم و اسالم که هر یک از این مفاهیم در متن تعریف شده اند

: روش تحقیق

بوده است، اما براي تحلیل وضعیت افغانستان روش تحقیق ما اساساً کتابخانه اي یا اسنادي

ر فصل بعد نکات مهم روش د. به گزارش ها و شواهد تحقیقاتی قابل اعتماد استناد گردیده است

.تحقیق به طور مفصل توضیح داده شده است
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فصل دوم

:روش تحقیق

ر اسالم وهدف از انجام این تحقیق دستیابی به شناختی علمی در مورد حقوق زن د

بنابراین مناسب با ماهیت موضوع، جهت مطالعه آن، از روش کتابخانه اي .افغانستان بوده است

.استفاده شده است

مراحل انجام این تحقیق را نظر به منطق و عملیات مربوط به هر مرحله، به اختصار توضیح 

:می دهیم 

:طرح پرسش آغازین

ه هاي تعلیم و تربیه، ازدواج و زندگی بر اساس باورهاي دینی وضعیت حقوقی زنان در عرص

اجتماعی چگونه ارزیابی می شود و تا چه حد میان اصول اسالم و واقعیت هاي موجود در جامعه 

اختالف وجود دارد؟

:مطالعات اکتشافی

در آغار کار در مورد  ابعاد بررسی موضوع، روش تحقیق، انتخاب منابع تحقیقاتی و زمان بندي 

ق، با عده اي از صاحب نظران و مسوولین ذیربط و استاد راهنما گفتگو نموده و اجراي مراحل تحقی

در این مرحله، آثار و منابع مطالعاتی مربوطه را به سرعت . اطالعات مفیدي را جمع آوري نمودم

.مرور نموده و به خالصه برداري آن ها مبادرت ورزیدم

:طرح نظري مسئله تحقیق

در این مرحله منابع مهم مرتبط با موضوع تحقیق به دقت : نمرور نگرش هاي گوناگو. الف

. مورد مطالعه قرار گرفتند و نکات برجسته آن ها در فصل مبانی نظري تحقیق بازگو گردیده اند

منابعی که در شکل دهی مبانی نظري تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، موارد زیر را در بر می 

:گیرند

 .زمینه مسائل اجتماعیمنابع جامعه شناسی در)1

.آثار مربوط به جامعه شناسی زنان)2
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 .منابع مربوط به جایگاه حقوق زنان در ادیان)3

 . منابع مربوط به حقوق زن در اسالم)4

 .منابع مربوط به تحقیقات مختلف انجام گرفته در مورد زنان در افغانستان )5

.ندتمامی این منابع در متن تحقیق و در فهرست منابع معرفی شده ا

پس از تنظیم مبانی نظري، چارچوب نظري مسئله تحقیق را که نمایان گر موضع تحلیل . ب

.گران و محققان این بررسی می باشد انتخاب نمودیم
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: ساختن مدل تحلیلی

سن مناسب ازدواج ←
براي دختران و پسران

عروسی بدل←
معامله زنان و دختران←
چند همسري←
ازدواج بیوگان←
رسی به حق مهردست←

با معرفی چارچوب نظري 

تحقیق، مدل تحلیلی مان را نیز 

. روشن ساختیم

نمودار زیر به شکل خالصه 

مدل تحلیل ما را نمایش می 

.  دهد

 ها
ص

شاخ
 و 

عاد
اب

وضعیت زنان در افغانستان

حق تعلیم و تحصیل زنان  حق اشتراك زنان 

در امور اجتماعی

حق ازدواج

:رج از منزلکار در خا←
فعالیتهاي تولیدي-
تجارت و سوداگري-
مکاتب-
شفاخانه ها-
-رهبري اجتماع و ←

شرکت    در سیاست
صحبت کردن با مردان   ←

غیراقارب
مشوره دهی←
عضویت در شوراها←

تعلیمات ←
اسالمی
تعلیمات ←

:رسمی
ابتدایی

عالی
فرض بودن←

:طلب علم
براي مردان
براي زنان

یم
فاه

م

سنت محلي

قانون ملي

فیصلھ ھاي محلي
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.پرسشنامه هاي ما با توجه به ابعاد و شاخص هاي مذکور  طراحی شده است

:عاتمشاهده  یا جمع آوري اطال

از آنجائیکه این تحقیق اساساً کتابخانه اي بوده است، جمع آوري اطالعات از طریق مطالعه آثار 

. مکتوب و تحقیقات انجام شده صورت پذیرفته است

: تجزیه و تحلیل اطالعات 

در این مرحله مهمترین منابع مربوط به وضعیت حقوقی زبان در جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند و 

در تجزیه و تحلیل اطالعات به موارد زیر توجه . ات مهم مربوط به موضوع استخراج گردیدندنک

حقوق زن در اسالم با توجه . تظریه هاي فمنیستی ج. جایگاه زن در تاریخ ب. الف: گردیده است 

.وضعیت زنان در افغانستان. به ابعاد ازدواج و خانواده، د

چون این . ن مبانی نظري در فصلی جداگانه انجام دا ده امتجزیه و تحلیل اظالعات را تحت عنوا

. تحقیق اساساً کتابخانه اي بوده است، تحلیل موضوعات شامل بررسی مبانی نظري بوده است

. واضح است که از گزارشهاي مربوط به وضعیت زنان در افغانستان نیز بهره برده ام

: نتبیجه گیري و پیشنهادات 

. ت موجود در مورد حقوق زنان، به نتیجه گیري پرداخته امپس از تحلیل نظریا

اما نکته بسیار مهم در نتیجه گیري این است که تالش شده است ابعاد نظري موضوع بر اساس یک 

تحقیق ساحوي بزرگی که در سال گذشته در افغانستان انجام گرفته است، با واقعیتهاي موجود در 

. ر گیردکشور ما مورد مقایسه و تطبیق قرا
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فصل سوم

:مبانی نظري تحقیق

در این فصل بر آنیم تا با نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در تاریخ، به طرح برخی دیدگاه 

ها در غرب و قلمرو اسالم بپردازیم و زمینه ورود به مطالعه جایگاه زنان در افغانستان را به طور 

:محور زیر خالصه می کنیممبانی نظري تحقیق را در چهار. شفاف تري فراهم سازیم

 مقدمه اي بر وضعیت حقوقی زن در تاریخ-1

 کلیاتی درباره حقوق زن در اسالم با تطبیق بر وضعیت افغانستان-2

برخی از صاحب نظران بر این باورند که ستم جنسی بزرگترین و فجیع ترین نوع ستم در  تـاریخ               

صد از زمان حیات بشر را در بر می گیرد      در 99با گذر از دوران توحش که تقریباً        . بشر بوده است  

و زندگی گروه هاي انسانی شکل اشتراکی داشته است، در  تمامی دوره هـاي تـاریخی، زمـان بـه             

.اشکال مختلف  تحت سلطه مردان و مورد ستم قرارداشته اند

و جایگاه او مبتنـی بـر بنیادهـاي هـستی شـناختی و انـسان شـناختی دوره هـا و                 » زن«تعریف از   

در بسیاري از فلسفه ها و نظام هاي حقوقی، زن موجـودي ضـعیف   . مروهاي مختلف بوده است قل

در یونـان  . تر، ناقص العقلتر و اساسًا از لحاظ فلسفه خلقت، در اختیار مردان تعریـف شـده اسـت     

باستان زنان چونان بردگان و اسیران، شهروند به حـساب نمـی آمدنـد و از حـق رأي برخـور دار                   

در آئین تـائو  . قانون حمورابی و در قانون آشوري، زن مایملک مرد و در اسارت اوست           در. نبودند

مـی باشـد و   » نرینـه  « گفته می شود که یکی از معانی آن » یین « جنبه برتر، فعال و زاینده هستی     

در چین، در هند، در میـان  . به زنانه تعبیر می شود » جنبه غیر فعال،  ظلمت و تاریکی، یعنی یانگ          

یهودیان و سایر قلمروها در هنگام قحطی و خشکسابی این دخترانند که قربانی می شوند یا مـورد       

.معامله قرار می گیرند

در قلمروهاي مختلف زندگی اجتماعی انسان ها، هر چند با نظـام          . از حدود دوازده هزار سال قبل     

.برخوردار بوده اندهاي حقوقی متفاوت، همواره زنان از جایگاه نازلتري نسبت به مردان 

در غرب، به ویژه از رنسانس و ظهور عصر روشنگري، در فلسفه هـاي جدیدانـسان محـور، رفتـه           

رفته تعاریف جدید از انسان و در نتیجه حقوق اساسی انسان ارائه گردید و در این رستاخیز بزرگ        

به 19ویژه از قرن در غرب به. فکري از زن و جایگاه حقوق او نیز تعریف هاي جدید ارائه گردید
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تـدریجًا حقـوق زن در   20بعد با ظهور جنبش هاي طرفداري از حقـوق زن مـواجهیم و در قـرن            

سازمان ملل متحد نیز    . به رسمیت شناخته شد   ... عرصه هاي مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و      

جتماعی را با تصویب اعالمیه ها و کنوانسیون هاي جدید، حق زنان در تمامی عرصه هاي زندگی ا       

مانند مردان را محترم دانست و در میان کشورهاي اسالمی نیز اعالمیـه حقـوق بـشر اسـالمی، بـه                 

مطالعه تاریخ تمدن ها نـشان مـی دهـد کـه دیـن      . سیاسی زنان تأکید می ورزد   –حقوق اجتماعی   

ز تمـامی  اسالم فراتر از هر فرهنگ و تمدن دیگر، جایگاه انسانی زنـان را محتـرم دانـسته و او را ا       

.کرامت هاي نوع انسان برخوردار دانسته است

از آن جا که تحقیق حاضر به ارزیابی دیدگاه هاي مردم در مورد حقوق زن از نظر اسالم می 

پردازد، ضمن طرح برخی موضوعات در رابطه با جایگاه حقوقی زنان از نظر اسالم به گزارش ها و 

. خواهیم داشتشواهد مربوطه موجود در افغانستان اشاراتی

:مبانی نظري تحقیق

در این فصل بر آنیم تا با نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در تاریخ، به طرح برخی 

دیدگاه ها در غرب و قلمرو اسالم بپردازیم و زمینه ورود به مطالعه جایگاه زنان در افغانستان 

جوز زیر خالصه می مبانی نظري تحقیق را در چهار م. را به طور شفاف تري فراهم سازیم

:کنیم

نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زن در تاریخ؛ -3

 جنبشهاي طرفداري از حقوق زنان؛-4

 کلیاتی درباره حقوق زن در اسالم؛-5

 . جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان-6
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:نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زن در تاریخ

را شامل سه مرحله می جامعه شناسان و مردم شناسان دوره هاي کالن حیات بشري 

:دانند

.درصد از حیات انسان ها را تا عصر فعلی در بر می گیرد99دوره توحش که تقریباً -1

هزار سال قبل و بر اساس برخی متون 10تا 8دوره بربریت که بنابر برخی متون از حدود -2

ده هزار سال قبل با پیدایش کشاورزي و دامداري آغاز گردی12جدیدتر علمی از حدود 

 .است

 . هزار سال قبل قابل مطالعه است5دوران تمدن ها که از حدود -3

در دوران اول حیات بشر، انسان ها به صورت نظام اشتراکی زندگی می کردند و انواع 

تنها تقسیمات موجود، . وجود نداشته است.... نابرابري هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و 

ن به شکار و جنگ می پرداختند و زنان به گردآوري مردا. تقسیمات سنی و جنسی بوده است

در این دوران تمایزات . مشغول بودند... سبزیجات و دانه ها و میوه ها، حفاظت از اطفال و

. از رواج ها در این دوره گروهی بوده است. حقوقی مردساالري مادر تباري برقرار بوده است

نداشته و گروه هاي خانواده گی در هیچ مردي به زن خاصی و هیچ زنی مرد خاصی تعلق 

تنها مادر بود که اوالدش را تشخیص می . قلمروهاي کوچک به زندگی اشتراکی سرگرم بودند

عده . از این جهت نظام مادر تباري برقرار بوده است. داد و تعلق طفل نیز به مادر هویدا بود

آن ها با هم . اولیه بوده انداي از پژوهشگران بر این باورند که زنان اغاز گر توسعه جوامع 

معاشرت و گفتگو می کردند و گسترش تکنیک ها،  ابزارسازي، صنایع دستی، بافندگی، 

پیدایش برخی علوم و . سفالگري، چرم سازي و خانه سازي توسط زنان به وجود آمده است

آنان تجربیات سنتی، مانند گیاه شناسی و درمان گیاهی نیز به دلیل موقعیت خاص زنان به 

. نسبت داده می شود

با پیدایش کشاورزي و دامداري انواع نابرابري ها در زندگی اجتماعی انسان ها به 

.وجود آمد

سران . مالکیت حقوقی زمین هاي کشاورزي و دامداري آغاز گر این نابرابري ها بود

زنان سیاسی مانند رئیس قبیله و اطرافیانش، جنگجویان زندگی سکونت گاهی و رانده شدن

به وجود آمدن و با ... به درون خانه ها، مشاغل جدیدي که به مردان اختصاص می یافتند و 
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به خانوده هاي ) با ازدواج هاي گروهی ( تغییر در ساختار خانواده ها از حالت طایفه اي 

گسترده به واسطه مردانه، رفته رفته نظام هاي حقوقی جدید به وجود آمدند که در آن ها زنان 

. ر موقعیت نازلتري نسبت به مردان قرار می گرفتندد

برخی جامعه شناسان مانند . با تداوم این سلطه در عصر تمدن هاي سنتی نیز شاهدیم

هزار 8هزار سال قبل و برخی مانند آنتونی گیدنز از 5بارنز وبکر آغاز تمدن هاي سنتی را از 

طوري هاي بزرگ با سلسله مراتب اقتدار در عصر تمدن هاي سنتی، امپرا. سال قبل می دانند 

سیاسی و سپاهیان، شهر ها با انواع تقسیمات شغلی، بازرگانی و تجارت به وجود آمدند و در 

در مورد موقعیت حقوقی زنان و . تمامی موارد نظام سلطه در دست مردان قرار داشته است

.فا می کنیمباورهاي رایج در این زمینه به ذکر چند مثال از این دوران اکت

به منظور روشنتر شدن نظام سلطه مردانه در عصر بربریت به عنوان مثال می توان به 

:موارد زیر اشاره کرد

چون هنوز پول به وجود نیامده بود و کاال در برابر کاال ( در مبادالت تهاتري یا پایاپاي -1

.دله می شدندزنان با مثال گله گاو مبا) یا حیوان در برابر حیوان مبادله می شد 

در کنار سایر محرومیت هاي زنان، در هنگام خشکسالیها و کم خوراکی، نوزادان دختر یا -2

این امر در قلمروهاي مختلف از جمله در هند و چین . دختران را به قتل می رساندند

 .رایج بوده است

وزخ بهشت و د. در باور مردمان اولیه، زن موجودي مرموز و فاقد روح و خرد بوده است-3

.مردان با بهش و دوزخ زنان اساساً متفاوت پنداشته می شده است

به این ترتیب می توان ادعا کرد که موقعیت ها و نقش هاي زنانه و مردانه ، محصول 

تاریخی و محصول نظام هاي اجتماعی دست پرورده انسان ها هستند که در آن قدرت تعیین 

به منظور حفظ سلطه مردانه به وجود آمده : نابرابرنظام هاي حقوقی . کنندگی مردان بوده است

 . اند
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حمورابی نام آورترین پادشاه سلسله حمورابیها، ): م .در هزاره سوم ق( قانون حمورابی -1

بابل رونق » در زمان سلطنت حمورابی « رنان می گوید .  ششمین پادشاه این دودمان بود

مجمع القوانی حمورابی، به وسیله خداي نخستین مجمع القوانین معروف به . بسیار یافت

نظام . ماده بود283این مجمع القوانین شامل . به او ابالغ گردید» هماش « خورشید 

خانوادگی که او به وجود آورده بود عبارت بود از یک نوع نظام تک شوهري که ضمناً 

عقدي، زن، چه به صورت همسر. زن به داشتن روابط آزاد و غیر شخصی نیز مجاز بود

اگر همسر عقدي نازا بوده، . چه غیر عقدي و چه برده، حتماً می بایست بچه دار می شد

و عالوه بر آن خسارت . احتماالً طالقش می دادند و جهیزه اش را به او بر می گرداندند

در صورت نازایی زن و عدم تمایل شوهر به . قابل توجهی نیز به او پرداخت می گردید

بایست براي شوهرش برده اي را تدارك می دید که بتواند فرزندانی به طالق او، زن می 

در . همسر شرعی داراي حق قانونی بود می توانست طرف قرار داد باشد. دنیا آورد

صورت بیوگی و یا رفتن شوهر، زن اختیارات پدر فرزندان را دست می گرفت و می 

حرمهایی . فحشا رسمیت داشت در نظام قانونی.توانست با مرد منتخب خود ازدواج کند

که در حرم می زیستند ( وابسته به معبد بوده و فاحشه ها ) مرد و زن ( شامل دو جنس 

طالق با توافق .جنبه قدیسی داشتند و از پدران خود جهیزیه دریافت می کردند) م –

طرفین و یا به لحاظ اعمال خشونت از سوي شوهر به اجرا در می آمد حق مالکیت میان

.زن و شوهر مشترك بود خانواده یک واحد حقوقی به شمار می رفت

شوهر مالک زن به حساب می آمده است و ) سال قبل از میالد 700( در قانون آشوري -2

. فروختن زن یا گرو گذاشتن او در موارد خاص امري معمول بوده است

تمجید و زن چه در صورت مادر، چه همسر، در کتب مقدس مورد :زن در تورات-3

در غزل هاي سلیمان و نیز امثال سلیمان نبی، مولف . تحسین بسیار قرار گرفته است

. ارتباط میان خداوند و قوم اسرائیل را به عشق میان یک زن و مرد قیاس کرده است

شیوخی مانند ابراهیم، اسحاق و یعقوب همانقدر مورد احترام بودند که بی بی هایی 

.لعیاچون سارا، ربکا، راشل و 
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زن پاسدار سنتی بوده به . کانون خانواده در حکم نیایش گاه بوده زن مدیره آن بود

فرزندانش منتقل می ساخت و این یکی از علل تحریم ازدواج با بیگانه به شمار می رفت، 

).10، 11، 13، 16آیات ( کتاب مالکی نبی 

سفر « در . وردردپاي نظام مادر ساالري به چشم می خ« در نخستین فصل هاي 

باید ). 19:37سفر پیدایش، ( دختران لوط نوزادان خود را نامگذاري می کنند » پیدایش 

و قرابت ) 33:31سفر پیدایش ( دانست که خیمه یا مسکن خانوادگی به زنان تعلق داشت 

. )بود داوود نوه یک مو آبی خارجی گاهی از طریق مادر منتقل می شد، مثالً 

:قوم اسرائیل می گویدرنان در تاریخ

زنانی بودند خودگردان و ملک اموالشان که با انتخاب شوهرانشان تمامی اعمال یک « 

.»مرد را انجام می دادند، از جمله پیشگویی و شاعري 

به وسیله زاد و ولد، جلوگیري ) تداوم نسل بشر ( بقا : ازدواج داراي سه هدف است 

.و ایجاد خوشبختی زوجین-یست، زیرا تنهایی مطلوب ن-از تنهایی، 

وند شاهد آن داپیمانی که خآمده است که زن و مرد به وسیله) 2(در کتاب مالکی  

 ).14:2مالکی فصل ( است به هم می پیوندند 

در . مجازات زناي مرد یا زن مرگ بود و تک همسري قاعده کلی محسوب می شد

برگزاري مراسم نامزدي به عنوان مهریه نوعی ازدواج مرد در ازاي خدمت یا پولی که هنگام

به منظور متعهد ساختن همیشگی طرفین . به خانواده همسر آتی اش می داد زنش را می خرید

. به یکدیگر و پیوند دائمی آنان، مراسم ذکر شده می بایست پیش از ازدواج انجام می شد

که خانواده عروس طی خدمت یا پول تعیین شده به عنوان مهریه در مقابل جهیزیه اش بود

.مراسم ازدواج به داماد می داد

زن پس از مشاوره می بایست موافقت خود را با ازدواجی که از قبل برنامه ریزي شده 

).45: 24ربکا در کتاب سفر پیدایش ( بود اعالم می داشت، 

زن ). سفر پیدایش فصل بیستم  ( زن شوهر دار وابسته به شوهر و تحت امر او بود 

شوهر اداره منزل را به همسرش وا می گذاشت و براي . ی توانست در دادگاه اقامه دعوا کندم

زن مجاز به اشتغال بود و می . امرار معاش خانواده اش به کار خارج از خانه می پرداخت 

.توانست قاضی باشد و یا در جبهه جنگ بجنگد
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این وظیفه در ماده پنجم . زندگی خانوادگی نیز تابع قوانین سفت و سخت مملکتی بود

غزل هاي سلیمان عشق اصیل میان زن و مرد بدین سان در. ده فرمان گنجانده شده است

:توصیف شده

محبت مانند مرگ قدرتمند است

ود ـــــو شعله اش همچون شغل هاي پرقدرت آتش با بی رحمی می سوزاند و ناب

.می کند

.وش کنندآب هاي بسیار نمی توانند شعله محبت را خام

همان گونه که مالحظه شد، تورات در تمامی زمینه ها به زن حقوق متعددي تفویض 

در آن سوي قاره .قوم یهود ساکن آسیاي صغیر تحت این قوانین اداره می شد. کرده است

.آسیا، تمدن چنین که تابع قوانین متفاوتی بود، زن را  تحت سیطره مرد قرار می داد

ین است که معموالً میان جایگاه حقوقی زنان در متون دینی مذهبی و آن اما نکته قابل ذکر ا

در میان یهودیان در . چه در واقعیت حاوي بوده است اختالفات چشمگیري وجود داشته است

دون رضایت به شوهر داده ـــآنان ب. صورت وجود فقر، دختران پیش از بلوغ فروخته می شدند

. وجود داشته استمی شدند و از داشتن دختر کراهت 

ین را از یاصل مردانه ) تب تائو شهرت دارد اصول اندیشه الئو سه به مک( مکتب تائو -4

اصل زنانه یانگ متمایزي می سازد و همه چیزهاي جهان میان این دو تقسیم شده است 

. و این تقسیم بندي، تعیین کننده آهنگ حرکت کائنات است

ین و یانگ ، تائو به وجود می آید که جهشی یه اتحاد و اصل زمینه و اصل مادیناز 

. و نیل به آن از طریق جلسه متحقق می گردد) و یا جهشی حیاتی ( کیهانی 

تی را نشان می دهد و این آئین فلسفی توجیه گر نظام یآئین تائو نوعی جهان بینی جنس

اي کشاورزي تغییر فصلها بر. سنتی حاکم بر چین در هزاره سوم قبل از میالد بوده است

یین . بوده است"یین "نیمه اول سال، موسم مردان و فعالیت و آفتاب موسم . مهم بود

نیمه دوم سال، موسم بیکاري : به معناي رودخانه، روشنایی، خورشید و مرد می باشد

موسم زنان ...). آسیاب کردن و دوختن و کارهاي خانگی و ( مردان و فعالیت زنان در 

، ظلمت و زن می زمستانبه معنی "یانگ": موسم یانگبوده است؛ تیرگی و انفعال 

. باشد
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در حضور پدر و یا همسرش حق سخن ) در چین ( تاریخ نشانگر آن است که زن 

اگر به او اجازه سخن گفتن می دادند، در حالی که چشم به . نداشته، مگر با اجازه ایشان

. پایین می دوخته با حجب سخن می گفته است

ران جوان چینی، متعلق به طبقه مرفه به نشانه تشخیص اشرافیت مجبور بود که از دخت

این . پا بود قرار دهددآغاز جوانی پاهایش را در قالب هاي مخصوصی که مانع از رش

چند . قالب چنان  پا را می فشرد که انگشتان به صورت گلوله اي گوشتی در می آمدند

. دون تشریفات و فقط با اجازه پدر انجام می شدهمسري مجاز بود و مراسم ازدواج ب

هنگام مرگ شوهر همسران مجبور نبودند که روي قبر . زن زناکار را می سوزاندند

خودکشی کنند، اما اگر به چنین کاري دست می زدند مردم با کف زدن هاي خودشان 

»سوتی«ودکشی را ـــــــدر هندوستان این خ. شهامت و وفاداري آنان را می ستودند

.می نامیدند

در چین کهن طی هزاران سال مردان تحت سلطه قوانین مذهبی و سنتی بودند ولی زنان 

عالوه بر تحمل فشارهاي اجتماعی مجبور بودند که به اعمال قدرت از سوي 

. همسرانشان نیز تن در دهند

د تا فتح سال قبل از میال900که دوران تمدن آن از زمان هومر در ( در یونان باستان -5

زن از حقوق شهروندي برخوردار نبود لذا ). یونان به واسطه روم به مدت هفت قرن بود 

افالطون با آن که زنان را داراي .شهرهاي آن زمان نقش کمی داشت–در دولت 

. استعدادهاي مشابه با مردان می داند، اما نهایتًا آنان را ضعیفتر از مردان معرفی می کند

خدا را شکر می کنم که یونانی زاییده شدم نه غیر یونانی، آزاد بدنیا « : یدافالطون می گو

).171موریت ، ص ج( » برده، مرد آفریده شدم نه زن آمدم نه 

ارسطو در مورد این که زن داراي فضیلت هایی مانند احتیاط، عدالت، شهامت و یا 

بودند و لذا » مردانه « او اعتدال باشد آشکارا اظهار تردید نموده این خصوصیات از نظر

. جایگاه زن را در درون خانه و محروم زندگی اجتماعی تعریف نمودند

در میان کاتولیکها » در مسیحیت به پارسایی و پرهیزکاري اهمیت باالیی داده شده است -6

، به ویژه در میان راهبه اکره بودنو تقدس بود و بعفت وسیله اي براي نیل به پارسایی 

ست که در خانواده شوهر حکم اغلب چنان بوده ا. سا بر ازدواج ترجیح داشتهاي کلی

پس از میالد 1250قانون سنتی قدیمی نرماندي حدود سال . را داشته استرئیس

ر چیزي زن در بسیاري موارد و تقریباً براي ه« : وضعیت زن را این گونه شرح می دهد
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لسوف بزرگ قرون وسطی معتقد بود زن توماس آکوتیاس فی. »شوهر باشد مطیعمی باید 

او طبق قانون طبیعت . به علت ضعف در طبیعت اعم از عقل و بدن تابع مرد است

در برخی متون مربوط به مسیحت آمده است که مرد . محکوم است اما یک غالم نیست

مرد شبیه خداوند آفریده شده و زن آلت شیطان است و هواي . آغاز و انجام زن است 

.مجسم

بعد از اصالحات دینی و ظهور آیین پروتستان ، معنویت گرایی جدید مذهبی به وجود -7

همراه با رنسانس امید بزرگی براي .آمده و از حقوق انسان تعاریف جدید ارائه گردید

به ضرورت شده در ذهن این حس که آزادي تبدیل . وصول به آزادي در دل ها جوانه زد

به وجود آمد که این گشاده نظري نهایتًا به تأمین فته شده، و این اندیشهگمردم ش

. مساوات حقوقی بیشتري میان زنان و مردان منتهی گردد

با ظهور فلسفه هاي انسان محور و تأکید برخود انسانی ارائه تفسیرهاي 18، 17قرن 

چرخش بسیار ... جدیدي از مفاهیم انسان، حقوق انسانی، آزادي، عدالت، مساوات و 

انقالب بزرگ . حیات فکري روحی مغرب زمین و واقعیت هاي زندگی بودجدي در 

1789زنان فرانسه در رویدادهاي انقالب . فرانسه یکی از نشانه هاي حس چرخشی بود

. نقش فعالی ایفا نمودند

چنین می گوید 1789اوت 4اده یازدهم مصوبه شب م

ان، جنسیتشان را اعم از زن و تمامی شهروندان، بدون در نظر گرفتن خاستگاه طبقاتی ش

مرد، می توانند در هر شغلی اعم از مشاغل کلیسایی، اداري و نظامی پذیرفته شوند و 

) 57: 1384بن تعدوق، ( کلیه حرفه ها مشمول این قانون است 

دستاوردهاي علمی جدید و فلسفه هاي انسان . قرن روشنگري در غرب است18قرن 

موج . ي جدي و جدیدي را در مورد زنان نیز ایجاد نمودمحور و حقوق انسان پرسشها

. هاي فمینستی در غرب محصول خودآگاهی تاریخی شکل گرفته در غرب می باشد
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فمنیسم چیست؟

در . در یک تلقی بسیار کلی، فمنیسم به جنبشهاي طرفداران از حقوق زنان اطالق می گردد

بهتر است . در حوزه هاي علوم توافق عامی وجود نداردمورد فمنیسم نیز مانند هر مفهوم دیگري 

بپذیریم که یک فمنیسم نداریم بلکه فمنیسم ها داریم و این مفهوم متعلق به حوزه خاصی از علوم 

. اجتماعی مانند جامعه شناسی، سیاست یا اقتصاد نیست بلکه کار اجتماع بین رشته اي است

رو دست زنان و تبعیض علیه آنان ـرفع موقعیت فبررسی و : خصلت مشترك بین انواع فمنیسم 

.می باشد

حقوق زنان ازبه این معنا است که موضوع دفاع وقتی از امواج فمنیستی سخن می گوییم 

دوره و سیاست بدل شده و در ادبیات یکبه یک موضوع جدي و فراگیر در حوزه هاي اندیشه

.ن هستیمشاهد ظهور گفتمان هاي وسیع و قابل توجه درباره آ

اول شاهدیم خصوصیت بارز موج20و اوایل قرن 19موج اول فمنیسم را در اواخر قرن 

. ان و متعاقبًا بهبود وضع اجتماعی سیاسی آنان بوده استنتالش جهت کسب حق رأي براي ز

از متفکران . در آمریکا به زنان حق رأي داده شد1920در انگلستان و در 1918در فنالند 1903

و جان استیورت میل » استیفاي حقوق زنان «ته موج اول می توانیم وستون کرافت با اثر برجس

. را نام ببریم» 1869- انقیاد  زنان«نویسنده اثر 

از چهره هاي قابل ذکر. هدقرن بیست خود را نمایش می د70و 60موج دوم در دهه ي 

وبوار د. در تمامی عرصه ها اعتقاد دارداین دوره سیمون روبوار است که به برابري کامل زن و مرد

او یک متفکر اگزیستانسیالیست . دیدگاه هایش را در اثري به نام جنس دوم منعکس ساخته است

هر موجود با . است و بر این باور است که ریشه تبعیض در نقش هایی است که زنان می پذیرند

هویت خویش را . بیرونی می دهدشعوري بسته به نوع پاسخ و واکنشی که به عوامل و محرکات

بر اساس باور . در صورت تغییر در پاسخ ها، هویت ما نیز تغییر خواهد کرد. تعیین می بخشد

ویت خویش راــــــما در جریان زندگی مان ه. اگزیستانسیالیستی وجود مقدم بر ماهیت است

و همسري زمینه يیل مادروبوار می گوید زنان با پذیرش نقش هاي انفعالی از قبد. می آفرینیم

آن ها باید با نظام مرد ساالر مبارزه کنند و به خودباوري . تسلط کردن برخود را فراهم می کنند 

و جنسیت ) Sex(یان جنس ـالزم است م. هیچ کس زن به دنیا نمی آید بلکه زن می شود. برسند

 )Gender (یکی اشاره دارد در حالی جنس به تفاوت هاي کروموزومی و فیز. تمایز قابل شویم
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اجتماعی است و ما را متوجه شأن و منزلت و نقشهایی می سازد که که جنسیت مفهومی تاریخی و

.از طرف جامعه به زنان و مردان واگذار می شود

در موج اول بیشتر اندیشه هاي لیبرالی و در موج دوم بیشتر گرایشات رادیکالی و 

.مارکسیستی رشد کرده است

هدر این مرحله جهان بینی مردان. قرن بیست آغاز و ادامه یافته است80از دهه موج سوم

و جهان بینی زنانه و شکل گیري تحقیقات با نگاه زمان مورد توجه قرار می گردد سه پرسش 

:فمنیستی مهم عبارتند از

)پرسشی توصیفی ( درباره زنان چه می دانیم؟-1

) پرسش تبیینی ( را وضعیت زنان این گونه است؟ چ-2

چگونه می توان وضعیت زنان را بهبود بخشید؟-3

الصه ــــبه طور خ. در پاسخ به این پرسش ها نظریه هاي فمنیستی متنوعی به وجود آمده است

فمنیسم سوسیالیستی، فمنیسم مارکسیستی و فلسفه . می توانیم از گرایش هاي فمنیسم لیبرال 

.رادیکال نام بریم

رایش ها به این نکته تأکید می ورزند که میان زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ تمامی این گ

. این تفاوت ها نا برابرانه اند و این نابرابریها ستمگرانه می باشند

از نظر آنان هر . فمنیستهاي لیبرال به حقوق برابر شهروندي میان زنان و مردان باور دارند

آزاد باید بتوانند استعدادهاي خویش را در جامعه شکوفا زن و مردي به عنوان افراد انسانی و

این عده از فمنیست . این شکوفایی امکان پذیر نیست مگر با برابري حقوقی زنان و مردانسازند و

ها معتقدند در جوامع مرد ساالر زنان را وادار به کار بی اجر و مزد خانگی شده اند در حالی که 

ثروت، منزلت به حوزه عمومی اختصاص یافته و در اختیار مردان پاداش هاي اصلی مانند قدرت،

آنان به اصالح قوانین و ایجاد فرصت ها و امکانات برابر براي مردان و زنان و برقراري . می باشد

. اصول لیبرالیسم در جامعه باور دارند

تحت از نظر فمنیست ها مارکسیست، با پیدایش مالکیت خصوص و نظام طبقاتی به زنان 

در نظام سرمایه داري، هر چند تضاد منافع میان زنان و مردان طبقه حاکم . سلطه مردان در آمدند

طبقه محکوم می باشد، اما هم در طبقه حاکم و هم در طبقه محکوم نانکمتر از تضاد منافع میان ز

کم انگل انگلند به قول روزا لوگزامبورگ زنان طبقه حا. زنان تحت انقیاد و سلطه مردان قرار دارند

.و زنان طبقه محکوم بردة برده
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در حالی که به . فمنیست هاي مارکیست معتقدند، زنان بخش مهمی از نیروي کار جامعه اند

از طرف دیگر در . آنان مزدي تعلق نمی گیرد و چنین وضعیتی به نفع طبقه حاکم سرمایه دار است

باشند و سطح دستمزد ها و موقعیت هاي شغلی شان بازار کار نیز زنان قادر به رقابت با مردان نمی 

رهایی از چنین وضعی میسر نیست مگر با وقوع انقالب. نسبت به مردان نازلتر است

:فمنیست هاي رادیکال

فمنیستهاي رادیکال به تغییرات بسیاري در جامعه می اندیشند و معتقدند عمیق ترین و 

ستمگري هاي نژادي، قومی، جنسی و سنی ستمگري اساسی ترین ساختار ستمگري در بین انواع 

ها زن و این نوع ستمگري محصول نظام مقتدر مرد ساالر از نظر این دسته از فمنیست. جنس است

طفرودستی زنان از رواب. تصادي اندستند بلکه مقوله هاي سیاسی و اقنیمرد فقط مقوله هاي جنسی 

رفع سلطه هی گیرد و تغییر چنین وضعیتی مقدمشخصی تا تمامی حوزه هاي زندگی ما را در بر م

در این راستا وظیفه نظریه، شناخت نظام جنس و جنسیت است و وظیفه . مردان بر زنان می باشد

سیاست، از میان برداشتن نابرابري هاي ستمگرایانه جنس، علوم مختلف بشري، وضعیت زنان را 

ان و آمال و ارزش هاي مطلوب آن ها نیز باید در حالی که تجربیات زن. مورد اغفال قرار داده است

جهان امروز ما باید به بازسازي ذهن زنان و نقد پدرساالري توجه نماید تا . مورد مطالعه قرار گیرد

.زنان خود را موجودات فرودست نپندارند براي حق هویتی تازه تالش نمایند

نیستی مارکسیستی و رادیکالی به فمنیسم سوسیالیستی را بیشتر باید ترکیبی از نظریه هاي فم

هر فردي هم به یک طبقه و هم به . حمله آن ها به مرد ساالري سرمایه داري است. حساب آورد

یک جنسیت تعلق دارد ؛ اما مردساالري مقدم بر سرمایه داري است و این مرد ساالري در سرمایه 

. داري شکل خاصی به خود می گیرد

قق نظامی است که در آن نه تضاد طبقاتی برقرار باشد و هدف فمنیستهاي سوسیالیست تح

نه سلطه مردان بر زنان در نظام مطلوب آنان منافع عمومی تضمین کننده سعادت فردي است و 

منافع عمومی نه فقط منافع طبقه حاکم یا مردان و حتی نه فقط منافع پرولتاریا و زنان، بلکه منافع 

