
های خشونت سیاسی علیه زنان از ها و جلوهبررسی خاستگاه 

 مدرنمنظر فمینیزم پست

 -مورد پژوهشی زنان افغان-

 سلیمان ارجمند رشیدی گان: نویسنده
 و فردینا سروش 

 چکیده
امروزه بحثهای متنوعی پیرامون خشونت سیاسی علیه زنان مطرح است؛ اما روند رو بهه ردهد ا ه  

اسهت   -به عنوان راهکارههای ماهارزاتی علیهه  ن -پد ده حاکی از ناکامی تحلیلها و فعالیتهای سیاسی
فرهنگی  ن سنتی  است؛ اما مدل دولت -افغانستان به عنوان کشوری که عموماً ز رساختهای اجتماعی

-اهلل خان در ا   کشور مطرح گرد د و ا ه   را هس سیاسهی دلیهی  سهی ملت مدرن از زمان امان -
پذ ری بیشتر زنان افغان و خشونت علیه  نها است؛ بر ا   اساس، سوال ا   است که خواسهتگاه الهلی 

های  ن را مهورد بازدناسهی اهرار داد  توان جلوهخشونت سیاسی علیه زنان افغان چیست و چگونه می
مدرن و روش تااردناسی، استدالل گرد ده است کهه او،، در ا   نودته با رهیافت نظری فمینیزم پست

فلسفی مدرن اسهت کهه اسهاس  ن  -خواستگاه اللی خشونت سیاسی علیه زنان افغان، گفتمان سیاسی
دهی نابرابر ها و ظلم جنسیتی، مواجه  زنهان افغهان بها مردانه است و  کی از فکتورها در ا جاد و دکی

نمود پیهدا میکنهد و بهه لهورت بنیهادی بها روش دهر ی «  ادرت«معرفت مردانه است که به عنوان 
)گفتمانی( علیه  نها اعمال میشود  ثانیاً، ا نکه امروزه در افغانستان نهادهای مدافع حقوق بشر به کمه  

از زنان حما ت میکنند؛ اما خواستگاه ا   حما ت، ادرتی است که در انحصار مردان ارار دارد  دولت
و عالوه بر اعمال گفتمانی، از  ر ق سازمان دولت نیز علیه زنان استفاده میشود  لذا مهشارکت سیاسهی 



بهرای زنهان ا ه   -به عنوان بخشی از فعالیتهای سیستم دولتی و در مقام روش سازمانی اعمال ادرت -
توان  ن را تیاتهر جمعی است به نام سیاست که به میداری دستزا است و در وااع خانهکشور خشونت

 های غیر محسوس خشونت سیاسی علیه  نها دانست جلوه
مدرن، امنیتت، هوتتت گفتمان مدرن، قدرت، خشونت گفتمانی، فمینیزم پست:  مفاهیم اساسی

 زنانه، زنان افغان.
 مقدمه

در    )Renaissance( هی پیهشامدرن بهر اثهر جناهس نوزا هیامروزه و پس از فرسا س بافت اند شه
غرب، حجم عظیمی از متون و فعالیتهای اجتماعی پیرامون خشونت علیه زنان به ثات رسهیده اسهت  از 
جمله مااحثی که در مورد خشونت علیه زنهان مطهرح اسهت، خهشونت سیاسهی اسهت  ا ه  حجهم از 
کارهای پژوهشی و فعالیت جناشهای متعدد اجتماعی اساسهاً در برابهر سهیی عظیهم رفتارههای سیاسهی 

رغهم ا ه  ناخودا ند علیه ا   اشر از جوامع بوده که با تالش ز ادی نهیز انجهام دهده اسهت؛ امها علهی
تالدهای اجتماعی و اکادمی  در جهت رفع و تحد د ا   پد ده، رونهد مزبهور کماکهان ادامهه دارد؛ 

ستیزانه در بیه  جوامهع مختله  چنانچه امروزه به لورت پا دار داهد گسترش مفاهیم و رفتارهای زن
به دلیی بافت اجتماعی/ فرهنگهی سهنتی در کنهار تالهور سهاختار   –هستیم  افغانستان کشوری است که 
زنان بها دهدت بیهشتری بها خهشونت سیاسهی دسهت بهه  -اهلل خانسیاسی مدرن از زمان حکومت امان

های مختل  و در حالتهای گونهاگون بهه گهسترش خهود ادامهه داده اند و ا   روند  ی دورانگر اان
است؛ بر ا   اساس پرسشی که مطرح میگردد ا   است که خواسهتگاه الهلی خهشونت سیاسهی علیهه 

های  ن را مورد بازدناسی ارار داد  بر اساس ا   سهوال، در توان جلوهزنان افغان چیست و چگونه می
سیاسهی  -ههای اجتمهاعیا   نودتار تالش خواهد دد تا ضم  اداره به جر ان کلی مطالعات و فعالیت

های غیر محسوس خشونت سیاسی علیه زنهان افغهان بها اتکها  بهه اللی و جلوه محورانه، خواستگاهزن
به عنهوان  کهی از رودههای تحلیهی کیفهی و  -مدرن و روش تااردناسی رهیافت نظری فمینیزم پست

 مورد بازنگری ارار گیرد   -غیراثااتی مطالعات فلسف  سیاسی 
، تحهوالت و )Feminism( محهوریجهت انجام ا   کار، در اسمت نخست به معرفی جناهس زن

 Postmodern( )  «مهدرنفمینهیزم پهست«گسستهای تار خی و رهیافتهای مطالعهاتی  ن،  را  کلهی 

Feminism(   و نیز روش)»تااردناسی«  (Sociology  پرداخته خواهد دد  در اسمت بعدی، مفههوم )
بررسی میشود و به همی  ترتی  اسمت سوم نودهتار حهاوی مطاله    «خشونت سیاسی«و   «امنیت«

توانهد ضهم         گهیری خواههد دهد کهه مهیبنهدی و نتیجههاللی نودتار خواهد بود  نها تاً مطال  جمهع
 -دناسی بکری جهت تأمی  نسای حقوق زنهانمعرفت -زدا ی فلسف  مسلط مدرن، راهکار هستیافسانه
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 بادد       -افغان
 چارچوب نظری و روش استدالل

های نظری جناس مدرن مطرح میشود که  کی از داخها   نودتار در چارچوب  را  فمینیزم پست
تهوان بهه عنهوان  کهی از جنجهال برانگیزتهر   جناهشهای است  جناس فیمنیزم را مهی«  زن محوری« 

سیاسی و فکری اهرن بیهستم در سهطه جههان دانهست؛ چنانچهه بهسیاری از دگرگونیههای  -اجتماعی
نادی از ا   جناهس و فعالیتههای  ن  -در وهل  نخست  -اجتماعی، سیاسی و حقوای در وضعیت زنان 

 (  8: 5831بوده است )مشیرزاده، 

نکت  اابی توجه در ا   بحث  ن است که سخ  گفت  از جناس زنان و  ا بهه عاهارت د گهر همهان 
جناس فمینیزم، با    مفهوم واحد و تنها از    منظر، چه از د د نظری و چه از د د عملی، در حوزۀ 
سیاسی و اجتماعی نگاهی جامع و همه جاناه به ما نخواهد داد و همهواره ا ه  جناهس در  هول تار ه  

های تار خی، کشورها و فرهنگهای مختل ، اهداف و  رمانهای گوناگونهی پیدا س  ن بر اساس برهه
را دناال کرده است  بسیاری از مؤرخی  فمینیست غربی، بر ا   باورند که هرگونهه فعالیهت و جناهشی 
که در جهت احقاق حقوق زنان انجام پذ رد، با د در ز ر مجموع  جناس فمینیزم ارار گیرد؛ در حالهی 

تنها محدود به فعالیتهای ا   مکت  در چنهد دهه  اخیهر « فمینیزم«که سا ر مؤرخی  معتقدند که واژۀ 
 ( Freedman, 2001: 3میشود )

منهد و در ابعهاد مطالعاتهی م به لورت نظهام5311و  5011های جناس  زادی زنان در  جر ان دهه
  بها وجهود ا ه ، (Detlefsen and Others, 2014: 1-(2 مطرح دد؛ اما بعدها گسترش بیشتری  افت 

