
سـریال ایرانـی شـهرزاد، یکـی از سـریال هـای مـورد 
اسـت  افغانسـتان  در  زنـان جـوان  و  دختـران  توجـه 
از  بلکـه  هـا  ویدئوکلـوپ  در  تنهـا  نـه  کـه  سـریالی 
طریـق برخی شـبکه هـای تلویزیونـی افغانسـتان قابل 
دسترسـی و تماشـا اسـت. ایـن فیلـم، از یـک مـدل 
زنانگی در گذشـته و امروز ایران حکایت دارد کشـوری 
کـه سـیمای شـهری و فرهنـگ و اجتماع گذشـته اش 
شـباهت بـه زندگـی شـهری افغانسـتان دارد. هر چند 
کـه کاراکترهـای این فیلـم، تطابق واقعی با شـخصیت 
هـای تاریخـی گذشـته نـدارد امـا کارکتر اصلـی فیلم، 
شـهرزاد از چنـد مـورد بررسـی اسـت. او در ابتـدای 
سـریال بـا یـک تعریـف مردسـاالری ریشـه دار از زن 
مواجـه مـی شـود در کارکتـر بـزرگ آقـا که بـه او می 
گویـد تـو جایـت اینجـا نیسـت زن فقـط یـک تعریف 
دارد اینکه خانه دار خوب باشـد و سـرش به فرزندانش 
گـرم باشـد نـه اینکـه دانشـگاه بـرود و طبیـب شـود و 
مـرد  کارکتـر  همیـن  امـا  بزنـد  )پیچـکاری(  آمپـول 
سـنتی فیلـم در مراحـل بعـدی، شـهرزاد کـه مدلی از 
دختـران نوگرای عصر خودش محسـوب می شـود و از 
جملـه دختران انگشـت شـماری اسـت که به دانشـگاه 
راه یافتـه اسـت، وارد بـازی زندگـی خـود و فرزنـدش 
مـی کنـد او را بـه عنوان همسـر دوم دامـادش به خانه 
اش مـی آورد و شـخصیت شـهرزاد، دختربـزرگ آقـا 
را کـه بـر طبـق تعریـف پـدرش زندگـی مـی کنـد، به 
چالـش مـی کشـاند و این چالـش، به طالق شـهرزاد از 
همسـرش منجـر می شـود. در این فیلم، همـه مردانی 
کـه در اطـراف شـهرزاد زندگـی مـی کننـد؛ بـه عنوان 
شـوهر، پدرشـوهر و پـدرش او را زنـی مـی داننـد کـه 
بیـش از زنـان دیگـر اجتماعـش مـی فهمـد و تلویحـا 
او را بـه عنـوان یـک زن شایسـته پذیرفته انـد، بطوری 
کـه حتـی در محافـل زنان اشـرافی جامعـه اش حاضر 
مـی شـود بـرای زنـان سـخنرانی مـی کنـد و برخـی 
مفاهیـم قالبـی در جامعـه اش را بـه چالش مـی گیرد، 
همچنیـن بـا عشـق اول زندگیـش ازدواج مـی کنـد، 
حتـی طـالق، معیارهـای مناسـب بـودن زنـی مثـل او 
را در جامعـه مخـدوش نمـی کنـد و پـس از طـالق، 
شـهرزاد از جامعـه رانـده نمـی شـود در فیلـم، او زنـی 
اسـت کـه هیـچ وقـت خطـا نمـی کنـد بلکـه خطـای 
دیگـران، باعـث مشـکالت در زندگیـش مـی شـود. او 
بیـن منطـق و احسـاس راه میانـه ای را انتخـاب کرده 
اسـت و بـه عنـوان یک همسـر یا مـادر، بـه خوبی می 
دانـد کـه چگونـه احسـاس و منطـق را رعایـت کنـد و 
فیلـم شـهرزاد به عنـوان الگویـی از زن ایـده آل و همه 
چیـز تمـام را معرفی می کند. اما سـوال اینجاسـت که 
ایـا واقعـا چنیـن کارکتر و بسـتر اجتماعی که شـهرزاد 
را بـه عنـوان زن ایـده ال معرفـی مـی کند بـا واقعیت 

هـای جوامع مـا همخوانـی دارد؟
براسـاس تجربـه بایـد گفـت کـه شـهرزاد، در تعاریـف 
دختـر ایـده ال و خـوب گذشـته و حتـی امـروز نمـی 
گنجـد؛ چـون از یـک طـرف، او دختر آفتـاب و مهتاب 
ندیـده نیسـت، چشـم و گوشـش بسـته هـم نیسـت و 
مهمتـر از همـه، در عرصـه هایـی وارد کار و تحصیـل 
شـده اسـت کـه عرصـه مردانـه محسـوب مـی شـود و 
دیوارهـای  از  گـذر  و  دارد  مردانـه جـای  تعاریـف  در 
مـورد  هنجارهـای  شکسـتن  مسـتلزم  مردسـاالری، 
پذیـرش جامعه اسـت و تغییـر اوردن در قواعد و ارزش 
هـای جامعه اسـت، هنجـاری که بودن زن در پسـتوی 
خانـه و پشـت پـرده خانـه را یـک حسـن بـرای زن 
محسـوب مـی کند و چشـم و گـوش بسـتگی دختران 
را یـک ارزش. او بـا مقاومـت مردسـاالرانه هـم مواجـه 

نمی شـود؛ بطـور مثـال،...
درصفحه2

میراث نانسی، 
زنی که تاریخ را احیا کرد

زن جـوان امریکایـی، وقتـی در سـال 1962  زادگاهـش را تـرک کـرد تـا بـا همرس 
دیپلامتـش بـه افغانسـتان بیایـد هیـچ وقـت فکـر منـی کـرد ایـن مسـافرت کاری و 
اقامـت موقـت او را عاشـق کنـد و ایـن عشـق، انتخـاب هـای زندگیـش را دگرگـون 
کنـد و رسنوشـتش را تغییـر دهـد. نانسـی، بـه نسـل دخـران کتابخـوان آمریکایی 
تعلـق داشـت کـه عشـق را در رمان بربـاد رفته مزه مـزه می کردند جایـی که جنگ  
نتوانسـته بـود، فرصـت عشـق را از آدمیـان بگیـرد و عشـق در مـدار زمین و انسـان 
ایسـتاده بـود. نانسـی امـا همچـون شـخصیت محبـوب رمـان پرطرفـدار کشـورش 
عمـل نکـرد. او عشـق را ورای زمیـن مـادری یافـت جایـی در قلـب آسـیا، جایی که 
هنـوز، در سیاسـت کشـورش )آمریـکا( اهمیتـی خـاص نداشـت. وقتـی نانسـی به 
خـاک افغانسـتان امـد هنـوز اولیـن انسـان به ماه قـدم نگذاشـته بـود. او در مدت 
کوتاهـی، از همـرس دیپلامتـش جـدا شـد و دل بـه فرهنـگ و تاریـخ افغانسـتان 
بسـت و با لوئیس دوپری، باستانشـناس ازدواج کرد. او در آن سـالها، می توانسـت 
صـدای شـادی و هلهلـه جشـن هـای عروسـی مـردم را بشـنود و از متاشـای دف 
و دایـره و رقـص سـنتی مـردم قلـب آسـیا لـذت بـرد. هنـوز چهـره افغانسـتان در 
افغانسـتان مثـل  بـود و بگفتـه خـودش،  پنهـان نشـده  زیـر دیوارهـای سـیامنی 
امـروز، چهـره غمگیـن نداشـت. وقتـی نانسـی همـراه همـرس ماجراجویـش رشوع 
در  محـدودی  بسـیار  منابـع  کـرد  افغانسـتان  تاریـخ  در  پژوهـش  و  تحقیـق  بـه 
دسـرس داشـت. دو رشیـک زندگـی و همـکار، نانسـی دوپـره و همرسش تـا پایان 
دهـه هفتـاد میـادی در افغانسـتان زندگـی کردنـد و پـس از آن بـا فشـار دولـت 
کمونیسـت حاکـم مجبـور بـه تـرک ایـن کشـور و عزیمـت به پاکسـتان شـدند. آنها 
در پیشـاور همچنـان بـه تـاش خـود بـرای جمـع آوری اسـناد و اطاعـات تاریخی 
در خصـوص افغانسـتان ادامـه دادنـد و نیـز پناهجویان افغانسـتان را کـه از جنگ 
شـوروی گریختـه و بـه پاکسـتان آمـده بودنـد، یـاری مـی رسـاندند. نانسـی اولیـن 
مرکـز معلومـات افغانسـتان را در سـال ۱۹۸۹ در شـهر پیشـاور پاکسـتان ایجـاد و 
بعـد بـه افغانسـتان منتقـل کـرد در هـامن سـالی کـه لوییس  درگذشـت و نانسـی 
بـه تنهایـی کار پژوهـش در تاریـخ افغانسـتان را ادامـه داد. نانسـی هاتـچ دوپـره 
در بیـش از نیـم قـرن زندگـی در افغانسـتان صدهـزار سـند تاریخـی افغانسـتان را 
مرکـز معلومـات افغانسـتان، جمـع آوری کـرد کـه هـر روز بـر شـامر آن، اضافـه می 
شـود و هـر روز ده هـا دانشـجوی دانشـگاه کابـل و محققـان بـه ایـن مرکـز مراجعه 

کنند.  مـی 

سـال 2001 همانطوریکـه بـرای افغانسـتان آغـاز جدیـد شـد 
بـرای زنـان افغانسـتان نیـز دریچـه هایـی از امیـد و تغییـر را 
گشـود. افغانسـتان پـس از بُـن در حالـی شـکل گرفـت کـه 
ذهنیـت مـردم افغانسـتان بجـز جنگ، برتـری طلبـی و تقویت 
بشـری و خصوصـاً  بـه موضوعـات حقـوق  قومـی  مرزهـای 
حکومـت  گیـری  شـکل  بـا  نداشـت.  تمرکـز  زنـان  حقـوق 
را در محـور  زنـان  موقـت جامعـه جهانـی موضـوع حقـوق 
بـا  جهانـی  جامعـه  تعهـدات  قـرارداد.  هـای خویـش  برنامـه 
سـرمایه گذاریهـای بـزرگ توسـط دونرها و موسسـات سـیل 
آسـا آغـاز گردیـد، چارچـوب حقوقـی بـرای حقـوق زن در 
قانون اساسـی مشـخص شـد، زنانی در قوه مقننه و اجراییه راه 
یافتنـد و مشـکالت زنـان بـه عنـوان سـوژه هـای جـدی توجه 
تمویـل کننـدگان و پـروژه گیرنـدگان را جلـب کـرد. با تمام 
سـرمایه گـذاری هـا هنوز حقوق و مشـارکت زنان در مسـایل 

اجتماعـی- سیاسـی حتـی در مراکـز شـهرهای بـزرگ هضـم 
نگردیـده اسـت.

