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زنان در میان ستم دیده گان 
استثنا هستند، چون هرگز علیه 
ری مرد به نزاع برنخاسته اند. سرو

سیموندوبووار

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

»همه ی زنان دنیا ختنه شده اند«

بی بنیادی باورهای که زنان را 
پست تر  از مردان تلقی می کنند

     اخگر رهنورد
بخش نخست

روایت

 ادامه در صفحه 2...

»فرار کوِر« بانوان در دایکندی،
 رو به افزایش  است

ماهانـه دو تـا سـه بانـوی مجـرد و متاهـل در والیـت 
می کننـد.  فـرار  شـان  خانه هـای  از  دایکنـدی، 

ایـن رقـم در مقایسـه بـا والیت هـای هم جـوار )بامیان، 
غـور، هلمنـد و ارزگان( پنـج برابـر افزایـش را نشـان 

می دهـد.
داده های چهارسـاِل پسـین از ریاسـت امور زنان والیت دایکندی به مرکز خبرنگاری تحقیقی 
پَیـک، می رسـاند کـه تنهـا در چهارماه نخسـت امسـال، ۱۱ بانوی جـوان به دالیل گوناگـون از 

خانه هـای شـان فـرار نموده اند. ایـن داده هـا، افزایش سـاالنه را نیز به همـراه دارد. 
بـا ایـن افزایش هـم، رییس امور زنان دایکنـدی، آمار فـرار از منزل بانواِن ایـن والیت را چندین 
برابـر از آن چـه می دانـد کـه ثبـت دفتـر ایـن نهـاد شـده  اسـت. دفتر والیتی کمیسـیون مسـتقل 
حقوق بشـر نیـز، تنهـا قضایایـی را ثبت و پی گیـری می کند که مشـکل جدی و حقوقی داشـته 

باشند.
بـر بنیـاد داده هـای به دسـت آمده از منابـع محلی، در چهار سـال پسـین، ۹۱ قضیه ی فـرار بانوان 
از منـزل، ثبـت دفتـر امـور زنان دایکندی شـده و فراریـاِن آن  هم به دلیل خشـونت ها و تهدیدها 

به خانه هـای امـن پناه گزین شـده اند. 
اما هسـتند شـماری از فراریانی که به گفتـه ی رییس امور زنان ایـن والیت، نه تنها قضایای آن ها 

به ثبت نه رسـیده، بلکه بسـیاری از آن  ها در بیرون از والیت و 

گزارش

     اسماعیل لعلی

 ادامه در صفحه 2...

 ادامه در صفحه 3...

 شرایط تعیین کننده ی نقش انسان ها در کارهای مختلف بوده،
ضعیف پنداشتن زنان امری ست که بنیاد علمی و تئوری ندارد

از آن جایی کــه مســئله محرومیــت زنــان در عرصه هــای مختلف اجتماعــی، اقتصادی 
و دیگــر مــوارد بــه صــورت تکــرار مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت، حــاال بایــد در 

مــورد راه کارهــا و چگونه  گــی شــکل گیری ایــن مــوارد تحقیــق صــورت بگیــرد.
ــف،  ــوارد مختل ــان از م ــان محرومیت ش ــاع و هم چن ــان در اجتم ــور زن ــئله حض مس
ــاد زنده گــی بشــر متحــول  ماننــده ســایر پدیده هــای اجتماعــی در طــول ســالیان زی
گردیــده. از دوران گذشــته تــا بــه حــال زنــان بــه جــز انجــام کارهــای خانــه در امــور 
مختلــف؛ صنایــع دســتی، نظامــی، و ده هــا مــورد دیگــر برابــر و یــا حتــا بیش تــر از 
ــع  ــام جوام ــم در تم ــون حاک ــرف و قان ــنت، ع ــا س ــد. ام ــت کرده ان ــردان فعالی م
ــه  ــه در خان ــای ک ــل کاره ــان در مقاب ــه زن ــوده ک ــوری ب ــاالر ط ــاالر و پدرس مردس
انجــام می دادنــد مــزد دریافــت نمی کردنــد و هیــچ امیتــازی بــه آن هــا داده نمی شــده/

نمی شــود. دالیــل تمــام این هــا، همانــا وحشــی گری ذاتــی انســان بــوده می توانــد کــه 
ــه کــه فقــط قــدرت جســمی برای شــان اهمیــت  در ایــن خصــوص انســان های اولی
داشــت، زنــان را نــه بــه خاطــر عــدم توانایــی فکــری بل بــه خاطــر ظرافت جســمانی و 
مــوارد مختلــف کــه بــه صــورت طبیعــی دامن گیــر زنان انــد، از صحنه هــای مختلــف 

حــذف کردنــد.
بــا ورق زدن صفحــات تاریــخ بــه اهمیــت حضــور زنــان در عرصه هــای مختلــف پــی 
می بریــم. می توانیــم بــه توانایــی آن هــا باورمنــد شــویم و بدانیــم که ضعیف پنداشــتن 
ــای  ــوده و نیســت. شــرایط خــاص، در دوران ه ــی درون انســانی نب ــر حقیق ــان ام زن
مختلــِف زنده گــی بشــر ســازنده قوانیــن بــوده و قابلیــت تغییــر و شکســتاندن آن هــا 
وجــود دارد. شــرایط تعییــن کننــده ی نقــش انســان ها در کارهــای مختلــف بــوده و 
ضعیــف پنداشــتن زنــان امری ســت کــه بنیــاد علمــی و تئــوری نــدارد. بــه خصــوص 

در جامعــه امــروزی کــه تمــام کارهــای 

الف: زنده گی
نوال سـعداوی، نویسـنده فمینیسـت، فعـال اجتماعی، طبیـب، و روان 
پزشـک معاصر مصری اسـت که در 27 اکتبر ۱۹3۱ در منطقه »َکفر 
طحلـه«، در شـمال قاهره، به دنیا آمد. پـدرش دانش آموخته »االزهر« 
و دانشـکده دارالعلوم دانشـگاه قاهره بود. او کارمنـد وزارت معارف 
بـود، امـا بـه خاطـر مبارزاتـش علیـه اشـغال مصر و سـودان از سـوی 
بریتانیـا در جریـان »انقـاب مصر ۱۹۱۹«، به شـهر کوچکی در دلتای 
نیـل تبعید شـد. مـادرش ترکی تبـار و متعلق به طبقه ی مرفه بـود و در 
مـدارس فرانسـوی تحصیـل کرده بـود. آن گونـه که خود سـعداوی 
می گویـد: »مـن در دو طبقـه ی اجتماعـی مختلـف بـزرگ شـدم: »از 
یـک طـرف، پـدرم کـه از طبقـه ی دهقانـان فقیـر و کارمنـد دولـت 
بـود و از طـرف دیگـر، مـادرم کـه از بورژواهـای سـطح باال بـود؛ به 
مدرسـه ی فرانسـوی های رفتـه بـود و دوسـت داشـت اسب سـواری 
گرسـنه گی  مـادرش  بـود؛  روسـتایی  پـدرم   بزنـد.  پیانـو  و  کنـد 
می کشـید تـا بتوانـد او را بـه مدرسـه بفرسـتد. با همیـن تحصیات و 
بلندپـروازی بـود که پدرم توانسـت با مـادرم ازدواج کند. پدرم سـی 
سـاله بـود و مادرم پانزده سـاله. البته پـدر و مادرم از بـرادر بزرگ ترم 
بیش تـر خوش شـان می آمـد ولـی او لـوس بـود، درس نمی خوانـد و 
همیشـه نـاکام می شـد؛ امـا مـن درسـم خـوب بـود. این طور شـد که 

آن هـا مـن را تشـویق کردنـد. وقتـی ده سـاله بودم می خواسـتند مـرا به 
شـوهر بدهنـد امـا من مخالفـت کـردم و مـادرم از من حمایـت کرد«. 

