
لت تناسلی؛ قاتل خاموش زنان عفونت های آ

 گزارش

شـوند. گذاشـن IUD یـا دسـتگاه جلوگیری از بـارداری، 

در صورتـی کـه عفونت قبل از کارگذاری آن وجود داشـته 

باشـد و یـا هنـگام کارگـذاری اصـول بهداشـتی رعایـت 

نشـود نیـز ممکـن اسـت باعـث التهـاب و عفونـت لگنـی 

شـود کـه عفونـت رحـم را در پـی دارد.

خانـم محمـدی تأکیـد می کنـد کـه در صورت بـروز عالیم 

ایـن بیـاری، بایـد زنـان زودتر بـه داکرت مراجعـه کنند.

و  جسـمی  عـوارض  بیـاری،  ایـن  درمـان  در  تأخیـر 

مشـکالت شـدیدتری از جملـه عفونـت رحـم و لوله هـای 

رحـم، نازایی، رسطان های دسـتگاه تناسـلی، درد شـدید 

و در نهایـت زخـم رحـم می شـود کـه در صـورت تشـدید 

بایـد مریـض جراحـی و رحمـش برداشـته شـود.

بیـاری  ایـن  بـه  ابتـال  از  جلوگیـری  راه هـای  پزشـکان 

رابطـه  داشـن  می کننـد:  توصیـه  چنیـن  را 

رعایـت  شـده،  کنـرتل  و  ایمـن  جنسـی 

جنسـی،  رابطـه  هنـگام  در  بهداشـت 

خـودداری از سـکس با کسـی که رشیک 

جنسـی دیگـری دارد و اسـتفاده کمـرت 

از اسـپری های آب یـا ضدعفونـی در 

آلـت تناسـلی )واژن را با فشـار 

ندهیـد  شست وشـو  زیـاد  آب 

چـون تعادل باکرتی هـا در واژن را 

برهـم می زنـد!(، اسـتفاده از کانـدوم در 

حیـن برقـراری رابطـه جنسـی و اطمینـان 

اصـول  جنسـی  رابطـه  رشیـک  این کـه  از 

در  عفونـت  و  کـرده  رعایـت  را  بهداشـتی 

در  کار  ایـن  بـرای  نـدارد؛  تناسـلی  آلـت 

هردوجانـب  هرازگاهـی  امـکان  صـورت 

بایـد بـه داکـرت مراجعـه کـرده و آزمایـش 

دهنـد.

بسـیار شـنیده اید کـه رسطان پسـتان مهم تریـن عامل 

مـرگ و میر زنان در افغانسـتان اسـت. دربـاره  این بیاری 

دربـاره  امـا  اسـت.  شـده  اطالع رسـانی   تاحـدودی 

عفونت هـا  ایـن  عمـده  بخـش  کـه  لگنـی  عفونت هـای 

زنـان اسـت، کمـرت سـخن  تناسـلی  بـه دسـتگاه  مربـوط 

گفته شـده؛ عفونت هایی که به گفته بسـیاری از پزشـکان 

زنـان علـت عمـده مراجعـه زنـان بـه متخصصـان نسـائی و 

والدی است. 

مسـتوره محمـدی، متخصـص بخـش زنان و زایان اسـت. 

او در یکـی از شـفاخانه های خصوصـی در شـهر کابـل کار 

نیـم رخ در مـورد عفونت هـای  بـا  می کنـد و در گفت وگـو 

آلـت تناسـلی زنـان گفته اسـت.

بـه گفتـه ی داکـرت مسـتوره محمـدی، زنـان در افغانسـتان 

معمـوال به مریضی هـای چون کیسـت تخمدان، 

 ،Breast cancer اسـرتس، رسطـان سـینه یـا

میرگـی،  رحـم،  تومورهـای  رحـم،  رسطـان 

رحـم،  عفونت هـای  روانـی،  فشـارهای 

یـا  مثانـه  عفونـت   PID و  سـقط ها 

بـا  عمـق رحـم مبتـال می شـوند کـه 

می شـود.  رشوع  خفیـف  عالیـم 

یعنـی وقتی زنـی مبتال بـه بیاری 

مشـکلی  می کنـد  فکـر  می شـود، 

امـا  شـد  خواهـد  صحت منـد  و  نیسـت 

مریضی هـای  باعـث  بی توجهـی  همیـن 

را  پیرشفته تـر شـده و مشـکل های جـدی 

مـی آورد. بـه وجـود 

مشـکل  لگنـی  عفونت هـای  بیـاری 

بیشـرت زنانـی اسـت که بـه داکـرتان زنان 

و زایـان مراجعـه می کننـد. علـت اصلی 

آن باکرتی هایـی اسـت کـه از طریق مهبل 

آن  عالیـم  می یابـد.  گسـرتش  و  می شـود  رحـم  داخـل 

سـوزاک، عفونـت، تـب، قاعدگی نامنظم و درد در قسـمت 

پاییـن شـکم می باشـد.

خانـم محمـدی می گویـد زنانـی کـه با ایـن عالیـم مراجعه 

و  سـونوگرافی  معاینـات  بایـد  بیـاران  ایـن  می کننـد 

الپاراسـکوپی را سـپری کنند و بعد از تشـخیص درسـت آن 

توصیـه می کنیـم. انتی بیوتیـک  مریضـان  بـرای 

هسـتند  کسـانی  بیـاری،  این گونـه  مبتالیـان  بیشـرت 

بـه  بیشـرت  رحـم  عفونـت  دارنـد.  بیشـرتی  سـکس  کـه 

هنـگام  ویـژه  بـه  جنسـی  بهداشـت  رعایـت  عـدم  دالیـل 

رشیـک  اینکـه  می شـود.  پیـدا  جنسـی  مقاربت هـای 

جنسـی زنـان بـا افراد دیگری روابط جنسـی داشـته باشـد 

احتـال بیشـرت وجـود دارد که زنـان به عفونـت رحم مبتال 
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گفتگو با کریمه حامد فاریابی 
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زندگی خصوصی و عمومی 
معماری تفکیک جنسیتی

کارزار »سکوت را بشکنیم«
»مامایم کودکی و جوانیم را از من گرفت« 

بزودی عادت ماهیانه 
می شوم و...
خاطرات یک دختر جوان

پدیده ی خانواده و بالطبع آن زندگی خصوصی و عمومی 

امر ازلی و ابدی نبوده و در طول تاریخ بر اثر رشد نیروهای 

مولد جامعه و آگاهی مردان از نقش شان...

کیتی عزیزم دستم 
هنوز می لرزد با آنکه دو 
ساعت از لحظه ای که ما 
وحشت کردیم، می گذرد. 
باید بدانی که ما در خانه 
پنج دستگاه آتش نشانی...

زندگی من از روزی تیره و تار شد که مادرم یک روز با 
خوشحالی به ما گفت که برادرم فردا با زن و فرزندانش به 
کابل می آید. آنوقت کودکی 12 ساله بودم، شنیده بودم که 
مامایم پنج دخرت دارد و فکر می کردم که همبازی های 
خوبی پیدا می کنم...
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آیا در  تعرض جنسی، 
زنان هم مقصرند؟

در افغانستان هر سال به طور اوسط بیش از 

گزارش  زنان  علیه  خشونت  قضیه  هزار  پنج 

می شود که بخشی از این قضایا را خشونت های 

خشونت های  اما  می دهد.  تشکیل  جنسی 

آزار  شامل  جنسی  تعرض  شکل  به  که  جنسی 

افشا  کم تر  می شود،  اعال  تجاوز  و  جنسی 

می شود. در حالی که هرگونه آزار جنسی شامل 

ملس یا متاس بدون رضایت، هر نوع ابراز نظر با 

جنسی،  رابطه   درخواست  جنسی،  معنای 

چشم چرانی و خیره نگاه کردن، منایش چیزهای 

جمع،  یا  فرد  برابر  در  توهین آمیز  و  بی ادبانه 

منایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین 

جنسی، شوخی های جنسی، سوال کردن درباره 

جنسی،  الفاظ  با  توهین  فرد،  جنسی  زندگی 

تلفنی  متاس  مثل  مجرمانه؛  رفتار  به  ارتکاب 

و  جنسی  اندام  و  بدن  دادن  منایش  بی دلیل،  

تعرض  که  است  مواردی  از جمله  جنسی  تجاوز 

پیگرد  آن  ارتکاب  و  می شود  محسوب  جنسی 

افغانستان  در  زنان  اینکه  دلیل  دارد.  قانونی 

را  جنسی  تعرض  قضایای  می کنند  جرأت  کمرت 

گزارش دهند یا در مقابل آن بایستند، این است 

که جامعه قربانی را مقرص می داند.