.عموم مردم است

. ي علمی و تحقیقاتی فمنیست تکیه بر تئوري تقاطع چشم انداز ها استیکی از دستاوردها

دیالکتیک فمنیستی بر این نکته تأکید می ورزند که تاکنون جامعه شناسی از سطوح خرد، 

مهم آن است که براي فهم دقیقتر جامعه . متوسط و کالن از چشم انداز مردان به جامعه ایده اند
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روهاي اجتماعی عمده توجه گردد، جامعه را نباید فقط از چشم انداز باید به جشم انداز تمامی نی

زنان یا مردان و طبقه سرمایه دار یا کارگر نگریست بلکه باید همه این چشم اندازها را در ارتباط 

فهم دقیقتر ما از جامعه محصول گفتمان بین گرایش هاي . متقابل با هم مورد ارزیابی قرار دارد

واقعیت این است که گروه هاي انسانی اعضاي جامعه در نقش ها . امعه استمختلف موجود در ج

و موقعیت هاي متفاوت تجربه هاي متفاوت و گرایش هاي متفاوت می یابند و نباید این تفاوت ها 

. را نادیده انگاشت

:حقوق زن در نظام بین الملل

مان بسیار جدي در به یک گفت) 20و 19قرن ها ( موضوع حقوق زن در دو سده اخیر 

عرصه هاي فلسفه جامعه شناسی، سیاست و اقتصاد تبدیل شده است و در قیاس با دوره هاي قبل، 

. تدریجاً شاهد ظهور تغییراتی در میزان و نوع ایفاي نقش هاي اجتماعی زنان در جامعه نیز هستیم

واننده اثر مفید ذکر برخی مثال ها در مورد گسترش فعالیت هاي دفاع از حقوق زنان براي خ

.خواهد بود

با اهداف کسب حقوق ) ICW(در دوره قبل از جنگ جهانی اول، شوراي بین الملل زنان 

اقتصادي، خانوادگی و سیاسی زنان به وجود آمد که در اغلب کشورهاي اروپایی و آمریکا بخش 

در آمریکا)  IWA(دومین سازمان بین الملل زنان 1904در . هاي محلی آن فعالیت داشتند

تأسیس شد که بیشر درصد کسب حق رأي براي زنان بود در کشورهاي مختلف اروپایی از این 

.گونه سازمان ها رفته رفته در حال شکل گیري بود

: این کشور ها عبارتند از. کشور حق رأي بدست آورند21دو جنگ جهانی، زنان بین فاصله در 

ستان، استونی، آلمان، انگل،، کریمه، چکسواکی، دانماركکانادااتریش، آفریقاي شرقی، بریتانیا، 

لیتوانی، لوگزامبوگ، هلند، استان، رودزیا، روسیه، سوئد، اوکراین، یامجارستان، ایسلند، لتونی 

جهت جلوگیري از جنگ و دفاع IWAو ICWدر این فاصله سازمان هایی مانند ). ایالت متحده 

ه بین المللی زنان ییته مرکب از دو سازمان فوق الذکر، اتحادکم. از حقوق زنان مبارزه می کردند

اتحادیه جهانی زنان براي وحدت بین اللملی ،جوان مسیحیراي صلح آزادي، انجمن جهانی زنانب

. تشکیالت فمنیستی بودند که به منظور دستیابی به حقوق بیشتري براي زنان فعالیت داشتند... و 

هزار زن جزو 35و در ایتالیا که 1917ان در انقالب اکتبر نمهم زدر روسیه نیز از نقش بسیار 
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نهضت مقاومت و هفتار هزار زن جزو گروه هاي دفاع و داوطلب آزادي بودند و نیز در انقالب 

. بزرگ فرانسه، از تأثیرات گسترده حرکت هاي پیشروانه زنان باید یاد کرد
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ی که در بحث از موجهاي فمنیستی یاد در دوره پس از جنگ جهانی دوم عالوه بر نکات

) 1979( کنوانسیون رفع کلیه انواع تبعیض علیه زنان . )1948( اعالمیه جهانی حقوق بشرکریدیم، 

هر دو مورد به . از جمله مصوباتی هستند که با استقبال چشمگیري در سطح جهان روبرو شده اند

دگی تأکید ورزیده و به تصویب تساوي کامل حقوق زنان و مردان در کلیه حوزه هاي زن

.یده اندانسر) از جمله کشورهاي اسالمی ( تحد کشورهاي عضو سازمان ملل م

سالماشاره اي گذرا به حقوق زن در ا

با تحلیل تاریخی بسیار مختصري که ارائه نمودیم شاهد این واقعیت هستیم که نظام 

و موضوع حقوق زنان در نظام جهانی به استبدادي مرد ساالر رفته رفته در حال عقب نشینی است

. یک گفتمان جدي در عرصه هاي سیاست و اندیشه بدل شده است

در جهان اسالم نیز این موضوع همچنان در کانون بحثهاي بسیار جدي متفکران مسلمان 

از نظر ما، اسالم در آغاز ظهور خویش اذهان اندیشمندان و عموم مردم را متوجه حقوق . قرار دارد

زنان ساخته و به ادعاي اغلب تمدن شناسان، مورخین، فالسفه و جامعه شناسان، بزرگترین 

. دستاوردهاي حقوقی براي آنان را به ارمغان آورده است

نباید بر این باور باشیم که اسالم صرفاً با شرایط  جامعه عرب مواجه بوده است؛ دقیقتر و 

رار ـالم، کل بشریت و کل انسان ها را مخاطب قمنصفانه تر این است که ارزش هاي حقوقی اس

در زمان ظهور اسالم در قلمروهاي مختلف، زنان در موقعیت بسیار نازلی نسبت به مردان . می دهد

در عربستان نیز در میان . در قسمتهاي گذشته اشاره هاي به این موضوع داشتیم. به سر می بردند

واضح است . ه به گور کردن دختران رایج بوده استبرخی قبایل عرب از جمله بنی تمیم حتی زند

. که در چنین وضعیتی شأن و منزلت انسانی زن تا چه حد باید پایین باشد

بر اساس یک تحلیل جامعه شناختی، اسالم با یک تاریخ و فرهنگ منجمد مردساالر  مواجه 

. عه را شکل داده استبوده است که طی قرن ها و حتی هزاران سال ذهنیت مردان و زنان در جام

در نظام هاي شرك آلود گذشته و بر اساس باورهاي تاریخی ریشه دار زنان موجوداتی ضعیف، 

این ذهنیت تاریخی که . ترسو، مطیع مرد، کم استعداد و ارضاء کننده نیازهاي مردان معرفی شده اند

. هم نمایان می گردداز طرف نظام مردساالر دائمًا تقویت هم می شود، در واقعیت هاي زندگی 
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بسیاري از ارزشهاي دینی را نیز در خود هضم می کند و از پیام هاي دینی تفسیرهاي مرد ساالرانه 

در تاریخ جوامع اسالمی، ارزش هاي دینی پویا، در فرهنگ کهنه گراي سنتی آن . ارائه می دهد

ر ساختارهاي اجتماعی به عبارت دقیقت. چنان فرصت نفوذ در اذهان و شخصیت ها را نداشته است

سیاسی موجود اجازه نهادینه ساختن دستاوردهاي نوین دینی در جامعه را نداده است و حتی آن –

نه تنها اسالم بلکه بسیاري از ادیان بزرگ دیگر نظر به عملکرد ها و . ها را به انحراف کشانده است

برخی از . له گرفته انددر طول زمان از سرچشمه هاي اصیل خویش فاص. واقعیت هاي تاریخی

: عقیده هاي انحرافی در بین مسلمانان از این قرارند

اطاعت کند؛ مرد حق دارد زن را تنبیه بدنی کنتد، زن وسیله بازي هرشزن باید از شو

غیرت براي مردان است؛ زن . است، زن باید خانه داري کند و از مال و دارایی شوهر نگهداري کند

جهاد زن خانه . زن ناقص العقل است. ز ماه را نماز بخواند ایمانش کم استچون نمی تواند مدتی ا

اما مراجعه ... داري و بچه داري است زن باید در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد و 

چنین برداشت هایی را اساساً مورد انکار قرار می ) ص(دقیقتر به آیات قرآنی و سنت رسول اکرم 

قرآنی برابري مرد و زن در اصل و ریشه یا در درجه خلقت، برابري در استعدادها و از آیات . دهد

. لیاقتها و برابري در سیستم ارزشی قابل استنباط است

او کسی است که همگی شما زنان و مردان را از نفس : هوالذي انشاء کم من نفس واحده 

او کسی است . زو جها لیسکن الیهاهو الذي خلقکم من نفس واحده جعل منها« واحدي آفریده یا 

و جفتش را از آن به وجود آورد تا در ... از نفس واحدي آفرید ) انسان ها را ( که همگی شما 

.کنارش آرامش بیابد

در آیات دیگري هم موضوع خلقت و هم برابري در نوعیت انسانی مورد تأکید قرار گرفته 

...الذي علم بالقلم. اقرأ و ربک االکرم. ان من علقخلق االنس.  اِقرأ باسم ربک الذي خلق: است 

بخوان که پروردگارت گرامی تر . بخوان به نام پروردگارت که انسان را از خون بسته آفرید

.است، پروردگاري که، به قلم به انسان علم آموخت

ه آفریده شد» علق«که هر دو از ) اعم از زن و مرد(در این آیات، مخاطب، نوع انسان است 

. و براي هر دو دستور خواندن و فراگیري و آگاهی نازل شده است. اند

رار می گیرد و پیامی به آن ها نازل ـدر برخی آیات ناس یعنی عموم مردم مورد خطاب ق

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم : می گردد

مردم همانا ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و به صورت ملیت ها و قبایلی قرار اي . عنداهللا اتقیکم
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دادیم تا همدیگر را بشناسید؛ براستی که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما 

).69- 64:رهنورد،بی تا(است

ولئاعم از زن و مرد است و همه زنان و مردان از هر قوم و قبیله مس» ناس«در این آیه 

نژادي و -تا در یک رابطه متقابل و مسالمت آمیز همدیگر را بشناسند و در این تنوع قومی هستند

ملی جز آن که مناسبات انسانی و اخالقی احترام آمیز میان شان برقرار گردد و در امور نیک به 

در . ا ستیاري هم بشتابند هیچ مزیت و نابرابري ناعادالنهء وجود ندارد؛ آن چه مهم است تقو

بسیاري از تحلیل هاي جامعه شناختی از انواع مختلف عوامل نابرابري هاي اجتماعی در قالب 

آن چه اقشار مختلف اجتماعی یا طبقات متفاوت را به . مفاهیم طبقه و قشر سخن گفته شده است

برابري در اسالم انواع نا. وجود می آورد، عوامل اقتصادي، سیاسی، نژادي و باورهاي مذهبی است

استضعاف یکی از جامعه شناختی ترین و انسان شناسانه . هاي شرك آلود مذموم شناخته می شود

این مفهوم به تمامی  انواع به ضعف و ذلت . ترین مفاهیمی است که در قرآن به کار رفته است

ن آیی... ضعف فکري، سیاسی، نژادي، فرهنگی اقتصادي، جنسی و . کشاندن انسان ها اشاره دارد

.توحیدي اسالم آمده است تا تمامی اشکال به ضعف کشاندن انسان را از بین ببرد

قرآن به کسانی که تحت تأثیر نظام هاي قدرت شرك آلود دچار ضعف شده اند نوید می 

در واقع اسالم به تمامی انسان هایی که تحت ستم تاریخ . دهد روزي وارثان زمین خواهند شد

به آنان وعده می دهد . ار داشته اند؛ نوید آزادي و برابري حقوقی می دهداستبدادي و مردساالر قر

می توانند به کسب علم و )  اعم از زن و مرد(که روزي فرا خواهد رسید که همه مستضعفین 

ستم جنسی مرد . دانش بپردازند، فقر را نابود سازند، نا برابریهاي نژادي و قومی را از میان بردازند

و سرنوشت خویش را با تکیه بر . کن سازند، در اداره جامعه نقش داشته باشندبر زن را ریشه

ونرید انمن علی الذین «. ارزش هایی که حرمت نوع انسان را مورد توجه قرار می دهد، رقم بزنند

و ما اراده کرده ایم تا منت گذاریم بر » استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین 

.در زمین مورد استضعاف قرار گرفته اند تا آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیمکسانی که 

اسالم مکتبی است با جهان بینی و : موضوع را می توانیم به صورت کلی هم مطرح کنیم 

در همه موجودات . روح توحیدي چنان که جوهر هستی را تشکیل می دهد. ایدئولوژي توحیدي 

این است که . انسان ها و در احساس، فکر و عمل ما نیز باید جاري باشداز جمله در وجود ما

وقتی در امر هدایت، خداوند نوع انسان را مخاطب قرار می دهد هیچ نوع تبعیض و تمایزي را 

. میان زن و مرد نیز نمی داند
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و تنها عامل برتري انسانی بر انسان دیگر و گروهی بر گروه دیگر تقوي و نیکوکاري است 

به میزانی که افراد و گروه هاي انسانی  بر اساس اصل توحید در جهاد و تالشند؛ به کسب منزلت 

به این ترتیب مناسبات نا عادالنه و ستمگرایانه در . ها و نقش هاي اجتماعی نیز نائل می شوند

. جامعه نمی تواند عامل شکل گیري انواع نابرابري ها گردد

آن جا که هیچ نوع تبعیض . اسالم در حج قابل مطالعه استیکی از جلوه هاي زیباي روح

و تمایز نه میان اقوام و ملت ها، نه میان انواع نژاد ها، نه میان انواع منصبها و موقعیتها و نه در میان 

زن و مرد نمی توان قایل شد و تأکید بر یگانگی، وحدانیت، عدالت و برابري و به طور کلی تأکید 

. ، اساس این نمایش زیبا را تشکیل می دهد)حال باطنی و هم در رفتار ظاهريهم در(بر توحید 

نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، : انواع فریضه ها و عبادات در اسالم متوجه مردان و زنانند

فلسفه عبادت و غایت آن وصال به معبود حقیقی .... امر به معروف و نهی از منکر، فراگیري علم و 

انسانی است جهاد در جلوه هاي متفاوت آن هم بر مردان وهم بر زنان فرض است و آن کمال

جهاد بزرگ جهاد با نفس است، نفس برتري جو، نفس سلطه طلب و نفس بد فرمانی که می . است

تواند در رابطه مردان و زنان خود را نمایان سازد و جهاد در شکل جنگ و مبارزه علیه دشمنان باز 

نسیبه، دختر کعب در جنگ اُحد شرکت کرده بود و خود عمًال . باشدهم مختص مردان نمی 

گاهی با . شمشیر برداشت و به یاري پیغمبر خدا جنگید و از حریم اسالم و مسلمین دفاع کرد

و در همین پیکار عظیم بود که دوازده زخم بر شانه و بدنش وارد . شمشیر و زمانی با تیر کمان

. شوهر و دو پسرش می جنگید مردانی از مشرکین را هالك کرده استاو که در میدان، همراه . آمد

. دست نسیبه در جنگ حدیقه الموت  در برابر کفار قطع شده است

نفر از سربازان 9دختري به نام اسماء در جنگ اسالم و روم شرکت داشت و مبارزه کرد و 

).21- 20: بی تاجالل زاده،(لشکر روم را به خاك انداخت

ختر ازور، در جنگ با رومیان آن چنان شهامتی از خود نشان داد که خالد بن ولید خوله، د

.او درجنگ هاي مصر و شام نیز شرکت داشت. را در حیرت فرو برده بود

به همین ترتیب می توانیم از اُم سلمه، معروف به خنجر زن جنگ ها، در جنگ اُحد و 

.نیز نام ببریم... گ خیبر و زن دیگر در جن5حنین، از اُم زیاد اشجعیه و 

رفیده زنی است که به دستور خود پیغمبر و در مسجد خود پیغمبر که معبد اسالم است؛ 

. یک خیمه رسمی زده و در آنجا براي مداوا و بستري ساختن بیماران و مجرومین مسوول می شود

).227: 1382شریعتی ، (
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طا کرده ــــی گوید فالن زن را ببخشید او خپیامبر اکرم در برابر شفاعت اُسامه بن زید م

:فرمایدمی 

و به خود فاطمه هم در برابر » اگر فاطمه هم در این مورد می بود دستش را قطع می کردم«

فاطمه، تو خودت کاري کن، من به عنوان پدر تو فردا براي تو هیچ کاري « : همه مردم می گوید

ا این برخوردش به مسوول بودن زنان در برابر جامعه و پیامبر ب). 231همان، ص(نمی توانم بکنم 

. سرنوشت خودشان تأکید می ورزد

در جنگ صفین یکی از بزرگترین عوامل تأیید و تشویق روحیه مجاهدانی که زیر پرچم 

ج مجاهدان را به یکه با شعر و نثر و خطبه ها و سخنرانیهاي مهیمی جنگند، زنان هستند) ع(علی 

).235ص: همان. (کنند،  این نقش زن است جهاد تشویق می

المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون 

).71توبه آیه ... ( الصلوه و یوتون الزکوه و یطیعون اهللا و رسوله 

و نهی از در این آیه از مردان و زنان مومن، برخی اولیاء برخی می شوند؛ امر به معروف 

امر به معروف و نهی از منکر به رسالت ... منکر می کنند نماز به پا می دارند و زکات می پردازند

در روابط . این دستور به روابط اجتماعی ما در جامعه اشاره دارد. اجتماعی ما مربوط است

ز منکر اجتماعی و در حوزه زندگی اجتماعی ما چه کسانی از شایستگی امر به معروف و نهی ا

برخوردار است؟ واقعًا کسانی که از تقواي باالتر، علم و شناخت باالتر، آینده نگري مهمتر و فهم 

از این آیه به خوبی استنباط می شود که . عمیق تري از وضعیت نیک و بد جامعه برخودار باشند

.زن نمی تواند در نقش خانه نشینی و شوهر داري چنین نقشی را ایفا نماید
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:ت هایی در مورد فعالیت هاي اجتماعی زنان در افغانستانواقعی

اکثریت اعضاي جامعه ما اعم از  .طوري که آمار و ارقام بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد

زنان و مردان فعالیت هاي اجتماعی زنان را مغایر با اسالم نمی دانند، هر چند اختالف نظرهایی 

اما . ن و مردان و شهري ها و دهاتی ها در این مورد وجود داردمیان جوانان و بزرگ ساالن، زنا

مراجعه به گزارش هاي تحقیقاتی و برخی نشرات سازمان هاي مهم کشور گویاي وجود فاصله 

. بسیار میان دیدگاه ها و واقعیت ها است

:جهت روشن شدن این موضوع به برخی موارد اشاره می کنیم

اقتصادي زنان در افغانستان که توسط نهاد تحقیقاتی در گزارشی تحت عنوان استقالل 

هرات، میدان، کابل، بلخ، جوزجان، پروان، اي و در والیت ه1385اطفال در  حقوق زنان و

. بدخشان، کندهار و ننگرهار انجام پذیرفته است، آمده است 

ان ــدرصد شامل زن25درصد شامل مردان و 75، 1382از میان مأمورین رسمی در سال 

در بین . می باشد که گویاي نابرابري در زمینه امکان اشتغال مردان و زنان در جامعه می باشد

عالوه بر مأمورین . درصد زن گزارش شده است10. 77درصد مرد و 89. 23پرسونل خدماتی نیز 

در صد و معلمین زن ) 73(رسمی و پرسونل خدماتی، تفاوت چشمگیري میان درصد معلمین مرد 

).28: 1382سالنامه احصائیوي، . ( در همین سال وجود داشته است) درصد27(

. از نکات قابل توجه در این گزارش اشاره به برخی موانع اشتغال زنان در جامعه می باشد

خانمی از . یکی از موانع عمده، مشکل دوران بارداري و مراقبت از کودکان می باشد

در هنگام قالین بافی طفلم را ادویه خواب آور می دهم تا فکرم « : استجوزجان در این مورد گفته 

در این تحقیق موانع عمده فرهنگی و تاریخی کمتر . را مختل نسازد و نقش قالین خراب نشود

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

.ی باشددر مورد آثار و پیامدهاي وجود استقالل اقتصادي زنان نیز مورد زیر قابل ذکر م

زنانی که فاقد استقالل اقتصادي می باشند کمتر از آنانی که استقالل اقتصادي ·

دارند می توانند نظراتشان را آزادانه بیان کنند و درصد کمتري از آن ها می توانند در 

. ازدواج شان تصمیم گیري نمایند

وادگی اشاره از بین موانع عمده اشتغال زنان در بیرون از خانه بیشتر به مانع خان·

.درصد پاسخگویان نظر منفی داشته اند90شده است و در مواردي مانند تجارت بیش از 



32شریعت، جنسیتزن،

که توسط نهاد تحقیقاتی » مشارکت سیاسی زنان در افغانستان « در گزارش تحقیقاتی 

انجام شده است و جامعه آماري آن اعضاي فعال در ادارات 1384حقوق زنان و اطفال در 

غیر دولتی و مؤسسات تحصیلی بوده است دولتی، مؤسسات 

برخی موانع عمده سهم گیري زنان در فعالیت هاي سیاسی؛ عنعنه، تعلیم و تربیه، 

.بر شمرده شده است... زندگی در دهات و 

بر اساس شواهد موجود می توان قضاوت کرد که با وجود موانع بسیار عمده تاریخی 

، برخی حرکت ها و جریانات مهمی در مسیر دفاع از هم در بعد فرهنگی و هم در بعد سیاسی

اما با وجود این تحریکات موج هاي . حقوق و آزادي زنان در جامعه ما وجود داشته است

دفاع از حقوق زنان هنوز گسترش قابل توجهی نداشته و زنان همچنان قربانیان بزرگ جامعه 

. سنتی و مردساالر می باشند

، زنان همانند مردان می توانند تشکیل حزب 1382اسی قانون اس35بر اساس ماده 

داده و فعالیت سیاسی نمایند اما در عمل چنان که شاهدیم، این نوع فعالیت هاي زنان در 

.مقایسه با مردان بسیار ناچیز می باشد

میالدي برخی نکات قابل ) 2007آگوست ( در گزارش منتشره توسط وزارت امور زنان 

:ذکر عبارتند از

رشد زنان در افغانستان در مقایسه با کشورهاي بنگالدش، هندوستان، نپال، پاکستان و -1

.سریالنکا از کمترین میزان برخوردار می باشد

و در % 484در نپال % 499در بنگالدش % 572در هندوستان % 738در سریالنکا این میزان 

(می باشد% 300افغانستان  ارائه » نسبت به هزار«اي قابل ذکر است این میزان ها بر مبن. 

) شده است

طوري که در جدول زیر مشاهده می شود به استثناي وزارت امور زنان، در سایر وزارت -2

خانه ها و ادارات، اختالف فاحشی میان تعداد مأمورین رسمی مرد و زن به چشم می 

ري این اختالف هر چند نسبت  به دوره هاي تاریخی گذشته کشور ما وضعیت بهت. خورد

را نشان می دهد، اما همچنان پرده از این واقعیت تلخ بر می دارد که زنان از جایگاه 

نازلتري نسبت به مردان برخوردارند و میان دیدگاه ها اعتقادات و واقعیات فاصله عمیقی 

.وجود دارد
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نشان دهنده مامورین رسمی حکومت در وزارت ها و ریاست ها بدون 1-3جدول

میالدي می 20056نظامی کارمندان قراردادي به تفکیک جنس در سال پولیس و پرسونل 

 .      باشد

ذکوراناث رتبه
وزارت ها و ریاست ها

%تعداد%تعداد

 99,260.8 782وزارت امور زنان1

وزارت کار و امور 2

اجتماعی
263743,4344256.6

5829837,3٩٨٢٠١62.7وارت معارف3

168022,7572977.3ت عامهوزارت صح4

17019,968480.1ر افغانیحمجمعیت هالل ا5

55519,5229180.5بانک هاي دولتی6

56518,6246781.4وزارت تحصیالت عالی7

وزارت اطالعات فرهنگ و 8

توریزم
34917,6163182.4

4516,522883.5آکادمی علوم9

25014,4149285.6وزارت اقتصاد10

18914,2114685.8وزارت معادن و صنایع11

29113,8181686.2وزارت مخابرات12

وزارت شهر سازي و 13

مسکن
28713,6181986.4

521334787.0وزارت دفاع14

45512,6315387.4وزارت ترانسپورت15

7911,759988.3عودت مهاجرینوزارت16

26610,6224589.4جارتوزارت ت17

19610176990.0وزارت مالیه18

19
ریاست جمهوري و کارتو 

گرافی
529,848190.2

9,898190.2       106شاروالی کابل20

21
وزارت احیا و انکشاف 

دهات
1258,7131691.3
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2878,1325691.9وزارت انرژي آب22

80891892.0وزارت فوائد عامه23

2117,9247192.1اداره لوي حارنوالی24

246,733593.3ریاست اداره امور25

109993.7 6,3 74وزارت حج و اوقاف26

836,1127993.9وزارت عدلیه27

28
وزارت کنترل و مبارزه با مواد 

مخدر
7 6.1107 93.9 

 94.1 5.9175 11ریاست المپیک ملی29

 94.8 5.2734 40امور خارجهوزارت30

 95.6 4.4760 35وزارت سرحدات31

 95.6 4.41175 54وزارت امور داخله32

 95.6 4.43213 149ستره محکمه33

34
وزارت زراعت، مالداري و مواد 

غذایی
150 3.63986 96.4 

68684 31.2151351 68.8 

ارقام وزارت کار و امور اجتماعی بوده و ارقام وزارت شهدا و معلولین شامل : یادداشت

.ارقام وزارت امور جوانان شامل ارقام وزارت اطالعات، فرهنگ، توریزم و امور جوانان است

میالدي2006اداره احصائیه مرکزي، سالنامه احصائیوي سال : منابع

 

وضعیت براي زنانی که می خواهند منحیث کارگران و پرسونل خدماتی وظیفه ·

10.3میالدي از جمله همه کارگران تنها 2005در سال . اورند خرابتر استبدست بی

وزارت خانه، 34وزارت خانه از جمله 32میزان کارگران اناث در . درصد اناث بودند

این به معناي آن است که جهت . درصد بود 30ریاست ها و ادارات دولتی کمتر از 

در (درصد و باالتر از  آن 30حداقل افزایش هر چه زودتر میزان کارگران اناث به



35شریعت، جنسیتزن،

باید سعی و تالش هاي بیشتر صورت ) وزارت خانه ها، ریاست ها و ادارات دولتی

 .گیرد

بر اساس گزارش کمیسیون خدمات ملکی در کابل میان تعدا زنان و مردانی که در . 3

. ه چشم می خوردموقف تصمیم گیري در وزارت خانه ها و ادارات قرار دارند نیز تفاوت زیادي ب

.در اکثر وزارتخانه ها و ادارات هیچ زنی در جایگاه تصمیم گیري وجود ندارد

طی ) رتبه دوم، رتبه اول و فوق رتبه ( میزان اناث و ذکور در سطح تصمیم گیري  2-3جدول

میالدي در افغانستان 2006و 2005سال هاي 

ذکوراناث ادارات .  وزارتخانه ها 

فیصدتعدادفیصدتعداددولت

90.929.1 20وزارت امور زنان

550.0550.0بورد مستقل تعیینات

مستقل اصالحات کمیسیون

اداري و خدمات ملکی
414.32485.7

914.15585.9وزارت معارف

28.02392.0سکرتریت پارلمان

27.42592.6وزارت عودت مهاجرین

54.89995.2وزارت عدلیه

13.32996.7وزارت صحت عامه

ریاست عمومی اداره امور و 

سکرتریت شوراي وزیران
13.13196.9

12.93497.1وزارت داخله

وزارت زراعت، مالداري و 

مواد غذایی
11.37798.7

00.01100.0دفتر معاون رئیس جمهور

00.06100.0وزارت شهر سازي و مسکن

00.025100.0وزارت مالیه
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00.07100.0وزارت سر حدات و قبائل

00.013100.0وزارت تحصیالت عالی

وزارت احیا و انکشاف 

دهات
00.012100.0

00.02100.0کمیته ملی المپیک

اداره حفاظت از محیط 

زیست
00.025100.0

00.04100.0اداره کنترل و تفتیش

00.03100.0ادثثریاست مبارزه با حو

00.014100.0وزارت مخابرات

00.01100.0شاروالی کابل

519.051791.0مجموع

گزارش کمیسیون خدمات ملکی، کابل، افغانستان: منبع 

:زنان و مردانی که اعضاي مجلس نمایندگان اند

ولسی ) مجلس نمایندگان: ( افغانستان داراي یک پارلمان دو مجلسه می باشد·

عضو بوده که اعضاي آن به طور مستقیم براي یک 249جرگه یا شوراي مردم، داراي 

میالدي 2004بر اساس قانون اساسی که در سال . دوره پنج ساله انتخاب می گردد

مشرانو . کرسی در ولسی جرگه براي زنان تخصیص داده شده است68تصویب گردید 

از سوي شوراهاي ولسوالی ها براي یک دوره عضو34عضو بوده که 102جرگه داراي 

یک عضو از هر (عضو دیگر توسط شوراهاي والیتی 34. سه ساله تعیین می گردند

عضو باقیمانده از سوي رئیس جمهور کشور 34براي یک دوره چهار ساله و ) والیات

منتخب در ) عضو 34(درصد  50قانون اساسی . براي پنج سال انتصاب می گردند

 .انو جرگه از سوي رئیس جمهور را به زنان تخصیص می دهدمشر

از مجموع کرسی هاي ) درصد 27.3(کرسی 68، زنان مجموعاً 2007در سال ·

با آن که این یک دست ) جدول زیر. ( ولسی جرگه در پارلمان کشور را کسب کرده اند

قبول شده درصد حداقل سطح 30آورد عالی است ولی با آن هم این رقم پائینتر از 
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درصد زنان در مشرانو جرگه و ولسی  59هدف دراز مدت حضور . جهانی می باشد

 . جرگه پارلمان می باشد

کرسی آن قانوناً به 124کرسی وجود دارد که از جمله 420در شوراي والیتی مجموعًا 

اند اما کرسی بوده121میالدي زنان برنده  2005با آن که در سال . زنان تخصیص داده شده است

.براي اشغال سه کرسی باقیمانده دیگر زنان، حتی از طریق رقابت نامزد وجود نداشت

 .می باشد2007نشان دهنده میزان موجودیت زنان عضو در پارلمان در سال  3-3جدول 

زنان پارلمان ملی

 فیصد تعداد

مجموع 

تعداد کرسی ها

27.3249 68ولس جرگه

5322.5102مشرانو جرگه 

میالدي2007پارلمان، کابل، افغانستان، سال : منابع 

: میالدي2005زنان و مردان نامزد در انتخابات ملی سال 

میزان زنان که در انتخابات ملی پارلمان و شوراي والیتی منحیث ·

در سال . کاندیدان نامزد بودند، نشان دهنده حمایت زنان در راستاي سیاست است

درصد نامزدان ولسی جرگه پارلمان زنان بودند؛ میزان کاندیدان 11.7میالدي 2005

( درصد بود7.5زن در شوراي والیتی  این رقم نشان می دهد که ) 3.8جدول . 

 .زنان در سطح ملی و والیتی  در حوزه سیاست نسبت به مردان عقب مانده تر اند

 

2005میزان زنان و مردان نامزد در انتخابات ملی سال 4-3جدول·

میالدي

مردانزنان جرگه ها و 

فیصدتعدادفیصدتعدادشوراها

11.7238788.3 317ولسی جرگه

شوراي 

والیتی
2117.5259092.5
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:زنان در کابینه و پستهاي سیاسی

آن ) درصد4(وزیر بوده که تنها یک زن 25کابینه فعلی کشور شامل ·

که داراي (رایی نسبت به کابینه گذشته که این نشان دهنده ي عقب گ. زن می باشد

 . می باشد) درصد  وزراي زن بود11سه تن یا 

تن سفیر در خارج از 17میالدي افغانستان به تعداد 2007در سال ·

) درصد 12( تن 2آنان مردان بوده و ) درصد 88( 15کشور دارد که از آن جمله 

 . آنان زنان می باشند

ان با دست آورد هاي اسالم بویژه در بعد سیاسی باز هم در مقایسه شرایط جامعه م

.می توانیم به نکات دیگري از سدر اسالم اشاره کنیم

در ارتباط با ایفاي نقش هاي سیاسی زنان در اسالم مسئله بیعت زنان با پیغمبر اکرم که 

در جنگ و در حضور زنان . مسلماً باید بیعتی از روي ایمان و آگاهی باشد بر همگان هویدا است

مثال دیگر . صحنه هاي مبارزاتی دیگر موضوعی است که در تاریخ اسالم قابل کتمان نمی باشد 

او زیر . سمیه است، کنیزي سیاهپوست که در اسالم به عنوان اولین زن شهید شناخته شده است

:شکنجه مشرکین در پاسخ دعوت به برگشتن از عقیده اش جواب می داد

شما مردم نادان و احمق، همین شما که حاضرید انسانیت، شخصیت و . متفو بر شما مرد« 

. »همه چیز خودتان را براي خشنودي دیگران فراموش کنید وآدمکهائی چون خودتان را بپرستید

او وقتی با شوهر و پسرش شکنجه می شدند به شوهرش می گفت اي همسرم این جا نیز 

). 22: زاده، بی تاجالل(میدان جهاد است و باید مقاومت کرد

به گفته برخی . زینب قهرمان کربال در انتقال پیام نبرد عاشورا نقش اساسی داشته است

خون و پیام و اگر پیام بعد از خون وارد آگاهی تاریخی : نظریه پردازان هر  انقالبی دو چهره دارد

. ا ایفا نموده استما نگردد، خون بی ثمر خواهد ماند زینب پس از نبرد عاشورا چنین نقشی ر

.عملکرد او نمونه اي است از نقش و جایگاه سیاسی و رهبري زن در جامعه

مثال هاي فراوان دیگري هم از نقش هاي مهم زنان در صحنه هاي سیاسی، اجتماعی و 

از خدیجه کبرا و حضرت فاطمه گرفته تا زنان مبارز الجزایري، : اقتصادي در تاریخ وجود دارد

در دوره هاي اخیر شرکت در مناصب سیاسی مانند قضاوت، . نی و افغانستانیفلسطینی، ایرا

از طرف بسیاري از علما در شرایط واحد در جوامع مورد تأیید ... وزارت، نمایندگی شوراها و 

.قرار گرفته است
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بهتر است به برخی گزارشات و شاهد دیگر در مورد نقش زنان در مسائل توسعه و انکشاف 

.فعالیتهاي اقتصادي آنان در شرایط فعلی جامعه تان اشاره ها می داشته باشیماجتماعی و 

:زنان در شوراهاي انکشافی اجتماعی

شوراهاي انکشافی اجتماعی از سوي برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات ·

این شوراها مصروف کارهاي انکشافی اجتماعی، بشمول انکشاف . ایجاد گردیده اند

 . ختمان سرکهاي محالت که باالي زندگی مردان، زنان و اطفال تأثیرات فراوان داردسا

برنامه همبستگی ملی یکی از جمله تالشهاي بزرگ دولت در راستاي رسیدگی به محالت ·

روستایی سراسر افغانستان است تا به منظور رفع ضرورت هاي آنان از اقدامات مشترك 

ی اجتماعی منتخب به سطح قریه جات که زنان نیز در آن از شوراهاي انکشاف. استفاده نماید

نقش ارزنده برخوردارند، در راستاي اولویت هاي انکشافی، انکشاف پیشنهادات مبنی بر 

سرمایه گذاري و استفاده از کمک هاي مالی انکشافی و یا کمکهاي مالی بالعوض و همچنان 

وظیفه شوراهاي انکشافی اجتماعی . ه انداستفاده از کارگران محلی به توافق نظر دست یافت

 .مشوره با مقامات محلی دولتی است

تعداد شوراهاي انکشافی اجتماعی به تفکیک والیات و تعداد اعضاي این شوراها به تفکیک ·

این جدول نشان می دهد که در ماه مارچ سال  . نشان داده شده است) جدول زیر(جنس در 

تعداد . شافی اجتماعی در سراسر افغانستان وجود داشتشوراي انک 9,394میالدي  2007

76( تن 67,212اناث و ) درصد24(تن 21,239اعضاي ذکور و اناث در این شوراها به 

. ذکور میرسد) درصد 
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.دي در افغانستانمیال2007تعداد شوراهاي انکشاف اجتماعی به تفکیک والیات و تعداد اعضا به تفکیک جنس در ماه  مارچ سال   5-3  جدول

اعضا

ذکوراناث والیاتتبهر

تعداد شوراهاي 

انکشاف 

فیصدتعدادفیصدتعداداجتماي
145945.5175154.5 239هرات  1

104740.9151259.1 240سمنگان2

13556138.191261.9کابل3

19257737.8111362.2دایکندي4

24996635.2177764.8بادغیس5

334119233.8233466.2بامیان6

93832.4196067.6 282وردك7

501132730.9296569.1غزنی8

29090830.2209469.8بلخ 9

36499929.5239370.5کاپسا10
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29492228.9226671.1لوگر11

