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تشکر و قدردانی

برنامــه «دسرتســی زنــان بــه عدالــت؛ توامنندســازی وکالی جــوان» بــه حامیــت مالــی
«صنــدوق ملــی بــرای دموکراســی» انجــام شــده اســت .هــدف از ایــن برنامــه ،توامنندســازی
دانشــجویان حقــوق و رشعیــات بــوده اســت تــا بتواننــد بــه عنــوان قاضــی ،ســارنوال و وکیــل
مدافــع بــا دیــدگاه حقــوق بــری در آینــده وارد نهادهــای عدلــی و قضایــی گردنــد .از متــام
دانشــجویانی کــه در ایــن تحقیــق ســهم گرفتــه انــد و مــوارد جدیــد و نهفتــه ای را مــورد
تحقیــق قــرارداده انــد ،همچنــان از آمــوزگاران حقوقــی ایــن برنامــه ،مشــاور حقوقــی و نیــز
همکارانــی کــه در اجــرای ایــن برنامــه ســهم داشــته انــد سپاســگزاری مــی منایــم.
مــا برایــن بــاور هســتیم کــه مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان  ،نیازمنــد تولیــد مــن و ادبیــات
گســرده در ایــن حــوزه مــی باشــد .باوجودیکــه در ایــن زمینــه اقداماتــی صــورت گرفتــه
اســت ،امــا بــرای ریشــه کــن کــردن خشــونت تــاش و فعالیــت هــای بیشــری نیــاز اســت.
گــراف خشــونت علیــه زنــان متاســفانه حتــی در داخــل شــهرها بــه میــزان بــاال وجــود دارد
کــه شــامل فجیــع تریــن مــوارد نیــز مــی باشــد .زنــان در مناطــق دور دســت روســتایی کــه
هنــوز سیســتم عرفــی حــل منازعــات در آن حاکــم اســت بــه شــدت از انــواع خشــونت رنــج
مــی برنــد .همچنــان ،رویکــرد مصالحــه و معافیــت در ادارات عدلــی و قضایــی باعــث ادامــه
ایــن خشــونت هــا گردیــده اســت.
بنابرایــن ،تحقیقــات در ایــن زمینــه مــی توانــد در شناســایی ریشــه هــای ایــن خشــونت هــا
کمــک منایــد .بــه میزانیکــه مشــکالت فــراروی زنــان شناســایی گــردد بــه هــان میــزان در
امــر مبــارزه بــا پدیــده خشــونت ،دقیــق تــر برنامــه ریــزی صــورت مــی گیــرد .مؤسســه حقــوق
بــر و محــو خشــونت از ســال  2017بدیــن ســو بــه صــورت مســتمر در زمینــه توامنندســازی
دانشــجویان حقــوق و رشعیــات کار مــی منایــد .اینــک جــای مــرت اســت کــه در آســتانه
چــاپ جلــد دوم «گــذار از عــرف بــه قانــون؛ تحقیقاتــی از زنــان بــرای زنــان » قــرار داریــم .کامــا
مطمــن هســتم کــه ایــن مجموعــه مقــاالت ،موضوعــات عینــی و محلــی را در رابطه بــه چالش
هــا فــراروی خشــونت علیــه زنــان برجســته منــوده انــد .امیــدوارم کــه ایــن تحقیقــات بــرای

بهبــود وضعیــت زنــان ،نهادهــای عدلــی و قضایــی و کاهش خشــونت علیــه زنان کمــک مناید.
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مبانی نظری خشونت علیه زنان
با رویکرد قانونی و جامعه شناختی

چکیده
زنــان بــه عنــوان نیمــی از پیکــر جامعــه همیشــه مــورد
انــواع متعــددی از خشــونت هــا قــرار گرفتــه انــد ،بدیــن
لحــاظ حقــوق اساســی آنهــا نقــض شــده اســت .در ایــن
تحقیــق ،مبانــی نظــری خشــونت علیــه زنــان ،علــل،
عوامــل و راهکارهــای آن در جامعــه افغانســتان مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ابتــدا جهــت روشــن شــدن
بحــث تعریفــی ازخشــونت و مبانــی نظــری خشــونت
علیــه زنــان (خشــونت مبنــی بــر جنســیت) ارائــه شــده
اســت ،ایــن نــوع خشــونت عبــارت اســت از هرگونــه
عمــل خشــونت آمیــزی بــر مبنــای جنســیت کــه بــه
آســیب یــا آزار جســمی ،جنســی ،یــا روانــی زنــان منجــر
شــود یــا احتــال آن وجــود داشــته باشــد ،از جملــه
تهدیــد یــا اجبــار یــا محــروم کــردن زنــان از آزادی مــوارد
نفــی خشــونت علیــه زنــان در اســناد بیــن املللــی اســت
و داد خواهــی از قانــون ،وقتــی قانــون دیــه ای زنــان
را نابرابــر قــرار مــی دهــد ،وقتــی اجــازه تعــدد زوجــات
بــه مــردان مــی دهــد و  ...بــه نوعــی خشــونت قضایــی
بــا زنــان محســوب مــی شــود .رفتارهــای خشــونت آمیــز
دامنــه ای وســیعی را در بــر مــی گیــرد یعنــی عــاوه بــر
کتــک زدن ،پرتــاب اشــیا ،هــل دادن و ســایر رفتارهایــی
کــه جنبــه فیزیکــی دارنــد برخــی رفتارهایــی کــه بیشــر
جنبــه هیجانــی دارنــد نیــز در زمــره رفتارهــای خشــونت
آمیــز قــرار مــی گیرنــد .تعبیرهــای جامعــه شــناختی
خشــونت ،گویــای ایــن اســت کــه رشایــط خــاص

ثریــا حقیــار متولــد ســال ۱۳۷۰
دانــش آموختــه ای داراملعلمیــن
عالــی بامیــان در رشــته ادبیــات
دری و هــم چنــان رشــته حقوق
دانشــگاه بامیــکا مــی باشــد.
خانــم حقیــار یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
او بــا رشکــت هــا و مؤسســات
خصوصــی ملــی و بیــن املللــی
بــه حیــث کارمنــد اجتامعــی،
معــاون شــورای رضــاکاران
حقــوق بــر و معــاون شــبکه
ملــی تفاهــم و همزیســتی
مســاملت آمیــز میــان اقــوام
افغانســتان هــم چنــان بــه
عنــوان رئیــس انجمــن صنایــع
دســتی فعالیــت منــوده اســت.
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فرهنگــی ،اجتامعــی و تاریخــی زمینــ ه بــروز خشــونت را فراهــم مــی آورد.
نظریــه پــردازان فمینیســت تبییــن هــای فــردی یــا خانوادگــی را در بــاب خشــونت،
بــرای توضیــح كافــی منــی داننــد ،هــر چنــد معتقــد هســتند کــه ایــن عوامــل مــی
توانــد بــه مثابــه عاملــی تشــدید كننــده رفتــار خشــن عمــل كنــد ،تأكیــد آنــان بــر
وجــود ســاختار نابرابــر روابــط قــدرت میــان زنــان و مــردان در جامعــه و نهادهــای
آن اســت .توجــه آنــان متوجــه ســاختار مردســاالرانه در جامعــه اســت كــه بــه
مــردان اجــازه اعــال قــدرت بــر زنــان را مــی دهــد .از ایــن دیــدگاه خشــونت عمــل
انفــرادی یــک مــرد علیــه یــك زن نیســت كــه بــا اســتفاده از ویژگــی هــای فــردی
تحــت بررســی قــرار گیــرد ،بلكــه خشــونت رفتــاری اســت كــه از جانــب مــردان
جامعــه بــر روی زنــان جامعــه اعــال مــی شــود .خشــونت یــک ابــزار نظارتــی مهــم
اســت كــه هــم بازتــاب روابــط نابرابــر قــدرت در جامعــه اســت و هــم بــه حفــظ
روابــط نابرابــر قــدرت كمــک مــی كنــد.
یکــی از بحرانهـــای کنونــی اجتــاع بــری ،گســرش غیرقابـــل انــکار خشـــونت
علیــه زنـــان اســـت .بدرفتــاری بــا زنــان ،در همـــه کشــورهای جهــان مســئاله ای
کامـاً عمومــی و دارای نـــتایج وخیم اســـت .این مســئاله در رسارس جهان ســامت
روحــی و جســمی زنــان را بـــه مخاطــره انداختــه و ســبب نقــض گســرده ای حقــوق
ایــن بخــش از جامعــه بــری گردیــده اســـت .بســیاری از پژوهــش هــا نشــان مــی
دهنــد کــه خشــونت علیــه زنــان در خانــواده و اجتــاع ســبب تشــویش ،حــس
حقــارت و در نهایــت خــود کشــی مــی گــردد .بســیاری از روانشناســان در بررســی
علــل ایــن پدیـــده ،نــوع تقســیم و توجــه بــه نقــش هــای جنســیتی و همچنیــن نــوع
جامعــه پذیــری را ذکــر کــرده انــد .ایــن رخــداد ناگــوار بــه حــدی رشــد یافتــه کــه
ایــن نقــض آشــکار حقــوق انســانی در رسارس جهــان و حتــی کشــورهای غربــی نیــز
مشــاهده مــی شــود.
واژگان کلیدی :خشونت ،زنان ،نظریه ها
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مقدمه
کلمــه خشــونت از امــور نســبی اســت و لــذا منــیتــوان آن را فــی نفســه خــوب
دانســت .متغییرهــا و عواملــی چــون معنــا ،فاعــل ،متعلــق ،انگیــزه ،هــدف ،میــزان،
وســیله ،ظــرف و رشایــط قطع ـاً در تعییــن حســن و قبــح خشــونت دخیــل اســت و
بــدون توجــه بــه ایــن عنــارص منــیتــوان گفــت خشــونت قبیــح اســت یــا حســن،
زشــت اســت یــا زیبــا ،بلکــه بایــد بپرســیم :کدامیــن خشــونت ،بنابرایــن در ایــن
مقالــه کوشــش مــی شــود تــا درمــورد مبانــی نظــری خشــونت و علــل و عوامــل آن
نیــز بحــث شــود.
خشــونت در افغانســتان رفتــه ،رفتــه بــه یــک واژه ای معمولــی و تکــراری تبدیل شــده
اســت؛ خشــونت درعرصــه ای اجتامعــی ،خشــونت میــان مخالفیــن مســلح و دولــت،
خشــونت در مکاتــب ،خشــونت هــای خانوادگــی ،خشــونت بــا زنــان وغیــره .گرچنــد
کــه امــروز ،عمدت ـاً حــرف از خشــونت بــا زنــان اســت ،زنانــی کــه نیمــی از پیکــره
جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد و بــدون حضــور آنهــا ،زندگــی اجتامعــی فلــج مــی
شــود امــا اکــرا ً حرفهــا در قالــب نوشــتار و بیانــات داغ اســت ولــی درعمــل کمرتیــن
تــاش در ایــن راســتا انجــام شــده اســت در گــزارش هــا و مقــاالت فراوانــی دیــده
ایــم و عم ـاً شــاهد هســتیم کــه گفتارهــا بــا عملکردهــا همچــون زمیــن و آســان
متفــاوت اســت و اینگونــه اســت کــه خشــونت هــا نــه تنهــا کاهــش نیافتــه اســت
بلکــه گــراف صعــودی نیــز داشــته اســت( .دوهفتــه نامــه واقعیــت)1389 ،
بــه عنــوان منونــه ادامــه ازدواج هــای اجبــاری بــه ایــن معنــی اســت کــه هنــوز انســان
در کشــور مــا فروختــه مــی شــود و بیشــر زنــان و دخــران هنــوز هــم از حــق کار،
تعلیــم و ازدواج دلخــواه خــود محــروم هســتند و بــه بــاور اکــر ،یگانــه راه مبــارزه
بــا خشــونت علیــه زنــان ،بــا ســواد ســاخنت آن هــا و آگاهــی دادن در مــورد حقــوق
آنــان اســت .لــذا ناکافــی بــودن شــاری از خدمــات بخصــوص محدودیــت هــای
فرهنگــی و خشــونت هــای خانوادگــی علیــه زنــان از جملــه عوامــل اساســی خشــونت
علیــه زنــان دانســته مــی شــود و زنــان در دورتریــن نقــاط کشــور بــه مشــکالت شــدید
اقتصــادی ،تعلیمــی ،صحــی و محدودیــت هــای فرهنگــی و خشــونت هــای فامیلــی
روبــرو انــد و بســیاری از زنــان افغــان مــی گوینــد کــه تصامیــم در مــورد بهبــود
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وضعیــت آنــان و رســیدگی بــه مشــکالت رصف بــه روی کاغــذ باقــی مــی مانــد و یــا
هــم بخــش کوچــک آن در شــهرهای بــزرگ کشــور تطبیــق مــی شــود و ســایر مناطــق
از آن محــروم هســتند( .دوهفتــه نامــه واقعیــت)1389 ،
در حرمــت و کرامــت انســان هیــچ تفاوتــی میــان زن ومــرد نیســت .جــان ،مــال،
آبــرو ،عقیــده و را ٔی آدمــی همــه حرمــت دارنــد و بایــد همــواره ایــن حریــم پــاس
داشــته شــود .اگــر بــه اصــول انســانی چــون ایــان ،عقیــده ،معرفــت ،تقــوا و عمــل
صالــح بــه عنــوان ضابطــه بــاور داریــم تفــاوت میــان مــرد و زن وجــود نــدارد زیــرا
معرفــت ،آگاهــی و عمــل نیــک هیچگاهــی بــه جنســیت متعلــق نبــوده و نخواهنــد
بــود .بنابرایــن زنــان نیــز مــی تواننــد مثــل مــردان در فعالیــت هــای اقتصــادی،
اجتامعــی ،امــور منــزل و ...بــه شــکل احســن مبــادرت ورزنــد و بــه شــگوفایی و
کــال برســند.
مبحث اول :مفاهیم و کلیات
این مبحث در چهار گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :تعریف خشونت
واژە «خشــونت» در فرهنــگ فارســی درشــتی ،زبــری ،ناهمــواری ،تنــد خویــی
و درشــتخویی معنــا مــی دهــد (معیــن ،1332 ،ص  .)314در زبــان التیــن نیــز
خشــونت کــه معــادل کلمــه ( )Violenceاســت نیــز بــه معنــی شــدت ،ســختی،
تنــدی ،غضــب ،بــی حرمتــی ،اکــراه ،تهدیــد ،اعــال زور ،تعــدی ،فشــار ،زیــان،
آســیب و خرابــی تعبیــر شــده اســت( .طیــب ،1396 ،ص )3
خشــونت بــا اینکــه تعاریــف زیــادی دارد امــا بــا توجــه بــه منابــع معیــاری و اســناد
معتــر بیــن املللــی و براســاس تعریفــی کــه از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد کــه بــرای خشــونت علیــه زنــان یــاد شــده اســت عبــارت انــد از :هرگونــه
عمــل خشــونت آمیزیکــه بــر پایــه جنســیت باشــد و بتوانــد منجــر بــه آســیب فزیکــی،
جنســی یــا آســیب روانــی زنــان شــود .ماننــد جــر و ســلب مســتبدانه ای آزادی
هــای زنــان ،چــی در اجتــاع و چــه در امورزندگــی شــخصی ،خشــونت علیــه زنــان
محســوب مــی شــود.
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طبــق تعریــف ســازمان جهانــی صحــت («)WHOخشــونت کاربــرد عامدانـ ه ای قــوای جســمی
یــا نیــرو بــه صــورت تهدیــد آمیــز اســت کــه فــرد یــا گــروه را در معــرض آســیب جســمی
و روانــی ،مــرگ یــا محرومیــت اجتماعــی قــرار مــی دهــد یــا احتمــال ایــن حــوادث را بــاال
میبــرد»( .طیــب ،1396 ،ص )3