شده  نهادینه  امر  یک  قربانی،  پنداشن  مقرص 

به  سیستاتیک  طور  به  افغانستان  در  است. 

جنسی  تعرض  هرگونه  علیه  که  شده  الغا  زنان 

حیثیت،  آبرو،  گرنه  و  نگشایند  شکایت  به  لب 

خود  اجتاعی  اعتبار  و  روانی  و  جانی  امنیت 

رویه  این  اما  می افتد.  خطر  به  خانواده اش  و 

و  طویل تر  را  جنسی  تعرض های  سلسله ی 

پایدارتر می سازد. سکوت در برابر تعرض جنسی 

زمینه ساز گسرتش و تبدیل شدن این رویه به یک 

فرهنگ ناپسند و رسارسی خواهد شد که باالخره 

را  جا  همه  خیابان ها؛  و  بازار  کار،  محل  خانه، 

برای زنان ناامن می سازد.

بهرت است برای انقطاع در این روند علیه هرگونه 

آزار جنسی اعرتاض و قضایای تجاوز جنسی افشا 

پیامدهای  از  عدالت  به  قربانی  دسرتسی  شود. 

تعرض  قضایای  کاهش  اما  است،  احتالی 

متعرضان  امن  حاشیه  رفن  بین  از  و  جنسی 

که  است  کسانی  علیه  ایستادگی  حتمی  نتیجه 

اقدام به آزار و تجاوز جنسی می کنند.

فرهنگ  در  ریشه  قربانی  پنداشن  مقرص 

زن ستیزانه دارد. خشونت های جنسی در هرجا و 

هر زمانی ممکن است رخ دهد. اگرچه باورهایی 

وجود دارد که می گویند خود زنان با نوع برخورد 

و رفتارشان با مردان برای متعرض فضا را فراهم 

می کنند؛ اما تعرض جنسی به هر شکلی که بروز 

کند یک عمل از قبل کارگردانی شده است که با 

اراده شخص متعرض انجام می شود.

خ رویکرد نیمر
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جمیله احمدی

طویانه های سنگین؛ 

حفظ ارزش عروس 
یا دختر فروشی

2

»نگاه کاالیی و ابزاری به زن، دلیل اصلی برای گرفتن طویانه است. جمالت قصار در 
مورد دختران دم بخت تاییدکننده چنین نگاهی است، اینکه گفته می شود 

»دختر، آدم مردم است«



یــک انســان فروختــه شــده رفتــار نکننــد و بــرای زرمینــه 

حــق و حقــوق انســانی قائــل باشــند امــا خانــواده شــوهر 

زرمینــه گوششــان بــه ایــن حرفهــا بدهــکار نبــود. هــر بــار 

ــواده همــرش پیــش  ناراحتــی و اختالفــی بیــن او و خان

ــم  ــدرت ه ــه پ ــو در خان ــه ت ــد ک ــه او می گفتن ــد، ب می آم

بــی ارزش بــودی اگــر تــو قــدر و قیمــت داشــتی کــه پــدرت 

ــی  ــه مــا منــی داد. حیــف بچــه مــا کــه زن ــی ب ــو را مجان ت

ــه  ــان ب ــمی گری ــا چش ــا ب ــه باره ــت. زرمین ــو گرف ــل ت مث

ــه پــدری رفــت و پیــش پــدرش شــکوه کــرد از  ســوی خان

اینکــه کاش طویانــه بیشــرت می گرفتــی کــه این گونــه 

ــنیدم.  ــوهرم را منی ش ــوم ش ــواده و ق ــان خان ــم زب زخ

اخیــرا عاملــان دینــی در والیــت بامیــان اعــالم کــرده 

ــاد، حــرام  ــا زی ــه چــه کــم باشــد ی ــد کــه گرفــن طویان ان

اســت و از مــردم خواســتند تــا از برگــزاری مراســم های بــا 

ــد.  ــودداری کنن ــاد خ ــالت زی تجم

طالق بخاطر طویانه سنگین

وکیــل  و  دانشــگاه  مــدرس  موســوی،  خادم حســین 

مدافــع بــه نیــم رخ می گویــد: »خــالف آنچــه برخــی تصــور 

می کننــد کــه طویانه هــای ســنگین باعــث اســتحکام 

افزایــش قــدر و قیمــت دخــرتان می شــود،  و  زندگــی 

ــنگین  ــای س ــر طویانه ه ــا بخاط ــی از طالق ه ــل برخ دلی

ــت.« ــوده اس ب

بگفتــه وی، بســیاری از خانواده هــا در رشایــط اقتصــادی 

خیلــی خــوب نیســتند و همیــن باعــث می شــود کــه 

دامادهــا بــرای پرداخــت طویانــه هنگفــت بــه گرفــن 

قــرض روی آورنــد، بعــد از ازدواج، وقتــی طلبکارهــا بــه 

ــی و  ــث ناراحت ــن باع ــی آورد، ای ــار م ــاد فش ــواده دام خان

مشــاجرات بســیاری می شــود و در نهایــت کار بــه طــالق 

می کشــد. 

وی دربــاره دلیــل گرفــن طویانه هــای ســنگین می گویــد: 

ــی  ــتیژ اجتاع ــت پرس ــال تقوی ــه دنب ــدران ب ــی از پ »برخ

ــاد  ــواده دام ــش خان ــان در پی ــداری ارزش دخرتش و نگه

ــن  ــه همی ــت ک ــد گف ــرت بای ــی کالن ــا در نگاه ــتند ام هس

ــاال رفــن ســن  ــان و ب طویانه هــا باعــث فقــر بیشــرت جوان

ــان،  ــرای جوان ــرد ب ــی دوره تج ــه عبارت ــود، ب ازدواج می ش

طوالنــی می شــود و زمینــه افزایــش جرایــم اخالقــی را 

در جامعــه بوجــود مــی آورد، در چنیــن رشایطــی پدرانــی 

ــنگین تر  ــای س ــرت و طویانه ه ــات بیش ــال ترشیف ــه بدنب ک

هســتند، مقــرص غیرمســتقیم افزایــش جرایــم اخالقــی 

هســتند. 
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ساعت دوازده و نیم ظهر بود که پیامگیر موبایلم به صدا 

درآمد، پیام کوتاه از کابل بود که واریز معاش را برایم مژده 

می داد، به این خاطر از واژه مژده استفاده کردم که واریز 

معاش برای ماموران دون پایه مژده است، ماموران پایین رتبه 

واریز  تا  را  ماه  یک  مصارف  کفاف  معاششان  سختی  به 

معاش بعدی می دهد بطوری که معاش یک ماه یک کارمند 

تا نیمه ماه مرصف می شود و مامور مجبور است برای تامین 

مایحتاج زندگی از دوستان و همکاران بلندرتبه شان قرض 

کنند، با عجله دفرت را ترک کردم و خودم را به نزدیکرتین 

منایندگی کابل بانک رسانیدم، قبل از رسیدن من چندین 

مامور دیگر نیز آنجا بودند، وقتی معاشم را گرفتم تصمیم 

گرفتم بدون اتالف وقت بروم به کوته سنگی و پول قرضه ام 

را درحساب بانک ملی واریز کنم، اگر امروز این کار را نکنم 

ممکن است فردا پول مذکور در خرید مایحتاج خانه خرج 

را فروختیم،  ولی باز هم نتوانستیم از پس مصارف عروسی 

چهارصدهزار  مبلغ  که  داریم  تصمیم  همین رو  از  بربیایم، 

سه صدهزار  پول  این  از  بگیریم  بانک  از  قرضه  افغانی 

دو  باید  را  آن  دیگر  صدهزار  و  می دهیم  طویانه  را  افغانی 

راس گوساله، سه راس گوسفند و هشتاد سیر برنج بخریم 

و به خانواده دخرت بدهیم، برادرم سه سال نامزد ماند و پول 

معاشش را پس انداز کرد و برای خامنش طال و لباس خرید.

وقتی وی درباره مصارف گوناگون عروسی برادرش می گفت 

از  بعد  برادرش  است  قرار  که  بودم  قرض هایی  فکر  به  من 

تا  گرفته  بانک  قرضه  از  کند،  تادیه  دوباره  را  آن  عروسی 

قروض شخصی که از دوستان گرفته است. 