17957727.3153972.7فراه12

27576027.1204072.9سري پل13

25163926.0181674.0جوزجان14

29468425.8197274.2ننگرهار15

44889425.2265474.8پکتیا16

31562524.9188575.1تخار17

31581524.2255175.8کندز18

32785024.2266975.8فاریاب19

42094324.1296675.9بامیان20

30644818.5197181.5خوست21

31447518.4210181.6پکتیکا22

22547018.1212081.9پروان23

35051118.0232382.0بدخشان24
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35355317.7257982.3لوگر25

40611.7307488.3 336غور 26

18611.2147588.8 215کنر 27

1199.7110690.3 162نیمروز 28

1189.3115190.7 173نورستان 29

1017.5124692.5 103پنجشیر 30

393.0127697.0 122زابل 31

190.8222099.2 328کندهار 32

110.4302599.6 382هلمند 33

00.0376100.0 51ارزگان 34

2123924.06721276.0 9394مجموع

 

ناثرتبه به تفکیک فیصدي اعضاي ا:  نوت 

 میالدي 2007برنامه همبستگی ملی، وزارت احیاء و انکشاف دهات، کابل، ماه می سال : منابع 
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46الی 30والیت کشور در حدود 5میزان زنان عضو در شوراهاي محلی در ·

. درصد است19درصد می باشد، در حالی که در هفت والیت دیگر این میزان کمتر از 

اقدامات در . درصد باشد50راهاي انکشاف محلی باید در واقع حضور زنان درهمه شو

زمینه رشد جندر یا جنسیت تا حال در افغانستان بدلیل عدم موجودیت ارقام عملی 

.نگردیده است

:زنان در زراعت و کارهاي اقتصادي غیر رسمی

زنان در مناطق روستایی افغانستان بیشترین وقت کاري شان را در کارهاي مربوط خانواده ·

ون آشپزي، پاکی و صفایی، مواظبت از اطفال و غیره و کارهاي سودمند از لحاظ چ

اقتصادي چون زراعت، باغبانی، تربیه مواشی، جمع آوري هیزم، قالین بافی، گلدوزي، 

 .خیاطی و غیره

همچنان . زنان فقیر نسبت به زنان طبقه متوسط و ثروتمند بیشتر در مزارع کار می کنند·

قی، مرکزي، شمالی و مناطق غربی کشور که از نژاد پشتون ها نمی زنان در مناطق شر

فرهنگی در -باشند نسبت به زنان مناطق پشتون در جنوب کشور به دالیل اجتماعی 

خصوصاً در والیت نورستان که در شمال شرقی . مزارع و زمین هاي زراعتی کار می کنند

) درصد 10(مقایسه با مردان درصد مجموع زمان کاري در زراعت را در90واقع است 

 .زنان همکاري می نمایند

در مناطق شرقی، مرکزي، شمالی و غربی کشور زنان بیشتر در کارهاي خفیف زراعتی ·

چون پالنگذاري، علف چینی، مواظبت مزارع از مواشی، فصل برداري و طی مراحل 

جنوبی، یک تعداد در قسمت هاي مختلف کشور بشمول مناطق . نمودن مواد غذایی

شوهران و اقارب ذکورشان را در زمینه زراعت، فصل برداري و طی مراحل نمودن 

 .خشخاش همکاري می نمایند

و تولید نسل و ) میوه جات، باغبانی، خربوزه وغیره ( زنان همچنین مصروف باغبانی ·

آنان در زمینه . می باشند)تغذیه گاوها، گوسفندان، مرغ ها و غیره ( نگهداشت مواشی 

قتصاد غیر رسمی مربوط به خانواده چون مهره دوزي، قالین بافی، خیاطی و غیره کار می ا

 . کنند و از آن طریق در زمینه عواید خانوادگی همکاري می نمایند
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اکثریت زنانی که مصروف زراعت، باغبانی، نگهداشت مواشی و اقتصاد غیر رسمی به ·

یم و تربیه و مهارت هاي کمتري شمول تجارت هاي خورد و کوچک اند از سواد، تعل

این زنان ضرورت . به همین لحاظ میزان تولیدات آنان نیز پائین تر است . برخوردار اند

دارند تا براي شان معلومات، آگاهی هاي مسلکی، قرضه ها با سود کمتر و دسترسی به 

 . مارکیت و بهاي مناسب براي تولیدات شان فراهم گردد

 

: زنان تجارت پیشه

ق ارزیابی نیازمندي هاي آموزشی مرکز خصوصی تأسیسات بین طب·

درصد تجارت در افغانستان توسط مردها پیشبرد 94.4میالدي 2004المللی در سال 

 . می شد

16.4( ، بازرگانی )درصد42.2( انواع تجارت به شمول واردات و صادرات 

و ) درصد  1.3(ی ، مسلک)درصد 2.3( ، زراعت )درصد 13.7( ، ساختمانی )درصد 

عالوه می نماید که اشتراك کم CIPE. ، اغلب متعلق به مردان می باشد)درصد 6.2( غیره 

و  این وضعیت متأثر از سنن حاکم ) درصد است5در تجارت در افغانستان حدود (زنان 

و شاید به حق ملکیت زمین و عدم توانایی به گرو گذاشتن آن جهت . بر این کشور است

.گذاري بیشتر به خاطر توسعه دادن  تجارت شان نیز ارتباط داشته استسرمایه

:زراعت در کاري که براي آنان پول پرداخته می شوندسهم زنان بر عالوه بر  

ارقام کافی در مورد اشتراك زنان عالوه بر سکتور زراعتی در کارهایی که در بدل آن مزد ·

میالدي 1990در سال . موجود نیستبدست می آورند در حال حاضر در افغانستان 

اشتراك زنان بر عالوه سکتور زراعت در کارهایی که به آنان مزد پرداخته می شود فقط 

 ) میالدي 2006بانک انکشافی آسیایی سال . ( درصد بود 17.8

درصد 4میالدي دریافت که 2005تیم ارزیابی از خطرات و آسیب پذیري ملی طی سال ·

. غانستان در کارهایی که در بدل آن پول پرداخته می شود سهم می گیرندخانواده ها در اف

درصد آنان را اطفال  4درصد آنان زنان و  3درصد آنان مردان و تنها 89از آن جمله 

 .تشکیل می داد
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:اختالف در مزد

طبق گزارش وزارت امور . مزد زنان به صورت چشمگیر نسبت به مردان پائین تر است·

میالدي نسبت مزد زنان 2003نقل از ارزیابی خطرات و آسیب پذیري ملی سال زنان و به 

درصد در  50درصد حاصل گیري و 61درصد در کشت و زراعت، 51به مردان 

در حرفه هاي غیر زراعتی مزدي که براي زنان در بدل . کارهاي دیگر زراعتی می باشد

53و در بافندگی . مردان استدرصد عواید41تولیدات صنایع دستی پرداخته می شود 

 .درصد می باشد

این موارد نشان می دهد که بر خالف هدایتها و سفارشات دین اسالم زنان جامعه ما همچنان 

 .مورد ظلم و ستم و محدودیتهاي فراوان قرار دارند

آیات و احادیث . در بعد تعلیم و تربیه عالوه بر آیاتی که در صفحات گذشته نقل کردیم

ر معتبر دیگري هم وجود دارد که در آن ها هیچ گونه تمایزي میان حقوق زن و مرد وجود بسیا

آیا کسانی که می دانند با )  9زمر، آیه ( هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون  . ندارد

کسانی که نمی دانند مساویند؟

ریضه علی کل مسلم و طلب العلم ف: و در حدیث معتبري از پیامبر اکرم داریم که می گوید

.مسلمه

در جنگ بدر پیامبر اسالم هر . فراگیري علم بر تمامی مسلمین اعم از زن و مرد واجب است

اسیر کفار را به شرط باسواد ساختن ده مسلمان وعده آزادي می دهد علم عالوه بر آن که معرفت 

اید، قدرت غلبه  و ما از اجزاي هستی را رشد می دهد و بر قدرت ایمان و سلوك ما می افز

. مواجهه با مسائل و مشکالت فیزیکی، روحی و اجتماعی را در دارندگان آن ایجاد می نماید

.بنابراین زنان مسلمان نیز براي کسب چنین لیاقتهایی موظفند

:حق تعلیم و تحصیل زنان در افغانستان

و مردان، با وچود اینکه با وجود تأکیدات بسیار جدي اسالم به فراگیري علم و دانش براي زنان

اما در جامعه ما واقعیات، از آرمانهاي . قلم سوگند خدا است و ارزش اصیل انسان به دانایی است

دینی مابسیار فاصله دارد در ادامه بحث گوشه اي از این واقعیات را بر اساس گزارشات منتشره 
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فاصله اي تأکید بیشتري ورزیده توسط مراکز دولتی و تحقیقاتی ارائه می دهیم تا به وجود چنین 

باشیم

20والیت کشور، در 32از مجموع 1386طبق آمار منتشره توسط وزارت صحت عامه در سال 

در برخی از والیات میزان سواد در میان زنان . درصد زنان داراي سواد می باشند10والیت کمتر از 

.می رسدنیز )  غور، پکتیا (درصد 3و ) بادغیس ( درصد 2حتی به 

پکتیا، نورستان، نیمروز، ننگرهار، لوگر، کندوز، : والیت کشور که عبارت اند از10در 

درصد می باشد و تنها در 20تا 10کاپیسا، کندهار، بلخ و بدخشان، میزان سواد در میان زنان بین 

20ر از درصد در میان زنان  باالت5،27و 35دو والیت کابل و هرات به ترتیب با میزان سواد 

.درصد می باشد

:بر اساس همین آمار فیصدیهاي خالص دختران شامل مکاتب ابتدایی عبارتند از

. فیصد دختران شامل مکاتب ابتدایی هستند20تا 1والیت کشور 9در -1

.فیصد دختران شامل مکاتب ابتدایی هستند40تا 20والیت کشور 13در  -2

. فیصد دختران شامل مکاتب ابتدایی هستند60تا 40والیت کشور از 5در -3

این والیات . فیصد دختران شامل مکاتب ابتدایی هستند80تا 60والیت کشور از 5در -4

. کابل، هرات، بلخ، بغالن و بدخشان : عبارتند از 

در گزارش کنفرانس تأثیر عنعنات باالي زنان افغان که توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و 

درصد مردم 75بر اساس آمار گیریها در مجموع « : برگزار گردیده، آمده است1383در سال اطفال 

.درصد می رسد92در افغانستان از سواد بی بهره اند ولی این رقم در بین زنان به 

منتشر گردیده است، 1386در گزارش جدیدتري که از طریق وزارت امور زنان در سال 

این رقم پایین ترین میزان در منطقه را . با سواد معرفی شده استدرصد از زنان کشور ما1،14

در این گزارش در زمینه تعلیم و تربیه به موارد دیگري هم اشاره شده است که . نشان می دهد

:عبارتند از

. فیصد دختران تعلیمات ابتدائیه را تکمیل می نمایند30فیصد مردان و 1-56

ملیون آن را 9،1ملیون نفر بوده است که 4،5ب تعداد شاگردان مکات1385در سال -2

.دختران شکل می دادند

1345باب مکتب داشته است که 8298، 1385در مجموع وزارت معارف تا آخر سال -3

باب نیز مختلط 3524باب مربوط به قشر ذکور و 3529باب آن مربوط به قشر اناث 

 . بوده است
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فی صد آن را 28نفر رسیده است که 13700به 1385تعداد معلمان کشور ما در سال -4

 . معلمین قشر اناث تشکیل می داده است

 .در قبال هر چهار مرد، یک معلم زن وجود دارد) لیسه ها (در مکاتب ثانوي -5

مجموعاً در سراسر کشور و به تعداد 1385از ایجاد اداره مؤقت الی ربع سوم سال -6

سوادآموزي شرکت نموده اند که از نفر افراد بی سواد در کورس هاي 1,817,366

تن آنان ازمیان 869645تن از طبقه ذکور و به حدود 947000مجموع آن ها به حدود 

تن از سواد آموزان از کورس ها فارغ 770714در همین فاصله بیش از . زنان می باشد

تن سواد آموز زن 379315تن سوادآموز مرد و بیش از 40039شده اند که از جمله 

.ی باشندم

2005جدول زیر نشان دهنده سطح دانش مأمورین رسمی زنان و مردان در سال -7

میالدي در افغانستان می باشد که بر اساس آمار منتشرة اداره احصائیه مرکزي افغانستان، 

منتشر 2007میالدي توسط وزارت اموز زنان در سال 2006سالنامه احصاثوي سال 

 . گردیده است
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میالدي در افغانستان2005سطح دانش مامورین رسمی اناث و ذکور در سال 6 -3جدول 

و جنسcهر ذکوراناث سطح 

فیصديتعدادفیصديتعدادفیصديتعداد دانش

تحصیالت 

خصوصی
1363919,92493416,53857317,5

مکتب 

ابتدایی
56528,2103486,8160007,3

مکتب 

تخنیکی
980,16300,47280,3

مکتب 

مسلکی
848712,4117467,8202339,2

3375249,28293454,811668853لیسه

6510,948893,255402,5فوق لیسه

58268,5129818,6188078,5لسانس

5130,725071,730201,4ماستر 

901870,11960,1دکتورا

گزارش داده 

نشده
701950,12020,1

68634100151351100219985100مجموع

.میالدي2006اداره احصائیه مرکزي افغانستان سالنامه احصائیوي سال : منابع

طوري که در جدول مشاهده می شود عالوه بر این که میان تعداد زنان و مردان شاغل در 

بري فاحشی قابل مشاهده ادارات دولتی تفاوت زیادي وجود دارد از لحاظ سطح سواد نیز نابرا

.است

در گزارش مربوط به بررسی عوامل جرایم زنان، منتشرة کمیسیون مستقل حقوق بشر 

در میان .افغانستان رابطه مستقیمی بین سطح سواد و میزان ارتکاب جرایم نتیجه گیري شده است

در همین راستا . درصد از سواد پایین برخوردار بوده اند7،16درصد بی سواد و 3،83زنان مجرم  
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نظري بر قضایاي « خود تحت عنوان 1385نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در گزارش سال 

فیصد کم 54،4فیصد بی سواد و 27،77در میان زنان فرار کرده از منزل : آورده است» فرار از منزل

گونه آمارها رابطه این.درصد نیز تا صنف دوازده تحصیل نموده اند18،18سواد بوده اند و حدود 

.میان سطح سواد و ارتکاب به جرایم را نشان می دهد

افغانستان داراي پائینترین سطح سواد در جهان است و  در مقایسه با کشورهاي همسایه اش از 

لحاظ سواد و دست یابی به معارف و بهبود وضعیت تعلیمی زنان که در عرصه هاي آموزشی 

چنانچه بخواهیم به هدف هاي توسعه . باشد، عقب مانده تر استنسبت به مردان پائین تر می 

براي . مطلوب نزدیک تر شویم الزم است جهت رفع این کمبود برنامه ریزي هاي جدي نماییم

:روشنتر شدن حق تعلیم و تحصیل دختران و زنان در کشور به شواهد بیشتري اشاره می کنیم

زنان وضعیت آموزشی دختران و زنان جامعهء ما از بر اساس گزارشهاي منتشره توسط وزارت امور

ذیًال قسمتی از این گزارشها را . موقعیت بسیار نازلتري نسبت به پسران و مردان بر خوردار است

: نقل می کنیم

صنوف اول الی ( وضعیت آموزشی دختران و پسران در دوره ابتدایه مکاتب . الف

):صنوف ششم 

. الي اهمیت تعلیم و تربیه دختران و پسران تأکید می ورزدحکومت افغانستان همواره با·

) صنف اول الی صنف ششم ( میالدي، تعداد شاگردان دوره ابتدایی 2005در سال 

جدول زیر نشان . درصد دختران بود35.9از آن جمله فقط . تن متعلم بود425.405.7

درصد در صنف 25.7درصد در صنف اول به 38.7دهنده آن است که میزان دختران از 

این به معناي آن است که بقاي دختران بعد از صنف دوم رو . ششم کاهش نموده است

لهذا، تعداد پائین دختران شامل در دوره ابتدایه و کاهش تدریجی آنان . به کاهش است

در صنوف باالتر گویاي این واقعیت است که آنان براي ادامه تحصیل درمقاطع باالتر 

 .باشنددچار مشکل می
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2005تعداد دختران و پسران در دوره ابتدائیه مکاتب در افغانستان طی سال 7-3جدول

پسراندختران
صنف

مجموعفیصدتعدادفیصدتعداد

1 34633838.754825661.3894594

233910138.953277461.1871875

333417837.356279762.7896975

432209835.658287764.4904975

511314328.528440971.5397552

67394725.721414774.3288094

35.9272526064.14254065 1528805مجموع

 .میالدي2007ریاست پالن وزارت معارف، ماه می سال  : منبع 

):12 الی10(و لیسه ) 9الی 7صنوف ( تعداد دختران و پسران در دوره متوسطه . ب
 

تن متعلم 626,569میالدي تعداد متعلمین که شامل دوره متوسطه و لیسه بودند به 2005طی سال 

میزان متعلمین اناث در صنوف باالتر کاهش . درصد بود24.1از آن جمله میزان دختران . میرسید

 . درصد در صنف دوازدهم کاهش یافته است20.6درصد در صنف هفتم به 25.0از . یافته است

 

میالدي 2005تعداد دختران و پسران در دوره متوسطه و لیسه طی سال 8-3دول ج

پسراندختران
صنف

فیصدتعدادفیصدتعداد
مجموع

7-50983 25.015325475.0204237

8-3291523.910456376.1137478

9-2911526.38174973.7110864

10-1950223.96225076.181752

11-1078519.84368280.254467

12-776520.63000679.437771

15106524.147550475.9626569مجموع

 

میالدي 2007ریاست پالن وزارت معارف، ماه می سال : منبع 
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تعداد محصلین دانشکده هاي دانشگاه ها به تفکیک جنس و دانشگاه ها

با توجه به حق تساوي جنسیت، از میزان محصلین دانشکده هاي دانشگاه ها ·

تن 41,787میالدي جمعًا  2006در سال . اهمیت بسزایی برخوارد است

از آن جمله . محصل در دانشکده هاي دانشگاه هاي افغانستان وجود داشت

 ).جدول زیر. ( درصد آنان محصلین اناث بودند21.5فقط 

هیچ محصلی از قابل تذکر است که در دانشگاههاي والیت پکتیا و خوست·

قشر اناث وجود نداشت در حالی که میزان محصلین اناث در والیت کندهار، 

 .پولیتخنیک کابل، دانشگاه البیرونی و دانشگاه والیت بامیان بسیار ناچیز بود
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میالدي در 2005تعداد محصلین دانشگاه ها به تفکیک جنس و دانشگاه طی سال 9-3جدول

افغانستان

ذکوراناث س ترتیب بر اسا

فیصدي اناث
دانشگاه ها

فیصديتعدادفیصديتعداد
مجموع

13650.013650.0272دانشگاه بدخشان  1

24045.628654.4526دانشگاه فاریاب2

3

دانشگاه تعلیم و 

تربیه
138038.0225462.03634

39936.071064.01109دانشگاه جوزجان4

179632.6372067.45516دانشگاه بلخ5

127031.7273468.34004دانشگاه هرات6

70026.0199074.02690انستیتوت طب کابل7

14424.4544675.6590دانشگاه کندز8

78.69140 195421.47186دانشگاه کابل9

16315.688084.41043دانشگاه پروان10

19514.9111185.11306دانشگاه بغالن11

11812.979987.1917دانشگاه تخار12

3597.6434192.44700دانشگاه ننگرهار13

384.092096.0958دانشگاه کندهار14

15

پولیتخنیک دانشگاه

کابل
723.2218196.82253

302.5115297.51182دانشگاه البیرونی16

82.236097.8368دانشگاه بامیان17
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00.0269100.0269دانشگاه پکتیا18

00.01310100.01310دانشگاه خوست19

21.53278578.541787 9002مجموع

میالدي در افغانستان 2006و 2005تعداد محصلین دانشکده هاي دانشگاه ها که طی سال هاي . ج

:فارغ گردیده اند

محصلین دانشکده ها و دانشگاه ها 7026به تعدادمیالدي2006و 2005طی سال هاي ·

. محصالن اناث بودند) درصد 23( تن 1,618از آن جمله . در افغانستان فارغ گردیده اند

و 2005این به معناي آن است که از چهار تن محصالن ما که در سال هاي ) جدول زیر( 

 . میالدي فارغ گردیده اند یک تن آنان اناث است2006
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میالدي به تفکیک 2006و  2005تعداد محصالن فارغ از دانشگاه ها در سال هاي 10-3جدول

. جنس و دانشگاه ها

ذکوراناث به ترتیب 

فیصدي اناث

دانشگاه ها

فیصديتعدادفیصدي تعداد

مجموع

19.357 80.711 46دانشگاه بدخشان 1

3158.52241.553دانشگاه فاریاب2

3851.43648.674دانشگاه کندز3

27544.833955.2614دانشگاه تعلیم و تربیه 4

30835.057265.0880دانشگاه بلخ5

4528.311471.7159دانشگاه بغالن6

928.12371.932دانشگاه جوزجان7

16527.144372.9608دانشگاه هرات8

4921.118378.9232ه پرواندانشگا9

45119.8183280.22283دانشگاه کابل10

7716.838183.2458انستیتوت طب کابل11

1915.610384.4122دانشگاه تخار12

9110.775789.3848دانشگاه ننگرهار13

134.726695.3279دانشگاه پولیتخنیک کابل14

10.616199.4162نیدانشگاه البیرو15

00.090100.090دانشگاه کندهار16

00.075100.075دانشگاه خوست17

23.0540877.07026 1618مجموع
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میالدي جمعاً 2005در سال .تعداد کمتري در افغانستان به مکاتب مسلکی و تخنیکی می روند

. درصد آنان دختران بودند1,4از جمله فقط . تن شاگرد در مکاتب تخنیکی وجود داشت3559

16,2از آن جمله فقط . تن بود5833طی همان سال تعداد مجموعی شاگرادان در مکاتب مسلکی 

رصد آنان شاگردان اناث بودند و لذا ضرورت است تا والدین را تشویق نمود که دختران شان را د

به مکاتب تخنیکی و مسلکی بفرستند و براي دختران که می خواهند برنامه هاي تحصیلی خارج از 

. کشور فراهم گردد

میالدي در 2995تعداد شاگردان مکاتب تخنیکی و مسلکی به تفکیک جنس در سال 11-3جدول

افغانستان

ذکوراناث
انواع مکاتب

فیصدتعدادفیصدتعداد 
عمومج

491,4351098,63559تخنیکی 

94316,2489083,85833مسلکی

.میالدي2006اداره احصائیه مرکزي کابل، افغانستان سالنامه سال : منابع 

تعداد استادان دانشگاه به تفکیک جنس

 .تن بود1982میالدي استادان دانشگاه و دانشکده ها در افغانستان 2006در سال ·

میزان استادان اناث در دانشگاه هاي . درصد آنان اناث بودند15,3از آن جمله تنها ·

در حالی که این میزان در دانشگاه هاي والیات . والیات پکتیا، تخار و خوست صفر بود

 .خیلی ها کم بودبغالن، کندهار، ننگرهار، و البیرونی 
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میالدي به تفکیک جنس در افغانستان2006تعداد استادان دانشگاه ها در سال 12-3جدول

ذکوراناث براساس 

فیصدي اناث

دانشگاه ها

فیصدتعداد فیصدتعداد 

مجموع

758,3541,712دانشگاه بدخشان1

1033,32066,730دانشگاه فاریاب2

430,8969,213اه روان دانشگ3

1326,53673,549دانشگاه جوزجان4

3625,010375,0144تعلیم و تربیه دانشگاه5

423,51376,517دانشگاه کندز6

4921,617878,4227دانشگاه بلخ7

9519,439580,6490دانشگاه کابل8

2314,613485,4157دانشگاه هرات9

513,93186,136دانشگاه بامیان 10

11
دانشگاه پولیتخنیک 

کابل
1813,611486,4132

2411,019489,0218انستیتوت طب کابل12

29,51990,521دانشگاه بغالن13

46,95493,158دانشگاه کندهار14

83,025597,0263دانشگاه ننگرهار15

12,24497,845دانشگاه البیرونی16

00,09100,09دانشگاه پکتبا17

00,0100,024دانشگاه تخار18

00,037100,037دانشگاه خوست19

30315,3167984,71982مجموع
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یز در جوامع اسالمی موضوع ازدواج است در ازدواج چند یکی از موضوعات جنجال بر انگ

:نکته قابل ذکر عبارتند از

در زمان ظهور اسالم تعدد زوجات . تأکید اساسی اسالم بر کاهش تعدد زوجات است-1

امري معمولی بوده است و در اسالم این عملکرد آن چنان مذموم است که حتی انتخاب 

ت و تساوي حقوق آنان جایز نمی داند و گفته دو زوجه را در صورت عدم رعایت عدال

بنابراین در . شده است که تقسیم یکسان محبت میان دو زن از طرف مرد ممکن نیست

. شرایط بسیار خاصی تعدد زوجات جایز شمرده می شود

از جمله در موردي که زنان مومنه پس از شهادت یا فوت شوهرانشان در جامعه بی پناه 

چنین ازدواج هاي نه از سر . مجاهد به ازدواج با آن ها تن می دهندمی مانند و مردان 

دلبستگی، عشق یا شهوت بلکه ناشی از احساس وظیفه انسانی است و حکایتگر نشأن و 

.کرامت باالي اخالقی و روحی یک خانواده مسلمان است اعم از زن و مرد و فرزندان

هیچ اجباري در این مورد جایز دختر و پسر بالغ در انتخاب همسر خویش آزاداند و-2

پدرم بدون اینکه نظر مرا جویا شود : دختري نزد پیغمبر آمد و گفت یا رسول اهللا. نیست

فرمود حاال که پدرت چنین ) ص(پیامبر . مرا به عقد پسر برادر خویش در آورده است

کرده تو هم مخالفت نکن و عمل پدرت را صحه گذاشته تأیید کن و با پسر عمویت 

چگونه زن کسی . من پسر عمویم را دوست ندارم : زدواج نما؛ دختر گفت یا رسول اهللا

اگر چنین است اختیار با خودت هست که هر کسی : پیامبر گفت . شوم که دوست ندارم

اما . یا رسول اهللا من پسر عمویم را دوست دارم: دختر گفت . را دوست داري شوهر کنی

( بپرسد این کار را کرده است من آمدم که این حرف را چون پدرم بدون این که نظر مرا

از زبان شما بشنوم و به همه زنان اعالم کنم که پدران حق ندارند ) اختیار خودت هست 

به هر کس که دل شان بخواهند دختران شان را شوهر بدهند بلکه باید رضایت و نظر 

ین موضوع میان بزرگان اهل تشیع در ا). 604: سنن ابن ما جه . ( آنان را در نظر بگیرند

. و اهل سنت اختالف نظري وجود ندارد

هم کسانی مانند امام جعفر صادق، امام ابوحنیفه و هم فقهاي امروزي بر این نکته تأکید 

آن . ورزیده اند که در ازدواج رضایت والدین شرط نیست، اما مشورت با آنان امري پسندیده است

.والدین است بر فرزندان چه مذموم است تحمیل اراده

بنابراین دو بعد حق و تکلیف در زندگی . زنان را بر مردان و مردان را بر زنان حقی است-3

زن و مرد به نیکی و محبت در رفع نیاز هاي . زن و شوهري باید مورد توجه قرار بگیرد
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قی همدیگر و فرزندان مشارکت دارند و محیط خانوادگی، کانون رشد و معنوي و اخال

.تمام اعضاي آن است

این موضوع مخصوص در سیره حضرت . خشونت زن بر مرد و مرد بر زن جایز نیست-4

برخی از زنان پیغمیر آن قدر آزارش می دادند . پیغمبر بسیار مورد تأکید قرار گرفته است

که از شدت فشار روحی سر در گریبان در گوشه اي می خزیده است اما هرگز دیده 

.تی یک سیلی بر صورت یکی از همسرانش زده باشدنشده است که ح

زن پس از فوت همسرش داراي اختیار نمودن همسر جدید است و هیچ تحمیلی بر او -5

 .جایز نیست

هیچ حکمی نه تنها در ازدواج بلکه در هر مورد دیگري نباید بر خالف روح توحیدي -6

 . ي نمی باشداحکام حقوقی اسالم در شکل و نحوه اجراي آن ابد. اسالم باشد

آن چه همواره ثابت می ماند جهت عمل است که باید با روح توحیدي مکتب اسالم سازگار 

. باشد

اما احکامی مانند آن چه مربوط به نقش و وظیفه اقتصادي مرد و زن در خانواده است یا 

ه اي به متناسب با ظرفیت اخالقی و فکري جامعه از دور... احکام مربوط به نحوه اجراي طالق و 

. دوره اي و از جامعه اي به جامعه دیگر می توانند تغییر یابند و البته لزوماً هم باید تغییر یابند

:واقعیت هایی در مورد حق ازدواج زنان در افغانستان

در گزارشهاي تحقیقاتی که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهاد تحقیقاتی 

:ي اخیر انجام شده است، برخی موارد قابل ذکر عبارتند ازحقوق زنان و اطفال در سالها

از جمله عنعنات و رسوم ناپسند رایج در کشور در رابطه با زنان می توان به -1

ازدواجهاي متعدد با وجود مخالفت موارد بد گرفتن، ازدواج اجباري، طویانه،

زدواج خانم دختر، بدل، تفاوت سنی زیاد، فروختن دختر در مقابل قرض و قمار، ا

نامزدي در کودکی، تعدد بیوه با اقارب شوهر، محروم ساختن زنان از میراث،

عوامل . اشاره کرد... زوجات، محرومیت از تعلیم و تربیه، تبادله زن با مواشی و

اصلی ادامه این رسوم ناپسند مردان، بزرگان و ریش سفیدان خانواده ها می 

تأثیر عنعنات باالي زنان افغان که در ال این موضوعات در گزارش کنفرانس.باشد

توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال انجام شده است،1383
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در 1385در تحقیق دیگري که توسط کمیسیون مستقل بشر افغانستان در سال -2

درصد از خانواده هاي قربانیان 22حوزه جنوب غرب کشور صورت گرفته است، 

دکشی دخترانشان را ازدواج اجباري اظهار نموده پدیده خودکشی، عامل اصلی خو

.اند

که توسط نهاد تحقیقاتی حقوق » نظري بر قضایاي فرار از منزل« در گزارش -3

زنان و اطفال انجام شده است، یکی از نکات عمده مور توجه این است که اکثریت 

ته اند یا کسانی که از منزلشان فرار کرده اند، یا در معرض ازدواج اجباري قرار داش

سایر عوامل موثرتر بر فرار زنان و دختران از منزل، . قربانی چنین پدیده اي شده اند

.خشونتهاي خانوادگی، بی سوادي و مشکالت اقتصادي بوده است

از عوامل بسیار عمده تعدد » تعدد زوجات در افغانستان« در گزارش تحقیقاتی -4

. ذکر شده است.. ماري خانم و بیزوجات وجود رقابتهاي قومی، عرف و تعامل،

درصد خانم ها با ازدواج مجدد شوهرشان در تشویش از آینده خود 80حدود 

فرزندان، طالق و خشونت قرار داشته اند و در صد اندکی نیز ازدواج مجدد را حق 

، توسط نهاد تحقیقاتی حقوق 1386این تحقیق نیز در سال . شوهر اظهار کره اند

.شده استزنان و اطفال انجام

در تحقیق حاضر یکی از مسائل مورد مطالعه ما فهم این موضوع است که اوالً درك مردم از 

دستورات دینی در مورد حقوق زن در عرصه هاي تعلیم و تربیه، ازدواج و زندگی اجتماعی چگونه 

جود است؟  و تا چه حد میان ارزش هاي دین اسالم و واقعیت هاي موجود در جامعه ما فاصله و

؟.دارد

.ما به این سواالت در بخش توصیف داده و نتیجه گیري جواب خواهیم داد
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فصل چهارم

:نتیجه گیري و پیشنهادات

موضوع زن در سطح جهانی بخصوص در دو سده اخیر و در کشورما نیز در دهه هاي اخیر 

رابطه با حقوق بشر در . به موضوع بسیار جدي در محافل علمی تحقیقاتی و سیاسی بدل شده است

.اکنون پرسشهاي مهمی در مورد زنان و جایگاه آنان در جامعه مطرح شده استو توسعه انسانی،

در کشور ما مطالعات جامعه شناختی  در مورد زنان ضمن آنکه از بسیاري واقعیتهاي تلخ 

و کمبودهاي جدي داراي نواقص ... از لحاظ مبانی تئوریک، منطق روش شناسی و پرده برداشته اند،

.می باشند

جامعه ما با برخورداري از گرایشهاي شدید دینی و از طرفی تعلقات ریشه دار سنتی و مرد 

ساالري و از جانبی نیز مواجهه با جوامع توسعه یافته غربی، به حوزه مطالعاتی مهمی در مورد زنان 

می دهند که زنان در جامعه ما شواهد تاریخی و تحقیقات انجام یافته قبلی نشان. تبدیل شده است

بنظر می رسد میان ارزشها . از جایگاه حقوقی و انسانی بسیار نازلتري نسبت به مردان بر خوردارند

وضعیت زنان در . و باورهاي دینی با آنچه در واقعیت می گذرد اختالف زیادي و جود دارد

چنانکه گفتیم مسئله اجتماعی . افغانستان  را می توان به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح ساخت

حال ناکارآمدي و کارکردهاي منفی نهادها وسازمان هاي عمومی جامعه است و به طور کلی به 

پدیده هایی اطالق می گردد که تغییرات و تحوالت مطلوب جامعه در مسیر توسعه همه جانبه آن 

از بعد تاریخی برخوردار است و ما بر این باوریم که که مسئله زنان . را مورد تهدید قرار می دهد

از طرفی این . ریشه هاي آن را باید در مختصات و ویژگیهاي تاریخی جامعه  ما جستجو کرد

موقعیت زنان نه تنها از بعد . وضعیت را می توان به صورت چند بعدي مورد بررسی قرار داد

و تمامی این ابعاد  در ارتباط اقتصادي و اجتماعی قابل بررسی است فرهنگی بلکه از ابعاد سیاسی،

.و تأثیر گذاري متقابل نسبت مهم بسر می برند

. با توجه به منطق تکامل پذیري جوامع، وضعیت اسفبار زنان قابل تغییر و کنترول می باشد

پیش  شرط هر نوع تغییر و تحول مثبت آگاهی علمی و دقیق در مورد پدیده هاي همه جامعه می 

نیروهاي مختلف فعال در جامعه، بویژه توده مردم ل و پیامدهاي ستم بر زنان،آگاهی از عوام. باشد

.را در رفع آن یاري خواهد کرد
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در این تحقیق، در پی آن بوده ایم تا برداشتهاي دینی  در زمینه حقوق زن را مورد مطالعه 

یکی . یز مهم بودانجام چنین پژوهشی عالوه بر نکاتی که تذکر دادیم از جهات دیگر ن. قرار دهیم

بنابر این مهم است که فهم دینی مردم در . آنکه جامعه ما بشدت خود را داراي هویت دینی می داند

. زمینه مسائل مهم کشور از جمله موقعیت زنان با بهره از روشهاي علمی مورد ارزیابی قرار گیرد

سوم آنکه از . خوردار استدوم آنکه در جامعه ما چنین موضوعاتی از پشتوانه تحقیقاتی ضعیفی بر

نظر متفکران بزرگ مسائل توسعه انسانی، توسعه جوامع بدون پرداختن به جایگاه حقوقی و انسانی 

از نظر اسالم نیز رعایت حقوق و انجام تکالیف، مهمترین موضوعی . زنان امکان پذیر نمی باشد

ر گروه ها باید مورد توجه است که در تمامی حوزه هاي زندگی اجتماعی اعم از خانواده و سای

.قرار گیرد

هدف خاص این تحقیق، دستیابی به شناختی علمی در مورد حقوق زن در اسالم و 

کسب چنین شناختی زمینه حرکت ما بسوي صنعت هاي ایده آل تر را فراهم . افغانستان بوده است

از امکان قرار گیرند،برنامه ریزیهاي توسعه چنانچه در سازگاري با ارزشهاي دینی . خواهد ساخت

:پرسشهاي اساسی ما در این بررسی عبارت بوده اند از. موفقیت باالیی برخور دارند

از نظر اسالم، حقوق زنان در عرصه تعلیم و تربیه از چه جایگاهی برخوردار است؟-1

 حقوق زنان در عرصه فعالیتهاي اجتماعی از نظر اسالم چگونه ارزیابی می شود؟-2

 اي دینی، حقوق زنان در امر ازدواج از چه چایگاهی برخوردار است؟بر اساس باوره-3

 تا چه حد میان جایگاه حقوقی زنان در اسالم و افغانستان فاصله وجود دارد؟-4

یکی از فرضیه هاي اساسی پژوهش، این بوده است که میان باورهاي دینی مردم از مورد 

.جود داردحقوق زن و واقعیتهاي موجود در جامعه تفاوت زیادي و

با توجه به پرسش اساسی و . براي بررسی موضوع از روش کتابخانه اي استفاده کرده ایم

آغازي بر اساس طرح تحقیقاتی مرحله اکتشافی مطالعات را آغاز نمودم و باشناسایی مهمترین منابع 