های رنهسانس دانهست  بهه لهورت کلهی و غهیر دایهق، با د  ن را محصول د رهنگام دعارها و برنامه
جناس مزبور به سه موج از فعالیت تقهسیم میهشود کهه ههر مهوج بها رو کردههای متفهاوتی نهسات بهه 

م با تأکید بر حق رأی زنهان 5831موضوعات مشترک نگر سته است  موج اول فمینیزم در جر ان ده  
های کاری دولتی دکی گرفت  در ال بهه الی مهوج دوم فمینهیزم در دههه ههای و ورود  نها به عرله

خواهانه  زنهان در جههت برابهری حقهوق زن و مهرد، با تهشکیی جناهس سیاسهی  زادی 5831-5801
فعالیتهای ز ادی انجام دد  همچنی  موج سوم، به عقیدۀ بسیاری از متفکر   واکنس و پاسخی بهود بهه 

 وردن بسیاری از حقوق درخواسهتی خهود بها  ن مواجهه دهدند و بها دکستها ی که زنان در به دست
 ,P. W. leadership Site, September 22؛ 01:  5831ادکال مختل  تا به امهروز دارد )مهشیرزاده، 

2015 ) 
 ور بافتهای متعارض اجتماعی در هنگام تهسلط ههر فمینیزم به دلیی تفاوت بسترهای زمانی و همی 

ها و گرا شهای متعددی تقسیم دد که نو سندگان ا   عرله بها درک کدام از امواج مذکور، به داخه

 ... مدرنهای خشونت سیاسی علیه زنان از منظر فمینیزم پستها و جلوهبررسی خاستگاه



 اند بندی را ارائه دادهو بردادت متفاوتی ا   تقسیم

 توان به موارد ز ر اداره نمود: های عمدۀ ا    ی  از نظر   پردازی میاز جمله نحله
 (؛ Liberal Feminism)فمینیزم لیارال 

 (؛ Radical Feminism)فمینیزم راد کال 
 (؛ Marxist-Socialist Feminism)مارکسیست  -فمینیزم سوسیال 

 0155  Pasque, P. A. & Errington ,)   (Postmodern Feminism)مههههدرن فمینههههیزم پههههست

Nicholson, S)  

های مهدرن  غهاز و از رهگهذر خواهی حقوق در چارچوب اند شهبه  ور کلی، فمینیزم از تساوی
 -گرا گرا، کثرتهای متفاوت، خاصبه سمت ا ده «محوردمولی ارزدهای حقوای زنمیی به جهان«

مهدرنیزم را تغییر مسیر داده و به نحوی تقابی مهدرنیزم و پهست -گیبا محور ت هو تهای مختل  زنانه
 در ا   حیطه رام زده است  ا   تغییر مسیر در نمودار ز ر به خوبی اابی مشاهده است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 1395، ز4ش 66    



 68 سال پنجم 

نگهاری اگرچهه بهه لهورت سیهستماتی  مطهرح نهشده اسهت و اساسهاً الهول -ا   نحل  فکری 
 ی از مفاهیم و  رز کنندۀ مجموعهتداعی -دناسی  ن متضاد استروش -سیستماتی  با ماانی معرفت

 اند  ی فلسفی و ماانی فرانظری مطرح ددهتلقیها ی است که پیرامون زنان و مسا ی زنانه در ابعاد ر شه
م به عرل  فمینیزم وارد دهدند، 5891مدرنیزم، گروهی که بعد از ده  های پستتحت تأثیر  موزه

مدرن نامیدند؛ بر اساس ا   رو کرد، تفاوت انهسانها در فرهنگهها و اجتماعهات خود را فمینیست پست
مختل  مورد تأکید ز ادی است و تشابه حقوق زن و مرد در خهانواده و اجتمهاب بها تعهار   بومهی و 

های اجتماعی مختل  مطرح میشود و در ا   میان، گفتمانههای متعهدد، چارچوبههای تیور ه ، محیط
داستانها و روا تها ی که در مقام تعر   از جنسیت گفته  ها اسهتفاده میهشود، در تعییه  هو هت نقهس 

دمول )فراروا ت( نه تنها غیر اابی ااول  ها اابهی دسهترس های جهاندارند؛ بنابر ا  ، گفتمانها و نظر ه
 ی از روابط تحمیی دهده هستند؛ بلکه خود، خواستگاه ستمهای جد د علیه زنان خواهند بود  لذا دسته

هها و رفتارههای بر زنان، موج  بردگی  نها دده است و ز ر سلطه رفت  زنان، ر شه در وجهود  مهوزه
مردانه دارد که از بدو تولد میان دختر و پسر، تفاوت و تفارق جنسی  نها به عنوان    اسلحه اسهتفاده 

 اند مطرح دده -بخشی به  اق  مرد در اجتماببا ارجعیت -دده و   اقات جنسیتی
دناسهی         ، معرفهت« «Ontologyدناسهیتهوان ماهانی فرانظهری )ههستیبا توجه به ا   مطال ، مهی

 »  Epistemology   »دناسی و روش»  Methodology   »مهدرن را در برابهر اپیهستمه          فمینهیزم پهست
 (Epistemeمسلط تمدن بشری تا اواخر تهسلط بهی )( رایه  گفتمهانDiscourse سیاسهی مهدرن در )

اواخر ارن نوزده میالدی دانست؛ بر ا   اساس، در اسمتهای مختله  ا ه  نودهتار ال هه ههای درونهی 
 -ارسهطو ی -داری نظهام فکهری افال ونهیبا پرچم -تفکر مردساالری در اپیستم  حاکم تمدن بشری 

تااردناسی و نمودهای  ن در گفتمان سیاسی مدرن غربی برمال  خواهد دد  اای از ورود به ا   مههم، 
مدرن( بهه عنهوان ( نزد تعدادی از فالسف  چپ )پستgenealogy)  «تااردناسی«ابتدا  میاا ست روش 

 روش استدالل ا   نودته معرفی دود                                                               
تااردناسی عمدتاً به معنی بررسی و دناخت تار خی  ه  خهانواده از نظهر خو هشاوندی و نهس  

ههای (  در ا   رو کرد، فوکو بر کنشهای سازمانی و سهاختار55:  5885است )موسوی و اژدر ان داد، 
ناظر بر تعر   گفتمانها تأکید میکند؛ بنابر ا   گفتمان بیشتر به مثاب     ابزار برای کنشهای سهازمانی 

 ی عمیق گرفتار سهاختار اجتمهاعی بر مهده از است تا    نیروی مستقی  لذا هر نوب گفتمانی به گونه
( و ا   استیالی ادرت و کارکرد روابط  ن است که از رهگذر تعر ه  0:  5833ادرت است )مهرنیا، 

 Discursiveبنهدی گفتمهانی )گهیری لهورتو تحمیی پراکندگی در وحدت و انسجام، موج  دهکی

Formationگیری دانس و اخالای خاص در وضعیت تار خی معی  ( دده و درا ط امکان ظهور و دکی

 ... مدرنهای خشونت سیاسی علیه زنان از منظر فمینیزم پستها و جلوهبررسی خاستگاه



 (  85: 5899فراهم میشود )نیچه، 

ا   روش، پیدا س علوم و درا ط امکان  نها را به نحو جدا ی ناپهذ ری بها تکنولوژ ههای اهدرت 
حاکم در کردارهای اجتماعی پیوند میدهد؛ بنابر ا    نچه در بنیهاد دانهس و هو هت مها نهفتهه اسهت، 

انهد         حقیقت جهان دمول نیست؛ بلکه تنوب رو دادها ی است که خود حول روابط اهدرت معهنی  افتهه
 (,5890: 538-534  Foucault فوکو نیز مانند نیچه، عااات بر ا   نکته تأکید دادهت کهه  )»اهدرت »

علت هم  امور و خالق همه چیز، از جمله انواب معرفت و نیز مفهوم لدق )حقیقت( است  نیچه معتقهد 
سهازی امهور، ا ه  ابهزار در راسهتای کهس  کی دانس، ابزاری است برای انتزاب کردن و سهاده« بود: 

گیری نشده است؛ بلکه جهت  ن در راستای تمل  چیزها است  در وااهع، اهدرت همهه معرفت جهت
چههیز را خلههق میکنههد؛ وااعیههت را، المههرو ادههیا  و چیزههها را و نحههوۀ کههاربرد مفهههوم لههدق                                 