است،  مرسوم  عروسی  از  دوگونه ای  معموال  افغانستان  در 

را  هنگفت  پول  که  روستایی  سنتی  عروسی   نخست 

طلب  پر  خانواده  از  طویانه  عنوان  به  دخرت  خانواده 

می کند و همچنان پول گزافی که برای نان دادن دو قریه 

»قریه های متعلق به دخرت و پر« به مرصف می رسند. در 

در  عموما  که  است  شهری  مدرن  عروسی های  آن،  مقابل 

در  اما  نیست،  گزاف  طویانه  از  عروسی های خربی  چنین 

مراسم  قبیل گرفن  از  دیگر  آن، مصارف کمرشکن  مقابل 

شیرینی خوری، شب حنا »خینه«، شب عروسی، شب سوم 

»تخت جمعی« در تاالرهای مجلل، خریدن طال، لباس های 

رنگارنگ و ...

شوند.

محوطه بانک ملی برخالف سایر روزها کمی شلوغ بود. من 

را در نوبت گذاشتم،  بانکم  هم مثل سایر مراجعین کارت 

در میان انبوهی از مردم، چشمم به یکی از ماموران دولتی 

افتاد که با وی از گذشته آشنایی داشتم، نزدش رفتم و بعد 

از سالم علیکی پرسیدم که اینجا چی می کند؟

برادرش  طویانه،  پرداخت  بخاطر  که  گفت  برایم  وی 

برای  با شوخی گفتم که  بانک قرضه بگیرد،  از  می خواهد 

خرید موتر قرضه می گیرد، آه رسدی کشید و گفت نه برای 

عروسی برادرم، هر دوی ما قرضه می گیریم، در ادامه گفت 

نزدیکشان،  خویشاوندان  از  یکی  با  روستا  در  برادرش  که 

نامزد شده است. وی در ادامه گفت که اکرث خانواده های 

افغانی  هزار  پنج صد  الی  سه  بین  ما  روستای  در  دخرت 

طویانه می گیرند، یک باغ داشتیم که به صدهزار افغانی آن 

قرضه بانکی برای پرداخت طویانه

زندگی من از روزی تیره و تار شد که مادرم یک روز با 
خوشحالی به ما گفت که برادرم فردا با زن و فرزندانش به 
کابل می آید. آنوقت کودکی 12 ساله بودم، شنیده بودم 
که مامایم پنج دخرت دارد و فکر می کردم که همبازی های 
خوبی پیدا می کنم. فردای آن روز مادرم با شور و شوق 
خانواده  از  پذیرایی  آماده  را  خانه  ناشدنی  وصف 
از  ما هم  بود.  بزرگرت  او  از  که  برادری  برادرش کرد. 

خوشحالی مادر خوشحال بودیم. 
ما  مهان  روزی  چند  خانواده اش  و  مامایم 
نگاه های خیره  متوجه  روزها  در هان  بودند. 
مامایم شدم نگاهی که منی دانستم معنیش 
چیست ولی آزارم می داد، بعد از آن مامایم 
هر بار به یک طریقی مرا می خواست به 
خودش نزدیک کند. به مادرم می گفت 
)نام  کامله  باید  ندیده ام  را  کابل  من 

مستعار( همراهم بیاید. 
بارها  مرا  بود  خانه  که  هم  وقتی 
و  می زد  صدا  خود  نزدیک 
روی  یا  کنارش  می خواست 
زانویش بنشینم و بعد با دستانش 
را ملس می کرد، گاهی هم  بدنم 

پدرم به این ازدواج رضایت نداد. 
زمانی که به دانشگاه رفتم. روزی از روزها که با خواهر بزرگرتم در 
خانه بودم، مامایم به خانه ما آمد. خواهرم که قبال به رفتارهای 
رفتارهای  بیشرتی  دقت  با  روز  آن  بود.  شده  مشکوک  مامایم 
مامایم را زیرنظر داشت. آن روز هم طبق معمول از من خواست 

که پیشش بروم ولی خواهرم مانع شد و مامایم اعرتاض کرد. 
نداشت.  از کسی  ترسی هم  و  نبود  مثل من خجالتی  خواهرم 
از  و  کرد  بیان  فهمید،  مامایم  رفتارهای  از  که  را  آنچه  متام  او 
من خواست که حرف هایش را تایید کنم. انگار خواهرم منتظر 
چنین فرصتی بود ولی من می ترسیدم و ساکت بودم اما خواهرم 
ارصار می کرد و به من قوت قلب می داد که نباید برتسم و باید 

حقیقت را بگویم. 
بعد از آن تصمیم گرفتم که همه چیز را بگویم، متام عقده هایی 
سال های  طول  در  مامایم  توسط  جنسی  اذیت  و  آزار  از  که  را 

عمرم داشتم، در حالی که می گریستم، به زبان آوردم. 
از من گرفته  را  زندگیم  بهرتین دوره  و جوانیم  مامایم، کودکی 
منی آمد.  ما  خانه  به  گذشته  مثل  دیگر  مامایم  آن  از  بعد  بود. 
در  هم  اکنون  من  کند.  باز  زبان  خواهرم  مبادا  اینکه  ترس  از 
محیط های عمومی از مردان بیگانه می ترسم حتی در دانشگاه 
کنار  در  چون  باشم،  دخرتان  کنار  همیشه  می کنم  سعی 

همجنسانم احساس امنیت می کنم

با دستش لباسم را پس  می زد و تنم را دستالی می کرد، ابتدا 
معنی این رفتارش را منی فهمیدم چون تا آنوقت هیچ درکی از 
مامایم  آمدهای  و  اما کم کم رفت  نداشتم  اذیت جنسی  و  آزار 
مامایم  و وحشت همیشگیم شد.  کابوس  به  تبدیل  ما  به خانه 
گاهی  و  نبود  خانه  در  پدرم  که  می کرد  انتخاب  را  زمان هایی 
از  نگرانی  بود، چندان  اگر هم مادرم در خانه  نبود.  مادرم هم 

حضور مادرم نداشت. 
من تالش می کردم وقتی که او در خانه است، در اتاقی دیگر رسم 
را به کار دیگری مشغول کنم اما مامایم دست بردار نبود، صدایم 
می خواست  مادرم  از  میزدم،  نشنیدن  به  را  اگر خودم  و  می زد 
که مرا نزد او بفرستد. مادرم بی خرب از همه جا فکر می کرد که 

برادرش تنها عالقه خواهرزادگی به من دارد. 
بخاطر روحیه خجالتی و ترس بیش از حد از بی آبرویی در مقابل 
احساس  تنهایی  در  گاهی  می کردم.  سکوت  مامایم  رفتارهای 
گناه داشتم از اینکه شاید من دخرت پاکدامنی نیستم که با من 
این گونه رفتار می شود این وضعیت ادامه یافت تا اینکه به دوره 

بلوغ نوجوانی رسیدم. 
دوره مکتب را متام کرده بودم که مامایم به خواستگاری من آمد 
تا مرا به عقد پرش درآورد. وحشت رساپای وجودم را گرفته بود، 
اگر پدرم به این ازدواج رضایت می داد، کابوس تجاوز و تعرض 
مامایم به بهانه ازدواج با پرش، متام زندگیم را تباه می کرد اما 

عاقلــه و احمــد عاشــق هــم بودنــد، همــه چیــز خــوب 

بــود تــا اینکــه احمــد تصمیــم گرفــت بــا خانــواده   اش بــه 

خواســتگاری عاقلــه بیایــد و پــدر عاقلــه از احمــد خواســت 

ــه  ــوان طویان ــه عن ــد ب ــول نق ــی پ ــزار افغان ــد ه ــا هفتص ت

بپــردازد. احمــد کــه تــازه تحصیالتــش را در رشــته ادبیــات 

طرفــی  از  و  بــود  کــرده  متــام  کابــل  دانشــگاه  در 

علی رغــم مخالفــت  کنــد  رهــا  را  عاقلــه  منی خواســت 

خانــواده پذیرفــت کــه هفــت لــگ افغانــی بــه پــدر عاقلــه 

ــت.  ــاط نداش ــی را در بس ــن پول ــه چنی ــد، در حالیک بده

بــه  بــی گاه  و  گاه  شــد  بیشــرت  ناراحتی هــا  کــم  کــم 

بهانه هــای مختلــف عاطفــه و احمــد دعــوا می کردنــد. 