طراحی قدم بعدي . و تحقیقات صورت گرفته در افغانستان، مطالعات تئوریک را به انجام رساندم

با انجام این کار، . یک مدل تحلیلی بود که بر اساس آن بتوانم به  جمع آوري اطالعات بپردازم

. اطالعات الزم را حول سه محور تعلیم و تربیه، فعالیت هاي اجتماعی و ازدواج جمع اوري نمودم

:در مبانی نظري، به دو محور بیشتر توجه نموده ام

را مورد بررسی قرار دادیم وبه اختصار جایگاه زن در اسالم-1

 .بر اساس شواهد موجود به واقعیتهاي جاري در کشورمان نیز اشاره کرده ام-2
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گفتیم که با ظهور اسالم موضوع زن به شکل عمیقتري وارد گفتمانهاي دینی و روشنفکري 

در شرایطی که به دنیا آمدن دختران مایه ننگ خانواده ها و مردان عرب بود، . شده است

سیاسی و حتی اقتصادي را به -بی ظهور کرد که در اندك زمانی نقشهاي مهم اجتماعیمکت

اسالم بویژه در دوران ظهور خود با یک تاریخ و فرهنگ منجمد . زنان مسلمان واگذار نمود

مردساالر و استبدادي مواجه بوده است؛ تاریخ و فرهنگی که طی هزاران سال ذهنیت مردان 

بهمین دلیل ارزشهاي دینی و اخالقی پویا به . نفوذ خود داشته استو زنان را تحت سیطره 

سادگی در شخصیت افراد نهادینه نشده و حتی دین دستاویزي براي توجیه بسیاري از 

از جمله عقاید  انحرافی که در . روابط غیر انسانی و سلطه جویانه مردان قرار گرفته است

زن باید از شوهرش : ی شوند از این قرارندبین مسلمانان ترویج یافته و توجیه دینی م

اطاعت کند؛ مرد حق دارد زن را تنبیه بدنی کند؛ باید خانه داري کند و از مال و دارایی 

شوهرش مراقبت نماید؛ غیرت براي مردان است؛ زن ناقص العقل است؛ جهاد زن خانه 

اما . اجازه بگیردداري و بچه داري است و زن براي بیرون رفتن از خانه باید از شوهرش

بر اساس . مراجعه به آیات قرآنی، سیره پیامبر و مناسک حج مارا به نتایج دیگري می رساند

آیات قرآن کریم، مرد و زن در اصل و ریشه، در درجه خلقت، و لیاقت در یک مرتبه قرار 

ا هیچ می باشد و در آنه) ناس( پیامهاي اساسی قرآن، خطاب به انسان یا عموم مردم. دارند

.تفاوتی میان مردا و زنان دید نمی شود

دانستگی و تقواي انسانها می . یکی از انواع نابرابریهایی که در اسالم موجه دانسته شده است

هیچ ملتی بر ملتی، هیچ نژادي بر نژادي، هیچ مردي بر زنی مزیت و هیچ قومی بر قومی، . باشد

.برتري ندارد مگر به تقواي الهی

یکی از جامعه شناسانه ترین و انسان شناسانه ترین مفاهیم است » استضعاف«آنیدر آیات قر

استکبار، استعمار، استثمار استحمار استعباد، . که شامل هر نوع به ضعف کشاندن انسانها می باشد

یکی از صورتهاي به ضعف کشاندن انسان توسط . همه در این مفهوم قرآنی خالصه می شوند

م و ستم و سلطه مردان بر زنان می باشد که با روح توحیدي اسالم مغایرت انسانهاي دیگر، ظل

در مکتب اسالم جهانی بینی توحیدي یا روح توحیدي حاکم بر هستی، در هستی ما انسانها و . دارد

ایدئولوژي اسالم محصول جهان بینی توحیدي آن است و بنابر این در . جامعه نیز باید تجلی یابد

بر این . تصادي ، فرهنگی و حقوق نیز همین جهت و روح توحیدي باید حاکم باشدابعاد سیاسی، اق

اساس هیچ تبعیض و تمایز نا عادالنه اي میان زنان و  مردان قابل توجیه نمی باشد و زنان نیز می 
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( توانند در جهت ایفاي نقشهاي مختلف در جامعه تالش نمایند و منزلتهاي متفاوتی را کسب نمایند

). نسان االماسعیلیس لال

. برابري حقوقی و انسانی زن و مرد در نمایش مراسم حج نیز به روشنی قابل استنباط است

در این مراسم زنان در کنار مردان ، سیاه در کنار . حج نمایش کلیت روح حاکم بر اسالم است

حقیقت عجم در کنار عرب و همه معتقدان به آیین توحیدي یکرنگ و هماهنگ رو به یکسفید،

. دارند وبرابري توحیدي نوع انسان را نمایش می دهند

در انواع فریضه ها و عبادات که خودسازي و کمال انسان منظور است، مردان و زنان همه 

جهاد با نفس (در انجام تکالیف اجتماعی و سیاسی مانند امربمعروف و نهی از منکر جهاد . مسوولند

از جمله فرایض بزرگ . ردان و زنان هر دو مخاطب قرار گرفته اندم... ، رهبري و)و جهاد علیه کفار

. کسب علم و معرفت است که هم مردان و هم زنان را شامل می شود

، در )بعنوان مثال، بیعت با پیامبر(در صدر اسالم حضور فعال زنان در صحنه هاي سیاسی 

ه چنانچه زنان در کنج خانه ها واضح است ک. کامالً هویدا است... فعالیتهایی اجتماعی وجنگ،

به امور خانگی بپردازند لیاقت حضور فعال در صحنه هاي مختلف زندگی اجتماعی را پیدا وصرفاً 

.حوزه رشد ذهنی و عملی زنان، جامعه است. نمی کنند

در یک تلقی کلی باید گفت، از نظر اسالم زنان و مردان در نوعیت انسانی شان با هم 

حقوق زن در امر ازدواج و انتخاب شوهر، تعدد . وق یکسانی نیز بر خوردارندبرابرند و از حق

.نیز باید مطابق با روح توحیدي مکتب اسالم رعایت گردد.. زوجات خشونت و

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که میان باورها و اعتقادات مردم در مورد 

این تفاوت . دارد، تفاوت بسیار فاحشی وجود داردحقوق زن با آنچه عمالً در جامعه ما وجود 

گویاي این واقعیت مهم و حیاتی است که ارزشها و باورهاي دینی چنانکه باید در جامعه ما نهادینه 

در عمل ارزشهاي استبدادي و مردساالر است که بر رفتار و عمکرد گروه هاي مختلف . نشده است

.حاکمیت دارد

ته فرضیه اساسی تحقیق ما را به اثبات رسانیده و وجود توصیف اطالعات در فصل گذش

.فاصله زیاد میان ارزشهاي دینی در باور مردم و واقعیات موجود در جامعه را آشکار ساخته است

آمار بدست آمده از تحقیقات انجام شده در افغانستان به ویژه وزارت امور زنان و مجتمع 

د که از نظر اکثریت مردم، اسالم و شریعت نه تنها با جامعه مدنی ما را به این نتیجه می رسان

. ، )در صد پاسخگویان98تأیید (فراگیري تعلیمات اسالمی توسط دختران و زنان مخالفتی ندارد 

البته وجود . بلکه با تحصیالت ابتدائیه و تحصیالت عالی در نظام آموزش رسمی نیز موافق است
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، شهریها و دهاتیها و مردان و زنان را نباید از نظر دور برخی تفاوتها میان والیات مختلف کشور

درصد پاسخگویان براین باور بوده اند که اسالم به زنان یا دختران 20در ننگرهار حدود . داشت

نظرات منفی در مورد تحصیالت عالی نیز . اجازه نمی دهد تابه فراگیري تعلیمات اسالمی بپردازند

درصد و در 45درصد، در قندهار 50در والیت ننگرهار حدود در برخی والیات چشمگیر است؛ 

درصد از پاسخگویان بر این باورند که اسالم با تحصیالت عالی زنان موافق نمی 40پکتیا حدود 

بافت سنتی و بیشتر مردساالر این والیات نشان می دهد که ارزشهاي انسان ساز دین اسالم . باشد

.در شخصیت مردم نهادینه شودهنوز چنانکه باید نتوانسته است

نکته قابل توجه این است که مسیر تحوالت اجتماعی افغانستان رو به توسعه مطلوب دارد و 

زنان همانند مردان از . ساختار جامعه بسته و سنتی رفته رفته رو به اضمحالل و باز شدن دارد

از مهمترین دستاوردهاي این تأکیدات دین اسالم در امر آموزش و فراگیري علم آگاهند واین یکی 

 .تحقیق به حساب می آید

این تحقیق ما را به این نتیجه نیز می رساند که میان ارزش هاي حاکم بر زندگی روستایی و 

15به عنوان مثال در حالی که . هاي حاکم بر زندگی شهرنشینان تفاوت هایی وجود دارد ارزش

درصد از 3تنها . صیالت عالی زنان مخالف استدرصد از روستائیان معتقد بودند، اسالم با تح

واضح است که شهري ها بیشتر از روستائیها با علم . شهري ها در این مورد نظر منفی ارائه داده اند

. از قید و بند هاي سنت ها و تعصبات مردساالرانه آزاد ترند و و دانش و رسانه ها سرو کاردارند

زتر و متمدن تر از جوامع روستایی به حساب می جوامع شهري در تلقی جامعه شناختی با

تفاوت در دیدگاه هاي شهري ها و روستائی ها در مورد تمامی سواالت ما تا حدي مشهود  .آیند

اما از آنجائیکه ارزش هاي سنتی در شهرهاي کشور ما نیز تداوم و حیات دارند این تفاوت . است

.ها چندان هم زیاد نمی باشد

ه این پرسش  که آیا دختران در محل زندگی شما براي آموختن علم به پاسخ هاي مربوط ب

مکتب می روند یا نه؟ گویاي این واقعیت است که در سنین پایین تقریبا در تمامی مناطق کشور 

اما در دوره هاي سنی باالتر با موانع و محدودیت هاي جامعه سنتی . دختران به مکتب می روند

.دمواجه می باشن

ستورات موکد دین اسالم این است که طلب علم بر تمامی  مردان و زنان فرض یکی از د

آمار بدست آمده نشان می دهد که عموم زنان و مردان کشور ما اعم از روستایی ها و شهري . است

ها، جوانان و بزرگساالن از این دستور دینی آگاهی دارند و تنها در برخی والیات مانند ننگرهار، 

. درصد معتقد بوده اند که طلب علم بر زنان و مردان فرض نیست20تا 10میان بین دایکندي و با
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سایر مطالعات نیز نشان می دهند که این والیت ها در مقایسه با سایر والیت هاي کشور ما از 

توسعه مطلوب برخوردار نبوده اند و ارزش هاي سنتی و تعبیري مردساالر در آن جا قویتر از سایر 

برنامه ریزي هاي توسعه و امکانات آموزشی در این والیات نتوانسته است . ور ما استمناطق کش

.ذهنیت مردم را چنان که باید از ارزش هاي دینی ما آگاه سازد

ادعاي ما این بود که میان دیدگاه ها و واقعیات جاري در جامعه ما تفاوت چشمگیري 

طبق آمار منتشره توسط وزارت امور زنان . کنندشواهد از این واقعیت پرده برداري می. وجود دارد

درصد با 15درصد زنان کشور ما از نعمت سواد محرومند و از میان 85بیش از 1386در سال 

.سواد نیز تعداد ناجیزي موفق به تحصیل در سطوح باالتر از دوره ابتدائیه شده اند

میلیون آن را 1. 9است ه میلیون نفر بوده 5. 4تعداد شاگردان مکاتب 1385در سال 

. دختران تشکیل می دادند 

اما چنان چه به تعداد و سطح دانش مأمورین رسمی زنان و مردان در ادارات و وزارتخانه 

کشور دقت نمائیم نه تنها به استثناي وزارت امور زنان، تعداد مأمورین زن بسیار پائین تر از مردان 

.شکل فاحشی پائین تر از مردان قرار داردمی باشد بلکه سطح سواد آن ها نیز به

این واقعیات ما را به این نتیجه می رساند که نیروهاي اجتماعی و سیاسی فعال در کشور، 

هنوز نتوانسته اند زمینه هاي حضور فعال وپربار زنان در امر تعلیم و تربیه را به شایستگی فراهم 

ما اسالم را موافق با امر تعلیم و تربیه می دانند و آورند و با توجه به این که اکثریت قاطع مردم 

حتی فراگیري  آن را فرض می دانند، اما در عمل این ارزش هاي مقید ساز سنتی است که زنان را 

نکته بسیار حساس و ظریف در جامعه شناسی تعلیم و تربیه این . همچنان در انزوا قرار داده است

رد خاص ارزش هاي دینی ما باید در جریان فرهنگ است که ارزش هاي توسعه و در این مو

در جامعه ما تعصبات مردساالرانه در عمل مانع از . پذیري در وجود اعضاي جامعه نهادینه گردند

واقعیت این . رشد و آگاهی زنان شده است و حقوق انسانی آنان در این مورد پایمال گشته است

ن با توجه به احترام و قداستی که دین اسالم در است که در حوزه ذهنی و در اظهارات پاسخگویا

به همین دلیل اکثریت پاسخگویان . جامعه ما دارد امکان مخالفت علنی با احکام دینی وجود ندارد

اما واقعیت هاي موجود از گذشته و . اهمیت تعلیم و تربیه از نظر اسالم را مورد تأکید قرار داده اند

از جانب رژیم هاي سیاسی و هم به دلیل وجود موانع سنتی حال به وضوح نشان می دهد که هم

. بسیار قوي و ریشه دار در جامعه ما امکانات و فرصت هاي آموزشی الزم به زنان داده نشده است

در امر توسعه جامعه قدم اول ایجاد آگاهی و قدم اساسی دوم نهادینه ساختن عناصر آگاهی بخش و 



66شریعت، جنسیتزن،

سمی و غیر رسمی زندگی اجتماعی ما و قدم سوم برنامه ریزي ارزش هاي  پویا  در حوزه هاي ر

.هاي دقیق و تخصیص منابع و سرمایه هاي الزم جهت رفع موانع موجود می باشد

در بعد فعالیت هاي اجتماعی زنان موضع گیري ها تا حد قابل توجهی متفاوت از بعد تعلیم 

باالیی از پاسخگویان معتقد بودند که اسالم به در زمینه تعلیم و تربیه آمار بسیار . و تربیه می باشد

در زمینه . زنان و دختران اجازه تعلیم و تربیه را می دهد و طلب علم بر زن و مرد فرض است

فعالیت هاي اجتماعی هر چند درصد بیشتري از پاسخگویان معتقدند، درمجموع اسالم با فعالیت 

برخی موارد درصد نظرات منفی جالب توجه هاي اجتماعی زنان یا دختران موافق است، اما در

.است

در این مورد که آیا اسالم زنان و دختران را اجازه می دهد که در خارج از منزل کار کنند هر 

اما میان پاسخگویان روستایی و شهري . درصد پاسخ مثبت داده اند90. 4چند در سطح کل والیات 

اي حاکم بر هر دو حوزه وجود دارد، اختالف نظر به تفاوت هایی که در ارزش ها و گرایش ه

درصد در 92درصد و در میان شهري ها 84. 4در میان روستائی ها . اندکی قابل مشاهده است

.پاسخ به پرسش مورد نظر ما نظر مثبت داده اند

در این مورد اختالف نظر میان دو جنس مشهود نیست اما با توجه به متغیر سن، آمار نشان 

سال 56در این مورد پاسخ هاي منفی در میان بزرگ ساالن به ویژه در سنین باالتر از می دهد که

مطالعات جامعه شناختی نشان داده است که جوانان بیشتر از بزرگ ساالن در . بیشتر است

آن ها به توسعه شخصیت شان، توسعه جامعه، . جستجوي موفقیت، فراگیري و فعالیت می باشند

اهمیت  بیشتري می دهند و نظر به این که جامعه ما در مرحله گذار ... ي تازه و آزادي و فعالیت ها

تمایل جوانان بیشتر متوجه ارزش هاي مدرن و . از ارزش هاي سنتی به ارزش هاي مدرن می باشد

این در حالی است که بزرگ ساالن تعلق شدیدتري به ارزش هاي سنتی و . دموکراتیک می باشد

دلیل این که . مخالفت آن ها با آزادي فعالیت هاي اجتماعی زنان بیشتر استگذشته گرا دارند و

چرا افراد مسن تر نظر منفی شان را به اسالم نسبت می دهند، نهادینه شدن ارزش هاي سنتی در 

این تعبیرها را می توانیم در بیان تفاوت هاي میان شهري ها و روستایی ها . شخصیت شان می باشد

.یمنیز به کارگیر

در مقایسه میان والیات کشورمان نیز والیت هایی که کمتر در معرض تغییرات و تحوالت 

. فرهنگی و اقتصادي قرار گرفته اند، با فعالیت هاي اجتماعی زنان بیشتر مخالفت ورزیده اند

. والیت هایی که بافت سنتی و قبیله اي قویتر دارند، از شدت مخالفت باالتري برخوردارند

جایی که ارزش هاي دین اسالم ارزش هاي پیشرو، ساختار شکن و ضد استبدادي است، از آن 
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واضح است که در تضاد  با ارزش ها و گرایشهاي جوامع جاهلی، قبیله گرا و تعصب آلود قرار می 

.گیرند

20,4درصد و در والیت لغمان 24درصد، در والیت قندهار 28در والیت سمنگان 

تقد بودند که اسالم به دختران و زنان اجازه کار و فعالیت در خارج از منزل درصداز پاسخگویان مع

درصد در 20تا 10در والیت هاي ننگرهار، دایکندي و بامیان، فراه و بادغیس بین . را نداده است

.این زمینه نظر منفی داده اند

رهبر اجتماع شوند در پاسخ به این پرسش که آیا اسالم به دختران یا زنان اجازه می دهد تا 

مسلم است که پذیرش رهبري . شدت مخالفت ها و آمار پاسخهایی منفی بیشتر از موارد دیگر است

اجتماع توسط زنان از جانب مردم ما به این معنا خواهد بود که ارزش هاي مربوط به تساوي 

ر و استبدادي حقوق زن و مرد و ایده هاي توسعه زاي دین اسالم، ارزش ها و موانع سنتی مردساال

.را در جامعه ما دچار ضعف و اضمحالل ساخته است، بهر حال واقعیتها چیز دیگري است

درصد و از میان 34در زمینه رهبري اجتماعی توسط زنان از میان پاسخگویان دهاتی حدود 

درصد معتقدند اسالم زنان و دختران را اجازه رهبري در اجتماع نمی دهد و 12شهري ها حدود 

. مان طور که ارزش هاي جوامع سنتی در میان روستائیها از قوام و قدرت باالتري برخوردار استه

بنابراین در . در میان افراد مسن تر نیز در مقایسه با جوانان از ثبات بیشتري برخوردار می باشند

.پاسخ به این پرسش آمار مخالفت ها در میان افراد مسن تر بیشتر است

ر جنس جالب این است که درصد موافقت زنان نسبت به مردان در این مورد با توجه به متغی

این تفاوت نشان می دهد که زنان خواهان حضور بشتر در فعالیت هاي اجتماعی . بیشتر است

در این مورد تمایل کمتري از خود نشان می ) درصد74(اما مردان ) درصد 82( سیاسی هستند 

. دهند

درصد بر این 54. 4درصد در بامیان 64. 2درصد، در ننگرهار 78. 4در والیت لغمان 

.باورند که اسالم با رهبري اجتماع توسط زنان مخالف است

درصد می 35تا 28درصد مخالفت ها در والیات قندهار، فراه، پکتیا و دایکندي نیز بین 

.باشد که در حد خود قابل توجه می باشد

در این جا ضروري نمی دانیم؛ اما دقت در آمار بدست ما شرح مفصل داده هاي آماري را 

آمده و توصیف آن ها در فصل گذشته نشان می دهد که تقریباً در اغلب موارد، اختالفات دیدگاه ها 

که در تمامی موارد اختالف، ( میان شهري ها و روستایی ها، جوانان و بزرگ ساالن، مردان و زنان 

اقتصادي و سیاسی –سالم را موافق با فعالیت هاي اجتماعی زنان بیشتر از مردان ارزش هاي ا
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، تا حدي قابل توجه است و در والیت هاي مشخصی که شامل ننگرهار، دایکندي، )دانسته اند

آمار نظرات منفی در مقایسه با . بامیان، لغمان، قندهار، پکتیا و فراه و برخی والیات دیگر می باشد

.سایر والیات باالتر است

واردي که ارزش هاي سنتی پاسخگویان در مغایرت بیشتر با موضوع مطرح شده قرار در م

به عنوان مثال در زمینه رهبري اجتماع و صحبت زنان و . می گیرد، درصد مخالفت ها باالتر می رود

دختران با مردان غیر اقارب درانظار عمومی و سوداگري و تجارت، در صد مخالفتها در میان گروه 

روستائیان، بزرگساالن، مردان والیتهاي داراي بافت اجتماعی و (به ارزشهاي سنتی هاي مقید

درصد 21در صد از پاسخگویان  روستایی در مقابل 42,7. باالتر است) فرهنگی قبیله اي و سنتی

از پاسخگویان شهري بر این باورند که اسالم به زنان و دختران اجازه نداده است تا در انظار 

درصد از 50جالب توجه این است که بیش ار . مردان غیر اقاربشان صحبت نمایندعمومی با

در مقایسه میان گروه هاي سنی در گروه سنی . پاسخگویان مرد در این مورد نظر منفی داده اند

درصد  در پاسخ به این پرسش نظر منفی داده اند درحالیکه در سایر 44,4ساله ها 56باالتر از 

درصد معتقدند اسالم به زنان یا دختران اجازه صحبت با مردان غیر 75تا 60گروه هاي سنی

.اقاربشان در انظار عمومی داده است

در صد، 56,9درصد، لغمان 64,3در مقایسه میان والیات نیز باز هم در والیتهاي بامیان 

برخوردارند بیش در صد که از بافت قبیله اي و سنتی قویتري50,7در صد ننگرهار 53,2کندهار 

.درصد پاسخگویان در این مورد نظر منفی داشته اند50از 

درصد 41,7در مقابل درصد58,3در مورد سوداگري و تجارت از میان پاسخگویان دهاتی 

. در میان شهریها معتقدند که اسالم به زنان یا دختران اجازه نمی دهد تا سوداگري و تجارت نمایند

88,2درصد که رقم بسیار باالیی است و در لوگر96,2در مقایسه میان والیات در والیت پنجشیر 

در والیتهاي . الم مخالفنددرصد با سوداگري و تجارت زنان از نظر اس70,7درصد و در پروان 

. درصد در این نظر منفی ارائه کرده اند50تا 45ننگرهار، کاپیسا، کندهار، بامیان و لغمان نیز بین 

آمار بسیار باالي مخالفت در پنجشیر و لوگر می تواند ناشی از وجود عوامل خاص در این والیات 

.تباشد که قضاوت در مورد آن از عهده این تحقیق خارج اس

در مورد میزان سهم گیري و مشارکت زنان در تصمیم گیریها و اظهار نظر ها یکی از 

پرسشها این بود که آیا زنان در محل شما تشویق می شوندکه در باره موضوعات مهمی که محله با 

آن روبرو می شود ابراز نظر نمایند؟
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بر این باور ) درصد 10تا 1(در پاسخ به این پرسش درصد بسیار ناچیزي از پاسخگویان 

. بوده اندکه زنان درمحل آنها همیشه تشویق می شوند تا در باره موضوعات مهم اظهار نظر نمایند

درصد باالتري از مردم معتقدند آنان گاهی اوقات به این امر تشویق می شوند و یا اصالً تشویق 

االن، شهریها و روستاییها، البته با در مورد این سوال نیز اختالفاتی میان جوانان و بزرگس. نمی شوند

.تفاوت اندکتري نسبت به سایر سواالت، وجود دارد

در مجموع در رابطه با پرسشهاي مربوط به فعالیت هاي زنان در مکاتب، کار در خارج از 

درصد پاسخهاي مثبت باال است؛ اما آماري که نشان دهد ... منزل، اشتغال در تجارتهاي کوچک و

پاسخهاي . یسه با مردان در چه وضعیتی قرار دارند بر اساس این تحقیق در دست نداریمزنان در مقا

.مثبت می تواند مربوط به آمار اندکی از زنان نیز باشد

در هر صورت با وجود تفاوتهایی که میان دید گاه هاي گروه هاي مختلف جامعه، وحود 

در . قعیتهاي موجود در جامعه بسیار باال استاما بازهم اختالف میان باورهاي دینی مردم و وا. دارد

درصد به 75، 1382از میان مأمورین رسمی در سال : آمده است1382سالنامه احصائیوي سال 

بر اساس این آمار سهم مردان سه برابر سهم زنان بوده . درصد به زنان تعلق داشته است25مردان و 

درصد از پرسونل 90یعنی حدود . باالتر استدر بین پرسونل خدماتی این اختالف بسیار . است

).برابر زنان9مردان ( درصد شامل زنان می باشد 10خدماتی شامل مردان و 

نیز به وجود تفاوتهاي 1386آماري هاي منتشر شده از طرف وزارت امور زنان در سال 

با اساس همین . دبسیار زیاد میان زنان و مردان فعال در عرصه هاي اقتصادي و سیاسی اشاره دار

گزارش تعداد زنانی که در ادارات مختلف در سطوح باالتر تصمیم گیري قرار دارند چندین برابر 

.کمتر از مردان می باشد و در بسیاري از ادارات حتی یک زن نیز در این جایگاه وجود ندارد

قوقی در شرایط فعلی جایگاه ح. تحوالت اجتماعی و فرهنگی آرام و تدریجی می باشند

زنان در قانون اساسی کشور محترم دانسته شده و در قوانین مکتوب و اظهار نظرها محدودیتی 

خاص براي فعالیتهاي اجتماعی زنان وجود ندارد؛ اما واقعیتها وجود ریشه هاي عمیق فرهنگ سلطه 

قیقات مبارزه با این ریشه ها مستلزم تح. مردساالر و سنتهاي تعصب آور آلود را  روشن می سازد

.بیشتر در ابعاد  موضوع و برنامه ریزیهاي وسیع و دقیق در جهت ارتقاء آگاهیهاي عمومی می باشد

:در ارتباط با موضوع ازدواج برخی نتایج بدست آمده از این قرار اندکه

چنانکه مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهاي توسعه یافته و توسعه نیافته نشان می 

یی مانند افغانستان انتظار می رود سن مطلوب ازدواج پایین تر از کشورهاي دهد، در کشورها

تا 25سال براي مردان و 35تا 30درکشورهاي اروپایی سن متوسط ازدواج به . توسعه یافته باشد
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21در حالیکه در جامعه سنتی ما باالترین درصد پاسخگویان سنین . سال براي دختران می رسد30

20تا 17درصد از پاسخوگویان نیز سنین 57,3براي ازدواج پسران و حدود سالگی را 25تا 

می توان نتیجه گرفت که سن ازدواج پسران و . سالگی را براي ازدواج دختران مناسب دانسته اند

یکی از  عوامل مورد تأکید جامعه شناسان در این زمنیه، پایین . دختران در جامعه ما پایین است

ت و دانش عمومی، عدم وجود فعالیتهاي متمرکز تخصصی در جامعه و بودن سطح تحصیال

گرایشها و باورهاي سنتی می باشد این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در جامعه ما به 

.تأکیدات دینی از جمله توصیه هاي پیغمبر اسالم به امر ازدواج تکیه می شود

سران میان مردان و زنان، شهري ها و روستایی در مورد سن مناسب ازدواج براي دختران و پ

. زنان سن ازدواج پسران را باالتر از مردان درنظر می گیرند. ها اختالف نظرهایی به چشم می خورد

سال را براي ازدواج پسران مناسب تشخیص 25تا 21درصد از پاسخگویان زن، گروه سنی 48

سال را 20تا 17گروه سنی ) درسد باالتر(مرد در صد از پاسخگویان 45,7داده اند، در حالیکه 

بر اساس همین تحقیق سن مطلوب ازدواج در میان دهاتیها پایین تر از شهریها می . ترجیح می دهند

. باشد

تا 21و 20تا17درسطح والیات کشورمان نیز بیشترین در صدها متعلق به گروه هاي سنی 

اي دختران در مقایسه با پسران پایین تر گزارش شده اماسن مناسب ازدواج بر. سالگی می باشد25

سالی براي ازدواج دختران اشاره کرده 20تا 17در صد بیشتر از پاسخگویان به گروه سنی . است

.اند

تا 15در جامعه ما سن مورد انتظار و مطلوب ازدواج براي دختران بیشتر شامل گروه سنی 

48درصد، تخاربا 73درصد، کندز با 90مانند پکتیا با سال می باشدو البته در برخی والیات17

سال را راي ازدواج دختران مورد 17در صد سنین باالتر از 53درصد و بغالن با 10درصد غزنی با 

اما ارزشهاي جامعه روستایی و شهري در این مورد نیز به تفاوت دیدگاهها و . انتظار شان دانسته اند

سن مورد انتظار ازدواج براي دختران از نظر دهاتیها بیشتر به گروه . عملکرد  ها منجر شده است

.سال می باشد17سال و براي شهریها با التر از 15-17سنی 

در مورد تعیین طویانه براي دختران توسط پدر دختر یا مسن ترین مرد از اقاربشان، اغلب 

ن مردان و زنان و شهریها و درصد پاسخگویان هم در والیات مختلف و هم میا90باالتر از 

.این پدیده گویاي حاکمیت ارزشهاي سنتی در جامعه ما است. روستایها پاسخ مثبت داده شده است
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در . در حد قابل توجهی رایج می باشد) سربدل(در بیشتر مناطق کشور ما عروسی بدل 

پاسخگویان درصد 79در صد و ننگرهار 72,5درصد، بغالن97,6برخی والیات مانند پکتیا 

.معتقدند عروسی بدل در محل آنها بسیار زیاد رایج است

بر اساس نتایج بدست آمده از همین تحقیق امار قابل توجهی از پاسخگویان معتقدند 

. دختران و یا زنان در مناطق آنها در مقابل قرض و یا حل یک معضله اجتماعی معامله می شوند

.به وجود چنین پدیده اي اعتراف نموده انددرصد از مجموع پاسخگویان46نزدیک به 

وجود پدیده چند زنی در جامعه ما امري است معمولی و این پدیده بیشتر بر اساس 

نیز و جود برخی مشکالت مانند حاکمیت ارزشهاي مرد ساالر، رقابتهاي خانوادگی و قومی و بعضاً 

ه با سایر کشورهاي توسعه یافته، در هر صورت در مقایس. نازایی، بیماري و اختالفات می باشد

چند زنی در جامعه ما رواج باالتري دارد ومطابق با توصیه هاي دین اسالم، انتظار می رود جوامع 

از این لحاظ ارزشهاي قبیله اي و سنتی در . اسالمی به سوي گسترش تک همسري پیش بروند

.جامعه ما هنوز بر تأکیدات دینی ما ترجیح داده می شود

اختالف میان باورهاي دینی مردم با واقعیات جاري در ارتباط با وضعیت بیوه زنان وجود 

درصد معتقدند که از 77از مجموع کل پاسخگویان در سراسر والیات حدود . نیز قابل توجه است

در حالیکه . نظر اسالم، زنان بیوه بعد از فوت همسرانشان، خودشان باید تصمیم بگیرند که چه کنند

.درصد قابل توجهی  از زنان بیوه مجبورند که با مردي از فامیل شوهرشان ازدواج کننددر عمل 

در مجموع . مورد قابل توجه دیگر، عدم دسترسی دختران به گرفتن حق مهر شان می باشد

.درصد از پاسخگویان معتقدند زنان به حق مهرشن دسترسی ندارند73

یوه زنان با مردي از فامیل شوهر، عدم دسترسی چند زنی، ازدواج ب(تمامی پدیده هاي فوق 

به این واقعیت تأکید می ورزند که ارزشهاي دینی ) زنان به مهرشان و پایین بودن سن ازدواج 

حقوق زن در اسالم با آنچه شواهد را به تک همسري فرا می خواند، به بیوه زنان اختیار می دهد تا 

.د، زنان حق دسترسی به مهرشان را دارندخودشان آزادانه سرنوشت شان را تعیین کنن

در برخی تحقیقات بعمل آمده در سالهاي اخیر، شاهد این واقعیتهاي هستیم که یکی از 

ازدواجهاي ... عوامل عمده پدیده هاي مانند خودکشی زنان، فرار از منزل، بیماریهاي روانی و

رخی مطالعات نشان می دهد که درمورد تعدد زوجات، ب. اجباري و خشونتهاي خانوادگی می باشد

درصد موارد با زنان هیچ مشوره اي صورت نمی گیردو حتی آنان از این نوع جریانات 80درحدود 

.بی خبر می مانند
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تحقیق حاضر نشان می دهد که هر چند غالبًا به زنان اجازه داده می شود تا در شورا ها 

.وجهی در مقابل مردان نداردشرکت نمایند، اما غالباً نظرات آنها تأثیر قابل ت

مورد جالب توجه دیگر که در این تحقیق به آن دست یافته ایم این است که غالبًا فیصله 

سنت هاي محلی . هاي محلی در برابر زنان بر اساس سنت محلی و نه قانون ملی صورت می گیرد

ر این فیصله ها از هیچ نیز مبتنی بر احترام بر دیدگاههاي ریش سفیدان و مردان می باشدو زنان د

شاید بتوان ادعا کرد که همین سنتهاي محلی اغلب به دلیل . جایگاه و منزلتی بر خور دار نمی باشند

.فیصله هایی که بنفع مردان می شود زمینه ساز ادامه انواع ستمگریها و خشونتها علیه زنان می باشند
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:پیشنهادات

:ه دست آمده از این تحقیق برخی پیشنهادات مورد نظر ما عبارت اند ازبا توجه به نتایج ب

در زمینه تعلیم و تربیت، اکثریت قریب به اتفاق مردم، معتقدند اسالم با فراگیري علم و -1

ارزشهاي دینی در میان مردم افغانستان از احترام و . دانش توسط زنان و دختران موافق است

است، اما سایر مطالعات و گزارشات، از جمله گزارشهاي مختصري که قداست باالیی برخوردار 

محصول مصاحبه با گروههاي متمرکز بوده است و نیز آخرین انتشارات وزارت امور زنان، نشان 

جامعه . می دهد که در عمل، آمار بسیار کمی از زنان به تحصیالت در سطوح باالتر دست می یابند

راي ما هنوز امکان فراهم ساختن فرصتهاي آموزشی براي زنان را سنتی، مرد ساالر و استبدادگ

یکی از پیشنهادات عمده ما به مسئولین دولتی، نهادهاي جامعه مدنی، علما و . فراهم نساخته است

روشنفکران جامعه این است که ضمن در پیش گرفتن فعالیتهاي آگاهی بخش، از یکطرف مردم را 

دانش نمایند و از طرف دیگر درصدد تهیه امکانات الزم براي تعلیم عمالً تشویق به فراگیري علم و

اشاعه آگاهی از طریق مواد درسی در مکاتب و سطوح باالتر تحصیلی، . و تربیه عمومی برآیند

تلویزیونی، تدویر کنفرانسها و سمینارهاي -نشریات مختلف رسمی و غیررسمی، برنامه رادیو

می تواند انگیزه مردم براي ... غاتی، تبلیغات دینی از طریق علما و علمی، استفاده از پوسترهاي تبلی

کسب علم و دانش را باال ببرد و مهم آن است که ذهنیت مردان و بزرگساالن ما به عنوان موانع 

. اصلی فراگیري دانش توسط زنان با این برنامه ها تغییر یابد

رسانی داخلی و خارجی احداث یکی از اقدامات بسیار ضروري دولت و محافل کمک –2

آموزشی، مکاتب، لیسه ها و مراکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور می –کانون هاي فرهنگی 

گزارش ها نشان می دهند که بسیاري از مناطق کشورمان از این کمبود ها در رنجند و در . باشد

و نقل مانع از رفتن دختران اغلب موارد دوري راه، صعب العبور بودن راه ها و نبود امکانات حمل

.به مکاتب می شود

راه اندازي پروژه هاي تعلیم سواد حیاتی نیز یکی از اقدامات مهم دولت وسایر نهاد ها -3

این اقدام ضمن آن که نشان تأکید مسوولین و مردم به امر تعلیم و تربیه است و . مربوطه می باشد

تی ایجاد خواهد کرد، به زنان و دخترانی که در گذشته تدریجًا در نظام فرهنگی جامعه تغییرات مثب

.از تحصیالت رسمی و غیر رسمی باز مانده اند، فرصت هاي تعلیمی به وجود خواهد آورد

برنامه ریزي هاي خاص تربیت و جذب زنان در مراکز اداري و آموزشی، یکی دیگر از -4

نا برابري تعداد زنان و مردان در . تنیاز هاي اساسی، به ویژه در مناطق محرومتر کشور ما اس
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وزارت خانه ها، ریاست ها و سایر مراکز از جمله در مکاتب ابتدائیه، لیسه و دانشگاه ها نشان از 

