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 Social  اجتماعی

  
   معروفیدپلوم انجنير نسرين

  ٢٠١٧ اپريل ٠١
  

 مکن در اين چمنم سر زنش به خود روئی"
  "چنـانـکه پـرورشــم می دھنـد، مـی رويــم

  
ن ھزاران سال، کمتر تغييری در سرنوشت زنان به خصوص در کشور ھای که ديده می شود با وجود گذشتطوری 

تحت حاکميت دولتھای اسالمی، جوامع مذھب زده و زن ستيز شرقی زير سلطۀ عرف و فرھنگ مرد ساالر به وجود 

 .آمده است

  .به اين معنا که زنان ھنوز ھم محروم از حقوق و آزادی ھای فردی خود ھستند

، در شکل دھی ھويت زنان عوامل متفاوتی دخالت داشته که از جمله می توان عوامل فرھنگی، تا جائی که می دانيم

ھر يک از اين عوامل تأثير خود را در عقايد، باور ھا و آموزنده ھای دينی و مذھبی و . اجتماعی و سياسی را نام برد

ز اينرو گفته می توانيم که تأثيرات آن در ا. ی و خانوادگی داردئ قبيله ،یه ئ منطق،برداشتھا از آداب و رسوم شھری

 .شکل گيری شخصيت و ھويت افراد در مجموع به خصوص زنان محسوس و مشھود است

نوشت زنان است،  زنان در مجموع تحت تأثير قوانين و احکام سنتی سر که قوانين مردساالرانه حاکم بر ی در جوامع

 افکار اسارتبار جامعۀ مرد ساالر، پايبند به خرافات دينی و مذھبی، آنچه زنان با پيروی از. جامعه و خانواده قرار دارند

را که مرد ھا، فاميل، دين و آئين، عنعنات و کلتور و باالخره جامعه و دولتھا و نظامھا برای آنھا تعيين می نمايند، 

ين سنتی جامعه زندگانی می نمايند، زنانی که تحت قوان.  آن تطابق داده و از آن پيروی نمايندامجبور ھستند تا خود را ب

آنھا فداکار، از خود گذر، مطيع و . ًآنھا صرفا در کنج خانه نشسته و در خدمت شوھر، فرزند و فاميل قرار می گيرند

نقش آنھا محدود به ھمسر و مادر بودن است، لذا تحت  سلطۀ مرد ھا و فاميل . فرمانبردار و وابسته به مرد ھا می باشند

  . می کنندزندگانی 

باعث شده است تا زنان در بی ھويتی فردی و  ی مانند افغانستان عوامل زيادیئطوری که می دانيم در کشور ھا

سوادی، نابرابری ھای اجتماعی و دور نگھداشتن آنھا خارج از چار ديوار خانه  از جمله بی. اجتماعی زندگانی نمايند

دليل آن . ه حيث يک فرد مستقل ھويت فردی و اجتماعی خود را دارندزنان نمی دانند که به حيث يک انسان و ب. است

  که ازجامعه و خانوده بر آنھا یاز يک جانب عدم داشتن سواد و نا آگاھيست که باعث می شود تا زنان مطلق به اعمال

نواده، زنان در تحميل می شود خود را بدان تطابق بدھند و از جانب ديگر با شرايط حاکم در عرصۀ جامعه و محيط خا

زنان پذيرش خود را در اجتماع و فاميل . صدد اند تا از افکار و نظرات و پيشنھادات شوھر و فاميل پيروی نمايند
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لذا . طوری که در ذھن آنھا تلقين شده است، فقط روی پيروی از احکامی می دانند که شوھر و فاميل صادر می کنند

شخصيت و ھويت زنان ھستند، تا بدين وسيله بتوانند  افکار و بينش آنھا را فاميل و جامعه  مشوق و محرک شکل دادن 

روی ھمين . داب و رسوم خانواده نگھدارندآ مرد ساالر، ۀبا در نظر داشت عنعنات و کلتور در چارچوب قوانين جامع

. اری می شودذده  پايه گجامعه و خانواۀ مناسبات است که اساس تفکر، انديشه و ديد زنان نسبت به معيار ھای داده شد

لذا با ھمچو يک طرز ديد و با ھمچو يک طرز تفکراست که خوب بودن و خراب بودن زنان را با معيار ارزش ھای 

در حقيت ھويت فردی و اجتماعی زنان . داده شدۀ سنتی جامعۀ مرد ساالر ارزيابی نموده و به آنھا ارزش قايل می شوند

شده، بدون اين که خود آنھا حق داشته باشند تا  در امور زندگانی به حيث يک انسان از جانب اجتماع و فاميل تعيين 

  . مستقل و آزاده تصميم بگيرند و مطابق به آن زندگانی نمايند

سوادی ونداشتن آگاھی زنان از ھويت فردی شان به حيث يک انسان وبه حيث يک فرد مستقل  ًطوری که قبال گفتيم بی