ــق  ــت و عش ــر صمیمی ــه دیگ ــرد ک ــاس می ک ــه احس عاقل

گذشته شــان کمرنــگ می شــود و هــر چــه بــه ســمت 

نگاه ابزاری به دخرتان       

نیــم رخ  بــه  اینبــاره  در  جامعه شــناس  الهــام،  وحیــده 

می گویــد: »زنــان قربانــی یــک نــگاه مردســاالرانه بــه 

قــرارداد ازدواج هســتند، بــه ایــن معنــی کــه زن در جایگاه 

کاالیــی اســت کــه از طــرف مــردی بعنــوان پــدر بــه مــردی 

مبادلــه می شــود. در  مبلغــی  ازای  در  بعنــوان شــوهر 

ــرای  ــری ب ــدرت تصمیم گی ــه ق ــط زن هیچگون ــن رشای ای

تاثیرگــذاری بــر فراینــد طویانــه گرفــن نــدارد؛ چــون یــک 

معاملــه مردانــه تلقــی می شــود.«

بــه گفتــه وی، در بیشــرت مواقــع اســتدالل دخــرت بــر ایــن 

ــه حــق پــدرش اســت و او  ــغ طویان اســت کــه تعییــن مبل

منی توانــد تاثیرگــذاری داشــته باشــد و پــدرش بــه نفــع او، 

ــرت  ــع دخ ــور از نف ــد. منظ ــن می کن ــه را تعیی ــغ طویان مبل

ایــن نیســت کــه ایــن مبلــغ بــه دخــرت داده می شــود 

بلکــه مبلــغ طویانــه ارزش دخــرت را بــرای خانــواده شــوهر 

مشــخص می کنــد.

الهام می گوید: »دلیل اصلی این برخورد به نگاه کاالیی 

و ابزاری به زنان برمی گردد، در عین حال جمالت قصاری 

دخرتان  و  زنان  مورد  در  می شود  گفته  مردم  بین  در  که 

دم بخت هم تاییدکننده چنین نگاهی است، اینکه گفته 

می شود »دخرت، آدم مردم است« تفسیر چنین سخنی این 

است که دخرت، یک مالک موقت و یک مالک دامئی دارد. 

و  دخرت  کردن  بزرگ  مسئول  که  پدر  یعنی  موقت  مالک 

تامین مایحتاجش بوده است، در دوره جوانی دخرت، باید 

مالک  اگر  دهد،  تحویل  )شوهر(  دامئی  مالک  به  را  او 

موقت، بهایی از مالک دامئی نگیرد، بخاطر مصارفی که تا 

جوانی دخرت بر دوش داشته است، رضر می کند. در واقع 

طویانه هان بهایی است که مالک موقت از مالک دامئی 

ادامه می دهد: »در چنین وضعیتی، چه  می ستاند.« وی 

طویانه مبلغی هنگفت یا کم در نظر گرفته شود، باز هم 

را حل منی کند. چون  زنان  اجتاعی  زندگی  از  مشکلی 

اگر مبلغ طویانه، سنگین باشد خانواده شوهر به خودشان 

این حق را می دهند که مانند یک جنس خریده شده با 

برای  ناچیزی  مبلغ  هم  اگر  و  کنند  برخورد  عروسشان 

هم  باز  نشود؛  گرفته  طویانه  حتی  یا  شود  گرفته  طویانه 

نگاه تحقیرآمیز خانواده شوهر به زن وجود دارد. 

که  می شود  حل  مشرتک  زندگی  در  زنان  مشکل  زمانی 

و  دخرت  خانواده  در  چه  زن،  به  کاالمحوری  و  ابزار  نگاه 

چه در خانواده پر از بین برود، باید از طریق نهادهای 

فرهنگی برای فرهنگسازی و تغییر نگاه تالش شود.«

عروســی نزدیکــرت می شــوند، رابطه شــان رو بــه رسدی 

مــی رود. ایــن پایــان داســتان عاقلــه نیســت، بســیاری از 

طویانه هــای  گرفــن  بخاطــر  عاقلــه  مثــل  دخــرتان 

ســنگین از طــرف پدرانشــان دچــار مشــکالت می شــوند. 

ایــن یــک ســوی ســکه اســت طــرف دیگــر ســکه، قرارهــای 

ازدواج پدرانــی هســتند کــه بــه حداقــل مبالــغ طویانــه یــا 

نگرفن طویانه بسنده می کنند.

»تو بی ارزشی« 

زرمینــه دو ســال پیــش بــا شــوهرش کــه کارمنــد بســت 4 

ــود، پیــان زناشــویی  یــک وزارت و از خویشــان دور وی ب

ــنگین  ــه س ــد طویان ــه منی خواه ــت ک ــدرش گف ــت. پ بس

بگیــرد بخاطــر اینکــه خانــواده دامــاد بــا زرمینــه همچــون 

طویانه های سنگین؛
 حفظ ارزش عروس یا دختر فروشی

»مامایم کودکی و جوانیم را از من گرفت« 

 مریم شاهی

آه سردی کشید و گفت نه برای 
عروسی برادرم، هر دوی ما 
قرضه می گیریم، در ادامه گفت 
که برادرش در روستا با یکی از 
خویشاوندان نزدیکشان، نامزد 
شده است.

نویسنده و استاد دانشگاه
لطیف آرش

یکی از مخاطبان نیمرخحسین رهیاب 

زمانی مشکل زنان 
در زندگی مشترک 
حل می شود که 
نگاه کاالمحوری به 
زن، چه در خانواده 
دختر و چه در 
خانواده پسر از بین 
برود، باید از طریق 
نهادهای فرهنگی 
برای فرهنگسازی 
و تغییر نگاه تالش 
شود.



آن  پشت  در  اما  می کند،  بهانه  را  زنان  راحتی  افغانستان، 

مالکیت مرد بر تن زن است که عامل به وجود آمدن معاری 

تفکیک جنسیتی شده است. معاری تفکیک جنسیتی تنها 

زنان را به انقیاد منی کشاند، بل جایگاهی پست تر از مردان 

نیز برایشان ترسیم می کند. 

به طور منونه در کتاب خانه ی عامه ی هرات، اگر پشت به دِر 

ورودی این مکان ایستاده شویم، در سمت چپ جایگاه زنان 

در سمت  و  روبه رو(  در  )یا  کتاب  قفسه های  میان  در  است 

راست جایگاه مردان. بر همه واضح است که چپ در نشانگان 

برخوردار  راست  به  نسبت  پست تری  جایگاه  از  ما  فرهنگی 

است که در نوشته های بعدی به آن بیشرت خواهیم پرداخت. 

یعنی این معاری تفکیک جنسیتی فضایی در کنار آن که 

مالکیت مرد بر زن را در حوزه ی عمومی به بهانه ی راحتی 

زنان تثبیت می کند، به زنان جایگاه پست تری براساس نظام 

نشانگان فرهنگی اعطا می کند. 

به خانه، کتابخانه ی  به طور منونه  یادداشت های بعدی  در 

خواهیم  لنکن  آموزشی  مرکز  و  رستورانت ها  عمومی، 

کنار  در  مکان ها  این  در  که  کرد  ثابت خواهیم  و  پرداخت، 

آن که مالکیت مرد بر تن زن را بازتولید کرده و به رسمیت 

و چون  زنان می دهد.  به  نیز  می شناسد، جایگاه پست تری 

کافی  انسجام  از  مشرتک شان  منافع  براساس  زنان  هنوز 

برخوردار نیستند، در این نوشته ها در تالش آن هستیم که 

صورت  به  زنان  که  کنیم  معرفی  سازوکارهایی  سلسله  یک 

مبارزه  به  جنسیتی  تفکیک  معاری  با  بتوانند  نیز  فردی 

برخیزند. 

مطالبه دستمزد خانه داری،
اعتراض ها علیه زن شکارچی 

زنان در هفته ای که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی
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طارق سعیدی

قسمت اول

پیدایش زندگی خصوصی و عمومی 

پدیده ی خانواده و بالطبع آن زندگی خصوصی و عمومی 

امر ازلی و ابدی نبوده و در طول تاریخ بر اثر رشد نیروهای 

مولد جامعه و آگاهی مردان از نقش شان در امر بیولوژیکی 

تولید فرزند به وجود آمده است. 

»زندگی خصوصی یا خانواده بسط قلمروی لحظه ی غصب 

پدرانه است، و زندگی عمومی یا اقتصاد تولیدی و سیاست 

خانواده  در  مردان.  میان  همکاری  قلمروی  بسط  طبقاتی 

غصب پدرانه ی فرزندان درآن واحد هم به معنای غصب بدن 

و نیروی کار تولید مثل زن است و هم به معنای غصب نیروی 

و  و شوهرداری  کار خانه داری  )یعنی  تولید خانگی اش  کار 

بازتولید  و  کودکان  بزرگ کردن  منظور  به  که  بچه داری 

روزانه ی انرژی انسانی مرصف شده انجام می گیرد(.« )آزاده 

آزاد، پدریت غاصب: 99(

این تقسیم در اواخر دوره ی نوسنگی اتفاق افتاد و تا حال 

نیز ادامه دارد. به باور سیامک ستوده، در جامعه ی فئودالی 

هنجارها،  نیز  دلیل  همین  به  و  بوده  تولید  واحد  خانواده 

عرف ها و سنت های فرهنگی در تالش حفظ خانواده است. 