حضـور پانـزده سـاله زنـان در قـوه اجراییـه و مقننـه بـا احترام 
بـه چنـد بانوی مبـارز، فقـط منجر به فربه شـدن زنانـی گردید 
کـه زخـم هـای ناسـور زنـان افغانسـتان را وسـیله تبلیغـات و 
توانمنـد سـازی  نهایـت،  انـد و در  انـدوزی سـاخته  سـرمایه 
شـهروندان بخصـوص قشـر آسـیب پذیـری چـون زنـان کـه 
مسـئولیت اساسـی دولـت افغانسـتان اسـت، بـا طـرح و تطبیـق 
پـروژه هـای کوتـاه مـدت و روبنایـی به نمایش گذاشـته شـد 
امـا بـه نظر می رسـد سـهم زنـان والیت غزنـی حتـی از برنامه 
هـای نمایشـی هـم ناچیـز بـوده اسـت. یگانـه آدرس حمایتـی 
بـرای زنـان در ایـن والیت، ریاسـت امـور زنان اسـت؛ نهادی 
کـه فقـط ظاهرش بـه اداره می مانـد ولی هیچ نـوع منابع مالی 
بـرای تقویـت حقـوق زنـان در دسـترس نـدارد. سـالهای اول 
حکومـت، پـروژه هـای کوچک چـون: خیاطی، گلـدوزی و 
مرغـداری از سـوی ایـن ریاسـت بـرای زنـان راه انـدازی می 
گردیـد ولـی اکنـون حتـی همیـن پـروژه هـای کوچـک کـه 
یـک قسـمت از زنـان را کمـک مـی نمـود نیـز وجود نـدارد. 
آنچـه در ایـن والیـت فضـای ناامیـدی و حالـت ایسـتایی را 
مسـئولین  و  زن  حقـوق  فعالیـن  ذهنیـت  کنـد،  مـی  تقویـت 
ریاسـت هـای ادارات محلـی اسـت. هنوز تصویـر یک رییس 
زن و رهبـر زن در ذهـن مـردان و زنـان ایـن والیـت شـکل 
نگرفتـه اسـت. حقـوق و مشـارکت زنـان هنـوز با گلـدوزی و 
خیاطـی گـره خورده اسـت. فضـا و ذهنیت حاکـم در والیت 
غزنـی هنوز تحمـل صدای زن را نـدارد. قالبها و سـاختارهای 
مسـلط بـر فضـای غزنـی، تحمـل صـدای زن را فراتـر از معلم 
در بیـرون از منـزل نـدارد. لـذا تحقـق حکومـت داری خـوب 
کـه در آن، شـهروندان نقـش هـا را فرا جنسـیتی اجـرا نمایند، 

هنـوز بـرای غزنی رویاسـت.
حکومت داری خوب یکی از آرزو ها و...

چگونه زنی باشیم؟

 عارفه پیکار
یادواره گزارش
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وقتی دری از خوشبختی بسته می 
شود، دری دیگر باز میشود، اما ما 

اغلب به در بسته می نگریم و دری 
که به روی ما باز شده است را 

نمیبینیم.
هلن کلر، نویسنده/ فعال سیاسی

 مسلم شیرزاد در گفتگو با نیمرخ: 

»دموکراسی را فقط برای دخترهمسایه 
نخواهیم«
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دارد اختصـاص 
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حکومت داری محلی غزنی 
بدون حضور زنان
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مجیـد عاشـق شـده بـود، فقـط با یـک نـگاه؛ همان 
طـور کـه در افسـانه هـا می شـوند. همـان وقتی که 
عاشـق دختـر شـد، چـون نامـش را نمـی دانسـت، 
پیش خود نام او را شـهرزاد گذاشـت. شـهرزاد همان 
بلـوز و دامـن دراز و تیـره رنـگ را که دیگـر دخترها 
مـی پوشـیدند بـه تن داشـت. او یک دختـر معمولی 
با قد متوسـط، چشـمان کشـیده، ابروهـای کم رنگ 
و لـب هـای نـازک بـود کـه هروقت شـرم می شـد، 
لـب هایـش لـرزه مـی کردنـد. اولین بـار کـه مجید 
پیـش رفتـه و چیـزی گفتـه بود، شـهرزاد شـرمیده 

بـود و لـب هایـش لرزیـده بودند.
شـهرزاد وقـت هایـی کـه بـه خـم کوچه خانه شـان 
در منطقـه قلعـه وزیـر دور مـی خـورد، تنهـا بـود و 

پسـر همـان جـا او را صـدا زده بـود:
ـ دختر خاله!

و شـهرزاد کـه روزهـای زیـادی مجیـد را دیـده بـود 
کـه سـایه وار بـه دنبالـش مـی آیـد، نه تعجـب کرد 
و نـه ترسـید. فقـط شـرمید. مجیـد آن روز چیـزی 
نگفـت. فقـط به چشـم های دختـر نگاه کـرد. خیره 
شـد و بعـد کـه یک نفر سـرفه کنـان از کوچـه دیگر 
پیـش آمـد، چشـم از او گرفت. شـهرزاد از آن به بعد 
در خانـه مانـد و مکتـب نرفت. پـدرش چیزی نگفت. 
مـادرش کـه او را در گوشـه اتـاق مهمانخانـه منتظر 
و چشـم بـه در دیـد، فهمیـد کـه بـه زودی مهمـان 

هایـی خواهنـد آمد. 
پیرمـرد  و یـک  آمدنـد. دو زن  نفـر  یـک روز سـه 
خـوش خنده. نشسـتند و حرف دل مجیـد را به پدر 
شـهرزاد گفتنـد. بـرادرش از اتـاق رفـت، مثـل تمام 
برادرهـای دیگـر، البتـه حرفـی نـزد و گذاشـت کـه 
پـدر تصمیـم بگیـرد. پـدر چند سـوال از پـدر مجید 
پرسـید و وقتـی شـنید کـه دوران عسـکری را هـر 
دو در فاریـاب گذرانـده انـد؛ خـوش شـد. کمـی در 
مـورد فاریـاب حـرف زدنـد و عاشـق و معشـوق بـه 
هـم رسـیدند. عروسـی کـم خـرج و کم مهمـان بود. 
پـای کوبـی چندانی هـم نکردنـد؛ چون پـدر و برادر 
عـروس خـوش نداشـتند کـه عروسـی سیاسرشـان 
را بـه رخ کسـی بکشـند. دختـر را دادنـد و رفـت. 
پـدرش کـه از حویلـی پـدر مجیـد برآمـد، فقـط آه 
کشـید. البتـه کـه مـادر، دو سـه سـاعت دیگـر هـم 
مانـد و شـهرزاد را کـه نـام اصلـی اش زلیخـا بـود، 
پنـد و نصیحـت داد. همـان چیزهایـی را گفـت کـه 
همـه مادرهـا وقتـی دخترشـان عـروس مـی شـود، 
مـی گوینـد و بعـد وقـت رفتـن گریـه کرد. شـهرزاد 
کـه ایـن نـام را مجیـد برایـش انتخـاب کـرده بـود، 
هـم گریـه کرد. مـادر عروس رفـت به طـرف انتهای 
کوچـه، جایـی که مـردی بـا پیراهـن تنبان شـیری 
رنـگ ایسـتاده بـود، آن مـرد بـرادرش نقیـب بـود. 
شـهرزاد نتوانسـت چهـره بـرادرش را ببینـد؛ چرا که 
او، هـم دور ایسـتاده بود و هـم نیمرخش را دور داده 
بـود. موهـای نقیـب دراز بودند و صورتـش را نامعلوم 

بودند.  کـرده 
شـهرزاد از همـه بیشـتر به مـادرش فکر کـرد. دلش 

تنـگ شـد. رو به مجیـد گفت: 
ـ اجازه می دهی فردا خانه مادرم بروم.

مجیـد حرفـی نزد. فـردا هر دو از کوچـه باریک قلعه 
وزیـر گذشـتند و نزدیکـی هـای مسـجد سـفید بـه 
خانـه مـادر شـهرزاد رفتنـد. دامـاد تصمیـم گرفـت 
چنـد روزی شـهرزاد آن جـا بمانـد تا احسـاس نکند 
از مـادر و خانـواده اش جـدا شـده اسـت. نزدیکـی 
هـای غـروب مانند سـایه می آمد داخـل حویلی و از 
کلکیـن بـه مهمان خانه مـی رفت. از گوشـه پرده به 
داخـل دهلیـز نـگاه می کـرد؛ بـه جایی که شـهرزاد 
دراز کشـیده بـود و پاهایـش را بـه دیـوار زده بود. به 
آرامـی او را صـدا می کـرد. دختر با شـرم اطرافش را 
مـی پالیـد. مادرش بـه حویلـی می رفـت و آب گرم 
مـی کـرد بـرای حمـام آن هـا. مجیـد در روشـنایی 
شـمع بـه غسـلخانه مـی رفـت و غسـل جنابـت می 
کـرد. از کلکیـن آن جـا خانـواده ای را تماشـا مـی 
کـرد که خـوش بودند و مـی خندیدنـد. دلش هوس 
مـی کـرد کـه بـرود و در جمـع آن هـا بنشـیند؛ اما 