.تحمیل محدودیت هایی است که درجامعه نسبت به زنان وجود دارد

ازدواج مسائل اجتماعی بین رشته اي هستند، پائین بودن سطح سواد، خشونت علیه زنان،-5

هاي اجباري، بد دادن و بدل دادن، فیصله هاي محلی بر اساس سنت هاي مرد ساالرانه، حضور 

. همه به هم مربوطند... ضعیف زنان در امور خارج از منزل، عدم مشارکت آنان در امورات محلی و 

، )ان و زناناعم از دختران و پسران و مرد( ضمن آن که باید به برنامه هاي تعلیم و تربیه عمومی 

توجه جدي شود، الزم است در زمینه حاکمیت قانون ملی، برقراري امنیت، جلوگیري از بروز 

غفلت از هر مورد تأثیرات منفی بر سایر موارد . اقدامات اساسی صورت پذیرد... خشونت ها و 

علیم و به عنوان مثال پایین بودن سن ازدواج با باالرفتن سطح تحصیالت و نظام ت. خواهد داشت

نبود امنیت و وجود افرادي مسلحه غیر مسوول به انواع خشونت علیه زنان و . تربیه مرتبط است

منجر می گردد و این پدیده باز هم به بی ... دختران، از جمله ازدواج هاي اجباري، تجاوز جنسی و 

.سوادي مردم  مرتبط می باشد

تصمیم گیري ها، بی رابطه با فرهنگ عدم حضور کافی زنان در شوراها و ناتوانی آنان در 

بنابراین برنامه ریزي هاي توسعه جامعه ما باید چند . نمی باشد... مردساالر، عدم آگاهی عمومی و 

.جانبه و با در نظر داشت جهات مختلف آن صورت گیرد

 

سیاسی زنان و موضوع ازدواج -عالوه بر مورد تعلیم و تربیه در زمینه فعالیتهاي اجتماعی-1

ز نتایج بدست آمده نشان داد که جوانان جامعه ما از دید و آگاهی بازتري نسبت به نی

این دستاورد گویاي این واقعیت است که زمینه هاي . مسائل حقوقی زنان برخوردارند

ذهن و . رشد شخصیت و تغییرات مثبت در میان جوانان بیشتر از بزرگساالن است

لق به ارزشهاي سنتی، گذشته گرا و مردساالر شخصیت بزرگساالن بیشتر از جوانان متع

بنابراین الزم، است همه . می باشد و امکان وارد آوردن تغییرات جدید در آن کمتر است

مسئولین در حوزه هاي رسمی و غیررسمی به تنظیم برنامه هاي ارتقاء ظرفیت و آگاهی 

ي آینده ما شکل گیري و در میان جوانان و نوجوانان توجه جدي نمایند تا آرام آرام نسلها

تحقق جامعه اي را امکان پذیر سازند که در آن به ارزشهاي حقوقی زنان و دختران 

احترام گذاشته می شود و زمینه هاي عملی فعالیت و شکوفایی استعدادهاي آنها فراهم 

 . می گردد
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سعه تفاوت دیدگاهها میان روستائیان و شهریها نیز باید مورد توجه برنامه ریزان تو-2

ارزشها و باورهاي جامعه روستایی قیودات و . فرهنگی و سیاسی جامعه قرار گیرد

بی سوادي زنان در روستاها بیشتر از . محدودیتهاي بیشتري را متوجه زنان ساخته است

شهرهاست، سن ازدواج در آنجا پایین تر است، به زنان کمتر اجازه داده می شود، جز در 

هاي زندگی اجتماعی، ادارات، موقعیتهاي سیاسی، تجارت مشاغل سنتی، در سایر حوزه

حضور زنان در شوراها نظر به پشتوانه دینی که دارد نیز . نقش فعال داشته باشند.. و 

در تلقی مردمان روستایی ما، زنی . عمالً با محدودیتهاي زیادي در روستاها مواجه است

یر اقارب نداشته باشد و مردانی که شایسته است که سر وکاري با سایر گروهها و مردان غ

باید بپذیریم که میان اظهارات . تلقی می شوند» بی غیرت«به این امر توجه نداشته باشند 

و پذیرش ذهنی ارزشهاي دینی با آنچه واقعاً در شخصیت ما نهادینه شده است، تفاوت 

م در هم در شهرها و ه(جاي بسی خوشحالی است که از نظر مردم ما . وجود دارد

این امر ما را . اسالم با فراگیري علم و فعالیتهاي اجتماعی زنان مخالفتی ندارد) روستاها

متوجه این نکته می سازد که بویژه در محالت و مناطق سنتی جامعه ما، برنامه هاي 

تحوالت . تبلیغاتی و اطالع رسانی باید با تاکید و تکیه بر ارزشهاي دینی ما صورت گیرد

از ظهور اسالم نشان می دهد که هیچ ایدئولوژي به اندازه اسالم توان تغییر تاریخی ناشی

این نکته را . و مقابله با سنتهاي جاهلی و محدودیت ساز جوامع بسته را نداشته است

نباید از نظر دور داشت که ریشه هاي عمیق سنت گرایی در  زندگی شهري گروههاي 

به حیات ) البته نه به قوت جوامع روستایی(اجتماعی نیز  همچنان با قوت چشمگیري 

شهرهاي افغانستان هنوز در حالت گذار از وضعیت سنتی به مدرن . خود ادامه می دهد

بسر می برند و لذا برنامه ریزیهاي دقیق توسعه فرهنگی در شهرها نیز باید جدي گرفته 

 .شود

در هر نوع . ن نیستندوالیتهاي مختلف کشور ما نیز با توجه به خصوصیات فرهنگی، یکسا-3

برنامه ریزیهاي توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادي، این تفاوتها باید مورد توجه قرار 

برنامه ریزیهاي ... در والیتهایی مانند ننگرهار، لغمان، بامیان، دایکندي، فراه و . گیرد

 .گیردتبلیغاتی و آگاهی بخش با تکیه بر ارزشهاي دینی ما باید بیشتر مورد توجه قرار 

یکی از پیشنهادات اساسی ما به کلیه مسئولین ذیربط، اعم از مقامات دولتی، وزارتخانـه هـا،     

نهادهاي جامعه مدنی، علما و روشنفکران این است که در چارچوب برنامه ریزیهاي هماهنگ شده            

طی دوره هاي مشخصی به طور همه جانبه اذهان مردم را در معرض بمباردمـان تبلیغـاتی گـسترده           
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قرار بدهند تا اقشار مختلف مردم به خوبی و عمیقاً خود را در برابر این پیامدهاي تبلیغاتی احساس    

تلویزیون، مطبوعات، پوسترهاي تبلیغاتی، کنفرانـسها  -کنند و امکانات این بمباردمان تبلیغاتی، رادیو  

مـی  ... مـذهبی و     تبلیغاتی، تغییرات مثبت در متون درسی، سـخنرانیها، منـابر         -و سمینارهاي علمی  

در قدم بعد نکته مهم، تخصیص منابع مالی و برنامه ریزیهاي مناسب در زمینه تعلـیم و تربیـه     . باشد

در واقع قدم اساسی اولیه، تغییر ذهنیت هاي قبیلوي  مردساالر حـاکم بـر     . زنان و دختران می باشد    

ت و منابع انسانی و مـالی  جامعه است و قدم اساسی دوم، برنامه ریزیهاي عملی و تخصیص امکانا           

.در این زمینه

در پیش گرفتن چنین برنامه هایی است که می تـوانیم شـاهد بـروز تغییـرات مثبـت در                    با  

در ادبیات تاریخی ما هر چند در حوزه عرفان و یا متون . ادبیات شفاهی و کتبی کشورمان نیز باشیم 

در نظر گرفته شده است، اما د رنقطه      مقدس از جمله قرآن کریم جایگاه و کرامت بزرگی براي زن          

مقابل آن در ادبیات عمومی جامعه که نشان دهنده ذهنیت تاریخی حاکم بر آن مـی باشـد، منزلـت               

:ابیاتی مانند. نازل زنان به روشنی قابل استنباط است

زن و اژدها هر دو در خاك به               جهان پاك از این هر دو نا پاك به

ویا

آفــــرینش ناتـمامند               ازیرا خویش کـــام و زشت نامندزنان در

:و یا د رحکایتی ازامام غزالی آمده است

زن چیز بدي اسـت و از     : چرا تمام باال نخواستی، گفت    : حکیمی زنی خواست کوتاه؛ گفتند    

.ن براو رسدبه حقیقت هر چه بر مردان رسد ازبال و محنت از زنا: وگفت. بد هر چه کمتر بهتر

این گونه تعبیر ها مبتنی بر ذهنیت غالب تاریخ مردساالر واستبدادي مشرق زمین است و بر                

در ادبیـات  . این باور خرافی استوار می باشد که زنان ناقص العقل، بد سرشـت و فتنـه جـوي انـد                   

.تاریخی ما بویژه در دوره اخیر نگاه جنسیتی بر زن نیز نمایان است

سیمین بدن            چه مادر چه خواهر، چه دختر، چه زنحالل اند خوبان 

طوري که شاهدیم عملکرد مردان جامعه ما بر این باور ها اسـتوار انـد در ادبیـات شـفاهی                  

.مردان نیز این تعبیرها رایج است
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آفرینش ادبیات انتقادي علیه حاکمیت تاریخی مردساالر، در جهت تحقق آرمان هاي اصـیل           

ق با ایدئولوژي رهایی بخش دین اسالم، باید محور توجه فعالین جامعه مدنی، دولت           انسانی و منطب  

.و سایر نیروهاي متفکر جامعه قرار گیرد

ادبیات تمجید گراي ما بیشتر به سه نقش عمده مادر بودن، همـسر بـودن و معـشوق بـودن              

، اما حقوق انسانی زنان    هر چند هرسه نقش از اهمیت باال و قابل تأملی بخوردار است           . اشاره دارند 

ما بر آنـیم تـا در   . در عرصه هاي فرهنگ و ادبیات، سیاست، اجتماع و اقتصاد را باز تاب نمی دهد         

. ادبیات شفاهی، کتبی و در  عملکرد ها این حقوق را متجلی سازیم

اعتقاد قبلی، اقـرار بـه زبـان و عمـل بـه        : بزرگان بر این باور اند که ایمان را سه رکن است          

در جامعه ما دو رکن اول و سوم جنبه نهادي ندارد و تنها در کـالم و ذهنیـت اسـت کـه از             . عضاءا

امید بر آن است که با تحقق عملی حقوق زنان در جامعه، ایمان انـسانی             . حقوق زن سخن می رود    

.مان را در عشق به حقیقت ها به کمال شایسته آن نزدیکتر سازیم

                                                                             

 به امید آن روز                                                 

نورالدین علوي                              
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شریعت و جنسیت. ب

تکثر و برابري انسان ها در قرآن شریف

تمایز بیولوژیکی و ظاهري از نظر قرآن مردود است

نها زوجها و بث منهما یا ایهاالناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق م·

رجاال کثیرا و نساء و اتقواهللا الذي تساألون به االرحام  ان اهللا کان علیکم رقیبا

اي مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید ·

ن وهم از آن جفت او راخلق کرد واز آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و ز

برانگیخت و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت  و درخواست می کنید و 

. درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا خداوند ناظر و مراقب اعمال شماست

·ائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاکُمعجأُنثَى ون ذَکَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاکُم م ا النَّاسها أَیی عِند کُمفُوا إِنَّ أَْکرَمار

اللَّهِ أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علِیم خَبِیرٌ 

اي مردم، ما شما را از یک و زن و مرد آفریدیم و سپس شما را در اجتماعات و قبیله ها ·

و بر اساس احترام به حقوق یکدیگر با هم ارتباط (قرار دادیم تا اینکه یکدیگر را بشناسید 

و خداوند . بدرستیکه گرامی ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست.)  اشیدداشته ب

. بسیار دانا و خبیر است

»نکاتی قابل ذکر در ارتباط با آیات فوق«

بهترین راه مراجعه کردن به قرآن و عمل پیامبر اسالم راجع به یک مسئله براي فهمیدن نظر اسالم 

اینها منابعی هستند .  از اصل دین براي همه مسلمانان استاست قرآن و سنت دو دست آویز مهم

مسلمانان در هر مذهبی که باشند ناگزیر از قبول این . که مورد قبول و تایید تمامی مسلمانان هستند

بنابراین طبیعی می باشد که محقق در ارتباط با مسائل تحقیقی خود آن هنگامی که . دو منبع هستند

به سراغ این منابع رفته، تالش نمایید . اي دینی می اندیشد و تحقیق می نماییدراجع به دین و داده ه

مسئله امروزي و مطرح در افغانستان .  که مسئله ي مورد تحقیق خود را از این منابع استخراج نمایید

. مسئله زن است
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منابع دست اول ما نیز همان طور که ذکر آن در باال آمد براي یافتن نظر دین مبین اسالم به سراغ 

تا جایی که در توان ما بود به تفاسیر مراجعه نموده، . رفتیم) ص(خود یعنی قرآن و سنت حضرت

کوشش نمودیم که نظرات علماي محترم دین و مفسرین را خالصه نموده آن را از زبان علمی و 

لین و تخصص علوم قرآنی به زبان ساده و عام فهم تبدیل نموده به اقشار عادي جامعه، محص

. دانشجویان و اقشار عمومی جامعه ارائه نماییم

تا بدانیم که شریعت در مورد جنیسیت چه نظري . تحقیق حاضر در مورد زن صورت گرفته است

:در رابطه با عدم تمایز بین زن و مرد آنچه از زبان قرآن می توان فهمید این است که. دارد

ناس در لغت - )ظ ناس تعبیر شده یعنی تمام مردم به لف( مخاطب آیه تنها مـؤمنین نیست -الف

عرب یعنی عموم مردم و عموم مردم شامل مردان و زنان جامعه و همه آن کسانی است که از نظر 

.همان گونه که در آیه مشهود است. شرعی به سن تکلیف رسیده باشند

ات تکلیفیه و تدابیر کارها و در امور: نموده اشاره  به این که) رب(اینکه تقوا را مربوط کلمه ي -ب

.کماالت انسانی تبعیض نباشد

اینکه کلمه نفس آن گونه که از لغات استفاده می شود یعنی نفس شیء، عین الشیی-ج

عالوه بر این کلمه واحده نیز بیان گر وحدت خلقت است، نفس انسان آن چه که به واسطه آن - د

ح و جسم در زندگی این جهانی نتیجه ي کارگاه انسان را می توان انسان گفت یعنی مجموع رو

آنچه از آیات . خلقت است و فرقی و تمایزي بین انسان نیست نه از نظر روح و نه از نظر جسم

خداوند آدم را از یک خمیر مایه و سرشت آفریده است که حوا نیز از همان خمیر . قرآنی بر می آیید

در دست نداریم که  ثابت نماید که اساس آفرینش ما هیچ سندي. مایه و از همان سرشت می باشد

فرق داشته -اولین انسان مذکر- با اساس آفرینش آدم-که اولین زن در عالم هستی است–حوا 

بنابراین خداوند . و بعد از آفرینش جسمانی انسان خداوند می فرماید که بر آن روح دمیدیم. باشد

. ز یک روح بر آن دمیده شده استآدم و حوا را از یک خمیر مایه آفریده و ا

در آیه هاي دیگر قرآن نیز درباره ي یکسان بودن وحدت خلقت انسان ها تذکرهاي زیاد داده شده 

... .اعراف و 27سوره ي الزمر، آیه ي 6آیه . است

:بنابراین تحلیل و بررسی مختصر نتیجه این که

از یک پیکر جامعه را از آن جدا نموده به آن با هیچ معیار و موازین علمی و عقلی نمی توان نصفی 

رتبه ي پایین تر قائل شد که این استثنا  به قول علما استثنا از نفس شی و بطالن علمی و منطقی 

.دارد
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آنچه مسلم است این است که در آفرنش انسان امتیازي در بین نیست پس در شئونات زندگی نیز 

هر تبعیض به وجود آمده ناشی از رسوم مردمی است که . بودامتیاز، برابر با موازین علمی نخواهد

پیروي دین اسالم اند و بسیاري از اعمال و رفتارشان را نسبت به دین میدهند ولو از اصل دین 

.نباشد به نام دین وصل می نمایند

تکثر و برابري حقوق انسان ها در منظر قرآن شریف

.)ه اندهمه از یک سرشت واحد خلق شد(در خلقت·

oیا ایهاالناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحد

oاي مردم از پروردگار تان که شما را از یک سرشت واحد آفرید، پروا کنید .

o اي مردم ما شما را از یک مرد و زن .... یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی

. آفریدیم

برابري در کرامت انسانی·

o و به تحقیق ما به بنی آدم کرامت اعطا ) 70ی اسراییل، بن(ولقد کرمنا بنی آدم

. کردیم و او را تکریم نمودیم

مثال . کرامت به چه معناست؟ آیا می توان کسی را از حقوقش بازداشت و او را تکریم کرد·

کسی را به برده گی وادارند و یا فردي را محبوس نمایند و حقوق دینی او را محدود 

ریم شده است؟ آیا کرامت به معناي فراهم نمودن زمینه ي رشد و سازند و بگویند که تک

شکوفایی تمامی استعدادهاي سازنده ي انسان نیست؟ 

o ئِلَتُة سؤُودوإِذَا الْمو  * ذَنٍب قُتِلَت و هنگامی که از دختران ) 9و8تکویر (بِأَي

زنده بگور شده پرسیده شود که به کدامین گناه کشته شده اند؟ 

oاز نظر قرآن کریم نقض کرامت به سه صورت متصور است :

oعملی که عمدا باعث اثري مخرب بر زندگی فرد گردد.

o برخورد شیء گونه با انسان

o وضع محدودیت بر انسان به گونه اي که رشد استعدادها و پیشرفت او را

. محدود سازد

وده اند که کرامت یعنی اختصاص در آیات فوق قرآن صحبت ازکرامت انسان است که علما تفسیرنم

دادن ومورد عنایت خاص قراردادن وشرافت بخشیدن که خداوند ازهمه موجودات ومخلوقاتش 
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انسانرا به این کرامت بخشیدن انتخاب نموده واین کرامت هم به بخش معنویات اشاره دارد مانند 

ی مادي که باز مقدمه عقل واندیشه  علم وتفکر وسایرصفات واخالقیات وهم به امکانات زندگ

امکانات ارتزاقی، لباس، مسکن وانتخاب همسرکه لزوما : کماالت انسانی میباشد اشاره دارد مانند

مربوط می شود به نظم وتدبیرزندگی اجتماعی ومتوسل شدن انسان به استخدام سایرموجودات 

.                                          طبیعت براي رسیدن به مقصود

خداوند به نوع بشر کرامت بخشیده، و نوع بشر : بااین توضیح می توان چنین نتیجه گیري نمود که

با جستجو در آیات و احادیث شریف محقق هرگز نمیتواند . هم شامل طبقه ذکور است و هم اناث

شر فقط مردان بوده بلکه تاکید همیشه بر این به سندي دست یابد که منظور شارع مقدس از نوع ب

یک خمیر مایه، یک « بوده که خداوند انسان را از نفس واحده آفریده است و نفس واحده را به 

.ترجمه نموده اند» سرشت واحد 

با اختصاص تکریم به انسان واشتراك زن ومرد در انسانیت هیچ راهی را  نمی توان از متن دین به 

مردان را به این تکریم برساند، ازکجا باید فهمید که مردان بیشتر از )برتري ( تفصیل دست آورد که

زنان مورد تکریم قرارگرفته اند یا با کدام مدرك دینی مردان میتوانند کرامتی را که خدا به انسان داده 

شی که این هر رو. است را فقط مخصوص خود بدانند و زنانرا ازاین دایره بیرون کنند ویا باالعکس

انسان را از این کرامت ها دور سازد ازنظر اسالم مردود است آنچه در جوامع اتفاق می افتد این 

وهیچگاه نمی توان رفتار یک جامعه ویا یک فرد را به دین نسبت داد .  عدالت خداوندي نیست

ود واقعیت این است که یکفرد ساخته شده محیط زیست وشرایط اجتماعی وسنت هاي  محیط خ

اما .  درست است که داده هاي دینی در راه به تعالی رساندن نوع بشر  خیلی موثر است. میباشد

ما می دانیم که دستورات اسالم . هرگز نمیتوان نقش محیط و جامعه را در فرد نادیده گرفت

درجامعه اسالمی صد در صد تطبیق نمی شود و همچنین تمامی رفتار و اعمال مسلمانان را نمی 

خشونت در زندگی مخصوصا با زنان در هیچ جاي اسالم وقرآن دیده نمی . ان به اسالم نسبت دادتو

.شود و نه در رفتار پیامبر که خود  آورنده اسالم  دیده می شود

اجتماع=مرد +زن :  قرآن

والْقَانِتَاِت والصادِِقینَ إِنَّ اْلمسلِمِیَن والْمسِلماِت والْمؤْمِنِیَن والْمؤْمِنَاِت والْقَانِتِیَن ·

والصادِقَاِت والصابِرِیَن والصابِرَاِت واْلخَاشِعِیَن والَْخاشِعاِت والْمتَصدقِیَن والْمتَصدقَاتِ 

یرًا والصائِمِیَن والصاِئماِت والْحافِظِیَن فُرُوجهم والْحافِظَاِت والذَّاکِرِیَن اللَّه کَِث
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مردان و زنان مسلمان و مردان و ﴾35﴿والذَّاکِرَاِت أَعد اللَّه لَهم مغْفِرًَة وَأجرًا عظِیما 

پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت

دار و زهدهنده و مردان و زنان روشکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه

] همه[کنند خدا براى مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد مى

دفعه مرد و زن در یک آیه 9() 35(آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است 

.) آمده است

یکی از دالیل . هرگاه قرآن اجتماع را خطاب قرار میدهد، زن و مرد را ذکر می نماید·

= چرا که در آن زمان، اجتماع . امر، شرایط زمانی و مکانی نزول آیات بوده استاین

. مردان  پنداشته می شده است

. دلیل دوم، عدم رشد اجتماع، صرفا با تکیه بر نیمی از پیکره اجتماع است·

به آیات بعد توجه ) مرکب از زن و مرد است(در اکثر آیات خطاب قرآن به اجتماع ·

: کنید

این یک عینیت . ه جامعه از زن ومرد تشکیل شده است شاید دربین بشریت منکرنداشته باشداینک

اجتماعی است آنچه سزاوار دقت است  اینکه  کدام یک ازاین دوعنصر تشکیل دهنده 

جامعه،  نقش مهم را در جامعه دارد و یا اینکه اصًال چیزي به نام اهم و مهم در بین این 

و مساوي اند؟ چون سخن در موضع  گیري اسالم درباره زنان است  دو معنا دارد؟ یا هرد

پس دراین ضمینه نیز جا دارد تا ازنظرات اسالم بهرمند گردیم ، قرآن  چه دراین آیه وچه 

درسایر آیات  هرگاه سخن از اجتماع وامورات  اجتماعی در میا ن میاورد زن ومرد را 

ود که امورات اجتماعی را هردوعنصر زن از اینجا مسلم میش. مورد خطاب قرارمی دهد

ومرد بهده دارد پس زن ومرد عناصر اصلی تشکلی دهنده جامعه هستند وهمان گونه که 

دراصل تشکیل جامعه بطورمساوي نقش دارند درفعالیت هاي اجتماعی وامورات زندگی 

ز نیزنقش برابردارند پس مسلم می گردد اینکه هر گونه تالشی در جهت تخریب یکی ا

این گونه فعالیتها تحت هر . این دو بعد اجتماع تالشی است در جهت تخریب کل جامعه

از . توجیهی که باشد درواقع مانع رشد تکامل زندگی مادي ومعنوي جامعه میباشد

نظراسالم که تمامی دستورات آن براي رشد وتکامل بخشیدن به انسانهاست هررویشی که 

بسیارند مسلمانان که . وعنوان مردود ومحکوم است مانع کمال انسان باشد تحت هرنام

اسالم را خوب شناخته اند و اسالم را ازسنت هاي عقب گراي اجتماعی جدا نموده اند 
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این گونه افراد  میتوانند نظردین خالص را بدست آورند اگرمالل آورنیاید ازچندشعرعالمه 

فاده کنیم  اقبال که درفکر تجدید بناي اسالمی بود درین ضمیمه است

عشق یک بین درتماشاي دوئی است                   ل دانی که چیست      زندگی  اي زنده د

ورت گرند                 ـــــــصکائنات شوق راگرنـد    دیــــــزن وابسته یکمرد و

حیات                     وح اسرارـــــرت او لــــفطت      هدارنده نارحیاـــــــــــزن نگ

اك را آدم کند           ــــاو خرــــــجوها را بجان خود زند      ـــــــــآتش م

بات زندگی ـــــــــتب تابش شازکنات زندگی ــــــدرضمیرش مم

ه از نقش بندي هاي او ـــــــما هما ازارجمندي هاي  او                  ــــــارج م

تساوي در مکافات و مجازات اخروي

الحات من ذکر او أنثی وهو مؤمن فاولیک یدخلون الجنه و ال یظلمون و من یعمل من الص·

هر کس کارهاي پسندیده انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن و مومن باشد به .  نقیرا

. بهشت خواهد رفت و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد

ه به اندازه ي و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره    هر انسان ک·

ذره اي نیکی کند، پاداش می گیرد و کسی که به اندازه ي ذره اي بدي و شر کند، عقاب 

. می بیند

وعد اللّه الْمؤْمِنِیَن والْمؤْمِنَاِت جنَّاٍت تَجرِي مِن تَحتِها األَنْهار خَالِدِیَن فِیها ومساکَِن طَیبۀً ·

) 72-قرآن کریم توبه (واٌن مَن اللِّه أَکْبُر ذَلِک هو الْفَوز الْعظِیم فِی جنَّاتِ عدنٍ ورِضْ

خداوند به مردان و زنان باایمان، باغهایى از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش 

اى در بهشتهاى جاودان هاى پاکیزهو مسکن;جاودانه در آن خواهند ماند;جارى است

و پیروزى ;برتر است) از همه اینها(رضاى خدا، ) خشنودى و(و ;)هنصیب آنها ساخت(

! بزرگ، همین است
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حقوق متقابل انسان ها در قرآن

َالْمؤْمِنُونَ والْمؤْمِنَات بعضُهم أَولِیاء بعضٍ یأْمرُونَ بِالْمعرُوفِ وینْهونَ عنِ الْمنکَرِ ویقِیمونَ ·

تُوَن الزَّکَاَة ویطِیعوَن اللّه ورسولَه أُولَـئِک سیْرحمهم اللّه إِنَّ اللّه عِزیٌز حکِیم الصالَةَ ویؤْ

)71-قرآن کریم ، توبه (

مردان و زنان مومن حمایت کننده گان یکدیگرند و تمام اعمال عبادي مانند امر به معروف ·

زکات را به جاي می آورند و از خداوند و و نهی از منکر و اقامه ي نماز و پرداخت 

آنها بیشک همان کسانی هستند که مورد رحمت خداوند واقع . رسولش اطاعت می کنند

. و خداوند عزیز و داناست. می شوند

ایها الناس ان لنسایکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا فاتقواهللا فی النساء و استوصوابهن ·

)  حدیث نبوي(خیرا 

در مورد . ستیکه زنان شما بر شما حق دارند و شما نیز بر آنان حق داریداي مردم بدر·

.رفتار با زنان تقواي الهی را پیشه کنید و با آنان به نیکویی رفتار نمایید

و سندي از این محکم تر که . این مبحث را به عنوان حقوق متقابل انسان ها در قرآن کریم آورده ایم

. شاهد مثال بیاوریم) ص(قابل از زندگی حضرت رسول براي اثبات این تساوي و ت

که آورنده ي این دین است با آن ) ص(اسناد تاریخی صدر اسالم نشان می دهد که حضرت رسول 

و در . همه عظمت و بزرگی خود در خانه همچون همه اعضاي فامیل سهم می گرفت

مهربان بود که توصیف آن درون خانه و در رویه با همسران و خردساالن چنان با عاطفه و 

حتا گفته اند که همسران آن حضرت گاهی با خشم و تندي با ایشان . مشکل است

.اما جواب ایشان همکاري و کمک در امور منزل به آنان بود. برخورد می کردند

هضم چندان انسانی است که براي مسلمان امروز دائی حقوق زن نیز قابل ) ص(رفتار پیغمبر اسالم 

به عنوان نمونه  تعدادي از دختران مدینه می خواهند که در جنگ  حنین شرکت .نیست

کیلو متر تا مکه بروند و از آنجا 700تا 600مجاهدین اسالم دراین مسافرت باید . کنند

تعداد این . بطرف مغرب بروند یعنی می خواهند به جنگ که چند ماه طول می کشد بروند

آنها یک . بودند و این جماعت از دختران  نوجوان مدینه بودندنفر15الی10دختران 
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گروه می شوند و نزد پیامبر می آییند و می گویند که میخواهیم به عنوان پرستار در این 

جنگ خدمت کنیم و رسول خدا با این خواست آنها موافقت نموده وهمه در این جنگ 

.به عنوان پرستار حضور می یابند

تمامی کارهاي مسلمانان آن روز در مدینه مسجد النبی بود که هر گوشه ي آن یک پایگاه اجتماعی

به دستور خود پیغمبر در یک »  رفیده« زنی به نام . انستیتوت اجتماعی بشمار می رفت

بپا نموده و به مداوا و بستري کردن »  در معبد اسالم« گوشه اي از صحن مسجد خیمه اي

نگ می پردازد، از جمله کسانیکه اینجا بستري بود سعدبن بیماران و مداواي مجروحین ج

. معاذ که در جنگ خندق زخمی شده بود است

حق کـــار؛ معاش برابر در مقابل کار برابر

نَصِیب وَال تَتَمنَّوْا ما فَضََّل اللّه بِِه بعضَکُم علَى بعٍض لِّلرِّجاِل نَصِیب مما اکْتَسبوْا ولِلنِّساء ·

)32نساء آیه (مما اکْتَسبَن واسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّه کَانَ بِکُلِّ شَیءٍ علِیما 

مردان! برتریهایى را که خداوند براى بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده آرزو نکنید·

یک پایمال و نباید حقوق هیچ(;آورند دارند، و زنان نیز نصیبىنصیبى از آنچه به دست مى

و خداوند به هر ! خدا، براى رفع تنگناها طلب کنید) و رحمت و برکت(و از فضل ). گردد

.چیز داناست

لیس لإلنسان اال ما سعی·

.نیست براي انسان مگر آنچیزي که با کار و تالش بدست آورده است·

دخلون الجنه و ال یظلمون و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فأولئک ی·

)124-نساء (نقیرا 

و کسی که چیزي از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد و یا زن ، در حالیکه ایمان ·

.داشته باشند، چنان کسانی داخل بهشت می شوند؛ کمترین ستمی به آنان نخواهد شد
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برابر انسان هاحق بر توسعه و انکشاف

. ا بقوم حتی یغیروا ما بانفسهمان اهللا ال یغیروا م·

هیچ اجتماع و قومی متحول نمی شود و پیشرفت نمی کند، مگر آنکه : ترجمه·

. اعضاي آن جامعه دگرگون شود

)برابري حق بر تحصیل و فرصتها(·

ه افْتِرَاء علَى قَد خَسَِر الَّذِیَن قَتَلُوْا أَوالَدهم سفَها بِغَیِر عِلٍْم وحرَّموْا ما رزقَهم الّل·

141-االنعاماللّهِ قَد ضَلُّواْ وما کَانُواْ مهتَدِینَ 

ه یقین آنها که فرزندان خود را از روى جهل و نادانى کشتند، گرفتار خسران ب·

و بر ;آنچه را خدا به آنها روزى داده بود، بر خود تحریم کردند) زیرا(;شدند

. هدایت نیافته بودند) هرگز(و ;دآنها گمراه شدن. خدا افترا بستند

طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم و مسلمۀ ·

إقرأ باسم ربک الذي خلق      بخوان به نام پروردگاري که آفرید·

با دقت در عالم خلقت هر عاقلی پی می برد که طبیعت هدفمند آفریده شده است خداوند با توجه 

دات نهاده است و بر این اساس استحقاق به این اهداف استعدادهایی را در وجود موجو

انسان از یک . هایی به آن ها داده است و از این جاست که پاي حقوق به میان می آید

نامیده شده برخوردار می باشد ، تشخیص این "حقوق انسانی "سلسله حقوق خاص که 

ر انسانی پس ه. حقوق و کیفیت آن با مراجعه به استعداد طبیعی قابل تعیین خواهد بود

این حقوق گرچه مشابه نیست . چه زن و چه مرد در جامعه داراي حقوقی مساوي است

ولی اگر تفاوتی وجود دارد مربوط به نحوه ي  وظیفه است نه این که یکی استعداد انجام 

کارهایی را داشته باشد و دیگري را خداوند از حیث زندگی اجتماعی ، اقتصادي، سیاسی 

هر عقل سلیمی که به وجود خداوند اعتقاد دارد .  نگاه داشته باشددر محرومیت ... و 

ایجاد موانع بر سر راه یک نوع انسان توسط خداوند را هرگز نمی پذیرد  و این مسلم 

است که این گونه اعمال در برخورد دوگانه بین زن و مرد برخالف قوانین خلقت خواهد 

.بود
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برابري حقوق مذهبی و دینی

هدي للناسالذي انزل فیه القرآنشهر رمضان

oماه رمضان، ماهیست که در آن قرآن براي هدایت انسان ها نازل شده است .

oقرآن را تعلیم ) 1(خداوند رحمان، الرحمن علم القران، خلق االنسان، علمه البیان

)سوره الرحمن()4. (را آموخت» بیان«و به او ) 3(انسان را آفرید، ) 2(فرمود، 

oسمیعابصیرا کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة و کان اهللامن

o هر انسان که خواستار نیکی و پاداش نیک در دنیا باشد، پس پاداش و نیکی دنیا و

شنوا و بینا ) ج(و بدرستیکه اهللا ) و به او اعطا می گردد(آخرت نزد خداوند است 

. است) بصیر(

سیاسیحق برابر در مشارکت 

o َزْنِینلَا یرِقْنَ وسلَا یئًا وشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیلَى أَن لَّا یع نَکایِعبی ؤْمِنَاتالْم اءكإِذَا ج ا النَّبِیها أَیی

نَّ ولَا یعصِینَک فِی معرُوفٍ ولَا یقْتُلْنَ أَولَادهنَّ ولَا یأْتِینَ بِبهتَانٍ یفْتَرِینَه بینَ أَیدِیهِنَّ وأَرجلِهِ

 حِیمر غَفُور إِنَّ اللَّه نَّ اللَّهتَغْفِْر لَهاسنَّ وهایِعاى پیامبر چون زنان باایمان ﴾12ممتحنه  ﴿فَب

با تو بیعت کنند که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى ] با این شرط[نزد تو آیند که 

هاى حرامزاده پیش دست و پاى خود را ندان خود را نکشند و بچهنکنند و زنا نکنند و فرز

نیک از تو نافرمانى نکنند با آنان بیعت کن و ] کار[به شوهر نبندند و در ] و حیله[با بهتان 

از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است 

oنکر، اطاعت از خداوند و رسولش آیات احکام نظیر دادن ذکات، امر به معروف و نهی از م

نشان می دهد که زنان هم حق دارند در تمامی ابعاد اجتماع سهم گیرند و در تعیین .... و 

. سرنوشت اجتماع مؤثر باشند

o 10سوره فتح آیه (إن الذین یبایعونک انما یبایعون اهللا یداهللا فوق ایدیهم(

تردید براي آدم باقی نخواهد ماند که از نظر با صراحت لهجه اي که در این آیات است هیچ گونه 

قرآن شرکت در امورات سیاسی، اجتماعی و تمامی فعالیت هاي مقتضی زمان حق مسلم و 

عمال این حق ) ص(خدادادي زنان است و در صدر اسالم و در زمان خود پیامبر اسالم 
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زنان عمال براي زنان از جانب رسول خدا به رسمیت شناخته شده و فرصت شرکت براي 

.اعطا گردیده است

در طول تاریخ اسالم کامالً مشهود است که هر وقت اسالم به معنی راستین خود  بر جامعه حکومت 

شاهد مثال این مدعا . کرده است  ما تساوي حقوق بین زنان و مردان را به عینه می بینیم

طول زمان در.  وضعیت زنان در طول زمان حیات حضرت رسول و خلفاي راشدین است

حکومت خالفاي راشدین زنان در فعالیت گوناگون اجتماعی بزرگترین استعداد ها را 

تبارز داده و فعاالنه سهم داشته اند و هیچ گاهی کسی مانع شان نگردیده چون جامعه 

چه افتخاري بیش از این می . اسالمی این مسائل را حق قانونی و طبیعی زنان می دانسته

خدیجه ( اسالمی باشد که اولین فردي که اسالم می آورد یک زن استتواند براي جامعه

و اولین شهید اسالم یک ) حضرت عایشه( اولین حافظ قرآن یک زن است ) همسر پیامبر

مگر نه این است که سمیه در زیر شکنجه دژخیم، اهللا، ) سمیه مادر عمار یاسر(زن است 

ا به مقاومت و استمرار به دین تشویق اهللا می گفت و حضرت پیامبر این اصحاب خویش ر

می نمود؟ و اگر چنین باشد آیا این به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی زنان توسط 