گفتـه می شـود سـعداوی در اوایـل می خواسـت رقـاص شـود، چـون 
هـم زیبایـی داشـت و هم بـه موسـیقی عاقه مند بـود. اما چـون پدرش 
پـوِل خریـِد وسـایل الزم و آالت موسـیقی بـرای او را نداشـت، از این 
آرزو دسـت کشـید و بـه سـراغ کتـاب و خوانـدن و نوشـتن رفـت. در 
مکتـب شـاگرد ممتـاز )اول نمـره( بـود و شـاگردان ممتـاز، تاحـدی 
باوجـود میـل خودشـان، بـه رشـته طبابت فرسـتاده می شـدند. این شـد 
که سـعداوی بورسـیه دریافت کرد و در ۱۹55، از رشـته روان پزشکی، 
از دانشـگاه قاهره فارغ التحصیل شـد. سـعداوی در همان سـال با یکی 
از همصنفی هایـش، »اَحِمـد هلمـی« ازوداج کـرد؛ ازدواجـی کـه عمر 
دو سـاله داشـت. او در مـورد ایـن شـوهرش می گویـد: »شـوهر اولـم 
آدم بزرگـی بـود؛ هـم کارم در دانشـکده ی پزشـکی. جذاب بـود؛ پدر 
دختـرم بـود. چـون بـه سـوئز رفتـه بـود و بـا انگلیسـی ها جنگیـده بود، 
پـدرم نمی خواسـت کـه بـا او ازدواج کنـم. بعـد از اتفاقـات سـوئز و 
خیانـت بـه چریک هـا، خیلـی از آن هـا زندانی شـدند. این بحـران او را 
خـرد کـرد و معتـاد شـد. به من گفتنـد که اگر بـا او ازدواج کنم شـاید 

اعتیـادش را تـرک کنـد اما نکرد. خواسـت 
مـن را بُکشـد؛ مـن هـم تَرکش کـردم«.

ازدواج های اجباری
            و خشونت 

                 خانواده گی

 صفحه 3  

خشونتباجنسیتپيونددارد
وعواملخشونتبهصورتعاممردانهستند

واندیشههای»نوالسعداوی« نگاهیبهزندهگی،آثار
هیچکسوهیچنهادغیرقانونیحقندارد،

کند ازخانهمجازات زنیادختریرابهاتهامفرار
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می تپیـد امـا ُخـب مـن خیلی کله شـق هسـتم. پرسـیدم که 
حکـم بازرسـی دارنـد یا نـه. وقتی کـه گفتند »نـه«،  گفتم 
کـه در را بـه روی شـان بـاز نمی کنـم. رفتنـد و سـی دقیقـه 
بعـد برگشـتند. کفش هایـم را پوشـیدم و کیف و وسـایلم 
را آمـاده کـردم. وقتـی برگشـتند در را شکسـتند: سـی تـا 
آدم وحشـی. مـن را در خیابـان ُهـل دادنـد. ده تـا ماشـین 
پولیـس آن جـا بود. همسـایه ها را می دیدم که وحشـت زده 

می کشـیدند«. سـرک  پنجره هـا  از 
سـعداوی را بـا دوازده زن مارکسیسـت و اسـام گـرای 
دیگـر در یک سـلول زندانی کردند. مشـغله سـعداوی در 
زنـدان نوشـتن خاطراتـش بـود: »]آن هـا[ از صبـح تا شـب 
می خواهـد  سـادات  می کردنـد  فکـر  می کردنـد.  گریـه 
آن هـا را بکشـد. امـا مـن از جانـب خـودم خیالـم راحـت 

بـود. هـر روز صبـح نرمـش می کـردم. می رقصیـدم. آواز 
می خوانـدم. یکـی از روسـپی های زندانـی کـه بـا زندانبان 
برای مـان صبحانـه مـی آورد قاچاقـی بـه مـن یـک مـداد 
چشـم داد و مـن هـم شـروع کـردم بـه نوشـتن خاطراتـم 

روی دسـتمال توالـت«.
در 6 اکتبـر ۱۹8۱، »انـور السـادات« از سـوی افـراد »جهـاد 
اسامی  مصر« )سـازمان اسام گرای سیاسی-نظامی( ترور 
شـد. سـعداوی می گویـد: »مـا در زنـدان مطلـع شـدیم که 
]سـادات[ تـرور شـده. وقتی مطلع شـدیم، مارکسیسـت ها 
زانـو زدنـد و دعـا خواندنـد و زن هـای خشـکه مذهبی هـم 
کـه رقص برای شـان تابـو بود، حجاب شـان را برداشـتند و 
شـروع کردنـد به رقصیـدن. ولی ما بایـد جلـِو زندان بان ها 
نداریـم.  خبـر  تـرور  جریـان  از  کـه  می کردیـم  وانمـود 
کـه  نمی دادیـم  نشـان  و  می کردیـم  رفتـار  طبیعـی  بایـد 
خوش حالیـم«. پـس از چهـار هفتـه، کـه اکنـون »حسـنی 
مبـارک« رییـس جمهور شـده بـود، سـعداوی را از زندان 
بیـرون کردنـد: »ناگهـان دیـدم که جلـِو ]حسـنی[ مبارک 

هسـتم. او بیسـت نفر ما را به کاخ خودش دعوت کرد، از 
جملـه دو زن: مـن و یـک زن مذهبـی. فکر کردم مـا را به 
یـک زندان دیگـر می برند. نگفتنـد که می خواهنـد آزادم 
کننـد. دو سـاعت بـا مبارک جلسـه داشـتیم. بعد هـم به ما 
گفـت کـه می توانیـم بـه خانـه برگردیـم. اما مـن عصبانی 
دولـت شـکایت کنـم.  از  بـودم. گفتـم کـه می خواهـم 
گفتـم شـما نمی توانیـد یـک نفـر را کـه جـرم و جنایتـی 
مرتکـب نشـده، سـه مـاه در زنـدان نگـه داریـد، در حالـی 
کـه نمی دانـد چـه بـر سـر شـوهر و بچه هایـش آمـده، در 
حالـی کـه حیوانات را هم آن طور نگـه نمی دارند. او فقط 
گفـت بـرو خانـه. گفتم نه! شـما باید پاسـخ گو باشـید. من 
تنهـا زندانـی  بودم کـه از دولت شـکایت کـرد. در دادگاه 
هـم برنـده شـدم. قرار شـد کـه چنـد میلیـون دالر غرامت 