بـا دیدن سـایه نقیـب از تصمیـم خود برمی گشـت. 
بـرادر عـروس خانـه آن هـا هیـچ وقـت بـا او چشـم 
بـه چشـم نشـد. حتی یـادش نمـی آید سـالم کرده 
باشـد و مجیـد بـه او حـق مـی داد. به همیـن خاطر 
هیـچ وقـت نمـی گذاشـت کـه نقیـب او را در ایـن 
خانـه ببینـد و یـا از بـا شـهرزاد بودنش باخبر شـود. 
پسـر روزهـای رخصتـی کوچـه هـای باریـک قلعـه 
وزیـر را بـا بایسـکلش مـی پیمـود و از پشـت زنـش 
تـا پیـش دروازه آن هـا مـی رفـت. دختـر کـه گویـا 
مـی  همیشـه  را  او  بایسـکل  هـای  پایـدل  صـدای 
شـنید، بـا همـان دامـن تیـره و بلـوز خاکـی رنگش 
بیـرون مـی آمـد و دروازه حویلی را به آهسـتگی می 
بسـت. یـک بغلـه بـه پشـت بایسـکل می نشسـت و 
دسـتانش را بـه کمـر مجیـد می گرفت. شـوهرش او 
را مـی بـرد؛ از کوچـه هـای تنـگ قلعه شـاده بیرون 
مـی کـرد و در سـرک کالن داراالمـان پایـدل مـی 
زد. حرفـی نمـی زدنـد. شـهرزاد صـدای نفـس های 
مجیـد را مـی شـنید. مجیـد هـم بـه انتهای سـرک 
نـگاه مـی کرد و کوشـش داشـت هرچـه زودتر زنش 
را بـه خانـه برسـاند. خانـه آن هـا، پیـاده هـای خانه 
پـدری مجیـد بـود. دو اتـاق، یـک دهلیـز کوچـک و 
یک آشـپرخانه داشـت. اتاق کالن تر را به غسـلخانه 
چسـپانده بودنـد و دروازه کوچـک چوبی نو سـاختی 
داشـت کـه دیگـر ضـرور نبود عـروس و دامـاد از راه 

دهلیـز بـه آن جـا بروند. 
شـهرزاد رنـگ خانه را دوسـت داشـت. رنگ شـیری 
کـه دروازه هـا و کلکین هـای آبی آسـمانی را طواف 
کـرده بـود. دختـرش زلیخـا که بـه دنیا آمـد، مجید 
خـوش بـود؛ اما مـادرش آرزو داشـت که شـهرزاد به 
خانـواده ترکمنـی هـا یک پسـر تحفـه بدهـد. پدر و 
مـادر مجیـد چیـزی نگفتند. هنوز یک سـال نشـده 
بـود کـه از زلیخای همیشـه خندان خوش شـان آمد 

و همیشـه دوسـت داشـتند در خانه آن ها باشـد. 
زن و مـرد کـه تنهـا مـی شـدند، خـوش بودنـد. بـا 
ایـن کـه مجیـد نـام او را شـهرزاد گذاشـته بـود، اما 
همیشـه دخترخالـه صدایـش مـی کرد. شـهرزاد هم 
دوسـت داشـت ایـن گونه صدا شـدن را. همیشـه به 

آرامـی جواب مـی داد: 
ـ جان دختر خاله!

چیـزی کـه روزهـای دختـر را بـه شـب هایـش می 
چسـباند، عشـق و دوسـتی او و شـوهرش بـود کـه 
حـاال سـه نفـره شـده بـود. شـهرزاد زیـاد بـه خانـه 
مـادر مجیـد کـه در آن سـوی حویلـی بـود، نمـی 
رفـت. بـوی نـم را کـه زمسـتان ها بیشـتر می شـد، 
تحمـل مـی کـرد و دلـش مـی خواسـت شـوهرش 
زودتـر بیایـد تـا کمـی شـکایت کنـد و از او بخواهد 
بهـار امسـال زیر و بغل اتاق های شـان را پالسـتیک 
بگیـرد. البتـه بـوی نـم زیـاد نبـود؛ فقط بویکـی بود 
کـه گاهـی بینی شـان را آزار مـی داد؛ امـا وقتی هوا 
رو بـه گـرم شـدن مـی رفـت، همـان بـوی کوچـک 

هـم گـم می شـد. 
زلیخـای کوچـک که سـه سـاله شـد، نقیب بـه دنیا 
آمـد. روزهـای اول بـرادر شـهرزاد از این نـام گذاری 
خـوش نبود؛ امـا دوهفتک که گذشـت، عـادت کرد. 
هرچنـد کـه حاال کمتـر به خانه پـدری اش می آمد، 
او دختـر حاجـی صبور را گرفته بـود و در خانه کالن 
آن هـا زندگـی مـی کرد. مصروف شـده بـود و کمتر 
بـه مـادر و پـدرش سـر مـی زد. البتـه هـر وقت می 
آمـد یک بوجـی برنج و یـک قوطی روغن مـی آورد. 
دو سـه سـاعت مـی نشسـت و وقـت رفتـن مابیـن 
جـای نمـاز پـدرش پـول مـی گذاشـت. البتـه هیـچ 
وقـت آن پـول هـا را پـدرش از میان جـای نماز نمی 
گرفـت؛ بلکـه ایـن مادر شـهرزاد بود که آن را شـمار 
مـی کـرد و مـی بـرد بـه پسـخانه و در صندوقچـه 

نگیـن کاری شـده اش می گذاشـت. 
بـرای  شـهرزاد کوشـش مـی کـرد عـروس خوبـی 
خانـواده ترکمنـی هـا باشـد و بـود. یـک بـار هـم با 
مـادر شـوهرش زبان بـازی نکـرد. همیشـه گوش به 
فرمـان بـود؛ البتـه کـه مـادر مجید کسـی نبـود که 
امـر و نهی کند. نواسـه هایش را بغـل می کرد، بازی 
شـان مـی داد و دلـش به آن هـا خوش بـود. حاجی 
بابـا کـه با پـس انداز نقیب و شـهرزاد حـج رفته بود؛ 
همیشـه مشـغول عبادت بـود. زیاد مسـجد می رفت 
و زیـاد قـرآن می خوانـد. وقتی چشـم هایش ضعیف 
شـد، شـهرزاد از مجیـد خواهش کرد کـه حاجی بابا 
را ببـرد پیـش داکتـر چشـم و بـرای او یـک عینـک 
نمـره دار بگیـرد. عینـک کـه بـه چشـم حاجـی بابـا 
نشسـت، او توانسـت بـه کمـک آن، کلمـات کتاب را 
بهتـر ببینـد و بـا اطمینـان بیشـتری صـدای خود را 

هنگام تـالوت بلنـد کند. 
شـهرزاد احسـاس خوشـبختی مـی کـرد. مجید هم 
وقتـی روزهـای رخصتی بـا بچه ها و زنـش به زیارت 
سـخی مـی رفتنـد، خـوش حـال بـود. حـاال او موتر 
سـایکل خریـده بـود و مـی توانسـت همـه خانـواده 
کوچـک خـود را بـا آن به زیارت سـخی بیـاورد. بچه 
هـا کالن تـر شـده بودنـد؛ زلیخـای دوازده سـاله بـا 
بـرادرش بـرای خریـدن کلچـه بـه دکان هـای آن 
سـوی زیـارت می رفت، همیـن موقع بـود که مجید 

بـه شـهرزاد نـگاه کـرد. خندیـد و بعد پرسـید:
ـ دختر خاله هنوز هم مره خوش داری!

دختـر آهـی کشـید. لبخنـدش را پنهـان نکـرد؛ امـا 
لـب هـای نازکـش از شـرم لرزیدنـد. جـواب داد:

ـ ها دارم جان دختر خاله!
زندگـی آن هـا بیشـتر از ایـن، ماجرایی بـرای گفتن 
نداشـت. بچـه هـا کالن شـده و هرکـدام بـه خانـه 
بخـت های خـود رفتنـد. شـهرزاد و مجید هـم کنار 
هـم ماندنـد و هـر جمعـه شـب بـرای اتحـاف دعا به 
روح گذشـتگان خـود بـه زیـارت سـخی مـی رفتند.  

پایان

زندگی

داستان

بیشرتین چیزی که در عشق تو آزارم می دهد 
این است که چرا منی توانم بیشرت دوستت بدارم 

و بیشرتین چیزی که درباره حواس پنجگانه عذابم 
می دهد 

این است که چرا آنها فقط پنج تا هستند نه بیشرت!؟ 
زنی بی نظیر چون تو 

به حواس بسیار و استثنایی نیاز دارد 
به عشق های استثنائی 

و اشک های استثنایی... 

بیشرتین چیزی که درباره »زبان« آزارم می دهد 
این است که برای گفنت از تو، ناقص است 

و »نویسندگی« هم منی تواند تو را بنویسد!
تو زنی دشوار و آسامنفرسا هستی 

و واژه های من چون اسب های خسته 
بر ارتفاعات تو له له می زنند 

و عبارات من برای تصویر شعاع تو کافی نیست 

مشکل از تو نیست! 
مشکل از حروف الفباست 

که تنها بیست و هشت حرف دارد 
و از این رو برای بیان گسرته ی زنانگی تو 

ناتوان است!

بیشرتین چیزی که درباره گذشته ام با تو آزارم می دهد 
این است که با تو به روش بیدپای فیلسوف برخورد کردم 
نه به شیوه ی رامبو، زوربا، ون گوگ و دیک الجن و دیگر 

جنومنندان 
با تو مثل استاد دانشگاهی برخورد کردم 

که می ترسد دانشجوی زیبایش را دوست بدارد 
مبادا جایگاهش مخدوش شود! 

برای همین عذرخواهی می کنم از تو 
برای همه ی شعرهای صوفیانه ای که به گوشت خواندم 

روزهایی که تر و تازه پیشم می آمدی 
و مثل جوانه گندم و ماهی بودی 

از تو به نیابت از ابن فارض، موالنای رومی و ابن عربی 
پوزش می خواهم... 

اعرتاف می کنم
تو زنی استثنایی بودی

و نادانی من نیز
استثنایی بود!