نیست؟ ) ص(حضرت رسول 

اجتماعی–مشارکت در امور سیاسی 

oَأُنث ن ذَکَرٍ أَونکُم مامِلٍ ملَ عمع أَنِّی الَ أُضِیع مهبر ملَه ابتَجضٍ فَاسعن بُضکُم معى ب

 منْهقُتِلُوْا ألَُکفِّرَنَّ عقَاتَلُوْا وبِیلِی وأُوذُوْا فِی سو ارِهِموْا مِن دِیُأخْرِجرُوْا واجفَالَّذِیَن ه

ن عِنِد اللِّه وا مابثَو ارا األَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاٍت تَجج مخِلَنَّهألُدو ئَاتِهِمینُ سسح هعِند اللّه

] و فرمود که[پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد ﴾195آل عمران ( الثَّواِب 

من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه 

هاى خود رانده شده و در راه من آزار کنم پس کسانى که هجرت کرده و از خانهنمى

زدایم و آنان را در باغهایى که اند بدیهایشان را از آنان مىو کشته شدهدیده و جنگیده

پاداشى است از جانب خدا و ] این[آورم آن نهرها روان است درمى] درختان[از زیر 

) 195(پاداش نیکو نزد خداست 
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oى بشُور مرُهأَملَاَة ووا الصأَقَامو هِموا لِرَبابتَجالَّذِیَن اسنفِقُونَ وی مقْنَاهزا رمِمو منَهی

کسانی که به دعوت پروردگار شان نماز به پاي می دارند، و آنها همان (38شوري 

کسانی اند که  به آنها دستور داده میشود که در امور زنده گی شان، شورا دایر نمایند، 

.) و آنها از آنچه که روزیشان مقرر شده، انفاق می کنند

oاورهم فی االمر وش

o ِنکَرِن اْلمَن عونْهیرُوِف وعرُوَن بِالْمأْمٍض یعاء بلِیأَو مضُهعب ؤْمِنَاتالْمؤْمِنُوَن والْمو

ه ویقِیموَن الصالََة ویؤْتُوَن الزَّکَاَة ویطِیعوَن اللّه ورسولَه أُولَئِک سیرْحمهم اللّه إِنَّ الّل

 کِیمزِیزٌ حو مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى ﴾71توبه  ﴿ع

کنند و زکات دارند و نماز را بر پا مىدارند و از کارهاى ناپسند باز مىپسندیده وا مى

برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مىمى

) 71(داد که خدا توانا و حکیم است قرار خواهد 

oرض(اجتماعی  زنان در زمان خلفاي راشدین -نمونۀ مشارکت سیاسی(

o به نقل از ابو داود و ترمذي و نسائی و صحیح (6763الفقه اإلسالمیۀ و أدلته، ص

احمد و ابن ماجه و نیل االوطارو سیره عمر بن الخطاب نوشته طنطاویین به نقل از 

): ر نوشته ابن الجوزيسیره حضرت عم

، حینما أراد عمر بن خطاب رضی اهللا عنه تحدید )سوره النساء20آیه (تنبهت امرأة إلی هذه اآلیۀ 

ال تغلوا فی صداق ”: المهور، فنهی أن یزاد فی الصداق علی أربع مئۀ درهم، و خطب الناس فیه، فقال

، ما اصدق )ص(رة، کان أوالکم بها رسول اهللا النساء، فإنها لو کانت مکرمۀ فی الدنیا أو تقوي فی اآلخ

فمن –أي من الفضۀ –)  اربعون درهما=اوقیه(قط امرأة من نسائه و ال بناته فوق اثنتی عشر أوقیۀ 

زاد علی أربعمائۀ شیئا، جلعت الزیادة فی بیت المال، فقالت له امرأة من قریش بعد نزوله من علی 

وآتیتم إحداهن قنطارأ فال ”: ألن اهللا تعالی یقول: ولم؟ قالت: للیس ذالک الیک یا عمر، فقا: المنبر

امرأة أصابت، و رجل ) رض(فقال عمر ) 4/20: النساء (“ تأخذوا منه شیئا، أتأخذونه بهتانا و إثما مبینا

اللهم غفرا، کل الناس افقه من عمر، ثم رجع فرکب المنبر : فقال: و رواه أبویعلی فی الکبیر. أخطأ

ها الناس، إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا النساء فی صدقاتهن علی أربعمائۀ درهم، فمن شاء أن أی: فقال

.  یعطی من ماله ما أحب
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برابري در حق مالکیت و نترل و دسترسی به امکانات و منابع

oم اء نَصِیبلِلنِّسونَ واألَقْرَبانِ والِدالْو ا تََركمم الِ نَصیِبوَن لِّلرِّجاألَقْرَبانِ والِدالْو ا تََركم

)7نساء آیه ي (ِمما قَلَّ مِنْه أَو کَثُرَ نَصِیبا مفْرُوًضا 

oگذارند، سهمى براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى

واه خ;گذارند، سهمىو براى زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان مى;است

. این سهمى است تعیین شده و پرداختنى;آن مال، کم باشد یا زیاد

o روایت شده است که در دورة جاهلیت دختران را عموما ) رض(از طریق ابن عباس

کسی که حق . و پسر بچه ها را تا رسیدن سن بلوغ از میراث محروم می کردند

نمی : کرد و پیامبر گفتفرزندانش را کاکایش گرفته بود، نزد پیامبر آمد و شکایت 

. دانم چه بگویم، سپس این آیه نازل شد

o اءلِلنِّسوْا وبا اکْتَسمم اِل نَصِیبٍض لِّلرِّجعلَى بع ضَکُمعبِِه ب ا فَضََّل اللّهْا منَّوَال تَتَمو

 مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّه أَلُواْ اللّهاسَن وبا اکْتَسمم ا نَصِیبلِیمءٍ ع32نساء آیه (کَانَ بِکُلِّ شَی(

oبرتریهایى را که خداوند براى بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده آرزو نکنید !

و نباید حقوق (;آورند دارند، و زنان نیز نصیبىمردان نصیبى از آنچه به دست مى

گناها طلب خدا، براى رفع تن) و رحمت و برکت(و از فضل ). یک پایمال گرددهیچ

.و خداوند به هر چیز داناست! کنید

. بسیار روشن است که  اسالم براي زنان مالکیت قائل گردیده و آنان را مالک دارایی شان می داند

اسالم در سرزمین عربستان . دست رنج و سایر درآمده هاي اقتصادي را از آن خود آنان می داند

از اسالم و به خصوص در سر زمین عربستان که زاد ظهور می نماید و این در حالی است که قبل

و زنان را به عنوان ابزار زندگی می پنداشتند و این . گاه اسالم است براي زنان هیچ حقی قائل نبودند

وقاحت تا به حدي بود که فرزند خوانده، نامادري خود را به عنوان میراث  پدر به ارث می برد و 

این مال خود تملک نموده با او ازدواج نمایید یا او را به دیگران می توانست بعد از فوت پدر در 

.....ببخشد، بفروشد و
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با آمدن دین اسالم به زنان در تمامی . در عربستان قبل از اسالم زن تحت هیچ عنوانی ارث نمی برد

د و مانند مردان صاحب حقوق و مزایاي انسانی خو. ابعاد انسانی شخصیت مستقل انسانی داده شد

محرومیت زنان از ارث در قبل از اسالم علل و . شدند که از جمله در میراث نیز شریک مردان شدند

عوامل  فراوان دارد که از جمله ضعف قدرت جسمی آنها درجنگها بود زیرا معیار ارزش هاي 

می اعراب یک مرد جنگی را بهتر از صد هزار نفر. انسانی  بر اساس قهرمانی ها و پهلوانی ها بود

و زن به خاطر نداشتن توانایی بر انجام کارهاي شاقه از ارث محروم  بودند لذا تا یک مرد . دانستند

وقتی آیه ارث . ولو از طبقات پایین ارث، و دور ترین وابستگان باقی می ماند به زنان رث نمی رسید

د اتفاقاً در آن اوقات می گوین. باعث تعجب اعراب گردید» ..للرجال« نازل گردید و تصریح نمود که 

برادر حارث بن ثابت شاعر معروف عرب از دنیا رفت و او زنی داشت که با چند دختر پس از مرگ 

پسر عمو هاي او همه دارایی او را تصرف کردند و چیزي به زن و . او بدون سرپرست ماندند

و آنان گفتند زن که زن پیش رسول خدا شکایت کرد و پیامبر آنانرا احضار نمود. دخترانش ندادند

این ما هستیم که باید شمشیر برداریم و در مقابل . جنگ نمی تواند و توانایی حمل اسلحه را ندارد

اما رسول خدا پیام و دستور الهی را به آنان ابالغ . پس ثروت هم باید از آن ما باشد. دشمن بیاستیم

ر می دهد که زنان نیز انسان هستند و از قرآن در این آیه عالوه بر اینکه با صراحت دستو. فرمودند

حقوق انسانی برخوردارند این نکته را روشن می کند که برخورد اشیاء گونه با زن از نظر اسالم 

جواز ندارد 

دستور است که معاشرت معروف داسته باشید اسالم معاشرت » ... و عاشروا هن بالمعروف « درآیه 

رعایت اصول اخالقی انسانی که شامل داد و ستد . ن می دانداخالقی را جزء همین تامین حقوق زنا

معاشرت معروف یعنی همان . است نمی تواند معنایی دیگر داشته باشد... ها ، معامالت روز مره و

ازاین آیه چیزي که بیان . اصول اخالقی که بین مردان است درباره ي زنان نیز باید رعایت شود

بلکه صراحت دارد  که از همان . وف کند به نظر نمی خوردتبعیض در اجراي این معاشرت معر

. حقوق مدنی که مردان برخورداند، زنان نیز مستفید هستند

از روایتی که از ابن عباس شده است ثابت می شود در جاهلیت این سنت ضد انسانی تبعیض رایج 

ان هم یک موضوع را نفی بوده و اسالم آنرا از بین برده براي هر فرد عاقل روشن است که نمی تو

اسالم تبعیض را نفی می نمایید از مطالب باال می توان چنین . نمود وهم آن را به رسمیت شناخت

نتیجه گرفت که اگر در جوامع اسالمی تبعیضی وجود دارد آن پدیده تبعیض از اسالم نیست و 

.می باشد... پدیده اي  وارداتی از عرف یا
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حقوق مدنی

oاج بیوه زنان اکراه در ازدو

o اِض معوْا بِببنَّ لِتَذْهضُلُوهَال تَعا واء کَرْهأَن تَرِثُوْا النِّس حِلُّ لَکُمنُوْا َال یا الَّذِیَن آمها أَیی

وهتُمرُوِف فَإِن کَرِهعنَّ بِالْماشِرُوهعنٍَۀ ویبأْتِیَن ِبفَاحِشٍَۀ منَّ إِالَّ أَن یوهتُمى أَن آتَیسنَّ فَع

﴾19﴿تَکْرَهوْا شَیئًا ویجعلَ اللّه فِیهِ خَیرًا کَثِیرًا 

oاید براى شما حالل نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان اى کسانى که ایمان آورده

برید مگر ] از چنگشان به در[اید را زیر فشار مگذارید تا بخشى از آنچه را به آنان داده

رتکب زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشایستگى رفتار کنید و اگر از آنان آنکه م

دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار خوشتان نیامد پس چه بسا چیزى را خوش نمى

) 19(دهد مى

o از ابن عباس روایت شده است که در جاهلیت اینگونه مرسوم بود که هرگاه مردي از دنیا

داشتند با همسر او ازدواج کنند و یا اگر بخواهند او را به کسی می رفت، خویشان او حق

یعنی خویشان شوهر در تعیین سرنوشت او ارجحیت داشتند، به همین . دیگر شوهر دهند

. سبب این آیه نازل شد

o سورة نساء4آیۀ  :نْهءٍ من شَیع نَ لَکُملَۀً فَإِن طِبقَاتِهِنَّ نِحداء صآتُواْ النَّسو ا َفکُلُوهنَفْس

﴾4﴿هنِیًئا مرِیئًا 

oاى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان و مهر زنان را به عنوان هدیه

) 4(چیزى از آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید 

oدختر خویش چون مردن : ابن ابو حاتم از ابو صالح روایت کرده است:  اسباب نزول آیات

. خدا آیه را نازل کرد. را شوهر می داد مهر او را خودش می گرفت

o در سیره نبوي، زنانی هستند که از شوهرانشان خواستگاري کرده اند،از آن جمله حضرت

. را می توان نام برد) ص(خدیجه کبري نخستین همسر پیامبر 

oنواده، و ایجاد مودت و خداوند زن و شوهري را جهت ایجاد آرامش و سالمت روانی خا

)21روم آیه . (محبت تشویق به وصلت نموده و آندو را مکمل یکدیگر می دانند
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حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّکَاح فَإِْن آنَستُم مِنْهم تَامىیوابتَلُوا اْل« . سوره نساء قرآن می فرمایید6در آیه -الف

ومْن کَانَ ستَعفِفیفَلْایومنْ کَانَ غَنِکْبرُوایلَهم ولَا تَأْکُلُوها ِإسرَافًا وبِدارا أَْن أَمواهِمیرشْدا فَادفَعوا إَِل

»بایوکَفَى بِاللَّهِ حسِهِمیأَموالَهم فَأَشْهِدوا عَلهِمیفَإِذَا دفَعُتم إَِلمعرُوفِبِالْأْکُلْیفَلْرًایفَقِ

اموالشان را به د،یافتی) یکاف(اگر در آنها رشد ! دییازمایرا چون به حد بلوغ برسند، بانمیتیو : ترجمه

ازینیهر کس که ب! دیاسراف نخورياز آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روشیو پ! دیآنها بده

و (ستهیاست، به طور شاازمندیکند؛ و آن کس که نيخوددار) از برداشت حق الزحمه(است، 

شاهد د،یگردانیکه اموالشان را به آنها بازمیو هنگام. از آن بخورد) کشد،یکه میبق زحمتمطا

.استیمحاسبه کافياگر چه خداوند برا! دیریبگ

راجع به سن بلوغ در بین علماي دینی و مخصوصاً پایه گذاران شرایع پنج گانه اختالف زیادي است 

اما این که در دنیاي پیچیده و متمدن امروزي . لگی گفته اندسا17الی 9و آن را براي  طبقه اناث از

این مهم را به آنان واگذار . سن بلوغ را از چه سنی باید لحاظ کرد بین علماي دینی اختالف است

.نموده به ادامه بحث می پردازیم

همسر از مجموع گفته هایی که فوقا آمد می توان چنین نتیجه گیري نمود که در ازدواج و انتخاب

نیززنان صاحب حق می باشند و این مهم را شریعت اسالمی به رسمیت شناخته است و تصمیم 

88گیرنده در امر ازدواج خود شخص می باشد که با چه کسی ازدواج نماید و این مسأله در ماده 

. قانون مدنی افغانستان نیز به صراحت آمده است

ی دارند تایید می نمایند که حتا قبل از اسالم نیز این محققینی که در مورد مسائل زنان تحقیقات-2

رسم در عربستان و دیگر نقاط دنیا وجود داشته که مردان در هنگام ازدواج تحفه و هدیه اي به 

. همسران خود اهداء می نمودند  این سنت ریشه ي سابقه دار دارد و مراحل مختلف را پیموده است

شاید بتوان ادعا نمود که مهریه نیز نشات . ه رسمیت شناخته شدبعد از ظهور اسالم نیز این رسم ب

اما . گرفته از همان رسم قدیم اعراب بوده که اسالم به آن نام مهریه داده به آن مهر تایید می گذارد

در اسالم زن در عین اینکه این هدیه را از جانب مرد قبول می کند استقالل اجتماعی و اقتصادي 

زن اوًال به اراده خود شوهر انتخاب می کند نه : در بحث ازدواج در اسالم. ییدخود را حفظ می نما

به اراده پدر یا برادر و ثانیًا در مدتی که در خانه پدر هست و نیز در طول زندگی که با شوهر خود 

محصول کار و زحمتش بخودش . دارد کسی حق ندارد که او را به خدمت بگمارد و استثمار نمایید

مردان و زنان در . رد نه به دیگري و در معامالت حقوقی خود احتیاج به قیمومیت مرد نداردتعلق دا

کنار یکدیگر هر دو به آرامش می رسند و تا زمانی که رابطه زنا شویی ادامه دارد مرد مکلف است 
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ل به قو( این مرحله تاریخی همان مرحله اي است که اسالم آنرا . که زندگی وي را تامین نمایید

. پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است) مطهري

در قرآن کریم آیات زیادي است درباره ي اینکه مهر زن بخودش تعلق دارد مرد باید در تمام مدت 

و در عین حال درآمدیکه زن بدست می . زندگی مشترك  عهده دار تامین مخارج زندگی زن باشد

. شخص خودش تعلق دارد نه به دیگريآورد و نتیجه کار او است به 

به عقیده ما پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر « : آقاي مطهري فلسفه حقیقی مهر را چنین بیان می کند

ماهرانه اي است که در متن خلقت و آفرینش براي تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر 

که براي . »نه  طرفین و عواطف آنها  می باشدکه بیشتر مربوط به روابط عاشقا. به کار رفته است

.رعایت اختصار از شرح آن می گذریم

« آنچه مسلم است اینکه قرآن در باره ي مهریه با لطایف و ظرایف خاصی توجه نموده می فرمایید 

صدقه که از ماده صدق است . در این جا قرآن به سه نکته ظریف توجه نموده است» ...و آتوا النساء

وند در قرآن بر مهر، نام صدقه گذاشته یعنی این معامله بیانگر راستین بودن عالقه و محبت و خدا

می خواهد بگویی که مهریه » هن« بین زوجین می باشد و اشاره دیگر اینکه با ملحق کردن ضیمر 

دن بخود زن تعلق می گیرد و مهر، مزد یا حق الزحمه بزرگ کردن فرزندان و شیر دادن بچه یا نان دا

به او نیست و سوم اینکه با آوردن کلمه نحله می فرمایید که مهر هیچ عنوانی به غیر از هدیه و 

. بخشش ندارد

در طالق یا فسخ قرارداد ازدواج نیز در اسالم براي زنان حقوقی قابل توجه در نظر گرفته  شده -3

ر اسالم بر عهده مرد گذاشته اگر مردي سر نازگاري دارد حقوق و وظایفی که د: است و می فرمایید

شده که بعضی از آنها مالی است مثل نفقه  و بعضی اخالقی است مثل حس معاشرت و بعضی 

و در . یا بعضی از آنها را تامین نمی کند. مسائل مربوطه امور جنسی مثل همخوابی، انجام نمی دهد

مداخله می دهد تا این عین حال حاضر به طالق نیست اسالم به حاکم شرع یا قاضی شرعی اذن 

.حکم را اجرا نموده زوجه را از قید عقد زوج آزاد سازد

در جایی دیگر تذکر رفته است که اگر مرد از انجام امورات مربوطه خویش شانه خالی کند و حاضر 

یکی اینکه حاکم حق دخالت پیدا کند و موضوع را با طالق خاتمه . به طالق هم نباشد دو راه است

این . ر اینکه زن رفتار متقابل نموده و از انجام تعهدات خود در برابر مرد خود داري کنددهد و دیگ

. بیانات کامال تساوي حقوق متقابل مرد و زن را مشخص می نمایید
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تجربۀ مسلمین–رفع تبعیض در ساحت حقوق مدنی 

o ازدواج نبی اکرم و خدیجه کبرا(انتخاب همسر(

oساءسن ازدواج، آیۀ ششم سورة ن

oرضایت به ازدواج

oتعاریف جدید    : مهر و صداق

o بما انفقوا .... سرپرستی خانواده، الرجال قوامون علی النساء...

oحضانت

o حق فسخ قرارداد ازدواج توسط مردان در محکمه –طالق

o ،حق فسخ قرارداد ازدواج توسط زنان-خلع، طالق به سبب ضرر

o تحدید چند همسري

o بق ایۀ قرآن کریم، اطاعت صرفا در مسایل روابط زناشویی و زندگی ط(اطاعت از شوهر

. )در منزل مشترك است و نسبت به زن و شوهر هردو صادق است
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از نظر قرآن شریف مالك فضیلت و برتري انسان ها در چیست؟

oدانش

oهل یستوي الذین یعلمون و الذین الیعلمون

o با کسانی که نمی ) آگاهی دارنددانش و (آیا کسانیکه می دانند

دانند، برابرند؟ 

oتقوا

o َائِلقَبا ووبشُع لْنَاکُمعجأُنثَى ون ذَکٍَر وإِنَّا خَلَقْنَاکُم م ا النَّاسها أَیی

لِتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عِند اللَّهِ أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علِیم خَبِیرٌ 

oرا از یک و زن و مرد آفریدیم و سپس شما را در اي مردم، ما شما

و بر اساس (اجتماعات و قبیله ها قرار دادیم تا اینکه یکدیگر را بشناسید 

بدرستیکه گرامی .)  احترام به حقوق یکدیگر با هم ارتباط داشته باشید

و خداوند بسیار دانا و خبیر . ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست

است

فضیلت و برتري در قرآن علم و تقوا می باشد که دراین باره  سخن فراوان از طرف علما و مالك

نویسندگان اسالمی ایراد گردیده است و از آیات قرآن با صراحت استفاده می شود که برتري انسان 

بع ها به علم و تقوا می باشد ولی این فضیلت نیز باعث امتیاز حقوقی در این دنیا و استفاده منا

.زندگی نمی گردد

که پیشوایان اسالمی و مخصوصا پیامبر گرامی هیچ گونه امتیاز حقوقی به خودشان اختصاص نداده 

اند با این که تقوا و علم را تا آخرین حد امکان دارا بودند، آن اکرام فقط نزد خدا و مربوط به جزاي 

.اخروي است
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انسان هاي نمونه در قرآن

oا را الگوي اجتماع معرفی کرده استزنانی که قرآن آنه .

o وضرب اهللا مثال للذین آمنوا امراة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنۀ

ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین

oبراى کسانى که ایمان آوردند خداوند همسر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفت :

اى بساز ومرا از فرعون وکردارش نجات اى من خانهبرپروردگارا پیش خود در بهشت

. بخش ومرا از دست مردم ستمگر برهان

o) در این آیه خداوند براي تمامی کسانی که ایمان آورده اند، همسر فرعون را مثال می

.)زند تا از او درس بگیرند

oحضرت مریم

oبکلمات ربها و مریم ابنۀ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت

وکتبه وکانت من القانتین

o ومریم دختر عمران را، که خود را پاکدامن نگاه داشت ودر او از روح خود دمیدم

.وسخنان پروردگار خود وکتابهاى او را تصدیق کرد واز عبادت پیشگان بود

oفرمایدونیز در تبیین مقام واالى مریم مى :

oك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین واذ قالت المالئکۀ یامریم ان اهللا اصطفا

یامریم اقنتی لربک واسجدي وارکعی مع الراکعین

oاى مریم، خداوند تو را برگزیده وپاك ساخته وتو را : وهنگامى را که فرشتگان گفتند

اى مریم، عبادت خدا کن وسجده کن وبارکوع . بر زنان جهان برترى داده است

. کنندگان راکع باش

oی شناسید در تاریخ اسالم که از بسیاري از مردان فضیلت بیشتري آیا زنانی را م

دارند؟ 

oحضرت خدیجه

oحضرت عایشه

o حضرت فاطمه

o...
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o آیا این زنان به دلیل موقعیت و نسب اجتماعی و یا فامیلی خاص خود به چنین

مقامی رسیده اند و یا اینکه داراي صفتی ممتاز بوده اند؟

oمعیار فضیلت را تنها در علم و تقوي می داند، آیا این با توجه به اینکه قرآن شریف

زنان برتري شان به همان دالیل نیست؟

زنانی را که قرآن به عنوان نمونه ذکر نموده است الگوي زندگی براي زنان است که باید مانند آنان 

امی قرار به کسب فضائل انسانی بپردازند و از راه تالش و سعی و کوشش زن نیز می تواند در مق

زنانی که در اسالم مورد تمجید قرار گرفته اند کسانی هستند که . گیرد که باعث فخر انسانیت گردند

زندگی اجتماعی سهم فعال گرفته اند و باحفظ ارزش هاي اخالقی در تحقق بخشیدن به آرمان هاي 

اجحاف سهم فعال واالي انسانی تالش نموده اند و در فعالیت هاي اجتماعی بر ضد تجاوز و ظلم و

.گرفته اند، لذا مورد ستایش اسالم در قرآن قرار گرفته اند

این آیات قرآن شریف چه نکاتی روشن شدقرائتاز 

o ،آیا می توان فقط با تخصیص حقوق و وجایب اسالمی صرفا براي نیمی از انسان ها

مدعی رعایت دستورهاي اسالمی شد؟ 

oي متوازن داشت؟ آیا می توان در این صورت جامعه ا

o پس چه باید کرد؟ چطور می توان همه ي انسان ها را در حقوقی که قرآن شریف و

اسالم داده است، شریک کرد؟ 

همانگونه که تذکر داده شد از نظر اسالم هیچ تفاوتی حقوقی بین زن و مرد نیست و در این -الف

راي اعمال نظرهاي شخص مورد استفاده باره قرآن صراحت دارد که توجیه پذیر نیز نخواهد بود که ب

قرار گیرد اما این که در عرصه ي عمل به این دستورات عمل نشود نقصی در دین به شمار نخواهد 

.»...تؤمنون ببعض و« آمد بلکه مصداق همان آیه قرار خواهیم گرفت 
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عمل ... اي و انسان ها همیشه تابع شرایط زندگی اجتماعی بوده و به سنت هاي  قومی، قبیله -ب

می نمایند در نتیجه از پیروي دین باز می ماند مخصوصا اطاعت از دین با بعضی از منافع زود 

.گذرشان اصطکاك داشته باشد

چرا احکام قرآن کریم اجرا نمی شود؟

سلسله مراتب اجتماعی در هر جامعه اي وجود دارد و غالبا به نفع تعدادي از افراد بوده و .1

. را محروم میسازداکثریت

این سلسله مراتب در قالب نهادهاي اجتماعی ریشه دوانده است که به منظور بقا و .2

اجتماعی طراحی –جاودانه گی آن سلسله مراتب از طریق کنترل بر محیط و منابع اقتصادي 

. شده است

، قدرت تولید و میتواند امنیت معیشت) جندر(عدالت اجتماعی، مشتمل بر برابري جنسیتی . 3

چرا که عدالت اجتماعی شامل تمامی اعضاي جامعه در . پویایی انکشاف را افزایش دهد

.ساختن ظرفیت براي انکشاف شان را در بر میگیرد
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خشونت علیه زنان: ج

مفاهیم و مسائل مربوط به آن

خشونت چیست؟

o این موارد، تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به

:باشد

خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله ) آ(

کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، 

نزدیکی بدون رضایت  توسط شوهر،  و بدون ازدواج و خشونت مربوط به 

استثمار زنان، 

حوزه زندگی جمعی و اجتماع خشونت جسمی، جنسی و روانی که در) ب(

اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در 

محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهاي دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی 

اجباري، 

خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام ) پ(

.شود یا نادیده گرفته شود

oDeclaration  on  the  Elimination  of  Violence  against
Women 20 December 1993

: خشونت

اعمال محدودیت بر انسان هر عمل عمدي که بر زندگی و جسم اثر مخرب داشته باشد و یا

به گونه اي که مانع رشد استعدادها و یا حرفه و تخصص وي گردد  و یا  رفتار و برخورد با 

).تخطی از حرمت و کرامت انسان(ان یک شیء یا حیوان انسان به عنو
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انواع خشونت علیه زنان 

o جسمی(فیزیکی(

oجنسی

oتهدید

oآزار

oحبس

oتخریب اموال

oورود به مسکن بدون رضایت باشنده

oاخراج و منع از مسکن

oمحرومیت از استفاده از وسایل موجود در مسکن

o و عنعنوي ) حصیلمثل ت(محرومیت از مراسم و رواجهاي فرهنگی

oاقتصادي

oممانعت از اجراي مناسک و دستورات مذهبی

o محرومیت و یا محدودیت در حق مالکیت و یا دسترسی به منابع مالی و

داراییها از جمله محرومیت از هزینه مکتب و تداوي و غیرآن

o تخریب دارایی و ملکیت

oمحرومیت از حق اشتغال

oرتقاي رتبه، امکانات و غیره تبعیض جنسیتی در استخدام، معاش ، ا
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روانی، زبانی و احساساتخشونت هاي 

o توهین و تحقیر مکرر و یا نام نهادن

oتهدید مکرر به منظور تخریب روحیه و روان

oاستفاده از قدرت مالی براي ایجاد اقتدار

o استفاده از مذهب و عرف براي حفظ و یا ایجاد اقتدار

o استفاده از تهدید اطفال

اذیت آزار و

o ،کنترل و نظارت مکرر در رفت و آمد و تعقیب مداوم درمحیط خانه، مکتب

دانشگاه، محیط کار و غیرآن 

o تلفنهاي مکرر به منظور مزاحمت

o سرك، وسایل عمومی، محیط تحصیلی(مزاحمت در محیط عام (

o تهدید آمیز... ارسال مکتوب، پیامهاي تلفنی، ایمیل و

oمعتاد نمودن

ز حقوق اساسی  محرومیت ا

oحقوق سیاسی

oآزادي مسافرت و گشت و گذار

oکار

oتحصیل

oشهروندي
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o حقوق مدنی

o حقوق اجتماعی

o قوانین مروج مصئونیت  یا خشونت، ساختار اداري و (خشونت ساختاري

) اجتماعی

شریعت و منع خشونت علیه زنان

n مل روح خداوند و حا) جانشین(حفظ و تعالی کرامت انسانی بشر به عنوان خلیفه

. محور احکام اسالم است) ج(

n نفی هرگونه (پاسداشت کرامت انسان = رویکرد اسالم به محو خشونت علیه زنان

ستمگري، ستمکشی، سلطه گري و سلطه پذیري، قسط و عدل و تساوي در رشد 

)استعدادهاي انسان

q تضمین حقوق، احکام، اخالقیات، و تعیین مکلفیتها(پیشگیري(

q امکان دسترسی به قضا و امکان برخورداري مساویانه از احکام(کنترل(

q رسوم -به سه طالق–محدود نمودن تعدد زوجات، طالق (محدودیت ،

) ظهار و غیرآن: غلط مثل

q جرم پنداشتن صدمات جسمانی، مالی و خرید و (رفع  خشونت علیه زنان

) فروش زنان و بسیاري از رواجهاي جاهلی و تبعیض آمیز

q تبعیضرفع
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اقدامات اسالم براي رفع خشونت علیه زنان 

q منع دختر و فرزند کشی

q تحدید تعدد زوجات

q اجرت و میراث، مهر و اموال(حمایت از حقوق اقتصادي(

q انتخاب همسر، حق فسخ قرارداد ازدواج، حضانت، اجرت (حقوق مدنی

) کارهاي مولدي و غیر آن

q نان و مشارکت زنان در صحنه با ز) ص( بیعت نبی اکرم (حقوق سیاسی

) هاي سیاسی و اجتماعی، جنگ و دفاع

q در احکام، دیات، قصاص و تعزیرات(حمایت هاي قضایی از زنان (

n منع آزار زن و مرد مؤمن

n فهو اهللاآذياهللا، و منفقد آذيآذانیو منفقد آذانیمنًامؤاذيمن«): ص(پیامبر

آزار رساند، مرا آزار منیمؤبهآنکهاالنجیل، والزبور و الفرقانو التوراةفیملعوٌن

را آزار خداياست، و آنکهمرا آزار دادهمرا آزار دهد، خداياست، و آنکهکرده

.»استشدهو زبور و قرآن، نفرینو انجیلدر توراتداده

(یوجر علیهو لمکفارتهذلکیکنمالدنیا لاعطاهثممنًامؤاحزنمن«): ص(پیامبر

شود و نمیکارشاو بدهد جبراندنیا را بهسازد، اگر همۀرا غمگینانسانیآنکه

.»نیز نداردپاداشی

nمردمبهکهاستکسیمردمترینپست(الناسهاناَمنالناساذل«): ص(پیامبر

.»کندتوهین

n قرآن کریم

nرفتار ) و مهربانی(نیکیبهبا زنان...(بالمعروفو عاشروهن...«: فرمایدمیقرآن

»...کنید

n»وال بمعروفٍحوهناو سربالمعروففامسکوهناجلهنالنسأ فبلغنواذا طلقتم

اهللاوال تتخذوا آیاتنفسهفقد ظَلَمذلکیفعللتعتدوا و منضرارًاتمسکوهن

دارید نگهنیکو وجهیرا بهسرآمد یا آناندادید و مهلترا طالقاگر زنان...(هزوًا

نگاهشانبرسانید در خانهزیانبداناناینکهرها سازید و براينیکو وجهییا به
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ریشخند خدا را بهو آیاتکردهستمخویشتنکند بهچنینهرکس. مدارید

»...مگیرید

n»مبینًاو اثمًابغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانًامناتو المؤمنینالمؤذونیؤوالذین)

آشکاريو گناهآزارند، تهمتمیگناهیهیچرا بیمنمؤو زنانمردانکهو کسانی

.»کشندمیرا بر دوش

قانون اساسی و حمایت از زنان 

oزبان آن فراگیر استبرابري روح قانون اساسی است و .

o را تضمین می کند“ حقوق اساسی و وجایب شهروندان”57تا 22ماده  .

o 22ماده (برابري (

o 23(حق زندگی(

o 24(آزادي (

o 29(منع تعذیب و شکنجه و رفتار موهن (

o 37الی33حقوق سیاسی ، فرهنگی مواد

o 39(آزادي حرکت و مسافرت (

o 40(حق مالکیت (

o43(لیم اجباري  حق تحصیل و تع (

o 44(توسعه تعلیم زنان (

o 49(منع کار اجباري ) 48(حق کار (

o 51(حق دسترسی به دادخواهی(

o 53(حق برخورداري از تداوي(

o تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت

)54(اطفال و رفع رسوم ناپسند
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خشونت علیه زنان در معاهدات بین المللی

o29، 25، 8، 7، 6، 5، 1المیه جهانی حقوق بشر، مواد اع

o 26، ماده 16، 9، ماده 7، ماده 6میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده.

.13، 12، 7و 6میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، مواد 

، 37، 29، 28، 19، 18، 16، 4، 3کنوانسیون حقوق کودك ، مواد 

oون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کنندهکنوانسی

o 5کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، ماده

:کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 

.خشونت از مظاهر تبعیض است

o 1992سال 11جلسه (19توصیه ي کلی شماره (

o خشونت علیه زنان

oي جنسیت از مظاهر تبعیض بوده و به شدت توانایی زنان در خشونت بر مبنا

. برخورداري از آزادي و حقوق شان بر مبناي برابري با مردان را تهدید می نماید

o4 . خشونت بر مبناي جنسیت از مظاهر تجاوز به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی

. است

o24 .حکومتهاي عضو پیمان باید تدابیر الزم را براي:

oرفع هرنوع خشونت بر مبناي جنسیت، در حریم خصوصی و عمومی اتخاذ .الف

. نمایند
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oدولتها باید تضمین کنند که قوانین پیشگیر از خشونت هاي خانگی، تجاوزات . ب

جنسی و دیگر تخطی هاي بر مبناي جنسیت حمایت مناسب و الزمه را براي تمامی 

. نیز کرامت آنان را پاس می داردزنان فراهم می آورد و انضمام آنها در اجتماع و

. خدمات حمایتی مناسب باید براي زنان قربانی مهیا گردد

oاقدامات الزم براي رفع نگرشها و کنشهاي زن ستیزانه اتخاذ گردد. ج.