بگیـرم ولـی رنگـش را هـم ندیدم«.
پـس از آزادی از زنـدان، سـعداوی نوشـته هایش سانسـور 
خطـر  در  گراهـا-  اسـام  سـوی  -از  جانـش  و  می شـد 
بـود. او بـا شـوهرش مصـر را تـرک کردنـد و در آمریـکا 
و اروپـا مصـروف تدریس شـد. سـعداوی سـابقه تدریس 
در دانشـگاه هایی چون؛ »دانشـگاه واشـنگتن«، »هـاروارد«، 
»ییـل«، »کلمبیـا«، »سـوربون«، »جـورج تـاون«، »دانشـگاه 
دارد.  را  غیـره  و  برکلـی«،  »دانشـگاه  فلوریـدا«،  ایالتـی 
فعالیت هـای  بـه  بازگشـت و  بـه مصـر  در ۱۹۹6 دوبـاره 
سیاسـی و ایسـتاده گی در برابر دولت »مبـارک« پرداخت. 
»حکومـت ترسـیده بود. چـرا که من خیلی معـروف بودم. 
آن هـا بـه دهکـده ای که آن جـا زنده گی می کـردم پولیس 
فرسـتادند. همان جایـی کـه جلسـات را برگـزار می کردم. 
حتـا خانـه بـه خانـه رفتنـد و تهدیـد کردنـد؛ گفتنـد اگـر 
معلمـان از مـن حمایت کننـد اخراج می شـوند. حتا تهدید 
بـه زنـدان هـم کردنـد؛ در نتیجه، مـن انتخابـات را تحریم 
کردم«. سـعداوی در سـال 200۹ دوباره به قاهره برگشت، 

خانـه و آپارتمانـش تبدیـل بـه پاتـوق جوانـان و فرهنگیان 
شـد. »همیشـه خانه هایم پر بود از خواننده گان کتاب هایم. 
در  اول  وهلـه ی  در  انداختیـم.  راه  کوچکـی  جلسـات 
مخالفـت بـا پسـر مبـارک و این کـه ریاسـت جمهـوری 
نمی توانـد موروثـی باشـد. بعـد کم کـم ایده ی انقـاب به 

وجـود آمـد. تـا این کـه بـه میـدان تحریـر رفتیم«.

ادامه دارد...
از  نوشـته،  ایـن  در  مسـتقیم  قول هـای  نقـل  پانوشـت: 
گفت وگـوی »ِریِچل کـوک«، روزنامه نـگار بریتانیایی، با 
نوال سـعداوی، گرفته شـده اسـت کـه در ۱۱ اکتبـر 20۱5 
در روزنامـه »گاردیـن« منشـتر شـده بـود. ایـن گفت وگـو 
را »شـهاب بیضایـی« بـه فارسـی ترجمه کرده و در سـایت 

فارسـی »آسـو« منتشـر شـده است.

حتا بیرون از کشـور به سـر می برند. 
یکـی ازیـن فراریـان، مسـعوده ی 2۱ سـاله )مسـتعار( باشـنده ی 
ولسـوالی سـنگ تخت والیـت دایکنـدی اسـت کـه اکنـون بـا 
همسـر منتخب اش در شـهر تهـران ایـران زنده گی می کنـد، در 

پاسـِخ پیـاِم کتبـی بـه خبرنگار پَیـک گفت: 
»خانـواده ام بـا کسـی که نمی خواسـتم، مـرا نامـزد کردنـد و این 

برخـاف حـق انتخـاب ام بود.«
این بانـوی جـوان، ازدواج اجباری و خشـونت های خانواده گی 

را دلیـل فـرار خود از خانـه و خانواده عنوان کرده  اسـت.
صابره ی 20ساله باشنده ی ولسوالی شهرستان والیت دایکندی، 
یکـی دیگـر ازایـن فراریانـی اسـت کـه به دلیـل خشـونت های 

خانواده گـی و ازدواج اجبـاری مجبـور به فرار شـده  اسـت.
صابـره کـه تااکنون سـه بـار از خانه ی پدر و شـوهر فـرار کرده، 
می گویـد: »کودکـی و نوجوانـی ام بـا چوپانـی و بی سـوادی 
گذشـت؛ باوجـود این هم پـدر و مادرم می خواسـتند مرا به یک 

مرد مسـن تر بفروشـند....«
او نه تنهـا از سـوی خانـواده، بلکـه از سـوی کسـی که انتخـاب 
خـودش بـوده نیز مورد خشـونت قرار گرفته اسـت. با گذشـت 
چنـد مـاه از فـرار صابـره بـا مـرد دل خـواه او، شـوهرش بیـوه ی 
بـرادر خـود را نـکاح کـرده و بار دیگـر صابره مجبور بـه ترِک 

خانـه و خانواده شـده  اسـت. 

صابـره بـار دوم بـا یـک مـرد دل خـواه اش ازدواج نمـوده و از 
یـک سـال به این سـو بـا شـوهراش در شـهر نیلی مرکـز والیت 

دایکنـدی زنده گـی می کنـد.
مانند مسـعوده و صابره، شـمار زیادی از بانوان جوان هسـتند که 
بـدون مراجعـه به نهادهـای حقوقی و اجرایـی حکومت محلی، 
فرار از خانه و خانواده را یگانه راه نجات از خشـونت ها، رسـوم 
ناپسـند و ازدواج اجباری دانسـته و ره سـپار سرنوشـت نامعلوم و 

یا مطلوب شـده اند.
شـماری دیگـر ازاین فراریان کـه به نهادهای حقوقـی و اجرایی 
دولـت مراجعـه می کننـد، ضمن ثبـت و  پی گیـری پرونده های 
شـان از سـوی دفتـر والیتی کمیسـیون حقوق بشـر، به خانه های 

امـن انتقال داده می شـوند. 
ملکه ی ۱8 سـاله از جمله بانوانی  اسـت که تا صنف دهم درس 
خوانـده و یک سـال پیش به دلیل ازدواج اجبـاری و محرومیت 
از ادامـه ی تحصیـل، مجبور به فـرار از خانه و پـس  از مراجعه به 
وزارت امـور زنـان، بـه یکـی از »خانه های امـن« در کابل منتقل 
شـده  اسـت. ایـن بانوی جـوان، هیچ جـا و مکانی را بـرای بانوان 