عشقی بی نظیر 
برای زنی استثنایی

نزار قبانی
-ترجمه دکتر یداهلل گودرزی )شهاب(

شهریار آرمان جعِدگیسو

همسـرش کـه ثمـره زندگـی خـان سـاالری و زورگوهـای 
جامعـه اسـت، مانـع از تحصیـل شـهرزاد در دانشـگاه نمـی 

 . د شو
از طـرف دیگـر، در گذشـته، طـالق، یک ننـگ و انگ بزرگ 
اجتماعـی بـرای زن و خانـواده اش محسـوب می شـد. مهم 
نبـود کـه زن در طـالق چقدر نقش داشـت امـا اجتماع، زن 
مطلقـه را طـرد و بـه یـک موجـود منـزوی و گاه منحـوس 
تبدیـل مـی کـرد اما در فیلـم، شـهرزاد را جامعه طـرد نمی 

 . کند
 همچنیـن، ایـا مـی تـوان انسـانی را فـارغ از جنسـیتش، 
تصـور کـرد کـه در جوامـع مـا عـاری از هـر خطا و اشـتباه 
باشـد، همـه چیـز را بداند و بفهمد؟ سـریال شـهرزاد با همه 
جذابیـت هـای هنری اش ربطـی به واقعیت هـای جامعه ای 
نـدارد کـه مـا در ان زندگـی مـی کنیـم و بـرای ما بیشـتر، 
شـباهت بـه یـک کارکتر تخیلی بـه نام زن ایـده آل دارد. ما 
در تاریـخ نمونـه هایـی از زنانـی داریم که فراتر از عصرشـان 

و هویـت زنانگـی را چگونـه تعریـف کنیـم؟ ایـن شـرایط را 
فیلـم هـا و سـریال هایـی چـون شـهرزاد پاسـخ نمـی دهد 
ایـن سـوالی اسـت کـه بایـد زنـان تحصیلکـرده جامعـه ما، 
پاسـخ بیابـد و هویت زنانگـی را بازتعریف کنـد و این تعریف 
را بـه جامعـه بقبوالنـد. در یـک تعریـف کلـی و بـا توجـه به 
تجربـه هـای اجتماعـی زنـان، چگونـه زن بودن را براسـاس 
نیازهـای نسـل امـروز زنـان تعریـف مـی کنیم: زن مناسـب 
کسـی اسـت کـه نمـی خواهد انسـان ایـده ال باشـد، همان 
طـور کـه مردان، ایده ال نیسـتند. زن مناسـب مـی داند که 
حـق دارد، اشـتباه کنـد، خطـا کنـد و ریسـک پذیر باشـد و 
گاه انعطـاف پذیـر بـرای اینکـه یـاد بگیـرد، چگونـه زندگی 
کنـد و جسـارت جسـتجو و یافتـن زندگـی مناسـب بـرای 
خـود را داشـته باشـد. زن مناسـب بـه دنبـال درک هـر چه 
بهتـر از فضـای اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی خود اسـت و 
بـرای خـود، حـق انتخاب قایل اسـت نـه انتخاب شـدن. زن 
مناسـب دیگر مفهوم سـکوت نـدارد، زن مناسـب یعنی صدا 

مـی اندیشـیدند و عمـل مـی کردنـد امـا بـا مقاومـت هـای 
سرسـختانه ای مواجـه مـی شـدند. اگـر بـه گذشـته نظری 
بیندازیـم نمونـه اش، طاهره قره العین، زن شـاعر و محدث، 
کـه یـک قـرن پیـش زندگـی مـی کـرد او در دوره زندگـی 
در جامعـه  روبنـده  بـدون  هـا،  پسـتوهای خانـه  در  زنـان 
حضـور مـی یافت و وارد بحـث و جدل می شـد و از رهبران 
جنبـش بابیـه بـود کـه سـرانجام بـا مقاومت هـای هنجاری 
جامعـه، او را بطـور مخفیانه در چاه انداختنـد. چرا راه دورتر 
برویـم، در دهه ها و سـالهای گذشـته در جامعه افغانسـتان، 
دختـری کـه بـه انتخـاب خـود ازدواج مـی کـرد یـا طـالق 
مـی گرفـت از جامعـه طـرد و حتـی در مـواردی بـه مـرگ 
تهدیـد مـی شـد ایـن وضعیـت هنـوز هـم در برخـی قبایل 
افغانسـتان وجـود دارد؛ حتـی در اجتماع شـهری کابل، زنان 
فعـال اجتماعی و تحصیلکرده شـهر کابـل، در تعریف مردانه 
از زن مناسـب، جایـی ندارنـد. در چنیـن وضعـی همچنـان 
یـک سـوال بـرای مـا بی پاسـخ می مانـد اینکه زن مناسـب 

یعنـی فریاد بر سـر سـاختارهای متعصبانـه و محدودکننده. 
زن مناسـب فقـط مدعی تربیـت فرزندان نیسـت بلکه، خود 
را صاحـب حـق بـرای اصـالح اجتمـاع محسـوب مـی کنـد 
و سـرانجام زن مناسـب، زنـی اسـت کـه بـرای رفتارهایـش 
چارچـوب خـاص عقلی دارد و بـرای تعیین رفتـار و عملکرد 
خـود، نیازمند امر و نهی کسـی نیسـت. در پایـان بحث باید 
گفـت تـا زمانـی کـه چشـم بدوزیـم، سـاختار مردسـاالرانه، 
چگونـه هویـت مـا را به تعریـف می گیرنـد تا خودمـان را با 
ایـن تعاریـف و بـدون درنظرداشـت فهـم و درک زنانـه مان، 
عیـار کنیـم و با هـر تغییر که در نـوع نگاه جامعـه به هویت 
مـان ایجـاد شـد، تغییـر کنیـم. هیـچ گاه نمـی توانیـم فرد 
موثـر در خانـواده و جامعه مان باشـیم، حتی مـردان زندگی 
مـان چـه در نقـش همسـر یـا فرزنـد از مـا خسـته خواهند 
شـد هرچنـد کـه خودمـان را صرفـا بـا ویژگـی هـای مـورد 
پذیـرش انـان و بـدون توجـه بـه عالیـق و خواسـته هایمان 

کنیم.  هماهنـگ 

ادامه رویکرد نیمرخ
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اشاره:
مسـلم شـیرزاد از مدیرهـای جوانی اسـت که در کابل، مسـئولیت 
دانشـگاه خصوصـی جهـان نـور را برعهـده دارد. تحصیالتـش را 
در مقطـع فوق لیسـانس به پایان رسـانده اسـت بگفتـه ی خودش، 
تاکنـون بـه سراسـر افغانسـتان و بـه پنجـاه کشـور جهان مسـافرت 
را  ثمـره مسـافرتهایش تجربـه هـای مختلفـی  از  اسـت و  کـرده 
اندوختـه اسـت و بـا رسـانه هـای مختلـف جهانـی مصاحبـه هایی 
داشـته اسـت. اقـای شـیرزاد در مصاحبـه با آمنـه امید، گزارشـگر 
هفتـه نامـه نیمـرخ تاکیـد دارد کـه زنـان در محیـط اجتمـاع بایـد 
یکسـری چارچـوب هـای ارزشـی را بـرای خـود تعریـف کنند و 
نگذارنـد کـه سـاختار مردمحور،  بـه انها نگاه ابـزاری و کاالگونه 

باشند. داشـته 

- شـما بـه عنـوان یک مـرد تحصیلکـرده کـه تجارب 
مدیریتـی نیـز داریـد، چـه تعریفـی از هویـت زنانـه 
داریـد؟ و فکر مـی کنید کـه دیدگاه مـردان تحصیل 

کـرده کشـور در ایـن مورد چیسـت؟
- متأسـفانه نـگاه هـای مردانـه بـه هویـت زنانـه، ادامـه ی همـان 
سـنت هـای گذشـته اسـت. جامعـه، هنـوز هـم بـه زن بـه عنـوان 
جنـس دوم مـی نگـرد، موضـوع دیگـر باورهـای وارونـه از دیـن 
اسـت. هرکـس آمـده طبـق برداشـت و میـل خـودش تعریفـی از 
دیـن ارایـه کـرده کـه ایـن موضـوع در خیلـی از مـوارد زندگـی 
زنـان را بـه جهنـم تبدیـل کـرده اسـت. همچنیـن، عـدم آگاهـی 
زنـان و مـردان نسـبت بـه حقـوق همدیگـر اسـت. مردانـی وجود 
دارنـد کـه منکـر حقـوق انسـانی و اسـالمی زنـان مـی شـوند. در 
مـواردی هـم، عـدم آگاهـی زنـان نسـبت بـه حقـوق خودشـان، 
باعـث بسـیاری از معضـالت در جامعه شـده اسـت. در نتیجه زنان 
افغانسـتان، انسـانهایی هسـتند کـه بـا جسارتشـان، ازمیـان دود و 

آتـش بیـرون آمـده انـد و بـه جامعـه امیـد مـی بخشـند. 

- در نـگاه مـردان جامعـه مـا، در مـورد زنـان چـه 
امـروز آمـده اسـت؟ بـه  تـا  از گذشـته  تغییراتـی 

- تغییـر بـه وجـود آمده اما چشـمگیر نبوده اسـت. یـک اصطالح 
عـام وجـود دارد در افغانسـتان کـه گفتـه مـی شـود: اکثـر مـردان 
دموکراسـی را بـرای زنـان و دختـران همسـایه مـی خواهنـد نـه 
نیازمنـد تغییـر  ایـن،  بـرای زن، دختـر یـا خواهـر خودشـان کـه 
اسـت. بحـث ارزش مـداری را گفتـم کـه اگـر مـن امـروز، نـوع 
نگاهـم بـه زنان تغییرکرده اسـت اما در گذشـته اینگونـه نبود، این 
تغییـر بـر مبنـای یـک ارزش بـوده اسـت. برای مـن هیچـگاه قابل 
قبـول نیسـت کـه در محیـط دانشـگاه، رسـانه یا هرجـای دیگری، 

مقدماتـی رسـانه تـا سـطح مدیریتـی و کارهـای کالن را پیـش 
مـی بردنـد. بـا صراحـت بگویـم که همیـن زنـان، هـزاران چالش 
ومشـکل سـرراه شـان وجـود داشـته انـد، ولـی بـا ابتـکار و انگیزه 
ای کـه درآنهـا وجود داشـته، بهترین گزارش هـای خبری را تهیه 
مـی کردند.بـه عنوان نمونـه، از انتخابـات 200۹ و 201۴ یاد کنم، 
زنانـی بودنـد کـه برنامه هـا را گردانندگـی می کردنـد و گزارش 
هـای بسـیار جالـب را تهیـه مـی کردنـد. در محیـط اکادمیـک، 
دخترانـی را بـا جسـارت و متعهـد مـی بینم بـرای پیشـرفت جامعه 
ی خـود تـالش مـی کننـد و بـا انگیـزه درس مـی خواننـد. منظور 
اینسـت کـه اگـر فضـای تحصیلـی و شـغلی سـالم ایجـاد شـود، 
دختـران بسـیار زیـادی هسـتند کـه مـی تواننـد در جامعـه نقـش 

هـای مؤثر را داشـته باشـند.