مرشوعیت  زن  و  مرد  که  دارد  ادامه  آن جا  تا  مساله  این 

به دست  نهاد  این  از  عمومی  در حوزه ی  را  اجتاعی خود 

زن  به  افغانستان  اکرث شهرهای  در  مثال  به طور  می آورند. 

مجرد و مرد مجرد خانه به کرایه و گروی داده منی شود. 

این مساله بر معاری نیز تأثیر گذاشته و تا ظریف ترین حد 

عمومی  و  خصوصی  زندگی  در  جنسیتی  تفکیک  معاری 

از زمین  ادامه پیدا می کند. تخم به عنوان مناد اسپرم مرد 

به عنوان منادبرآوری زن ارزشی بیشرتی در نظام نشانگان 

مرد  تناسلی  آلت  مردانه  ادیان  در  و  کرده  پیدا  فرهنگی 

نذری  »ستون  منونه  طور  به  می گیرد.  قرار  پرستش  مورد 

و  بوده  مردانه]  تناسلی  [آلت  احلیل  شکل  به  که  رومی 

یادآور  شده،  پوشیده  جادویی  عالمت های  و  نوشته ها  از 

به  سنگ  از  تراشیده  مرتفع  و  عظیم  )ستون های  مساله ها 

شکل سوزن(، ستون کلیساها، مناره مساجد و به طور کلی 

معاری  در  سزا  به  اهمیتی  که  است  پایه هایی  و  ستون ها 

پدریت  آزاد،  )آزاده  دارند.«  رسمی(  یادبود  آثار  )و  مذهبی 

غاصب: 113(

عمومی  و  خصوصی  حوزه ی  در  جنسیتی  تفکیک  معاری 

از معاری شکلی تا معاری فضایی و مکانی ادامه داشته 

تا  قرار می گیرد،  این حوزه ها تن زن مورد هدف  و در متام 

انقیاد  بر آن حفظ شود.  و مالکیت مردانه  انقیاد درآمده  به 

تن زن در خانواده در دو زمینه ی تولید مادی و تولید نسل 

وجود دارد. تولید مادی که به حفظ و بقای خانواده کمک 

خانواده  در  که  می پردازد  اشیایی  تولید  به  بیشرت  می کند، 

ارزش مرصف دارد و تولید نسل باعث بقای خانواده می گردد 

و آن جا که اسپرم مرد در زمان سکس از مرد جدا شده، مرد 

زن  تن  کشاندن  انقیاد  به  جز  راهی  هیچ گونه  گذشته  در 

نداشته است تا پدری خود را بر فرزند زن ثابت کند و از این 

طریق پدرهای بالقوه ای که امکان داشت، جای او را بگیرند 

به همین دلیل معاری جنسیتی در  از صحنه خارج کند. 

به  یعنی  خصوصی  زندگی  دهنده ی  ادامه   عمومی  زندگی 

انقیاد کشاندن تن زن است. 

تفکیک جنسیتی در مکان های عمومی مانند کتاب خانه های 

 Lincoln learning( لینکلن  مراکز  رستورانت ها،  عامه، 

زندگی  در  جنسیتی  تفکیک  هان  ادامه ی   )Center

زنانی که در خانه  خصوصی )یعنی خانه و خانواده( است. 

انقیاد کشانده شده است، در  به  و خانواده تن و روان شان 

زندگی عمومی نیز متأثر از این وضعیت هستند. حتی زنان 

تفکیک جنسیتی  این  گرفتار  زندگی عمومی  در  نیز  شاغل 

هستند و از طرف دیگر از مردان به دلیل کارخانگی ساعات 

عمومی،  مکان های  در  می باشند.  مشغول  کار  به  بیشرتی 

انقیاد کشانده شده و  معاری تفکیک جنسیتی زنان را به 

نگاهی فرودست به آن ها دارد. 

پدرساالرانه ی  فرهنگ  جنسیتی،  تفکیک  این  برای  گرچه 

اخیرا در شبکه های اجتماعی چین بحث هایی 
درباره ارزش کار خانگی زنان مطرح شده است. این 
ماجرا بعد از صدور حکم یک دادگاه به سوژه داغ 
رسانه ها تبدیل شد که یک مرد چینایی را موظف 
خانه داری  کار  سال   5 دستمزد  پرداخت  به 
سال  دارد  نام  وانگ  که  مرد  این  کرد.  همسرش 

گذشته درخواست طالق داده بود. 

یازدهمین دور مسابقات تکواندوی بانوان تحت 
ورزشکار   ۲۰۰ اشتراک  با  همه  برای  صلح  شعار 
برگزار  کابل  در  مختلف  وزنی  گروه های  در  دختر 
انتخاب  مسابقات  این  برگزاری  از  هدف  شد. 
چهره های برتر برای عضویت در تیم منتخب کابل 
است. این مسابقات با قهرمانی تیم ابریشم درخشان 

به پایان رسید.

وزارت دفاع عربستان سعودی اعالم کرده است 
نیروی مسلح  استخدام در  برای  زنان می تواند  که 
وزارت  از  نقل قولی  به  بدهد.  درخواست  پادشاهی 
مختلف  درجه های  در  زنان  حاال  عربستان  دفاع 
نیروی مسلح، اردو، نیروی هوایی، نیروی دریایی و 

خدمات صحی نظامی فعالیت کنند.

زخمی شدن یک زن در حمله برکی شهر کابل 
کاربران  از  تعدادی  داد.  تکان  را  افغان ها  همه 
شبکه های اجتماعی با نشر هشتک  مادر بلند شو! 
کمپاین را راه انداختن و بیزاری خود را از جنگ 

کنونی در کشور اعالم کردند.

چهار کارمند زن یک نهاد خیریه در پاکستان 
مورد  این  در  پاکستان  پولیس  شدند.  کشته 
گفته است که افراد مسلح با شلیک گلوله این چهار 
امدادرسان زن را در وزیرستان شمالی کشتند. این 
مخفیگاه  قبال  که  سرحدی  منطقه  در  رویداد 
القاعده و دیگر گروهای شورشی بود رخ داده است.

کمپاینی برای مسدود کردن صفحه فیسبوک 
شبکه های  در  حیوانات  شکارچی  زنان  از  یکی 
اجتماعی امریکا و اروپا راه اندازی شده است. »وان 
در مروه« زن سی و دو ساله اخیرا با انتشار زرافه 
صفحه  در  را  خود  شکار  آخرین  تصویر  مرده، 
فیسبوکش همرسانی کرد. او در یکی از عکس ها در 
حالیکه قلب زرافه پیر را در دست گرفته بود، گفت 
ولنتاین  روز  بخاطر  شوهرش  به  را  قلب  این  که 
از 5 سالگی  هدیه می کند. گفته می شود که وی 
عالقه زیادی برای کشتن حیوانات داشت و تاکنون 

پانصد حیوان را کشته است. 

معماری تفکیک جنسیتی در حوزه ی خصوصی 
و عمومی از معماری شکلی تا معماری فضایی 
و مکانی ادامه داشته و در تمام این حوزه ها 
تن زن مورد هدف قرار می گیرد، تا به انقیاد 
درآمده و مالکیت مردانه بر آن حفظ شود. 
انقیاد تن زن در خانواده در دو زمینه ی تولید 
مادی و تولید نسل وجود دارد.