 (  11: 5891)پا ا،  «را

مسأله اللی فوکو در تااردناسی ا   است کهه چگونهه انهسانها بهه واسهط  اهرار گهرفت  در درون 
 000 :5890( درمیآ ند )Subject & Object ی از روابط ادرت و دانس، به عنوان سوژه و اُبژه )داکه

Foucault,  ؛ مثالً هدف نهها ی از بحهث فوکهو پهیرامون زنهدان و مجهازات، رد هابی رونهد تکو ه)
تکنولوژی جد د ادرتی است که به واسط   ن انسانها بهه لهورت سهوژه و اُبهژۀ مطالعهات حقواهی و 

های تجربی خو س جدا دود تها اند؛ بنابرا   به  ور کلی علم و دانس نمیتواند از ر شهکیفری در مده
به تفکر ناب تاد ی گردد؛ بلکه عمیقاً با روابط ادرت  میختهه و هماهای پیهشرفت در اعمهال اهدرت، 

 (  ,Foucault 001 :5890پیس میرود و هرجا ادرت اعمال میشود، دانس نیز تولید خواهد دد )
توان تاار و گسست مفهومی امنیت و خشونت سیاسی را بررسهی کهرد و با توسی به ا   روش، می

سهازی وااعیهات متکهثر و اساسهاً نما ی و برجستهنشان داد که چگونه گفتمان سیاسی مدرن، با حقیقت
نارسا، امنیت و خشونت سیاسی را به لورت سیستماتی  در خدمت نگاه مردساالرانه عرضه نمهوده و 
در ا   میان، بدون توجه به امنیت اجتماعی زنان و عدم پذ رش هو تههای زنانهه،  نهها را بها خهشونت 

 سیاسی به عنوان تهد د امنیتی مواجه ساخته است 

 گسست مفهومی امنیت و خشونت سیاسی -2
از بدو پیدا س بشر، امنیت در مقام مفهومی  رمهانی و اابهی حهس امغها غیردهفاف، د هر ادراک و 

زا وجود دادته و ا   ابهام در همنشینی با فراز و نشیاها و تغییر و تحهوالت پیچیهدۀ تهار   حیهات توهم
در میخته است  دا د  نخستی  تمنای بشر  زندگی ام  بهوده بادهد؛ چهرا کهه  « ابهام« بشری با مفهوم  

بخشی بهه تمنغیهاتس و متهأثر از تهصور حهق  زادی، مفههوم تر   درخواست وی در مقام اولو تعالی
توان از اطعیت تار خی و ذات مفاهیم حرفهی بهه میهان  ورد  امنیت را زاده است  در هر لورت، نمی
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عهدم اطعیهت تهار خی و مفهومهی «لذا در ا نجا ترجیعاً به مفهوم تااردناسی رجوب دهده و اسهتدالل 
   دناسی فوکو مختصراً مرور خواهد دد در روش« امنیت و تهد د

با توجه به ا   چارچوب، معتار  ا نامعتار و جهدغی  ها غیرجهدغی بهودن مفهاهیم امنیهتی مه  حیهث           
 لود به رابط  ادرت و دانس مسلط بر خواهد گشت؛ پس بها ا ه  نگهرش، های درزمانی و بافتپد ده

هدف از تاار ابی مفاهیمی چون امنیت، تهد د، خشونت و کش  معنای نهفته  ا حقیقت عمیق در  نها 
نیست و سخنی از  افت  ذه  بنیانگذار به میان نمیآ د؛ بلکه هدف، نشان دادن دهرا ط وجهود گفتمهان 
امنیتی و حوزۀ کاربرد و انتشار  ن است  لذا گفتمانهای امنیت به عنوان موضوعی ممک  دهناخته دهده 

ههای و ا جاد و ظاهر میگردند و در تحلیی  نها نهیز، دهرا ط امکهان تهشکیی در ادوار زمهانی و حهوزه
 جغرافیا ی مدنظر ارار  میگیرد 

پیرامون تولد گفتمانههای امنیهتی و ظههور پد هدۀ تحهت عنهوان تهد هد، گفتمانههای متعهددی را        
توان بردمرد  در بُعد سالمت جسمی انسان در برابر امهراض و لهدمات جهسمی، امنیهت فهردی و می

بعدها همراه با در امان بودن اجتماب و جامعه بوده اسهت  اگهر فوکهو بهه پزدهکی بهه عنهوان نخهستی  
گفتمان علمی در بارۀ سالمت فرد ادهاره دارد، ا ه  ارادۀ معطهوف بهه تأسهیس درمانگهاه  اسهت  در              

( ظاههر  Positivismگیری گفتمان پزدکی که فهرد بهه عنهوان موضهوب معرفهت اثاهاتی )روند دکی
( و تضمی  امنیت جسمی انسان بهه عنهوان سهوژه و Pathologyدناسی )گشت، تالش در جهت  سی 

اگهر سیاسهت را بهه  - ور گفتمان سیاسهی(؛ همی Foucault  14 :0118 ,ابژۀ معرفت مطرح گرد د  )
منشأ پیدا س مفهوم و ذهنیهت امنیهت  -های مردمی همراه با ادرت فرض کنیمدهی گروهمعنای سامان

ملت است؛ بهه همیه   -و در امان بودن افراد اجتماب در چارچوب دولتهای پیشاتار خی و بعدها دولت
ترتی ، مفهوم خشونت نیز همواره دچار گسست و تحول مفهومی و مصداای بهوده اسهت و ر هشه در 
ادوار مختل  حیات جمعی بشر دارد  در    بردادت کلی،  نگاه که تهد دی وجهود ندادهته بادهد، 

 ابد؛ به  ور مثال با توسی به نگرش فوکو، چنانچهه دهخب بهه  کهی از امهراض  ها امنیت مصداق می
گرفتهار نمیگهشت و  ها بهه  -در نتیج  برخورد فیز کی و خش  با دخب د گر  ا اجتمهاب  -لدمات 

وسیل  گفتمان پزدکی  ن دوران مداوا میشد، در هر دو لورت امنیت را به نحوی تجربه میکرد  ها در 
ملتهای مدرن، ام  بودن مرزها، حاکمیت دولهت، جلوگهیری از ردهد و فعالیهت خهرده  -عصر دولت

های فروملی و فراملی و هو تهای متکثر و ممانعت از دسترسی  نها بهه منهابع اهدرت و اسهتیال ، گروه
مشروعیت ملی و    همه و همه از موضوعات امنیتی و ناامنی بوده و خهشونت سیاسهی  نگهاه در مقهام 

گهیری و اجرا هی    تهد د ارار میگیرد که  اقهه  ها جنهسیتی خهاص از حهضور در رونهد تهصمیم
 حکومتها محروم و  ا سرکوب فیز کی دوند 

 ... مدرنهای خشونت سیاسی علیه زنان از منظر فمینیزم پستها و جلوهبررسی خاستگاه



ا   رابط  عینی امنیت و تهد د )خشونت( در دورانی مطرح بود که خهشونتهای ذههنی و لهدمات 
درونی خیلی مورد توجه ناوده است  کما ا نکه امروزه تنها خشونتهای عینی لرف مالک نیست و ههر 

تواند امنیت فردی و اجتماعی را با خطر مواجه سازد  در هر لورت، دو مفهوم امنیت نوب تهد دی می
اند  ا   مهم ر شه در مفاهیمی چون سوژه و تهد د همانند سا ر مفاهیم عرل  اجتماب سیال و غیر ثابت

و ابژه، دگر ت، ادرت، االیت و اکثر ت و نها تاً موضوعاتی چون حق، عدالت، عقالنیت و ارزش در 
ههای ارزدهی بهه چارچوب گفتمانی خاص دارد و امروزه نیز همواره ا   تنوب بردادتها و تکثر د دگاه

برانگیز و متنااض مینما د  به نحوی مطرح است و ا   دو مفهوم موضوعاتی ماهم، نارسا و ماهیتاً جدال
تصر ه بوزان، هر کودشی برای درک مفهوم امنیت، بدون  گاهی از تنااضات و نارسها یهای موجهود 

 (  54: 5893در خود ا   مفهوم    ساده اند شانه است )بوزان، 
های اپیستم  عصر حاضر، حداای بر سر ا ه  توان گفت که اکثر ت د دگاهبا وجود ا  ، تقر ااً می