- بـا وجـود مصـرف پولهـای زیـادی نهادهـای ملی و 
بیـن المللی و ادعـای کار در حـوزه ی زندگی زنان، 
چـرا تغییر جـدی در ایـن وضعیـت، به وجـود نیامده 
معضـل خشـونت گرفتـار هسـتند،  بـا  زنـان  و  اسـت 

درکجاست؟ مشـکل 
- موافقـم کـه درایـن عرصـه کار زیـادی صـورت نگرفـت. دلیل 
اول اینسـت کـه کار بسـیاری از نهادهـا، متأسـفانه پـروژه ای بود. 
هـر کـس، یـک مقـدار پـول مـی گرفـت و بعـد از مصـرف پـول 
صـدای حقوق زنـان، آزادی زنان، حق کار و حق دسترسـی زنان 
بـه عدالـت خامـوش شـده انـد. دلیـل دوم، دولـت هـم بـه عنـوان 
تنفیـذ کننـده قانـون، به عنـوان نهـاد مسـئول در برابـر شـهروندان، 

برخـورد نادرسـت بـا دخترخانمـی صـورت بگیـرد. نـگاه ارزش 
مدارانـه نسـبت بـه حقـوق زن و مـرد، مـی توانـد جایـگاه زن را 
تثبیـت کنـد و وضعیـت را تغییـر بدهـد. اگر وضع بـه گونه ای که 
الزم اسـت تغییـر نکند، جامعـه به طرف ابتذال مـی رود. در نتیجه 
کار مثبتـی انجـام نمـی شـود و حتـا تأثیـرات منفـی هم مـی تواند 
داشـته باشـد. مـی خواهـم بگویـم که دیـدگاه هـا تغییرکـرده حتا 
در میـان افـراد بی سـواد هم، این تغییرات محسـوس اسـت که در 
ایـن حـوزه نقش رسـانه ها مؤثر بوده اسـت، در کنار اینکه رسـانه 
هـا نقـش هـای منفـی خـود را هم داشـته اسـت ولی اگـر در یک 
والیـت، دیـدگاه یـک پدر در مورد پسـر و دخترش نسـبت به 1۵ 
سـال پیـش فـرق کرده اسـت و دید مثبـت دارد، نقـش و کارکرد 

رسـانه هـا بوده اسـت.

- چـه کسـانی مـی تواننـد فضاسـازی کنند و پیشـگام 
شـوند بـرای تغییـر مثبـت در زندگـی زناْن، بـا توجه 

بـه ناکارایـی حکومـت موجود؟
هسـتید.  وضعیـت  ایـن  پیشـگام  کـه  هسـتید  کسـانی  شـماها   -
شـما مـی دانیـد کـه شـاید ده سـال پیـش، هیـچ وقـت فکـر نمـی 
کردیـد کـه بیاییـد و بخشـی از واقعیـت هـای جامعـه را بـه عنوان 
کار خبرنـگاری، بازتـاب دهیـد. ولـی امـروز فعاالنـه و جسـورانه 
ایـن کار را انجـام مـی دهیـد. نکتـه ی دیگـر؛ نبایـد تکیـه کرد به 
حکومـت؛ زیـرا حکومـت، به خصـوص درحوزه ی زنـان یا نمی 
توانـد، یـا نمـی خواهـد کاری انجـام دهـد. نمونـه اش، قانونـی به 
نـام منع خشـونت علیه زنان، مدت پنج سـال شـده کـه در پارلمان 
افغانسـتان خـاک مـی خـورد و هیـچ کس جسـارت ایـن را ندارد 
کـه این موضـوع را دنبال کند. سـاختار در درون جامعه متأسـفانه 
بسـیار شـکننده و ازجهـت دیگـر مـرد سـاالرانه اسـت. ولـی ایـن 
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـا نـگاه مثبـت نداشـته باشـیم. مـن وقتی 
مـی بینـم درعرصـه هـای مختلـف زنـان نقـش آفرینـی مـی کنند 
و هدفمندانـه مبـارزه مـی کنند، بسـیار امیدوار می شـوم بـه آینده 
ی زنـان و نقـش مؤثرشـان درجامعـه. دیدگاهـم اینسـت کـه باید 
زنـان ارزش مدارانـه حرکـت کننـد. وقتـی از ارزش حـرف مـی 
زنیـم، منظـور اینسـت کـه زنـان نگذارند که نـگاه دیگران نسـبت 
بـه آنـان کاالگونـه و ابـزاری باشـد. ثابـت کنند که براسـاس یک 

ارزش کار مـی کننـد و در بـدل هیـچ چیـزی نمـی فروشـند.

- تجربـه شـما به عنوان یک ژورنالیسـت کـه همکاران 
اسـتاد  بـه عنـوان یـک  ایـد و همچنـان  زن داشـته 
دانشـگاه ایـن وضعیـت را چطـور بررسـی مـی کنید؟

- مـن هفـت سـال در رسـانه ای کار کـردم کـه زنـان از کارهـای 

کم کاری زیاد داشـته اسـت. چند نمونه رسـانه ای، خشـونتی که 
علیـه شـکیال شـد. خشـونتی دیگر علیـه نجیبـه در پـروان صورت 
گرفـت و خشـونت و زجرکـش کـردن فرخنده، دوسـیه این زنان 
در محکمـه بـه کجـا رسـید؟ پیگیـری نشـدن ایـن قضایـا باعـث 
مـی شـود کـه افـراد با جسـارت بیشـتر علیـه زنـان خشـونت کنند 
و ایـن یعنـی گسـترش یافتـن دامنـه ی خشـونت هـا و دلیـل سـوم 
برمـی گـردد بـه نهادی بـه نام وزارت زنـان که این نهـاد، کمترین 
کاری در مـورد زنـان انجـام نـداده اسـت. حرفشـان این اسـت که 
مـا بودجـه نداریم و فقط پالیسـی سـاز هسـتیم. سـوال من اینسـت 
کـه وقتـی وزارت زنـان، کار نمـی توانـد انجـام دهـد، پـس چـرا 
فعالیـت مـی کنـد؟ وقتـی کـه تأثیرگـذار نباشـد. دلیـل چهـارم - 
برمـی گـردد بـه درون اجتمـاع زنـان. وقتـی بـه عنوان یـک ناظر، 
وضعیـت را در درون جامعـه مطالعـه کنیـم، مـی بینیـم کـه فضای 
رقابتـی  ناسـالم بیـن زنـان وجـود دارد. در بسـیاری وقت ها تیشـه 
زدن یک زن به ریشـه ی کار و فعالیت زن دیگری را شـاهدیم و 
ایـن مـی توانـد، باعث خشـونت زن علیـه زن دیگر شـود. دیدگاه 
مـن اینسـت کـه زنان بـا توجـه به اینکـه بیشـتر از نصـف جمعیت 
کشـور را تشـکیل مـی دهـد، وقتـی در یـک مسـیر حرکـت کنند 
تحـول چشـمگیری را در زندگـی زنـان بـه وجـود مـی آورد. امـا 
متأسـفانه چنیـن همبسـتگی ای بیـن زنان وجود نداشـته اسـت. در 
حـال حاضـر در وضعیتـی زندگـی مـی کنیـم کـه در این کشـور، 
مـردان هـم زیـاد بـه فرصت های شـغلی دسترسـی ندارنـد اما اگر 
انگیـزه ای بـرای فعالیـت و تأثیرگـذاری باشـد چالـش هـا را مـی 
تـوان تبدیـل بـه فرصت کـرد و ازهـر گسسـتی موفقیت سـاخت.

هیئت تحریر نیمرخ
گفت و گو

مسلم شیرزاد در گفتگو با نیمرخ: 
»دموکراسی را فقط برای دختر 

همسایه نخواهیم«

حکومت داری محلی غزنی...

خشـونتی که علیه شـکیال شـد. خشـونتی دیگـر علیه نجیبـه در پروان صـورت گرفت و خشـونت و 
زجرکـش کـردن فرخنده، دوسـیه ایـن زنـان در محکمه به کجا رسـید؟ پیگیری نشـدن ایـن قضایا 
باعـث مـی شـود که افراد با جسـارت بیشـتر علیـه زنان خشـونت کنند و ایـن یعنی گسـترش یافتن 
دامنـه ی خشـونت هـا و دلیـل سـوم برمـی گـردد بـه نهـادی بـه نـام وزارت زنـان کـه ایـن نهاد، 
کمتریـن کاری در مـورد زنـان انجام نداده اسـت. حرفشـان این اسـت که مـا بودجه نداریـم و فقط 
پالیسـی سـاز هسـتیم. سـوال من اینسـت که وقتـی وزارت زنـان، کار نمـی تواند انجـام دهد، پس 

چـرا فعالیـت می کنـد؟ وقتی کـه تأثیرگذار نباشـد.