فـراری، امن و مصـوون نمی دانـد و می گوید: 
»ایـن خانه هـا، هـم بدتـر از زنـدان  اسـت و هـم ده هـا غـرض و 

مـرض دیگـر دارد کـه حتـا گفتـن اش برایـم آسـان نیسـت.«
ملکـه در مدتـی کم تـر از یک سـال بودوبـاش در »خانـه ی امن 

هـوکا« کـه نمی دانـد در کجـای کابـل موقعیت داشـت، 
گواه چندین مورد خودکشـی زنان، اسـتفاده از داروهای 
نشـه آور و حتـا خنثاکننـده ی پریـود زنـان و هم چنـان 
انتقـال شـبان گاه زنان به بیـرون از خانـه ی امن بوده  اسـت. 
مسـووالن وزارت امور زنان و کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر،  ایـن ادعـای ملکـه را رد می کننـد؛ اما از مسـووالِن 

»خانـه ی امـن هـوکا« پاسـخی به دسـت نیامد.
ملکه پس از آن که به واسـطه ی وکیل مدافع اش از خانه ی 
امـن بیرون می شـود، با مـرد دل خـواه اش ازدواج نموده و 
به دلیل تعقیب و تهدید ازسـوی خانـواده و اقارب اش، بار 
دیگر پا به فرار گذاشـته و از سرنوشـت کنونی اش خبری  

در دست نیست. 
خاصـه  به این هـا  دایکنـدی،  بانـواِن  فـرار  قصه هـای 
نمی شـود. افـزون  براین بیـش  از ۹0 قضیـه فرار بانـوان در 
سـه سـال گذشـته در ریاسـت امور زنان دایکندی به ثبت 
رسـیده  اسـت. اما هیچ یک از نهادهای محلی )امور زنان، 
حقوق بشـر و دادستانی( به پرسش های اساسی و جزییات 
این رقم، پاسـخ نداده اند. پرسـش هایی که سـه سال پیش 
  هـم یک سـروی دربـاره ی  آن صـورت گرفته اسـت. این 
سـروی در سـال ۱3۹۴ به نـاِم »قمـار زنده گـی؛ پژوهشـی 
یـک  توسـط  دایکنـدی«  در  دختـران  فـرار  بـاره ی  در 

موسسـه ی داخلـی)۱( انجام شـده  اسـت.  این سـروی که 
به گونـه ی مصاحبـه رو در رو با 60 بانوی فراری 60 بانوی 
غیرفـراری و 60 تـن از اعضـای خانواده هـای فراریـان در 
خدیـر،  اشـترلی،  میرامـور،  شهرسـتان،  ولسـوالی های 
سـنگ تخت ، بندر، کیتی و مرکز نیلی انجام شـده  است؛ 
نشـان می دهـد که عامـِل نیمـی از ایـن فراریـان، فریب و 
تشـویق اطرافیـان بوده اسـت. ردشـدِن خواسـته ها و رفتار 
خشـونت آمیز والدین هـم، از دیگر عامل های برجسـته ی 

فـرار بانـوان خوانده شـده اند. 

پـس از فراغـت، او به »کفر طحله«، زادگاهش، برگشـت، 
کارش را بـه عنـوان طبیـب آغـاز کـرد و بـه مشـکات 
می کـرد.  رسـیده گی  روسـتایی  زنـان  روانـی  و  فزیکـی 
در ۱۹63، سـعداوی بـه قاهـره فراخوانـده شـد و رییـس 
کل »اداره ی صحـت عامـه« گردیـد. دو سـال بعـد، درجـه 
از دانشـگاه کلمبیـای  ماسـتری اش را در رشـته طبابـت، 
و  »زن  کتـاب   ،۱7۹2 در  آورد.  دسـت  بـه  نیویـورک 
جنسـیت« را منتشـر کـرد که موضـوع آن »تعـرض به بدن 
زنـان«؛ مسـئله ختنـه زنـان، اثبـات باکره گـی دختـران در 
شـب عروسـی و غیـره بود. پیامدهـای ناخوش آیند انتشـار 
کتـاب تعـرض به بدن زنان، این بود که سـعداوی شـغلش 
را از دسـت داد و »مجلـه سـامت« که خـودش بنیان گذار 

آن بود، بسـته شـد.
در همان دوران انجام وظیفه، سعداوی با سومین شوهرش، 
»شـریف حتاته«، آشنا شد و در ۱۹6۴ باهم ازدواج کردند. 
البتـه قبـل از آن بـا کسـی دیگـری نیـز ازدواج ناموفقـی 
داشـت. در مـورد شـوهر دوم اش می گوید: »او مـرد قانون 
بـود و خیلـی پدرسـاالر... خیلـی صریـح می گویـم: من به 
درِد خانـِم خانـه بـودن نمی خـورم«. امـا با »شـریف حتاته« 
که او نیز طبیب و نویسـنده بود، زنده گی طوالنی داشـت. 

»شـوهر سـومم، شـریف حتاته، پدر پسـرم 
و انسـان بسـیار آزاد بود. یک مارکسیست 
کـه طعـم زنـدان را هـم چشـیده بـود. ۴3 
سـال بـا او زنده گی کـردم. به همـه گفته ام 
که شـریف تنها مرِد فمینیسـت روی زمین 
اسـت. بعـد مجبـور شـدم از او هـم جـدا 
شـوم. ]چـون[ دروغ گـو بود. با زنـان دیگر 
رابطـه داشـت -عقده های یک شـخصیت 
پدرسـاالر. او دربـاره ی برابـری جنسـیتی 
خیانـت  زنـش  و  بـه  می نوشـت  کتـاب 
همین طـور  مردهـا  درصـد   ۹5 می کـرد. 

هسـتند؛ مطمئنم«.
انتشـار کتـاب »زن و  یـک سـال پـس از 
صفـر«  نقطـه  در  »زن  کتـاب  جنسـیت«، 
بـاره ی  در  کـه  کـرد  منتشـر  را   )۱۹83(
بـر  مذهبـی  و  مردسـاالر  جامعـه  سـتِم 
»چهـره  کتـاب   ،۱۹77 در  اسـت.  زنـان، 
پنهـان حـوا« را منتشـر کـرد که بـا موضوع 
ادبیـات  و  تاریـخ  بـه  اتـکاء  بـا  مشـابهی، 
عـرب و جایـگاه زنـان در آن، بـه توضیـح 