موضوب که امنیت به معنای رها ی از تهد دها در ااال جسم، روان، ارزدهای بنیاد   فردی و گروههی 
( و 191:  5838و دسترسی به نیازهای انسان امروزی است، نوعی اتفاق نظهر دارنهد )بیلیهس و اسهمیت،

 تنها اولو تهای امنیتی در رو کردهای مختل  متفاوت است 
افزارانه، بر با توجه به ا   تعر  ، میاا ست دامن  امنیت را گسترش داد و عالوه بر تهد دات سخت

تهد دات نرم و کمتر محسوس نیز تأکید نمود  با ا   کار، امنیت اجتماعی و سیاسی به تعایر غیر مدرن 
در  -که عموماً سیاسی نیز ههستند -و خشونتهای غیر محسوس« هو ت« ن متالور و به تاع  ن ماحث 

 برابر  ن اهمیت بیشتری خواهد  افت  
 -افغان -های خشونت سیاسی علیه زنان ها و جلوهخواستگاه -3

 ی از تار   تأکید خود را بیشتر بهر مطالاه   ه   ها اگرچه هر کدام از موجهای فمینیستی در برهه
 -اند؛ اما از همان ابتدای ظهور، بر نامال متها و نابرابر های اجتمهاعیچند موضوب خاص زنانه ارار داده

اند   کی از ا   مسا ی مهم، موضهوب سیاسی زنان نیز اعتراض دادته و در ا   خصوص فعالیت میکرده
 خشونت سیاسی علیه زنان است  

مدرن که د دگاه سیاسهی  ن بهه لهورت بنیهادی متفهاوت از اند هشه سها ر از منظر فمینیزم پست
محورانه است، خواستگاه اللی خشونت سیاسی علیه زنان و مورداً زنهان افغهان، گفتمهان جناشهای زن

ههای مختله  زنهدگی سیاسهی بهه سیاسی مدرن و ادرت نادی از  ن است؛ چنانچه ا   مهم در ال هه
های  ن در بافت مفهومی و رفتهاری مهشارکت سیاسهی در کهشورهای وضوح مشاهده میشود و جلوه

وجوه مهشترکی دارد  جههت درک بیهشتر ا ه  ادعها،  هی دو  -رغم تفاوتهای ظاهریعلی -مختل  
 اسمت به استدالل کیفی  ن پرداخته خواهد دد 
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 (  قدرت و سوژۀ شناخت: سلطۀ معرفت مردانه و ابژتکتیوتتۀ زنان 3-9
ها، بازخوانی تار   بشر، تار   فلهسفه و در فرجهام تار ه  در ا   برزخ پر از چهارسو و تکثر رو ه

( و پهروردن جنهسیت             Sexگرا یهها بهر مانهای جنهس )سازی از زندگی و نمودار دهدن تمها زدگر ت
 (Genderدر نتیجه ) به عنوان     -محور را پد د  ورده استکه خردگرا ی برده - ی ظهور مدرنیزم

مت  تحقیقی کار ددواری است؛ اما کماکان با نگاه رهیافت تار خی ا   مت  به زندگی انسان، تفهاوت 
میان مرد و زن بر اساس سهم در ادرت، در محراق توجه است؛  عنی پیامد اللی تقسیم ادرت ماتنهی 

سازی جنسیتی به وجود  مده است کهه بهه نمودههای  ن ادهاره بر تفاوت جنسی از در چ  مشروعیت
 خواهد دد 

ورزانه بعهد از دهعور گیری منظرگاه عقی و نگاه عقیتواند ا   بادد که دکیمفروض ا   مت  می
ابتدا ی بشر  ا دوران پیس از عقالنیت، مردانه است؛  عنی در فرا ند رواج و حاکمیت عقی مذکر و بهه 

عقلی، نهه تنهها زنهان هیه   -گیری رودهای علمیموازات  ن بوجود  مدن منابع متنوب ادرت و دکی
اند  همی  منظرگهاه عقهی بخشی بودهسهمی ندادته؛ بلکه مثی ماده/  ایعت موضوب دناسا ی و لورت

به عنوان معرفت و دناخت مردانه چون اپیستم  حاکم در زندگی بشر، خود مناع اهدرت و مهشروعیت 
 اند  دده -که حتی خلق  -چنان منابع ادرت توسط مردان بیشتر تصرف برای ادرت است و هم

اههدرت هرچههه بادههد تههسخیر کننههده وتههسلیم کننههده اسههت؛ چههون اههدرت بهها ماهیههت و جوهههر             
گی معنادار میشود  از  رف د گر فراموش نکنیم که در تمدن بشر، ا ده و باور بهه عنهوان کنندهتحمیی

گهران عقهی،  کی از رودهای اعمهال اهدرت دارای خاسهتگاه عقهی مهذکر اسهت؛ بنهابرا  ، روا هت
انهد و زن در فلهسفه و گون  ن بهه نفهع مهردان خلهق کهردهمشروعیت اعمال ادرت را به ادکال گونه

-خردی ظاهر دد که زمین  فرودستی زنان در امر ادرت و حوزهباورهای زادۀ عقی مذکر در هیئت بی
 ی عمومی را فراهم نمود  برای رود  ددن بیشتر موضوب، الزم است که ادرت و منهابع  ن توضهیه 

 داده دود 
های متفاوت مورد توجه وااع دهده اسهت و متفکهر   مطالعهات دناسی ادرت با نگاهالوالً هستی

اند  میشی فوکو، ادرت را در روابهط ارز هابی میکنهد؛  عنهی سیاسی، در مورد ادرت سخ  ز اد گفته
، تحلیلی است کهه «ادرت مُشرف بر حیات«و «  سرکوب«ادرت در روابط دارای معنا است  فرضی  

میچرخد  فوکو میگو د: انسان در درون روابط تولید  «روابط ادرت«/ «روابط«بر مدار چیزی به نام 
 هی نیهز و روابط ماادل  معنا ارار گرفته است؛ به همان سان در درون روابط ادرت بسیار        پیچیهده

ارار دادته است  در نگاه فوکو، ادرت دارای ماهیت منقاد و مسخغرکننده است  ادرت و دانس دارای 
رابط  بازتابی است که منجر به باز تولید ادرت میشود  فوکهو در سهوال خهود پهیرامون اهدرت، منهشأ 
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های  ن را به چالس میکشد  سردت ادرت از نظر فوکو عمی بهر روی ادرت، سردت بنیاد   و نمود
باورانه اابی فهم نیست؛ بی ادرت در روابط به عنوان عمی بر روی عمی عمی است؛ ادرت با د د ذات

ههای اجتمهاعی اابهی ر  هت میهشود )جو ی در بی  افراد و گهروهد گر  ا تنازب اعمال به دکی ماارزه
Hubert L. and Paul Rabinow 1983: 184-185 ماتنی بر ا   رو کرد از ادرت، ادرت ر شه در  )

تار و پود جامعه دارد، نه چون هستی واحدی باالی سر افراد  ن  لذا با د گفت که فوکو روابط ادرت 
 و ابزار و اعمال  ن را در درون روابط دگر تها اابی فهم میداند 

به تایی  چیهستی “   ناتومی ادرت”( در کتاب John Kenneth Galbraith“ )جان کنت گالارا ت” 
های اعمال ادرت و منابع  ن پرداخته است  در بررسی گالارا هت از   ور ابزارها  ا دیوهادرت و همی 

دههههی و اعمهههال                                      پهههاداشدههههی، انهههد از: کیفهههرههههای ااعمهههال اهههدرت عاهههارتاهههدرت، دهههیوه
 (  Galbraith, 1983: 30-31در ی )

دیوۀ کیفردهی ما ی است همیشه تسلیم کننده بادد و مجازات را با خهود حمهی کنهد  ا ه  دهیوۀ 
هها و زنهان بهه عنهوان ضهعفا و ساالر دارد کهه در  ن بهردهاعمال ادرت رابط  مستقیمی با جوامع برده

اند  ساختار اجتماعی و فرهنگی در ا   جوامع ماتنی بر ادرت فرودستان مورد کیفر و  زار وااع میشده
گرفته ماتنی بر اهدرت اسهت و بها ااتهصاد، کیفردهنده است و سیاست نیز مجموعه  ی از روابط دکی

 دیوه تولید و کار ابی رابطه میگیرد  
دهی، اما، تسلیم بر اساس ضرب دالق و تهد د به عواا  وخیم و ناگوار نیست؛ بلکهه دیوۀ پاداش