توانند خود را از دايرۀ ارزشھای داده شده خارج نمايند بلکه کوشش می کنند تا خود را به ننھا آنھا نه تباعث می شود که 

 . آنھا تطابق بدھند

 آنھا را با  ،ً که قبال تذکر رفت، زنان قادر نيستند تا ارزشھائی که معيار حيث و شخصيت جنسيتی خود زن است یبا داليل

 نمايند  وبا شناخت از ارزشھای جنسيتی خود، ھويت خود را به حيث يک انسان ارزشھای داده شده ای جامعه ارزيابی

  .به حيث يک فرد و به حيث يک زن درک نمايند

 که کسب کرده ی تجاربيم، در انبوهه ابستری که پرورش يافتدر در حالی که جھت ساختن ھويت خود می بايد بکوشيم  

د بينديشيم و آنھا را  معيار تالشھای خود جھت درک ھويت خود قرار ايم، به عمق انگيزه ھا، اميال و آرزو ھای خو

  .بدھيم

تا جائی که می دانيم ھويت دارای ابعاد و جنبه ھای مختلفی است و مھمترين بعد آن ھويت فردی و ھويت اجتماعی 

  .در اينجاست که ما بايد از ھمه اولتر تفاوت ھويت فردی و ھويت اجتماعی را بدانيم. است

شناخت فرد ازخود اوست .  فردی ما بر تفاوت شخص خود ما با ديگران است وآنچه شخص به آن شناخته می شودھويت

  . که بداند چه کسی ھست

که شناخت ما با جامعه است،  درک ما از ديگران است که آنھا کی ھستند و از جانب  ھويت اجتماعی عالوه بر اين

  . چيستانفراد ديگر و ا، از ما ديگر درک ديگران از خود شان

ھر کدام از زن و مرد به حيث دو فرد جداگانه وجوھی از ابعاد شخصيت خود را در جامعه و در راستای احياء خانواده 

زن و مرد ھر کدام  در . البته وجوھی از ابعاد شخصيت ھر کس مربوط به خود اوست و ربطی به خانواده ندارد. دارند

پس ما زنان نبايد فرديت خود را  در پيوند با ھمسر، فرزند، مادر، خواھر .  دارنددرون خود خصلت ھای فردی خود را

ولی اگر يک زن ھويت خود را تنھا .  جنبۀ فرديت خود را در مقابل خانواده نفی کنيمديدهو برادر و باقی اعضای فاميل 

ببيند، معلوم ..... را در خدمت به ھمسر، فرزند، مادر و خواھر و  و تنھا در حفظ پيوند با خانواده می داند و ارتباط آن

.. می شود که چنين طرز تفکر از بی ھويتی و عدم شناخت وی نسبت به خصلت ھای فردی، نياز ھا، اميال، آرزو ھا و 

ال ھای  دارای ايد،به کالم بھتر زن به حيث يک انسانی که خودش دارای طرز تفکر. وی به حيث جنس زن می باشد

   .، می بايد به خود بنگردی حق تعيين سرنوشت خود استو داراخودش، دارای نظرات، افکار و انديشه 

ًپيوند زن و مرد مخصوصا در ازدواج ھای سنتی به خصوص در کشور ھائی مانند افغانستان که قوانين مرد ساالرانه 

 زن می داند که بعد از ازدواج چه سرنوشتی در يک. ًحاکم است، عمدتا به اساس نقش ھای ھر دو ثابت استدر آن 

ًزندگانی زن در چارديوار خانه که اساسا با کار در خانه، اطاعت از ھمسر و اعضای فاميل و با بزرگ . انتظارش است
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مرد ھم مجبور است تا فاميل خود را تأمين اقتصادی کند و در کنار آن با .  کردن فرزندان پيوند خورده است، می باشد

  . مر و نھی حاکميت نمايدا

 و يا در چارچوپ رسم دھدمگر زنان آگاه ديگر به اساس آنچه فرھنگ و يا سرنوشت محتوم به آنھا تعيين و رھنمود می 

 از قبل با آن تعيين شده است، زندگانی نمی کنند و فقط خانه سنتاز ديد و رواجھا و عنعنات و کلتور که نقش زنان 

 نمی ب و در خدمت ھمسر قرار داشتن نھايت آرزو و کمال زنان آگاه و متکی به خود محسوداری ، فرزند بزرگ کردن

  .شود

اما موضوعی . درست است که يک زن و يک مرد در مقابل يکديگر و در مقابل خانواده احساس مسؤوليت می کنند

ن زن و مرد برقرار می شود که که با ازدواج تعھداتی ميا اين. ًاست که کامال با ھويت فردی زن و مرد متفاوت است

بايد سنگ تھداب ھمکاری ھا و به عھده گرفتن مسؤوليتھای بعدی رابا آن گذاشت و آنھم در ھمسوئی با يکديگر، چه در 