رفتارهـای خشـن نسـبت بـه زنـان، روسـپی گری، تجـاوز 
جنسـی، ختنـه زنـان و... می پـردازد. ایـن کتـاب سـعداوی 
اسـتدالل می کنـد کـه حجـاب، چنـد همسـری و نابرابری 
قانونـی، بـا اسـام یا هـر نظـام اعتقـادی دیگـر، قابل جمع 
نیسـت. بنابـر همین فعالیت هـای فکـری و فرهنگی، دولت 
»محمـد انـور السـادات«، بـر خلـق مشـکل برای سـعداوی 
سـعداوی  می کـرد.  تـاش  دسـت گیری اش  احیانـن  و 
نهایتـن بـه زنـدان رفـت. ماجـرای دسـت گیر شـدنش را 
بـود.  سـپتامبر ۱۹8۱  »ششـم  می کنـد:  روایـت  این گونـه 
تنهـا در آپارتمـان قدیمـی ام بـودم. بچه هـا بـا پدرشـان بـه 
روسـتا رفتـه بودنـد. داشـتم رمـان می نوشـتم. اول صـدای 
در را شـنیدم و بعـد صدایـی کـه می گفـت: »در را بـاز 
کـن! شـنیده ای کـه دیشـب رییـس جمهـور چـه گفتـه؟ 
مـا پلیـس هسـتیم««. رییـس جمهـور »سـادات«، شـب قبل 
داده  را  مخالفانـش  از  تـن  هـزاران  دسـت گیری  وعـده 
بـود کـه شـامل مارکسیسـت ها و اسـام گراهـا می شـد. 
سـعداوی می گویـد: »خیلی ترسـیده بـودم. قلبم به شـدت 

»همه ی زنان دنیا ختنه شده اند«  ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه اول

واندیشههای»نوالسعداوی« نگاهیبهزندهگی،آثار
  باران سجادی

جعِدگیسو

کتابهارااندازهمیگيرم
برقيچه زيرپلکهايمتورماينسماور

اندوهيخوابيده
گاليلهامیخوابيدم وقتيبا

همهتنملبريزازبويبهارمیشد
گرمیهمهسلولهايهماتاقي وسرديو
بيمارممرابهصفحههايغمگينيک

خيابانمتروکمیکشاند
مندرسايههاتکرارمیشوم

ونمازمراباخلوصهرچهتمامتربه
امامتدلماقتدامیکنم

میخواهمُمسکيِنبخورمتادردسلولهاي
غمگينهماتاقيامازدلمپاکشود

ويرانههادستهايمجروحمراغسل در
تعميدبخشيدم

بايداشکهايمببارندتا چقدر
آلودهگيهايمنپاکشود؟!!!

نمیدانموقتشمارشضربههايدلمن
کرد کجاسنجاقخواهي تونگاهترابه
کهمارا خستهامازدهليزهايسياهي

شمارشمیکند
خستهام
خسته

»فرار کوِر« بانوان در دایکندی،  رو به افزایش  است
کند ازخانهمجازات هیچکسوهیچنهادغیرقانونیحقندارد،زنیادختریرابهاتهامفرار
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سـال 200۴ نیـز شـرکت کـرد ولـی کم تـر از ۱٪ آراء را بـه 
دسـت آورد. آقای سـیرت در سـخنرانی اش که در یوتوب 
ازدواج کـودک ۴ سـاله صحبـت  از  اسـت  نیـز موجـود 

 می کنـد)6(.
طبق نوشته ی شبکه جهانی حقوق بشر افغانستان:

* 5۹ درصـد ازدواج هـای بررسـی شـده در ایـن تحقیـق، 
ازدواج اجبـاری بـوده اسـت، کـه از آن جملـه حداقـل 30 

درصـد ازدواج هـا بـه گونه ی بـدل صورت گرفته اسـت. در 
نتیجـه، 73 درصد آن ها از حِق داشـتن مهر محروم شـده اند.

* حداقل 38 درصد مصاحبه شـونده گان، در سـنین بین ۱۱ 
تـا ۱5 سـال ازدواج کرده اند.

* 23 درصـد زنـان متاهـل، از انـدازه ی مهـر خـود آگاهـی 
ندارند.

* ۹،7۱ درصـد زنـان، پـس از ازدواج از ادامـه ی تحصیـل و 
اشـتغال محـروم گردیده اند.

* از میان زنان شـاغل، 2۱ درصد و زنان بی کار، ۴2 درصد، 
مورد خشـونت های خانواده گی قرار گرفته اند.

* از میـان زنانی کـه مـورد خشـونت قرار گرفته انـد، حداقل 
2،38 درصد شـان، در سنین ۱۱  -۱5 سـال ازدواج نموده اند.

* فقـط ده درصـد زنان مصاحبه شـونده گفته اند که به هیچ 
نوع خشـونت مواجه نبوده اند.

* 5،27 درصـد زنـان مصاحبـه شـونده، در شـرایط تعـدد 

زوجـات بـه سـر می بردنـد؛ از جملـه، 82 درصـد، بـه دلیـل 
فقر و مشـکات اقتصادی، بـه ازدواج با مرد متاهل رضایت 
نشـان داده اند. برعاوه، 82 درصد این زنان از وجود همسـر 

قبلـی شوهر شـان اطاع نداشـته اند.
* 88 درصـد زنـان، در شـرایط چندهمسـری، از بی عدالتی 
شـوهر میـان زنـان، در زمینـه ی پرداخـت نفقـه، توجـه بـه 

کـودکان و سـایر مـوارد، خبـر داده انـد )7(.

در افغانسـتان جنبش های اجتماعی گسـترده ای برای رهایی 
و برابـری زنـان عرصـه فعالیت همه گیـر نداشـته اند. بنابراین 
قوانیـن کـه نوشـته شـده در مـورد زنان بـدون تاثیر مسـتقیم 
نگـرش برابـری طلبانـه ی زن و مـرد تدویـن شـده و ارجـاع 
ابـزاری  اشـارات  بشـر  حقـوق  کنوانسـیون های  بـه  آن هـا 
اسـت نـه بـه معنـای واقعـی کلمـه و از ایـن رو حقـوق زنان 
از حمایـت در همـه عرصه هـا معطـوف به شـرایط، شـرطی 
 می شـود. گفتمـان رسـمی  از خصلـت برابـری زن و مـرد به 

معنـای انسـانی برخوردار نیسـت.  

طرح برابری جنسیتی و واکنش خشونت بار ارتجاعی 
طرح حقوق مدرن در جامعه افغانسـتان به اوایل قرن گذشته 
و ظهـور جامعه جدید بر  می گردد. تولد نگرش های پیشـتاز 

در میـان قشـر جدید در جامعه به مثابه نگـرش حقوق مدرن 
کـه در آن برابـری  حقوق زن و مرد به مثابه حق مدرن جای 
پـا باز کـرد. هم زمان و موازی با گسـترش مکتب و مدرسـه 
و باسـواد شـدن و پیشـرفت و به وجـود آمـدن جنبش هـای 
پیش رو معاصر به مثابه نماد ارزش های انسـانی شـعار بخشی 

نسـل پیشـتاز در مبارزه با عقب گرایی را تشکیل داد.  
تحوالت چهاردهه اخیر در بسـیاری از کشـور های اسـا می 
 عقب گـرد تاریخی جدی در عرصه هـای گوناگون  به ویژه 
در زمینه هـای حقـوق زنـان و حقوق بشـر به شـمار  مـی رود. 
وضعیـت جدیـد چادر و حجاب را رسـمی  کرد و روسـری 
را روی سـر زن گذاشـت، از رفتـن بـه مکتـب و مدرسـه 
ممنوعش نمود و ابزار جنسـی قلم داد کرد و و آزادی نسـبی 
را که در طی سـالیان تحوالت اجتماعی و مبارزات سیاسـی 
در سـطح محـدودی نصیبش شـده بود درهم کوبیـد و زنان 

را به خانه فرسـتاد.