با دادن پاداش مثات و اعطای چیزی با ارزش به کسی که تسلیم میهشود، او را بهه ا اعهت وا میهدارد  
دونده به تسلیم خود واا  است؛ در مهورد اول بهه وجه مشترک ا   دو نوب روش ا   است که تسلیم

خا ر اجاار و در مورد دوم به خا ر پاداش؛ اما روش اعمال در ی ادرت بر خالف ا   دو نوب ابزار، 
 (  Galbraith, 1983: 35با تغییر غیر ملموس اعتقادات و باورهای افراد اعمال میشود) 

اعمال در ی ادرت به لحاظ رو کرد زمانی انواب متفاوتی دارد؛  کی از ا   انواب، معرفت کلی و 
بندی دانا ی( به عنوان ممثی  گاهی جمعی است که دناخت و تصور بشر از هستی و وااعیات )لورت

دناسهی کهه در مداومهت در تار   پرفراز و نشی  حیات جمعی انسان وجود دادته است  باور و هستی
گرفته و دارای خاستگاه ذه  پدرساالر است، به ارزدها، هنجارها، اخالق، اهانون و نها تهاً تار   دکی

   گفتمان خاص از همی  منظر هو ت میدهد؛ ا   دکی از اعمال ادرت است کهه بهه عنهوان بهاور 
ماتنی بر نگاه و پندار مردساالرانه به لورت پا دار و کمتر محسوس بر زنان اعمال میشود و بهه دهکی 

سیهستم  موزدهی،  افته و میکانیزمسازمان پرور در سیستم زندگی جد د اابی رونمها ی اسهت و از راه ا
 هور کلهی امهروزه در چهارچوب ها، تقسیم کار، روابط و مناساات ماتنی بر معرفت مردانه و بههرسانه
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 (  Galbraith, 1983: 35فضای سیاسی مدرنیته انجام میشود )
در اسمت منابع ادرت، گالارا ت از سه مناهع اساسهی نهام میهارد: دخهصیت، مالکیهت و سهازمان  

گیهای  ن به دکی خصلت جسمانی، فکری، بیانی، اا عیهت منظور از دخصیت همان رهاری و  ا و ژه
تواند به ابزارهای اعمال ادرت دست پیهدا کنهد  در بعهضی اخالای و    است که به موج   ن فرد می

ها هنوز افراد اوی هیکی به خا ر ادرتمند بهودن جهسمی مهورد احهترام ها و خانوادهاجتماعات، گروه
اند؛ چون مناع و تند س ادرت المداد میشوند؛ از  رف د گر مالکیت  ا ثروت هیاتی بهه فهرد بیشتری

تواند موج  ا اعت د گران دود؛ به همی  ترتی ، سازمانها به عنهوان خو هشاوند ابهزار میدهد که می
تواننهد بهه در ی اعمال ادرت،  کی از منابع مهم ادرت در جوامع امهروزی بهه دهمار میرونهد و مهی

ها، حکومت، دولت و    همه و ابزارهای متفاوت اعمال ادرت مجهز دوند؛ به گون  مثال سازمان رسانه
انههههد کههههه میتواننههههد بههههه ابزارهههههای اههههدرت دسههههت                                                  همههههه دارای سههههاختار توانمنههههدی

 (  Galbraith, 1983: 41-42 ابند )
در ا   نودته تأکید و نقد بیشتر روی روش در ی اعمال ادرت و مناع سازمانی  ن اسهت کهه در 
وااع ا   دو، سا ر رودها و منابع را حفظ و توجیه نموده و موجاات گهسترش  نهها را فهراهم میکننهد؛ 

توان گفتمان سیاسی مدرن را به عنوان روش دهر ی اعمهال اهدرت در فهضای مدرنیتهه و چنانچه می
های اکادمی     را نیز بهه عنهوان منابهع های ملی، محیطملت، رسانه -نمودهای عینی  ن همانند دولت

 سازمانی ادرت در ا   عصر دانست  
سراسر تار   انسان، تغییر باور و تجو ز دکی جد دی از  گهاهی اسهت کهه انهسانها در زنهدگی، 

دههی نابرابر هها و ظلهم، اند؛ بنابر ا    کی از فکتورها در ا جاد و دهکیهمیشه و مدام با  ن در تعامی
بها سردهت  « گهاهی«با معرفت مردانه اسهت کهه بهه تعاهیری همهان  -به و ژه زنان  -مواجه  انسانها 

بندی ساختارهای اجتماعی به عنوان ادرت نمود پیدا میکند  دها د ا ه  نگهره روانی در بافت -معرفتی
خیلی ذهنی بنما د؛ ولی وااعیت دارد که مکانیزمهای ااتصادی و از  رف د گر کنس ارتاا ی انهسانها 
در جهان ز ست و سیستمهای متداخی با زندگی بشر، در گرداب بازتولید باورها و بازتغییر  نها دهکی 
میگیرد و ا   خود در مدارش ادرت تولید میکند؛  عنی همی  تعامی در  ه  کنهس ارتاها ی متقابهی 
تمثیی میشود که گالارا ت به نام د الکتی  ادرت  اد میکند و دال بر وجود اهدرت در روابهط اسهت  
حال سوال ا   است که در   تعامی، منابع ادرت به دست کیها می افتد و بر اساس کدام بنیهاد فکهری 

 تصرف منابع ادرت دارای مشروعیت میشود 
گالارا ت در  ناتومی ادرت روابط انفرادی دو جنس را که در  ن اعمال ادرت وجود دارد چنی  

 بیان میکند:

 ... مدرنهای خشونت سیاسی علیه زنان از منظر فمینیزم پستها و جلوهبررسی خاستگاه



بخشی از حاکمیت مردانه را با د نادی از تفوق مهرد نهسات بهه زن از نظهر دسترسهی بهه اهدرت « 
تهر کیفردهنده، به ادرت بدنی بیشتر و استفاده از  ن برای تحمیی ارادۀ او بر همسری که مسلماً ضعی 

 –تهوان در کهارا ی بهودن اهدرت پهاداش دهنهده و به ادر کافی نا فرماناردار است، دانست  الاته نمی
د  کرد  فا دۀ ا   وسا ی از بابت اجابت خواسهت مهرد  -پاداش به لورت لااس، جواهر الت و    

از  رف زن از د رباز و به ادر کافی معلوم بوده است؛ اما با کمی تأمی معلوم خواهد دهد کهه اهدرت 
اال ام بیشتر متکی به اعتقاد بوده است؛ اعتقهاد بهه ا نکهه چنیه  تهسلیمی مرد و تسلیم زن، از همان اد م

تواند زنس را دوست بدارد، احترام بگذارد و نوازش کنهد؛ ولهی د هر ااعدۀ  ایعی امور است  مرد می
زمانی اعتقاد بر ا   بود که زن با د دوهرش را دوست بدارد، به او احترام بگذارد و از او ا اعت کند  
در مجموب، ا   ا اعت در ی زن از مرد، زادۀ باور است؛ اعتقاد به ا نکه خواست مرد نسات بهه ابهراز 
خواست نا حق خود او ارجهع اسهت و اعتقهاد متقابهی مهرد بهه ا نکهه بهه علهت مهرد بهودن و دادهت  
خصولیات جسمی و روحی مردانه حق سلطه بر زن را دارد  هم ا   ا اعت زن و هم  ن زن نادره  ها 
غر ای که خصلتاً،  ا از سر نیرنگ و اغوا  ا با استفادۀ دایق از لالحیت جنسی خود، موفق بهه تحمیهی 
ارادۀ خود بر اجتماب، حکومت، دلااختگان  ا دوهرانس دود، در مجموع  عظیم و مکرر از  ثار ادبهی 

بخشی زنان میشود گهواه همیه  اهدرت بهاور تجلیی دده است  ماهیت تالدها ی که امروزه برای  زاد
ااأل مورد حملهه وااهع   -از جمله حق ا راد تنایه بدنی  ا روانی دوهر -است و روش کیفردهندۀ مردان 

 ( Galbraith, 1983: 179 دده است)
 افتهه بهر مانهای جنهسیت در اهدرت رنهگ -که به  ن اداره دد -اما بر اساس فهم فوکو از ادرت