خـواب هـای بـرآورده نشـده تمـام شـهروندان افغانسـتان اسـت. 
حکومـت داری خـوب زمانـی در یـک جغرافیـا قابـل تعریـف 
اسـت کـه زن و مـرد و تمـام اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه در آن 
نقـش و حضـور داشـته باشـند. حکومـت داری خـوب متمایـل 
بـه اتفـاق آرای مـردم بـوده و در قبـال اجرااتـی کـه بـرای جامعه 
انجـام مـی دهـد نه تنهـا که پاسـخگو، مسـئولیت پذیر، حسـابده، 
شـفاف، موثـر، بـا کفایـت، منصـف و فراگیـر می باشـد بلکه می 
توانـد حاکمیـت قانـون و زمینـه بـرای برقـراری حاکمیـت قانون 

را فراهـم کنـد.
گیـری  شـکل  در  زنـان  نقـش  و  خـوب  داری  حکومـت 
حکومتـداری خـوب، از جملـه، بحـث هـای جدیـدی اسـت که 
در ایـن اواخـر زمینـه را برای بحث فراهم کرده اسـت. افغانسـتان 
کشوریسـت کـه در طـول تاریخ خود، حکومـت مردانه را تجربه 
کـرده اسـت و نقـش نیمـی از پیکـر جامعه، همیشـه به فراموشـی 

سـپرده شـده اسـت.
چـون  هـای  ویژگـی  بـا  خـوب  داری  حکومـت  آنجائیکـه  از 
فراگیربـودن، مسـئولیت پذیـری و برقـرار کننـده حاکمیت قانون 
تعریـف مـی شـود پـس سـخن از حکومـت داری خـوب گفتن، 
در حالیکـه نیمـی از پیکر جامعه هنوز نقش و حضور سـمبولیک 
دارد و هنـوز اقلیـت هـا در آن نتوانسـته انـد جایگاه شـان را بیابند 
از نظـر معیارهـای حکومـت داری خـوب، قابل قبول نمی باشـد.
نقـش دادن اقلیـت هـا و تمـام اقشـار جامعـه  در تصمیـم گیـری 
هـای یـک کشـور گامیسـت بسـوی تهـداب گـذاری حکومـت 

افـراد جامعـه دارنـد. از آنجائیکـه زنـان دیـد دقیـق و موشـکافانه 
در امـورات دارنـد مـی تواننـد در شـکل گیـری حکومـت داری  

خـوب  نقـش ارزنـده ای را بـازی نماینـد.
منابـع اجتماعـی، اقتصـادی و سـایر منابع افغانسـتان و والیات این 
کشـور در حالـی مدیریـت مـی شـوند کـه زنـان کمترین سـهمی 
در مدیریـت و اسـتفاده از ایـن منابـع را دارنـد و نمـی تـوان از 
چنیـن مدیریـت مردانـه، انتظـار بیشـتر از ایـن هـم داشـت، چـون 
تضادهـا و تفـاوت ها اسـت که نیـاز ها را شناسـایی، اندازه گیری 
و پیمایـش مـی کند.  سـخن از حکومـت داری خـوب و جایگاه 
حکومـت داری خـوب، زمانـی در افغانسـتان و در والیت غزنی، 
مـی توانـد معماگونـه نباشـد که زنان از دید انسـانی دیده شـود نه 
از دیـد و برداشـت زنانـه و جنسـیتی. اتخاذ اسـتراتژی برای غالب 
آمـدن بر مشـکالت زیربنایی و اجتماعی کنونی بـا وجودیکه در 
افغانسـتان معماگونـه بـه نظـر می رسـد اما بـا اشـتراک و طراحی 
مشـترک اعضـای جامعـه که متشـکل از مردان و زنان اسـت، می 
توانـد گامی به سـوی حکومـت داری خوب باشـد. در حکومت 
داری خـوب، ملـت به عنوان مرکز توسـعه محسـوب می شـود و 

ملـت را مـردان و زنان تشـکیل مـی دهد.
 پـس الزمـه حکومـت داری خـوب بـا اشـتراک زنان در پروسـه 
هـای تصمیـم گیـری یـک کشـور پیونـد ناگسسـتنی دارد؛ البتـه 
سـهم گیـری زنـان در پروسـه هـای تصمیـم گیـری آنچنـان کـه 
در بیـان سـاده بـه نظـر مـی رسـد، سـاده نبـوده و نیسـت بلکـه 
متضمـن فراهـم کـردن زمینـه بـرای اشـتراک، تضمیـن آزادی 
بیـان و تضمیـن امنیـت حضور می باشـد. گسـترش تعلیـم و تربیه 
و دیـد اسـتراتیژیک بـه توسـعه انسـانی نـه دیـد مقطعـی و پـروژه 
ای بـرای شـکل گیـری و تـداوم حکومـت داری خوب پیشـنهاد 
مـی کنـم. فهم تاریخـی، فرهنگی و پیچیدگی هـای اجتماعی در 

داری خـوب مرکـزی و محلـی و ایـن حکومـت داری خـوب 
اسـت کـه بـه عنـوان میانجـی مطلوب بـه بررسـی منافـع  عمومی 
پرداختـه اسـت و برای رسـیدن بـه اجمـاع بهترین انتخـاب، منافع 
گـروه هـا، خـط مشـی هـا و رویه هـا را تا حـد ممکـن درنظر می 
گیـرد. وقتـی مـردان و زنـان یـک کشـور مـی توانـد از فرصـت 
هـای مسـاوی بـرای بهبـود و ایجـاد رفـاه اجتماعـی برخـوردار 
شـوند کـه در آن، حکومـت نقـش و سـهمی داشـته باشـد. نمـی 
تـوان انتظـار یـک حکومـت دموکراتیـک واقعی را داشـت مگر 
آنکـه، تـک تـک افـراد، ضامـن حقـوق مدنی و سیاسـی باشـند. 
صـرف نظـر از حاشـیه روی، حکومـت داری خـوب وقتـی در 
افغانسـتان مـی توانـد به معنـی واقعی اش تجربه شـود کـه به زنان 
فرصـت اشـتراک در دسـتگاه حکومـت مرکـزی و محلـی داده 
شـود. در حالیکـه زنـان کمتریـن نقـش و سـهمی را در دسـتگاه 
حکومـت، خصوصـاٌ حکومـت محلـی دارنـد، رویایـی بـه نظـر 
مـی رسـد از حکومـت داری خـوب سـخن گفـت و نوشـت. بی 
تردیـد از عوامـل تاثیرگـذار بـر توسـعه پایدار، گسـترش ظرفیت 
هـای دانـش و فعالیـت هـای مرتبـط بـا علـم و تکنالوژی اسـت و 
زمانـی، حرکـت در مسـیر توسـعه پایـدار امـکان پذیـر می شـود 
کـه اسـتفاده از توانایـی بالفعـل، تمامـی منابـع انسـانی و تمامـی 
اقشـار جامعـه، صـرف نظـر از تفاوت های جنسـیتی فراهم باشـد.
 مطمئنـاً زنـان بـه عنـوان بخـش عمـده ی جمعیـت کشـور، در 
تولیـد، توزیـع و توسـعه نـه تنهـا نقـش بسـزائی دارد، بلکـه نقش 
تمامـی  دانایـی  و  مهـارت  توانمندسـازی،  توسـعه  در  اساسـی 

افغانسـتان، زمانـی محسـوس می شـود کـه بـه تعلیم و تربیـه زنان 
ارج گـذاری شـده و بـه  دیـد و برداشـت، جنـس زن همچـون 
مهمـان درخانـواده هـا نـه تنهـا نقطـه پایـان گذاشـته شـود بلکـه 
همچـون مـرد در تعلیـم و تربیـه زنـان هم توجـه گردد و سـرمایه 
گـذاری مسـاوی صـورت گیـرد. ایـن در واقـع وقتـی اسـت کـه 
نیـروی انسـانی صـرف نظـر از جنسـیت شـان تقویـت و توانمنـد 
شـوند و حکومـت داری خـوب از حالـت معماگونـه و زندانـی 
شـده در قیـد کلمـات و واژه هـای زیبـا رهایـی یابـد و حضـور 

واقعـی اش را در ایـن جغرافیـا تجربـه خواهیـم کـرد.
بـا ایـن حـال زنـان والیـت غزنـی و فعالیـن حقـوق زن در آن 
آن  زنـان  امـور  ریاسـت  هـای  برنامـه  انتظـار  بـه  اگـر  والیـت، 
مشـارکت  و  یافتگـی  توسـعه  هـا  قـرن  باشـند،  منتظـر  والیـت، 
را تجربـه نخواهنـد کـرد. آنچـه مـی توانـد بـرای زنـان غزنـی 
بصـورت خـاص و بـرای مردم غزنی بـه صورت کل موثر باشـد؛ 
نقـش سیاسـیون والیـت غزنـی اسـت. متاسـفانه سیاسـیون زن و 
مـرد والیـت غزنـی، طـی چهـار سـال در سـاختارهای مختلـف، 
کوچـک تریـن برنامـه ای را بـه نفـع تغییـر وضعیـت زنـان در آن 
والیـت حمایـت نکردند. ثروت انـدوزی و ظاهر شـدن به عنوان 
کارشـناس در رسـانه هـا از جملـه ویژگـی هـای مهـم سیاسـیون 
زنـان آن  ایـن رسـالت  ایـن حسـاب،  بـا  اسـت.  والیـت غزنـی 
والیـت اسـت تـا بـا سیاسـیونی کـه بـه نمایندگـی از زنـان، فقـط 
بـه ثـروت انـدوزی تمرکـز کردنـد؛ تصفیـه حسـاب نماینـد. من 
بـاور دارم بـه هـر انـدازه ای که زنان فعـال در سـاختار حکومت، 
بـرای زنـان غزنی در هنـگام تدوین پـالن های اسـتراتژیک البی 
نماینـد، وضعیـت زنـان در آن والیـت بهتر خواهد شـد، سـاختار 
مردانـه خواهـد شکسـت و نقش هـای اجتماعی، کمتـر، مردانه و 

زنانـه قلمـداد خواهد شـد.