گلــز و اســراوس ( )Gelles and Strausدو پژوهشــگری کــه ســال هــا در زمینــه ای
خشــونت هــای خانوادگــی فعالیــت کــرده انــد تعریفــی از ایــن پدیــده ارائــه کــرده
انــد .ایــن دو ،خشــونت را بــه عنــوان رفتــاری بــا قصــد و نیــت آشــکار (یــا رفتــاری
بــا قصــد و نیــت پوشــیده امــا قابــل درک) جهــت وارد کــردن آســیب بدنــی بــه فــرد
دیگــر تعریــف کــرده انــد (گلــز و اســراوس .)1979 ،در ایــن تعریــف خشــونت
بدنــی مــد نظــر بــوده اســت مــکارژی ( )Megaregeenمحقــق دیگــری کــه در
زمینــه خشــونت کار مــی کنــد معتقــد اســت کــه تعریــف او در برگیرنــده انــواع دیگــر
خشــونت (مخصوصــا خشــونت هــای روانــی) نیــز مــی باشــد او از خشــونت بــه عنوان
شــکل افراطــی رفتــار پرخاشــگرانه نــام مــی بــرد کــه احتــاال باعــث آســیب مشــخص
فــرد قربانــی مــی شــود (مــگارژی ،1981 ،ص  .)85در میــان انــواع خشــونت هــا
اعــم از خانوادگــی ،اجتامعــی و دولتــی ،خشــونت هــای خانوادگــی یــک آســیب
جــدی اجتامعــی اســت کــه بــا وجــود پیرشفــت هــای فرهنگــی و فکــری همچنــان
در جامعــه خــود منایــی مــی کنــد .خشــونت خانوادگــی خشــونتی اســت کــه در
محیــط خصوصــی بــه وقــوع مــی پیونــدد و عموم ـاً در میــان افــرادی رخ مــی دهــد
کــه بــه ســبب صمیمیــت ،ارتبــاط خونــی یــا قانونــی بــه یکدیگــر پیونــد خــورده انــد و
بیشــرین میــزان آن علیــه زنــان و کــودکان اعــال مــی شــود .ایــن واقعیــت کــه زنــان
آســیب دیــده خشــونت مــردان هســتند تــا دهــه هفتــاد پوشــیده مانــده بــود( .ابــوت
و واالس ،1380 ،ص )239
واضــح اســت کــه تعریــف خشــونت بــا توجــه بــه رفتــار و برخــورد افــراد متعلــق اســت
و نیــز بســتگی بــه ســطح آگاهــی طرفیــن دارد کــه در مقابــل رفتارهــا و اعــال
خشــونت آمیــز از خــود واکنــش نشــان دهنــد .نکتــه ای واضــح دربــاره خشــونت ایــن
اســت کــه خشــونت منعکــس کننــدهعوامــل ظاهــری جامعــه اســت .یعنــی بعضــی
پدیــده هــا بــرای افــکار عمومــی جالــب نیســت و متایلــی بــرای توجــه بــه آن ندارنــد،
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ولــی خشــونت از ردیــف ایــن پدیــده هــا خــارج هســت و هــر کــس ســعی مــی کنــد
آن را تجزیــه و تحلیــل منایــد .بــه همیــن دلیــل ارائــه ای تعریــف واحــد و کامــا
پذیرفتــه شــده از مفهــوم خشــونت آســان نیســت.
در تعریــف خشــونت آمــده اســت کــه خشــونت بــه رفتــاری تــوام بــا عصبانیــت و
اذیــت و آزار جســمی و یــا روحــی افــراد ،اطــاق مــی گــردد .یــا هــر عمــل مــادی
و معنــوی کــه باعــث آزار رســاندن طــرف مقابــل شــود ،زیــر عنــوان خشــونت قــرار
مــی گیــرد .خشــونت جســمی ،روانــی ،جنســی و رفتــاری ،همــه از انــواع خشــونت
شــمرده مــی شــود.
در اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زنــان ،خشــونت عبــارت اســت از :خشــونت بــه
معنــای هرگونــه عمــل خشــونت آمیــز بــر اســاس جنســیت کــه موجــب بــروز آســیب
ـمی جنســی و روانــی یــا رنــج و آزار زنــان ،از جملــه تهدیــد بــه انجــام ایــن
هــای جسـ ً
اعــال ،محرومیــت هــای اجبــاری یــا اختیــاری از آزادی در زندگــی خصوصــی و
اجتامعــی مــی شــود .بنابرایــن هرعملــی کــه مبنــای جنســی داشــته باشــد و باعــث
آســیب جســانی ،جنســی ،روانــی و یــا رنــج و محنــت زنــان شــود ،خشــونت نامیــده
مــی شــود( .آیتــی)1398 ،
گفتار دوم :خشونت علیه زنان
خشــونت علیــه زنــان اصطــاح تخصصــی اســت کــه بــرای توصیــف کلیــه رفتارهــای
خشــونت آمیــز علیــه زنــان ب ـه کار مــیرود .ایــن شــکل از خشــونت برعلیــه گــروه
خاصــی ازمــردم اعــال مــیشــود و جنســیت قربانــی پایــه ای اصلــی خشــونت
اســت .مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد خشــونت علیــه زنــان را «هرگونــه عمــل
خشــونت آمیــز بــر پایــه جنســیت کــه بتوانــد منجــر بــه آســیب فزیکــی (بدنــی)،
جنســی یــا روانــی زنــان شــود» تعریــف کــرده اســت کــه شــامل «تهدیــد بــه ایــن
کارهــا ،اعــال جــر ،یــا ســلب مســتبدانه آزادی چــه در اجتــاع و چــه در زندگــی
شــخصی» مـی شــود .اعالمیــه ای رفــع خشــونت علیــه زنــان در ســال  1993بیــان
مــیکنــد کــه ایــن خشــونت ممکــن اســت توســط افــرادی از هــان جنــس ،اعضــای
خانــواده و حکومــت اعــال شــود( .ســلامن نــوری)1399 ،
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بنابرایــن هرعمــل خشــونت آمیــزی کــه بــر پایه ی جنســیت باشــد بــر اســاس تعاریف
و مبانــی از جملــه خشــونت علیــه زنــان بــه حســاب مــی آیــد؛ خشــونتی کــه منجــر بــه
آســیب علیــه زن مــی گــردد ،جــزء خشــونت علیــه زنــان محســوب مــی گــردد.
حقــوق زنــان بخــش مهمــی از حقــوق بــر در جهــان اســت کــه بــا هــدف حامیــت
هــای خــاص از آن هــا در قالــب اســناد بیــن املللــی متعــددی انعــکاس یافتــه
اســت .بــدون تردیــد ،خشــونت علیــه زنــان در همــه جــای جهــان مذمــوم بــوده و
همــگان در پیشــگیری و مقابلــه بــا آن مســئولیت دارنــد امــا نادیــده انگاشــن نقــض
هــای گســرده حقــوق بــری زنــان در جامع ـه جنــگ زده ای چــون افغانســتان در
حــوزه حقــوق بــری زنــان ،همیشــه باعــث شــده اســت کــه زنــان در راســتای حقــوق
خویــش صــدا بلنــد کننــد کــه تــا کنــون بصــورت مــوردی ممکــن کار ســاز بــوده
باشــند امــا بصــورت کل صــدای زنــان افغانســتان بــه جایــی نرســیده اســت.
تصویــب و پذیــرش موافقــت نامــه ای بــن در ســال  2001میــادی چارچوبــی را
فراهــم منــود کــه بــر اســاس آن حکومــت دموکراتیــک در افغانســتان پایــه گــذاری
شــد .در میــان دیگــر موضوعــات ،موافقتنامــه ای بــن منجــر بــه تصویــب قانــون
اساســی گردیــد ،کــه در آن اصــل برابــری حقوقــی زنــان و مــردان گنجانیــده شــد.
ایــن باعــث افزایــش مشــارکت زنــان در عرصــه هــای سیاســی و مدنــی شــده و
تعهــدی را ایجــاد منــود کــه بــر اســاس آن حقــوق بــر بیــن املللــی محــرم شــمرده
خواهــد شــد ،از جملــه از طریــق تصویــب کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض
علیــه زنــان.
منشــور ســازمان ملــل متحــد بــر تســاوی حقــوق زن و مــرد ترصیح مــی منایــد و تحقق
همــکاری بیــن املللــی از رهگــذر گســرش و تشــویق رعایــت حقــوق بــر و آزادی
هــای بنیادیــن بــرای همــگان بــدون در نظــر گرفــن هــر گونــه مالحظــه ای نــژادی،
جنســی ،زبانــی یــا دینــی را از اهــداف ســازمان بــر مــی شــارد .اعالمیــه جهانــی
حقــوق بــر در مــواد  ۱و  ۲خویــش بیــان مــی کنــد کــه متــام افــراد بــر آزاد بــه دنیــا
مــی آینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق بــا هــم برابــر انــد و از کلیــه ای آزادی هــا و
حقــوق اعالمیــه بهــره منــد مــی گردنــد .از طــرف دیگــر ،مــاده  ۳هــر دو میثــاق بیــن
ق بیــن املللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتامعی
املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و میثــا 
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و فرهنگــی 1966 ،بــر تســاوی حقــوق زن و مــرد تأکیــد کــرده انــد.
کنوانســیون منــع هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان ۱۹۷۹ ،کــه از آن تحــت عنــوان
منشــور حقــوق زنــان نیــز یــاد مــی شــود ،در مقدمــه ای خــود بــا اشــاره بــه تأکیــد
ش هــر فــرد
ی بــر ،کرامـت و ارز 
ق اساسـ 
منشــور ملـل متحــد بــر پایبنــدی بـه حقــو 
ق زن و مــرد؛ تعهــد دول عضــو میثــاق هــای بیناملللــی
ی و برابــری حقــو 
انســان 
حقــوق بــر مبنــی بــر تضمیـن حقــوق برابــر زنــان و مــردان در بهــر ه منــدی از کلیـه
ای حقــوق اساســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی ،مدن ـی و سیاســی تأکیــد منــوده اســت
کــه بــر بنیــاد ایــن اســناد ،زنــان در هــر جامعــه بــه مثابــه هــر انســان دیگــر مســتحق
اســتفاده ازحقــوق بــری خویــش مــی باشــند.
اعالمیــه ای مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه محــو خشــونت علیــه
زنــان مصــوب  1994کــه در مــاده آن بــا تعریــف گســرده ای کــه از «خشــونت
علیــه زنــان» ارائــه شــده ،حامیــت درخــور توجهــی نســبت بــه آســیب پذیــری زنــان
بــه عمــل آمــده اســت .خشــونت علیــه زنــان مطابــق ایــن مــاده یعنــی «هــر عمــل
خشــونت آمیــز یــا تهدیــد آمیــز متکــی بــر جنســیت کــه منجــر بــه آســیب جســمی،
جنســی ،روانــی یــا رنــج و مشــقت بــرای زنــان گــردد و ســبب محــروم ســاخنت خــود
رسانــه¬ ای فــرد از آزادی ،خــواه در مــاء عــام یــا در زندگــی خصوصــی شــده یــا
حتــی احتــال چنیــن محرومیتهایــی وجــود داشــته باشــد».
جنــگ هــای مســلحانه و طوالنــی مــدت چهــار دهــه اخیــر در رسارس افغانســتان
منجــر بــه افزایــش چشــمگیر ســطح بــی ثباتــی ،ناامنــی ،خشــونت ،بــی قانونــی،
فقــر و عــدم انکشــاف گردیــده و مانــع عمــده بــرای بهــره منــدی و اســتفاده مؤثــر از
حقــوق بــری توســط مــردم افغانســتان مــی باشــد .بایــد تأکیــد کــرد کــه ناامنــی،
خشــونت هــای فراگیــر بــر اســاس جنســیت و موجودیــت فضــای دایمــی تــرس
ترویــج ،محافظــت و بهــره منــدی از حقــوق بــری توســط زنــان و دخــران را بشــکل
نامتــوازن متأثــر منــوده اســت.
گفتار سوم :خشونت های خانوادگی
خشــونت هــای خانگــی در کشــور مــا یــک فرهنــگ قدیمــی بــوده کــه بــه طــور
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مثــال؛ خشــونت را در ذهــن یــک خانــم جاســازی مــی کننــد طوریکــه مــی گویــد
یــک دخــر بــا لبــاس ســفید عروســی بــه خانــه شــوهر مــی رود ،وقتــی مــی خواهــد
بیــرون شــود بایــد بــا کفــن از آنجــا بیــرون شــود .ایــن یعنــی کــه زنــان وقتــی بــه
خانــه شــوهر مــی رونــد در قبــال بیــرون شــدن خــود تصمیــم ندارنــد کــه خــود بیــرون
برونــد و یــا خانــه ای شــوهر را تــرک کننــد فقــط زمانــی امــکان پذیــر اســت کــه زن را
کفــن بپوشــند و جنــازه اش را بیــرون کننــد ایــن ســنت دیرینــه تــا کنــون بــرای زنــان
ایــن رسزمیــن صــادق اســت و جنبــه ی عملــی دارد بــدون درنظرداشــت زندگــی یــک
انســان در حــال تباهــی ونابــودی اســت و سالهاســت کــه ایــن پدیــده ی شــوم زنــان
را قربانــی گرفتــه اســت و ایــن مســئاله تقریبــا بصــورت یــک هنجــار درآمــده اســت.
متأســفانه ســنت هــا ،عــرف و آداب مــردم مــا در ایــن رسزمیــن هنــوز بــه مقبولیــت
ایــن رونــد ناپســند صحــه مــی گذارنــد.
خشــونت خانگــی یــا آنچــه  Domestic Violenceخوانــده می شــود ،اشــکال بســیار
و مختلفــی دارد ،خشــونت والدیــن نســبت بــه نوجوانــان یــا برعکــس ،خشــونت
خواهــران و بــرادران نســبت بــه یکدیگــر ،خشــونت شــوهر نســبت بــه همــرش؛ امــا
بــدون شــک یکــی از اشــکال عمــده و اصلــی خشــونت خانوادگــی ،خشــونت علیــه
زنــان اســت .ایــن شــکل از خشــونت گســرش زیــادی در جوامــع دارد و نکتــه قابــل
تأمــل آن اســت کــه بــه هیــچ روی مختــص بــه جوامــع در حــال توســعه یــا طبقاتــی
خــاص نیســت ،بلکــه در همــه جوامــع اعــم از غنــی و فقیــر ،در بیــن همــه اقشــار و
طبقــات ،کــم یــا زیــاد دیــده مــیشــود( .ســپیده دانایــی ،1398 ،ص )23
بــه طــور کلــی س ـ ٔورفتــار خانگــی زمانــی میــان زوجهــا روی مــیدهــد کــه یکــی
از آنهــا ســعی م ـی کنــد بــر دیگــری اعــال کنــرول کنــد .ســؤرفتــاری کــه شــامل
خشــونت بدنــی باشــد ،بــه خشــونت خانگــی موســوم اســت .ضــارب بــا اســتفاده از
ترســاندن دیگــری بــا تنبیــه یــا تهدیــد یــا بــا خشــونت بدنــی تــاش مــی کنــد تــا
همــر خــود را مطیــع و مهــار ســازد.
خشــونت خانگــی کــه در درون خانــواده هــا و غالبــا علیــه زنــان صــورت مــی گیــرد که
بعنــوان آزادی خشــونت زناشــویی زن توصیــف شــده اســت خشــونت هــای کالمــی و
زبانــی ماننــد تحقیــر و هتاکــی ماننــد بــی توجهــی ،خشــونت هــای اجتامعــی ،مانند
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محــدود کــردن روابــط اجتامعــی ،خشــونت هــای اقتصــادی ماننــد محــروم کــردن
از ارث و مالکیــت و مســتقل بــودن در امــور مالــی و خشــونت هــای فزیکــی ماننــد
رضب وشــتم و آزار و اذیــت جســمی از جملــه خشــونت هــای انــد کــه علیــه زنــان
در خانــواده هــا صــورت مــی گیــرد .هرچنــد خشــونت هــای فزیکــی و جســمی در
خانــواده هــا نســبت بــه گذشــته کمــر صــورت مــی گیــرد امــا حالــت روانــی و تحقیــر
کــردن زنــان در حــال افزایــش اســت.
در تعریــف خشــونت هــای خانوادگــی چنیــن آمــده اســت :خشــونت خانگــی عبــارت
اســت از بــد رفتــاری بــا همرس کــه شــامل بدرفتــاری روانی ماننــد؛ ارعاب ،ترســاندن،
تهدیــد ،تحقیــر و انتقــاد شــدید و تنــد مــی شــود همچنــان خشــونت بدنــی ،ماننــد
ســیلی زدن ،لــت و کــوب کــردن ،تــا اســتفاده از اســلحه ،محــروم ســاخنت از حقــوق
انســانی مثــل تعلیــم ،تحصیــل و فعالیــت هــای اجتامعــی و حامیــت نکــردن نیــز از
جملــه خشــونت هــای خانوادگــی اســت.
خشــونت خانگــی عبــارت اســت از بدرفتــاری جســمی ،جنســی و روانــی ،از قبیــل
منــزوی کــردن اجبــاری ،تحقیــر ،محــروم ســاخنت از حامیــت ،و تهدیــد بــه آســیب
رســانی ،زیــر پــا گذاشــن حقــوق مربــوط بــه تولیــد مثــل نیــز منونــه های از خشــونت
خانگــی اســت( .اعــزازی ،1380 ،ص )34
گفتار چهارم :انواع خشونت علیه زنان
قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان و قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و کــودکان دو
ســند مهــم و معتــر مــی باشــند کــه در ســطح ملــی ،دولــت افغانســتان را مکلــف
مــی ســازند تــا در امــر مبــارزه علیــه تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان بــه صــورت جــدی
اقدامــات عملــی منایــد.
تصویــب ایــن دو قانــون از اساســی تریــن اقداماتــی اســت کــه دولــت افغانســتان
در جریــان چنــد ســال گذشــته ،جهــت رفــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان انجــام
داده اســت.
براســاس مــاده دوم هــر دو قانــون ،هــدف از تصویــب آنهــا ،تأمیــن حقــوق قانونــی
و حفــظ کرامــت انســانی زن ،حفــظ ســامت خانــواده و مبــارزه علیــه رســوم ،عــرف
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هــای ناپســند کــه ســبب خشــونت علیــه زنــان مــی گــردد ،فراهــم کــردن محیــط
مناســب و مصئونیــت کاری و تعلیمــی ،حامیــت از متــرر آزار و اذیــت و قربانیــان
خشــونت علیــه زنــان و تعقیــب عدلــی و قضائــی مرتکبــان جــرم خشــونت علیــه زنــان
مــی باشــد.
خشــونت علیــه زنــان انــواع گوناگونــی دارد ،امــا در اینجــا دســته بنــدی خشــونت
علیــه زنــان بــر مبنــای مصادیقــی کــه در قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان ،انجــام
شــده اســت مصادیــق رفتــار خشــونت علیــه زنــان را بــه دســته هــای هامننــد:
خشــونت فزیکــی ،روانــی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی دســته بنــدی گردیــده
اســت کــه هــر دســته بــه صــورت فــرده ذکــر مــی شــود.
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان خشــونت علیــه زنــان را در دســته هــای
مختلــف تقســیم منــوده اســت کــه براســاس ایــن تقســیامت خشــونت هــای مثــل
خشــونت فزیکــی ،جنســی ،اقتصــادی ،لفظــی ،روانــی و ســایر مــوارد خشــونت را
شــامل مــی شــود.
.1خشونت فزیکی(جسمی)
گســرده تریــن نــوع خشــونت علیــه زنــان هامنــا خشــونت فزیکــی و شــایع تریــن
نــوع خشــونت علیــه زنــان بــه شــار مــی رود ایــن نــوع خشــونت ،قربانــی را بــه
صــورت جســمی آســیب مــی رســاند و بــه هرگونــه رفتــار غیراجتامعــی اطــاق مــی
گــردد کــه ممکــن اســت از ملــس کــردن بــدن زن آغــاز شــده و گاهــی تــا مرحلــه آزار
و اذیــت جســمی زن پیــش بــرود.
امــا آنچــه در قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان بــه عنــوان مصادیقــی از خشــونت
علیــه زنــان آمــده اســت عبــارت انــد از :لــت و کــوب ،آتــش زدن و یــا اســتعامل مــواد
کیمیــاوی و ســایر مــواد خطرنــاک ،مجــروح و معلــول منــودن ،آزار و اذیــت جنســی،
کار اجبــاری و ...را شــامل مــی شــود کــه از مصادیــق رفتــار خشــونت آمیــز ،خشــونت
جســمی و لــت و کــوب زنــان گســرده تریــن نــوع خشــونت علیــه زنــان مــی باشــد.
(عبدالقیــوم آیتــی)1398 ،
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.2خشونت روانی
خشــونت زبانــی و روانــی نیــز از مــوارد شــایع خشــونت علیــه زنــان مــی باشــد
کــه کمــر بــه عنــوان خشــونت مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .ایــن نــوع خشــونت
نیــز پیامــد هــای منفــی زیــادی بــر روح و روان زنــان قربانــی مــی گــذارد .تحقیــر،
دشــنام و تهدیــد از اشــکال رایــج ایــن نــوع خشــونت هــا مــی باشــد و هــم چنــان
بــی اعتنایــی ،توهیــن ،تحقیــر ،محدودیــت هــای زنــان در محیــط اجتامعــی ،خانــه و
محیــط هــای کاری و آموزشــی را نیــز شــامل مــی شــود( .گــزارش کمیســیون حقــوق
بــر ،1395 ،ص )13
بــه عبــارت دیگــر خشــونت روانــی یــک نــوع خشــونتی اســت کــه رشافــت ،آبــرو،
غــرور و اعتــاد بــه نفــس زن را بــه صــورت جــدی مــورد تعــرض قــرارداده و متأثــر مــی
ســازد .ایــن نــوع رفتــار کمــر بــه عنــوان خشــونت مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد و آثــار
و پیامدهــای منفــی را بــر شــخصیت ،روان ،زندگــی شــخصی و اجتامعــی زن دارد.
مصادیقــی کــه در قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان بــه حیث خشــونت روانــی ترصیح
شــده اســت ،عبــارت از :دشــنام ،تحقیــر ،مجبــور منــودن بــه خود ســوزی ،خودکشــی
و یــا اســتعامل مــواد مــر ،ازدواج بــا بیــش از یــک زن ،انــزوای اجبــاری و  ...مــی
باشــد .خشــونت هــای روانــی کــه بــر زنــان اعــال مــی گــردد ،پیامدهــای ناگــواری
دارد کــه عبــارت از :رسخوردگــی ،اضطــراب و اســرس ،ناامیــدی ،خــود حقیــر بینی،
عقــده نســبت بــه دیگــران ،از کار افتادگــی ادراکــی ،از بیــن رفــن اعتــاد بــه نفــس،
انــواع افرسدگــی هــا و عــدم کفایــت زن در تدبیــر منــزل و گریــز از مشــارکت در امــور
اجتامعــی ،بازســازی رفتــار خشــونت آمیــز در بچــه هــا ،عــدم کارایــی زن در محیــط
کار و پنــاه بــردن بــر اســتفاده از دواهــای روان گــردان ،پنــاه بــردن بــه فالگیــری و
رمالــی ،از دســت رفــن اســتعدادهای زن و دســت زدن بــه خودکشــی و از دســت
دادن اعتبــار اجتامعــی و خانوادگــی مــی باشــد( .آیتــی)1398 ،
بدبختانــه در کشــور مــا افغانســتان ایــن نــوع خشــونت هــا بــه فرهنــگ و عــرف حاکــم
تبدیــل شــده اســت و زمانــی ایــن تابــو شــکنی هــا بــه وجــود مــی آیــد کــه مــا همــه
اعــم از مــرد و زن بــه مثابــه افــراد انســانی در نظــر گرفتــه شــویم.
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 .3خشونت جنسی
خشــونت جنســی یکــی از جــدی تریــن مشــکالت زنان در ســطح کشــور اســت .زنان
و دخــران زیــادی همــه ســاله قربانــی ایــن جنایــت وحشــیانه مــی گردنــد .بــا وجــود
آنکــه آمارهــای موجــود از خشــونت جنســی بســیار نگــران کننــده اســت و هرازگاهــی
مــواردی از ایــن گونــه قضایــا در رســانه هــا نیــز منتــر مــی شــود ،ولــی ایــن آمارهــا
رقــم واقعــی ایــن معضــل را نشــان منــی دهــد ،زیــرا مســائل جنســی در بســر ســنت
هــای جامعــه ای افغانــی ،حالــت تابویــی دارد و پرداخــن بــه آن هــا کراهــت آور
قلمــداد مــی شــود (گــزارش حقــوق بــر ،1395 ،ص  .)12خشــونت جنســی بــه
شــیوه هــای مختلــف همچــون تجــاوز جنســی ،روابــط نامعمــول جنســی ،توهیــن
و تحقیــر و بــی حرمتــی جنســی ،و روســپی گــری اجبــاری ،ســقط جنیــن اجبــاری
و غیــره اتفــاق میافتــد .تجــاوز جنســی از مــوارد بســیار حــاد و نگــران کننــده ای
خشــونت جنســی در افغانســتان اســت( .گــزارش کمیســیون حقــوق بــر)1395 ،
ســؤ اســتفاده هــای جنســی ،در اکرثیــت کشــورها وجــود دارد و در هــر نقطــه ای
جهــان دارای آمارهــای مختلفــی مــی باشــد کــه ازجملــه مباحــث جدیــد مــورد
توجــه در گفتــان خشــونت اســت کــه مقصــود از آن ســؤ اســتفاده جنســی از زنــان
و کــودکان مــی باشــد .مصادیــق ایــن نــوع خشــونت عبــارت از تجــاوز بــه عنــف،
آزارجنســی ،مزاحمــت و متــاس بدنــی ،قاچــاق زنــان ،فحشــا و روســپی گــری،
تجــارت جنســی ،بهــره بــرداری تجــاری (تهیــه عکــس و فیلــم هــای مســتهجن)
اجبــار بــه رابطــه جنســی غیــر مــروع و ...مــی باشــد( .طیــب ،1396 ،ص )12-10
 .4خشونت فرهنگی
یکــی دیگــر از انــواع خشــونت علیــه زنــان ،خشــونت هــای اســت کــه ریشــه در
فرهنــگ جامعــه دارد کــه ایــن نــوع خشــونت بــه نســبت ســاختار ،فرهنــگ انســانی
زن را قربانــی مــی کنــد؛ زیــرا قــدرت گســرده ای کــه عــرف و فرهنــگ جامعــه
افغانســتان بــه مردهــا اعطــا کــرده اســت ،ســبب مــی شــود تــا مــرد خــود را بــه عنــوان
رئیــس خانــواده احســاس کــرده و در حــوزه خصوصــی خانــواده علیــه زنــان اعــال
خشــونت منایــد.
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نظــام خانــواده در افغانســتان مردســاالرانه اســت کــه در اعــال قــدرت خانگــی و
سیاســی دســت مــردان بــاز اســت و از ویژگــی هــای ایــن نــوع نظــام برتــری جنــس
مذکــر در مقابــل قوانیــن اجتامعــی اســت و در چنیــن نظامــی زن قیمومیــت
دایمــی مــرد اســت و بــه ایــن ترتیــب ،اســتقرار فرهنــگ مردســاالرانه در جامعــه
افغانســتان یکــی از عوامــل اساســی اســت کــه در بــه وجــود آوردن ســاختار فرهنگــی
و اجتامعــی تبعیــض آمیــز و خشــونت علیــه زنــان نقــش تعییــن کننــده دارد .ایــن
دســته از خشــونت مــواردی از قبیــل خریــد و فــروش بــه منظــور یــا بهانــه ازدواج،
نــکاح اجبــاری ،مامنعــت از حــق ازدواج یــا حــق انتخــاب زوج ،نــکاح قبــل از ســن
قانونــی را در برمــی گیــرد( .آیتــی ،1398 ،ص )2
 .5خشونت اجتامعی
ســاختار اجتامعــی بخشــی از خشــونت هــا را بــر زنــان تحمیــل مــی کنــد .بــر اســاس
ســاختار اجتامعــی جامعــه افغانســتان مــردان از قــدرت بیشــر و زنــان از قــدرت
کمــر برخوردارنــد .مصادیــق خشــونت هــای ســاختار اجتامعــی عبــارت انــد از
مجبــور منــودن بــه فحشــا ،ضبــط و ثبــت هویــت زن قربانــی و نــر آن بــه نحــوی
کــه بــه شــخصیت وی لطمــه وارد شــود ،آزار و اذیــت ،اجبــار زن بــه اعتیــاد بــه مــواد
مخــدر ،مامنعــت از حــق تعلیــم ،تحصیــل ،کار و دسرتســی بــه خدمــات صحــی و
فعالیــت هایــی اجتامعــی اســت بیشــر ایــن خشــونت هــا علیــه زنــان متأهــل انجــام
مــی شــود کــه شــامل مامنعــت از کار ،تحصیــل ،فعالیــت هــای اجتامعــی وفرهنگــی
اســت( .آیتــی ،1398 ،ص )3-2
خشــونت فرهنگــی در برابــر زنــان در افغانســتان محــدود بــه شــیوه هــای یــاد شــده
فــوق منــی باشــند ،بلکــه مــوارد دیگــر خشــونت هــای فرهنگــی نیــز وجــود دارد کــه
ریشــه هــای آن را در فرهنــگ و الگوهــای فرهنگــی جامعــه مــی تــوان جســتجو کــرد.
حــق تعلیــم و آمــوزش کــه در مــاده  43قانــون اساســی بــرای متــام اتبــاع افغانســتان
اعــم از زن و مــرد بصــورت رایــگان درنظــر گرفتــه شــده اســت ،حــق ازدواج کــه در
مــاده  27قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان ترصیــح شــده اســت وحــق دسرتســی
بــه تســهیالت صحــی کــه در مــاده  52قانــون اساســی بــرای همــه بصــورت رایــگان
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در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا در جامعــه ســنتی افغانســتان اینهــا از جملــه حقــوق
اساســی افــراد اســت کــه زنــان و اطفــال واجــد رشایــط در افغانســتان هنــوز هــم
بنابــر دالیلــی از آن محــروم انــد.
 .6خشونت اقتصادی
خشــونت اقتصــادی علیــه زنــان بــه گونــه هــای متفــاوت اتفــاق مــی افتــد و بنــا
برســنت هــا و عملکردهــای ناهنجــار حاکــم بــر جوامــع افغانســتان بــه شــکل شــدید
ظهــور مــی منایــد کــه فقــدان اســتقالل اقتصــادی زنــان یکــی از مهمرتیــن عوامــل
خشــونت علیــه زنــان محســوب مــی شــود .ایــن کــه وابســتگی زنــان بــه شــوهران
شــان موجــب مــی شــود تــا زنــان در ســطح اجتــاع در موقعیــت پاییــن تــر نســبت
بــه مــردان قــرار گرفتــه و بــه حضــور و نقــش آنــان در تصمیــم گیــری هــای خانوادگــی
اهمیــت داده نشــود .در بســیاری از نقــاط جهــان ،زنــان بــه عنــوان نیــروی کار ارزان
اســتفاده شــده وچنیــن مــی پندارنــد کــه بایــد تــا آخــر عمــر از خانــواده خــود مراقبت
کننــد بــی آنکــه امنیــت اقتصــادی داشــته باشــند.
خشــونت اقتصــادی زنــان کــه شــامل محرومیــت زنــان از دریافــت نفقــه ،منــع تــرف
در امــوال شــخصی ،عــدم دسرتســی بــه حــق میــراث ،نپرداخــن مهریه ،منــع ترصف
در ارث و مامنعــت از حــق دریافــت دســت مــزد آنــان اســت( .گــزارش کمیســیون