روابط اجتماعی چگونه است و زنان در روابطی کهه اهدرت در  ن سهیالن دارد، تها کهدام انهدازه در 
هها س گفتهه اسهت اهدرت حهتی در روابهط ادرت و اعمال  ن نقس دارند  وی در  کی از مصاحاه

عادقانه هم وجود دارد  ا   اوج نمودار ذهنی فوکو از تایی  ادرت است  اکنون،   ها در ا ه  روابهط 
بندی اجتماعی بر اساس جنسیت روابط ادرت چگونهه اسهت  تحقیهق ادرت رام است  در اشر/  اقه

تر ا   سوالها و تهی  پاس  برای  نها به ذه  دما واگهذار میهشود   نچهه بهه در روابط و دگافت  عمیق
لحاظ رو کرد تااردناسانه از تار    دکار و مهم دده است، چگونگی مهورد ظلهم و خهصومت اهرار 

سهاختار فرهنگهی و اجتمهاعی روح  -ماتهنی بهر تفهاوت بیولوژ کهی -زدگهی گرفت  زنان و جنهسیت
مضح  تمدن بشر در جهان کنونی است  با تالور ا   مهم، محرومیت زنهان در دو حهوزۀ عمومهی و 

ورزی در سردت گفتمانهای مختله  ساختارسهاز و خصومت -به و ژه در حوزۀ عمومی  -خصولی 
الاته ماهم و چند پهلو و تها هنهوز  -اجتماعی رونما ی دده است که  کی از ا   فکتورهای محرومیت 

محرومیت از منابع ادرت در جامعه است  میهی دسهت  هافت  بهه اهدرت و تهسخیر  -کمتر تایی  دده 
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ابزارها و منابع ادرت بر مانای سیاست جنسیتی، زمینه را برای محرومیت زنان فراهم کرده اسهت  کمها 
ا نکه برای همه  دکار است که زنان در ادوار تار  ، در مخمص  ادرت و دسهت  هافت  بهه  ن غهرق 

کهه معنهابخس ههستی بها تاییه  و تعمیهم  -اند و در ا   مخمصه و ادااح خایث  هیوالی تمدن بشربوده
سهاالر الول و ارزدهای خود است و روابطی که بر ا   بنیاد دکی میگیرد حاکی از بار معرفهتی نر نهه

 اند  کم بها و اربانی نداده -پسند مانند فلسف  افال ون استماتنی بر فلسف  توتالیتر و برده
در فراگرد مجادالت فلسفی و تار   معرفت بشر، مردان بیهشتر مُحاهق سهوژه )فاعهی( بهودن بهرای 

اند  در تفکر  ونانیان، زن بودن ارتاا ی نماد   به ههر  نچهه غیرعقالنهی، نها بهه سهامان و دناخت بوده
نادناختنی است با هر  ن چیزی که در راه پرورش معرفت با د از  ن دست کشید، دادته است  غا هت 
فلسفه مدعی درک حقیقت بوده که همواره خصلتهای مردانه نیز دامی ا   غا ت دناختی فلسفی بهوده 

که زنانگی نشان از ابهام و تار کی است؛  عنی مردانگی نشان از تفکر و تعالی و رودنی بوده؛ در حالی
 کهی از فیلهسوفان و            -و ابژۀ غیر متعیه  دادهته اسهت؛ بهه  هور مثهال در جهدول اضهداد فیثهاغور  

محهدود/ «در مورد رودنی و پستی و نظا ر ا نها چنی   مده اسهت:  -دانان بزرک  ونان باستانر اضی
نامحدود، فرد/ زوج، واحد/ کثیر، راست/ چپ، مرد/ زن، سکون/ حرکت، مستقیم/ منحهنی، روده / 

گذاری نهسات بهه (؛ در ا   جدول ما با ارزش85:  5835)لو د،  «تار  ، خوب/ بد، مربع/ مستطیی   
های هم رد   خود دارای برتری و زن مثی سا ر واژههای هممفاهیم مواجه هستیم  مرد مثی سا ر واژه

 رد   خود پست و نامتعی  است 
در اسهها یر افال ونههی، بازتههاب نظههم و عقههی عههالم در زن کمههتر لههراحت دارد و نفههس زن بههه 

ورزی در وجهود زن  دفتگیهای غیرعقالنی نفس نزد   است؛ بر ا   اساس تالور عقالنیهت و عقهی
که مرد و مردانگی غا هت بهرای فلهسفه و پذ ر نیست و زن نزد کی تام با  ایعت دارد؛ در حالیامکان

 ور در فلسف  افال ونهی و ارسهطو ی ظرفیتی برای پرورش عقالنیت و هنجارهای  سمانی است؛ همی 
 نچه اابی دناخت و  ا برای دناخت است، مهاده اسهت و دهناخت ا ه  مهاده  لهورت اسهت؛  عنهی 
لورت دادن به ماده  ا موضوب دناخت که خود دهناخت اسهت  در ا ه  رو کهرد فلهسفی از د ربهاز 
ارتاا ی بی  مرد بودن و لورت، زن و ماده در بط  اند شه مورد کنکاش بوده اسهت  ا ه  اند هشه در 
تفکر ارسطو نیز تسری پیدا میکند که در وااع نفس و لورت دارای استعال میشود؛ در حالی که بدن و 

انداز فلسفی، ارتاا ی عمیق میهان ماده به دلیی عدم وجود عقالنیت، پست انگادته میشود  در ا   چشم
عقی، نفس و لورت با مرد و بدن و ماده با زن مورد تعقی است که مهسلماً بهه مهرد اسهتعال و اهدرت 

 میاخشد  
 زمانی که فیلون میگو د: 

 ... مدرنهای خشونت سیاسی علیه زنان از منظر فمینیزم پستها و جلوهبررسی خاستگاه



بدان که زن را وفا ی به مرد ناادد و برعکس ا   مرد است که وفادار بهه زن بادهد؛ نفهس عاالهه « 
کهه همانها  -تر اسهت  کهی دهود است به ادراک حسی؛ ز را  نکه برتر بادد،  عنی عقی با  نکه پست

تر است تنزل کند و به ادراک حسی تجز ه دود که محرک به مرتا  ت  که پست -ادراک حسی است
تهر بادهد، از عقهی کهه برتهر اسهت فرمهان بهرد، اثهری از لذات جسمانی است؛ اما اگر حس که پست

جسمیت نماند وهر دو همان نفس عااله خواهد بود    همان ما ه که مرد بودن به فعال بودن است و زن 
پذ ری چنهدان کهه بودن به غیر فعال بودن، المرو عقی نیز به فعالیت بادد و خط  ادراک حسی، انفعال

 ( 14-11: 5835)لو د،  «در زن است
دهگوفا ی فکهری غهرب کهه از  -مثهأل -انداز فلسفی مزبور به عنوان اند ش  حاکم در عصر چشم

بندی دانا ی )اپیستمه( انسان تغذ ه میکند، در فهضای رنهسانس و بعهدها مدرنیتهه نهیز بها تالهور لورت
 وری تمهام فیلهسوفان کالسهی  و مهدرن مثهی فرانهسس بیکه ، فیلهون، پارادا مهای مختل  و روی

ظههور        -بها بعهضی تفاوتهها و تایینههای جد هد - وگوستینوس، هگی، روسهو، دهوپنهاور و    بهه  ن 
  ابد و تا امروز ادامه دارد گیری میچشم

امروزه ا   نگرش فلسفی به نحوی زمینه و روش اعمال در ی ادرت را برای مردان فراهم سهاخته 
 هی  حتی در عشق نیز وجود دارد  بد عی است که سیاست مدرن با تغذ ه -به تعایر فوکو  -و ا   رابطه 

گاه مناسهای نیهست  که از  بشخور فلسف  دگوفا، کالسی  و مدرن جهان غرب میکند، برای زنان پناه
سیاسهی اسهت کهه بهر مهدار  ن اهدرت  -گذار بر مناساات و ساختار اجتماعینگاه فلسفی مدرن تأثیر

دکی گرفته و  اق  بدون ادرت با تهد هدات مختله  امنیهتی و خهشونتهای سیاسهی ملمهوس و غیهر 
 افته بهر عقهی مهذکر و در کهی، ملموس ارار خواهد گرفت؛ پس در جوامعی که ساختارهای  ن بنیاد