ازصفحه1



 هیئت تحریر نیمرخ

سوزن دوزان 
افغانستان، 

هنرمندان گمنام
نخسـتین جشـنواره ی تخصصی سـوزن دوزی تحـت عنوان )کلک 
زن(  از سـوی زنـان کارآفریـن افغانسـتان، انجمـن زنـان افغـان در 

اتریـش و دانشـگاه کاتـب برگزار شـد.
بـه گـزارش بخـش خـر هفتـه نامـه نیمـرخ، در ایـن جشـنواره ۳۰ 
اثـر برتـر زنـان، از هشـت والیـت بـه منایش گذاشـته شـده بـود که 
در بیـن اشـراک کننـدگان و آورنـدگان اثـر در این جشـنواره زنانی 
نیـز بودند کـه رسپرسـتی فامیل ومسـئولیت خانواده¬های¬شـان 
ایـن جشـنواره حامیـت،  برگـزاری  از  داشـتند. هـدف  برعهـده  را 
تشـویق و پاسداشـت از صنایـع دسـتی زنـان وشناسـاندن آن بـه 

عنـوان یـک هرن در جامعه گفته شـده اسـت. آقای غفوری مسـئول 
انجمـن زنـان کارآفریـن افغانسـتان بـه نیمـرخ گفـت: قـرار اسـت 
ایـن جشـنواره بـا همیـن محتـوا در ۱۰ کشـور دیگرنیـز بـه منظـور 
بیشـر شناسـاندن ومعرفـی آثار زنان کشـور بـرای جهانیـان برگزار 
شـود. وی تاکیـد کـرد: جشـنواره )کلـک زن( بـه دنبـال این اسـت 
کـه صنایـع دسـتی زنان را بـه عنوان یک هـرن شناسـانده ودرصدد 
بـه صنایـع  باشـد کـه  باورهایـی  بـردن  بیـن  از  و  کمرنـگ کـردن 
دسـتی زنـان بـه عنـوان بخـش از کارهـای خانـه و مسـئولیت خانه 
داری از طـرف زنـان مـی نگرنـد و سـوزن دوزی جـزو کار روزمـره ی 
زنـان نیسـت بلکه هرنیسـت که با خاقیـت و ابتکار بانوان سـاخته 
مـی شـود و شایسـته آن اسـت که همردیـف دیگر هرنهـا در جامعه 
کـه   جشـنواره  ایـن  اورد.  بدسـت  را  جایگاهـش  و  شـود  پذیرفتـه 
هفتـه گذشـته در دانشـگاه کاتـب برگـزار شـده بود بـا حضور طیف 
وسـیعی از دانشـگاهیان، فرهنگیـان از منایشـگاه صنایـع دسـتی 

بانـوان همـراه بود.

گزارش
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دختر در ابتدای جوانی، مرگ را بیشتر از 
ازدواج با آن پسر، ترجیح می داد در حالیکه 
برای مدتی در اتاق دانشجویی من بود 
و تصمیم گرفته بودم از او محافظت کنم 
در برابر اجباری که بر او تحمیل میشد با 
خواستگارش صحبت کردم و تالش کردم 
توجیه اش که به دنبال ازدواج با دختری 
نباشد که به وی هیچ تعلق خاطری ندارد 
اما او اصرار داشت که پدرش دختر را به وی 
داده است.

 فرزانه فراسو

 لطیفه فاخر

دیدگاه

تحلیل

خطای پدر 
عامل ازدواج دختر

تبعیض علیه زنان 
در افغانستان 

)قسمت اول(

پیرمـرد بـدون اینکه بدانـد از طریق پدرش باخبر می شـود که 
ناگزیـر اسـت بـا پسـری ازدواج کنـد کـه در خانه شـان مهمان 
اسـت. اختـالف سـنی زیـاد دارنـد و یـک دسـت پسـر از بـازو 
قطع شـده اسـت. دختـر از پذیـرش چنین ازدواجی سـرباز می 
زنـد در حالیکـه پـدر و مـادرش بـه اتفاق هـم، اصرار بـر چنین 
ازدواجـی دارنـد و عاقبـت بـا لت و کـوب از جانب پـدر، مجبور 
بـه پذیـرش مـی شـود. فـردای ان روز، دختـر را در بـدل پـول 
و بـدون مراسـم عروسـی بـا خانواده پسـر همـراه مـی کنند در 
حالیکـه خانـواده دختـر، هیچ شـناختی از خانواده پسـر ندارند. 
مـن از طریـق یکـی از دوسـتانم در جریـان وضعیـت این دختر 
نوجـوان قـرار گرفتـم و وقتـی دختـر نوجـوان را دیـدم بغـض، 
راه گلویـم را گرفـت و فکـر کـردم کـه چـرا مـا، دختـران ایـن 
سـرزمین، در چشـم خانـواده هـا، آنقـدر کم ارزش هسـتیم که 
همچـون حیوانـات و اجنـاس، مـا را معاملـه مـی کننـد؟ دختر 
در ابتـدای جوانـی، مرگ را بیشـتر از ازدواج با آن پسـر، ترجیح 
مـی داد؛ در حالیکـه بـرای مدتـی در اتاق دانشـجویی من بود و 
تصمیـم گرفتـه بـودم از او محافظـت کنـم در برابـر اجباری که 
بـر او تحمیـل میشـد بـا خواسـتگارش صحبـت کـردم و تالش 
کـردم توجیـه اش کنـم که بـه دنبـال ازدواج با دختری نباشـد 
کـه بـه وی هیـچ تعلـق خاطری نـدارد امـا او اصرار داشـت که 
پـدرش، دختـر را بـه وی داده اسـت. از طرفـی خانـواده دختر، 
در تمـاس بـا مـن تهدیـد مـی کردند که اگـر دخترشـان تن به 
چنیـن ازدواجی ندهد سنگسـار خواهد شـد و پسـر خواسـتگار 
هـم مـرا تهدیـد بـه مـرگ مـی کـرد. خانـواده دختـر، از مـن 
مـی خواسـتند کـه او را از اتاقـم بیـرون کنـم در حالیکـه نمی 

مطابـق گـزارش سـازمان بین المللـی »یونیسـیف« از هـر 10 
دختـر دانش آمـوز 9 نفـر از تحصیـل محـروم گردیدنـد. بدتـر 
از همـه این کـه حـدود 400،000 نفـر کـه تحـت سرپرسـتی 
زنـان، ادامـه ی حیـات می دادنـد، بعـد از منـع اشـتغال زنـان، 
در آسـتانه ی مـرگ قـرار گرفتنـد. بـدون تردیـد، وقتـی نیمی 
محـروم  اجتماعـی  فعالیـت  هرگونـه  از  کشـور  جمعیـت  از 
اسـتفاده  آن هـا  توانایـی  و  اسـتعداد  خالقیـت،  از  و  باشـد 
نشـود، امیـد داشـتن بـه توسـعه و پیشـرفت کشـور در ابعـاد 
گوناگـون اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی، دور از انتظار و دور 
از واقعیـت اسـت. هرچنـد در دهـه گذشـته تـا حـدودی فضا 
بـرای فعالیت هـای اجتماعـی زنـان بـاز شـده و شکسته شـدن 
قفس هـای تبعیـض و پاره شـدن زنجیرهـای تعصـب را نویـد 
می دهـد؛ ولـی تـا رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب و ایـده آل، 

فاصلـه ای زیـادی وجـود دارد. 
سـقوط اداره ی طالبـان در سـال 2001 م، یکـی از مهم تریـن 
بـا  توانسـتند  کشـور  زنـان  آن،  در  کـه  بـود  فرصت هایـی 
سیاسـی  و  اجتماعـی  فعالیت هـای  وارد  بهتـری  صف بنـدی 
گردیـده و تـا حـدودی جایگاه مناسـبی را در جامعه به دسـت 
آورنـد. داعیـه ی زنـان بـرای تأمیـن حقـوق اساسـی و رفـع 
تبعیـض، در ایـن دوره تـا حـدودی بـا فرصت هـای بهتـری 
روبـه رو گردیـد و زمینـه ی تحصیل دختران تا حـدودی فراهم 
گردیـد و بـا حمایـت دولـت جدیـد و جامعـه ی جهانـی، ایـن 
حقـوق، در قانـون اساسـی جدیـد کشـور، تسـجیل گردیـد 
و قوانینـی دیگـری نیـز در حمایـت از حقـوق اساسـی زنـان 
به وجـود آمـد. قوانینـی مثـل قانـون انتخابـات و قانـون منـع 

خشـونت علیـه زنـان.
مهم تریـن  از  یکـی  دوره،  ایـن  طـول  در 
علیـه  خشـونت  کاهـش  زنـان،  خواسـته های 
آن هـا بـود کـه ایـن امـر، هنـوز محقـق نشـده 
اسـت؛ زیرا گزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان، از افزایـش خشـونت ها علیـه 
زنـان در ایـن کشـور، حکایت دارد: »در شـش 
مـاه یکـی از سـال های گذشـته، حـدود سـه 
هـزار و چهارصد و سـی و سـه مورد، خشـونت 
علیـه زنـان توسـط بخـش حمایـت از حقـوق 
بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  در  زنـان، 
افغانسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت. ایـن رقـم، 
تمـام مـوارد خشـونت علیـه زنـان نیسـت کـه 
در جریـان شـش مـاه اول سـال جـاری اتفـاق 

افتـاده اسـت.«
البتـه، تعـداد زیـادی از مـوارد خشـونت علیـه 
زنـان، بـه دالیـل مختلـف از جملـه وضعیـت 
از  بسـیاری  در  جنـگ  تـداوم  و  امنیتـی  بـد 
دولـت  نداشـتن  کنتـرل  کشـور،  والیت هـای 
سـّنت  حاکمیـت  و  ولسـوالی ها  از  برخـی  در 
خفقـان و سـکوت در زندگی خانوادگـِی افغانی 
کـه مبتنـی بـر آن، زنـان نمی تواننـد در برابـر 