کیتـی عزیـزم دسـتم هنـوز می لـرزد بـا آنکه دو سـاعت 
از لحظـه ای کـه ما وحشـت کردیـم، می گذرد. بایـد بدانی 
کـه مـا در خانـه پنـج دسـتگاه آتش نشـانی داریـم. افـراد 
طبقـه پاییـن بـه نحو احمقانـه ای یادشـان رفته بـود، به ما 
بگوینـد کـه یـک نجـار می آید که دسـتگاه ها را پـر کند. به 
همیـن دلیـل مـا اصـال توجهـی نداشـتیم تـا زمانـی کـه از 
چکـش کاری  صـدای  کتابخانـه(  در  )روبـروی  پلـه  راه 

شنیدم. فورا فکر کردم باید یک نجار باشد. 
مـن و پـدرم رفتیـم پاییـن دم در تـا بفهمیم نجـار چه وقت 
خواهـد رفـت؟ بعـد از 15 دقیقه کار صـدای او را آن طرف 
شـنیدیم، بـرای اینکـه چکـش و ابـزارش را روی کتابخانـه 
گذاشـت و روی در مـا کوبید. رنـگ از چهره مان پرید برای 
و می خواهـد  فکـر کردیـم شـاید صدایـی شـنیده  اینکـه 
رس و گوشـی بـه آب دهـد. او همچنـان دسـتش را بـه در 

می کوبیـد و هـل مـی داد و می کشـید و تـکان مـی داد. 
مـن تقریبـا داشـتم از تـرس غـش می کـردم بـرای اینکـه 
می ترسـیدم، ایـن مـرد ناشـناس مخفیـگاه مـا را لـو دهـد 
و همـه چیـز را خـراب کنـد. داشـتم بـه خـودم می گفتـم 
کـه دیگـر زندگـی مـن متام شـد کـه ناگهـان صـدای آقای 
مـن  کنیـد،  بـاز  را  »در  گفـت:  کـه  شـنیدیم  را  کلیـان 
هسـتم.« بالفاصلـه در را بـاز کردیـم. چـه اتفاقـی افتـاده 
بـود؟ قالبـی کـه کتابخانـه را رس جایـش نـگاه مـی دارد، 
گیـر کـرده بـود، بـرای همین هیچکس نتوانسـته بـود ما را 

از وجـود نجـار در خانـه بـا خـرب سـازد. 
منی دانـی چقـدر از شـنیدن ایـن موضـوع خیـامل راحـت 
شـد. در ذهنـم مـردی کـه فکـر می کـردم می خواهـد وارد 
مخفیـگاه مـا شـود، بزرگـرت و بزرگـرت شـده بـود تـا انجا که 
نـه تنهـا از او یـک غـول سـاخته بـودم، بلکه فکـر می کردم 

کنـد.  تشـویق  آملانـی 
کتـاب  آملانـی  زبـان  بـه  راحـت  می توانـم  تقریبـا  االن 
بخوانـم، زمزمـه می کنـم. ولـی خوب مهم نیسـت. پـدرم از 
قفسـه کتـاب، منایشـنامه های گوته و شـیلر را بیـرون آورد 
و می خواهـد قسـمت هایی از آن هـا را هـر شـب برایـان 

بخوانـد. 
یـک  مـادرم هـم  پـدرم،  از کار  تقلیـد  در 
بـرای  داد.  مـن  بـه  دعـا  کتـاب 
رعایـت ادب چنـد دعـا بـه زبـان 
زیبـا  آنهـا  خوانـدم،  آملانـی 
خوشـم  چنـدان  ولـی  هسـتند 
منی آیـد. چـرا می خواهـد مـن 
متدیـن  و  پرهیـزگار  را  خـودم 
نشـان دهـم؟ فـردا قرار اسـت 
بـار  اولیـن  بـرای  را  بخـاری 
کـه  آنجـا  از  کنیـم.  روشـن 
مدت هاسـت دودکـش متیز 
جـا  همـه  بی شـک  نشـده، 
گرفـت.  خواهـد  دود  را 
بایـد دعـا کنیـم که این 
کار  خـوب  بخـاری 

کنـد. 
یـادم رفت بـه تو چند 
در  بدهـم.  مهـم  خـرب 
عـادت  نزدیـک  آینـده 
ماهیانـه خواهم شـد. 
از آنجـا متوجه شـدم 
که مرتب در شـورتم 

می گویـد  مـادرم  و  می کنـم  پیـدا  سـفیدرنگی  لکه هـای 
عالمـت ایـن اسـت کـه بـه زودی عـادت می شـوم. خیلـی 
کـه  افسـوس  اسـت.  بزرگـی  تحـول  برایـم  و  بی صـربم 
منی توانـم نـوار بهداشـتی بگـذارم، چـرا کـه دیگـر نایـاب 
شـده و نوارهـای مـادرم هـم فقـط بـرای زنانـی اسـت کـه 

یـک شـکم زاییده انـد. 
قربانت آن. دوشنبه 2 نوامرب 1942

خونخوارتریـن فاشیسـت روی زمیـن اسـت.
قربانت آن. پنج شنبه 29 اکترب 1942 

کیتی عزیزم
اسـت.  مریـض  پـدرم  می شـوم،  دیوانـه  دارم  نگرانـی  از 
بـه شـدت تـب دارد و روی پوسـتش لکه هـای قرمـز زده 
اسـت. گویـی رسخـک گرفتـه. تصـورش را بکـن کـه حتی 

منی توانیـم پزشـک خـرب کنیـم. مـادرم سـعی می کند، 
کاری کنـد تـا پـدرم عـرق کنـد و بـه ایـن ترتیـب 

تبـش پایین بیاید. امروز صبـح میپ برایان 
تعریـف کـرد کـه اثاثیـه آپارمتـان خانـواده 

را  امسـتالن  زوییـدر  واقـع در  فـان دان 
برده انـد. مـا هنـوز ایـن خرب را بـه خانم 
حـال  در  چـون  نداده ایـم،  دان  فـان 
حـارض بـه شـدت عصبـی اسـت و ما 

هم حوصلـه شـنیدن روضه خوانی 
و  چینـی  ظـروف  دربـاره  او 

قشـنگی  صندلی هـای 
کـه در خانه گذاشـته را 

نداریـم. 
مجبـور  هـم  مـا 
اجنـاس  متـام  شـدیم 
زیبایـان را رهـا کنیـم 
و بیاییـم. گریـه و زاری 
پـدرم  فایـده؟  چـه 
بـه  مـرا  می خواهـد 
کتاب هـای  خوانـدن 
سـایر  و  هبـل 
معـروف  نویسـندگان 

زندگی خصوصی و عمومی 
معماری تفکیک جنسیتی

قسمت پنجم

بزودی عادت ماهیانه می شوم و....

رنگ از چهره مان پرید برای اینکه 
فکر کردیم شاید صدایی شنیده 
و می خواهد سر و گوشی به 
آب دهد. او همچنان دستش را 
به در می کوبید و هل می داد و 
می کشید و تکان می داد. 
من تقریبا داشتم از ترس غش 
می کردم برای اینکه می ترسیدم، 
این مرد ناشناس مخفیگاه ما را 
لو دهد و همه چیز را خراب کند.  



 mail@nimrokh.af       www.nimrokh.af       fb.com/nimrokh weekly       +93 776842204

 صاحب امتیاز  و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان
 سردبیر و ویراستار: مریم شاهی /  گزارشگران: حسین احمدی، لطیفه موسوی و جمیله احمدی

  عکاس: حمیده مهردل  /  ترجمه: حافد عظیم یار  /  صفحه آرا: اسماعیل لعلی 
  چاپ: مطبعه آسیا  /  توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952  

به غیر از سرمقاله، مطالب دیگر بیانگر دیدگاه نویسندگان است.

 Sat    Feb 27, 2021   No. 131   Vol.04

کار پدیـده ی گـره خـورده بـا امـرار معاش اسـت و کمرت دانشـمند 

عرصـه علـوم انسـانی و اجتاعـی را می تـوان یافـت کـه در ایـن مـورد 

ابرازنظـر نکـرده باشـد، از افالطـون و ارسـطو گرفته تا کانـت و مارکس 

و اندیشـمندان عرصمـدرن کـه ایـن اهمیـت کار را در زندگـی بـرش 

می رسـاند والزم منی بینـم در ایـن نوشـته کوتـاه بـه آن پرداختـه شـود 

امـا بـه یـک شـعرکوتاهی از موالنـا که خیلی بصـورت کوتـاه و موجز به 

اهمیـت کار و امـرار معـاش پرداختـه اسـت و در چارچـوب آن می توان 

بصـورت  می تـوان  افغانسـتان  مثـل  کشـوری  در  را  زنـان  وضعیـت 

مخترص تحلیل کرد.