حقــوق بــر ،1395 ،ص )15
طبــق قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان ،مــواردی چــون ،منــع تــرف در ارث،
منــع تــرف امــوال شــخصی ،نفــی قرابــت از عمــده تریــن مصادیــق خشــونت
هــای اقتصــادی علیــه زنــان مــی باشــد .خشــونت مالــی یــا اقتصــادی بــه اشــکال
گوناگونــی زندگــی زنــان را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد کــه در زیــر تعــدادی از ایــن
مــوارد را مــی آوریــم :محرومیــت زنــان از ســواد و عــدم دسرتســی بــه فرصــت هــای
حرفــه ای آمــوزی ،امنیــت شــغلی زنــان در دوران بعــد از رخصتــی زایــان در خطــر
قــرار مــی گیــرد ،زنــان در عمــل از دســتمزد کمــری در محیــط کار بهــره مــی برنــد،
شــوهر مجــوز رشعــی و ســنتی در اختیــار دارد و مــی توانــد بــا اســتفاده از آن مانــع
اشــتغال همــرش شــود ،بــا وجــودی کــه حقــی بــر مهریــه دارنــد ،امــا چــون طــاق
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حــق مــردان اســت ،اغلــب همیــن حقــوق مالــی را در بــدل گرفــن طــاق مــی
بخشــند و دســت خالــی رهــا مــی شــوند و اکــرا زنــان شــاغل متــام درآمــد خــود را
طــی ســال هــا کــه بــه خانــه مــی برنــد خــرج مــی کننــد ،در صــورت وقــوع طــاق یــا
مــرگ شــوهر یــا ازدواج مجــدد شــوهر بــه شــدت گرفتــار فقــر و تنــگ دســتی مــی
شــوند و در ایــام کهــن ســالی تنهــا مــی ماننــد( .آیتــی.)1398 ،
و از طرفــی ،بــی ســوادی گســرده و فقــدان تخصــص موجــب شــده اســت کــه
زنــان همــواره از لحــاظ اقتصــادی بــه همــران شــان وابســته باشــند کــه اقتصــاد
ضعیــف و وابســتگی کامــل زنــان را بــا مســائل عدیــده مواجــه کــرده اســت .در
واقــع زنــان افغانســتان غالبــا بــه آن نــوع فعالیتهــای اقتصــادی مبــادرت میورزنــد
کــه جنبــه ســنتی وغیررســمی دارد ،ماننــد :قالیــن بافــی یــا کار در مــزارع و
مالــداری کــه هیــچ مثــره ای اقتصــادی بــرای آنــان نــدارد .حتــی آن عــده از زنانــی
کــه شــاغل هســتند هرگــز مالــک پــول و رسمای ـه ی خــود محســوب منــی شــوند.
(طیــب ،1396 ،ص )103
 .7سایرخشونت ها (خشونت های پنهان)
خشــونت در برابــر زنــان در افغانســتان محــدود بــه شــیوه هــای یــاد شــده فــوق منــی
باشــد ،بلکــه مــوارد دیگــر خشــونت نیــز وجــود دارد کــه ریشــه هــای آن را در فرهنــگ
و الگوهــای فرهنگــی جامعــه مــی توانیــم جســتجو مناییــم.
بــا بررســی و تعمــق بیشــر در انــواع خشــونت علیــه زنــان در خانــواده و یــا
خشــونت خانگــی پــرده از رازهــای تجاوزهــای جنســی و انــواع دیگــر خشــونت
هــای اخالقــی درون خانــواده هــا نیــز برداشــته مــی شــود و مشــخص مــی گــردد
کــه زنــان قربانیــان خواســت هــای نامرشوعــی انــد کــه بــه دلیــل فقــدان آگاهــی
اســامی و انحــراب اخالقــی مــردان و حتــی محــارم شــان بــه وجــود آمــده اســت.
ایــن مســائل بــه دلیــل حساســیت هــای فرهنگــی و اخالقــی غالب ـاً بــه صــورت راز
باقــی مــی مانــد ،مــی تــوان آن را خشــونت هــای پنهــان نــام نهــاد کــه همیشــه بــه
طــور پوشــیده باقــی مــی ماننــد.
یافتــه هــا نشــان مــی دهنــد کــه نــوع رابطــه در خانــواده نقــش اساســی در تعییــن
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میــزان خشــونت علیــه زنــان دارد کــه متأســفانه درکشــورما خشــونت فامیلــی
و خانوادگــی بــه شــکل گســرده اســت از جملــه در قریــه جــات بــه خاطــر عــدم
آگاهــی از حــق و حقــوق زنــان در جامعــه افغانســتان کــه خشــونت را جــدی منــی
گیرنــد .گرچنــد خشــونت علیــه زنــان عواقــب خوبــی نــدارد خشــونت هــای فامیلــی
و خانوادگــی زیــاد کــه باعــث خودکشــی و خــود ســوزی هــم مــی شــود وجــود دارد.
(طیــب ،1396 ،ص )104
خشــونت علیــه زنــان چــه فزیکــی باشــد چــه روحــی هــردو خشــونت اســت و در
فرهنــگ افغانــی انــواع خشــونت علیــه زنــان را جــزء حقــوق مــردان مــی داننــد،
بیشــر ایــن خشــونت هــا علیــه زنــان متأهــل انجــام مــی شــود کــه شــامل مامنعــت از
کار ،تحصیــل ،فعالیــت هــای اجتامعــی کــه در افغانســتان رایــج اســت ،مــی باشــد.
بــا اینکــه بررســی هــای خشــونت نشــان مــی دهنــد کــه خشــونت هــا در خانــواده هــا
و در کل در ســطح زندگــی خانــواده هــا تأثیــر منفــی دارد امــا تــا حــال در راســتای
جلوگیــری از خشــونت کار درخــور و مناســبی از ســوی ادارات مســؤول انجــام نیافتــه
اســت تــا میــزان خشــونت هــا کاهــش یابــد.
در قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان بســیاری از مــوارد جــرم انــگاری شــده و مجــازات
بــرای جــرم هــا تعریــف شــده اســت امــا آنچــه کــه مــا شــاهد هســتیم هنــوز میــزان
خشــونت هــا کاهــش نیافتــه اســت زیــرا ادارات مســؤول در جهــت تطبیــق قانــون
کوتاهــی بــه خــرچ داده اســت و بــه نظــر میدرســد کــه کاهــش خشــونت هــا فعــا
وابســته بــه تــاش و پشــتکار بیشــر زنــان کــه در ایــن راســتا کار مــی کننــد ،مــی
باشــد و میدانیــم کــه زنــان بســیاری اســت کــه در راســتای مبــارزه علیــه خشــونت زنان
قربانــی شــده انــد و قربانــی خواهنــد شــد تــا اینکــه نتیجــه ی مطلــوب بدســت آیــد.
افغانســتان یــک کشــور جنــگ زده اســت کــه بــا مشــکالت فقــر اقتصــادی نیــز دســت
و پنجــه نــرم مــی کنــد خشــونت هــای رایــج درایــن رسزمیــن کــه بخشــی از آن بــه
فقــر نیــز وابســته اســت را منــی شــود نادیــده گرفــت ،بــا توجــه بــه ســایر کشــورها
میــزان خشــونت در افغانســتان بیشــر اســت بــا اینکــه خشــونت علیــه زنان در ســطح
جهــان گســرده اســت ،بــه عنــوان منونــه هنــد یکــی از جملــه کشــورهای اســت کــه
ازدواج هــای زیــر ســن در آن رایــج اســت؛ طبــق گــزارش ســازمان نجــات کــودکان
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کــه منتــر شــده اســت در هــر  7ثانیــه یــک دخــر زیــر ســن ازدواج مــی کنــد کــه
متأســفانه در افغانســتان امــروزی نیــز بــا اینکــه امــار دقیقــی در دســت نســیت امــا
ازداواج زیــر ســن بصــورت بســیار گســرده رایــج اســت( .اندیشــه معــارص ،ص )225
در افغانســتان و در اکــر نقــاط آن یــک زن حاملــه بدتریــن دوران را مــی گذرانــد
بــا اینکــه بــه خدمــات صحــی دســت رســی نــدارد .آن چنــان کــه بایــد تغذیــه شــود
منــی شــود و در خیلــی از مــوارد حتــی مجبــور بــه انجــام کارهــای شــاقه مــی شــود
و در حیــن والدت شــان بــه کلینیــک هــای صحــی مراجعــه کــرده منــی تواننــد بــه
ایــن دلیــل کــه مشــکالت ماننــد فقــر ،نــا امنــی و یــا هــم ســنتی بــودن جامعــه
باعــث مــی شــود کــه زنــان بــه کلینیــک هــای صحــی مراجعــه نتواننــد در حالیکــه
زنــان در بدتریــن رشایــط زندگــی قــرار دارنــد و دوران حاملگــی شــان را در ســخت
تریــن حالــت ســپری مــی کننــد خانــواده و یــا همــران شــان درک منــی کننــد کــه
یــک زن حاملــه روح و روان آرامــی نــدارد و نیــاز بــه رســیدگی و توجــه دارد ،بلکــه
توجــه منــی شــود حتــی مــواردی اســت کــه مــورد خشــونت هــای متواتــر نیــز قــرار
گرفتــه اســت.
مبحث دوم :مبانی نظری خشونت علیه زنان
خشــونت علیــه زنــان را بــا یــک دیــدگاه و نظریــه منــی تــوان تبییــن منــود زیــرا
دربردارنــده مجموعــه ای ازعوامــل و پدیــده هــا اســت .بــه طــور کلــی دو دیــدگاه
اصلــی در تبییــن ایــن پدیــده وجــود دارد یکــی نظریــه هــای روانشــناختی و
دیگــری نظریــه هــا و تئــوری هــای جامعــه شناســی .تئــوری هــای روانشــناختی بــه
شــخصیت و ویژگــی هــای شــخصیتی توجــه دارنــد و نظریــه هــای جامعــه شــناختی
بــر جامعــه و عوامــل اجتامعــی توجــه بیشــری نشــان مــی دهنــد .نظریــه هــای
جامعــه شــناختی مختلفــی وجــود دارد کــه بــه تبییــن خشــونت خانوادگــی مــی
پردازنــد کــه اکــر ایــن نظریــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت( .یعقوبــی و
روئوفــی ،1392 ،ص )123
بــه ایــن منظــور ،تحقیــق حــارض میکوشــد تــا نظریــه هــای مطــرح در ایــن خصــوص
از جملــه نظریــه منابــع ،نظریــه یادگیــری اجتامعــی ،نظریــه پدرســاالری ،دیــدگاه
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شــبکه و نظریــه همســان همــری را در یــک مــدل نظــری بــا هــم ترکیــب منایــد و
متغییرهــای مختلــف برآمــده از هــر یــک از ایــن نظریــه هــا را در ارتبــاط بــا یکدیگــر و
نیــز در ارتبــاط بــا خشــونت شــوهران علیــه زنــان مــورد بررســی قــرار دهــد .چــه آنکــه،
دســتیابی بــه مدلــی کــه تبییــن هــای اجتامعــی و فرهنگــی خشــونت شــوهر علیــه
زن را در برگرفتــه و آن هــا را ارتقــا دهــد بــرای بررســی خشــونت شــوهران علیــه زنــان
در کشــور مــان مفیــد خواهــد بــود.
بــا اینکــه میدانیــم خشــونت موضــوع تــک علتــی نیســت ،دانشــمندان پیرامــون آن و
بــه خصــوص خشــونت علیــه زنــان زمینــهی فکــری و روش یکســانی دربــاره تحلیــل
ایــن موضــوع نداشــته انــد .مــواردی ماننــد ســاختار نابرابــر قــدرت در روابــط زن
و مــرد ،جنســیت ،الگوهــای فرهنگــی ،ســنت هــای غلــط حــل اختالفــات ،قصــور
دولــت هــا ،تأثیــر ســوابق کودکــی ،تأثیــر رســانه هــا ،تحریــک قربانــی خشــونت،
اســتفاده از الــکل ،دسرتســی بــه ســاح رسد و گــرم و ویژگــی هــای شــخصیتی
مرتکبــان خشــونت را ازجملــه عواملــی مــی داننــد کــه منجــر بــه بــروز خشــونت علیــه
زنــان مــی شــوند( .طیــب ،1396 ،ص )14
در ذیل به چند منونه از این نظریه ها پرداخته می شود:
گفتار اول :نظریه منابع
ویلیــام گــود اولیــن كســی بــود كــه ایــن نظریــه را در مــورد خشــونت خانگــی مطــرح
كــرد .از نظــر گــود خانــواده ماننــد هــر نظــام اجتامعــی دیگــر دارای سلســله مراتبــی
ازاقتــدار اســت .هــر كســی كــه بــه منابــع مهــم خانــواده بیشــر از دیگران دسرتســی
داشــته باشــد مــی توانــد دیگــر اعضــا را بــه فعالیــت جهــت هــدف خــود مجبــور كند.
بــر اســاس ایــن نظریــه هــر چــه منابــع در دســرس افــراد بیشــر باشــد كمــر از
دیگــران بــه اعــال قــدرت بــه روش خشــونت فزیكــی دســت مــی زننــد .زیــرا منابــع
متعــدد دیگــری دارنــد كــه ازطریــق آنهــا قــادر بــه اعــال قــدرت هســتند .امــا افرادی
كــه در رتبــه پاییــن اجتامعــی -اقتصــادی هســتند از زور بدنــی اســتفاده مــی كننــد
چــون ســایر منابــع در اختیــار شــان بــرای رســیدن بــه هــدف شــان ناكافــی اســت.
در نظریــه منابــع ،خشــونت منبعــی مثــل پــول و صفــات فــردی اســت کــه بــرای
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جلوگیــری ازاعــال ناخواســته یــا اعــال رفتارهــای مــورد نظــر بــه کار مــی رود .هــر
چــه منابــع در دســرس افــراد بیشــر باشــد توانایــی فــرد بــرای اســتفاده از قــدرت
بیشــر مــی شــود و بنابرایــن احتــال کمــری مــی رود کــه از خشــونت اســتفاده
کنــد .خشــونت بایســتی بــه عنــوان یــک منبــع غایــی در نظــر گرفتــه شــود زیــرا
زمانــی از آن اســتفاده مــی شــود کــه ســایر منابــع در رســیدن بــه اهــداف مــورد
نظــر کافــی نباشــد (همتــی ،1383 ،ص  .)232خانــواده ماننــد هــر نظــام یــا واحــد
اجتامعــی دیگــر دارای نظــام اقتــداری اســت و هــر کــس بــه منابــع مهــم خانــواده
(ماننــد شــغل ،تحصیــات ،درآمــد ،مهــارت و اطالعــات) بیشــر از دیگــران دسرتســی
داشــته باشــد مــی توانــد ســایر اعضــا را بــه فعالیــت در جهــت امیــال خــود وادار کنــد
و تصمیــم گیــری هــای مهــم بــا او مــی باشــد( .اعــزازی ،1380 ،ص )107-105
بــه گون ـه ی دیگرهــر یــک از همــران کــه در خانــواده بـــه منابــع و رسمایــه هــای
بیشــری دسرتســی داشــته باشــد ،میتوانــد ســهم بیشــری در تصمیــم گیــری
داشــته باشــد .بنابرایــن افزایــش منابــع قــدرت بــرای زنــان خــود عامــل مهمــی بــرای
مقابلــه بــا خشــونت مــردان علیــه آنــان مــی باشــد( .شــادمانی ،1396 ،ص )70
گفتار دوم :نظریه اقتدار(پدر ساالری یا مرد ساالری)
یکــی از نظریاتــی کــه ســلطه ای مــردان بــه زنــان را تبییــن مــی کنــد ،نظریــه مــرد
ســاالری مــی بــا شــد کــه در آن سلســله مراتــب قــدرت بــه اســاس نظــام اجتامعــی
اســت .منظــور از پــدر ســاالری اقتــدار پــدر ،شــوهر ،مــرد ارشــد خانــواده ،بزرگــر
خانــواده شــبکه ای خویشــیاوندی اســت؛ ســلطه ای اربــاب بــر غالمــان ،رعیــت و
افــراد آزاد  ،ســلطه ای اربــاب بــر خدمتــکار و ســلطه ای شــاهزادە مذکــر ،کارگــزار
دربــار و درگاه ،مالزمــان دربــار ،اربــاب رجــوع و رعیــت خــراج گــزار ،ســلطه ای
مالــک موروثــی و شــاهزاده بــر دســت نشــاندگان اســت( .طیــب ،1396 ،ص )15
نظریــه ی پــدر ســاالری ،خشــونت شــوهر علیــه زن را نتیجــه ای نظــم اجتامعــی
ســنتی و ســاخت پدرســاالرانه ی خانــواده کــه به واســطه ی ایدئولوژی پدرســاالرانه
تقویــت مــی گــردد ،مــی دانــد .بــر اســاس ایــن نظریــه ،سلســله مراتــب نظــم
پدرســاالرانه دسرتســی افــراد یــا گــروه هــای خاصــی را بــه منابــع کمیــاب از پیــش
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مقــدر مــی منایــد .از آنجــا کــه جامعــه ای پدرســاالرانه بــر پایــه بعــد جنســیت بنــا
نهــاده شــده اســت ،پایــگاه هــر کــدام از جنــس هــا بــر پایــه انتظــارات جنســیتی
قــوام یافتــه و ایــن گونــه خدمــت در خانــه مختــص زنــان و بقیــه آمــال ،عالیــق
و آرزوهــای بــری متعلــق بــه مــردان اســت .از ایــن دیــدگاه ،پایــگاه و وضعیــت
زنــان در خانــواده بازتــاب پایــگاه و وضعیــت زنــان در جامعــه اســت .هــان گونــه
کــه ســاخت قــدرت در خانــواده حالتــی از ســاخت کلــی قــدرت در جامعــه هــای
اســت کــه ســلطه مــردان را تثبیــت مــی کنــد ،ســاخت خشــونت دیدگــی و ســتم
دیدگــی در خانــواده نیــز از ســاخت جامعــه ای اســت کــه خشــونت ســلطه منــد را
روا مــی دارد.
بــه اســاس ایــن نظریــه زنــان بــر مبنــای مشــیروعیت ســنتی زیــر ســلطه ی مــردان
قــرار دارنــد .بــر اســاس ســنت هــای رایــج ،پــدر ،شــوهر و مــردان جامعــه رسپرســت
زنــان بــوده و حــق مالکیــت بــر آنهــا را دارنــد .احســاس مالکیــت بــر زنــان در
بســیاری از رفتارهــای اجتامعــی وجــود دارد و بســیاری زنــان ایــن را احســاس
منــی کننــد کــه در زیــر ســلطهی مردانــه قــرار دارنــد؛ زیــرا ایــن رشایــط را طبیعــی
مــی داننــد .چنانچــه مــردان نیــز اقتــدار و قــدرت ،رسپرســتی و قیومیــت را حــق
خــود مــی داننــد.
گفتار سوم :نظریه یادگیری اجتامعی
در دهـــه  1990بانــدورا بیــان مــی کنــد خشــونت نوعــی صــورت آموختــه شــده از
رفتــار اجتامعــی اســت .فراگیــری خشــونت معمــوالً تحــت رشایــط مســتقیم (تنبیــه
یــا تشــویق) و مشــاهدات فــردی انجــام مــی پذیــرد و مــی توانــد نتیجــه تجــارب
شــخصی یــا فــردی یــا بــر گرفتــه از نتایــج مرتتــب بــر رفتــار دیگــران باشـــد .بــرای
تبدیــل رفتــار مشــاهده شــده بــه رفتــار از ســـوی فــرد ،الزم اســت آن رفتــار در ذهــن
فــرد ثبــت شــود( .شــادمانی ،1396 ،ص )69
نظریــه یادگیــری اجتامعــی مبتنــی بــر ایــن فــرض اساســی اســت کــه انســانها
رفتارهــای شــان را از طریــق مشــاهد ه رفتارهــای اجتامعــی دیگــران و الگــو قــرار
دادن آن چــه آنهــا انجــام مــی دهنــد یــاد مــی گیرنــد .فرایندهایــی کــه کانــون ایــن
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نظریــه قــرار دارد مــدل بنــدی یــا بــه اصطــاح دیــدن و عمــل کــردن نــام دارد کــه
در آن فــرد رفتارهــای شــناختی و اجتامعــی را از طریــق مشــاهده ای پاداشــها و
مجازاتهــای اعــال شــده ،تقویــت مــی شــود( .همتــی ،1383 ،ص )232
عــد ه ای دیگــر در مقابــل ذاتــی بــودن پرخاشــگری اعتقــاد دارنــد كــه فكــر ذاتــی
بــودن پرخاشــگری بــرای انســان خطرنــاک و مخــرب اســت زیــرا داشــن چنیــن
فكــری ســبب مــی شــود كــه پرخاشــگری ماننــد میــل بــه غــذا یــک واكنــش اجتنــاب
ناپذیــر تلقــی شــود بنابرایــن انســان در كنــرل یــا كاهــش آن منــی توانــد نقــش
داشــته باشــد بنابرایــن ،ایــن دیــدگاه مبتنــی بــر یادیگــری اســت .یعنــی رفتارهــای
انســان تابــع یادگیــری و رشایــط و موقعیــت هــای بیرونــی اســت .یادگیــری از
طــرق مختلــف همچــون مشــاهده ،تقلیــد ،رشطــی ســازی حاصــل مــی شــود .از
نظــر ایــن دیــدگاه پرخاشــگری ذاتــی نیســت بلكــه اكتســابی اســت و از تعامــل بیــن
اعضــای خانــواده و جامعــه كســب مــی شــود .در ایــن راســتا نقــش تعلیــم و تربیــت،
خانــواده ،محیــط اجتامعــی ،رســانه هــای گروهــی بســیار بــا اهمیــت اســت .بخــش
اعظــم تحقیقــات از چشــم انــداز یادگیــری اجتامعــی صــورت گرفتــه اســت .بیشــر
روان شناســان نقطــه نظــر تیــره و بــد بینانــه پرخاشــگری «طبعیــت آدمــی» را منــی
پذیرنــد .آنــان در عــوض اهمیــت عوامــل محیطــی ،اجتامعــی و یادگیــری را در
تنظیــم رفتــار پرخاشــگرانه مــورد تأكیــد قــرار مــی دهنــد (بانــدورا1983 ،؛ بــارون،
1977؛ بركووتیــس .)1962 ،همچنیــن ایــن گــروه دالیــل فراوانــی را مبتنــی براینكه
پرخاشــگری منشــأ غریــزی و ذاتــی منــی توانــد داشــته باشــد ارائــه داده انــد بــه
همیــن دلیــل از نظــر اجتامعــی هــم قابــل آمــوزش هــم قابــل پیشــگیری و كنــرل
اســت( .فتاحیــان ،1396 ،ص )34
گفتار چهارم :نظریه هامهنگی فرهنگی
ایــن نظریــه بــر ایــن بــاور اســت کــه خشــونت تابــع ســایر هنجارهــای اجتامعــی
اســت و در هامهنگــی بــا آنهــا نابرابــری توزیــع قــدرت ،سلســله مراتــب جنســیتی
را تحقــق مــی بخشــد؛ زیــرا در فرهنــگ مذکــور ،پرخاشــگری و حاکمیــت مــردان
در قبــال انفعــال و تابعیــت زنــان پذیرفتــه شــده و منــی توانــد از آنهــا رس بــاز زنــد.
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در جوامــع پدرســاالر کاربــرد قــدرت بــه منظــور ثبــات و برقــراری امتیــازات مــردان
دارای مرشوعیــت اســت .از ایــرو خشــونت ابــزاری اســت کــه بــرای نظــارت و کنــرل
اســتفاده مــی شــود .انــواع خشــونت در جامعــه ای ایــن چنینــی دارای مرشوعیــت
بــوده و در صــورت انجــام آن انگشــت انتقــاد بــر عاملیــن بلنــد منــی شــود( .طیــب،
 ،1396ص )16
رسمایــه فرهنگــی متفــاوت مــی توانــد یکــی از عوامــل مؤثــر بــر نگــرش مــردان
بــه خشــونت علیــه زنــان باشــد کــه از طریــق فراینــد جامعــه پذیــری اعــال نفــوذ
مــی کنــد .رسمایــه فرهنگــی بــدون کوشــش شــخصی کســب منــی شــود و بــه ارث
بــرده منــی شــود ،بلکــه از جانــب عامــل کار طوالنــی ،مــداوم و پیگیــر یادگیــری و
فرهنــگ پذیــری را مــی طلبــد بــا هــدف جزئــی از خــود کــردن ،از آن خــود کــردن،
آن را بــه قالــب خــود کشــیدن ،بــه عنــوان چیــزی کــه وجــود اجتامعــی او را تحــول
مــی بخشــد.
فرضی ـه هامهنگــی فرهنگــی ،ارزشــهای اساســی یــک جامعــه و پدیــدە اجتامعــی
ماننــد «خشــونت» را مرتبــط بــه یکدیگــر مــی دانــد .هــر قــدر جامعــه اســتفاده از
خشــونت را بــرای رســیدن بــه اهــداف جذابــر تبلیــغ کنــد احتــال مرشوعیــت
بخشــیدن بــه آن در ابعــاد دیگــر اجتامعــی افزایــش مــی یابــد .بــر اســاس ایــن
دیــدگاه مناســبات فرهنگــی ،نابرابــری میــان زن و مــرد و جایــگاه زن در خانــواده و
جامعــه همچنیــن تقســیم کار جنســیتی همــه و همــه محصــول فرهنــگ و باورهــای
فرهنگــی اســت.
گفتار پنجم :نظریه همسان همرسی
در نظریــه همســان همــری ،همرسگزینــی جــور یــا متناســب صــورت منــی پذیــرد،
دو انســان بــا دو فرهنــگ متفــاوت بــا یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد ،چــون ســازش
فکــری ندارنــد ،عواطــف آنهــا رو بــه رسدی مــی گــذارد و روابطــی کــه بــر پای ـه ی
تعامــل گسســته مــی دهــد .بــه زعــم او ،هنگامــی کــه دو همــر همســوگرا هســتند،
یعنــی هامننــد یــا مکمــل یکدیگرنــد ،رفتــار و انتظــارات هــر دو تحــت تأثیــر مجموعــه
ارزشــی و هنجــاری مشــابه قــرار مــی گیرنــد .در مقابــل تعلقــات زوجیــن مــی توانــد
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ناهمســوگرا باشــد ،یعنــی هــر یــک بــه گروهــی خــاص و متامیــز تعلــق داشــته باشــد
و تعلــق خــود را نیــز بــدان حفــظ منایــد .رفتــار و انتظــارات زوجیــن تحــت تأثیــر
مجموعــه هــای متامیــز ارزشــی و هنجــاری قــرار مــی گیــرد (ســاروخانی ،1376 ،ص
 .)131-132همســانی میــان دو زوج نــه تنهــا آنــان را بــه ســوی یکدیگــر جــذب مــی
کنــد بلکــه پیونــد زناشــویی آنــان را اســتوارتر مــی ســازد .در حالــی کــه ناهمســان
همــری باعــث مــی شــود زوجیــن هــر یــک بــه گروهــی خــاص گرایــش داشــته
باشــند و در واقــع مــی تــوان گفــت ســطح تحصیــات و تفــاوت ســنی مــی توانــد بــا
خشــونت رابطــه داشــته باشــد چــون نگرشــها و انتظــارات بــا هــم متفــاوت اســت و
درک متقابلــی از هــم ندارنــد کــه رسچشــمه ای کشــمکش هــای خانوادگــی بــوده،
ارتباطــات آنهــا بــه تدریــج رسد مــی شــود و زمینــه بــروز خشــونت در محیــط خانــواده
افزایــش مــی یابــد( .یعقوبــی و رئوفــی ،1392 ،ص )125-124
در دیــدگاه شــبکه هــر خانــواده قســمتی از یــک شــبکه بزرگ خویشــاوندی محســوب
مــی شــود کــه در تعامــل بــا ســایر افــراد و خانــواده هــا قــرار دارد .هــر چــه دخالــت
اطرافیــان در روابــط اجتامعــی زوجیــن بیشــر باشــد امــکان بــروز خشــونت نیــز
افزایــش مــی یابــد .در نظریــه همســان همــری همچنــان کــه از اســمش مشــخص
اســت بــر همســان بــودن زوجیــن از لخــاط تحصیلــی ،ســنی و پایــگاه اقتصــادی و
اجتامعــی تأکیــد مــی شــود هــر چــه زوجیــن فاصلــه بیشــری بــا هــم داشــته باشــند
امــکان خشــونت در روابــط شــان بیشــر مــی شــود (ســلیامنی ،1381 ،ص  .)38بــه
ایــن ترتیــب دسرتســی یــا نداشــن دسرتســی بــه منابــع ارزشــمند ،تجربــه خشــونت
در خانــواده پــدری ویادگیــری آن ،پذیــرش ســلطه و اقتــدار مــرد در خانــواده ،دخالت
اطرافیــان و غیرهمســان گزینــی بــر خشــونت علیــه زنــان تأثیرگــذار اســت.
گفتار ششم :نظریه کج رفتاری
هامنطوریکــه نابرابــری قــدرت در جامعــه بــر کیفیــت زندگــی مــردم تأثیــر مــی گــذارد
کیفیــت و انــواع کــج رفتــاری هــم از ایــن موضــوع متأثــر مــی شــود .قــدرت خــود مــی
توانــد موجبــات کــج روی را فراهــم ســازد (رسو ســتانی .)1389 ،کــج رفتــاری بــه
معنــای تخلــف عمــدی از هنجارهــا یــا مجموعــه هنجارهــای معینــی مــی باشــد کــه
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در جامعــه پذیرفتــه شــده اســت (رسو ســتانی .)1389 ،کــج رفتــاری فقــط بــه نحــو ه
ای عملکــرد فــرد مربــوط نیســت ،بــل بــه فعالیــت هــای گــروه هــا نیــز مربــوط مــی
شــود .بــه افــرادی کــه از هنجارهــای پذیرفتــه شــده فراتــر مــی رونــد کــج رفتــار گفتــه
مــی شــود .افــراد کــج رفتــار عمومــاً ضامنــت هــای اجرایــی رســمی و غیررســمی
هنجارهــا را نادیــده مــی گیرنــد .ایــن نظریــه ســه دلیــل عمــده را بــرای وجــود چنیــن
رشایطــی ارائــه کــرده اســت.
در ایــن نظریــه بیــان مــی شــود کــه گاه افــرد قربانــی خشــونت ،زمینه ظهور خشــونت
را فراهــم مــی کنــد وگاه برعکــس ایــن قضیــه کــه غالبـاً در کشــور مــا معمــول اســت و
بیشــر مــردان بــر اســاس تفکــر ســلطه گرایانــه ی شــان بــر زنــان مــی تازنــد و زنــان
را مــورد خشــونت قــرار مــی دهنــد .بــه طــور منونــه زمانــی کــه زن ،همــرش را فاقــد
توانایــی خطــاب مــی کنــد و یــا مــدام لجبــازی مــی منایــد و یــا انعطــاف الزم را در
زندگــی خانوادگــی نشــان منــی دهــد ،در واقــع او را تحریــک بــه خشــونت کــرده و
زمینــه خشــم و پرخاشــگری را فراهــم مــی ســازد .البتــه ایــن بدیــن معنــا منــی باشــد
کــه رفتــار خشــونت آمیــز مــرد در خانــواده ،توجیــه شــود ،زیــرا نفــس رفتــار خشــن بــه
هــر دلیلــی کــه باشــد نادرســت و نامعقــول اســت.
الف) کج رفتاری قدرمتندان قویرت است.
ب) قدرمتنــدان فرصتهــای انحرافــی بیشــری در اختیــار دارنــد و در اســتفادە
نامــروع از فرصــت هــا دســت قدرمتنــدان بازتــر اســت.
ج) قدرمتنــدان کمــر مــورد کنــرل اجتامعــی قــرار مــی گیرنــد( .طیــب،1396 ،
ص )18
مــردان قــدرت اجتامعــی باالتــری را در دســت دارنــد ،از ایــرو مــورد آزار قــرار دادن
زنــان توســط آنــان کمــر جــدی گرفتــه شــده و مــورد بازخــورد نیــز قــرار منــی گیــرد.
بــه اســاس نظریــه هــای جامعــه شــناختی جــرم و کــج روی ســاخته ای جامعــه بــوده
و در تعامــات اجتامعــی شــکل مــی گیرنــد .ســاترلند جــرم را بــه چیــزی ربــط میــداد
کــه آن را تفــاوت در همنشــینی مــی نامــد (کاوه و همــکاران ،1395 ،ص  .)12افــراد
از طریــق هــم نشــینی بــا کســانی کــه حامــل هنجارهــای مجرمانــه انــد ،کــج رفتــار
مــی شــوند .از دیــد ایــن نظریــه فعالیــت هــای مجرمانــه درســت مثــل پیــروی از