اقدامات در راستاي محو خشونت 

اعالمیه جهانی محو خشونت علیه زنان

3ماده ·

همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ ·

عرصه هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه هاي دیگر را 

:این حقوق از جمله شامل موارد زیر است. دارند

حق زندگی، )آ(

حق برابري، )ب(·

حق آزادي و امنیت شخصی، ) پ(

حق حمایت بالسویه قانون، )ت(

کال تبعیض، حق آزادي از همه اش) ث(·

حق بهره وري از باالترین میزان ممکن سالمت جسمی و روانی، )ج(·

حق شرایط عادالنه و رضایت بخش براي کار،) چ(

حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و ) ح(·

.تحقیرآمیز واقع نشود

4ماده ·

ده و نباید هیچ رسم، سنت یا دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نمو
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دولتها باید با . مالحظات مذهبی را براي وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند

استفاده از تمام شیوه هاي مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه 

:زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید

متعهد » کلیه اشکال تبعیض علیه زنانکنوانسیون رفع «اگر هنوز بطور کامل به ) الف(

نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهاي 

خاص درباره آن صرف نظر کنند، 

از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداري کنند،) ب(

همه کوشش هاي الزم را براي پیشگیري، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات ) پ(

خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال اعمال 

.توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی

در قوانین کشور لوایح رسمی کیفري، مدنی و کاري و اداري تهیه کنند که ) ت(

خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، براي زنانی 

تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهاي قضائی فراهم که

شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادالنه براي صدماتی که متحمل 

شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران 

اه سازد،خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگ

امکان تهیه برنامه هاي ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با ) ث(

هرگونه خشونت، یا الحاق موادي براي این منظور در برنامه هاي موجود، یا در 

مواردي همکاري هاي ممکن با سازمان هاي غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر 

.ا در نظر بگیرندمسئله خشونت علیه زنان هستند، ر

راهکارهاي پیشگیري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقی، سیاسی، اداري و فرهنگی که 

حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که 

قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به مالحظات جنسی و شیوه هاي 

. نون و دیگر مداخالت دولتی اتفاق نخواهد افتاداعمال قا
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درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک ) چ(

هاي ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداري از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و 

ان هاي یاري رسانی که باید دیگر خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازم

. اقدامات الزم براي افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند

ودجه دولت مقادیر کافی براي فعالیت هاي مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در ب) ح(

.دهندقرار

ولین دولتی مسئول اجراي سیاست اقدامات الزم براي آموزش به ماموران انتظامی و مسئ) خ(

هاي مربوط به پیشگیري، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به 

. نیازهاي زنان حساس شوند

اقدامات الزم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهاي اجتماعی و فرهنگی رفتار ) د

تارهاي مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده مرد و زن اصالح شود و تبعیض ها، رف

.فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاري مرد و زن است، حذف شود

تحقیق، جمع آوري اطالعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال ) ذ(

ان جدي بودن و گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میز

نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات براي پیشگیري و جبران خسارت خشونت 

.علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ي تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد

در مقابل خشونت ضربه پذیر اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که ) ر(

کنند،تند،اتخاذهس

در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، ) ز(

براي عملی کردن اعالمیه حاضراطالعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده

.                              دهندجايرا  

تدوین دستورالعمل هاي مناسب براي کمک به عملی کردن اصول این اعالمیه حاضر را )ژ(

. تشویق کنند

نقش مهم جنبش و سازمان هاي غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح ) س(

.آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند
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ازمان هاي غیر دولتی زنان را یاري رسانده و پیش ببرند و با فعالیت هاي جنبش و س) ش(

.آنها در سطح محلی، ملی و منطقه اي همکاري کنند

سازمان هاي منطقه اي بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف )ص(

.خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند

ه به خشونت خانوادگی اهمیت توج

o تعقیب عدلی و اعالم جرم بر علیه جرام مشهود، و انتقال خشونت از صحنه اجتماع

به خانواده ها، خانواده را محیطی شخصی ومحصور می دانند 

o ،این ) 17-16-13-12-7-5(در جرایم مندرج فصول : 476ماده طبق قانون جزا

وع ضرر برسد، تحریک دعوا یا سایر باب که از آن به زوج یا یکی از اصول یا فر

مگر به شکایت مجنی علیه و دعواي جزایی قبل از . اجراآت علیه شان جواز ندارد

.صدور حکم قطعی با انصراف مجنی علیه از شکایت ساقط می گردد

o انصراف اگر در جرایم مندرج فقره ي فوق بعد از حکم قطعی محکمه صورت

.گیرد، تنفیذ حکم متوقف می گردد

o نگرش جامعه در مورد خشونت خانواد گی

oمعلمین در مکتب. والدین حق استفاده از تعذیب اوالد را دارند

o خرید و فروش تحت عنوان ولور، بدل و بد و (جایگاه فرودست زنان

)غیره

oعدم تعریف درست و دقیق از سرپرستی مردان در خانواده



114شریعت، جنسیتزن،

بدرفتاري با اطفال 

: عوامل مهم بدرفتاري

oرخاشگري زبانی پ

o وجود تضادها و تعارضات میان زن و شوهر

عوامل مهم بدرفتاري مادر نسبت به طفل·

oپرخاشگري زبانی مرد نسبت به زن

oشغل مرد

o نارضایتی مرد نسبت به زندگی

کار زنان §

oسن زن، زنان زیر سی سال بیشتر قربانی خشونت می شوند.

o و بستگان تنبیه بدنی زن قبل از ازدواج توسط والدین

عوامل مهم بدرفتاري پدر نسبت به طفل

هرچه بیشتر، خشونت بیشتر–تعداد فرزندان ·

زن خانه دار·

ازدواج در نوجوانی ·

اجتماع ناپذیري مرد·

تنبیه بدنی مرد در نوجوانی توسط مادر ·

رشد در خانواده اي که پدر، مادر را لت و کوب می کرده ·

خشونت فیزیکی شوهر علیه همسر·
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ارتباط خشونت فامیلی و روابط اجتماعی

. اجتماع خشونت را امري طبیعی در نظر می گیرد·

یاد گیري از اجتماعتقلید و·

جهت گیري هاي فرهنگی·

دختران فرو دست بودن را فرا گرفته و پسران می .( نقش هاي دختران و پسران·

.آموزند که استفاده از خشونت را به کار برند

شونت خانوادگیزنجیرة عوامل خ

جهان بینی جامعه . >---سلسله مراتب اقتداري . 1ساختار جامعه بر اساس )1

ارزشها و هنجارهاي خشونت ؛ ساختار خشونت )2

)قبول، تحمل و یا نفی آن(فراگیري ارزشهاي خشونت و جامعه پذیري )3

تحکیم ارزشها و هنجارهاي خشونت 

ارزشگذاري فردي و اجتماعی در مورد خشونت )1

و یا حمایت ) محیط کامال خصوصی(انزواي اجتماعی :  وقعیت خانواده در اجتماعم)2

اجتماعی 

حفظ مقام در سلسله مراتب اقتداري؛ نظارت بر رفتار دیگران : اعمال خشونت براي)3

ظهور خشونت )4
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عواقب خشونت علیه زنان

عقب افتادن توسعه ملی·

افزایش بیسوادي·

افزایش فقر·

) نیم ملیون در سال(زنان و اطفال مرگ و میر فزاینده·

)آسیب پذیري زنان و اطفال (مصئونیت جانیان ·

نقض حاکمیت قانون ·

عقب افتادن توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور·

تحمیل هزینۀ سرسام آور براي رسیدگی به دوسیه ها و تداوي قربانیان ·

افزایش خشونت فامیلی ·

افزایش خود سوزي و خودکشی ها ·

افزایش ترك منزل ·

افزایش اعتیاد زنان و دختران ·

قتل، دزدي، قاچاق انسان و مواد مخدر، (افزایش جرایم زنان و اطفال ·

)روسپیگري

) کار اجباري، بهره کشی جنسی(افزایش بهره کشی از زنان و دختران ·
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منابع 

قرآن کریم ·

صحیح بخاري·

قانون اساسی ·

قانون جزا·

معاهدات حقوق بشري·

اعالمیه جهانی منع خشونت علیه زنان ·

رفع تبعیض از زنان، نوشته مهر انگیز کار ·

نوشته شهال اعزازي “ زنان کتک خورده”خشونت خانوادگی ·

·Belsky ,  child maltreatment: An ecological integration,
American psychologist, 1980
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آموزش جنسیت
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ایده آل است، دنیایی با مفاهیم ساختگی مردانه و زنانه نیست، بلکه آن چه اتوپیایی و... 

و *»آنیمایی«دنیایی که هیچ مرد و زنی نیمه ي دیگر . دنیایی است با مفاهیم انسانی

!خویش را از خود حذف نکند و به موجودي ناقص و مضحک مبدل نشود**»آنیموسیِ«

نیمه ي زنانه وجود مرد: آنیما*
نیمه مردانه ي وجود زن: آنیموس**
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اهداف

هدف کلی 

.ر اساس تساوي جنسیتیتوسعه انسانی پایدار ب

: مقاصد

توسعه آگاهی-١

کار در محیط هاي اجتماعی، ادارات ( -توسعه ظرفیت در مسائل جنسیتی-2

....)و

افزایش توانایی زنان-3

....افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و -4

ر خانواده به خصوص زنان سرپرست د( -کاهش فقر اقتصادي در بین زنان-5

)ها

:استراتژي ها

آشنایی با مفاهیم جنس و جنسیت-

تحلیل جنسیت در زندگی روز مره-

آشنایی با مفاهیم اساسی جنسیت-

تمرین تطبیق آموزشها در عمل-

تحلیل گامهاي عملی در جهت تساوي جنسیتی-
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بخش اول

جنس و جنسیت

جنس چیست ؟-1

به این معنا . ت جنس به معناي اصل و ذات هر شئی می باشداز نظر لغوي و در ادبیا

که وقتی می گویم که جنس مثال یک پیاله از شیشه می باشد منظور آنست که اساس و ذرات 

اما در اینجا مراد از جنس، . شیشه می باشد) یعنی مولکولهاي سازنده آن(سازنده آن پیاله 

بودن خصوصیتی است که به همراه هر نر وماده. اساس و ذات موجودات زنده می باشد

» جنس«موجود زنده اي و به همراه جسم او به دنیا می آید و این موجود زنده به همراه همین 

جنس در وجود انسانها و تمامی موجودات زنده طبیعی و . خود به زندگی خود ادامه می دهد

.ذیل تعریف نمودرا به صورت » جنس« با توجه به مطالب فوق می توان . است» ثابت«

« و . جنس داده اي است طبیعی بیولوژیکی که به همراه هر موجود زنده اي به دنیا می آید« 

. »است» الیتغیر و ثابت

جنس را در ارتباط با بدن مرد و . بنابر این جنس تفاوت بیولوژیکی میان مونث و مذکر است

موجودات زنده قابل بحث مسلم است که تفاوتهاي جنسی در میان تمامی. زن می سنجند

.است

چیست؟) جندر(جنسیت -2

جندر عبارت است از داده هاي اجتماعی از طریق رسم و رسومات، شیوه هاي تربیتی در 

که در سطح هر اجتماعی در جریان است بدین معنی که جنسیت به .... خانوده ها ، عنعنات و

که در میان جوامع و . ق می گرددتفاوت هاي اجتماعی و روابط میان مردان و زنان اطال

جندر سلوك و طرزالعمل . فرهنگ هاي مختلف به صورت هاي گوناگون تجلی یافته است

افراد اجتماع  با توجه به . آموخته شده در یک جامعه، جمعیت و یا گروه اجتماعی معین است
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ی شیوه اي خاص را در زندگ) دین، مذهب، سنت و عنعنات( تمامی داشته هاي خود 

اجتماعی خود بر می گزینند که معیین می سازد کدام فعالیت ها، از دیدگاه این اجتماع خاص 

هاي هاي اجتماعی و اندیشهجنسیت شامل رفتارها، نقش. مردانه است و کدام یک زنانه

جندر . گذاردو مرد میحاکم بر هر جامعه به عهده دو جنس زنرهنگ اجتماعی است که ف

اره نوعیت روابط ، چگونگی ، نقش ها ، مسؤلیت ها و حتی هویت کلمه ایست که در ب

و با به عبارت دیگر قالب هاي سلیقه ایی که . اجتماعی مردان و زنان را به بحث می گیرد

به تعبیر اجتماع براي طرز زندگی مردان و زنان در روشنی مفاهیم فرهنگی طراحی کرده است 

به هر دو جنس مردان و زنان جامعه و نیز دیگر جندر امتیازات یک جامعه است نسبت

جندر یعنی می توان چنین گفت که. محدودیت هاي آن جامعه است نسبت به هر دو جنس

با مد نظر قرار دادن ارزشهاي هویت ، یعنی نقش ها و مسؤلیت هاي زنان و مردان که

. ن می گرددیتعیبراي افراد آن جامعه توسط اجتماع فرهنگی،

:نکات فوق می توان گفتبا توجه به 

جندر یا جنسیت بررسی روابط و تاثیرات دو جنس مخالف بر یکدیگر است در سطح یک «

. »اجتماع خاص که عوامل فرهنگ ساز در این مسئله قویا ذیدخل می باشد

این ) جندر(پس می توان گفت در حالیکه جنس در پیوند با بیولوژي انسان است، جنسیت 

مفهوم جنسیت به منظور تشریح تمام استنادها، نسبتها، نقشها، . ی می گیردپیوند را به بررس

هویت . مرتبط با زن  و یا مرد بودن در یک جامعه مشخص به کار می رود... فعالیتها و 

و . جنسیتی ما مشخص می سازد که ما در اجتماعی که زندگی می کنیم چگونه درك می شویم

اجتماعی - آن گونه  روشی را که اجتماع در زندگی فرديیا این که به عنوان یک زن یا مرد

.مان برایمان سامان داده است را مراعات نماییم

از دو مطلب فوق می توان چنین نتیجه گیري نمود که جنس یک قانون طبیعی است که از بدو 

ند در حالی که جوامع مختلف می توان. تولد با انسانها بوده، جهانی و غیر قابل تغییر است

نقشهاي متفاوت جنسیتی را بسازند و رفتارهاي مشخص  متفاوتی را از زنان و مردان توقع 
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دارند چنین توقعاتی می توانند با توجه به شرایط جامعه، وضعیت اقتصادي و یا بحران هایی 

در . از جمله عومل موثر بر جنسیت، مرور زمان است. نظیر جنگ و یا قحط سالی تغییر نمایند

از قبل طراحی شده توسط سنت و فرهنگ و ارزشهاي هاي جنسیتی افکار با نقشارتباط 

انتظارات را از هر شود که دامنهدر مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده میفرهنگی هر ملت

هاي جنسیت در بافت فرهنگی به صورت مشخصهکنددو جنس طرح ریخته و تعیین می

.دیابروانی، اجتماعی و تعاملی نمود می

آنچه مسلم است بدون در نظر گرفتن جنس، جنسیت قابل تعریف نیست جنسیت هر پدیده 

ادبیات مربوط به جنسیت از . دیگري در علوم اجتماعی، با گذشت زمان تغییر می پذیرد

هاي آن دوره که حاکی از ایستا نظریه. سال پیش تا به حال بسیار تفاوت کرده است40ـ50

هایی که از طرف اي براي تعیین هویت بوده، اکنون با نظریهشخصهبودن جنسیت به عنوان م

.گیردشود کامالً در تضاد قرار میمتفکرین دوره پسا تجدد مطرح می
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:شهاي جنسیتی در طول زماننقتغییر -3

نقش هاي جنسیتی در هر جامعه اي به طور طبیعی با مرور زمان و به شکل بسیار کند تغییر 

این گفته » نقش هاي جنسیتی متغیر است اما ثابت« زبان دیگر می توان گفت که به . می نماید

بدان معناست که تغییر نقش هاي جنسیتی در یک جامعه آنچنان به آهستگی و کندي صورت 

اما وقتی . می گیرد که عمر یک نسل بشري آن را کفایت نمی کند تا شاهد این تغییرات باشد

اریخ به بررسی می گیریم می بینیم که تغییرات عمده اي درطول که این تغییرات را در طول ت

حال آنکه ما پدیده هایی و تحوالتی را در یک جامعه ممکن است . قرنها به وقوع پیوسته است

شاهد باشیم که در مدت زمانی بسیار کم و به شکل قابل لمس در یک اجتماع انسانی ممکن 

مانند (، اجتماعی )مثل جنگ(ی، اقتصادي، سیاسی تغییرات در حاالت جغرافیای. است رخ دهد

باعث تغییر در مسئله جندر در آن محدوده خاص می گردد) مهاجرت

گفتیم که نقشهاي جنسیتی در طول زمان قابل تغییر است و دلیل آن را تغییر در شرایط زندگی 

یک پدیده هایی که باعث سرعت در تغییر نقش هاي جنسیتی . مردم یک اجتماع دیدیم

. اجتماع می گردد، در ذیل به شکل واضح تري به بحث گرفته شده است

تاثیري که این . در میادین جنگی تعداد زیادي از مردان کشته می شوند: وقوع جنگ-1

مسئله بر خانوده ي او و نهایتا اجتماع می گذارد این است که زن آن خانواده سر 

ورت نیازهاي این زن مثل نیاز به در این ص. پرستی خانواده را به عهده می گیرد

یعنی یک خانواده که مرد سرپرست آن . متصور است.... شغل و در آمد اقتصادي و 

این . بوده به خانوده اي تبدیل می شود که یک زن سرپرستی آن را به عهده دارد

از دیدگاه جامعه شناختی )مانند یک کشور جنگ زده ( مسئله در سطح وسیع 

که اشغال وظایف از طرف . را در سطح اجتماع ایجاد خواهدکردتغییرات عمده اي

همچنین معمول بر این است که در زمان جنگ نقش . از این جمله است... زنان و

زنان در این زمان ویژه از آزادي عمل بیشتري . اجتماعی زنان شدیداً افزایش می یابد

ه عهده دارند حتا در و بخش حمایت از نیروي هاي جنگی را ب. برخوردار می شوند

اما تجربه . بعضی از کشور ها زنان در صحنه جنگ دوشادوش مردان جنگیده اند
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نشان داده است که بعد از ختم جنگ این حقوق ویژه از زنان صلب می شود و زنان  

. دوباره به همان نقش هاي سنتی خویش باز می گردند

اریخ براي خانواده هاي مهاجرت ها همیشه در طول ت: مهاجرت براي کار یابی-2

این پدیده و تغییرات اجتماعی ناشی از آن به . مهاجرین مسئله ساز بوده است

این مسئله در دراز . خصوص در کشور هاي بحران زده بسیار جدي مطرح است

. مدت باعث تفریق زوجین خواهد شد

ر سطح ارتقاء سطح زندگی افراد یک جامعه باعث تغییراتی د: تغییر در سطح زندگی-3

بهبود وضعیت اقتصادي در یک جامعه باعث . اجتماعات انسانی آن جامعه می شود

در چنین جامعه اي خانواده ها از وسایل . ایجاد مشاغل جدید در آن جامعه می شود

و این تجهیزات نو فرهنگ خاص خود را نیز به . مدرن تري استفاده خواهند کرد

نان و غذا در خانه توسط وسائل مدرن، مثال پخت. خانواده ها تحمیل خواهد کرد

. آشپزي را براي مردان نیز میسر ساخته است

این مسئله قویا در تغییر نقش :آموزش و پرورش و دست آوردهاي جدید آموزشی-4

کیفیت آموزش و پرورش باعث تغییر در . هاي جنسیتی یک جامعه دخیل است

ه از مراکز تعلیمی و تحصیلی محصلینی ک. کیفیت زندگی افراد آن جامعه خواهد شد

این . اکثرا رو به مشاغلی می آورند که از آن رشته فارغ شده اند. فارغ می گردند

.مسئله باعث تقسیم مشاغل بین هر دو جنس خواهد شد

در هر جامعه اي یک سري ارزشها تعریف شده است : اشتغال زنان به کارهاي جدید-5

روي جسمی زیادي ضرورت دارد در اکثر کارهاي ساختمانی به دلیل این که به نی

اما امروزه با ماشینی شدن کارهاي . اجتماعات کاري مردانه محسوب می گردید

مثال هدایت . ساختمانی بسیاري از این کارها را زنان نیز می توانند انجام دهند

شغل هایی هستند که زنان نیز ... دستگاههاي باالبر، رانندن ماشین آالت راه سازي و

این فعالیت ها که قبال مردانه محسوب می . پیش بردن این مشاغل نقش دارنددر

اشتغال زنان ممکن است به علت . شده اکنون آن انحصار را از دست داده است

عوامل مهم تري در این .. فشارهاي اقتصادي باشد گر چه عواملی مثل تحصیل و 

.خصوص هستند



126شریعت، جنسیتزن،

ایی هستند که باعث تغییر در این دسته از علت ها، علت ه:امراض مسري-6

بیماري ها همیشه مشکالت خاص خود را به جوامع . اکوسیستم جمعیتی می شود

مسائل و احتیاط .... به خصوص بیماري هایی نظیر ایدز و . انسانی تزریق می نمایید

در این نوع بیماري هاي واگیر و همگانی، شانس مبتال . هاي خاص خود را می طلبد

.ار باالتر استشدن مردان بسی

تغییر در شرایط کاري معموال سهولت هایی را براي کارگران : تغییر در شرایط کاري-7

معموال شغل هاي شاقه مخصوص مردان است اما ایجاد این سهولت . به همراه دارند

.ها باعث رو آورن زنان به آن شغل ها می شود

Gender Equity-تساوي حقوق جنسیتی-4

Gender Equityاین اصطالح از کلمه . را به انصاف جنسیتی نیز ترجمه کرده اند

اقتباس شده و به این مفهوم است که به هر فرد و یا گروه به اندازه Economicsانگلیسی 

. اي که آنها سرمایه گذاري نموده اند، با توجه به منبع ابتدایی آنها منفعت داده شود

می مفهوم انصاف جنسیتی در کشورهاي اسال

دولت مردان به خصوص عدالت جنسیتی یکی از بحث انگیز ترین مسائل در سطح

در عدالت جنسیتی در کشور هاي اسالمی بحث بر . دولت مردان کشورهاي اسالمی است

بر مبناي ارائه مفهوم جدیدينو اندیشان پایه گفتار جنسیتی .اسالمیزه کردن این مفهوم است

گفتار در توضیح و تبیین مفهوم عدالت از دو منبع مختلفاز عدالت جنسیتی است، این 

.استفاده کرده که عبارتند ازرویکرد دینی به عدالت و رویکرد توسعه اي به عدالت

”justice "منبع نخست این گفتار، رویکرد نواندیشان دینی و نحوه تفسیر آنان ازعدالت به

طرفداران این گفتار معتقدند نه تنها .عدالت استبه رویکرد دینی میباشد در این جا بحث 

د و معتقدند که ناست، بلکه اسالم و احکام اسالمی هم باید عادالنه باشعدل پسندخدا 
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شریعت توسط عقل بشري قابل ادراك است و اگر عقل بشري موضوعی را عادالنه بودن

ی کنند که چونسپس استدالل م. آن موضوع از نظر شرعی هم ناعادالنه استعادالنه نداند،

نیز عقالنیت بشري به دلیل تغییرات تاریخی در حال تغییر است، احکام مربوط به زن و مرد

تواند غیر در دوره دیگري میکه در یک دوره عقالنی و بنابراین عادالنه به نظر می رسید،

عدل که دفاع از مفهوم عدالت جنسیتی و تاریخی بودن فهم بشر از . عقالنی و ناعادالنه باشد

بنابراین براي فهم . استا هاي اسالمی مطرح شد تحت تاثیر اندیشمندان نوگرتوسط فمنیست

.باید به اندیشه هاي نوگرایان دینی مراجعه کردگفتار این نو اندیشان بهتر

نیست، عدالت مفهومی ثابت با مصادیقی معین در تمام تاریخ"نو اندیشان دینی معتقدند 

تاریخ ی عرف عقال حکمی را بر مدار عدل ندانست باید حکم به سرآمدنبنابراین اگر زمان

نه تنها در تفسیر ثابتی از عدالت. باید عدالت را در هر عصري تعریف کرد. مصرف آن را داد

تعریف . نداردمسایل مربوط به زنان و مردان بلکه در نظام سیاسی و اقتصادي هم وجود

عدالت حرکت ما باید از موضع. ا واگذار شده استعدالت در هر عصري به خود انسان ه

با پیام وحی این کار اجتهادي منطبق. کنیم و مقررات موجود را تغییر دهیم و تعدیل کنیم

)محمد مجتهد شبستري، نقد قرائت رسمی از دین.(است

ادر این گفتار انصاف یاست "جنسیت و توسعه"منبع دوم این گفتار، ادبیات موجود در مورد 

 "equity" توسط سازمان هاي بین المللی این گفتار. تعدالت اسبه رویکرد توسعه اي

رویکرد "متون مورد استفاده این گفتار عدالت اغلب به معنی گسترش در. تولید شده است

استراتژي این مسئوالن آن بود که بدون آنکه خود را وارد . می باشد"توسعه اي به عدالت

عدالت اقتضا می "ه سنتی در مورد آن حساس هستند بکنند، با شعار ساده جامعبحث هایی که

گفتار خود را بین مردان "تفاوت بین زن و مرد منشاء تبعیض بین دو جنس نباشدکند که

عدالت . که دیدگاه هاي سنتی و مردساالرانه داشتند، مشروعیت می بخشیدندحکومتی

درباره زنان و مردان برند به معناي رعایت انصافجنسیتی از نظر کسانی که آن را به کار می

برخی از موارد الزم است که وقتی که زنان و مردان از برابري کامل برخوردار نیستند در. است

محرومیت هاي اجتماعی و این تفاوت براي جبران. به صورت متفاوت با آنها رفتار شود

در واقع . توسعه مد نظر استمینه هايعدالت و توازن جنسیتی در همه ز. تاریخی زنان است

اقتصادي و فراهم –منابع اجتماعی عدالت جنسیتی یعنی توازن در دسترسی مردان و زنان به
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عادالنه در همه زمینه ها مشارکت فعاالنه آوردن شرایطی که مردان و زنان بتوانند به صورت

.ندداشته باش

جنسیتی از طریق تبعیض مثبت و سهمیه اجراي عدالتروي کرد دولتها در جوامع امروزي 

جنسیتی و دسترسی و عدالت اما در عین حال جاري سازي . بندي جنسیتی به نفع زنان است

را الزمه تحقق عدالت جنسیتی می "احترام"،"ثروت" ،"قدرت"کنترل زنان بر منابعی مانند 

.داند

Gender Equality-برابري جنسیتی-5

ن بحث می کند که زنان و مردان باید فرصت برابر براي مشارکت برابري جنسیتی از ای

به اصطالح دیگر  برابري جندر به معنی . در کسب منفعت از یک وضعیت معین را دارا باشند

این امر می . برخورد منصفانه  با زنان و مردان مطابق به نیازمندي هاي مربوط شان می باشد

ري متفاوت  اما رفتاري که از لحاظ شرایط حقوقی، تواند شامل طرز رفتار برابر یا رفتا

.امتیازات، مکلفیتها، و فرصت ها معادل و هم ارزش باشد

:تحلیل جنسیتی-6

خواهد تصور جامعی از سهم و نقش زنان و شناسی است که میتحلیل جنسیتی نوع روش

ی این است که فرض اصلی رهیافت تحلیل جنسیت. مردان در جامعه را مورد بررسی قرار دهد

اعضاي خانواده و جامعه به صورت برابري در منابع به دست آمده توسط خانواده و همهلزوماً 

بنابراین تحلیل جنسیتی، . رو نیازهاي یکسانی هم ندارنداجتماع سهیم نیستند و از این

اعی ـ کند تا عواملی را که باعث نابرابري اجتمهاي زندگی مردان و زنان را بررسی میتفاوت

هاي توسعه اقتصادي براي ایشان شده است را شناسایی کرده و این امر را به سطح سیاست

ها را نیز کشف کند و در واقع تحلیل جنسیتی خواهان آن است تا علل این نابرابري. بکشاند

.کند که تغییرات مثبتی را براي زنان به ارمغان آوردتالش می

فتارها، منابع و نقشها با توجه به گروههاي جنسی در اجتماع اجراي تحلیل فعالیتهاي واقعی، ر

تشخیص تفاوت میان مردان و زنان از این طریق ممکن می شود و عالوه بر این . را گویند
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پیوند هاي این عوامل و سایر عوامل را در یک چهار چوب وسیع تر اجتماعی، اقتصادي، 

حلیل جنسیتی این است که زندگی زنان فرض ت.سیاسی و محیطی مورد مطالعه قرار می دهد

ها و ترجیحات هاي مختلف زنان متفاوت بوده و آنها نیازها، تجربهو مردان و زندگی گروه

هاي متفاوتی الزم است تا به نتایج یکسان براي زنان و مردان و پس استراتژي. مختلفی دارند

.هاي متفاوت اجتماعی برسیمگروه

:یل جنسیتتحلیل جنسیت و ابزار تحل

هاي تحلیل جنسیتی نوعی ابزار گردآوري اطالعات کیفی هستند و معموًال براي دو روش

یکی براي توصیف موقعیت زنان و مردان در متن اجتماع و دوم براي . شوندمیهدف استفاده

ها این برنامه. اي تا بتوان میزان اثربخشی برنامه را سنجیدهاي احتماالً توسعهارزیابی برنامه

هاي المللی و یا برنامهاي بینتوانند یک برنامۀ تلویزیونی ـ ترویجی، یک پروژة توسعهمی

روش گام به ومتد.تحلیل جنسیت یک ابزار پالن و برنامه ریزي است.توسعۀ دولتی باشد

و انکشافات گامی را براي شامل نمودن درست و مناسب مسایل جنسیت در پروژه ها

.م می نمایدفراهاجتماعی  را 

: انواع چهار چوب ها و مدل هاي تحلیل جنسیتی

براي تحلیل جنسیتی از چهارچوب هاي علمی و نظام مند و مدل هاي خاصی استفاده میشود 

که در ذیل به آن اشاراتی داریم

: چند نمونه از مدل ها عبارتند از

دل موزر        م-بمدل هاروارد-الف

“تحلیل روابط اجتماعی”هاي مدل-دمدل آژانسهاي توسعه اي              -ج

مدل توانا سازي-ه
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:مدل هاروارد-الف

در بعد طراحی به . کنداین مدل، در بعد شناخت، نیازهاي زنان و اهداف پروژه را تعیین می

. شودنگی کنترل و دسترسی زنان به منابع تأکید میهاي زنان و چگوتأثیر پروژه روي فعالیت

پذیري پروژه در بعد تکمیل و اجراي پروژه نیز، ساختار سازمانی، عملکرد امور مالی و انعطاف

آوري و تحلیل شده و پیشنهادات ها جمعگیرد و در بعد ارزیابی، دادهمورد بررسی قرار می

.گرددبراي تحقیقات بعدي ارائه می

ن ایراد این مدل این است که پروژه مقدماتی را از این نظر که نیازهاي زنان را بشناسد تریمهم

در عین حال پراکندگی در آن زیاد . و براساس آن پروژه را پیش برد، در نظر نگرفته است

خواهد همه کارها را با یک ابزار روشی انجام دهد که در عمل غیرممکن بوده و مدل می

.خواهد بود

:ل موزرمد-ب

در این مدل هدف این است که با شناسایی دقیق وظایف زنان و مردان و سنجش آنان، یک 

و سپس براساس آن بتوان یک چهارچوب راهنما . الگوي مبتنی بر جنسیت استخراج شود

.هاي تحقیقاتی فراهم کردهاي توسعه و طرحبراي بازار کار، برنامه

جدول اول وظایف زنان . کنداز دو جدول استفاده می“ موزر”در تشریح این مدل باید گفت 

سپس هرکدام از . کندساعت شبانه روز مشخص می24و مردان را برحسب دقیقه در طول 

در این جدول نیز تولیدي، . شودوظایف زنان یا مردان مجدداً در جدول دوم گنجانده می

یا خاص بودن آن، زیستی یا بازتولیدي یا مدیریتی بودن وظیفه، داشتن پاداش و روزمره 

موزر معتقد است این جدول کمک . شودفرهنگی بودن و پایگاه پروژه مورد نظر شناسایی می

هاي نابرابر آنها مشخص شود و در کند که نمایی از روابط جنسیتی بین زن و مرد و حوزهمی

.هاي توسعه مورد توجه قرار گیردواقع به عنوان مبنایی براي طرح
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:دل آژانسهاي توسعه ايم-ج

در پروفیل . اي معموًال داراي چند پروفیل هستندهاي توسعههاي تحلیل جنسیتی آژانسمدل

شود، فعالیت افراد مورد مطالعه اعم از زن و مرد، پیر و جوان اول که پروفیل فعالیت نامیده می

این . شودابع سؤال میدر پروفیل دوم، میزان دسترسی افراد به من. شودو کودکان پرسیده می

سپس میزان کنترل افراد . منابع معموًال شامل زمین، اعتبار، درآمد، آموزش و زمان هستند

بدین ترتیب نیازهاي افراد نیز مشخص . گیردمختلف نسبت به این منابع مورد سؤال قرار می

هاي بین زن و تها، تفاوبنديهاي اجتماعی که منجر به تقسیمدر پروفیل سوم زمینه. گرددمی

در این پروفیل در واقع از عوامل و . شونداند، شناسایی میهاي قبلی شدهمرد در پروفیل

در پروفیل . شودروندهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی براي تحلیل وضع موجود استفاده می

کننده براي بهبود موقعیت زنان و مردان شناسایی شده و سپس فعالیتبعدي نهادهاي تقویت

.شودایشان ارزیابی می

:هاي تحلیل روابط اجتماعیمدل-د

ها از مطالعه بین فردي فراتر این مدل: باید گفت“ تحلیل روابط اجتماعی”هاي در معرفی مدل

ماتریس تحلیل جنسیتی یک مدل . رفته و سعی دارند سطح تحلیل را به جامعۀ بزرگتر بکشانند

با استفاده . تحلیل مسائل جنسیتی در طول زمان بپردازدروابط اجتماعی است که سعی دارد به

توان یک محاسبه منحصر به فرد از مسائل جنسیتی به دست آورد و ظرفیت از این مدل می

این ماتریس نوعی ابزار تحلیل جنسیتی است که .تحلیل جنسیتی را در سطح عام فراتر نمود

، منابع، زمان و مقوالت فرهنگی پس از انجام کند و تغییرات نیروي کارپروژه را ارزیابی می

.شودپروژه، براساس اهداف پروژه توسط این ماتریس سنجیده می
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:مدل توانمندسازي-ه

ها براي کنترل زندگی شخصی میتوان دراین مدل، توانمندسازي را به معناي افزایش فرصت

گیري، ردد در فرد قدرت تصمیمگکند که توانمندسازي باعث میاین مدل بیان می. تعریف کرد

سازي، مذاکره دربارة مباحث جدید و قدرت درونی براي مبارزه با سنن ابراز و بیان برنامه

.قدیمی افزایش یابد

و جنسیت ارائه هاي توانمندسازيدر واقع مکانیزمی را براي ارزیابی برنامهمدل توانمندسازي

.دهدی پروژه را مورد سنجش قرار میدهد که با هفت سؤال اساسی تأثیر جنسیتمی

هدف از تحلیل جنسیتی 

به دست آوردن منابع علمی و اطالعات مبتنی بر جنسیت ·

حصول اطمینان از توسعه متوازن هر دو جنس·

کاهش اثرات منفی اجتماعی·

ارزش گذاري موفقیت ها·

برجسته شدن تاثیرات مثبت در اجتماع·

.از منابع و دست داشته ها) زنان ومردان(ی ایجاد شرایط استفاده صحیح و همگان·

حلیل جنسیتی با استفاده از یک چارچوپ که قبال آزمایش شده و جهت گرد آوري اطالعات ت

این چار چوب را برنامه سازان، پالیسی سازان، .الزم مفید تشخیص داده شده انجام می شود

این متد را در هر بخش همچنیند،  مدیران برنامه و پروژه ها در برنامه هاي شان بکار میبرن

.می توان استفاده کرددیگر نیز 
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Gender Stereotype -کلیشه هاي جنسیتی-7

دیدگاههاي ثابت اجتماعی در مورد این که زنان و مردان چگونه رفتار می کنند و چه 

فظت می کنند مثال عموما زنان از اطفال محا. کارهایی را باید در سطح اجتماع به دوش گیرند

کلیشه هاي جنسیتی ریشه در آداب، . و فقط مردان مسئولیت پول در آوردن را به دوش دارند

کلیشه هاي جنسیتی حدود و مرزها را بین دو جنس . رسوم و سنتهاي یک جامعه دارد

به . این کلیشه ها به نحوي بسیار عمیق با آداب اجتماعی توام است. مشخص می نمایید

.از این آداب واکنش بسیار شدید اجتماعی را در پی داردطوري که تخطی 

Gender Sensitivity-حساسیت جنسیتی-٨

حساسیت جنسیتی واکنشی است که یک اجتماع نسبت به کنش هاي مردان یا زنان آن جامعه 

قالب هاي . نسبت به بعضی از مسائل خاص و نو ظهور در آن جامعه از خود نشان می دهد

هر جامعه اي از طریق سنت، آداب، رسوم و فرهنگ آن جامعه تعریف شده جنسیتی براي 

حساسیت جنسیتی زبانی است در یک اجتماع سنی و نه لزوماً دینی که زنان و مردان را . است

از شکوفا شدن استعدادهاي نهفته شان باز می دارد و آنها نمی توانند فراتر از نقشهاي معین 

.شده اجتماعی را تجربه کنند
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Gender Mainstreaming -جنسیتی) شامل سازي(بستر سازي -9

براي اجراي توازن جنسیت به این مفهوم ) شامل و در نظر گرفتن آن(بستر سازي جنسیتی 

است که مشروعیت برابري جنسیت به عنوان یک ارزش بنیادین در گزینه هاي مختلف توسعه 

.و انکشاف و نیز درعمل منعکس شده باشد

. جنسیت فقط مسائل زنان نیست بلکه وابسته به اجتماع می باشدمسائل

اهداف برابري جنسیتی، بستر فعالیتهاي اقتصادي و سیاست گزاري اجتماعی را متحول می 

.سازد

برابري جنسیتی بیشتر از مرکز برنامه ریزي و فعالیتهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی پیگیري 