آدمی اول حریص نان بود

زان قوت نان غذای جان بود

چون به ناگه گشت مستغنی زنان

طالب نام است و مدح شاعران

بنابـر تعبیـر موالنـا انسـان ها اول از همـه در پـی نـان و امـرار معـاش 

هسـتند و تـا زمانـی کـه از ایـن جهـت بـه رفـاه و خاطرجمعـی نسـبی 

فکـر  دیگـری  چیـز  بـه  نرسـند، 

غیـر  بـه  و منی تواننـد  منی کننـد 

از نـان بیاندیشـند و بعـد از اینکه 

از پـس تامیـن ایـن نیـاز غریـزی 

چـون  ارزش هایـی  پـی  در  برآمـد 

مسـاوات  و  برابـری  و  عدالـت 

و  شـان  و  قـدرت  بـه  رسـیدن  و 

بـود. خواهنـد  منزلـت 

زنان در افغانسـتان و در بسـیاری 

در  سـوم  جهـان  کشـورهای  از 

وضعیـت ابتدایـی قـرار دارنـد و بر 

اسـاس هـر دلیلی هنـوز حتی در 

ایـن  نیسـتند؛  معـاش  امـرار  پـی 

درحالی اسـت که همـواره فعالین 

برابری طلبانـه  شـعار  زن،  حقـوق 

بـا مـردان رس می دهنـد؛ راهـکار 

زنـان  ابتـدا  در  کـه  اسـت  ایـن 

امـرار  و  کار  دنبـال  بـه  بایـد 

مهارت هـای  یادگیـری  و  معـاش 

کـه  آن  از  پـس  و  باشـند  شـغلی 

بـه اسـتقالل مالـی رسـیدند، در 

و  شـخصی  زندگـی  امـور  سـایر 

تعیین کننـده  نقـش  اجتاعـی 

باشـند. داشـته 

در  قوانیـن  حـارض  درحـال 

زمینـه  جهـت  هـر  از  افغانسـتان 

را بـرای کار زنـان همـوار سـاخته 

اساسـی  قانـون  جملـه  از  اسـت، 

افغانسـتان )مـاده 22( کـه هـر گونـه تبعیـض بیـن اتبـاع افغانسـتان، 

اعـم از زن و مـرد را ممنـوع می دانـد، همچنین )مـاده 48( که ترصیح 

در  کـس  هـر  و  اسـت  افغانسـتان  شـهروند  هـر  حـق  کار،  می کنـد 

انتخـاب شـغل و حرفـه خـود آزاد می باشـد، می تـوان چنیـن برداشـت 

زنـان در  بـه کار و حضـور  قانـون اساسـی نسـبت  کـرد کـه رویکـرد 

اسـت. مثبـت  رویکـرد  اجتـاع، 

از طـرف دیگـر بـا مالحظـه مـواد قانـون مدنـی )مـاده 122( و قانـون 

احوال شـخصیه )ماده 123( چنین برداشـت می شـود که محدودیت 

قانونـی بـرای اشـتغال زنـان، موجود نیسـت و عـالوه بـر آن امتیازات و 

معـاش آن نیـز متعلـق بـه خـود زن می باشـد و کسـی حـق تـرصف در 

آن را بـدون اجـازه نـدارد. همچنیـن قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان 

)مـاده 35( نیـز در مسـئله اشـتغال زنـان رویکرد مثبت داشـته و بیان 

مـی دارد، شـخصی کـه زن را از ایـن حـق قانونی خود محـروم کند، به 

مجـازات حبـس کوتاه مـدت تـا 6 مـاه محکـوم می گردد. 

بنابرایـن زنـان می تواننـد در صـورت وجـود ممنوعیـت بـرای اشـتغال 

آنـان در محکمـه طـرح دعـوی کـرده و خواسـتار حـق قانونـی خـود 

گردنـد.

حق کار زنان از نظر 
قوانین موضوعه

 زن در قوانین
موضوعه افغانستان

مسابقه انسان کشی در افغانستان؛ 

زنان و کودکان، 43 درصد قربانیان

دفرت هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان)یوناما( 

آغاز  از  پس  ملکی  افراد  تلفات  که  است  داده  گزارش 

مذاکرات صلح افزایش یافته است.

حوت  پنجم  سه شنبه،  روز  یوناما  که  گزارشی  براساس 

1399 خورشیدی منترش کرد در سال 2020 میالدی 

و  کشته  افغانستان  در  ملکی  فرد  هزار   9 به  نزدیک 

زخمی شده اند.

زنان و کودکان

براساس گزارش یوناما به صورت کل، تلفات افراد ملکی 

از  که  می رسد  تن   8820 به  میالدی   2020 سال  در 

نفر زخمی   نفر کشته شده و 5785  این جمله 3035 

شده اند.

تشکیل  را  قربانیان  کل  درصد   43 کودکان  و  زنان 

می دهند. 1150 زن و کودک کشته شده  و 2615 تن 

دیگر زخمی شده اند.

یوناما گفته است 1146 زن شامل 390 کشته و 756 

زخمی، در جمع قربانیان قرار دارند که 13 درصد کل 

تلفات ملکی در کشور طی یک سال گذشته را تشکیل 

می دهند.

جمع  در  کودک   2619 متحد،  ملل  گزارش  براساس 

 1159 و  کشته   760 شامل  که  دارند  قرار  قربانیان 

درصد   30 میالدی   2020 سال  در  می شود.  زخمی 

تلفات ملکی را کودکان تشکیل می دهد.

سیاست در قطر، جنگ در افغانستان

کننده  مذاکره  هیأت های  میان  صلح  گفت وگوهای 

بین املللی  مساعی  ترشیک  با  طالبان  گروه  و  دولت 

این  شد.  آغاز  قطر  در   2020 سپتامرب   12 تاریخ  به 

سیاسی  تالش های  دهه  یک ونیم  از  پس  گفت وگوها 

دولت و جامعه جهانی آغاز شده است. پس از توافق نامه 

کاهش  بر  مبنی  طالبان  گروه  و  امریکا  میان  که  صلح 

خشونت و خروج نیروهای ناتو از افغانستان امضا شده 

اما  یابد.  کاهش  کشور  در  جنگ  می رفت  انتظار  بود، 

نه  که  می دهد  نشان  متحد  ملل  جدید  گزارش  یوناما 

از  نتوانسته است  و مذاکرات صلح  توافق نامه  این  تنها 

میزان  اصلی  شاخص  که  ملکی  افراد  به  آسیب  میزان 

و  پدرساالری  نقش  مورد  در  کوتاه  مقاله ای  در 
ایمن  معارص،  مرص  در  زنان  رس  پوشش  رس  بر  بحث 
خلیفه نظر منفی خود را نسبت به گروه اصول گرایان 
به  که  می دارد  بیان  خلیفه  می دهد.  ارائه  اسالمی 
ساختارهای  گوناگون  اقتصادی  و  سیاسی  دالیل 
روستایی پدرساالری کالسیک در شهرهای مرص رواج 
ندارند، اما »پدرمنا« ها و »دیکتاتورهای خیرخواه« در 
ساختارهای قدرت در جهان عرب هنوز مورد احرتام 

قرار دارند. 
این سنت که »داشن رهرب غیرمنصف برای شش سال 
بهرت از بی رهربی است« هنوز در طرز برخورد و نگرش 
پدرساالری  می شود.  دیده  اعراب  از  بسیاری  خاص 
اقدامات بی شاری را با هدف کنرتل زنان در بردارد. 
دالیل مذهبی یا فرهنگی برای قید و بندهای اخالقی 
)در ازدواج و حجاب زن(، جدایی بین زنان و مردان، 
)حقوق  اقتصادی  ابزارهای  و  استقالل  از  محرومیت 
ارث و کنار گذاشته شدن از نیروی کار( ذکر می شوند.

حال  در  )که  حجاب  پدیده  که  می دارد  بیان  خلیفه 
می شود(  گسرتده  مرص  در  روزافزونی  طور  به  حارض 
پس روی اجتاعی و سیاسی نهضت طرفداران آزادی 

زنان مرصی می باشد. 
در  را  حجاب  که  زنانی  شار  مورد  در  دقیقی  آمار 
ندارد.  وجود  برگزیده اند،  خود  برای  مرص  شهرهای 
پیدایش  علل  تا  کوشیده اند  پژوهشگران  از  بسیاری 
یکی  بیابند.   1990 دهه  در  را  زنان  حجاب  مجدد 

نیروهای خارجی عامل یک درصد تلفات ملکی است؛ 
89 نفر را کشته و 31 نفر را زخمی منوده اند.

داعش عامل 8 درصد تلفات ملکی است؛ 213 نفر را 
کشته و 460 نفر را خمی منوده اند.

205 نفر دیگر از سوی نیروهای مسلح طرفدار دولت 
را  ملکی  تلفات  کل  درصد   2 که  شده  زخمی  و  کشته 

تشکیل می دهد.

13 درصد دیگر که شامل 309 کشته و 821 زخمی 
می شود در جریان درگیری میان جنگجویان طالبان و 

دولت و نیروهای خارجی قربانی شده اند.

سال  یک  طی  ملکی  فرد  هزار   9 به  نزدیک  جمله  از 

گذشته، 36 درصد در اثر جنگ های زمینی، 26 درصد 

در اثر انفجار موادهای انفجاری تعبیه شده، 8.5 درصد 

در حمله های انتحاری، 14 درصد در ترورهای هدفمند، 

توسط  درصد   4.5 هوایی،  حمله های  اثر  در  درصد   8

موادهای انفجاری باقی مانده از جنگ و 3 درصد دیگر 

در اثر رویدادهای دیگر کشته و زخمی شده اند. نزدیک 

آغاز  از  پس  و  سال  اخیر  ربع  در  آنان  تن  هزار  سه  به 

مذاکرات صلح قربانی شده اند.