30

گذار از عرف به قانون

قانــون آموختــه مــی شــوند و بــه هــان انــدازه در پــی دســتابی بــه نیازهــا و ارزشــهای
مشــابه هســتند .تقلیــد پــران و مــردان از گــروه هــای آزار دهنــده و در پــی رســیدن
بــه اهدافــی چــون لــذت ،حــس افتخــار و قــدرت منائــی در ایــن نظریــه مــی توانــد
جــای داشــته باشــد.
گفتار هفتم :نظریه سادیسم باستانی
اریــک فــروم روان کاو بلنــد آوازه و نویســندە برجســته کتابــی دارد بــه نــام «دل
آدمــی وگرایــش بــه خیــر و رش» فــروم در ایــن کتــاب ســوال جالبــی مطــرح مــی
کنــد و آن اینکــه؛ «چــرا علــی رغــم مشــاهدە ای درد و فالکتــی کــه جنــگ و اســلحه
بــار میــآورد بــاز هــم انســان متایــل بــه خشــونت دارد؟» .در ادامــه خــود نویســنده
پاســخ مــی دهــد کــه «عالقــه بــه مــرگ بــه انــدازە ای عالقــه بــه زندگــی در فطــرت
انســانها وجــود دارد و دل آدمــی حــاوی نوعــی سادیســم باســتانی اســت» .از نظــر
او جوامــع مــی تواننــد بیــار و مــرگ اندیــش شــوند .ویژگــی افــراد مــرگ اندیــش
گرایــش شــدید شــان بــه زور اســت .زوری کــه انســان را بــه موجــودی قاتــل و بــی
رحــم تبدیــل مــی کنــد .فــروم اســتدالل مــی کنــد کــه جامعــه ای کــه میــل بــه
خشــونت در آن افزایــش مــی یابــد بــه تدریــج متایــل پیــدا مــی کنــد تــا خــای
درون خــود را کــه در واقــع خــای زندگــی اســت ،بــا ناسونالیســم و نــژاد پرســتی
پــر کنــد .خــودش را مرتبــط بــه تحســین برانگیــز تریــن گــروه عــامل مــی ســتاید و
دیگــری را از نظــر نــژادی حقیــر فــرض مــی کنــد .بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه
خشــونت علیــه زنــان نیــز منش ـأ در چنیــن حالتــی دا شــته و مــردان چــون خــود را
جنــس برتــر مــی انگارنــد متایــل بــه رفتــار خشــونت آمیــز علیــه زنــان داشــته و حتــی
گاهــی خــود زنــان هــم بــه دلیــل داشــن ایــن بیــاری خشــونت را بــر همنــوع خــود
روا مــی دارنــد( .طیــب ،1396 ،ص )19
روان پریشــی هــای کارکــردی و بیــاری هــای میتابولیــک و عصــب شــناختی از
جملــه عوامــل روانــی خشــونت اســت .شــیوع خشــم هــای انفجــاری اعــم از روان زاد
یــا عضــوی مــی توانــد خلــق و خــوی فــرد را غیــر قابــل کنــرل ســازد .بیــاران روانــی
بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند:
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الف) دسته ای که از زمان کودکی و نوجوانی رفتار پرخاشگرانه دارند.
ب) کســانی کــه در کودکــی و جوانــی مشــکل نداشــتند ،ولــی بعدهــا بــه دلیــل
آســیب هــای مغــزی و اختــاالت متابولیکــی بــا انفجــارات خشــم مواجــه مــی شــوند.
بــه نظــر روان شناســان آســیب هــای مختلــف مغــزی ،احتــال توســل افــراد بــه
خشــونت را افزایــش مــی دهــد (بــاک .)1988 ،همچنیــن مشــخص شــده اســت
کــه نواحــی خاصــی از مغــز ماننــد ناحیــه آمیگــداال (یکــی از برجســتگی هــای گــرد
ســطح پاییــن مخچــه جانبــی) در پرخاشــگری دخالــت دارد لــذا یکــی از ابعــاد مهــم
خشــونت بعــد فزیولوژیــک آن اســت کــه بــه خلقــت هــر فــرد برمــی گــردد و در اختیار
وی نیســت.
از دیگــر عوامــل روانشــناختی خشــونت ،اختــاالت شــخصیتی اســت .فــرد خشــونت
گــر ،فــردی اســت کــه اختــاالت شــخصیتی مــرزی و ضــد اجتامعــی دارد .مشــاهده
شــده اســت کــه مــردان خشــونت طلــب عــزت نفــس پاییــن دارنــد و خــود پنــداره
آنهــا نیــز آســیب پذیــر مــی باشــد .ایــن افــراد معمــوالً از نظــر شــخصیتی دگــر آزار،
انفعالــی ،مســتعد معتــاد شــدن ،دارای حســادت مرضــی و وابســته هســتند .افــراد
خشــونت طلــب دچــار نوعــی تضــاد شــخصیتی هســتند .ایــن تضــاد در حــوزه رفتــار،
آنهــا را در نیــل بــه یــک رفتــار ســامل بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بــاز مــی دارد،
لــذا متوصــل بــه خشــونت مــی شــوند .فــرد مهاجــم رصفــا زمانــی از اعــال خشــونت
امتنــاع مــی کنــد کــه از واکنــش طــرف مقابــل بــا درجــه بیشــری از خشــونت
اطمینــان داشــته باشــد و در غیــر ایــن صــورت تلقــی مثبتــی از خشــونت دارد.
کاپــان و ســادوک ( )1994بیامریهایــی همچــون کــودک خواهــی ،مــرده خواهــی،
دگــر آزاری ،آزار جســمی و جنســی ،هــرزه گویــی و نظربــازی را جــزء اختــاالت
پارافیلیائــی معرفــی مــی کننــد و معتقدنــد ارضــاء میــل جنســی برخــی افــراد همــراه
بــا ارصار ،تکــرار و ناراحتــی اســت .بــه طــور مثــال در اختــال پارافیلیایی دگــر آزاری
جنســی ،فــرد ،مرتکــب تجــاوز بــه عنــف شــده و ایــن عمــل ،معمــوال منجــر بــه قتــل
مفعــول جنســی مــی شــود.
فــروم معتقــد اســت کــه در چنیــن جامعــه نصیحــت و نیــت خــوش روشــنفکران و
زندگــی اندیشــان هــر چنــد کمرنــگ ،امــا شــعله ای اســت کــه نبایــد خامــوش شــود.
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او از روزگار ســیاهی مــی گویــد کــه آدمــی هــر چــه تــاش مــی کنــد ،بــاز هــم «زور»
مــرگ اندیشــی قویــر اســت .امــا چــه مــی تــوان کــرد ،فــروم مــی گویــد «دل آدمــی
گــر چــه ممکــن اســت ســخت شــود؛ امــا هرگــز عــاری از انســانیت منــی شــود» وی
زندگــی اندیشــی را نســبت بــه مــرگ اندیشــی ارجحــر مــی دانــد( .فــروم)1387 ،
گفتار هشتم :نظریه فمینیستی
صاحــب نظــر ایــن دیــدگاه معتقــد اســت كــه دلیــل اصلــی خشــونت وجــود
ســاختارهای اقتــداری پدرســاالرانه در جامعــه اســت .در نظم اجتامعی پدرســاالرانه،
مــردان از طریــق ســلطه بــر زنــان و انحصــار نهادهــای اجتامعــی ،موقعیــت برتــری
نســبت بــه زنــان پیــدا كــرده انــد و فرمــان بــرداری زنــان از طریــق مــردان و نهادهــای
مســلط مردانــه نهادینــه شــده اســت فمنیســت هــای تنــدرو اعتقــاد دارنــد کــه
خشــونت علیــه زنــان بــه هــر شــكل ،محصــول فرهنــگ مردســاالرانه اســت كــه در آن
مــردان هــم بــر نهادهــای اجتامعــی و هــم بــر جســم زنــان كنــرول دارنــد.
ایــن ســاختارهای اقتــداری در سلســله مراتــب ســازمانی ،نهادهــای اجتامعــی و
روابــط اجتامعــی قابــل مشــاهده هســتند .بــه عــاوه جهــان بینــی هایــی در جامعــه
تبلیــغ مــی شــوند کــه بــر مرشوعیــت ایــن نابرابــری تأکیــد دارنــد (ابــوت،1393 ،
ص  .)31آنچــه محققــان دیــدگاه فمینیســتی در خشــونت نســبت زنــان و کــودکان
مشــاهده مــی کننــد رفتــار یــک فــرد نســبت بــه یــک زن نیســت ،بلکــه از دیــدگاه آنها
خشــونت در میــان متــام مــردان انعــکاس یافتــه و آشکارســازی نظامــی ازحاکمیــت
کلی ـه مــردان جامعــه بــر کلی ـه زنــان اســت کــه در شــکل تاریخــی و مقایســه هــای
تطبیقــی دیــده شــده اســت( .طیــب ،1396 ،ص )20
فمینیســت هــای امریکایــی بــر پشــتیبانی قوانیــن اجتامعــی در مقابــل رفتــار
خشــونت آمیــز اعــراض مــی کننــد؛ زیــرا عامــان خشــونت بــه نــدرت مجــازات شــده
و در مــواردی ،گنــاه رفتــار خشــونت آمیــز بــه دوش قربانــی گذاشــته مــی شــود.
(اعــزازی)1380 ،
از دیــدگاه فمینیســت هــای لیــرال ،تقســیم کار جنســی باعــث شــد کــه زنــان در
حــوزه خصوصــی و مــردان در حــوزه عمومــی قــرار گیرنــد .بــه گفتــهی «ریتــزر»
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عرصــه خصوصــی رشــته بــی پایانــی از توقعــات ،وظایــف خانــه داری بــی اجــر و مــزد
کــه بــدون ارزش و بــی اهمیــت تلقــی مــی شــوند ،مراقبــت از کــودکان و خدمــات
عاطفــی ،عملــی و جنســی بــه مــردان را بــرای زنــان در بــر مــی گیــرد .پاداشــهای
راســتین زندگــی اجتامعــی ،ماننــد؛ پــول ،قــدرت ،منزلــت ،آزادی ،فرصتهــای رشــد و
بــاال بــردن ارزش هــای شــخصی را بایــد در عرصـه ی عمومــی جســتجو کــرد کــه در
اختیــار مــردان اســت (.طیــب ،1396 ،ص )21
گفتار نهم :نظریه اجتامعی شدن
نظریــه ولفنــه و گلــز بیشــر بــه زمینــه هــای اجتامعــی شــدن صحنــه هــای خشــونت
آمیــز تأکیــد دارد .ولفنــه و گلــز در ســال  1993تحقیقــی را انجــام دادنــد کــه
کاربــردی تــر از ســایر نظریــات اســت .آنهــا معتقدنــد بــر اســاس تحقیقــات کمــی
و پیامیشــی خــود دریافتنــد کــه عواملــی چــون فقــر ،بیــکاری ،ضعــف فرهنگــی،
رســانه هــا ،کســانی کــه خشــونت را در خانــواده و جامعــه تجربــه کــرده انــد و رفتــار
تبعیــض آمیــز والدیــن علیــه فرزنــدان باعــث بــه وجــود آمــدن خشــونت در جامعــه
مــی شــود .لــذا بــرای درمــان خشــونت بایــد عوامــل خشــونت را دقیقــا شناســایی
منــوده و اقــدام بــه درمــان و ایجــاد تغییــرات در آن مناینــد( .برهانــی)1398 ،
اجتامعــی شــدن فرآینــدی اســت کــه بــه انســان راه هــای زندگــی کــردن در جامعــه
را مــی آمــوزد شــخصیت مــی دهــد و ظرفیــت هــای او را در جهــت انجــام وظایــف
فــردی و بــه عنــوان یــک عضــو جامعــه توســعه مــی بخشــد .درآغــاز زندگــی کــودک
فــرا مــی گیــرد کــه چــه رفتارهایــی از او انتظــار مــی رود و او دارای چــه شــخصیتی
اســت (کوهــن ،1386 ،ص  .)78افــراد خــود را بــر اســاس خواســت هــا و ارزش
هــای جامعــه تطبیــق داده و نقــش هــای خــود را در طــول اجتامعــی شــدن مــی
آموزنــد .برایــن اســاس ،جامعــه پذیــری جنســیتی بــه معنــای آموخنت و درونــی کردن
رفتارهایــی اســت کــه جامعــه بــه اســاس جنــس بیولوژیــک فــرد اعــم از زن و یــا مــرد
از او انتظــار دارد و بــرای وی مناســب مــی دانــد .در میــان نظریــه پــردازان جامعــه
پذیــری جودیــت باتلــر نقــش عمــد ە دارد .باتلــر در کتــاب خویــش بنــام «آشــفتگی
جنســیت» بــه ایــن عقیــده اســت کــه جنســیت بــه طــور اجتامعــی ســاخته مــی شــود
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و تفــاوت در شــیو ه ی رفتــار زنــان و مــردان بــه علــت تفــاوت در جامعــه پذیــری
جنســیتی اســت( .باتلــر ،1386 ،ص )46
شــیوع پدیــده ی خشــونت در عرصــه عمومــی بــا اســتفاده از نظریــه ی جامعــه
پذیــری جنســیتی اینگونــه قابــل توضیــح اســت کــه پرسهــا از نوجوانــی مــی بیننــد
کــه مــردان مــی تواننــد بــه راحتــی و بــدون هیــچ مانعــی در اماکــن عمومــی بــرای
زنــان مزاحمــت ایجــاد کننــد و هنگامیکــه در گــروه همســاالن هســتند؛ ایــن رفتــار
نشــانه ای از بزرگــی و مردانگــی تلقــی مــی شــود .بنابرایــن در طــول جامعــه پذیــری
پــران ایــن رفتــار را آموختــه و در گــروه همســاالن تقویــت مــی گــردد .از ســوی
دیگــر تجربــه هــای متعــدد زنــان درایــن زمینــه باعــث شــده اســت کــه آزار را امــری
طبیعــی قلمــداد کــرده و بــرای اینکــه بیشــر مــورد مزاحمــت قــرار نگیرنــد ،ســکوت
کننــد .در نتیجــه رفتارهــای مزاحمــت آمیــز توســط مــردان شــایع شــده و نســل در
نســل انتقــال مــی یابــد( .طیــب ،1396 ،ص )23
گفتار دهم :نظریه زیستی (زیست محیطی)
در ایــن نظریــه امــكان بــروز خشــونت بــه ویــژه علیــه كــودكان تحلیــل مــی شــود.
ایــن نظریــه جامعــه پذیــری كــودكان را در ســه ســطح بیــان مــی كنــد .محیــط بــی
واســطه ،شــبكه هــای اجتامعــی و نظــام جهــان بینــی خانــواده بــه عنــوان محیــط
زیســت كــودک نقــش مهمــی در یادگیــری آن دارد .نحــوه ارتبــاط خانــواده بــا محیط
بیرونــی شــاخصی بــرای ســنجش میــزان بــه مثــر رســیدن جامعــه پذیــری اســت.
اگــر خانــواده نتوانــد بــا محیــط بیرونــی ارتبــاط مناســب بــر قــرار کنــد .امــکان بــروز
خشــونت بــه ویــژه علیــه کــودکان بــه وجــود مــی آیــد .در ایــن نظریــه تفســیرهای
اجتامعــی ایــن عمــل را مقبــول نشــان مــی دهنــد .معمــوالً والدیــن زمانــی کــودک
خــود را تنبیــه مــی کننــد کــه نظــام هنجــاری آنهــا را بــه ایــن کار تشــویق کنــد یــا
ســازمان هــای حامیتــی و اجتامعــی ،آنهــارا در زمینــه مشــکالت تربیتــی کــودکان
راهنامیــی نکننــد وبــاری از دوش والدیــن بــر ندارنــد لــذا خشــونت بــه ایــن طریــق
نهادینــه مــی شــود( .حســن پورازغــدی ،وهمــکاران ،1389 ،ص )46
گفتار یازدهم :نظریه ژنیتیکی (ذاتی)
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یكــی از قدیمــی تریــن تبییــن هــای نظــری در بــاب خشــونت ،نظریــه خشــونت
ذاتــی اســت كــه رویكــرد غریــزی بــه خشــونت دارد و تأكیــد مــی كنــد موجــودات
انســانی بــرای بــروز رفتارهــای خشــن ،از پیــش بــه طــور ذاتــی برنامــه ریــزی شــده
انــد .از جملــه حامیــان ایــن نظریــه ،زیگمونــد فرویــد اســت .مطابــق ایــن تیــوری
نحــوه انگیــزش نیروهــای درونــی توســط «خــود» شــكل مــی گیــرد .تأكیــد بــر «خــود»
از آن جهــت مــی باشــد كــه «خــود» اولیــن ســاز و كار كنــرل در مقابــل ظهــور انگیــزه
هــا و رفتارهــای خشــونت آمیــز اســت( .فتاحیــان ،1396 ،ص )33
گونــداد لورنــس دیدگاهــی شــبیه خشــونت ذاتــی دارد كــه منشــا بــروز خشــونت
انســانی را غریــزه جنــگ طلبــی انســان مــی دانــد .بــه اعتقــاد او ایــن غریــزه در
طــی دوره تكامــل انســانی توســعه مــی یابــد و علــت ایــن امــر ســودمندی خشــونت
بــرای بقــای انســان مــی باشــد .در نظریــه هایــی كــه خشــونت را ناشــی از متایــات
و خواســته هــای درونــی مــی دانــد ،امــكان پیشــگیری خشــونت انســانی وجــود
نــدارد ،لــذا نفــی و نابــودی چنیــن خشــونتی امــكان پذیــر نیســت و رصف ـاً ایــن
خشــونت را مــی تــوان كانالیــزه منــود تــا آســیب كمــری بــه دیگــران وارد شــود.
(لورنــس)1996 ،
جنســیت هــا از جنبــه بیولوژیکــی آشــکارا از هــم متفــاوت انــد ،چــون هــر یــک از
تجهیــزات فزیکــی خاصــی کــه الزمـه ایفــای نقــش شــان در تولیــد مثــل نــوع انســان
اســت برخوردارنــد .ایــن خصوصیــات کالبد شناســی مشــخصه هــای اولیه جنســیتی
نامیــده مــی شــوند و هنــگام تولــد یــک کــودک موجــود انــد .بعــد از آن مشــخصه
هــای ثانــوی جنســیتی قــرار دارنــد؛ اینهــا بــا بــزرگ شــدن کــودک رشــد مــی کننــد و
هنــگام رســیدن جــوان بــه بلــوغ کامــل مــی شــوند .در همیــن جاســت کــه مردانگــی
و زنانگــی شــکل گرفتــه وســاده تریــن نــوع تقســیم بنــدی آدمهــا ،تقســیم شــان بــه
دو گــروه مذکــر و مؤنــث بــه وجــود مــی آیــد( .طیــب ،1396 ،ص )24
نگــرش تفــاوت زیســتی زنــان و مــردان ریشــه تاریخــی دارد .طوریکــه افالطــون
همــدردی ،رس خــو شــی ،غــم ،حــرص ،خشــم و ســایر احساســات را بــرای زنــان
مناســب و بــرای مــردان ناشایســت مــی دانســت .وی تشــخیص داد کــه عاطفــه هــم
در مــردان و هــم در زنــان طبیعــی اســت و دربــارهی «اشــتیاق طبیعــی» مــرد و
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میــل بــه بیــرون ریخــن انــدوه از طریــق گریــه و ســوگواری ســخن گفتــه اســت.
او فکــر مــی کــرد بــر اگــر بخواهــد خوشــبختی و خوبــی هایــش را فــزون کنــد
«احساســات» بایــد زیــر تســلط مردهــا قــرار داشــته باشــد( .طیــب ،1396 ،ص )24
وی «منطــق» را نقطـه ای مقابــل «عاطفــه» میدانســت و فکــر میکــرد بهرتیــن راه اداره
و دفــاع نظامــی از کشــور ایــن اســت کــه مــردان همــه احساســات زنانــه را از طریــق
محکــم ،خــون رسد و منطقــی بــودن از وجــود خــود دور کننــد .طوریکــه ناپلیــون نیــز
گفتــه اســت؛ «اشــک در زن ســبب تســکین آالم درونــی مــی شــود؛ ولــی در مــرد،
مردانگــی را تبــاه مــی کنــد» (احســانی ،1386 ،ص  .)396افالطــون اگــر چــه بــا
جــرا ٔت فراوانــی از ورود زن بــه هــر کاری و از هــر برابــری زن و مــرد در همـه موقعیــت
هــا پشــتبانی مــی کــرد ،لیکــن همــواره خداونــد را ســپاس میگفــت کــه مــرد آفریــده
شــده اســت( .دورانــت ،1373 ،ص )148
گفتار دوازدهم :نظریه تضاد
طبــق ایــن نظریــه ریشــه خشــونت در تضــاد منافــع اســت .رفتارهــای خشــونت آمیــز
بــدون تضــاد منافــع نــه رضورت مــی یابــد و نــه كاربــردی اســت .جامعــه شناســی
نویــن نشــان مــی دهــد كــه تفــاوت و تضــاد عالیــق در خانــواده بخشــی از ســاختار
خشــونت اســت (درو یــش پــور1378(. ،گرچــه تضــاد و خشــونت همزمــان اتفــاق
مــی افتــد امــا تضــاد لزومــا منجــر بــه خشــونت منــی شــود .حقیقــت آن اســت كــه
بســیاری از تضادهایــی كــه بــا خشــونت همــراه مــی شــود رضورتــی بــرای بروزشــان
نیســت .بلكــه نشــان مــی دهــد كســانی از خشــونت اســتفاده مــی كننــد كــه منــی
تواننــد بــه راهــكار بهــری فكــر كننــد واعتقــاد شــان ایــن اســت كــه خشــونت تنهــا
روش انتخابــی موجــود اســت( .حســن پورازغــدی وهمــکاران ،1389 ،ص)46
گفتار سیزدهم :نظریه کارکرد گرایی
از منظــر کارکــرد گرایــان ،خانــواده گروهــی اســت کــه درآن افــراد بــا جنســیت هــا
و گروههــای ســنی متفــاوت در ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد .در ایــن گــروه
سلســله مراتــب بــر اســاس تخصــص یــا صالحیــت و لیاقــت تعییــن منــی گــردد بلکــه