سخن آخر
خشـونت علیـه زنـان در تمـام جهان اعمـال  می شـود. رابطه 
میـان خشـونت و اندیشـه، خشـونت و مذهـب، خشـونت و 
فرهنـگ، خشـونت و سـاختار اجتماعـی و اقتصـادی امـر 
جدایی ناپذیر است. خشونت با جنسیت پیوند دارد و عوامل 
خشـونت به صورت عام مردان هسـتند. خشونت جنسیتی به 
واسـطه ارزش ها و پرورش و فرهنگ مسـلط درونی سـازی 
 می شـود و افرادی کـه در چنیـن فرهنگی بـار  می آیند تفکر 
خشـونت را طبیعی  می انگارند. کودکان و زنان قربانی انواع 
مختلف خشـونت فزیکی و روانی  می شوند. رابطه خشونت 
و قـدرت در نظـام اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی، اخاقی، 

آموزشـی و خانواده گی تعبیه شـده اسـت.
بـرای تحقـق امـر برابـری جنسـیتی مبـارزه زنـان و مـردان 
نخسـتین شـرط اساسـی  می باشـد. امـا تحقـق امـر برابـری 
جنسـیتی رابطه مسـتقیم با مبارزه طبقاتـی دارد. لیبرال ها  تنها 
تـا مرز خودشـان از جنبش های برابری طلبی دفـاع کرده اند. 
تـا زمانی که تقدس مالکیـت خصوصی در امان بوده اسـت. 
اما تحقق همه گانی برابری جنسـیتی فراتر از لیبرالیسـم است 
و تـا مرز هـای اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی  می رسـد. 
برابـری جنسـیتی افـزون بـر این کـه امـر حقوقـی اسـت، امر 

اقتصـادی نیز  می باشـد.
قربانـی خشـونت در جامعه کـه در آن اعمـال زور علیه زنان 
صـورت  می گیـرد هم زن اسـت و هم مرد. کـودکان که در 
ایـن میـان گرفتار این جدال انـد، اما به ندرت در بررسـی ها، 
ایـن رابطه متوجه خشـونت گر می شـود کـه عبـارت از مرد 

است.
خشـونت در همـه ابعـاد آن چـه در خانـواده و چـه در بیرون 
از آن جریان دارد. جامعه  خشـن انسـان خشـن و جنایت کار 
بـار  مـی آورد. خشـونت نیـاز بـه نگرشـی تاریخـی در ابعـاد 
مختلف اش دارد.  ابعاد این مسـاله بسـته گی به کالبدشکافی 
جـدی دارد. نابـودی خشـونت در گـرو مبـارزه بـا آن در 
تما می  جبهه ها  می باشـد. خشـونت در اجتماع انسـانی متولد 
شـده و بایـد جامعـه ا ی بـه وجـود بیایـد تـا در آن خشـونت 
وجود نداشـته باشـد. این جامعه تنها توسط انسـان زن و مرد 

و...  می توانـد تحقـق یابد.

پی نوشت ها و منابع
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بربنیـاد داده هـای ایـن سـروی، از هـر چهار بانـوی فراری 
در ایـن والیـت، سـه تن آن ها مجرد و پایین تر از ۱۹ سـال 
بوده انـد. نیمـی از آن هـا دانش آمـوز و تنها هفـت درصد 

دارای تحصیـات عالـی و باقـی بی سـواد بوده اند.   
بـا این همـه، نداشـتن آگاهـی الزم در مـورد زنده گـی 
مشـترک، رسوم ناپسـند، خشـونت های خانواده گی، فقر 
اقتصادی، نادیده گرفته شـدِن خواسـته ها و حقوِق آزادی 
و کار و تحصیـل از سـوی خانـواده و نزدیـکان؛ از دیگـر 
عامل هایـی فرار بانـوان در والیت دایکندی می باشـد که 

فعاالن حقوق بشـر و مسـووالن محلی در این والیت عنوان 
می کنند. 

لطیفـه سـلطانی مسـوول بخش حمایـت از زنـان و کودکان 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر می گویـد کـه عامل هـای 
دیگـری  ماننـد ازدواج اجبـاری و زیـر سـن، خشـونتهای 
خانواده گـی، لتوکـوب، نـدادن میـراث و مهریـه و هم چنان 
از  بسـیاری  در  توهیـن،  و  تحقیـر  روانـی،  خشـونتهای 

خانواده هـا، منجـر بـه فـرار بانـوان از خانـه  می شـود. 
افـزون برایـن همه عامل ها، چالش هـا و دشـواری های فراراه 
بانـوان فـراری، آقـای جـواد دادگـر رییـس دفتـر والیتـی 
کمیسـیون حقـوق بشـر در دایکنـدی به ایـن باور اسـت که 
هیچ کـس و هیـچ نهـاد غیرقانونی حـق نـدارد زن یا دختری 

را به اتهـام فـرار از خانـه مجـازات کند. 
زدن،  شـاق  از  گزارش هایـی  پیـش  ازیـن،  چنان کـه 
سنگ سـار و حتا کشـتار بی رحمانه ی زنـان و بانـوان فراری 
در دادگاه هـای صحرایی مخالفان مسـلح دولـت، زورمندان 
محلـی و حتا بـزرگان قوم و خانـواده در برخی از مناطق زیر 

حاکمیـت ایـن گروه ها، منتشـر شـده  اسـت.
تطبیـق این گونـه فیصله هـای سـنتی و غیرقانونـی به جـای 
قانـون نافـذه ی مدنی، انتقاد و نگرانی شـدید فعاالن حقوقی 
و مدنـی را به همـراه داشـته  اسـت. در حالی کـه فـرار از منزل 
بـه طـور قانونی جـرم پنداشـته نمی شـود؛ اما این همـه به باور 
فعاالن حقوق بشـر، رسـوم ناپسـند و ننگ های سـنتی است 
کـه توسـط جرگه هـا و فیصله های محلـی، بانوان فـراری را 

می کنند.  مجـازات 
پیش ازیـن وزارت عدلیـه کشـور، اعـام نمـوده که فـرار از 
منـزل به قصـد ازدواج و یـا نجات از خشـونت جرم نیسـت؛ 
مگـر آن کـه پس از فـرار، مرتکب زنا و یا دیگر جرایم شـده 
باشـد. امـا بااین هـم، داده هـای معلوماتی منابع رسـمی نشـان 