ههای همیه  ساالر است، مناساات درون خهانوادگی و اجتمهاعی تهابع فهراوردهمعرفت و دناخت نر نه
 ی است که در سطه کی جوامع تسری پیدا کهرده و عقی، دناخت و معرفت مرد بنیاد است  ا   مسأله

های فرهنگهی بر هنر و فرهنگ و سیاست تأثیر گذادته است  در ا   وضعیت،  نچه در فرهنگ و داده
چون تهابع الزامهات دهناخت و معرفهت مردسهاالرانه  -و سیاست و فعالیتهای سیاسی تجلی پیدا میکند 

روانی در مناساات و فهضای مُهشرف بهر  -ما مل  مردها المداد میشود  حق دکوفا ی روحی -است 
اند تا زنها  الاتهه در ا ه  جها، منظهور انکهار سیاست، فرهنگ، ادبیات، هنر و موسیقی را مردها لاح 

های فرهنگی و سیاسی نیست؛ بلکه بار ارزدی و لالحیت تعامی با  ن در جامعهه نقس زنها در فراورده
 هابی بهه ماتنی بر معیارهای اخالای مرد بنیاد است  و زنان برای د هده دهدن،  در امهان مانهدن، دسهت

 ابی در فضای اند شه میاا ست هو ت زنانگی خود را فراموش کنند و بهه سهان  ه  مهرد ادرت و راه
گر دوند و دا د ناخود گاه ا   رو ه را بر ضد خود ناندادته و فر هاد سهر دهنهد کهه بهسیاری از جلوه
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 -اند  ا    عنی  نچه هست در خدمت مواعیهت اسهتعال ی مردهها اسهت ترزنها، از اناوهی مرد نیز مرد
   -پذ ر ناوده و نیستهرچند که خُلق خوش  نها بدون وجود زن امکان

ساالر و حاکمیت معرفت پدرساالر به دکی مهضحکی در کهشورهای عقه  مانهده و گفتمان مرد
انهد و بهه مردانگهی مااحهات سنتی مثی افغانستان، که تمام دئون و ز رساختارهای پدرساالر پُراهدرت

دارند، با ددت بیشتری وجود دارد  در ا   جوامع به ادرت رسهیدن زنهان مهشکی دانهسته میهشود؛ از 
همی  جا است که فرودستی زنان و فرادستی مردان پد د میآ د کهه مهسلماً الزامهات، اواعهد و انتظهام 

اش را خلق میکند  حتی زنان به حیث ادیا ما مل  مردان ارار میگیرند وهیزم میشوند برای دهعل  و ژه
 ادرت مردها 

نهادههای  -از جملهه افغانهستان -به موازات ا   درا ط نا به سامان، ظاهراً امروزه در اکهثر جوامهع
از  -بهه کمه  دولتههای دموکراتیه   -مدافع حقوق بشر، ماارزه علیه تاعیض جنسی و اوانی  مدون 

ستیزانه سر داده و خهود زنان حما ت میکنند و در ا   بی  زنان فعال عرله نیز ناخود گاه دعارهای زن
را برای ورود به عرل  اجتماب به سان مرد جلوه میدهند؛ اما خواستگاه ا   حما هت و اجهرای اهانون، 

در دسهت   –براساس منظور نظر ا   نودته   –ادرت مدرن است  حال سوال ا   است که ادرت مدرن 
 کیست 
 -افغان -های نامحسوس خشونت سیاسی علیه زنان( مشارکت سیاسی مدرن: جلوه3-2

سهاالر مهدرن در با توجه به جا گاه انحصاری ادرت بهرای مهردان و سهلط  پا هدار معرفهت نر نهه
گیری جو سنتی و عینی پدرساالری در کشورهای نو مهدرن و به موازات  ن همه -کشورهای مختل  

به عنوان بخهشی از فعالیتههای سیهستم دولهتی و در مقهام روش  -، مشارکت سیاسی -همانند افغانستان
توان مورد استدالل ارار داد؛ اما ااهی زا است  ا   ادعا را میسازمانی اعمال ادرت، برای زنان خشونت

 ملت مدرن چیست   -از  ن با د فهمید مشارکت سیاسی در چارچوب مدل دولت
های متنوب گفتهه دهده اسهت؛ از جملهه: در ا   مورد تعار   تقر ااً  کسانی، اما با مفاهیم و گزاره

گذاری بر جر ان تعیی  سیاستهای مملکتی و درکت دلخواهانه و غیر تحر   ددۀ مردم با هدف تأثیر
 افته  مهردم اسهت بهرای انتخهاب رههاران و (؛ تالدهای سازمان0:  5811انتخاب رهاران سیاسی)و نر، 

گذاری بر سیاست دولت و هدا ت  ن از  ر ق افکار عمومی و  ا  ن دسته از فعالیتهای ارادی که تأثیر
روا ان به لهورت مهستقیم و غیرمهستقیم در دهکی از  ر ق  نها اعضای    جامعه در انتخاب فرمان

 ( 55: 5891)محسنی تار زی،  دادن به سیاست جامع  خود نقس ا فا میکنند
تهوان حهول چنهد واژه و گهزاره خاللهه کهرد؛ مفهاهیمی نظهیر  زادی، تعار   گفته دده را می

دموکراسههی، مدرنیزاسههیون، کههاهس تعارضههات اجتمههاعی، همههدلی، مههشروعیت، افکههار عمومههی، 
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خود گاهی، دراکت در سرنودت سیاسی و گزارها ی نظیر ا نکه: مهشارکت سیاسهی ضهرورت دارد 
تر جامعه است؛ ضهرورت دارد؛ چهون بهرای چون مراد از مشارکت برای اداره و مد ر ت بهتر و  سان

توسع  ااتصادی الزم است و مسیر  ن را هموار میکند؛ ضرورت دارد، چون مشارکت نوعی از سیهستم 
ها را در دستگاه کانالیزه میکند؛ ضرورت دارد، چهرا کهه نهسات بهه چالهشها حهساس است که خواسته

است و از تاد ی  نها به بحران جلوگیری میکند و ضرورت دارد، چرا کهه فقهدان مهشارکت سیاسهی، 
 نظمی و ندادت  هنر به هم پیوست   عنی بی

 ی  نها، در اسمت ا   که مشارکت سیاسهی بهرای گزاره -با توجه به ا   تعار   و بافت مفهومی
زا است، ا    ور استدالل میشود که: در تمامی ا   تعار   لهحاتی از خلهق مناسهاات زنان خشونت

دهی به بُعد عها فی و اجتماعی جد د، رها ی انسان از  نچه هست، بازنما ی هو ت مطرودان و اهمیت
سهازی بیهشتر های مرد و اُبژهزنان  عرله نمیشود  هر چه هست لحات از چگونگی و نحوۀ اداره سوژه

 ی به نام سیاست است  ا نکه، چگونه تمها زات را ناد هده بگهیر م و  نهان زنان از دل وااعیت برساخته
 کسان فرض کنیم؛ ا نکه، چگونه ساختارها و نهادها مهیها  -بدون توجه به هو ت زنان  دان -)زنان( را 

و فراهم دود تا افراد ز ر ضرب کنترول بادند؛ ا نکه، چگونه از  نان برای مد ر ت خوددهان اسهتفاده 
کنیم؛ ا نکه چگونه فاعلیت )سوبژکتیو ته(  نها را از رسمیت بینهداز م؛ ا نکهه، چگونهه اگهر اکثر هت 
مطالاات  نان را ناد ده میگیر م برای اندک درلد د گر مطالاات دان  نان را به پای لندواهای رأی 

ههای بکشانیم  خالله، منظور  ن است که ابژه )زنان( پذ رنده، منفعی و غیر سیاسهی بادهد  در گهزاره
: فوق هی  جا گاه فاعلیت و سوبژکتیوت  برای زنان نیست و مراد همان است که  رنت به کنا ه میگفت

 ( 8: 5888زنده، جمعی به نام سیاست )دلداری دست   خانه
تهر، دسهت مشارکت سیاسی در ااب سیاست مدرن، زمانی دردسرساز میشود که برای درک  سان

انهد و  نهها ی کهه نیهستند گرا ی میزند؛ گز نس و  رد ااشاری که ال ق ا   سهمتبه گز نس و تقلیی
نامیده میشود(؛ به  ور خالله،  رد  نهانی کهه در مهایا  -مدرن  –ها به  نچه که سیاست )تقلیی گزاره