مبانی نظری خشونت علیه زنان

37

بــر پایــه جنســیت ،ســن و قــدرت اقتصــادی اســت .وجــود عالیــق متفــاوت در ایــن
گــروه ناهمگــون ســبب بــه وجــود آمــدن تضادهــای آشــکار یــا پنهــان مــی شــود ایــن
تضادهــا ویژگــی هــا و کارکردهــای مناســب خانوادگــی را ازبیــن مــی بــرد و درنتیجــه
بایــد آنهــا را از رس راه برداشــت .رفــع تضادهــای خانوادگــی بــا اســتفاده از ابــزار
قــدرت و در مــواردی از راه خشــونت امــکان پذیــر مــی گــردد( .ســیده بتــول حســن
پورازغــدی وهمــکاران ،1389 ،ص )47
برخــاف نگــرش فمینیســت هــا ،نظــر کارکــرد گرایــان در مــورد خشــونت خانوادگــی
توجیــه کننــدهی خشــونت اســت .از ایــن رو ،هــر اقــدام در راســتای رفــع تضادهــای
خانوادگــی ،اگــر چــه بــا اســتفاده از قــدرت و در مــواردی ،از راه خشــونت باشــد،
موجــه و رضوری اســت (اعــزازی ،1380 ،الــف .)69 :از ایــن رو ،در دیــدگاه
کارکــردی ،خشــونت بــرای بقــای خانــواده کاربــرد پیــدا مــی کنــد .از ایــن دیــدگاه،
افــراد در گــروه خانــواده نقــش هــای بــارزی دارنــد .مثــا شــوهر بــه عنــوان پــدر،
نــان آور خانــواده محســوب مــی شــود و همــر بــه عنــوان مــادر وظیف ـ ه ی خانــه
داری را برعهــده دارد .هــر یــک از افــراد گــروه هــای خانــواده بــرای ادامــه زندگــی،
بنــا بــه مقتضیــات و انتظــارات نهــادی ـ اجتامعــی ،نقشــهای گوناگــون خــود را ایفــا
مــی کننــد (ســیف ،1368 ،ص  .)56پارســونز ،یکــی از پایــه گــذاران ایــن نظریــه،
بــر تفکیــک نقــش هــای جنســیتی تأکیــد مــی کنــد و پــدر را رئیــس و مــادر را مدیــر
داخلــی خانــواده مــی دانــد( .اعــزازی ب ،1370 :ص )71-70
گفتار چهاردهم :نظریه پنهان کاری
مفهــوم تقــدس خانــواده و حفــظ و نگهــداری اطالعــات مربــوط بــه خانــواده در
محــدود ه ای چهاردیــواری خانــه اســاس نظری ـه پنهــان کاری را تشــکیل مــی دهــد
و مــی توانــد از علــل دیگــر اســتمرار و تــداوم خشــونت علیــه زنــان باشــد .بــه ایــن
معنــا کــه اغلــب جوامــع خشــونت علیــه زنــان در خانــواده را امــری خصوصــی و بــه
ا صطــاح خانوادگــی مــی داننــد و همیــن نظریــه پایــه و اســاس ادامــه خشــونت
بــدون وقفــه در درون خانــواده بــوده و اســت( .صادقــی ،1389 ،ص )10-15
دکرتیــن پنهانــکاری کــه مــی گوینــد اعــال خشــونت آمیــز بــه دلیــل حفــظ آبــرو
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نبایــد افشــا شــود روشــهای غیرمســاملت آمیــز حــل اختالفــات خشــونت علیــه زنــان
بــه ویــژه خشــونت هــای خانگــی را کــه یــک جــرم پنهــان اســت در لیســت ســیاه قــرار
دارد؛ زیــرا آمــار دقیــق وصحیحــی کــه میــزان خشــونت علیــه زنــان را نشــان دهــد
وجــود نــدارد .زنــان در طــول زندگــی خــود از مرحلـه ی پیــش از تولــد تــا دوره میــان
ســالی تحــت انــواع خشــونت هــا قرارمــی گیرنــد .بــا وجــود گســردگی خشــونت
علیــه زنــان و تبعــات زیانبــار ناشــی از آن ،پنهــان نگــه داشــن اعــال خشــونت
و پرهیــز زنــان از واکنــش فعــال نســبت بــه آن ،یکــی از مشــخصات خشــونت علیــه
زنــان در متــام جوامــع اســت .بــه اصطــاح تــا کارد بــه اســتخوان نرســد نبایــد لــب
بــه اعــراض گشــود .در نظــام فکــری پدرســاالر خشــونت مــردان در خانــواده طبیعــی
محســوب مــی شــود .در بســیاری ازفرهنــگ هــا نــه تنهــا خشــونت خانگــی تائیــد می
شــود ،بلکــه پنهــان کاری ایــن خشــونت از طــرف جامعــه مــورد ســتایش قــرار مــی
گیــرد .علــت دیگــر پنهــان نگهداشــن خشــونت علیــه زنــان بــه خصــوص خشــونت
هــای خانگــی ایــن اســت کــه قانونــی بــه نــام خشــونت خانگــی وجــود نــدارد،
نــه قانونــی بــرای تعییــن مجــازات و نــه قانونــی بــرای نحــوهرســیدگی بــه جــرم.
معتقدیــن بــه ایــن نظریــه پیشــنهاد مــی کننــد کــه زنــان بایــد طــی یــک حرکــت
گروهــی و از قبــل فکرشــده از حــواس پنجگانــه خــود دســت بردارنــد و بــه هــر چــه
بــر آنهــا مــی گــذرد نــه تنهــا کــه بــی اعتنــا باشــند ،بلکــه بــا ُجســن یــک طریــق
رندانــه واکنــش نشــان دهنــد و بگوینــد «هــر چــه پیــش آمــد خــوش آمــد»( .طیــب،
 ،1396ص )28-27
گفتار پانزدهم :نظریه فشار
طرفــداران نظریــه فشــار مدعــی انــد که جرم تابعــی از تضاد بیــن اهــداف و ابزارهایی
اســت کــه مــردم مــی تواننــد بــه شــیوه مــروع بــرای رســیدن بــه آن اهــداف از آنهــا
اســتفاده کننــد .دورکیــم ،از پیشــگامان نظریـه فشــار ،نظریــه آنومــی را بــرای تبییــن
جــرم و کــج روی فرمــول بنــدی کــرد .از نظــر او ،آنومــی زمینــه ســاز ناهنجــاری هــای
اجتامعــی مختلــف اســت (رئیســی ،1382 ،ص  .)140مرتــن معتقــد اســت وقتــی
افــراد بــرای رســیدن بــه اهــداف ابزارهــای مــروع نداشــته باشــند ،احســاس فشــار
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مــی کننــد و در نتیجــه ممکــن اســت راه هــای غیرقانونــی و نامرشوعــی را بــرای
رســیدن بــه اهــداف خــود برگزیننــد و در واقــع بــه جــرم و بزهــکاری متوســل شــوند
(گیدنــز ،1376 ،ص  .)141کوهــن نیــز در نظریــه خــود بــا عنــوان ناکامــی منزلتی،
کــج روی را بــه پایــگاه اجتامعــی و طبقــات منســوب مــی کنــد و منشــأ ایــن رفتارهــا
را عــدم دسرتســی بــه اهــداف مــورد قبــول جامعــه مــی دانــد (ســلیمی و داوری،
 ،1386ص  .)433مشــکالت اقتصــادی ،بیــکاری و کمبــود درآمــد معمــوالً موجــب
افزایــش فشــار و نگرانــی در خانــواده مــی شــود ،گاهــی اوقــات ایــن فشــارها منجــر
بــه رفتارهــای خشــونت آمیــز مــی شــود .از طرفــی ،ممکــن اســت خشــونت خــود
راهــی بــرای برخــورد بــا ایــن فشــارها باشــد .تحقیقــات نشــان مــی دهــد خانــواده
هــای فقیــر و کــم درآمــد خشــونت هــای خانگــی بیشــری را تجربــه مــی کننــد و ایــن
امــر بــه خاطــر فشــار و تنــش هایــی اســت کــه در موقعیــت بیــکاری ،فقــر و کمبــود
درآمــد ایجــاد مــی شــود (ســلزر و کاملــوس .)1988 ،البتــه نبایــد از وجــود خشــونت
در میــان ســایر طبقــات اجتامعــی غافــل مانــد ،زیــرا طبقــات متوســط و بــاال بیشــر
قادرنــد ایــن مســائل را پنهــان کننــد یــا آنهــا را حاشــا مناینــد .بنابرایــن ،بــا توجــه
بــه نظریــه فشــار مــی تــوان گفــت پایــگاه اقتصــادی ـ اجتامعــی پاییــن همــران،
ناکامــی و عملکــرد تحصیلــی پاییــن در ارتــکاب خشــونت و رفتارهــای خطرنــاک
تأثیــر عمــده ای دارنــد( .محمــدی وهمــکارش ،1391 ،ص .)9
گفتار شانزدهم :نظریه کنرتول اجتامعی
بــه اعتقــاد هیرشــی ،بزهــکاری زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه تعهــدات فــرد بــه اجتامع
ضعیــف شــود یــا بــه کلــی از بیــن بــرود (مشــکاتی و مشــکاتی ،1381 ،ص .)12
ازنظــر وی درجـه ی قبــول ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه از طــرف افــراد بــه میــزان
پیوســتگی آنهــا بــا نظــام اجتامعــی بســتگی دارد .از نظــر او ،بیــن پیونــد بــا نظــام
اجتامعــی و اعتقــاد بــه مرشوعیــت اخالقــی رابطــه وجــود دارد و اعتقــادات فــرد نیــز
متأثــراز پیونــد بــا مدرســه ،خانــواده و جامعــه اســت .بــا سســت شــدن ایــن پیوندهــا
از شــدت اعتقــادات کاســته مــی شــود .هیرشــی چهــار عنــر را بــه عنــوان عنــارص
پیونــد دهنــده افــراد جامعــه بــه یکدیگــر برشــمرده اســت کــه موجــب جلوگیــری از
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ارتــکاب بــه خشــونت و جــرم مــی شــود ،ایــن چهــار عنــر عبــارت انــد از:
الف) دلبستگی یا تعلق خاطر به خانواده ،دوستان و جامعه
ب) تعهد به هدف های قراردادی و مرسوم جامعه
ج) مشارکت و درگیر بودن در فعالیتهای روزمره
د) اعتقــادات و باورهــای فــرد بــه قواعــد اخــاق و اجتامعــی( .رئیســی ،1382 ،ص
)141
والــر رکلــس معتقــد اســت همنوایــی فــرد بــا گــروه و جامعــه امــری طبیعــی و بــر
اســاس متایــل درونــی او نیســت و رصفــا از فشــار و کنــرل گــروه رس چشــمه مــی
گیــرد .البتــه او متذکــر مــی شــود کــه تعلــق و دلبســتگی فــرد بــه گروهــی بزهــکار
نیــز احتــال خشــونت او را افزایــش مــی دهــد( .ســلیمی و داوری ،1386 ،ص
)405
گفتار هفدهم :نظریه جامعه پذیری جنسیتی
دوبــوار از جامعــه پذیــری نقــش هــای جنســیتی بــه عنــوان عامــل تــداوم ســلطه
مــرد بــر زن یــاد مــی کنــد .بـــه اعتقــاد وی ،شــخصیت دخــران و زنــان مــی
توانســت بســیار متفــاوت بــا الگوهــای نـــابرابر کنـــونی شـــکل گیــرد ،مــروط
براینکــه دخــر بچــه هــا از ابتــدا ٔ بــا هــان توقعــات و پــاداش هــا و هــان
ســختگیری هـــا وآزادی هایــی تربیــت مــی شــدند کــه بــرادرا نشــان تربیــت مــی
شــوند( .بســتان ،1382 ،ص )11
نحـــوه برخـــورد والدیــن بــا فرزنــدان باعــث مــی شــود ویژگــی هایــی همچــون
پرخاشـــگری ،موفقیـــت ،رقابـــت ،اتکـــا بـــه نفــس و اســتقالل بیشــر از پــر مــورد
انتظــار باشــد .همچنیــن بیشــر بــه آنهــا توصـــیه مـــی شـــود کـــه بــرای احقــاق حــق
خــود ایســتادگی کننــد .در عــوض از دخــر انتظــار مــی رود کــه ســازش کنــد،
صلح¬جـــو باشــد ،اختالفــات را نــه بــا جنــگ و جــدال بلکــه بــا صحبــت حــل و فصل
کنــد و مهربــان و مراقبــت کننــده باشــد (راس ،1373 ،ص  .)275بنابرایــن ،مــی
تــوان گفـــت جامعـــه پـــذیری جنســـیتی بـــا نهادینـــه کـــردن نابرابــری از یــک ســو و
تــداوم بخشــیدن بــه آن در نســل هــای آینــده از ســوی دیگــر مـــی توانـــد در حکـــم
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بســرهای نابرابــر جنســیتی شــناخته شــود .طبــق الگــوی جامعــه پذیری جنســیتی،
کــه در آن مردانگــی ارزش محســوب مــی شــود ،زنــان موجوداتــی تـــابع و مطیـــع در
ســـاختار مردســـاالر خـــانواده انـــد و در حــوزه هــای خصوصــی خانــواده محصــور اند
و مــردان در دنیــای معمولــی حضــور و اشــتغال دارنــد (بــوت و واالس ،1380 ،ص
 .)128بــر اســاس ایــن نظریــه ،فرآینــد جامعــه پذیــری در خانــواده گرایــش هــای
جنســیت زن و مــرد را در خانــواده درونــی مــی کنــد و آن را بــه فرزنــدان انتقــال
مــی دهـــد و باعـــث دایمـــی شـــدن ســلطهی مــرد و مطیــع بــودن زن مــی شــود.
چـــرا کـــه معمـــوالً از زنـــان تصـــویری آرام ،مطیـــع ،منفعـــل ،عاطفــی و وابســته و از
مــردان تصویــری مســتقل ،اســتوار ،شایســته ،توانــا و مصمــم ترســیم کــرده اســـت
و در چنیــن رشایطــی ،زنــان نقــش ســنتی مطیــع بـــودن خـــود را در مقابـــل نقـــش
ســـلطه گـــرای مـــرد مــی پذیرنــد .مطابــق ایــن دیــدگاه ،خشــونت رفتــاری اســت کــه
یــاد گرفتــه مــی شــود و معمــوال در جوامــع مجبورکــردن زنــان و خشــونت علیــه آنهــا
مــروع و طبیعــی اســت و واکنش هـــای جنســـیتی ســـنتی خشــونت را تشــویق می
کنــد( .محمــدی وهمــکارش ،1391 ،ص )12
گفتار هژدهم :نظریه هویت جنسی
میشــل فوکــو معتقــد اســت در جوامــع غربــی افــراد هویــت شــان را بــا هویت جنســی
شــان یکــی مــی داننـــد و خــود شــان را موجوداتــی جنســی بــه شــار مــی آورنــد.
آنها این مفهـــوم خـــود جنســـی را بـــه رساســـر زندگی اخالقی و ســنتی شــان پیوند
مــی دهنــد .بدیــن معنــا کــه هــر فــردی بــرای آنکــه بدانــد چگونــه بایــد رفتــار کنــد و
جامعه از او چه انتظاری دارد ،نخست الگـــویی را در نظـــر مـــی آورد کـــه موجـــودی
ازجنــس او بایــد مطابــق آن رفتــار کنـــد (تـــوکلی ،1382 ،ص  .)80از نظـــر مایکـــل
کمیـــل نیـــز مردانگـــی مجموعـه از مفاهیمــی اســت کــه در فرآینــد رابطــه مــا با خود
مــان ،بــا دیگــران و بــا دنیــای مــان ســـاخته مــی شــود .مردانگــی شــکل گیــری
اجتامعــی دارد و از ســاختامن زیســت شــناختی مــا منـــی جوشـــد بلکـــه ســاخته
فرهنگ اســت .کمیل معتقد اســـت خشـــونت جنســـیتی از ســـه عامـــل رسچشـــمه
مــی گیــرد:
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 -1قدرت اجتامعی بی تناسب و ناعادالنــه ی مـــردان و در برخـــی مـــوارد اســـتفاد ه
آنهـــا از خشــونت (برضــد زنــان و نیــز برضــد مــردان دیگــر ،خــود شــان ،طبیعــت)...
بـــرای حفـــظ ایـــن قـــدرت یـــا دســت کم تقویت حس قدرت.
 -2احســاس ســزاوار قــدرت و امتیــاز بـــودن کـــه بیشـــر مـــردان آن را تجربــه مــی
کننــد.
 -3مجــاز بــودن اجتامعــی ،حقوقــی و فرهنگــی ارتــکاب خشـــونت جنســـیتی ،کـــه
کــم و بیــش در همــه فرهنــگ هــای مردســاالر وجــود دارد( .تـــوکلی ،ص )82-83
گفتار نزدهم :نظریه انتقال بین نسل ها
بــر اســاس ایــن نظریــه ،کــه بــر پایــه نظریـه یـــاد گیــری اجتمـــاعی اســـتوار اســـت،
افـــرادی کـــه در هنگـــام خورد ســالی در خانواده خشــونت را تجربه مـــی کننـــد یـــا
شـــاهد آن هســـتند ،بـــه احتمـــال زیـــاد در بزرگســالی آن را بــه کار خواهنــد گرفت.
(اســفندآبادی)1382 ،
همچنـــین ،بــر اســـاس نظریـــه یــاد گیــری ،یاد گیــری نقش های جنســیتی نخســت
از طریــق مشـــاهده و ســـپس از راه تقلیـــد صـــورت مــی گیــرد .والدیــن بــرای رفتاری
کــه بــه گــان آنهــا بــا جنســیت کــودک متناســب اســـت بـــه او پـــاداش مــی دهنــد.
والدیــن و بزرگســاالن دیگــر در کنــش متقابــل بــا زن و مــرد میــان آنهـــا فـــرق مـــی
گذارنـــد .کــودک «پــر» یــا «دخــر» بودن را متناســب با رفتـــاری کـــه پـــاداش مـــی
گیـــرد مـــی آمـــوزد و یـــاد مــی گیــرد آن برچســب را به خود هــم بزند و بــرای آن ارزش
مثبــت قایــل شـــود .بنابرایــن نظریـــه ،هویــت جنســیتی پــس از جــا افتــادن رفتــار
مبتنــی بــر نقــش جنســیتی شــکل مــی گیـــرد و ایـــن در ســـن معینی رخ منــی دهد.
(گــرت ،1380 ،ص )35
مبحث سوم :پیامد های خشونت
خشــونت هــا پیامدهــای خطــر ناکــی در پــی دارد کــه در ذیــل بــه طــور خالصــه طــی
چنــد گفتــار بــه بحــث گرفتــه مــی شــود.
گفتار اول :کاهش سالمت زنان
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از آنجایــی کــه ماهیــت خشــونت ،آزار دهنــده اســت ،گاه جســم را تحــت تأثیــر خــود
قــرار داده و ایــن احســاس ناخوشــایند از خشــونت بــا صدمــات جســمی نیــز همــراه
اســت .عــوارض ایــن صدمــات گاهــی تــا ســال هــا همــراه ایــن زنــان بــوده و خواهــد
بــود (رزاقــی وهمــکاران ،1392 ،ص  .)15تــرس ،وحشــت و اضطــراب ،واکنــش
مشــخص زنــان خشــونت دیــده بــوده؛ تنــش همیشــه در آنــان وجــود داشــته ،تنــش
روابــط همــری از جنبــه هــای مهــم پیامــد خشــونت بــوده و بارهــا بــه جنبــه هــای
مختلــف آن پرداختــه شــده اســت فلهــذا خشــونت مــی توانــد پیامــد هــای منفــی در
ســامت جســمی و روحــی زنــان درپــی داشــته باشــد.
گفتار دوم :گسست زنجیرهای خانواده (تأثیر منفی بر فرزندان)
فرزنــدان ،قربانیــان معصــوم اختالفــات خانوادگــی هســتند کــه مشــکالت زیــادی
را در رونــد ایــن تنــش هــا تجربــه مــی کننــد و تــاوان مضاعــف پیامدهــای ایــن
اختالفــات را نیــز مــی پردازنــد .بــه دنبــال خشــونت ،گاهــی کــودکان از حقــوق
اولیــه و طبیعــی ماننــد تحصیــل ،رفــاه نســبی و ...نیــز محــروم مــی شــوند .کــودکان
مــادران مــورد خشــونت ،بــه ســختی بــر درس و یــاد گیــری مترکــز مــی کننــد و
تجربــه مشــکالت یــاد گیــری وافــت تحصیلــی را در پــی خواهــد داشــت( .رزاقــی
وهمــکاران ،1392 ،ص )16
فرزندانــی کــه شــاهد ایــن خشــونت هــا هســتند از لحــاظ عاطفــی آســیب هــای
جــدی مــی بیننــد کــه در زندگــی آن هــا تأثیرمنفــی خواهــد داشــت و ایــن فرزنــدان
همــواره از اســرس رنــج مــی برنــد ،بــه احتــال قــوی ایــن فرزنــدان خــود نیــز در
زندگــی زناشــویی آینــده ایــن خشــونت را بــاز تولیــد خواهنــد کــرد .افرسدگــی،
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،بزهــکاری و فــرار از خانــه در میــان آنــان بیشــر شــایع
اســت .در نهایــت اینکــه فرزندانــی کــه شــاهد خشــونت جســمی و جنســی بــر
مــادران خــود هســتند خــود نیــز مــی تواننــد قربانــی ایــن خشــونتها باشــند،
بررســی هــا نشــان مــی دهــد اغلــب بچــه هایــی کــه شــاهد خشــونت خانگــی بــوده
انــد از عالمئــی رنــج مــی برنــد کــه بچــه هــای خشــونت دیــده جنســی و یــا فیزیکــی
از آن رنــج مــی برنــد ،دخرتانــی کــه در خانــه شــاهد خشــونت هــای پــدر یــا ناپــدری
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خــود علیــه مــادرش بــوده انــد ،بیشــر از دخــران خشــونت ندیــده ،خشــونت را مــی
پذیرنــد .از طــرف دیگــر ،پرسانــی کــه شــاهد خشــونت در خانــواده بــوده انــد ،بعــد از
ازداواج رشیــک زندگــی خــود را مــورد خشــونت فزیکــی و روانــی قــرار خواهنــد داد.
(انصــاری ،1396 ،ص )2
گفتار سوم :ناکامی در نقش همرسی
دشــواری هــای نقــش همــری کــه تغییــر همیشــگی ســبک زندگــی را طلــب مــی
کنــد ،بــر تنــش ،اضطــراب و احســاس از دســت دادن کنــرل زندگــی شــدت مــی
بخشــد .آنــان مــی خواســتند هامننــد ســایر زنــان ،احســاس خوشــبختی داشــته
باشــند ،صفــا و صمیمیــت در زندگــی شــان حاکــم باشــد ،مــورد تکریــم و احــرام
واقــع شــوند .امــا از بیــن رفــن حریــم هــا ،احســاس بدبختــی بــه جــای خوشــبختی،
جایگزینــی احســاس نفــرت از همــر بــه جــای صفــا و صمیمیــت و بــی احرتامــی
هــای مکــرر بــه شــخصیت زن از جملــه ایــن دشــواری هاســت( .رزاقــی وهمــکاران،
 ،1392ص )16
گفتار چهارم :کاهش عزت نفس
خانــه امــن تریــن نهــاد اجتامعــی اســت ،هنگامــی کــه حقــوق زن در نقــش همــر
در ایــن نهــاد مــورد بــی اعتنایــی قــرار گیــرد طبیعــی اســت کــه زن بــه جــای امنیــت
خاطــر و آرامــش ،دچــار هــراس و ناامنــی خواهــد شــد ،و عــزت نفــس او تبدیــل
بــه احســاس حقــارت و بــی ارزشــی مــی شــود و چنیــن زنــی هرگــز قــادر نخواهــد
بــود کــه نقــش مــادری خویــش را کــه نقــش تربیتــی و مدیریتــی در خانــه اســت بــه
درســتی اجــرا کنــد و محیــط خانــواده را از نظــر عاطفــی بــه محیــط گــرم تبدیــل
کنــد( .انصــاری ،1396 ،ص )2
گفتار پنجم :خودکشی و خودسوزی
در اکــر اوقــات زنــان در قبــال خشــونت علیــه خــود ابتــکار هــر گونــه اقــدام و
عکــس العمــل را از د ســت داده و بــه آشــفتگی دچــار مــی گردنــد .تــرس آنــان کــم،
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کــم جنب ـه وسوس ـه ای خطرنــاک را بــه خــود گرفتــه و آنــان را بیشــر بــه تنهایــی و
انــزوا ســوق مــی دهنــد .شــور و عشــق بــه زندگــی در آنــان خامــوش مــی شــود و
گاهــی ممکــن اســت دســت بــه خودکشــی بزننــد .خودکشــی از جملــه ده علــت
اصلــی مــرگ درکشــورهای مختلــف جهــان اســت و ســاالنه بیــش از یــک میلیــون
نفــر در جهــان بــه آن اقــدام مــی کننــد (نــژاد ،1386 ،ص  .)3مهــم تریــن علــل
وانگیــزه هــای خــود کشــی مشــاجره و خشــونت هــای خانوادگــی اســت .درگیــری
هــای خانوادگــی در بــر انگیخــن خودکشــی در بیــن دخــران و زنــان جــوان و
افــراد مســن نقــش آشــکاری داشــته انــد ،طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه زنانــی
كــه از جانــب همــران شــان مــورد خشــونت قــرار مــی گیرنــد پنــج برابــر بیشــر
از ســایر زنــان در معــرض آســیب هــای روانــی و خطــر خــود كشــی و شــش برابــر
بیشــر در معــرض اختــاالت روانــی قــرار دارنــد ،متأســفانه طــی ایــن چنــد ســال
در افغانســتان در میــان جوانــان خــود کشــی زیــاد اتفــاق افتــاده اســت و اگــر
علــل و انگیــزه هــای ایــن خودکشــی هــا بــه درســتی از طــرف کارشناســان بررســی
شــود ،مشــخص خواهــد شــد کــه مهــم تریــن علــل آن ،خشــونت هــای خانوادگــی و
اجتامعــی اســت کــه در حــق آن هــا روا داشــته مــی شــود و قــت آن هــا در برابــر ایــن
خشــونت هــا احســاس عجــز و ناتوانــی مــی کنــد بــه خودکشــی و نابــودی خویــش
دســت مــی زننــد( .انصــاری ،1396 ،ص )3
خودکشــی و اقــدام بــه آن در اجــاس ســازمان جهانــی صحــت در ســال  ،1996بــه
عنــوان یــک چالــش مهــم صحــت عمومــی و رفتــاری ضــد اجتامعــی اعــام گردیــده
اســت (رســتمی ،1394 ،ص  .)375ایــن اصطــاح بــرای اولیــن بــار در ســال 1642
وارد زبــان انگلیســی گردیــد و بــه عنــوان اقــدام آگاهانــه در آزار خــود کــه بــه مــرگ
منتهــی مــی گــردد ،تعریــف شــده اســت( .رضائیــان ،1384 ،ص )1979
دکــر علــی رشیعتــی در کتــاب «زن » یکــی از دالیــل دیگــر خودکشــی را تنهایــی
مــی دانــد (رشیعنــی ،1395 ،ص  ،)100تنهایــی را بزرگرتیــن فاجعــه ی قــرن
تعریــف مــی کنــد .اگــر چــه وی تنهایــی را از بعــد اســتقاللیت و عــدم وابســتگی
غربــی هــا بــه خانــواده و خویشــاوندان تعریــف کــرده اســت ،ولــی مــی تــوان آن را بــه
نحــو دیگــری نیــز تعبیــر منــود .زمانیکــه زنــان و دخــران احســاس مــی کننــد دیگــر
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حامیــت و همراهــی خانــواده و جامعــه را بــا خــود ندارنــد در حقیقــت خــود را تنهــا
مــی بیننــد .بــدون شــک زمانــی کــه زن خــود را در جزیــره ای تنهایــی خویــش ببینــد
دســت بــه خودکشــی مــی زنــد( .طیــب ،1396 ،ص )181
گفتار ششم :عوارض بر جنین
ســامت مــادر و فرزنــد در دوران بــارداری اهمیــت بســزایی دارد وهــر گونــه خشــونت
علیــه زنــان در ایــن دوران پیامدهــای خطرناکــی بــرای ســامتی مــادر و جنیــن دارد.
تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص نشــان مــی دهــد کــه اســرس هــا و
اضطــراب هــای مــادر در دوران بــارداری بــر ســامت جنیــن تأثیــر مســتقیم دارد.
(انصــاری ،1396 ،ص )5
نتیجه گیری
ویژگــی هــای فرهنگــی کــه افغانســتان دارد ،از یــک ســو میــراث ســنت هــای کهــن
و دیرینــه ی مردســاالری اســت کــه در متــام الیــه هــای زندگــی تجربــه مــی شــود و
از ســوی دیگــر بــی نصیــب از ســوغات هــای مــدرن نیــز منانــده اســت .در بخــش
بزرگــی از مناســبات و زندگــی روزمــره مــردم افغانســتان پدیــده هــا و افــکار تــازه
ای کــه معمــوال منشــا بیرونــی دارنــد ،مشــاهده مــی شــود کــه بــه تدریــج روی
زندگــی افــراد جامعــه اثــر گذاشــته و همچنــان مــی گــذارد .در ســنت کهــن و بومــی
افغانســتان تفــاوت هــای جنســی بــه شــکل آشــکاری هــم در حیطــه خصوصــی و هــم
در حــوزه عمومــی وجــود دارد .حاکمیــت ارزش هــای پدرســاالری نهفتــه در بطــن
ســنت فرهنگــی و اجتامعــی سیاســی افغانســتان ،زن هــا را بــه شــدت منــزوی کــرده
اســت ،و بیــرون از حیطــه ی تصمیــم گیــری و نقــش آفرینــی در حــوزه خصوصــی و
عمومــی قــرار داده اســت.
خشــونت علیــه زنــان محصــول ارزش هــای پدرســاالری و توزیــع نابرابــر قــدرت در
خانــواده و جامعــه اســت .نگــرش هــا ،باورهــا و الگوهــای فرهنــگ مذکــور ازمهــم
تریــن عوامــل ســاختاری ،و بســر ســاز تــداوم چرخـه ی خشــونت علیــه زنــان اســت.
خشــونت علیــه زنــان تائیــد نــوع خاصــی از نظــام اجتامعــی و ناشــی از باورهــای
فرهنگــی خــاص اســت کــه زنــان را کــم اهمیــت تــر و کــم ارزش تــر از مــردان مــی
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شــارد و اعتقــاد دارد چنانچــه در ایــن نظــام چالشــی بــه وســیله ی زنــان ایجاد شــود
بایــد بــا آن بــه خشــونت و اقتــدار بــه مقابلــه برخاســت.
امــروزه خشــونت علیــه زنــان بــه موضوعــی بیــن املللــی تبدیــل گردیــده ،انعــکاس
اخبــار مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان در گوشــه و کنــار جهــان بــا توجــه بــه گســره
ی وســیع اطالعاتــی موجــب حســاس ســازی افــکار عمومــی شــده اســت بــدون
شــک کــه ایــن موضــوع مــی توانــد انگیــزه ی بــرای سیاســت گــذاران وتصمیــم
ســازان در ســطح کالن بــرای مبــارزه علیــه خشــونت باشــد .امــا متأســفانه هیچگونــه
آمــار یــا گــزارش رســمی دربــاره ی فراوانــی و نــوع خشــونت و ســوی رفتــار علیــه زنــان
در کشــور موجــود نیســت .از طرفــی ،هنــوز در جوامــع ســنتی قیــود خانوادگــی،
آداب و رســوم و ســنت هــای دیــر پــای اجتامعــی عامــل بســیار مهمــی در جهــت
عــدم ابــراز دادخواهــی زنــان اســت ،تــرس از تنهایــی و از دســت دادن فرزنــدان،
تــرس از عــدم حامیــت هــای قانونــی و اجتامعــی ،تــرس از عــدم تأمیــن نیــاز هــای
اقتصــادی ،فشــار هــای خانــواده و اطرافیــان ،تــرس از رسزنــش بخاطــر گسســن
کانــون خانوادگــی کــه همــواره زنــان مؤظــف بــه حفــظ آن بــه هــر ترتیــب هســتند،
و بســیاری دالیــل دیگــر زنــان را وادار بــه زندگــی در بدتریــن رشایــط مــی کنــد .بــا
درنظرگرفــن ایــن عوامــل پذیــرش خشــونت در انــواع و اشــکال آن از ســوی زنــان
توجیــه مــی گــردد .از ســوی دیگــر ،ســاختارها و عوامــل اقتصــادی ،اجتامعــی،
سیاســی و فرهنگــی بــه صــورت زنجیــری بهــم پیوســته ،ســاختاری را بوجــود مــی
آورنــد کــه در آن ضعــف زنــان در ابعــاد ذکــر شــده بــا ضعــف آنــان در محیــط خانــواده
و عــدم قــدرت و آســیب پذیــری زنــان در کل نظــام اجتامعــی و در مواجــه بــا مــردان
مربــوط شــده و در مجمــوع رشایطــی بــرای زنــان پیــش مــی آیــد کــه آنــان را ناچــار
بــه پذیــرش هــم در خانــه و هــم از ســوی جامعــه مــی ســازد.
پیشنهادات
مهمرتیــن راه کمــک بــه زنــان در مقابــل خشــونت علیــه آنــان ،افزایــش حامیــت های
قانونــی از آنهــا اســت .دولــت بــه عنــوان نهــاد حاکــم بــر نظــم جامعــه بایــد مقــررات
و قوانیــن تنبیــه کننــده بــرای مرتکبیــن خشــونت هــا و ضــع منــوده و از ضامنــت
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اجرایــی باالتــری برخــوردار بــا شــند .در ضمــن بــرای شناســایی بــه موقــع عاملین آن
بایــد تدابیــر خاصــی ســنجیده شــود؛ بایــد اقدامــات سیاســی از طــرف دولــت وجــود
داشــته باشــد تــا بســرهای مســاعدی بــرای اجــرای قوانیــن بیــن املللــی در کشــور
ایجــاد گــردد .چــون معاهــدات حقــوق بــر در اجــرا ناتــوان هســتند الزم اســت تــا
دولــت بــه معاهــدات بیــن املللــی کــه متعهــد شــده اســت عمــل کنــد .در ذیــل بــه
ذکــر چنــد پیشــنهاد پرداختــه مــی شــود؛
ی خانوادهها بهویژه در جوامع کمرت توسعه یافته.
 .1افزایش آگاه 
 .2کمک به زنان و دخرتان برای گزارش دادن خشونتهای خانگی.
 .3گوش دادن به سخنان زنان و دخرتان قربانی خشونت های جنسی.
 .4تبدیل منودن پرسان و مردان جوان به عامالن تغییر.
 .5حفظ حریم خصوصی زنان و دخرتان درخانواده ها.
 .6تطبیق قانون برای کاهش خشونت علیه زنان و دخرتان.
منابع
 -1واقعیــت ،دو هفتــه نامــه تحقیقــی و حقوقــی نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان و
اطفــال ،ســال دوم شــاره  15 ،36قــوس .1389
 -2موســوی ،راحیــل ( .)1393خشــونت علیــه زنــان درافغانســتان ،کابــل ،م ٔوسســه
تحصیــات عالــی اهــل بیــت.
 -3معین ،داکرت محمد ( .)1382فرهنگ فارسی معین ،تهران ،نرش زرین.
 -4طیــب ،عاطفــه ( .)1396ســنگ و ســار درزمینــه خشــونت علیــه زنــان ،چــاپ
اول ،خــزان .1396
 -5آیتی ،عبدالقیوم ،رزنامه افغانستان ما 21 ،عقرب .1381
http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=150396

 -6نــوری ،مهســا ســلامن ( .)1399خشــونت علیــه زنــان وپیامدهــای آن ،تهــران،
نرشســمت.
 -7گــزارش کمیســیون مســقل حقــوق برشافغانســتان ،خشــونت علیــه زنــان ،عوامــل،
زمینههــا و وضعیــت خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان ،حمــل الــی عقــرب .1395
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 -8گــزارش کمیســیون مســقل حقــوق برشافغانســتان ،خشــونت علیــه زنــان
درافغانســتان ،نیمــه نخســت ســال .1392
 -9فاطمــی صــدر ،فیــروزه ،موانــع ارتقــای زنــان در ســطوح مدیریتــی در ســطح
دانشــگاه تهــران ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،تهــران ،دانشــکده مدیریــت،
دانشــگاه تهــران.۱۳۸۰ ،
 -10یــزد خواســتی ،بهجــت ،و حامــد شــیری ،ارزش هــای پدرســاالری و خشــونت
علیــه زنــان ،مطالعــات زنــان ،ســال ششــم ،شــاره ســوم ،زمســتان.۱۳۸۷
 -11اعــزازی ،شــهال ( .)1380خشــونت خانوادگــی یــا زنــان کتــک خــورده ،تهــران،
نــر ســالی.
 -12یعقوبــی ،علــی و رئوفــی ،لیــا ( .)1392بررســی عوامــل اجتامعــی م ٔوثــر بــر
میــزان خشــونت علیــه زنــان مطالعــات علــوم اجتامعــی ایــران ،ســال دهــم ،شــاره
ســی و نهــم ،زمســتان .1392
 -13همتــی ،رضــا ( .)1383بررســی عوامــل مؤثــر بــر خشــونت مــردان علیــه زنــان،
مطالعــه مــوردی خانــواده هــای
تهرانی ،مجله فصلنامه رفاه اجتامعی ،سال سوم ،شامره دوازده.
 -14شــادمانی ،مهدیــه فصلنامــه مطالعاتــی صیانــت ازحقــوق زنــان ،پژوهشــگاه
علــوم انســانی ،تهــران.1396 ،
 -15ســاروخانی ،باقــر ( .)1376طــاق پژوهشــی در شــناخت واقعیــت وعوامــل آن،
تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران ،چــاپ دوم.
 -16آبــوت ،پالمــا و کلــر واالس ( .)1380جامعــه شناســی زنــان ،ترجمــه منیــژه نجــم
عراقــی ،تهــران ،نــر نی.
 -17صدیــق رسو ســتانی ،رحمــت اللــه ( .)1389جامعــه شــنا ســی انحرافــات
اجتامعــی ،تهــران ،نــر ســمت.
 -18کاوه ،علــی احمــد و همــکاران ( .)1395خیابــان هــای ناامــن و گفتــه هــا
زنــان ،هــرات ،نــر افغــان آزمــا.
 -19فــروم ،اریــک ( .)1387دل آدمــی و گرایشــش بــه خیــر و رش ،ترجمــه گیتــی
خوشــدل ،تهــران ،نــر پیــکان .
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 -20باتلر ،جودیت ( .)1386آشفتگی جنسیتی ،ترجمه امین قضایی.
 -21ازغــدی ،حســن پــور ،ســیده بتــول و همــکاران ( .)1389خشــونت خانگــی
علیــه زنــان :مــروری برنظریــه هــا ،میــزان شــیوع وعوامــل م ٔوثــر بــر آن ،نرشیــه علمــی-
پژوهشــی دانشــکده پرســتاری ومامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی وخدمات بهداشــتی
درمانــی شــهید بهشــتی ،دوره  ،21شــاره .73
 -22فتاحیــان ،مریــم ( .)1396بررســی علــل جهانــی افزایــش خشــونت ســایربی
علیــه زنــان ،فصلنامــه علمی-حقوقــی قانــون یــار ،دوره ســوم.
 -23دورانــت ،ویــل ( .)1373لــذات فلســفه ،ترجمــه عبــاس زریــاب ،تهــران،
انتشــارات علمــی فرهنگــی.
 -24احســانی ،قاســم ( .)1386چــراغ راه زندهگــی کلــات الهــام بخــش بــزرگان و
مشــاهیر جهــان ،تهــران ،انتشــارات علمــی.
 -25صادقــی ،ســهیال ،رضورت نظریــه پــردازی در حــوزه مســائل زنــان از تحقیــق تــا
نظریــه ،ایــران پــرس ،ســال .1389
 -26رئیســی ،جــال ( .)1382جوانــان و ناهنجــاری هــای رفتــاری ،فصلنامــه علــوم
اجتامعــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایی ،شامره .21
 -27گیدنــز ،آنتونــی ( .)1389جامعــه شناســی ،ترجمــه حســن چاوشــیان ،تهــران،
نــر نــی.
 -28ســلیمی ،علــی و محمــد داوری ( .)1386جامعــه شناســی کجــروی ،قــم،
پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه.
 -29محمــدی ،فایــزه و میرزایــی ،رحمــت ( .)1391بررســی عوامــل اجتامعــی موثــر
بــر خشــونت علیــه زنــان ،دانشــگاه پیــام نــور.
 -30مشــکاتی ،محمــد و زهــرادات مشــکاتی ( .)1381ســنجش تأثیــر عوامــل
درونــی و بیرونــی خـــانواده بـــر بزهــکاری نوجوانــان ،مجلــه انجمــن جامعه شناســی،
دوره چهــارم ،شــاره .2
 -31بســتان ،حســین ( .)1382کارکردهــای خانــواده از منظــر اســـام و فمینیســـم،
مجموعـــه مقـــاالت حـــوزه ودانشــگاه ،سال نهم ،شــاره .35
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 -32توکلــی ،نیــره ( .)1382هویــت جنســی همــران و خشــونت برضــد زنــان
درخانــواده ،پایــان نامــه دکــری دانشــگاه آزاد اســامی ،تهــران.
 -33شــمس اســفندآبادی ،حســن و ســوزان امامــی پــور( ،)1382بررســی میــزان
رواج هم ـرآزاری و عوامــل م ٔوثــر بــر آن ،فصلنامــه پژوهــش زنــان ،شــاره .82
 -34گــرت ،اســتفانی ( .)1380جامعــه شناســی جنســیت ،ترجمــه کتایــون بقایــی،
تهران.
 -35رزاقــی ،نغمــه وهمــکاران ،پیامدهــای خشــونت علیــه زنــان در خانــواده ،مجلــه
زنــان مامــای ونازایــی ایــران ،دوره شــانزدهم ،شــاره چهــل و چهــارم ،ســال .1392
 -36انصاری ،قربان علی.)1396( ،
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?postid=141790

 -37نیک نژاد ،دکرت مجید .)1386( ،خودکشی ،دانشگاه علوم پزشکی الربز.
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چکیده
زنــان در جهــان معــارص بخاطــر برابــری حقــوق شــان
مبــارزات دادخواهانــه ای دشــواری را انجــام دادنــد کــه
در نتیجــه آن یــک صــد ســال قبــل ســازمان ملــل متحــد
و یونیســکو روز هشــت مــارچ را روز جهانــی زن مســمی
منودنــد .ولــی زنــان امــروز هــم بــا مشــکالت فراوانــی
سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی دســت بــه گریبــان
انــد و هنــوز جلــوه هــای آشــکار از تبعیــض و ســتم
جنســی بــر زنــان مســتولی اســت .متــام ایــن نابســامانی
هــا ســتم و اســتثامر و از جملــه ســتم جنســی ریشــه
درسیســتم غیرعادالنــه نظــام هــای سیاســی و اجتامعی
و بنیادهــای فکــری آن دارد .زنــان بطــور عــام در بســر
اجتامعــی همســان در افــکار تاریــک اندیشــانه قــرون
وســطایی و عقــب مانــده قــرار دارنــد و زیــر تیــغ تبعیــض
جنســی قــرار گرفتــه انــد کــه عــاوه برســتم جنســی از
ســتم مضاعــف رنــج مــی برنــد.
خشــونت علیــه زنــان یکــی از جدیدتریــن اشــکال
نقــض حقــوق بــر اســت کــه موجــب نقــض پایــدار
حقــوق شــخصی و پایــال شــدن ارزش انســانی زنــان
مــی شــود .و ایــن مــوارد در قوانیــن افغانســتان و اســناد
بیــن املللــی حقــوق بــر بــه طــور جــدی مطــرح گردیــده
اســت کــه در ایــن راســتا جنبــش هــا و نهادهــای مختلف
تالشهــای فــراوان منــوده تــا از حقــوق زنــان بــه عنــوان
بــر دفــاع منایــد از جملــه جنبــش فمنیســم بــا تــاش و