می دهـد کـه بیـِن 60 تـا 70  درصـد قضایـای زنـان و بانوان 
زندانـی، فرار از منزل اسـت و هنوزهم، پولیس و دادسـتانی 
کشـور در برخی  از موارد به بازداشـت و پی گیری قضایای 

فـرار از منـزل مبـادرت می ورزند. 
روح اهلل رضوانی اسـتاد دانشگاه و آگاه مسایل روان شناسی، 
می گویـد: به هـر انـدازه ای کـه فـرار بانـوان افزایـش یابـد، 
به همـان انـدازه میزان آسـیب پذیری بانـوان نیز بـاال می رود 
و ایـن باعث می شـود که بسـیاری ازیـن بانوان پـس از فرار، 
احسـاس پشـیمانی، بدنامـی و افسـرده گی کنند و دربرخـی 
مـوارد ضمـِن تصمیم برگشـت به خانـه و خانـواده ی خود، 
مـورد تحقیـر، لت وکـوب و حتا قتل ازسـوی پدر، شـوهر، 

بـرادر و نزدیکان قـرار بگیرند. 
 به گفتـه ی آقـای رضوانـی، نه خشـونت، نه جنگ، نـه فرار 
و نه تسـلیم، بلکه تنها گفت وگوی مسـالمت آمیز و احترام 
خانـواده  اعضـای  میـان  و حقوقـی  انسـانی  به ارزش هـای 
می توانـد به ایـن مُعضـل بـزرگ اجتماعـی نقطـه ی پایـان 

بگذارد.
از سـویی هم، توُجـه والدیـن بـه خواسـت های فرزنـدان، 
آگاهـی از حقـوق مدنی و شـهروندی و هم چنان فقرزدایی 
و بلندبـردِن سـطح اقتصـاد خانواده هـا نیـز از مکلفیت هـای 
به منظـور  کـه  انـد  امـور  مسـووالِن  و  خانواده هـا  اصلـی 
ریشـه کن سـاختِن فرهنـِگ فـرار از خانـه بایـد روی کار 

شـوند. گرفته 
برخـی از بانـوان فـراری، توُجـه بـه خواسـت ها، ارزش هـا و 
حقـوق مدنـی آن هـا ازسـوی پـدر و مـادر و بـزرگان قوم و 
خانـواده را یگانـه راه حـِل جلوگیـری از فرار بانـوان از خانه 
دانسـته و از خانواده هـا می خواهنـد که به حقـوق و کرامت 

انسـانی فرزندان شـان احتـرام بگذارند. 

ازدواج هـای اجبـاری پراکسـیس عـام در بسـیاری از مناطق 
کشـور بـوده و امـر رایـج در جامعـه می باشـد. ایـن بدتریـن 
خشـونت و کـودک آزاری اسـت کـه قربانـی آن دختـران 
کوچک انـد. امـا بـرای جامعـه این یـک امر عادی به شـمار 
 مـی رود. پـدران و مـادران بـرای خودشـان حـق  می دهنـد تا 
بـا دسـتان خود دختـر خردسـال و بی دفاع شـان را در معرض 
خشـونت جنسـی، روانی و فزیکی قرار دهند. این خشـونت 
آن قـدر طبیعی سـازی شـده اسـت کـه جامعـه نه تنها بـه آن 
اعتـراض نمی کنـد بلکـه آن را بخشـی از هویـت فرهنگـی 
خویـش تلقـی  می کنـد. اگـر زنـی در معـرض عـام مـورد 
خشـونت قـرار بگیـرد از منظـر فرهنـگ حاکـم خشـونت 
تلقی نمی شـود و کسـی برای جلوگیری از اعمال خشـونت 
مداخلـه نمی نمایـد؛ چون خشـونت علیه زنان درونی سـازی 
شـده اسـت. جامعه زن را بخشـی از مالکیت خصوصی مرد 
تلقـی  می کنـد و مـرد حـق دارد بـا ملکیتـش هـر طوری که 

دلـش خواسـت رفتـار نماید.
از آن جـا کـه دولـت متعـارف مـدرن در سراسـر کشـور 
تسـلط نـدارد، پراکتیک هـای حقوقـی قـرون میانـه کـه در 
آن ریش سـفیدها و ارباب هـا، طالبـان و ماهـای مذهبـی 
سـهم دارند مشـکات حقوقی مـردم را حـل  می کنند. طبق 
ایـن ارزش هـا زنـان ارزش برابـر مرد هـا را ندارنـد و در عین 
زمـان بخشـی از مالکیت های مـردان به شـمار  می روند. زنان 
اغلـب از هیچ گونـه امکانـات دفاعـی و حقوقـی برخـوردار 
نیسـتند. اگـر زنـان در برابـر ارزش هـای مسـلط مقاومـت 
نماینـد با واکنش کل جامعه مواجه  می شـوند. جامعه ای که 
ارزش هـای ذهنی شـان همـان اندیشـه های طالبـی و اقتـدا به 

پراکتیک هـای حقوقـی قرن هـای گذشـته اسـت. 
ازدواج هـای اجبـاری کـودکان اسـت کـه طبـق آن حتـا 
کـودکان ۴ سـاله را نیـز اولیایـش  می توانـد در قیـد ازدواج 

دربیـاورد. 
عبدالستار سـیرت، سیاسـت مدار و حقوق دان اهل افغانستان 
اسـت. او بیـن سـال های ۱۹6۹ تـا ۱۹73 در دوران حکومت 
ظاهـر شـاه وزیـر عدلیـه افغانسـتان بـود. سـیرت یکـی از 
نماینـده گان گـروه ُرم )حامیان ظاهر شـاه( در نشسـت سـال 
200۱ بُـن بـود که میان گروه های افغان برای تقسـیم قدرت 
پـس از سـقوط طالبان برگـزار شـد. در این نشسـت او برای 
به دسـت گرفتن ریاسـت دولت انتقالی بیش ترین رای را به 
دسـت آورد. سـیرت ۱۱ رای و حامـد کـرزی 3 رای آورده 
بـود؛ امـا سـیرت تصمیـم گرفت به دلیـل مسـایل قومیتی به 

نفـع حامد کـرزی کنـار برود. 
عبدالسـتار سـیرت از دانشـگاه »پسیفیک وسـترن« کالیفرنیا 
مـدرک دکتـرای مطالعـات اسـا می  دریافـت کرده  اسـت. 
وی از سـال ۱۹75 اسـتاد رشته مطالعات اسا می  در دانشگاه 
ام القرای مکه اسـت. سـیرت در انتخابات ریاسـت جمهوری 