مدرن، مایا خواهان دمکراسی و برابری، مایا متمدن و غهیره جمهع نمیهشود و تقلیهی امهر سیاسهی بهه 
سیاست سفت و سخت، تقلیی  ن اسمت از سیاست که تنها به تجربه در میآ د و ناد ده گرفت  سهاحت 

 فرهنگی و احساسی  ن  
ا    رد و دگرسازی بخشی از ااشار اجتماب و تقلیی دادن امهر سیاسهی بهه مقوله  اائهی بهه تجربه  

خشونتی که بها  را میتوان در    کالم خالله کرد؛ خشونت گفتمان سیاسی  -به نام سیاست -ز ست 
پذ ری  نهان دسهت بهه  هرد و گهز نس میزنهد و ها و دسترسپذ ری پد دهاستمداد از اابلیت روئیت

سیاست را به    مقول  تجربی و سخت، تاکتیکی و در راسهتای معرفهت مردانهه تاهد ی میکنهد و بها 

پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 1395، ز4ش 999    



 999 سال پنجم 

 خود میاردازد   «م َ برتر«استمداد از  رد د گری به ساخت 
تر   نزاب دمکراتی  را نهزاب گفتمهانی دانهست؛ نزاعهی کهه اگرچهه دا د بتوان بزرگتر   و مهم

عر ان نیست؛ اما در برداندۀ خشونتی مضاع  است  در وااع، فضای گفتمهانی بهه عهامالن و حهامالن 
عرل  سیاست ا   امکان را میدهد که به ما بگو ند چه چیزی را وااعی به دمار  ور م و چه چهیزی را 
نه، چه چیزی را مهم بدانیم و چه چیزی را نه، چه چیزی را عادی بدانیم و چه چهیزی را بحرانهی، چهه 
چیزی را خدمت به حساب بیاور م و چه چیزی را خیانهت، چهه چهیزی را مهسکوت بگهذار م و چهه 
چیزی را برجسته ساز م؛ به  ور خالله، سهاختار فهضای گفتمهانی نهه بهه دناهال کهش  حقیقهت  ها 
خاستگاه    گزاره، بلکه کش   ن سازوکار حما تی است که  ن را در سر جای خود حفظ میکنهد

تر ه   ابی به ا   ساز وکار حما تی میتواند بزرگتر   و دهنیع(   دکار است که دست04:  5833)میلز، 
سازی، تثایت معهانی بهه نفهع  وردی به نام  ایعی ورد را برای عامالن سیاسی فراهم سازد؛ دستدست

سازی گفتمان خود به نفهع خهود و سازی و تشو س ثاات معانی به ضرر د گری، برجستهخود و بحران
و ا  ،  عهنی همهان اعمهال دهر ی اهدرت علیهه  (4:  5888زنده، )دل رد گفتمان د گری به ضرر او 

 ردددگان و زنانی که با رنج فراوان  ی سالیان متمادی در بستر پدرساالری سنتی در افغانستان به سهر 
اند و پس از روی کار مدن دولت مدرن، دست به گر اان نهادهها و هنجارههای مهدرن دهدند تها برده

به برابری و حقوق خود دست  ابند؛ غافی از ا نکه بهه لهورت پا هدار و در  -به زعم خوددان  –دا د 
حالتی نامحسوس، اما خش  مورد ظلم و ستم باای خواهند ماند و حوزۀ فاعلیت همچنهان از  ن مهردان 
است  عالوه بر ا  ، اشر رودنفکر زنان در افغانستان بدون تفکر عمیق بهه خواسهتگاه الهلی خهشونت 

ههای عیهنی خهشونت نادهی از سیاسی علیه زنان، سعی در ماارزه با خشونت دارند و همواره بهر پد هده
 افتهه تمرکهز خواستگاه گفتمانی همانند لت و کوب و زورگو یهای خانوادگی و اسیدپادیهای سازمان

میکنند و  ا ا نکه تصور میکنند با احتوای چند کُرسی دولتی د گر از خشونت سیاسی خهاری نخواههد 
انهد و در ا ه  رونهد هیه  هو هت        بود؛ حاالن که به لورت نامحسوس اربانی اهدرت هژمهون مردانهه

 ابهد و احقهاق  ی برای  نها مفروض نیست  ا   جاست که ناامنی اجتماعی علیه  نها گسترش میزنانه
عها فی منطهق و عقالنیهت بهه تعو هق میفتهد؛ بنهابر ا ه          -دهی به جنا  احساسیحقوق زنانه و اهمیت

توان ادرت مردانه و خشونت نادی از  ن را در فهضای سیاسهی افغانهستان رد هابی نمهود و در سهه می
)روش دهر ی اعمهال اهدرت( و  «گفتمهان سیاسهی مهدرن«، «اهدرت مردانهه«دناس  مفهوم هستی

 خالله کرد   «سازمان دولت«
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 گیری نتیجه
در مقدمه ا   مسأله مطرح دد که خواستگاه اللی خهشونت سیاسهی علیهه زنهان افغهان چیهست و 

های  ن را مورد بازدناسی ارار داد  بر اساس ا ه  سهوال و بها توسهی بهه نظر ه  توان جلوهچگونه می
 ی از روابط تحمیی دده بر زنان، موج  بردگی  نهها دهده مدرن، استدالل دد که دستهفمینیزم پست

ها و رفتارهای مردانهه دارد کهه از بهدو تولهد میهان است و ز ر سلطه رفت  زنان، ر شه در وجود  موزه
بها  « اقهات جنهسیتی«دختر و پسر، تفاوت و تفارق جنسی  نها به عنوان    اسلحه اسهتفاده دهده و 

اند؛ بنابر ا  ، خواسهتگاه الهلی خهشونت سیاسهی مطرح دده -بخشی به  اق  مرد در اجتمابارجعیت
فلسفی مدرن است که اساس  ن مردانه است و  کی از فکتورهها در  -برای زنان افغان، گفتمان سیاسی

با معرفت مردانه است که به تعاهیری  -افغان  –دهی نابرابر ها و ظلم جنسیتی، مواج  زنان ا جاد و دکی
 «اهدرت«بندی ساختارهای اجتمهاعی بهه عنهوان روانی در بافت -با سردت معرفتی « گاهی«همان 

نمود پیدا میکند و به لورت بنیادی با روش در ی )گفتمانی( علیه  نهها اعمهال میهشود  همچنیه  در 
مقام چگونگی جلوۀ ا   نوب خشونت، بیان دد که امروزه در افغانستان نهادههای مهدافع حقهوق بهشر، 

از زنان حما هت میکننهد و در ا ه  بیه   - به کم  دولت -ماارزه علیه تاعیض جنسی و اوانی  مدون 
ستیزانه سر داده و خود را برای ورود به عرل  اجتماب بهه زنان فعال عرله نیز ناخود گاه دعارهای زن

سان مرد جلوه میدهند؛ اما خواستگاه ا   حما ت و اجرای اانون، ادرتی است که در انحهصار مهردان 
ارار دارد و عالوه بر اعمال گفتمانی، از  ر ق سازمان دولت نیز علیه زنان استفاده میشود  لذا بها توجهه 

و بهه  -ساالر مهدرن در افغانهستان به جا گاه انحصاری ادرت برای مردان و سلط  پا دار معرفت نر نه
مشارکت سیاسی  به عنوان بخهشی  -گیری جو سنتی و عینی پدرساالری در ا   کشورموازات  ن همه

زا اسهت  بهه از فعالیتهای سیستم دولتی و در مقام روش سازمانی اعمال اهدرت، بهرای زنهان خهشونت
نحوی که در تمامی تعار   ارائه دده پیرامون مشارکت سیاسهی مهدرن، لهحاتی از خلهق مناسهاات 

دهی به بُعد عها فی و اجتماعی جد د، رها ی انسان از  نچه هست، بازنما ی هو ت مطرودان و اهمیت
ههای فهوق هیه  )زنان( پذ رنده، منفعی و غیر سیاسهی اسهت  در گهزاره «ابژه«زنانه عرله نمیشود و 

جمعی است به نام سیاسهت کهه داری دستجا گاه فاعلیت و سوبژکتیوت  برای زنان نیست و    خانه
 های غیر محسوس خشونت سیاسی علیه زنان افغان دانست توان تیاتر جلوهبه  ور کی  ن را می
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