فــروزان محمــدی متولــد
ســال  ۱۳۷۶دانــش آموختــه
ای حقــوق و علــوم سیاســی-
دانشــگاه نــارص خــرو-
والیــت دایکنــدی اســت .بانــو
محمــدی یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
او بــه مــدت چهــار ســال
بحیــث معلــم در لیســه نســوان
چهارصــد خانــه تدریــس منــوده
و همچنــان در کمیســیون
مســتقل انتخابــات بــه حیــث
رئیــس محــل ایفــای وظیفــه
منــوده اســت .برعــاوه بــه
مــدت چهــار ســال در دانشــگاه
نــارص خــرو بــه حیــث مدیــر
اجرائیــه و مونوگــراف هــا
ایفــای وظیفــه منــوده اســت.
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کاوشــهای زیــادی کــه بــرای تأمیــن حقــوق زنــان در همــه عرصه¬هــای اجتامعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی انجــام دادنــد ،تأثیــرات عمیــق بــر گفتــان¬ هــای
سیاســی و حقوقــی جهــان گذاشــتند .در حالیکــه در طــول تاریــخ نســبت بــه زنــان
بــا دیــد منفــی نگرســته مــی شــد ،بــه همیــن خاطــر اکــرا ً حقــوق آنهــا مــورد تعــرض
قــرار گرفتــه انــد ،نــه تنهــا مــورد تعــرض قــرار گرفتــه بلکــه زنــان از حقــوق حیاتــی
شــان محــروم بودنــد ،حقوقــی چــون آزادی بیــان ،آزادی شــغل ،آزادی رفــت و آمــد،
آزادی اندیشــه وغیــره ولــی بــا بــه وجــود آمــدن حقــوق بــر و تغیــرات کلــی در
ســاختارهای نظام¬هــای دیکتاتــوری و اســتبدادی دنیــا فضــای اجتامعــی کمــی
بهــر بــرای زنــان مهیــا گردیــد ،تــا بــه عنــوان بــر از حقــوق و امتیــازات اساســی
خویــش برخــوردار شــوند.
جایــگاه زنــان در قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان ،قانــون جــزاء و قانــون اساســی
افغانســتان بنابــر مــاده  ۲۲قانــون اساســی افغانســتان ،بــا مــردان برابــر اســت و
هیــچ گونــه تبعیــض وجــود نــدارد .همچنــان قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان بــرای
حامیــت از حقــوق زنــان ،عــدم خشــونت علیــه زنــان و حامیــت از زن معــروض بــه
خشــونت از جملــه اهــداف ایــن قانــون مــی باشــد.
واژه گان کلیدی :تبعیض ،حقوق زنان ،حقوق برش
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مقدمه
هــر چنــد زنــان در بیشــر جوامــع بــه پیرشفــت هــای مهمــی نایــل شــده انــد امــا
هنــوز هــم تقریبـاَ در همــه جــا بــرای مســائل مربــوط بــه زنــان اولویتــی ثانــوی اعطــا
مــی شــود .بســیاری از متخصصیــن و کار شناســان معتقدنــد کــه تاثیــر حیاتــی
تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر و تعهــد حکومــت هــا و کشــورها در جهــت
اجــرای مفــاد آن؛ در رونــد حیــات جمعــی و وضعیــت هــای سیاســی و اجتامعــی
انســانها امــری غیــر قابــل انــکار مــی باشــد و ایــن اعالمیــه نخســتین قانــون بیــن
املللــی بــه شــار مــی رود کــه تعــداد قریــب بــه اتفاقــی از دولــت هــای عضــو م ٔوظف
شــده انــد تــا قوانیــن داخلــی خــود را مطابــق بــا ایــن اعالمیــه ،و یــا بــه گونــه ای کــه
بــا آن در تعــارض نباشــد ،تنظیــم منایــد .زیــرا جهانــی شــدن رعایــت حقــوق بــر
هنگامــی ممکــن خواهــد بــود کــه ایــن اعالمیــه ،در ســطوح داخلــی و ملــی کشــورها
نیــز رعایــت گــردد؛ در غیــر ایــن صــورت مســأله حقــوق بــر در ســطح شــعارهای
بــدون ضامنــت اجرایــی باقــی خواهنــد مانــد.
هــر چنــد افغانســتان نیــز ماننــد بســیاری از کشــورها خــود را ملــزم بــه رعایــت
ایــن اعالمیــه مــی دانــد ،امــا بــا گذشــت بیــش از نیــم قــرن از تصویــب اعالمیــه
جهانــی حقــوق بــر ،مــردم افغانســتان پــس از ســپری منــودن تحــوالت ،چالــش
هــا و تغییــرات سیاســی – اجتامعــی بســیار وحتــی پــس از تصویــب قانــون اساســی
جدیــد و تأکیــد آن بــر حقــوق زنــان ،هنــوز هــم اجرایــی منــودن مفــاد آن در کشــور
بــا چالــش هــای جــدی رو بــه رو مــی باشــد کــه بخشــی از آن بــه عرصــه معرفتــی و
ذهنــی جامعــه ،و باورهــای کــه نســل بــه نســل بــه عنــوان باورداشــت هــای ســنتی
ریشــه دار در جامعــه وجــود داشــته و بــاز تولیــد شــده اســت مربــوط مــی شــود و
بخــش دیگــری از چالــش هــا بــه وضعیــت سیاســی واجتامعــی ،اســتبداد تاریخــی و
سیاســی و عقــب ماندگــی اجتامعــی افغانســتان ارتبــاط دارد ،مشــکالتی کــه واقعـاً
در مســیر توســعه حقــوق بــر در افغانســتان چالــش بــر انگیــز شــده انــد.
ازآنجایکــه افغانســتان یــک جامعــه مردســاالر ،ســنتی و بســته اســت دیدگاههــا،
رفتــار اجتامعــی ،سیاســی و حقوقـی شــهروندان شــان نیــز بــه هــان منــوال اســت.
در چنیــن جوامــع رفتارهــای افــراد تبعیـض آمیــز و یکجانبــه اســت .همیشــه مــردان
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تصمی ـم گیرنــده اصلــی محســوب مــی شــود وزنــان از هیچگونــه حقــی برخــوردار
نیســتند ،چــون دیــدگاه افــراد جامعــه نســبت بــه زنــان کامـاً بســته و منفــی اســت.
جامعــه بــا تکیــه بـه رســم غلــط و نادرســت از حقــوق زن در متــون حقوقــی ،برعکــس
جلــوه دادن حقــوق مانعــی بــرای آگاهــی زنــان از حقوقشــان ســاخته انــد .درحالیکــه
حقــوق بنیادیــن و آزادیهــای فــردی در نظامهــای حقــوق جدیــد یکــی از مباحــث
جدیــد و مــدرن محســوب مــیگــردد ،در جامعــه افغانســتان ایــن حقــوق و آزادی
هــا بــرای اکرثیــت شــهروندان میــر منــیگردیــد تــا اینکــه نظــام سیاســی مبتنــی
بــر قانــون اساســی شــکل نگرفتــه بــود .حقــوق یــک اکرثیــت خامــوش جامعــه
کــه عبــارت از زنــان مــی باشــند پایــال مــیگردیــد .بعــد از شــکلگیری نظــام
جدیــد سیاســی مبتنــی بــر قانــون اساســی زنــان بهعنــوان نیمــی از پیکــر جامعــه،
در قانــون اساســی و ســایر قوانیــن افغانســتان دارای حقــوق ،مزایــا و امتیــازات
شــهروندی گردیدنــد.
در ایــن مقالــه تــاش شــده تــا بــا اســتفاده از روش کتابخانــه ای و تحلیلــی-
توصیفــی و بــا مطالعــه منابــع و قوانیــن مرتبــط ،حقــوق بــری زنــان در قوانیــن
داخلــی افغانســتان و اســناد بیــن املللــی بــه بحــث و بررســی گرفتــه شــود .اینکــه
زنــان بــه طــور کلــی بــه عنــوان نــوع بــر و هــم چنــان بــه طــور خــاص بــه عنــوان
زن چــی حقوقــی دارد؟ کــدام قوانیــن و اســناد ایــن حقــوق را تضمیــن کــرده؟ چــی
موضوعــات و مســائل باعــث شــد کــه رضورت بــه رســمیت شــناخنت ایــن حقــوق
در قواینیــن حــس شــود؟ و قانومننــد کــردن ایــن حقــوق چقــدر م ٔوثــر بــوده؟ از
موضوعاتــی اســت کــه در ایــن تحقیــق تــاش شــده بــه آن پرداختــه شــده و پاســخ
داده شــده شــود.
مبحث اول :حقوق برش و حقوق زن
مفاهیــم چــون حقــوق بــر ،حقــوق زنــان و تبعیــض در ادوار مختلــف تاریخــی از
جایــگاه ویــژه برخــوردار بــودهانــد .امــا بیشــرین دغدغــه و کنجکاویهــا دربــاره
اینگونــه مفاهیــم چــون حقــوق زنــان ،منــع تبعیــض علیــه زنــان در عــر جدیــد بــا
بــه وجــود آمــدن ســازمان حقــوق بــر ذهــن دانشــمندان ،حقوقدانــان و سیاســیون
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را بــه خــود جلــب کــرد ،و بــا تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر در پاریــس
توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال  ۱۹۴۸بــه اوج خــود رســید و
بــه رســمیت شــناخته شــد.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم مــا شــاهد آن هســتیم کــه ایــن مفاهیــم در اســناد بیــن
املللــی و قوانیــن اساســی داخلــی نظــام هــای حقوقــی نیــز گنجانیــده شــده اســت.
همینطــور کنوانســیون هــای مختلــف در رابطــه بــه منــع تبعیــض علیــه زنــان و دفــاع
از حقــوق زنــان ارائــه گردیــده اســت.
گفتار اول :حقوق برش
الف) تعریف لغوی و اصطالحی حقوق برش
حقــوق در لغــت بــه معنــی جمــع حــق ،راســتیها ،درســتیها ،و در فارســی بــه
معنــی دســتمزد مــی باشــد .حقــوق بــر در لغتنامــه دهخــدا چنیــن معنــا گردیــده
اســت :حقــوق بــری یعنــی داد یــک هومنــی در منشــور حقــوق بــر بــه معنــی
دادنامــه هومنــی آمــده اســت .در اصطــاح حقــوق بــر عبــارت از مجموعــه قوانیــن،
قواعــد و رســوم الزم االجرایــی اســت کــه بــه منظــور اســتقرار نظــم در جوامع انســانی
وضــع یــا شــناخته شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر حقــوق بــر مجموعــه حقــوق و
اختیاراتــی اســت کــه بــه یــک شــخص بــه عنــوان انســان و بــدون در نظــر گرفــن
نــژاد ،ملیــت ،تابعیــت ،یــا جنــس داده مــی شــود.
ب) تعریف سیاسی حقوق برش
حقــوق بــر در دو بعــد اســتقاللیت در آزادی و آزادی در مشــارکت موضوعیــت پیــدا
مــی کنــد کــه ایــن دو مفهــوم قــرار ذیــل بررســی مــی گــردد .مفهــوم اول ،کــه از آن
تحــت عنــوان آزادی اســتقالل یــاد مــی شــود ،در قلمــرو اســتقالل فــردی و خــارج
از اجبــار و الــزام اجتامعــی و بــه دور از انقیــاد و تابعیــت سیاســی قــرار مــی گیــرد.
برایــن اســاس ،فرمــان روایــان ،حــق محــدود ســاخنت حقــوق و آزادی افــراد را دارنــد،
ایــن مفهــوم مرتبــط بــا اندیشــه آزاد گــرای جــان الک در قــرن هجدهــم و اندیشــه
فردریــک هایــک ،در زمــان حــارض مــی باشــد.
مفهــوم دوم ،عبــارت از آزادی  -مشــارکت اســت کــه براســاس آن ،هریــک از افــراد
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حــق مشــارکت آزادانــه در ادارۀ امــور عمومــی و مدیریــت اساســی ،بــدون هرگونــه
فشــار اجتامعــی دارا هســتند .ایــن مفهــوم مرتبــط بــا اندیشــه مردم ســاالری مشــهور
ژان ژاک روســو مــی باشــد .ازآن جــا کــه متــام برشیــت بــا حقــوق برابــر بــه دنیــا مــی
آینــد ،از حیــث نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان و دیــن و از نظــر سیاســی ،بــرای جامعــه
داخلــی و بیــن امللــل مــورد احــرام مــی باشــند .حقــوق بنیادیــن از حقــوق اولیــه
یــک انســان بــه عنــوان عضــوی از جامعــه جهانــی صحبــت مــی کنــد ،حــق حیــات و
حــق آزادی از حقــوق ابتدایــی انســان مــی باشــد.
ج) تعریف حقوقی حقوق برش
حقــوق بــر عبــارت از مجموعــه امتیــازات متعلــق بــه افــراد یــک جامعــه و مقــرر
در قواعــد موضوعــه اســت کــه افــراد ،بــه اعتبــار انســان بــودن و در روابــط خــود بــا
دیگــر افــراد جامعــه و بــا قــدرت حاکــم ،بــا تضمینــات و حامیــت ¬هــای الزم ،از آن
بــر خــوردار مــی باشــد .مجموعــه قواعــد و ســاز کار هــای موجــود در نظــام حقوقــی
بیــن املللــی کــه موضــوع آن فــرد و غایــت آن ،حامیــت از حقــوق و آزادی هــای
اساســی وی در هنــگام صلــح یــا جنــگ اســت را مــی¬ تــوان حقــوق بیــن امللــل
بــر نامیــد .گاهــی ترجیــح داده مــی شــود کــه ایــن مفهــوم بــا مصادیــق خــود مثــل
حــق آزادی بیــان ،حــق آمــوزش ،حــق صلــح و حــق عــدم تهاجــم بــه غیــر نظامیــان
تعریــف شــود.
در مفهــوم حقــوق بــر تعریــف واحــدی ارائــه نشــده و توافقــی در ایــن مــورد وجــود
نــدارد ،بــه بیــان کلــی حقــوق بــر ،حقــوق بنیادیــن و انتقــال ناپذیــری اســت کــه
بــرای حیــات نــوع بــر بنیادیــن تلقــی مــی شــود ،یعنــی مجموعــه ای از ارزش هــا،
مفاهیــم ،اســناد و ســاز کارهــای اســت کــه موضــوع شــان حامیــت از مقــام و منزلــت
و کرامــت انســانی اســت .هــدف و غایــت حقــوق بــر تضمیــن حقــوق بنیادیــن افراد
بــوده و حقــوق بــر دنبــال اعطــاء حقــوق مشــخص افــراد مــی باشــد و منظــور از
حقــوق بنیادیــن افــراد هــان حقــوق و آزادی هــای فــردی اســت کــه آنهــا عبارتنــد
از :حکومــت قانون-عادالنــه ،آزادی هــای بیــان و اجتامعــات ،مصؤنیــت جــان و
مــال و آزادی هــای ویــژه ای چــون حقــوق اقتصــادی ،مصؤنیــت از تبعیــض و حقــوق
بیگانــگان بــا متــام زیــر شــاخه هــا و چهارچــوب هــای منطقــی اجرایــی موجــود
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ضامنــت اجــرای آنهــا اســت .حقــوق بــر بارهــا تعریــف و بــاز تعریــف شــده اســت
و در هــر دوره ،مکتــب و صاحــب نظــری از منظــر خــود بــه ایــن موضــوع نگریســته
و آنــرا تبییــن کــرده اســت .اگــر چــه برخــی صاحــب نظــران ،حقــوق بــر فعلــی را
«حاصــل تفــوق و نفــوذ فلســفه و اندیشــه هــای غربــی» در ایــن زمینــه مــی داننــد
ولــی بایــد اذاعــان منــود کــه رشــد و شــکوفایی چنیــن اندیشــه هایــی از بنیادهــای
فرهنگــی ســایر ملــل ،مذاهــب و مکاتــب بهــره بــرده اســت ،بــه همیــن دلیــل اســت
کــه اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر مصــوب  ۵۱عضــو ســازمان ملــل بــا فرهنــگ هــا
و نظریــات گوناگــون اســت و دو میثــاق بیــن املللــی حقــوق بــر و پروتــکل هــای
اختیــاری حقــوق مدنــی وسیاســی بــا اعتقــادات ادیــان و مکاتــب تــا حــدود زیــادی
هــم خوانــی و همراهــی دارد بــه همیــن دلیــل بــا قاطعیــت مــی تــوان گفــت :حقــوق
بــر امــروزی تلفیقــی از اعتقــادات و ارزش هــای مربــوط بــه نــوع بــر از گذشــته
تــا بــه امــروز بــوده اســت.
(امیرساعد:
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%B%8C%

)D8%B
مفهــوم حقــوق بشــر بــه عنــوان مجمومــه حقوقــی کــه انســان هــا صرفـا ً بــه حکــم انســانیت خــود
از آن برخــوردار انــد ،در قــرن هفدهــم شــیوع یافــت و جانشــین مفهــوم قدیمــی تــر «حقــوق
طبیعــی» شــد کــه انســان هــا بــه حکــم «قانــون طبیعــی» از آن بهــره منــد بــه شــمار مــی رفتنــد.
مفهــوم حقــوق بشــر بــه مفهومــی گســترده تــر از حقــوق طبیعــی بــه کار رفــت ،تــا حقوقــی را
نیــز در بــر بگیــرد کــه نمــی تــوان بــه ســهولت طبیعــی شــمرد ،بلکــه تنهــا در جامعــه و دولــت
پدیــدار مــی شــوند .بــه نظــر بســیاری از هــواداران دموکراســی ،حقــوق بشــر بــه ایــن معنــی
جوهــر دموکراســی را تشــکیل مــی دهــد .مبانــی دیگــر دموکراســی مث ـاً مشــارکت عمومــی و
حکومــت اکثریــت در دوران مــا قبــل مــدرن ریشــه داشــتند ،امــا مفهــوم حقــوق بشــر جدیــد بــر
خواســته از شــرایط عصــر مــدرن بــود .در عصــر مــا قبــل مــدرن معمــوالً آمــوزه هــای سیاســی
و اخالقــی بــر وظایــف و تکالیــف فــرد تأثیــر مــی گذاشــتند .البتــه ســابقه تاریخــی مفهــوم قدیمــی
طبیعــی بــه فالســفه رواقــی یونــان باســتان بــاز مــی گــردد کــه بــه حقــوق طبیعــی و یکســان همــه
آدمیــان بــاور داشــتند .بــه نظــر آنهــا حقــوق طبیعــی ناشــی از قوانیــن تغییــر ناپذیــر طبیعــت بــود.
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ایــن حقــوق بشــر همــان مفهومــی اســت کــه مرزهــا را در نــور دیــده و ســخن از جهــان شــمولی
« »universalityآن اســت کــه از قواعــد بنیادیــن حقــوق بشــر« »Noyaudarرا بــه ماننــد
قواعــد آمــره « »Jus cingensیــاد مــی کنــد و تخطــی از آن موجــب مســئولیت دولــت هــا از
توصیــه و پرداخــت غرامــت تــا اقــدام نظامــی مــی گــردد.

پــس از اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،نظام¬هــای متعــددی بــرای صیانــت و اجــرای
هــر چــه بهــر حقــوق بــر تدویــن گردیــده ،کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر (۴
نوامــر )۱۹۵۰منشــور ســازمان کشــورهای آمریکایــی ( )۱۹۴۸کــه بــه اختصــار بــه
مسـأله حقــوق بــر پرداختــه شــده و منشــور آفریقایــی حقــوق بــر ( )۱۹۸۱منونــه
هــای بــارزی از ایــن دســت مــی باشــد .بــه دنبــال اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر،
مفهــوم آن توســعه یافتــه و حقــوق بیــن امللــل بــر مبنــای فــرد گرایــی ،توســعه و
تدویــن مــی یابــد .بنابرایــن مســأله حقــوق بــر مهــم تریــن تحــول حقــوق بیــن
امللــل در قــرن بیســتم مــی باشــد .حقــوق بــر رابطــه انســان (امــروز حتــی گــروه
هــا) را بــا دولــت و نهــاد هــای وابســته بــه دولــت را مــاک قــرار داده و آنــرا تنظیــم
مــی منایــد ،از افــراد و یــا گــروه هــا در مقابــل دولــت حامیــت کــرده و رعایــت حقــوق
آنهــا را از ســوی دولــت و یــا نهادهــای وابســته بــه دولــت مــی خواهــد .بــر اســاس
قواعــد و مقــررات حقــوق بــر ،انســانها اصــوالً حــق دارنــد نــه تکلیــف .تکلیــف بــر
عهــده ای دولتــی اســت کــه ملــزم بــه رعایــت حقــوق بــر اســت .ایــن حقــوق همــه
افــراد انســانی را رصف نظــر از رنــگ ،نــژاد ،جنــس ،مذهــب و ...در همــه زمــان هــا،
مــکان هــا و تحــت هــر رشایطــی زیــر چــر حامیــت خــود قــرار مــی دهــد.
)(www.pajoohe.com

مفهــوم مــورد نظــر نگارنــده در رابطــه بــه حقــوق بــر هــان حقــوق بنیادیــن مــی
باشــد کــه فــرد از آن برخــوردار اســت یعنــی؛ حــق زندگــی منــودن ،آزادی بیــان ،آزادی
اعتقــادات ،حــق تعییــن رسنوشــت ،عدالــت اجتامعــی ،حــق مشــارکت سیاســی،
برابــری جنســیتی و غیــره همــه ایــن مفاهیــم ،مفهــوم حقــوق بــر را مــی ســازند.
گفتار دوم :حقوق زنان
زنــان کــه نیمــی از پیکــر جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد متأســفانه در نظــام هــای
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حقوقــی قدیــم از حقــوق و مزایــای بنیادیــن برخــوردار نبودنــد .زن از ایــن مظهــر
محبــت ،صــر و بــرد بــاری ،ایثــار و فــدای کاری روح لطیــف و قلــب مــاال مــال از
عشــق و عاطفــه ،کــه بــه زندگــی زینــت و صفــا مــی بخشــد ،در پهنــه زندگــی همــراه
و همــراز مــرد مــی باشــد.
امــا زنــان همــواره از حقــوق بــری خــود محــروم بــوده اســت .ایــن قــر از جامعــه
وضعیــت زندگــی شــان بســیار رقــت بــار و رنــج آورمــی باشــد زنــان از ابتدایــی تریــن
حقــوق انســانی شــان محــروم هســتند .در اکــر جوامــع ماننــد افغانســتان دخــر از
بــدو تولــد بــا بــی مهــری وعــدم اســتقبال خانــواده روبــرو مــی شــود ،برخــی بخاطــر
تولــد دخــر از خانــه قهــر مــی کننــد و بــرای تولــد دخــر ،کســی خوشــحال منــی
شــود .در طــول تاریــخ از تحجــر و افــکار قــرون وســطایی و فرهنــگ قبیلــه ای بــر زن
ســتم روا داشــته شــده اســت ،دیــدگاه افــراد جامعــه نســبت بــه حقــوق و نقــش زنــان
دراجتــاع کام ـاً منفــی و بــد بــوده و زنــان بــه عنــوان جنــس دوم در پشــت دیــوار
خانــه هــا محبــوس مــی شــدند.
اگــر چــه ایــن وضعیــت بــه آرامــی بــا تــاش جنبــش زنــان در افغانســتان ،پیرشفــت
کشــور بــا کمــک جامعــه بیــن املللــی در حــال بهبــود اســت .ولــی بــا رشــد علــم
و شــکل گیــری نظــام هــای سیاســی مبتنــی بــر قانــون اساســی و شــگوفایی
علمــی و قانــون مــداری نظــام هــای سیاســی زنــان نیــز هامننــد مــردان دارای
حقــوق و وجایــب گردیدنــد .زیــرا در مــاده  33قانــون اساســی افغانســتان آمــده
اســت کــه اتبــاع افغانســتان حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن را دارا مــی
باشــند ،ایــن موضــوع بیــان گــر ایــن اســت کــه زنــان نیــز مــی تواننــد هامننــد
مــردان در انتخابــات رشکــت کننــد و حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن را
دارا مــی باشــند .رشایــط و طــرز اســتفاده از ایــن حــق توســط قانــون تنظیــم مــی
گــردد همینطــوردر مــاده  22قانــون اساســی افغانســتان آمــده اســت :هــر نــوع
تبعیــض و امتیــاز بیــن اتبــاع افغانســتان از جملــه زنــان ممنــوع مــی باشــند :اتبــاع
افغانســتان اعــم از زن و مــرد در برابــر قانــون دارای حقــوق و وجایــب مســاوی مــی
باشــند (مــاده  ،22قانــون اساســی )۱۳۸۲ ،و حقوقــی ازیــن ســان بــرای زنــان در
قوانیــن تضمیــن شــده اســت.
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 .1حقوق اجتامعی زنان
زنــان در جهــان معــارص بخاطــر برابــری حقــوق شــان مبــارزات دادخواهانــه دشــواری
را انجــام دادنــد کــه در نتیجــه آن یــک صــد ســال قبــل ســازمان ملــل متحــد و
یونیســکو روز هشــت مــارچ را روز جهانــی زن مســمی منــود .ولــی زنــان امــروزه بــا
مشــکالت فــراوان سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی دســت بــه گریبــان انــد و هنــوز
جلــوه هــای آشــکاری از تبعیــض و ســتم جنســی بــر زنــان مســتولی اســت .متــام این
نابســامانی ها ،ســتم و اســتثامر از جمله ســتم جنســی ریشــه درسیســتم غیرعادالنه
نظــام هــای سیاســی و اجتامعــی و بنیادهــای فکــری آن دارد .زنــان بطــور عــام در
بســر اجتامعــی همســان در افــکار تاریــک اندیشــانه قــرون وســطایی و عقــب مانــده
قــرار دارنــد و زیــر تیــغ تبعیــض جنســی قــرار گرفتــه انــد عــاوه برســتم جنســی
از ســتم مضاعــف رنــج مــی برنــد .تجلیــل از روز هشــتم مــارچ در کشــور عزیــز مــا
افغانســتان نیــز در مراحــل معیــن از تاریــخ صــورت گرفتــه اســت هــرگاه نقــش شــیر
زنــان حامســه آفریــن درعرصــه هــای پیــکار در میایــد نــرد تــا درهــم شکســن حلقــه
هــای نظــام بــر ،بــر منشــانه ،اســتبدادی ،زن ســتیزانه و مبــارزه در راه رهایــی ،آزادی
و حقــوق زن در جامعــه مــا مطــرح باشــد ،مــی تــوان از ده هــا زن مبــارز و پیــکار
جــوی دیگــر یــاد منــود کــه تــا امــروز شــجاعانه و دالورانــه از حقــوق خویــش در برابــر
ســیاه تریــن و وحشــی تریــن نیروهــای تروریســت و بنیادگــرای جامعــه بــه مبــارزه
برخاســته انــد و ایــن درخشــش زیبــای برابــری و رهایــی را تــا قلــه هــای شــامخ
پیــروزی در اهتــزاز در آورده انــد.
مــاده پنجــم کنواســیون بیــن املللــی منــع کلیــه تبعیــض علیــه زنــان در زمینــه
حقــوق اجتامعــی زنــان آمــده اســت؛ «دول عضــو کیلــه اقدامــات مناســب در زمینــه
هــای زیــر را بــه عمــل مــی آورنــد:
 تعدیــل الگوهــای اجتامعــی و فرهنگــی رفتــار مــردان و زنــان بــه منظــور از میــانبرداشــن تعصبــات و کلیــه روش هــای ســنتی وغیــره کــه برتفکــر پســت نگــری یــا
برترنگــری هــر یــک از دو جنــس و یــا تــداوم نقــش هــای کلیشــه ای بــرای مــردان و
زنــان اســتوار باشــد.
 -حصــول اطمینــان از ایــن کــه آمــوزش خانــواده هــا شــامل درک صحیــح از وضعیــت
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مــادری بــه عنــوان یــک وظیفــه اجتامعــی وشناســای مســئولیت مشــرک زنــان و
مــردان در پــرورش و تربیــه کــودکان خــود مــی باشــد ،بــا ایــن اســتنباط کــه منافــع
کــودکان در متــام مــوارد در اولویــت قــرار دارد.
 .2حقوق سیاسی زنان
در رابطــه بــا وضعیــت زنــان در رشایــط فعلــی ،واقعیــت ایــن اســت کــه در کشــور
مــا تــا آنجــا کــه مربــوط بــه قانــون مــی شــود ،فعالیــت هــای سیاســی زنــان چنــدان
محدودیتــی نــدارد زیــرا از نظــر قانــون حقــوق سیاســی ایشــان بــا متــام ابعــاد خــود
یعنــی چــه در زمینــه رأی دادن و رأی گرفــن ،چــه در زمینــه مشــارکت در مدیریــت
سیاســی کشــور و چــه در قانــون هیــچ قیــد و رشطــی خاصــی جنســیتی وجــود نــدارد
و اگــر در مــواردی رشایطــی هــم گذاشــته شــده آن رشایــط بــرای مــرد و زن یکســان
اســت و هیــچ تفاوتــی بیــن آنــان وجــود نــدارد .بــه عنــوان مثــال هنگامــی کــه قانــون
اساســی  1382نــگاه کنیــم و مــاده هــای  33تــا  35آن را کــه در بــاره انــواع آزادی
هــای سیاســی شــهروندان مــی باشــد مــورد مطالعــه قــرار دهیــم در مــی یابیــم کــه
قانــون اساســی کشــور مــا در داشــن حقــوق سیاســی هیــچ تفاوتــی بیــن زن و مــرد
قایــل نیســت و راه مشــارکت سیاســی بــرای زنــان کام ـاً بــاز اســت .در مــاده 33
قانــون اساســی آمــده اســت کــه «متــام اتبــاع افغانســتان حــق انتخــاب کــردن و
انتخــاب شــدن را دارا مــی باشــند».
همچنــان در مــاده  35همیــن قانــون در زمینــه تشــکیل احــزاب سیاســی نیــز
مــی گویــد« :اتبــاع افغانســتان حــق دارنــد مطابــق احــکام قانــون احــزاب سیاســی
تشــکیل دهنــد» (مــاده  ،35قانــون اساســی .)۱۳۸۲ ،رشایطــی کــه در ایــن قانــون
بــه آن اشــاره شــده و تشــکیل احــزاب سیاســی مــروط بــه آن شــده اســت عبــارت
انــد از:
• عــدم مناقــض بــودن مــرام نامــه و اساســنامه حــزب بــا دیــن مقــدس اســام و
نصــوص و ارزش هــای منــدرج قانــون.
• علنی بودن تشکیالت و منابع مالی حزب.
• نداشنت اهداف و تشکیالت نظامی و شبه نظامی.
• عدم وابستگی به احزاب سیاسی و منابع خارجی.
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در مــاده  34قانــون اساســی نیــز بیــان شــده« :آزادی بیــان از تعــرض مصــؤن اســت.
هــر افغــان حــق دارد فکــر خــود را بــه وســیله گفتــار ،نوشــته تصویــر و یــا وســایل
دیگــر ،بــا رعایــت احــکام منــدرج ایــن قانــون اساســی اظهــار منایــد» .ایــن در حالــی
اســت کــه در مــاده چهــارم آمــده اســت کــه «ملــت افغانســتان عبــارت اســت از متــام
افــرادی کــه تابعیــت افغانســتان را دارا باشــند» اعــم از اینکــه زن باشــد یــا مــرد.
طــوری کــه از مــن قانــون اساســی افغانســتان معلــوم مــی شــود ،ایــن قانــون هیــچ
محدودیتــی بــرای زنــان قایــل نشــده و بــرای متــام اتبــاع کــه هــم زنــان و هــم مــردان
را شــامل مــی شــود حــق قانونــی مشــارکت در رأی گیــری آزادی بیــان ،مشــارکت در
مدیریــت کشــور و تشــکیل احــزاب سیاســی را داده اســت .قانــون اساســی حتــی بــه
ایــن مقــدار هــم اکتفــا نکــرده و در مــاده مربــوط بــه تعییــن اعضــای مرشانــو جرگــه
رئیــس جمهــور را مکلــف کــرده کــه بایــد بخــش از اعضــا را کــه انتصــاب شــان در
اختیــار وی مــی باشــد از میــان زنــان برگزیننــد .قانــون اساســی در ایــن مــورد مــی
گویــد« :رئیــس جمهــور تعــداد پنجــاه فیصــد از ایــن اشــخاص (افــراد مذکــور در
مــاده  84قانــون اساســی) را از بیــن زنــان تعییــن مــی منایــد»( .مــاده  ، 84قانــون
اساســی)۱۳۸۲ ،
بنابرایــن ،در کشــور مــا از نظــر قانونــی مشــکلی در زمینــه اشــراک زنــان در
مدیریــت سیاســی جامعــه وجــود نــدارد ولــی مشــکل مشــارکت سیاســی و تأمیــن
حــق سیاســی زنــان در ایــن کشــور در اجــرا و عمــل اســت .بــه همیــن دلیــل علــی
رغــم داشــن ایــن گونــه قوانیــن ،آنچــه تــا حــال دیــده شــده اســت اســت ،زنــان یــا
اص ـاً در عرصــه سیاســی حضــور نداشــته و یــا اگــر حضــور داشــتند در حاشــیه و
بســیار کمرنــگ و غیــر قابــل توجــه بــوده اســت .ایــن ســخن بــه معنــای آن اســت کــه
زنــان افغانســتان تــا اکنــون حتــی در حــال حــارض عمـاً بــا یــک تبعیــض جنســیتی
مواجــه بــوده و نظــر بــه عوامــل اجتامعــی و ســنتی جامعــه در عرصــه سیاســی و
مدیریتــی کشــور حضــور (حضــور معنــا دارد ) نداشــته انــد.
مبحث دوم :حقوق زنان در اسناد بین املللی حقوق برشی
حقــوق انســانی زنــان و اطفــال بخــش الزم و جــدا نشــدنی حقــوق جهانــی بــر