بزرگتریـن چالـش جوانـان ازدواج هـای اجباری اسـت. خانواده 
هـا هنوز نمـی دانند که با وادار کردن فرزاندانشـان برای ازدواج 
اجبـاری، آینـده آنهـا را تبـاه مـی کننـد. نمونـه اش ماجـرای 
عجیـب یـک دختر پانزده اسـت که پـدرش او را وادار به ازدواج 
بـا یـک مزاحم تلفنـی کرد. پـدر این دختـر پانزده سـاله، برای 
مـدت دو مـاه، بـا نـازک کـردن صدایش با یـک مزاحـم تلفنی 
رابطـه عاشـقانه برقـرار کـرد و این رابطه بـه پیشـنهاد ازدواج و 
گرفتـن ادرس از محـل زندگـی از طـرف مزاحـم تلفنـی منجر 
شـد. پـدر ایـن دختـر که خـود را در معـرض رسـوایی می دید 
بـه پسـر گفـت که وی، پیرمردی اسـت که فقط صـدای زنانه را 
تقلیـد کرده اسـت اما پسـر عاشـق پیشـه بـاور نکـرد و به بحث 
و جـدال بیشـتر انجامیـد و سـرانجام پیرمـرد بـه جوان عاشـق 
پیشـه قـول داد کـه دختـر پانـزده سـاله اش را بـه عقـد وی 
درآورد. و پسـر بـا خانـواده اش بـه خواسـتگاری امدنـد و دختر 

اسـت.  پیش داوری هـا 
در فرهنـگ سـنتی و مردسـاالرانه افغانسـتان، زنـان در زنجیر 
کـور تعصـب در بنـد و در قفس هـای آهنیـن تفکـر قبیلـه ای، 
زندانـی بـوده و از هرگونـه فعالیت هـای سیاسـی، اجتماعـی، 
اشـتغال و حّتـی از تحصیـل و آمـوزش کـه ابتدایی تریـن حق 

هـر انسـان به شـمار مـی رود، محـروم بوده انـد. 
تبعیـض علیـه زنـان، در زمـان امارت اسـالمی طالبـان به اوج 
خـود رسـید. طالبـان بـا برداشـت قبیلـه ای و بسـته ی خویش 
از قـرآن و سـّنت، زنـان را از مشـارکت در تمـام امـور زندگـی 

اجتماعـی بـه جـز خانـه داری محـروم نمودند. 
اجـرای چنیـن سیاسـِت برخاسـته از اندیشـه ی ارتجاعـی و 
قرون وسـطایی کـه صبغـه دینـی نیز داشـت، نـه تنها زنـان را 
از اشـتغال و تأمیـن امکانـات اّولیـه ی زندگی، بـرای آن عّده از 
انسـان های بی نـوا کـه جز زنـان سرپرسـتی دیگری نداشـتند، 
محـروم نمودنـد؛ بلکـه بـا بسـتن درب هـای مـدارس و مکاتب 
بـر روی زنـان و دختـران و اخـراج آن هـا از ادارات دولتـی و 
مؤسسـه های خصوصـی، آنـان را از اّولیـن و ضروری تریـن نیاز 
انسـانی و طبیعـی، یعنـی حق تحصیـل و آموزش نیـز محروم 
سـاختند. اِعمـال چنیـن تفسـیرهای شـرک آلود و انحرافـی از 
دیـن، عـالوه بر بی سـواد کـردن نیمـی از جمعیت افغانسـتان، 
ایـن کشـور را تـا سـر حد یک تـراژدی انسـانی نیز پیـش بُرد. 
طالبـان در بـدو ورود خـود در شـهر جنـگ زده و مثله شـده ی 
کابـل، تنهـا در این شـهر، بیـش از 103000 دانش آموز دختر 
را از رفتـن به مدرسـه بازداشـتند. در پی این اقدام ضدبشـری 
63 بـاب مدرسـه ی دخترانـه تعطیـل و حـدود 7800 تـن از 

معلّمـان زن از کار برکنار شـدند. 

نیمـی از جمعیـت دنیـا را زنـان تشـکیل می دهنـد؛ ولـی بـا 
وجـود ایـن واقعیـت، در بسـیاری از فرهنگ ها تبعیض شـدید 
علیـه آنـان وجـود دارد و بـا آنـان مشـابه گروه هـای اقلیـت، 
برخـورد می شـود؛ تصـورات قالبـی منفـی بـر ضـد آنـان رواج 
اجتماعـی  مزایـای  برخـی  از  آنـان  نتیجـه،  در  و  می یابـد 
محـروم می شـوند. در برهـه ای از تاریـخ، حّتـی انسـانیت زنان 
مـورد تردیـد قـرار می گرفـت؛ ولـی اکنـون بـه توانایی هـا و 
اسـتعدادهای ایـن جنـس توّجـه بیش تـری صـورت می گیرد. 
اگـر چـه رفتـار تبعیض آمیـز آشـکار در برخـی کشـورها، بـر 
اسـاس قوانیـن، منـع شـده اسـت؛ ولـی هنـوز پیـش داورِی 
اذعـان  بایـد  ادامـه دارد و  از جهـان  جنسـیتی در مناطقـی 
انـواع  سـایر  از  فراگیرتـر  پیـش داوری،  نـوع  ایـن  کـه  کـرد 

دانسـتند کـه سـرگردانی و بی اشـیانی برای دختـری در کوچه 
پـس کوچـه های کابـل به قیمـت تجـاوز، حمله و خشـونت بر 
دخترشـان تمـام خواهـد شـد و مـن در تالش بودم کـه از چند 
فعـال اجتماعـی و مدنـی شـهرمان کمکـی بـرای نجـات دختر 
نوجـوان بگیـرم اما هیچ کدام براسـاس شـعارهای بشردوسـتانه 
و مبـارزه طلبانـه شـان علیـه ازدواج اجباری، عمـل نکردند و ما 
را تنها گذاشـتند. سـرانجام، فضای خشـم و تهدید فرونشسـت 
و رفتـار خانـواده دختـر، نـرم و مهربـان شـد و دختر بـه دیار و 
خانـواده اش بازگشـت و اکنـون، مشـغول بـه تحصیـل اسـت و 
مـن خوشـحالم کـه توانسـتم مانـع یـک ازدواج اجبـاری شـوم 
امـا بسـیاری از دختـران در سـرزمین مـا، قربانـی ازدواج هـای 

اجبـاری می شـوند.

خشـونت هایی کـه علیـه آنـان از طـرف شـوهر یـا یکـی دیگر 
از اعضـای خانـواده ی آنـان تحمیـل می گـردد، اعتـراض کنند 

نمی شـوند. گـزارش 
بنابرایـن، مـواردی زیـادی از خشـونت علیـه زنان، در سراسـر 
کشـور اتفـاق می افتـد کـه هیچ وقـت افشـا نشـده و توسـط 
نهادهـای مدافـع حقـوق بشـری زنـان، نیـز ثبـت نمی گـردد. 
مبتنـی بـر چنیـن واقعیتـی، می توانیـم بگوییـم که خشـونت 
علیـه زنـان، هم چنـان به قـّوت خـود در خانواده هـا و اجتماع، 
وجـود داشـته و بـا گذشـت هـر روز بـه تعـداد قربانیـان آن 
افـزوده شـده و رقـم خشـونت بـاال و باالتـر مـی رود. افزایـش 
خودکشـی و خودسـوزی زنـان، بریـدن گـوش و بینـی زنـان 
دختـران  و  زنـان  فـروش  حتـی  و  سـوءظن  اندک تریـن  بـا 
بـاالی  میـزان  نشـان دهنده ی  والیـات شـرقی،  بازارهـای  در 

خشـونت علیـه زنـان در افغانسـتان اسـت.
در مـورد اعمـال خشـونت علیـه زنان هـم جامعه مقصر اسـت 
کـه نیمـی از جمعیـت کشـور بـه جـرم زن بـودن، از هرگونـه 
فعالیـت اجتماعـی محـروم نمـوده اسـت و هـم پدرانـی کـه 
دختران شـان  از  را  زندگـی  شـریک  انتخـاب  حـق  حتـی 
گرفته انـد و هـم شـوهرانی که بـا کوچکترین سـوءظن، گوش 
و بینـی زنان شـان را می برنـد و هـم برادرانیکـه حتی بـه بهانه 
نشسـتن لباس شـان، بدن هـای خواهران شـان را زیـر مشـت و 
لگـد کبـود می سـازند و در یـک کالم، همـه مـردان جامعه ما 

در ایـن امـر، مقصر هسـتند.
لـذا بـرای جلوگیری از خشـونت علیـه زنان، در مـاده دوازدهم 

»قانـون منـع خشـونت علیه زنان« آمده اسـت:
مـاده دوازدهـم ایـن قانـون مقـرر مـی دارد کـه: وزارت هـای 
به منظـور  کـه  هسـتند  موظـف  تحصیالت عالـی  و  معـارف 
جلوگیری از خشـونت علیه زنـان، تدابیر وقایوی )پیشـگیرانه( 

ذیـل را اتخـاذ نماینـد:
1. گنجانـدن موضوعـات مربـوط بـه خشـونت و عواقب ناشـی 
از آن و چگونگـی جلوگیـری از خشـونت در نصـاب درسـی و 

مربوط؛ تحصیلـی 
بـرای  کنفرانس هـا  و  ورکشـاب ها  سـمینارها،  ایجـاد   .2
مربـوط؛ دانشـجویان  و  دانش آمـوزان  معلمـان،  کارکنـان، 

3. اتخـاذ تدابیـر الزم به منظـور جلوگیری از وقوع خشـونت در 
محیـط تعلیمـی و تحصیلی مربوط؛

4. توشـیح و تشـریح عوامـل خشـونت و عواقـب ناشـی از آن، 
مسـتند بـه احـکام شـرع و قانـون از طریـق نشـرات مربوط.

حقـوق  از  مـردم  آگاهـی  میـزان  بـودن  پاییـن  بی سـوادی، 
شـهروندی، عـدم آگاهـی زنـان از موقعیـت و حقـوق مربـوط 
بـه خودشـان، فقـر و عدم اسـتقالل مالـی زنـان، محرومیت از 
حقـوق سیاسـی و اجتماعی، حاکمیت عـرف و عنعنات خرافی 
و تفکـرات قبیلـه ای بـر زندگـی اجتماعـی و خانوادگـی، عـدم 
دست رسـی بـه عدالـت و وجـود فرهنـگ معافیـت از مجازات، 
از مهم تریـن عوامـل خشـونت علیـه زنـان در فرهنـگ سـنتی 
و مردسـاالرانه ی افغانسـتان اسـت کـه در گزارش کمیسـیون 

مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان، به آن اشـاره شـده اسـت.