  .ًتصاميم و مسؤوليتھای فردی و چه ھم در تصاميم و مسؤوليتھای خانوادگی است، مشترکا بايد عمل کرد

نستان يک زن از طريق عشق و محبت، کار وخدمت به ھمسر، فرزند، مادر و خواھر،  مانند افغایکه در جوامع اما اين

می خواھد تا خود را در پيوند به آنھا  پيدا نمايد و موجوديت خود را تثبيت نمايد، به نظر من فقط نداشتن درک از ھويت 

 در قبول به عھده گرفتن ، ھمسرشرا در قبول تمنا ھای خود به حيث يک فرد جداگانه و مستقل است، که می خواھد آن

مرد ھم در پذيرش تمنا ھای خود از جانب زن، وی را .   در قبول رسيدگی به اعضای فاميل پيدا کند،وظايف در خانه

کم نيستند زنانی که اعتقاد . کمک می کند و می گذارد تا زندگانی زن با گرفتن مسؤوليت ادارۀ خانه و خانواده بگذرد

 حيث ھمسرخوب و فرمانبردار و به حيث مادر غمخوار و به حيث عضوء ايدال فاميل توانسته اند به دارند که آنھا به

چنين اھدافی است که زن با تمام وجود خواسته ھای مرد و فاميل را عامل تحقق در راستای . موفقيت بزرگ دست بيابند

ً برای خود خودداری می کند و اکثرا حتا  وی از تقاضاھای مستقل. نشاط و معنا دار کردن زندگانی خود می داند

ًارزشی به آنھا قايل نمی شود و مرد ھم عمال که مزۀ اين نوع زندگانی را چشيده به آسانی نمی تواند از آن دست بردارد، 

اينجاست که چه زن بخواھد و چه ھم نخواھد، روز تا روز تضاد درونی وی حاد شده به . لذا سعی در حفظ آن می دارد

. که چرا بايد يک مرد دستور بدھد ولی من دستور ندھم: به طور مثال که بار ھا برايش سؤال پيدا می شود، يقين

اينجاست که باعث ناراحتی و نا رضايتی وی شده و اما چون از نظر روحی ھويت مستقل از مرد را نمی تواند، داشته 

در چنين . ، مادر است يا پدرد که زن است و يا مرداينجاست که زن نمی دان. باشد، لذا زن را به ھويتی می کشاند

 وی با ھمسر و یحالتيست که وی نمی تواند با خودش سازش نمايد، لذا نا سازگاری زن با خودش منجر به برخورد ھا

  برخوردھا با مرد شوند و ازمانعًطوری که می دانيم باز ھم اکثرا زنان ھستند که تالش می ورزند تا . فاميل می گردد

 که ميان ھر دو به وجود می آيد، زن جزئی ترين اعتراض بدان نمی یبا وجود اختالفات. جنگ و جدال  خودداری نمايند

که بتواند ھويت خود را به حيث فرد مستقل از شوھر، فرزند  و خانواده  لذا تملک مرد بر زن، زن را مجال اين. کند

  .دريابد، ناممکن می سازد

ھويت زن فقط . وظايفی است که وی در مقابل شوھر، فرزند و اعضای فاميل انجام می دھدھويت يک زن، مستقل از 

در انجام وظايفی است که وی طبق اميال و خواسته ھای فردی خود به حيث يک انسان مستقل و آزاده تصميم بگيرد 

آنوقت است که يک . فرزند و فاميلومطابق  به آن زندگانی نمايد و  نه در پيوند با انجام اميال و خواسته ھای ھمسر و 

  .زن با ھويت است

ھرچند ميزان . ی جنسيتی و سنتی داردئناگفته نماند که سواد و تحصيالت بيشترين تأثير را در برابر باور ھای کليشه 

. ست آنھا به زندگی بيشتر ایسواد و تحصيل زنان باالتر باشد، ميزان رضايت از زندگی و تحقق ايدال ھا و خواسته ھا
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 بتواند با ھويت  فردی خود طوری عصریبا وجود آنھم به ندرت ديده شده است که حتا يک زن آگاه، تحصيل کرده و 

 .ًکه قبال تذکر رفت، زندگانی نمايد

  :به بيان شاعر

  " چنـانـکه پـرورشــم می دھنـد، مـی رويــم  مکن در اين چمنم سر زنش به خود روئی"
  

******  

از دوستانم روی مسألۀ ھويت زن جرو بحثی داشتيم که مباحثۀ ما باعث شد تا به سرودن شعری که چندی قبل با يکی 

  . محتوای آن خارج از اين نوشته نيست، بپردازم

  دند بيابن را در کجا می توان"گم شدگی"د که خود  ند و نمی دانن دار"خود گم شده" ھويت  فرد انزنبرخی از  با تأسف

  

 
 