ازدواج های اجباری و خشونت 
خانواده گی

تحلیل

     زلمی کاوه
بخش چهارم و پایانی

خشونتباجنسیتپيونددارد
وعواملخشونتبهصورتعاممردانهستند

ــده  ــش ران ــه پی ــر ب ــاس تفک ــه اس ــی ب صنعت
ــمانی،  ــی جس ــطه توانای ــه واس ــه ب ــود ن می ش
اهمیــت برتــری مــردان کاهــش پیــدا می کنــد. 
ــان  ــه زن ــرده ک ــت نک ــدی ثاب ــچ دانش من هی
از لحــاظ فکــری ضعیف تــر از مردان انــد، 
بنابرایــن ســروری و ســاالری مــردان محکــوم 
بــه فنــا اســت و زمــان آن اســت کــه بکوشــیم 
ــه  ــه هم ــف ب ــدارک مختل ــل و م ــا دالی ــا ب ت
بفهمانیــم کــه باورهــای زن ســتیزانه بی بنیــاد اند 

ــد. ــی ندارن ــاس تئوری-علم ــه و اس و پای
ــده،  ــر ش ــوارد ذک ــام م ــت تم ــر داش ــا در نظ ب
ــه دســتان و اهــل تفکــر  تــاش تمامــی قلــم ب
ــای  ــام نظریه ه ــرای تم ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای بای
کــه می خواهنــد اعمــال کننــد، قوانیــن اجراییه 
پایــه و اســاس ثابــت شــده بایــد داشــته باشــند. 
ــوم  ــان محک ــتن زن ــس دوم پنداش ــر جن تفک
ــاد و  ــچ بنی ــاور هی ــن ب ــا اســت، چــون ای ــه فن ب
ــا عقانیــت  ــوان آن را ب ــدارد کــه بت اساســی ن

ثابــت کــرد.

 ادامه از صفحه اول

بی بنیادی باورهای...
ادامه روی کرد



و سنگ سـار تقـا دارنـد، زنـان تاکنـون در انتخاب شـریک 
زنده گـی و همسـر شـان  نقـش ندارند و ایـن حق انتخـاب از 
آنـان سـلب می شـود. ابتدایی تریـن عامـل فرهنـگ فـرار نیز 
وضـع محدودیـت بر حق انتخـاب دختران بوده اسـت. وقتی 
دختـری بـا ازدواج اجبـاری و بـد دادن مواجـه می شـود، تنها 
راه مبـارزه و بقـا در دنیـای دل خـواه خـودش و راه گریـز و 
نجـات از سرنوشـت ناخواسـته، فـرار از منـزل اسـت. فـرار از 
منزل اگر برای نجات یک عشـق باشـد همانند محمد علی و 
ذکیه )عاشـق و معشـوق بامیانی که در سـال ۱3۹3 باهم فرار 

کردند( شـهره ی جهان می شـود و زنده گی سرشـار از عشـق 
و آرامـش در پـی دارد کـه توجیه فـرار آنان منطقی و عاقانه 
اسـت. امـا فـرار دختـران از منـزل اگـر به رسـم شـوهریابی و 
هـم گام شـدن بـا فرهنگ فـرار باشـد، پیامـد ناگـواری دارد؛ 
گاهـی دختـران بـدون آن کـه محدودیتـی بـر حـق انتخـاب 
شـان وضـع شـده باشـد به سـوی یـک سرنوشـت مبهـم فرار 

می کنند.
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فرار دختران از منزل؛
 حق انتخاب یا آواره گی در فرهنگ بد؟

فـرار دختـران از خانـه  بـه منظـور ازدواج و آغـاز زنده گـی 
مشـترک رسِم برخواسـته از ناهنجاری های موجود در جامعه 
می باشـد کـه اکنـون تبدیـل بـه یک معضـل اجتماعی شـده 
اسـت. فـرار دختران از خانه بیش تر در روسـتاهای افغانسـتان 
مرسـوم اسـت. از آغاز فرهنگ فرار حدود سه دهه می گذرد 
ولـی این رسـم در میـان دختران جـوان بسـیار زود جا خوش 
کـرد. فرار دختران از خانه در والیت های مرکزی افغانسـتان، 
به ویـژه در دایکنـدی و غور اکنون به رسـمی بـرای ازدواج و 

معضلی در درون جامعه مبدل شـده اسـت.
علـل و عوامـل ایـن فرهنـگ در گزارشـی منتشـره ی همیـن 
شـماره  هفته نامه نیمرخ بازتاب یافته اسـت؛ اما در این نوشـته 
در توجیـه فـرار دختـران با حق انتخـاب و آواره گـی آنان در 

زنده گـی پسـا فـرار تمرکز خواهد شـد.
قواعـد  بـر  مبتنـی  افغانسـتان  اجتماعـی  فرهنـگ  سـاختار 
ایـن  بافت هـای  می باشـد.  سـنتی  فرهنـگ  و  دین مـداری 
مسـتحکم  بسـیار  افغانسـتان  جامعـه ی  در  سـنتی  فرهنـگ 

اسـت، از همیـن  رو اصـول رفتـاری مـردم هرچنـد ناپسـند 
ولـی به آسـانی تغییرپذیر نیسـت. بخش عظیمـی از جامعه، 
به ویـژه نسـل کهـن بـرای بقـا و حاکمیـت فرهنگ سـنتی 
تاکیـد و تاش دارد؛ درحالی که بسـیاری از ناهنجاری های 
اجتماعـی برسـاخته ی قیـودات همیـن فرهنگ اسـت. این 
یـک امـر مسـلم اسـت کـه فرهنـگ هـر جامعـه آیینـه ی 
تمام نمـای رفتـار، گفتـار، داشـته ها و اندیشـه های همـان 
جامعه اسـت؛ در عین حال، فرهنگ چارچوبی برای تعیین 

حـدود این هـا هـم اسـت.
از نـگاه زمانـی مـا هـم گام بـا دیگـر جوامـع دنیـا در عصـر 
ارتباطـات، تکنالوژی، جهانی شـدن و عصر جهان مدرن قرار 
داریـم، امـا در افغانسـتان هنـوز بـرای تحقق پذیـری پایه ترین 
حقـوق انسـانی خویـش مبـارزه می کنیـم. درحـال حاضـر 
زنـان در افغانسـتان بـرای آن مبـارزه می کنند که از فهرسـت 
امـاک مـردان بیـرون شـوند، زنـان بـرای حق آموزش شـان 
سـنگر مبارزه می سـازند، زنان هنوزهم برای نجات از دم تیغ 

ساختار فرهنگ اجتماعی 
افغانستان مبتین بر قواعد دین مداری و 
فرهنگ سنیت می باشد. بافت های این 

فرهنگ سنیت در جامعه ی افغانستان بسیار 
مستحکم است، از مهنی  رو اصول رفتاری 
پذیر  یل به آساین تغییر مردم هرچند ناپسند و

نیست. خبش عظیمی از جامعه، به ویژه نسل 
کید  کمیت فرهنگ سنیت تا کهن برای بقا و حا

و تالش دارد؛ درحایل که بسیاری از 
ناهنجاری های اجتماعی برساخته ی قیودات 

مهنی فرهنگ است. 

تحلیل
     حسین احمدی