.اید در کانون این فعالیتها جاي گیردیعنی ب. می شود تا حاشیه آنها 

Gender socialization-جنسیتاجتماعی کردن -10

در حالت کلی، انسان موجودي اجتماعی است و نمیتواند بدور از همنوعان خود زندگی 

این شبکه می تواند . او به شبکه اجتماعی نیاز دارد. با دوام وبا کیفیتی را دنبال کند

نقشها و اما دوستان و جامعه اي باشد که او در آن زندگی می کندخانواده، اقوام و

این نقش ها و . مسوولیتها زنان و مردان در جوامع مختلف با یکدیگر فرق دارند

مثال در . مسوولیت ها نتیجه کیفیت اجتماعی شدن زنان و مردان  در هر فرهنگ است

ممکن است در جامعه اي دیگر یک فرهنگی صرفا مردان وظیفه اي را به دوش دارند که 

این تحت).  زنان در بسیاري از کشورهاي دیگرعسکري(.زنان نیز آن را اجرا نمایند

پروسه ي اجتماعی شدن  و تاثیر آن بر رفتار ما در خانواده، جامعه، مکتب و مقوله

.سازمانها بررسی میشود
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روژه ها تأثیر اجتماعی کردن جنسیت چگونه بر طراحی برنامه ها و پ-10-1

میگذارد؟ 

üبراي یک جنس خاصدر هم شکسته شدن حریم شغل ها :

سنت ها در اجتماع جنسیت یک شغل را تعیین می نمایید که به عنوان مثال فالن 

معمول در جوامع این است که فعالیتهایی که به . شغل مردان است و فالن شغل زنانه

.مانند کارهاي ساختمانی. ان استنیروي فیزیکی زیادي نیاز دارند مخصوص مرد

با پیدایش . بدوش مردان است... فیزیکی قوي مانند نگهبانی، کار ساختمانی و 

ماشین آالتی که انجام کار را براي کارگر ساده ساخته، زمینه اشتغال به این گونه 

.شغل ها براي هر دو جنس در سطح جامعه فراهم شده است

üدر باال ذکر آن آمد سنت ها و آداب و رسوم همان گونه که:طراحی پروژه ها

اجتماعی گاهی برخی از پروژه هاي اجتماعی را چنان طراحی می نماید که نیروي 

به عنوان مثال در برخی . کاري در آن پروژه فقط از یک قشر خاص تامین می گردد

. از کشورها عسکري فقط در حیطه مردان است

üوتصمیم گیرنده .  ان جوامع مرد ها بوده انداز گذشته ها، حاکم:اداره ي حکومت

با تعریف مجدد . هاي اصلی در  سطوح باالي سیاسی را مردان تشکیل می داده اند

. نقشها تقسیم قدرت سیاسی میان هر دو جنس امکان پذیر خواهد بود

اجتماعی کردن جنسیت چه تاثیري بر انتخاب شغل دارد؟-10-2

ü در اکثر جوامع شغل ... مثال پرستاري، آشپزي و. هستندشغل ها در اجتماعات قالبی

. هایی زنانه محسوب می شوند

ü با پیشرفت علم و تکنولوژي و ساخت ماشین آالت کمکی، دیگر شغل هاي شاقه

.مثل کارهاي ساختمانی فقط مخصوص مردان نخواهد بود
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تاریخچه جندر و درونماي آن -11

این مفهوم با . ذشت زمان تحول و تکامل یافته استبا گ) جندر(می توان گفت که جنسیت 

شکل گیري نهضت هاي زنان در جهت دفاع از حقوقشان متولد شده و با تکامل و توسعه این 

این امر همچنان پا به پاي . نهضت ها به مرور زمان متحول شده به خود شکل و نظم می دهد

گذشت زمان و اخذ تجربیات نو، این جنبش هاي تساوي خواهانه تا به امروز پیش رفته با

جندر نیز متحول شده و در هر برهه ي زمانی  شکلی مناسب با حرکات اجتماعی آن دوره به 

. خود می دهد

. چهار دوره ي زیر در تاریخ جنسیت مشاهده میشود

توجه . در مورد این دهه میتوان گفت تحرکات زنان کانالیزه می شوند-1960دهه ·

می توان . نگرانی هاي این سازمان دقیقاً متوجه این حرکات می باشدسازمان ملل و

گفت تحرکاتی که در طول ده هاي گذشته جامعه انسانی مغرب زمین را آبستن 

. کرده بود» جندر و فمنیسم -به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان« پدیده اي به نام 

ر این دهه جنبش هاي د. در این دهه شاهد تولد این پدیده در سطح اجتماع بود

دولتها نگرانی هاي خود را از پدیده اي که در . آزادي خواهانه زنان زیاد شده است

گرایشهاي جنسیتی به شکل قابل مالحضه اي در اروپا و . حال وقوع است را دارند

اولین  تحرکات زنان از کمبود حقوق آنان نسبت به . آمریکا قد علم کرده است

اما این خواسته ها به مرور زمان و . بی و آمریکا شروع شدمردان در کشورهاي غر

در این دهه به نهایت خود رسید در اثر این تحرکات اجتاعی کم کم وجود نهاد هاي 

حمایتی احساس شد و اینگونه بود که نهادهاي دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر پا 

ته نیروي هاي این نهادها این گونه حرکات را منسجم ساخ. به میدان  گذاشت

این نهاد ها مظاهرات هاي . مخالف و اپوزیسیون را در مقابل دولتها تشکیل دادند

و تبلیغات در جهت احقاق حقوق زنان را منسجم ساخته . متعددي را ایجاد کردند

این نهادها باب گفتگو را با دولتها باز نموده مستقیما از حقوق . آن را کالیزه کردند
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خواهان حقوق قانونی وحقه زنان بودند از جمله این حقوق . دزنان دفاع می نمودن

تساوي قانونی مرد و زن را در مقابل قانون، تعادل معاشات بین مردان و زنان، ایجاد 

شرایط مناسب براي کاریابی زنان در سطح اجتماع و خالصه خواهان در دست رس 

.قرار گرفتن کلیه منابع موجود براي زنان بودند

در این دهه نهادهاي دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر -ویژه زناندهه:1970هه د·

تقریبا به یک مسئله می اندیشیدند و آن مسئله زنان بود و حقوق وآزادي هایی که 

این همکاري هاي در مسائل زنان باعث ایجادي حرکتی . این جنبش ها می خواستند

ایجاد گران و کارشناسان این ه کتا جایی. شدیدا رو به توسعه در جوامع غربی شد

تیوري، پیوسته براي شامل ساختن زنان در تمام عرصه هاي اجتماعی ، اقتصادي و 

کردند و این جنبش دست آورد هاي چشمگیري را نیز همراه می سیاسی داد خواهی 

آمریکا براي راي دهی ، ایجاد کنگره ي که می توان از راه یابی زنان به . داشت

دهه بنام دهه زنان یاد کرد و این ملل براي زنان ، نامگذاري کمیسیون خاص

آن . خالصه این جنبش توانست به ضروریات عملی و کارکردي زنان پاسخ گو باشد

از غذا ، صحت ، سرپناه ، تعلیم ، و دسترسی به منابع مثل بودند ضروریات عبارت 

باعث ایجاد دیگر ت تغییراایندنبالبه این جنبش ها.زمین و امتیازات دیگر 

می کهشددر سیاست ها و قوانین مختلف کشور هاي اروپایی و آمریکایی تغییراتی 

. به عنوان نمونه یاد آوري نماییمآمریکا نگره ي تغییر در موارد تقنینی کتوانیم از 

در این دوره سهم گیري زنان در . اجتماعی استانکشافاین دهه، دهه ي توسعه و

تاکید فراوانی تماعی و مسائل توسعه اجتماعی از اهم مسائل بوده و فعالیت هاي اج

پروگرام هاي جدا گانه . انکشاف بوده استمسائل در باره شامل ساختن زنان در

.نامیدند» زنان در توسعه«این رویکرد را . براي زنان طرح و اجرا شد

از جندر براي شامل استفاده . کنار گذاشته شد"زن در توسعه"رویکرد :   1980دهه ·

ساختن نظریات و نگرانی هاي هردو جنس زن و مرد در برنامه ها و فعالیت هاي 

» زن درتوسعه«و دلیل آن را می توان در شکست در روند .انکشافی شروع شد
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اما . زنان در دهه گذشته تقریبا امتیازات زیادي به دست آورده بودند. جستجو نمود

کارشناسان یک دلیل آن را در ایجاد فاصله . نرسیده بودندبه یکسانی با مردان جامعه 

از این به بعد سعی در استفاده از روشی نظام مند شد که . بین زنان و مردان یافتند

بتواند زنان و مردان را در کنار یکدیگر و نه با ایجاد فاصله بین آنها به انکشاف 

انکشاف پدیده اي جدیدي در نتیجه سعی و تالش کارشناسان بخش . پایدار برساند

این تیوري یا روند در باره روابط . نام داشت ، روي کار آمد"در توسعهجندر"که 

، مسؤلیت ها ، ونقش هاي مردان و زنان در یک اجتماع بحث می کند و به این 

عقیده است که با وجود اینکه مردان و زنان ضروریات و مشکالت مختلف دارند 

در این روي .ی برسندبه انکشاف اجتماعو در کنار یکدیگر در اجتماعمی توانند 

این تیوري نوعیت و چگونگی . داشته باشندسهم فعال کرد زنان و مردان هر دو باید 

اعتقاد در این روند بر . می گرفتروابط میان مردان و زنان یک اجتماع را به بحث

که اجتماع براي ست ی اتمام مسؤلیت ها و نقش هایبه مهنايکه جندر این بود 

به گذشت شرایط و حاالت مختلف اجتماعی ، و نظراست زنان و مردان تعین کرده 

.اقتصادي ، سیاسی و فرهنگی قابل تغیر نیز می باشد

در این دوره جوامع بشري یک دهه تجربه موفقانه را پشت سر گذاشته :  1990دهه ·

. مثبت خود را نشان داده استتا جایی کارآیی » جندر در توسعه « است برنامه 

(توسعه متناسب بین هر دو جنسبرنامه هاي. بنابراین باید آن برنامه ها توسعه یابد

معادل "زن در توسعه"اما اصطالح جندر به دلیل رویکرد قبلی . شروع شد)جندر

چرا که در آن رویکرد تاکید بیشتر در مورد فعالیت هاي زنان . زنان پنداشته می شد

.استبوده

می توان گفت که فعالیت ها در این دهه نیز به دنباله حرکات دو دهه :  2000دهه ·

تاکید برزن و مرد است و طراحی پالیسی جندر که به در این دهه نیز . قبلی است

موضوع و عوامل عدم توازن جنسیتی در انکشاف می پردازد و عدالت جنسیتی و 

.مایدنهادینه شدن آن را حمایت و ترویج می ن
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:»زنان در توسعه«خصوصیات پروژه هاي -11-1

گفتیم که روي کرد زنان در توسعه اولین حرکت تقریبا افراطی در خصوص زنان در مغرب 

میالدي به وقوع پیوست براي اخذ راه کارهاي مناسب در 1970زمین بود که در دهه 

حال به بررسی . اشدخصوص جنسیت بررسی تاریخ گذشته می تواند راه گشاي امروزي ما ب

.نقاط ضعف و قوت این روي کرد میپردازیم

: نقاط ضعف

.گروه مورد هدف فقط زنان بودند·

.در این روي کرد هیچ توجهی به مردان نشده بود·

فعالیت ها فقط به منظور حل مشکالت زنان بود و به مسائلی باالتر از آن فکر نمی ·

.شد

.و پالنی دراز مدت در دست نبود. فقط به نیازهاي کوتاه مدت فکر می شد·

.به نیازهاي اساسی زنان توجه نشده بود·

.توجه بیشتر به مسائل مالی و حل مشکالت اقتصادي زنان بود·

.به نیاز هاي اقتصادي زنان توجه جدي شده بود·

با وجود این که این روي کرد نقاط ضعف خاص خود را داشت اما وجود موانعی بر سر راه 

.  تاثیر آن را بیشتر به چالش خوانداین روي کرد

: این مسائل به شرح ذیل بودند-11-2

.میزان سواد زنان پائین بوده است·

.مردان فراموش شده و گاهی کارشکنی می کردند·

.مدیریت و استفاده از تکنالوژي هنوز در دست مردان بودند·

د، تقسیم کار و فاکتورها و عوامل فرهنگی نقش هاي جندر در نظر گرفته نشدن·

.ارتباط قدرت نیز فراموش شده بود

.پروژه ها و فعالیت ها توسط تمویل کننده ها تعیین می شد·
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:مقایسه ي دو رویکرد اجتماعی-11-3

).جنسیت در توسعه(–1980و )زنان در توسعه (–1970دهه هاي

تمرکز مطلق بر زنان 1970در روي کرد زنان در توسعه دردهه : از نظر نوع فعالیت -الف

زنان مستقیما گروه مورد هدف در فعالیت هاي . است مردان به فراموشی سپرده شده اند

ایجاد قدرت در 1980در حالی که در روي کرد جنسیت در توسعه در دهه . اجتماعی است

در این دهه زنان یک دهه تبعیض مثبت به . زنان و توانمندي آنان مهم ترین هدف می باشد

گذاشته اند و از آن نتیجه اي را که باید و شاید بگیرند را اخذ نکرده خود را پشت سرنفع

و همگان در . بنابراین در این دهه روي کرد بر گذر نامتوازن از تبعیض بین دو جنس است. اند

.جهت توسعه متوازن در تالشند

ر فعالیت هاي اهداف د-1970در روي کرد زنان در توسعه دردهه : از نظر اهداف-ب

اما در .  اجتماعی بر طرف شدن مشکالت زنان است این اهداف همگی کوتاه مدت هستند

ارتباط میان زنان و مردان یکی از شاخصه هاي انکشاف اجتماعی محسوب می –1980دهه 

. شود و براي اهداف بلند مدت برنامه ریزي می شود

: بررسی مشکالت-ج

و در پی . نان می اندیشد توجه به مشکالت و نیازهاي زنان داردزنان در توسعه به محرومیت ز

فعاالن اجتماعی در این دهه بر این باورند که زنان در . برآورده ساختن این نیازهاي زنان است

. پروسه انکشاف هیچ نقشی ندارند و سعی بر نقش دادن آنها در فعالیت هاي اجتماعی دارند

عیین هدف و سیاست گذاري خاصی نیستیم فعاالن به چیزي در این دوره ما شاهد هیچ گونه ت

اما در روي . که نمی اندیشند پالن ریزي یک سیستم کارا در پروسه انکشاف اجتماعی است

آنان در این . کرد جندر در توسعه فعاالن اجتماعی به این ضعف هاي قبلی آگاهی یافته اند

ارتباط نامتوازن قبلی جاي . و مردان هستنددهه بیشتر به دنبال انکشاف متوازن و همگون زنان

می توان گفت در این دوره زنان و مردان در . خود را به یک رابطه معقول و منظم داده است

. یک پروسه انکشاف عادالنه سهیم هستند
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نیازهاي استراتژیک نیازهایی . در پروسه جندر در توسعه به نیازهاي استراتژیک ارزش داده شد

موال در دراز مدت حاصل می شوند، در تمام سطح جامعه آن نیاز احساس می هستند که مع

شود اعم از زنان و مردان، این نیازها در بین گروههاي محروم بیشتر مشهود است، معموًال در 

جهت دست رسی به نیازهاي استراتژیک یک پالیسی مشخص مد نظر گرفته میشود گر چه 

پدیده هایی . ی شوند و نیاز به تحقیق و مطالعه دارنداین نیاز ها به آسانی تشخیص هم نم

.از این قبیل اند... چون رهایی از خشونت هاي رایج در جامعه و

تقسیم کار و خشونت علیه زنان :  برخی از مسایل جنسیتی
[

: سقف شیشه اي-12-ب

عبارت سقف شیشه اي براي توضیح موانع غیر قابل رویت، ناشی از یک مجموعه 

ساختارها در ادارات تحت تسلط مردان، بکار می رود که از رسیدن زنان به موقف هاي مغلق

پدیده مذکور تقریباً . بلند در زمینه هاي مدیریت و پستهاي معتبر اداري جلو گیري می نمایید

آمارها  . همه جه با وصف سطح بلند شایسته گی زنان و اجراآت کاري آنها، مستولی می باشد

شان داده که این امر حد اقل تا حدودي نتیجه تبعیض پایدار علیه زنان در کار و تحقیقات ن

.است

:تقسیم کار بر اساس جنسیت-13

بودن زن به او به عنوانی یک موجودآور خانواده و تلقی وابستهتعریف مرد به عنوان نان

در . شین استهاي پیخانواده گسترده و شرایط دههسنت هاي قدیمی و تبعی ، برخاسته از 

به -چه در کشورهاي صنعتی و چه کشورهاي در حال توسعه -حالی که آنچه شرایط فعلی 

بلکه زنان "آور ضرورتًا مرد نیستنان"اي است که دیگر دهد، تصویر بسیار پیچیدهدست می

در سطح اجتماعات. اندتري پیدا کردهدر بازار کار و در حیات اجتماعی حضور بیشتر و فعال

و اشکال جدیدي از به جاي خانواده هاي گسترده نشسته استايخانواده هستهانسانی 

. خانواده به ویژه در کشورهاي صنعتی به وجود آمده و در حال رشد است
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در . سازدپذیر میاند و این موضوع زنان را آسیبجوامع زیادي نیز با افزایش نرخ طالق مواجه

از کودکان مسؤولند، فرصت حضور در بازار کار را به منظور جوامعی که زنان براي مراقبت 

و کودك (در سراسر جهان نرخ خانوارهاي زن سرپرست . دهندپرورش کودکان از دست می

رود جمعیت رو به سالمندي می. رو به افزایش است) سرپرست در کشورهاي در حال توسعه

. کنندنیز از مردان فقیر کمی بیشتر عمر میاز این رو زنان فقیر. زیندو زنان بیشتر از مردان می

نا امنی . هاي ویژه استامنیاي از نابیوگی تجربه مشابه اکثر زنان متأهل است که بیانگر رشته

کرد و از دست دادن احترام کسب می) آورنان(از دست دادن درآمدي که شوهر هایی همچون 

. و پایگاه در درون خانواده

درصد نیروي کار کشور در بخش غیررسمی فعالند، و با توجه به 60زبیش ادر افغانستان

افزایش نرخ مشارکت اقتصادي زنان و نیز شرایط محدود بازار کار و عوامل محدود کننده 

غیررسمی روند رو به افزایشی رسمی و رود، سهم زنان در بازار کار مضاعف زنان، انتظار می

آمیز اما مایت از زنان از طریق پایگاه وابسته آنان تبعیضح"هاي قدیمزمان"در . اشته باشدد

آمیز و هم ناکارا اکنون با درصد فزاینده فروپاشی خانواده این حقوق هم تبعیض. کارا بود

. هستند

هاي شدیدي مواجه هستند که مانع ویژه در کشورهاي در حال توسعه با محدودیتزنان به

ها، نقش سنتی زنان در جامعه و تصور نخستین این محدودیت. شوداز مشارکت فعال آنان می

. غلط در مورد غیرمولد بودن آنهاست و اینکه باید صرفاً به انجام وظایف خانوادگی بپردازند

ها و شود، انتخاب فرصتاي زنان در جهان کسب و کار میاین امر باعث حضور حاشیه

اصلی مسئولیت سنگین و محدودیت سازد و ریشۀ تصدي مشاغل اقتصادي را محدود می

هاي درآمدزا همراه با انجام وظایف مادري و مرتب انجام فعالیت. باشدزمانی براي زنان می

گیرد، غالباً وقت و انرژي کافی براي زنان در مجامع و کردن خانه که بدون دستمزد انجام می

گذاردها باقی نمیانجام سایر مسئولیت

ن مسائل تا به امروز پیشرفت هاي زیادي در ضمینه بسط حقوق کار زنان اما با توجه به همه ای

و حضور آنها در عرصه استخدام با معاش صورت گرفته، ولی زنان هنوز هم نسبت به همتا 



143شریعت، جنسیتزن،

استخدام زنان هنوز در کارهاي غیر . هاي ذکورشان خود را بسیار آسیب پذیر می یابند

امکانات اجتماعی که آنها را قادر می سازد تا . معیاري، کم مهارت با عاید کم معمول است

زندگی خود را همچون مردان و در سطحی مساوي با مردان عیار سازند کمتر در اختیار این 

کشوري، و پست هاي تصمیم گیري بسیار - تعداد زنان در پستهاي مهم اداري. قشر می باشد

اند و زنان در خانه به اداره امور در اکثر نقاط جهان مردان هنوز نان آور خانه . اندك است

.به آنها اجازه فعالیت دربیرون از منزل کمتر داده می شود. منزل می پردازند

امروزه ساختار خانوده در اکثر نقاط جهان تغییر کرده یکی از این تغییرات افزایش روز افزون 

خارج زندگی خانواده مسلم است این مادران مجرد به یگانه تامین کننده م. مجرد استمادران 

مبدل می گردند و این در حالی است که عدم تساوي جنسیتی در رابطه با توزیع عادالنه کار 

.بین طبقه ذکور و اناث در اجتماعات انسانی بی داد می کند

تر از همه نبود عالوه بر این زنان به علت شرایط نابرابر بازار کار، مهارت پایین و مهم

هاي خانوادگی که در جهان سوم عمدتاً بر ی کار با شرایط و مسؤولیتسازگاري بازار رسم

ها و اقتصاد غیررسمی عهده زنان است، بیش از مردان از بازار رسمی محروم شده و به فعالیت

اند و این خود بر سختی وضعیت زنان در بازار کار و در زندگی اجتماعی افزوده روي آورده

.است

به (ها پذیري افراد و گروهات اجتماعی و اقتصادي موجب آسیبدر حالی که به ویژه خطر

هاي شده، بیکاري آنان را در پی داشته و افراد بیشتري را به سوي فعالیت) ویژه زنان

سازد و به این دهد و آنان را از پوشش تأمین اجتماعی رسمی خارج میغیررسمی سوق می

. افزایدپذیري آنان میترتیب بر آسیب

راهبردي ) با سوگیري مثبت به زنان( جهانی براي تشویق و پیشبرد برابري جنسیتی بانک 

هاي کند که اولین جزء آن اصالح نهادها براي استقرار حقوق و فرصتگانه را پیشنهاد میسه

. برابر براي زنان و مردان است
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برابر را هایی براي منابع و مشارکت جزء دوم، ترویج توسعه اقتصادي با تقویت مشوق

قسمت سوم این راهبرد، اتخاذ اقداماتی فعال براي مواجهه با اختالفات ماندگار . گیرددربرمی

. در تسلط بر منابع برخورداري از مشارکت سیاسی است

: کندبانک جهانی براي تشویق برابري جنسیتی سه حوزه سیاستی را تعریف می

ظرفیت درآمدزایی که شامل آموزش، منابع تشویق برابري جنسیتی در دسترسی به منابع و -

. شود، اشتغال و سیاست بازار کار می)پس انداز و اعتبار(مالی 

هاي خانوادگی به وسیله زنان هاي فردي ایفاي نقشکاهش هزینه-

تدارك حمایت اجتماعی متناسب با جنسیت-

سازي و سازماندهی نیالمللی زنان در اشتغال غیررسمی، جهادر بررسی رویکرد ائتالف بین

مشهور است، یک WIEGOبنیاد شده و به 1997کنیم این ائتالف که در سال مشاهده می

. المللی براي حمایت از سازماندهی کارگران زن در بخش غیررسمی استهمگرایی بین

المللی هاي بینهاي کارگري موجود زنان را که برخی از آنها خود شبکهائتالف مذکور تشکل

یا کارگران خانگی، ) Home workers(یا شبکه خانه، ) Home net(ند همانند هست

)Street net(یا شبکه خیابان،

Pelf Employed women’s Association(SEWA-india(

. گیردرا در بر می"انجمن زنان خود اشتغال هندوستان"هاي ملی از قبیل یا اتحادیه

سازي و سازماندهی در دفاع از حقوق غیررسمی، جهانیالمللی زنان در اشتغال ائتالف بین

نامه مقاوله"المللی به ویژه در اصالح و انطباق زنان کارگر در بخش غیررسمی در سطح بین

المللی زنان در اشتغال غیررسمی، به اعتقاد ائتالف بین. مؤثر بوده است"کار خانگی

الیل زیر بایستی در اولویت قرار سازي و سازماندهی کارگران بخش غیررسمی به دجهانی

: گیرد
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. بخش غیررسمی پایدار و مستمر است-

این بخش در حال رشد است در حالی که بخش رسمی برحسب توانایی سازمانی رو به -

. افول است

.این دو فرآیند در کوتاه مدت و میان مدت به هم تنیده و از هم جدایی ناپذیرند-

. ی بخش رسمی به سازماندهی بخش غیررسمی بستگی دارددر نتیجه تثبیت سازمان-

به این ترتیب این ائتالف در رویکرد به حمایت و تأمین اجتماعی دو موضوع را در اولویت 

. دهد؛ این دو اولویت همان بخش غیررسمی و کارگران زن فعال در این بخش استقرار می

سازي و شتغال غیررسمی، جهانیالمللی زنان در ابه عبارت دیگر رویکرد ائتالف بین

سازماندهی به حمایت اجتماعی غیررسمی است که از شرایط و نیازهاي کارگران زن شاغل 

.هاي اجتماعی در این حوزه برخاسته استالمللی حمایتدر بخش غیررسمی و تجربیات بین

ش غیر به شکل منزوي و طرد شده، در بخ،زنان در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه

ها با تشریک مساعی در آن. کنندرسمی اقتصاد فعالیت دارند و دستمزد ناچیزي دریافت می

توانند به ابزاري براي نیل به اهداف و نیازهاي اقتصادي، هاي کوچک میقالب تعاونی

هاي اتحادیه زنان توان در دستاوردنمونۀ بارز آن را می. اجتماعی و سیاسی دسترسی پیدا کنند

. فرما در هند مشاهده نمودخویش

ILO– سازمان بین المللی کار در چهارمین کنفرانس بین المللی در باره زنان که در سال

در بیجینگ تدویر یافت در پی تالشهاي مکرر خویش در ارتباط با رعایت تساوي 1995

.تاکید ورزیدILOجنسیتی در توزیع کار و رعایت کنوانسیونهاي بنیادي 

اعالمیه سازمان 1998ن بین المللی کار در هشتاد و ششمین اجالس خویش در سال کنوانسیو

بین المللی کار در باره اصول اساسی و حقوق هنگام کار و اسناد متمم بعدي آنرا به تصویب 

در این اعالمیه تصریح گردیده که تمامی کشورها در ارتباط به رعایت اصول اساسی . رساند

یکی از مهم ترین این اصول، اصل رعایت توزیع کار بر اساس تساوي  و . کار مکلفیت دارند
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طور کلی داراي الزم به توضیح است که قوانین سازمان بین المللی کار به.جنسیتی می باشد

هستند یا به عبارتی مسئله جنسیت را یاد آور نشده این به معناي "طرفی جنسیتیبی"ویژگی 

.باشدسهم مساوي براي هر دو جنس می 

:خشونت جنسیتی-12

درتعریف خشونت آمده است:  خشونت چیست

هر نوع رفتار یا عملی که باعث آزار و اذیت روحی و یا جسمی انسان شود را خشونت « 

به بیان دیگر هر نوع تعرض به حقوق یک انسان خشونت محسوب می گردد چه . گویند

.»بالفعل باشد یا بالقوه

nن باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشدتعبیر خشونت علیه زنا:

خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک ) الف(

زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، نزدیکی بدون 

زنان، رضایت  توسط شوهر،  و بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار

خشونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می ) ب(

افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز 

آموزشی و جاهاي دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباري، 

وسط دولت انجام شود یا خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که ت) پ(

.نادیده گرفته شود
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انواع خشونت مبتنی بر جنسیت-الف-12

).لت و کوك کردن زنان توسط شوهران و اقوام شوهر( خشونت هاي فیزیکی-1

)فحش و دشنام دادن به خصوص به زنان توسط شوهرانشان(خشونت هاي لفظی-2

فتن درآمدهاي زنان توسط ندادن نفقه توسط شوهر، گر( خشونت هاي اقتصادي-3

).شوهر و یا خانواده

منع زنان از حضور در اجتماع، مکاتب، و کار بیرون از ( خشونت هاي اجتماعی-4

).منزل، نداشتن امنیت در جامعه

زدن بر چسب هاي نا مناسب به زنان مانند ناقص العقل ( خشونت هاي فرهنگی -5

....)بودن، سیاه سر، عاجزه،و

در صورت کوچکترین نا مالیمات از طرف زن به او (  روانیخشونت هاي-6

).نسبتهاي نا روایی داده می شود

).عدم دسترسی راحت و آسان زنان به محاکم( خشونت هاي قضایی-7

).ترك خانواده توسط مرد به دلیل نفرت از زنش(خشونت هاي معنوي -8

اه تساوي و تعادل جنسیتینقطه مقابل دید گ-) مردساالري(پاتریارکالیزم -14

یک پدیده جهانی است که در اشکال و ابعاد متفاوت، ) مرد یا پدر ساالري(پاتریارکالیزم 

سیستمی که جامعه پاتریارکال بر آن بنا . در جامعه بشري را شکل می بخشدهنجارهاي غالب

ن مردان مستحق نهاده شده است، مجموعه اي از رویکردها و قراردادهاي اجتماعی اند که در آ

در بستر این قراردادها، هر گونه بهره . شمرده میشوند تا بر زنان اعمال حاکمیت نمایند

. پنداشته می شودتوسط مردان، حق طبیعی مردان برداري از زنان و ستم ورزي برآنها 

ین پاتریارکالیزم در افغانستان، آمیخته با سنت و آموزه هاي دینی است که در یک تعامل نماد

اما رفت و آمد ادیان مختلف و تاثرات آنها در . هنجارهاي غالب و حاکم جامعه راپی میریزد

اخالق و الگوهاي رفتاري مردم، پاتریارکالیزم را در افغانستان، به یک قرارداد ماندگار و مقدس 

د این قرارداتا خلط آموزه هاي دینی ادیان مختلف سبب گردیده . اجتماعی تبدیل کرده است

در تمام و در اشکال فرامین خداوندياجتماعی در بستر باور هاي دینی تقدیس گردیده
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. در کل دنیا و براي تمامی جوامع و در تمامی ادیان راه یابدمناسبات و تعامالت اجتماعی

زن و مرد، پاتریارکالیزم ، جنس یا همان تفاوت بیولوژیک درگستره ي باور و هنجارهاي 

مرد به عنوان موجود برتر، توانمند، الگو . شها و توانمندیهاي انسانی محسوب میگرددمعیار ارز

براي آن مرز -زن-ساز و معیار آفرین مستحق شمرده میشود تا بدون توجه به موجودي بنام 

زنان -در نظام پاتریارکالیزم.تعیین و تشخیص نمایند-و معیارهاي شخصیتی و اخالقی را

که تنها در جلوه گاهارزشهاي انسانی تصور میگردند فا قد بسیاري ازشانبدلیل زن بودن

رنگین نفسانی مردان، اهمیت و اعتبار می یابند و خارج از این میدان مغناطیسی، در حد یک 

در اشکال قراردادهاي زنده ء اندیشه هاي پاتریارکال. حیوان دست آموز نزول شان می کنند

ادبیات فارسی به عنوان بطور مثال؛ . عرصه هاي زنده گی تجلی گر انداجتماعی، در تمام

اندیشه هاي بخشی از میراث کهن و تسلسلی از ارزشهاي تاریخی ، پر است از شاعرانی که

و ناصر خسرو سعدي شیرازي.زن ستیزانه شان را در قالب کالم موزون عرضه کرده اند

اندرز گونه هاي ماندگار درنحو رفتار با ن شاعران اند کهقبادیانی ، دو نمونه ء برجسته از ای

که از آن جمله میتوان به این ابیات از ایشان دارند براي مردان - از آنانبهره برداري وزنان 

.                                                                                     اشاره کرد

که بانگ زن از وي نیاید بلندرایی ببنددري خرمی بر س

وگر نه تو درخانه بنشین چو زنچو زن راه بازار گیرد بزن

...................

دگرمرد گو الف مردي مزنچو در روي بیگانه خندید زن

چو بیرون شد از خانه در گور بادزبیگانه گان چشم زن کورباد
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).3(پارینه ناید به کارتقویمکهاي دوست هر نوبهارزن نو کن 

زنان را تا توانی مرده انگاربه گفتار زنان هرگز مکن کار

چرا مردان ره آنان گزینندزنان چون ناقصان عقل و دین اند

)4(قدم بر تارك این هردو بر زنمنه بر جان خود بار زرو زن

ادیان ابراهیمی اول مردان توسط خداوند آفریده شده است و زن را خداوند بعد از به باور

این داده ي دینی متاسفانه در عده اي این باور را ایجاد کرده است . آفرینش مرد آفریده است

در آموزه هاي دینی تقریبا در . زیرا اول و برتر آفریده شده اند.  که مردان از زنان برتري دارند

یان زنده جهان  مرد ملزم به حمایت از زن است در جامعه پاتریارکال، زنان موجود حقیر کل اد

فراهم که وظیفه ء اصلی آنان تولید نسل وپنداشته میشوندو انسانهاي ناقص العقل

زنان چنان حقیر، در گستره ء باورهاي پاتریارکال، شخصیت. مردان اندآسایش براي آوردن

را اغلبا براي تحقیر طرف مقابل در "زن"عبارتزش است که مردانبی اهمیت و کم ار

در جامعه پاتریارکال تبعیض . شجاعت و ابتکار است ، به کار می برندخصومت، که فاقد

. اعمال میگردددر محیط خانواده -جنسیت پدیده اي است که از همان آغاز تولد نوزاد دختر

که درصورت فضاي خانواده را فرا می گیرد شعف فراوان پسر باشد، شور اگر نوزاد خانواده 

اما نوزاد . توان اقتصادي، نذر ختنه سوري و شب نشینی هاي مفصل و مجلل را به همرا دارد

و نمی گردد و اغلب با اندوه اگر دختر باشد هیج گونه عالیمی از شادمانی مشاهده خانواده 

ت پاتریارکال، دختر جنس قابل معاوضه تلقی میگردد براي اینکه در سن. تاثر استقبال میگردد

.به کسی دیگر تعلق می گیرد سند مالکیت آن که در هنگام ازدواج 

چنانچه که در آغاز اشاره رفت، پاتریارکالیزم یک پدیده جهانی است که در اشکال و ابعاد 

س العمل طبیعی در جنبش هاي فمینیستی را باید عک. در جوامع انسانی عمل میگرددمتفاوت

تردیدي وجود ندارد که جنبش هاي فمینیستی . پاتریارکالیزم دانست برابر هنجارهاي 
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توانستند ،هنجارهاي پاتریارکالیزم را، در بسیاري از جوامع انسانی از اشکال خشونت بار آن 

لسفی که البته مکاتب ف. اجتماعی نمایندبیرون آورده و تعادل جنسیتی را وارد قرارداد هاي

تفکر جنبش هاي فمینیستی را بعد از رنسانس در مسیحیت، عرض اندام کردند، بستر اصلی

الگوهاي رفتاري انسانها در ) Socialconstructionism(از چشم انداز . فراهم آوردند

انسان . متقابل با همدیگر و در تعامل با سایر پدیده هاي اجتماعی شکل می گیرندروابط

اعی است که شخصیت و الگوهاي رفتاري او محصول قرار داد ها و آموزه هاي موجود اجتم

جنسیت و اخالق جنسیتی نیز پدیده اي .که در بستر آن اخالق متعارف را فرا میگیرداند 

به عبارت دیگر، یک زن باید . شکل می گیردها و آموزهقراردادهااست که در بستر همین

درجامعه، از او رایجاري را داشته باشد که جامعه و هنجارهايهمان الگوها و خصایل رفت

. انتظار دارد

یک قرارداد مقدس تبدیل گریده است به در افغانستانکهپاتریارکالیزمسنت و باورهاي

بیولوجیک تقاوتهاي را برمبناي و مردان، مرزها و معیارهاي اخالقی و شخصیتی زنان

بستري براي بسیاري از مصیبت ها و مقدس اجتماعی در واقع ین قرارداد هم. تعیین میکند

فرصت هر نوع تحول مثبت در زنده گی سیاه بختی هاي مردم این سرزمین پنداشته میشود که

دلیل اینکه مردان اما بهزنان در تولید سهیم اند-در نظام پاتریارکالیزم. استرا از آنان گرفته

جمع زیستی یکی از مشخصات بارز . حق مالکیت از آنان سلب می گرددموجود برتر اند، 

اندیشیدن را بصورت انفرادي، تضعیف می کند و فرد را در پاتریارکالیزم است که قدرت

بعنوان یک پاتریارکالیزم. شرایطی قرار میدهد که کمتر از توانمندیهاي فردي اش بهره گیرد

. اعتقادي تقدیس و نهادینه گردیده استرویکرد ماندگار در بستر باورهاي 
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