برای  متحد  ملل  رسمنشی  خاص  مناینده  الینز،  دیربا 

پس  ملکی  تلفات  افزایش  به  واکنش  در  افغانستان 

 2020 »سال  که  است  گفته  صلح  مذاکرات  آغاز  از 

باشد. در عوض،  افغانستان  در  می توانست سال صلح 

هزاران فرد ملکی افغانستان به دلیل درگیری ها از بین 

رفته است.«

خانم الینز افروده است که طرف های درگیری باید برای 

گام های  ملکی  افراد  به  رساندن  آسیب  از  جلوگیری 

برقراری  گزینه  بهرتین  که  بردارند  مشخصی  و  عملی 

آتش بس است.

رییس یوناما هم چنان گفته است که با این رویه کشن 

پی  در  ویرانگری  عواقب  افغانستان،  در  ملکی  افراد 

خواهد داشت: »تعداد روزافزون زنان، مردان، پران و 

دخرتانی را که از درگیری ها متاثر شده اند باید به خاطر 

داشت. آنها عزیزان خود را از دست داده، زخم برداشته، 

مشکالت  با  و  شده  خود  خانه های  ترک  به  مجبور 

از  بسیاری  در  شده اند.  مواجه  اجتاعی  و  اقتصادی 

آنها  شده اند.  فراموش  که  می کنند  احساس  آنها  موارد 

نشود،  گرفته  نادیده  آنها  اندوه  و  غم  که  می خواهند 

صدای آنها شنیده شود و درگیری ها پایان یابد. 2020 

سالی بود که مردم به صلح امیدوار بودند، ولې درعوض 

با خشونت های بیشرتی روبرو شدند.«

از  یوناما  گزارش  این  نرش  به  واکنش  در  دفاع  وزارت 

پذیرش مسئولیت 22 درصد کشتار افراد ملکی رس باز 

زده و خون متامی قربانیان جنگ در کشور را به عهده ی 

طالبان می داند.

روز  ملی  دفاع  وزارت  اول  معاون  میاخیل،  محمود  شاه  

برنامه  در  خورشیدی   1399 حوت  پنجم  سه شنبه، 

گزارش دهی دولت به ملت گفت: گروه طالبان جنگ را 

قبول  را  آتش بس  و  می دهد  ادامه  را  جنگ  کرده،  آغاز 

ندارند و به گروه های تروریستی خارجی پناه می دهند؛ 

متحمل  جنگ  این  در  مردم  که  قربانی  هرگونه  پس 

عهده  به  مستقیم  گونه  به  آن  مسئولیت  می شوند، 

طالبان است.

در  مرص  شهری  مناطق  در  اقتصادی  واقعیت های 
دهه 1990 پدرساالری کالسیک را تبدیل به ساختار 
به  است.  کرده  هزینه ای  پر  و  زوال  روبه  اجتاعی 
فضای  کمبود  و  مسکن  هزینه های  بودن  باال  دلیل 
زندگی واحدهای فامیلی بندرت از یک خانوار تجاوز 
می کنند. به دلیل چالش های اجتاعی– اقتصادی، 
و  نبوده،  دل بخواهی  دیگر  کار  نیروی  به  زنان  ورود 
است.  شده  تبدیل  نیاز  یک  به  موارد  از  بسیاری  در 
از  باالی ساختار طبقاتی مرص، استفاده  در رده های 
حجاب محدودتر است، البته کامال غایب منی باشد. 
به هر حال، این پدیده بیشرت در بین طبقات متوسط 

و کارگر مرصی رایج است. 
مرصی  مرفه  نیمه  و  مرفه  طبقه  زنان  بین  در 
از  نیز  آن ها  اما  ندارد  وجود  حجاب  محدودیت های 
محیط  فشار  تحت  قدرت  و  اقتصادی  امنیت  لحاظ 
خود قرار دارند. پدیده حجاب حتی در بین زنان در 
سمت  شده  ادعا  )که  قاهره  در  آمریکایی  دانشگاه 

الراس آزادی است( نیز رو به افزایش است. 

خشونت است، کاهش بدهد؛ بلکه میزان خشونت ها با 

عواقب  و  یافته  افزایش  قطر  در  سیاسی  مذاکرات  آغاز 

نگران کننده ای نیز در پی دارد.

یوناما ابراز نگرانی کرده که مذاکرات صلح به جای آنکه 

کشتار  افزایش  باعث  شود،  خشونت  کاهش  زمینه  ساز 

در افغانستان شده است. به طور منونه: در ربع چهارم 

سال 2020 که اوج چانه زنی های سیاسی در قطر بود، 

افراد ملکی و قتل های هدفمند نسبت به زمان  کشتار 

مشابه در سال 2019 میالدی، 45 درصد افزایش یافته 

که یوناما آن را »جهش نگران کننده« خوانده است.

عامالن رویدادها

یوناما در این گزارش تالش کرده است که عامالن کشتار 

افراد ملکی در افغانستان را ردیابی کند.

نیروهای  داعش،  طالبان،  گروه  که  است  گفته  یوناما 

ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و نیروهای ناتو مستقر 

در  اما  هستند،  کشتارها  این  عامالن  افغانستان  در 

شناسایی  ملکی  افراد  کشتار  عامالن  رویدادها  برخی 

نشده است.

در جریان سال 2020 میالدی:

است؛  ملکی  تلفات  درصد   46 عامل  طالبان  گروه 
1470 نفر را کشته و 2490 نفر را زخمی منوده اند.

داعش عامل 8 درصد تلفات ملکی است؛ 213 نفر را 
کشته و 460 نفر را زخمی منوده اند.

عنارص نامشخص مخالف دولت عامل 9 درصد تلفات 
زخمی  را  نفر   624 و  کشته  را  نفر   202 است؛  ملکی 

منوده اند.

نیروهای دولتی عامل 22 درصد تلفات ملکی است؛ 
674 نفر را کشته و 1232 نفر را زخمی منوده اند.

احیای  که جنبش های  است  این  رایج  نظریه های  از 
جامعه  بر  آنان  فعالیت های  جدی  تاثیر  و  اسالمی 
دیگر  نظریه  می باشد.  باحجاب  زنان  افزایش  سبب 
این است که در بازگشت به وطن، کارگران مرصی که 
در کشورهای عرب نفت خیز حاشیه خلیج فارس کار 

می کردند، این پدیده را وارد مرص کرده اند. 
میان  به  سخن  اقتصادی  علل  از  سومی،  نظریه  در 
آمده است. رشایط اقتصادی – اجتاعی رو به وخامت 
را  متنوع  البسه  خرید  قدرت  خانواده ها  و  گذاشته 
پوشیدن  لباس  طرز  محبوبیت  نتیجه،  در  ندارند. 
اسالمی که کم هزینه تر و ساده تر است، رو به افزایش 
است. نظریه چهارمی هم وجود دارد که فرضیه اصلی 
آن این است: زنان با انگیزه های آزادی خواهی مختلف 

اقدام به برگزیدن داوطلبانه پوشش 
این  مورد  در  کرده اند.  اسالمی 
می کند  ادعا  خلیفه  آخری،  فرضیه 
و  آزادی خواهی  بین  تضادی  که 
ماهیت ستمگرانه حجاب )به عنوان 
به  اعتاد  اثر عدم  بر  پدیده   ای که 
زنان به وجود آمده( دیده می شود. 
جوامع  در  که  است  معتقد  وی 
اجتاعی  نظر  اتفاق  پدرساالری 
بیولوژیک  وضعیت  که  دارد  وجود 
با  مقایسه  در  را  زنان  عقالنی  و 

مردان، پست تر تصور می کند.

قسمت سی ودوم

معصومه عبداللهی
استاد دانشگاه

درحال حاضر قوانین در 
افغانستان از هر جهت 

زمینه را برای کار زنان 
هموار ساخته است، از 

جمله قانون اساسی 
افغانستان )ماده 22( 

که هر گونه تبعیض بین 
اتباع افغانستان، اعم 

از زن و مرد را ممنوع 
می داند، همچنین 

)ماده 48( که تصریح 
می کند کار، حق هر 

شهروند افغانستان 
است و هر کس در 

انتخاب شغل و حرفه 
خود آزاد می باشد، 

می توان چنین برداشت 
کرد که رویکرد قانون 

اساسی نسبت به کار و 
حضور زنان در اجتماع، 

رویکرد مثبت است.

حسین رهیاب بلخیزنان در مسیر تاریخ

گزارشگر
حسین احمدی

مسأله حجاب در مصر 