حقوق زنان در اسناد بین املللی حقوق برش و قوانین افغانستان 65

اســت .مشــارکت کامــل و برابــر زنــان در زندگــی سیاســی ،مدنــی ،اقتصــادی،
اجتامعــی و فرهنگــی در ســطح ملــی ،منقطــه ای و بیــن املللــی و همچنیــن حــذف
هرگونــه تبعیــض بــر جنســیت از اهــداف اولیــه جامعــه بیــن املللــی اســت.
بررســی هــای صــورت گرفتــه ای اخیــر ،آمــاری نگــران کننــده ای از اختــاف
اقتصــادی اجتامعــی بیــن زنــان و مــردان در ســطح جهانــی را نشــان مــی دهــد.
افزایــش میــزان فقــر و بــی ســوادی وهمچنیــن کار طاقــت فرســای زنــان بــه ویــژه
در کشــورهای آســیایی و افریقایــی نســبت بــه مــردان قابــل توجــه اســت و تعصبــات
اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی بــر ضــد زنــان ،پدیــده ای آشــنا در ســطح جامعــه
جهانــی مــی باشــد .برابــری یــا رفتــار برابــر بــا همــه افــراد بــه دســت نخواهــد آمــد،
چــه اینکــه رفتــار برابــر بــا افــرادی کــه در موقعیــت نابرابــر قــرار دارنــد در حقیقــت
تثبیــت و پایــدار ســازی و ضعیــت نابرابــر اســت .بنابرایــن بــا سیاســت گــذاری و
جهــت گیــری هــای دقیــق و برنامــه ریــزی در جهــت رفــع نابرابــری هــا و تعالــی و
ارتقــای وضعیــت قربانیــان تبعیــض قابــل تحصیــل خواهــد بــود.
یکــی از اصــول بنیادیــن حاکــم بــر روح کنوانســیون حقــوق زنــان ایــن ایــده اســت
کــه تبعیــض موجــود بــر ضــد زنــان بــا جهــت گیــری هــای بــی طرفانــه قوانیــن و
مقــررات داخلــی و بیــن املللــی قابــل رفــع نیســت بلکــه ایــن کنوانســیون پــا را
فراترگــذارده و بــا توصیــه پــاره ای اقدامــات ،خواســتار تدویــن و تنظیــم مقرراتــی در
ســطح داخلــی کشــورهای شــده کــه براســاس آنهــا زمینــه بهــره منــدی برابــر زنــان
از امکانــات موجــود و رفــع تبعیــض هــای پیشــین فراهــم آیــد .همچنیــن بــر اســاس
مــاده هفــده کنوانســیون مذکــور ،کمیتــه رفــع تبعیــض بــر ضــد زنــان تأســیس شــده
اســت ،کــه هــدف آن نظــارت بــر اجــرای مقــررات ایــن کنوانســیون اســت (مــاده ،17
کنوانســیون حقــوق زنــان) .الزم بــه تذکــر اســت کــه پیــش از تدویــن کنوانســیون
مزبــورـ کــه یــک ســند الــزام آور حقــوق بیــن امللــل بــرای اعضــای امضــا کننــده آن
اســت ،اعالمیــه حقــوق زنــان درســال  ۱۹۶۷توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحــد تدویــن شــده بــود .امــا از آنجــای کــه اعالمیــه هــا ماهیتــی الــزام آور ندارنــد،
ســازمان مزبــور اقــدام بــه تدویــن یــک ســند الــزام آور کــه هــان کنوانســیون مذکــور
اســت منــود( .فاطمــی ،ص )۳۳۵ -۳۳۴
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مــاده  ۲۲اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر بیــان مــی دارد کــه« :هرکــس بــه عنــوان
عضــو جامعــه حــق تأمیــن اجتامعــی دارد و بجاســت کــه بــه وســیله مســاعی ملــی و
همــکاری بیــن املللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی خــود را کــه الزمــۀ
حیثیــت و ارتقــاء آزادانــۀ شــخصیت اوســت بــا رعایــت تشــکیالت و منابــع هــر کشــور
بدســت آورد» بنــد یــک مــاده  ۲۵همیــن اعالمیــه ،بــا ترصیــح بیشــر اعــام مــی
دارد« :هــر کــس حــق دارد از ســطح زندگــی شایســته بــرای تأمیــن ســامتی و رفــاه
خــود و خانــواده اش از حیــث خــوراک ،پوشــاک ،مســکن مراقبــت هــای صحــی و
دیگــر خدمــات اجتامعــی الزم برخــوردار باشــد .همچنیــن در مواقــع بیــکاری ،پیــری
یــا در متــام مــوارد دیگــری کــه بــه علــل خــارج از اداره انســان ،از و ســایل امــرار
معــاش محــروم گــردد ،از رشایــط آبرومندانــه زندگــی بــر خوردارشــود»( .فاطمــی،
ص )۴۸۹-۴۸۸
گفتار اول :اسناد مرتبط به حقوق زنان
برخــی از مهــم تریــن اســناد بیــن املللــی کــه بــه طــور مســتقیم بــه موضــوع حقــوق
زنــان پرداختــه انــد عبارتنــد از )۱( :اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر )۲( ،میثــاق
بیــن املللــی حقــوق مدنــی سیاســی )۳( ،میثــاق بیــن املللــی حقــوق اقتصــادی،
اجتامعــی وفرهنگــی )۴( ،کنوانســیون رضایــت در ازدواج ،حداقــل ســن ازدواج
وثبــت ازدواج )۵( ،کنوانســیون محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان)۶( ،
نظریــه تفســیری شــاره  ۱۹کمیتــه محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان)۷( ،
پروتــوکل اختیــاری کنوانســیون محــو کلیــه تبعیــض علیــه زنــان )۸( ،اعالمیــه
حامیــت از زنــان و کــودکان در وضعیــت اضطــراری و مخاصــات مســلحانه)۹( ،
پــروکل کنوانســیون علیــه جرایــم ســازمان یافتــه در مــورد قاچــاق زنــان و کــودکان،
( )۱۰اصــول راهنــا در مــورد حقــوق بــر و قاچــاق انســان )۱۱( ،کنوانســیون
مقابلــه بــا قاچــاق انســان اســتثامر از طریــق فحشــای دیگــران )۱۲( ،اعالمیــه
محــو خشــونت علیــه زنــان )۱۳( ،کنوانســیون ژنــو در مــورد حامیــت از قربانیــان
در زمــان جنــگ )۱۴( ،پــروکل الحاقــی بــه کنوانســیون هــای ژنــو در رابطــه بــه
حامیــت از قربانیــان در مخاصــات غیــر بیــن املللــی ،عــاوه بــر اســناد مذکــور،
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درســطح منطقــه ای نیــز اســنادی مرتبــط بــا موضــوع خشــونت علیــه زنــان بــه
تصویــب رســیده اســت کــه ( )۱۵کنوانســیون شــورای اروپــا در مــورد پیشــگیری و
مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان و خشــونت خانگــی )۱۶( ،و کنوانســیون امریکایــی
پیشــگیری ،مجــازات و محــو خشــونت علیــه زنــان مهــم تریــن آنهــا هســتند .
)(www.mehrkhane.com/fa/news/

کــه بــه موضوعــات حقــوق زنــان ،منــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان تأکیــد کــرده
دولــت هــا را م ٔوظــف دانســته تــا در قوانیــن داخلــی شــان نیــز ایــن حقــوق را بــرای
زنــان تضمیــن کــرده و از تصویــب قوانیــن تبعیــض آمیــز جلوگیــری کننــد.
گفتار دوم :تضمین حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان در اسناد بین املللی
اســناد بیــن املللــی حقــوق بــر حکایــت از ایــن واقعیــت دارد کــه تاریخچــه تکویــن
اســناد بیــن املللــی کــه بــرای دفــاع از حقــوق زنــان تصویــب گردیــده اســت ،قدمتی
کمــر از یــک ســده دارد.
کنوانســیون حقــوق سیاســی زنــان در بیســتم دســامرب۱۹۵۲میالدی فراهــم گردیــد
و در واقــع نخســتین ســند بیــن املللــی مســتقل در خصــوص حقــوق زنــان بــه
تصویــب ســازمان ملــل متحــد رســید .انگیــزه تصویــب ایــن کنوانســیون تحقــق
اصــل تســاوی حقــوق زن و مــرد ،شناســایی حــق زنــان برابــر بــا مــردان بــرای رشکــت
مســتقیم در انتخابــات آزادانــه مناینــدگان خــود و تأمیــن برخــورداری و بهــره منــدی
مســاوی زنــان و مــردان از حقــوق سیاســی براســاس بهــره منــدی مســاوی زنــان و
مــردان ،اعــم از رای دادن و کاندیــد شــدن بــدون هیــچ گونــه تبعیــض برخوردارنــد و
مــی توانــد مناصــب عمومــی را عهــدار شــوند و مبــادرت بــه فعالیــت هــای اجتامعــی
ماننــد مــردان بنامینــد.
در ســال  ۱۹۶۳مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــا صــدور قطعنامــه ای بــا
اشــاره بــه وجــود تبعیضــات قابــل مالحظــه نســبت به زنــان ،از «کمیســیون رســیدگی
بــه وضــع زن» تقاضــا منــود تــا اقــدام بــه تنظیــم مــن اعالمیــه ای بــه منظــور رفــع
ایــن گونــه تبعیضــات منایــد ،کــه رسانجــام مــن پیشــنهادی اعالمیــه در مــاه مــه
 ۱۹۶۶میــادی بــه تصویــب کمیســیون مزبــور رســید و درهــان ســال در مجمــع
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عمومــی بــه کمیســیون رســیدگی بــه وضــع زن اعــاده شــده و نهایتـاً «اعالمیــه رفــع
تبعیــض علیــه زن» پــس از اعــال اصالحــات در بیســت و دومیــن اجــاس مجمــع
عمومــی ملــل متحــد مــورخ هفتــم نوامــر ســال  ۱۹۶۷میــادی طــی قطعنامــه ای
مــورد تصویــب واقــع شــد .در مقدمــه اعالمیــه انگیــزه اصلــی تصویــب آن وجــود
تبعیــض علیــه زنــان و مبانــی آن بــا حیثیــت بــر و رفــاه خانــواده و اجتــاع ،وجــود
موانــع بــرای مشــارکت زنــان در حیــات سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی کشــورهای
شــان در رشایــط مســاوی بــا مــردان و رضورت رفــع موانــع بــرای شــکوفایی کامــل
اســتعداد هــای زنــان در خدمــت بــه کشــورهای خــود و جامعــه بــری ،بیــان شــده
اســت:
• اتخــاذ تدابیــر و اقدامــات الزم توســط دولــت هــا بــرای امحــای عــرف و عــادات
و مقــررات و اعــال تبعیــض آمیــز علیــه زنــان و برقــراری حامیــت قانونــی کافــی از
تســاوی حقــوق مــردان و زنــان خصوصــاً بــا درج اصــل تســاوی حقــوق در قانــون
اساســی کشــورها و اجــرای کامــل مصوبــات ســازمان ملــل متحــد و ســازمان هــای
وابســته بــه آن.
• تأمیــن رشایــط مســاوی و بــدون تبعیــض زنــان در انتخابــات رفرانــدم هــا و تصــدی
مناصــب و مشــاغل عمومــی.
• تضمیــن برخــورداری زنــان حقــوق مســاوی بــا مــردان در امــر تابعیــت و عــدم
تحمیــل تابعیــت مــرد و زن.
• تأمیــن کامــل حقــوق مدنــی زنــان مســاوی بــا مــردان خصوص ـاً در زمینــه هــای
حــق متلــک ،حــق تــرف در امــوال خــود ،احــراز مقــام هــای قضایــی وحــق آزادی
رفــت وآمــد.
• لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان.
• تأمیــن وتضمیــن حقــوق مســاوی بــا مــردان در فراگیــری تحصیــات در همــه
ســطوح و برخــورداری از همــه امکانــات (ماننــد بــورس تحصیلــی و فرصــت
مطالعاتــی).
• تأمیــن حقــوق زنــان نظیــر مــردان در زمینــه حیــات اقتصــادی وسیاســی ،ماننــد:
حــق تســاوی دســتمزد و رفتــار مســاوی در قبــال کار بــا ارزش مســاوی ،اســتفاده
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یکســان از حقــوق مربــوط بــه کار ،برخــورداری از مزایــای بــاز نشســتگی و بیــاری و
بیــکاری و تأمیــن حــق مســلم زنــان.
در خصــوص اعالمیــه رفــع تبعیــض علیــه زنــان نیــز بــه همیــن شــیوه عمــل گردیــده
و بــرای اجرایــی کــردن آن «کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکاالت تبعیــض علیــه زنــان»
در تاریــخ  ۱۸دســامرب ســال  ۱۹۷۹میــادی بــه تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد رســید .در مقدمــه کنوانســیون ،نگرانــی هایــی از وجــود تبعیضــات
گســرده علیــه زنــان و امــکان دسرتســی حداقــل آنــان بــه مــواد غذایــی ،بهداشــت،
تســهیالت ،اشــتغال و ســایر نیازهــا علیرغــم تصویــب اســناد متعــدد بیــن املللــی
در زمینــه حقــوق زنــان ،ابــراز گردیــده و بــر رضورت و اهمیــت نقــش زنــان در رونــد
توســعه همــه جانبــه جهانــی و اجــرای اصــل مســاوات کامــل میــان زنــان و مــردان و
محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان تأکیــد شــده اســت.
نکتــه مهمــی کــه ایــن اســناد بیــن املللــی را از اســناد قبلــی در ایــن زمینــه متامیــز
مــی کنــد ،تعریــف جامــع واژه «تبعیــض علیــه زنــان» در صــدر کنوانســیون اســت.
در کنوانســیون فــوق ابزارهایــی اســت کــه موجــب تحقــق سیاســت رفــع تبعیــض
کامــل علیــه زنــان مــی شــود (ماننــد ترصیــح اصــل مســاوات در قانــون اساســی
کشــورها ،تصویــب قوانیــن مناســب در ایــن زمینــه ،اتخــاذ تدابیــر قضایــی الزم و
اصــاح قوانیــن و مقــررات تبعیــض آمیــز) و موجبــات تضمیــن توســعه و پیرشفــت
حقــوق زنــان را فراهــم مــی کنــد ،ترصیــح گردیــده اســت.
مهــم تریــن مــواردی کــه در ایــن ســند بیــن املللــی پیــش بینــی شــده اســت کــه
توســط دولــت هــا انجــام پذیــرد بــه قــرار ذیــل اســت:
 حفــظ و پیــش بــرد حقــوق برابــر زنــان و مــردان جهــت مشــارکت در فعالیــتهــای سیاســی و بــر خــورداری از حــق آزادی تجمــع ،از جملــه عضویــت در احــزاب
سیاســی .
 کســب اطمینــان از اینکــه زنــان و مــردان دسرتســی برابــر بــه کل گســرده مشــاغلدولتــی دارنــد و ایجــاد ســاز و کارهایــی در ســاختارهای دولتــی بــه منظــور کنــرل و
پیرشفــت در ایــن زمینــه.
 -تصدیــق ایــن امــر کــه ســهیم شــدن زنــان و مــردان در کار و مســئولیت هــای
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خانوادگــی مــی توانــد مشــارکت زنــان را در زندگــی عمومــی ارتقــا بخشــد و اتخــاذ
اقدامــات مقتضــی بــه منظــور حصــول ایــن امــر.
 ایجــاد تــوازن جنســیتی در فهرســت نامزدهایــی کــه بــرای انتخــاب یــا انتصــاب درهیـأت هــای ســازمان ملــل متحــد ،کارگــزاری هــای تخصصــی و دیگــر ســازمانهای خود
گــردان نظــام ملــل متحــد ،بــه ویــژه بــرای تصــدی مقــام هــای ارشــد منظــور مــی شــوند.
گفتار سوم :مفاهیم بین املللی مرتبط با خشونت علیه زنان و برخی مصادیق آن

مهــم تریــن مفاهیــم مرتبــط بــا خشــونت علیــه زنــان در نظــام بیــن المللــی و برخــی از مهــم تریــن
مصادیــق آن بنابــر تصریــح گــزارش ویــژه ملــل متحــد در مــورد خشــونت علیــه زنــان عبارتنــد
از خشــونت علیــه زنــان  violence against womenکــه عبــارت از خشــونت جســمی،
جنســی و روانــی و یــا تهدیــد بــه انجــام چنیــن اقداماتــی اســت .خشــونت مبتنــی بــر جنســیت
 Gender based violenceخشــونتی اســت علیــه فــرد کــه بــه دلیــل زن بــودن علیــه وی
انجــام مــی گیــرد و دارای اثــر نامناســب بــر زنــان اســت .اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زنــان
بــه عنــوان ،مهــم تریــن ســند بیــن المللــی مرتبــط بــه ارائــه تعریفــی کلــی بســنده نمــوده اســت.
مطابــق مــاده  ۱اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زنــان ،خشــونت علیــه زنــان عبــارت اســت از
«هرگونــه اقــدام خشــونت بــار مبتنــی بــر جنســیت کــه منجــر بــه خســارت یــا رنــج جســمی،
جنســی یــا روانــی بــرای زنــان مــی شــود و یــا احتمــال بــروز چنیــن خســاراتی وجــود داشــته
باشــد ،از جملــه شــامل تهدیــد بــه انجــام چنیــن اقداماتــی ،اجبــار و یــا محرومیــت از آزادی ،چــه
در زندگــی خصوصــی و چــه در زندگــی عمومــی».

اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زنــان در زمــره اســناد بیــن املللــی غیــر الــزام آور
اســت .در صورتــی کــه عمــده ای مترکــز در عرصــه بیــن املللــی بــر کنوانســیون
محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان بــه عنــوان یــک ســند بیــن املللــی الزم
االجــرا و راهــردی در حــوزه زنــان اســت.
مبحث سوم :حقوق زنان در قوانین داخلی افغانستان
در افغانســتان زن از تفکــر و مــرد ســاالری کــه بــر جامعــه حاکــم اســت رنــج مــی بــرد.
ذهنیــت برتــر بــودن و بــه حــق بــودن مــرد یــک اصــل غیــر قابــل تغییــر در جامعــه
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اســت .آنچــه بنــام غیــرت افغانــی بــه مباهــات گرفتــه مــی شــود .از بیــن بــردن عواطف
و احساســات زن اســت .در کشــور چنــد قومــی و چنــد زبانــی مــا ،زن بــه لحــاظ
جســمی موجــودی ضعیــف و ناتــوان بــه حســاب مــی آیــد .و همیشــه بــه آن بــه عنــوان
جنــس دوم نگریســته مــی شــود .در دوران پــس از ســلطه طالبــان ،زنــان افغــان بــه
پیرشفــت هــای بزرگــی دســت یافتــه انــد و در حیــات سیاســی اجتامعــی اشــراک
دارنــد .بعــد از نشســت اول بــن ،طــرح و قبــول قانــون اساســی تــازه افغانســتان ،زنــان
در هــر بخشــی فعاالنــه اشــراک کــرده انــد .بــا وجــود پیرشفــت هــای بدســت آمــده
توســط زنــان افغــان ،هنــوز هــم آنــان بــا مشــکالت و تهدید هــای رو بــرو هســتند .امروز
زنــان افغــان ناامنــی را در رده ای نخســت مانــع فعالیــت های شــان در افغانســتان می
پندارنــد .در حــال حــارض در کشــور مــا فرصــت هــای مناســبی در زمینــه مشــارکت
سیاســی اجتامعــی ،نســبت بــه دوران ســیاه طالبــان کــه زنــان اجــازه خــارج شــدن
از منــازل شــان را نداشــتند ،میــر گردیــده و حامیــت قانونــی کســب کــرده اســت.
گقتار اول :جایگاه زن در قوانین افغانستان
قانــون اساســی قواعــدی اســت حاکــم بــر اســاس حکومــت ،قــوای مملکــت و آزادی
هــای فــردی کــه برتــر از ســایر قواعــد حقوقــی اســت .در غالــب حکومــت هــای آزاد
بــه خاطــر نگهــداری و حفــظ حکومــت و جلوگیــری از تجــاوز بــه ایــن پیــان (قانــون
اساســی) کــه رابطــه بیــن دولــت و ملــت اســت احــرام و حیثیــت خاصــی قایــل
هســتند .بنابرایــن ،قانــون اساســی هــر کشــور باالتریــن قانونــی اســت کــه بــرای
تعییــن حقــوق ملــت و وظایــف حکومــت بــا ترشیفــات خاصــی تدویــن وتصویــب مــی
گــردد .در واقــع قانــون اساســی میثــاق زندگــی اجتامعــی ،سیاســی ،اقتصــادی
مــردم اســت .لــذا آحــاد ملــت خــود را ذیحــق در برخــورداری از حقــوق منعکــس
در ایــن میثــاق دانســته ،حکومــت هــای متکــی بــه آرای مــردم نیــز خــود را مؤظــف
بــه تأمیــن حقــوق و آزادی هــای بــه رســمیت شــناخته مــی داننــد قانــون اساســی
افغانســتان بهرتیــن و دموکــرات تریــن قانــون اساســی در ســطح کشــور هــای
منطقــه بــه شــار مــی رود ،امــروز مــردم افغانســتان در ســایه ای قانــون اساســی
در یــک فضــای اخــوت و بــرادری در کنــار هــم زندگــی مــی کننــد .امــا متأســفانه
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در بعضــی قســمت هــا قانــون اساســی رعایــت منــی شــود و اگــر هــم رعایــت گــردد
در کمرتیــن مــوارد تطبیــق مــی شــود .بنابــر مــاده  ۲۲قانــون اساســی افغانســتان،
حقــوق زنــان بــا مــردان در برابــر قانــون برابــر اســت .مــاده  ۸۳حضــور  ۲۷در صــد
چوکــی هــای ولســی جرگــه و  ۱۷در صــد چوکــی هــای مرشانــو جرگــه را بــرای زنــان
تضمیــن کــرده اســت .همچنیــن مــاده  ۴۴و  ،۵۴از زنــان دفــاع مــی کنــد( .مــواد 44
و  ،54قانــون اساســی)۱۳۸۲ ،
امــا در واقعیــت ایــن قوانیــن بــه گونــه ای کــه بایــد عملــی شــود ،متأســفانه عمــل
منــی شــود و بــه طــور کل زنــان از حقــوق کامــل در جامعــه برخــوردار نگردیــده ،فقــر
و تنــگ دســتی ،امــراض مهلــک ،بیســوادی و نابرابــری هــای اجتامعــی و فرهنگــی
بطــور روز افــزون زنــان و مــادران کشــور را در مناطــق مختلــف رنــج مــی دهــد .زن
ســتیزی وظلــم وســتم بــر زنــان هنــوز کــاکان وجــود دارد کــه خــود ســوزیها و خــود
کشــی هــای زنــان از بیــداد گــری ظلــم وســتم نــاروا بــر حقــوق زنــان حکایــت مــی
کنــد .در ســال  ۲۰۱۱حــدود  ۲۷۶۵نــوع خشــونت در چنــد والیــت افغانســتان
توســط نهــاد هــای حقــوق بــر ثبــت گردیــده اســت .بطــور مثــال خشــونت علیــه
ســحرگل ،نــو عــروس پانــزده ســاله کــه نزدیــک بــه هفــت مــاه پیــش عروســی کــرده
بــود و بــرای شــش مــاه در یــک تاریــک خانــه از ســوی خانــواده شــوهرش زندانــی
شــده بــود ،کــه توجــه رســانه هــای بیــن املللــی را بــه خــود جلــب کــرد .ایــن حادثات
جانســوز تصویــر غمبــار زن افغــان را ترســیم مــی منایــد.
در مــاده  ۲۴قانــون اساســی افغانســتان حــق آزادی پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا
آزادی دیگــران و مصالــح عامــه محــدود مــی شــود ،یعنــی هــر کــس مــی توانــد بــه
هــر نحــوی کــه بخواهــد از حقــوق خــود اســتفاده مــی کنــد مگــر اینکــه مانــع حقــوق
دیگــران باشــد و هیــچ کــس منــی توانــد بــر آزادی دیگــری تعــرض منایــد .دولــت هــم
وظیفــه دارد کــه از آزادی و کرامــت انســانی حامیــت منایــد .تصویــب ایــن قانــون
نیــز مکلفیتــی بــوده کــه دولــت در زمینــه حامیــت از حقــوق زنــان وحفــظ کرامــت
انســانی آنهــا انجــام داده اســت( .مــاده  ،۲۴قانــون اساســی)۱۳۸۲ ،
بــر خــورد هــای غیــر عادالنــه و تصامیــم غیــر منصفانــه نهادهــای عدلــی و قضایی در
بیــن زنــان ناامیــدی ایجــاد منــوده و آنهــا را بــه خودکشــی و خــود ســوزی وادار مــی
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ســازد .یــک بررســی تحقیقــی نشــان داده اســت کــه در طــی  ۹مــاه از اثــر خشــونت،
 ۴۶۲زن بــه اعتیــاد رو آورده انــد .کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان در
نتیجــه تحقیقــی کــه در مــورد خشــونت هــای خانوادگــی انجــام داده بــود ،اعــام
داشــت کــه  %۹۰ایــن خشــونت هــا منش ـأ اقتصــادی داشــته اســت و خانــواده هــا
عمدتـاً بــه دلیــل فقــر دســت بــه خشــونت مــی زننــد.
گفتار دوم :منع تبعیض و خشونت علیه زنان در قوانین افغانستان
 .1قانون اساسی
هامنگونــه کــه قبــا گفتــه شــد بهرتیــن نــوع مصــؤن مانــدن زن و منــع شــدن
خشــونت علیــه زنــان در کشــور ،بــر مــی گــردد بــه چگونگــی جایــگاه زن در چهــار
چــوب قوانیــن اساســی افغانســتان کــه مــادر قوانیــن خوانــده مــی شــود .بــه هــان
پیــان کــه مــاده  ۲۲قانــون اساســی جایــگاه زن و مــرد را واضــح مــی ســازد،
همچنــان در البــای دیگــر مــواد آن نیــز آن پیــان خــود را روشــن مــی ســازد و بــه
تعهــد خــود ادامــه مــی دهــد ،چنــان کــه یکــی از بنــد هــای مــاده هشــتاد وســوم این
قانــون نقــش زنــان را در مجلــس مناینــدگان چنیــن روشــن مــی ســازد :در قانــون
انتخابــات بایــد تدابیــری اتخــاذ گــردد کــه نظــام انتخاباتــی منایندگــی عمومــی و
عادالنــه را بــرای متــام مــردم کشــور تأمیــن منایــد و بــه تناســب نفــوس از هــر والیــت
طــوری اوســط حــد اقــل دو وکیــل زن در ولســی جرگــه عضویــت یابــد.
ایــن مــاده قانــون نیــز چگونگــی منایندگــی عمومــی و عادالنــه در کشــور را در ســهیم
ســاخنت واشــراک زنــان در پروســه انتخابــات و منایندگــی از مــردم مــی دانــد وهــم
چنــان در مــاده هشــتاد و چهــارم قانــون اساســی از جملــه افــرادی کــه بــه خواســت
رئیــس جمهــور بــه عنــوان اعضــای مرشانوجرگــه انتصــاب مــی گردنــد %۵۰،از ایــن
اشــخاص از بیــن زنــان گزینــش مــی شــود کــه خــود گویــای نقــش وجایــگاه زنــان در
مــادر قوانیــن افغانســتان مــی باشــد کــه برجســته شــده اســت.
 .2قانون منع خشونت علیه زن
پــس از ســالها جنــگ و مشــقت از طــرف دولــت افغانســتان قانــون منــع خشــونت
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علیــه زن بــه منظــور دفــاع و حیثیــت بــرای زن افغانســتان بــه تصویــب رســید .قانــون
منــع خشــونت علیــه زنــان در پــی احــکام مــواد  ۲۴و  ۵۴قانــون اساســی وضــع
گردیــده اســت کــه دارای چهــل و چهــار مــاده مــی باشــد هــدف ایــن قانــون؛ بــی
گــان هــان ناهنجــاری هــا و نابســامانی هــای جامعــه اســت کــه در برابــر زنــان
حکــم فرمــا مــی باشــد شــاید قانــون منــع خشــونت علیــه زن یکــی از جــدی تریــن
قوانیــن افغانســتان اســت کــه بایــد بــدون چــون و چــرا حکمــش جــاری شــود و
نســبت بــه دیگــر قوانیــن افغانســتان بســیار واضــح و جــدی نیــز مــی باشــد .امــا
نســبت مشــکالت عــدم آگاهــی در جامعــه مــرد ســاالر و نســبت فســاد گســرده در
ادارات دولتــی افغانســتان ســوگ مندانــه نتوانســته بــه شــکل همگانــی تطبیــق
گــردد مــاده چهــارم ایــن قانــون ،خشــونت را جــرم مــی پنــدارد و در مــورد آن چنیــن
رشح مــی دهــد« :خشــونت جــرم بــوده ،هیچکــس حــق نــدارد در محــل ســکونت،
اداره دولتــی یــا غیــر دولتــی ،مؤسســات ،محــات عامــه ،وســایط نقلیــه یــا ســایر
محــات ،مرتکــب آن گــردد ،در صــورت ارتــکاب مطابــق احــکام ایــن قانــون مجــازات
مــی گــردد» .همچنــان در فصــل دوم ،ایــن قانــون بــاالی «کمیســیون عالــی منــع
خشــونت» تأکیــد شــده اســت کــه تحــت نظــارت امــور زنــان و بــه ترکیــب شــاری
از وزارت هــا ماننــد :وزارت ارشــاد ،حــج و اوقــاف ،وزارت معــارف ،وزارت تحصیــات
عالــی ،وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،وزارت عدلیــه ،وزارت امــور داخلــه و وزارت صحت
عامــه عضــو مــی باشــند و همچنــان ایــن وزارت هــا مکلفیــت هــای دارنــد ،بــرای
از میــان برداشــن خشــونت کــه بایــد در برابــر آن و بــرای عملــی شــدن آن تــاش
ورزنــد .در مــاده ســوم بنــد دوم ایــن قانــون خشــونت علیــه زنــان را چنیــن تعریــف
کــرده اســت.
خشــونت ارتــکاب اعــال منــدرج مــاده پنجــم ایــن قانــون اســت ،موجــب صدمــه بــه
شــخصیت ،جســم ،مــال یــا روان زن مــی گــردد .مــاده ســوم قانــون منــع خشــونت
علیــه زن ،در حالــی کــه صدمــه زدن بــه شــخصیت ،جســم ،مــال یــا روان زن را
خشــونت مــی پنــدارد داشــته هــای مــاده پنجــم قانــون «منــع خشــونت علیــه زن»
را مثــال مــی زنــد کــه در مــاده پنجــم ایــن قانــون یــک چنیــن مــواردی را خشــونت
علیــه زنــان پنداشــته اســت .مــاده پنجــم :ارتــکاب اعــال ذیــل علیــه زن ،خشــونت
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شــمرده مــی شــود:
.۱تجاوز جنسی
.۲مجبور منودن به فحشا
.۳ضبــط و ثبــت هویــت مجنــی علیهــا و نــر آن بــه نحــوی کــه بــه شــخصیت وی
صدمــه برســاند
.۴آتش زدن و ستعامل مواد کیمیاوی ،زهری و یا سایر مواد رضرناک
 .۵مجبــور منــودن بــه خــود ســوزی یــا خــود کشــی و اســتعامل مــواد زهــری ســایر
مــواد رضر نــاک
 .۶مجروح یا معلول منودن
 .۷لت وکوب
 .۸خرید وفروش به منظور یا بهانه ازدواج
 .۹بد دادن
 .۱۰نکاح اجباری
 .۱۱مامنعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج
 .۱۲نکاح قبل از اکامل سن قانونی
 .۱۳دشنام ،تحقیر و تخویف
 .۱۴آزار و اذیت
 .۱۵انزوای اجباری
 .۱۶اجبار زن به اعتیاد مواد مخدر
 .۱۷منع ترصف در ارث
 .۱۸منع ترصف اموال شخصی
 .۱۹مامنعت از حق تعلیم ،تحصیل کار ودسرتسی خدمات صحی
 .۲۰کار اجباری
 .۲۱ازدواج با بیش از یگ زن بدون رعایت حکم مندرج ماده  ۸۶قانون مدنی
 .۲۲نفی قرابت (قانون منع خشونت علیه زن.)۱۳۸۸ ،
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 .3دیگر قوانین
از ســوی دیگــر در متــام کمیســیون هــا شــوراها و قوانیــن افغانســتان حضــور زنــان
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،از جملــه در قانــون تشــکیل ،وظایــف و صالحیــت
هــای کمیســیون مســتقل حقــوق بــر کــه در مــاده هفتــم خــود از جملــه نــه
عضــو کمیســیون کــه از طــرف رئیــس دولــت انتخــاب مــی گردنــد زن و مــرد مــی
باشــد و یــا هــم در قانــون حقــوق و امتیــازات معلولیــن ایــن مــوارد نیــز در نظــر
گرفتــه شــده اســت بــا ایــن حــال قانــون پولیــس افغانســتان نیــز از ایــن کاروان
عقــب منانــده اســت .در مــاده شــانزدهم ،گزینــه دوم خــود چنیــن نگاشــته اســت:
«تالشــی زن توســط پولیــس زن و یــا زن کــه از طــرف پولیــس مؤظــف گردیــده
باشــد ،صــورت گیــرد».
کــه ایــن خــود شــاهد برجســتگی نقــش زنــان مــی باشــد ،و گرنــه تالشــی توســط
پولیــس مــرد از یــک ســو در جامعــه ســنتی افغانســتان دور از امــکان اســت از ســوی
دیگــر مــی توانــد در برابــر زنــان مذهبــی و بــا عفــت خشــونت پنداشــته شــود .بــه
همیــن گونــه قانــون محابــس و توقیــف خانــه هــا ،در حالــی کــه رفتــار کارکنــان
زنــدان هــا را در برابــر زندانیــان مــرد و زن بــدون تبعیــض و بیطرفانــه مــی خواهــد،
وزارت امــور زنــان را بــه عنــوان یکــی از اعضــای کمیســیون شــورای عالــی زنــدان
هــا بــا خــود دارد در مــاده یازدهــم آن نیــز آمــده اســت کــه زنــان بــاردار بایــد در
مرکــز صحــی ایــن زنــدان نگهــداری شــوند و در مــاده دوازدهــم قانــون محابــس و
توقیــف خانــه هــا نیــز آمــده اســت« :در مرکــز هــر والیــت یــک بــاب محبــس وتوقیــف
خانــه مردانــه و زنانــه بصــورت جداگانــه تأســیس و اعــار مــی گــردد» .ایــن کار خوب
وشایســته اســت ،در واقــع بــه معنــای در نظــر گرفــن معیارهــای زیســن در یــک
جامعــه اســامی بــه شــکل انســانی واســامی مــی باشــد .در مــاده دیگــر قانــون
توقیــف خانــه هــا ،آمــده اســت« :در محابــس زنانــه پولیــس زنانــه اســتخدام مــی
گــردد ».همچنــان در گزینــه دوم ،مــاده چهــل وهفتــم همیــن قانــون نیزنگاشــته
شــده اســت« :انتقــال محبوســین یــا اشــخاص تحــت توقیــف مــرد توســط پولیــس
مــرد و انتقــال محبوســین زن توســط پولیــس زن صــورت مــی گیــرد» .ایــن مــاده
هــای قانــون محابــس و توقیــف خانــه هــای افغانســتان خــود گواهــی بــه هــان
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تعهــد سیاســی ،قانــون اساســی کشــور مــی باشــد کــه یکــی پــی دیگــری جایــگاه و
پایــگاه زنــان را بســیار بــه شــکل درســت و مناســب در نظــر گرفتــه اســت کــه هــان
معیارهــای دور از خشــونت و مصــؤن مانــده ایــن جنــس پــاک ظریــف را هویــدا مــی
کنــد .بــا ادامــه ایــن رونــد ،در بنــد اول ،مــاده پنجــا و پنجــم قانــون محابــس و توقیف
خانــه هــا در مــورد زنــان زندانــی بــاردار چنیــن نوشــته شــده اســت« :در صــورت کــه
زن در محابــس بــاردار باشــد ،آمــران محابــس وظیفــه دارنــد کــه بــر مبنــی فقــره دوم
مــاده بیســت و هفتــم ایــن قانــون زن محبــوس بــاردار را در وقــت معاینــه والدت بــه
مشــوره داکــر بــه شــفاخانه انتقــال دهنــد ،اگــر قانــون منــع خشــونت علیــه زن را
در میــان نیاوریــم ،قانــون محابــس و توقیــف خانــه هــا بعــد از قانــون اساســی کشــور
بیشــرین مــاده هــا ،را در مــورد نقــش زن و عــدم خشــونت علیــه زنــان در خــود جــای
داده اســت.
مبحث سوم :اقدامات مهم بین املللی و تأثیر آن برحقوق زنان
اعــام موجودیــت ســازمان ملــل متحــد در  ۲۴اکتــر ســال  ۱۹۴۵میــادی ،دقیقـاً
یــک مــاه پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم؛ بــا تنظیــم و تصویــب ،منشــوری دارای
 ۱۱۱مــاده در  ۱۹فصــل بــا امضــای رهــران کشــورهای عضــو ،مهــم تریــن و جــدی
تریــن اقــدام جهانــی در راســتای تأمیــن و حفــظ حقــوق بــر بــه شــار مــی رود.
(رضایــی ،۱۳۸۹ ،ص )۱۹۰
در واقــع فلســفه وجــودی ســازمان ملــل متحــد خدمــت بــه جامعــه¬ بــری از
طریــق دولــت هــای عضــو اســت بنابرایــن منشــور ایــن ســازمان ،در راســتای حفــظ
حیثیــت و ارزش انســان ،احــرام نســبت بــه حقــوق بــر و حقــوق برابــر مــرد و زن،
و تعهــد نســبت بــه پیرشفــت اجتامعــی منبــع فــوق العــاده معتــری بــه شــارمی
آیــد .بســیاری از اشــخاص و صاحــب نظــران معتقدنــد موجودیــت منشــور ســازمان
ملــل متحــد و اعالمیــه جهانــی در جهــت دســتیابی بــه صلــح جهانــی مؤثــر واقــع
گــردد و بــه طــور کل رشایــط ذهنــی و عینــی جهــان امــروز ،بیــش از هــر زمــان دیگــر
مســتعد آن اســت کــه از مفــاد منشــور ســازمان ملــل متحــد و اعالمیــه ی جهانــی
حقــوق بــر اســتقبال منایــد .در واقــع موضــوع حقــوق بــر ،یکــی از مهــم تریــن
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موضوعــات جــاری در عرصــه فرهنگــی ،سیاســی و اجتامعــی در ســطح کشــور و
جهــان محســوب مــی شــود.
بــا تصویــب اعالمیــه¬ی جهانــی حقــوق بــر ( ۱۹قــوس  ۱۳۲۷شمســی۱۰ /
دســامرب ۱۹۴۸میــادی) در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،مهــم تریــن گام
در جهــت دســت یابــی بــر بــه حقــوق خــود ،کاهــش و رفــع تبعیــض هــا ،خشــونت
و نــزاع هــا برداشــته شــد .بــا آن هــم موضــوع حقــوق زنــان از موضوعاتــی بــود کــه
بــا وجــود دلــردی هــای مکــرر در قبــال دشــواری هــا و چالــش هــای متعــدد،
مســیری را طــی منــود چنــان چــه از ســال  ۱۹۴۵تــا ( ۱۹۹۳ازمــان برگــزاری
دومیــن کنفرانــس بیــن املللــی حقــوق بــر در ویــن) نزدیــک بــه  ۴۸ســال طــول
کشــید تــا جامعــه بیــن امللــل بــه ایــن بــاور رســید کــه «حقــوق زنــان حقــوق بــر
اســت» بــه ویــژه در دهــه هــای اخیــر جنبــش جهانــی بــرای تأکیــد بیشــر برمســائل
مربــوط بــه حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی (نســل دوم حقــوق بــر) وحــق
جمعــی (حــق توســعه ،حــق زیســن در صلــح وحــق داشــن محیــط زیســت ســامل)
کــه هــان نســل ســوم حقــوق بــر اســت ،رس بــر آورده و بــر تفکیــک ناپذیــری ایــن
حقــوق از حقــوق مدنــی وسیاســی (نســل اول حقــوق بــر) تاکیــد دارد و در ایــن
میــان توجــه بــه حقــوق اساســی بــر و آزادی هــای بنیادیــن افــراد بــه مــرور جــای
خــود را بــاز کــرده اســت .همچنیــن تقاضــای توجــه بــه حقــوق انســانی زنــان موجــب
شــده اســت کــه موضوعــات مرتبــط بــا حقــوق بــر بــه شــکل جامــع تــر و بــه نحــو
وســیع تــری مــورد بحــث و بررســی قــرار گیرنــد و اعــراض بــه مفاهیــم محــدود و
تنــگ نظرانــه از حقــوق انســانی کــه زندگــی زنــان در آن هــا فــرع بــر مســائل مربــوط
بــه حقــوق بــر انگاشــته مــی شــود آغــاز گــردد .بــه طــور کلــی اقدامــات و مســاعی
جامعــه بیــن املللــی را در زمینــه ارتقــاء و بهبــود وضعیــت زنــان و بــه رســمیت
شــناخنت حقــوق انســانی آنــان مــی تــوان در قالــب هــای ذیــل طبقــه بنــدی کــرد:
تأســیس نهادهــای اجرایــی :کمیســیون مقــام زن ،بخــش پیرشفــت زنــان ،مؤسســه
بیــن املللــی تحقیقــات و آمــوزش بــرای پیرشفــت زنــان INSTARWو صنــدوق
توســعه بیــن امللــل بــرای زنــان  ،UNIFEMارگانهــای معاهداتــی ناظــر بــر اجــرای
کنوانســیون هــای بیــن املللــی ماننــد کمیتــه رفــع تبعیــض علیــه زنــان و کمیتــه
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حقــوق کــودک و...
اتخــاذ تدابیــر ویــژه :ســال بیــن املللــی زنــان  ،۱۹۸۵-۱۹۷۵-روزی جهانــی زن
 ۸مــارچ و برپایــی کنفرانــس هــای متعــدد جهانــی کــه تــا کنــون چهــار کنفرانــس
جهــان ،شــامل مکزیکوســیتی ( )۱۹۷۵کپنهــاک ( )۱۹۸۰نایروبــی ( )۱۹۸۵و
پکــن ( )۱۹۹۵برگــزار گردیــده اســت( .پنــج ســال بعــد از پکــن بــا عنــوان زنــان
 :۲۰۰۰تســاوی جنســیتی ،توســعه و صلــح بــرای قــرن )۲۱
تصویــب اســناد در قالــب میثــاق هــا ،کنوانســیون هــا ،اعالمیــه هــا توصیــه نامــه
و پروتــکل هــا کــه درکنــار ایــن اقدامــات خــاص و ویــژه نبایــد از ســایر اقدامــات و
ابتــکارات و بــه ویــژه اســناد عــام حقــوق بــری نیــز غافــل بــود کــه بــه شــمول آنهــا
زنــان را نیــز در برمــی گیــرد.
امــا ایــن کــه آیــا در عمــل نیــز ایــن روش هــا کار ســاز بــوده و منجــر بــه بهبــود عملی
وضعیــت زنــان دنیــا گشــته اســت منــی تــوان بــا قاطعیــت اظهــار نظــر کــرد .چــرا
کــه گزارشــات و مســتندات منتــره از ســوی نهادهــای مختلــف خــود ســازمان ملــل
در خصــوص وضعیــت زنــان جهــان ،گویــای ایــن واقعیــت تلــخ اســت کــه داســتان
طوالنــی ،تکــراری ،غــم انگیــز ،مــال آور و دنبالــه دار نقــض حقــوق بــری زنــان،
همچنــان ادامــه دارد .امــروزه تبعیــض و خشــونت واژه ای آشــنا و مشــرک بــرای
متامــی زنــان دنیاســت و بــا همــه تحــوالت و پیرشفــت هایــی کــه (الاقــل در حــرف
و بــر روی کاغــذ) نصیــب زنــان شــده ،بــاز هــم انــواع و اشــکال متعــدد و مختلــف
ظلــم و تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان اعــال مــی شــود و مشــکالت زنــان بــا شــدت
وضعــف همچنــان ادامــه دارد و هنــوز منــی تــوان بــا قاطعیــت اعــام کــرد کــه زنــان
مشــمول حکــم کلــی مقــررات اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر کــه انســان را بــه عنــوان
انســان دارای حــق مــی شناســد و همــه را برخــوردار از حقــوق مســاوی مــی دانــد،
قراردارنــد.
هــر چنــد زنــان در بیشــر جوامــع بــه پیرشفــت هــای مهمــی نایــل شــده انــد امــا
هنــوز هــم تقریبـاَ در همــه جــا بــرای مســائل مربــوط بــه زنــان اولویتــی ثانــوی اعطــا
مــی شــود .بســیاری از متخصصیــن و کار شناســان معتقدنــد کــه تأثیــر حیاتــی
تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر و تعهــد حکومــت هــا و کشــورها در جهــت
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اجــرای مفــاد آن؛ در رونــد حیــات جمعــی و وضعیــت هــای سیاســی و اجتامعــی
انســانها امــری غیــر قابــل انــکار مــی باشــد و ایــن اعالمیــه نخســتین قانــون بیــن
املللــی بــه شــار مــی رود کــه تعــداد قریــب بــه اتفاقــی از دولــت هــای عضــو م ٔوظف
شــده انــد تــا قوانیــن داخلــی خــود را مطابــق بــا ایــن اعالمیــه ،و یــا بــه گونــه ای کــه
بــا آن در تعــارض نباشــد ،تنظیــم منایــد .زیــرا جهانــی شــدن رعایــت حقــوق بــر
هنگامــی ممکــن خواهــد بــود کــه ایــن اعالمیــه ،در ســطوح داخلــی و ملــی کشــورها
نیــز رعایــت گــردد؛ در غیــر ایــن صــورت مســأله ای حقــوق بــر در ســطح شــعارهای
بــدون ضامنــت اجرایــی باقــی خواهنــد مانــد .هــر چنــد افغانســتان نیــز ماننــد
بســیاری از کشــورها بــه عضویــت ایــن کنوانســیون در آمــده اســت امــا بــا گذشــت
بیــش از نیــم قــرن ،از تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،مــردم افغانســتان پــس
از ســپری منــودن تحــوالت ،چالــش هــا و تغییــرات سیاســی – اجتامعــی بســیار،
وحتــی پــس از تصویــب قانــون اساســی جدیــد و تاکیــد آن بــر حقــوق زنــان ،اجرایــی
منــودن مفــاد آن در کشــور بــا چالــش هــای جــدی رو بــه رو گشــته اســت کــه بخشــی
از آن بــه عرصــه معرفتــی و ذهنــی جامعــه ،و باورهــای کــه نســل بــه نســل بــه عنــوان
باورداشــت هــای ســنتی ریشــه دار در جامعــه وجــود داشــته و بــاز تولیــد شــده اســت
مربــوط مــی شــود و بخــش دیگــری از چالــش هــا بــه وضعیــت سیاســی واجتامعــی،
اســتبداد تاریخــی و سیاســی و عقــب ماندگــی اجتامعــی افغانســتان ارتبــاط دارد،
مشــکالتی کــه واقعـاً در مســیر توســعه حقــوق بــر در افغانســتان چالــش بــر انگیــز
شــده انــد .بــه عقیــده کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان ،بــر اســاس
تجــارب تاریخــی و اجتامعــی ،تحقــق نظــام دموکراتیــک یعنــی تأمیــن آزادی هــای
سیاســی ،اجتامعــی ،آزادی بیــان ،منــع شــکنجه ،تســاوی حقــوق زنــان و مــردان و
دســتیابی بــه ســایر مطالبــات دموکراتیــک ،بــدون رعایــت مفــاد حقــوق بــر امــکان
پذیــر منــی باشــد.
در حــال حــارض فقــدان و نبــود امنیــت در رسارسکشــور ،نــه تنهــا باعــث ایجــاد مانــع
در پیرشفــت بازســازی افغانســتان گردیــده بلکــه مانــع رشــد و پیرشفــت زنــان نیــز
بــوده اســت ،طبــق یــک گــزارش کــه توســط ســازمان بیــن املللــی مهاجــرت در مــاه
فــروری ســال  ۲۰۰۴منتــر شــد ،افغانســتان یکــی از منابــع مهــم قاچــاق انســان
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بــه شــمول زنــان و اطفــال بــه شــار مــی رود)http://pe.rian.ru( .
ســازمان ملــل متحــد ســال گذشــته در بررســی وضعیــت حقــوق بــری افغانســتان
در ســال  ۲۰۰۷گفــت کــه نهادهــای قضایــی در افغانســتان نتوانســته انــد بــرای
تأمیــن عدالــت و دفــاع از حقــوق زنــان کار م ٔوثــری انجــام دهنــد .هــان طــور کــه تــا
کنــون مــوارد بســیاری از مــوارد نقــض حقــوق بــر در افغانســتان توســط کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر گــزارش شــده اســت .تنهــا در  ۶مــاه اول ســال  ۱۳۸۸بیشــر
از  ۳۰۰۰مــورد نقــض حقــوق بــری در دفــر ایــن کمیســیون ثبــت شــده اســت.
بایــد گفــت زنــان افغانســتان بــه طــور عمــوم در بســیاری از تجربــه هــای مربــوط
بــه نقــض حقــوق انســانی شــان ســهیم و مشــرک مــی باشــند امــروزه رویــه هــای
ســنتی زیــان آور بــر زندگــی زنــان همچنــان در شــهر و روســتا جریــان دارد و بــا
وجــود تدویــن قوانیــن حامیتــی از زنــان بــا الگــو گیــری از قوانیــن جهانــی حقــوق
بــر ،و پایــه گــذاری نهادهــای دولتــی وغیــر دولتــی حامیــت از زنــان ،بــا توجــه
بــه واقعیــت ملمــوس و عینــی ،حکایــت از آن دارد کــه اقدامــات انجــام شــده هنــوز
نتیجــه مطلوبــی را بــه دنبــال نداشــته اســت .چــرا کــه ایــن موقعیــت ایــن ســازمان
هــا تــا حــدود زیــادی در گــرو برخــورد ریشــه ای وقایــع آنــان بــا چالــش هــای موجــود
اســت نــه رصف ـاَ در تئــوری پــردازی و بلکــه در عمــل.
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــده خشــونت علیــه زنــان در قوانیــن افغانســتان و اســناد
بیــن املللــی حقــوق بــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در طــی تحقیــق کــه
انجــام گرفــت تحقیقــات متعــددی در مــورد خشــونت علیــه زنــان و حقــوق زنــان در
اســناد بیــن امللــل و قوانیــن افغانســتان صــورت گرفتــه اســت ،ولــی آنچــه را کــه در
ایــن تحقیــق مــا مــورد بررســی قــرار دادیــم ،بــه صــورت خــاص مــورد خشــونت علیــه
زنــان در قوانیــن افغانســتان و اســناد حقــوق بــری مــی باشــد.
برخــی از مهــم تریــن اســناد بیــن املللــی کــه بــه طــور مســتقیم بــه موضــوع
حقــوق زنــان پرداختــه انــد عبارتنــد از )۱( :اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر)۲( ،
میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی سیاســی )۳( ،میثــاق بیــن املللــی حقــوق
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اقتصــادی ،اجتامعــی وفرهنگــی )۴( ،کنوانســیون رضایــت در ازدواج ،حداقــل
ســن ازدواج وثبــت ازدواج )۵( ،کنوانســیون محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه
زنــان )۶( ،نظریــه تفســیری شــاره  ۱۹کمیتــه محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه
زنــان )۷( ،پروتــوکل اختیــاری کنوانســیون محــو کلیــه تبعیــض علیــه زنــان)۸( ،
اعالمیــه حامیــت از زنــان و کــودکان در وضعیــت اضطــراری و مخاصــات مســلحانه،
( )۹پروتــوکل کنوانســیون علیــه جرایــم ســازمان یافتــه در مــورد قاچــاق زنــان و
کــودکان )۱۰( ،اصــول راهنــا در مــورد حقــوق بــر و قاچــاق انســان)۱۱( ،
کنوانســیون مقابلــه بــا قاچــاق انســان اســتثامر از طریــق فحشــای دیگــران)۱۲( ،
اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زنــان )۱۳( ،کنوانســیون ژنــو در مــورد حامیــت از
قربانیــان در زمــان جنــگ )۱۴( ،پروتــوکل الحاقــی بــه کنوانســیون هــای ژنــو
در رابطــه بــه حامیــت از قربانیــان در مخاصــات غیــر بیــن املللــی ،عــاوه بــر
اســناد مذکــور ،درســطح منطقــه ای نیــز اســنادی مرتبــط بــا موضــوع خشــونت
علیــه زنــان بــه تصویــب رســیده اســت کــه ( )۱۵کنوانســیون شــورای اروپــا در
مــورد پیشــگیری و مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان و خشــونت خانگــی )۱۶( ،و
کنوانســیون امریکایــی پیشــگیری ،مجــازات و محــو خشــونت علیــه زنــان مهــم
تریــن آنهــا هســتند.
)(www.mehrkhane.com/fa/news/

کــه بــه موضوعــات حقــوق زنــان و منــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان تاکیــد
کــرده دولــت هــا را م ٔوظــف دانســته تــا در قوانیــن داخلــی شــان نیــز ایــن حقــوق
را بــرای زنــان تضمیــن کــرده و از تصویــب قوانیــن تبعیــض آمیــز جلوگیــری کننــد.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه در اســناد بیــن املللــی حقــوق بــر
هامننــد کنوانســیون هــا و میثــاق هــای بیــن املللــی و قوانیــن داخلــی افغانســتان،
هیــچ گونــه تبعیــض میــان مــرد و زن قایــل نگردیــده بلکــه تأکیــد بــر تســاوی حقــوق
میــان افــراد منــوده اســت .در کنوانســیون هــای بیــن املللــی و یــا ایــن کــه در
اســناد بیــن املللــی زنــان را بــه عنــوان یــک بــال جامعــه دانســته و نیــز حــق داده
اســت تــا هامننــد مــردان در همــه امــور اجتامعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،و فرهنگــی
رشکــت مناینــد و نقــش فعــال داشــته باشــند ،مفهــوم خشــونت علیــه زنــان در اســناد
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بیــن املللــی از جملــه مســائلی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر ،بــه طــور جــدی
مــورد توجــه بســیار از نهادهــای بیــن املللــی قــرار گرفتــه اســت .همینطــور قوانیــن
داخلــی افغانســتان ،قانــون اساســی افغانســتان کــه مبتنــی بــر اصــول اســامی مــی
باشــند زنــان را دارای حقــوق دانســته ،و هرگونــه تبعیــض علیــه زنــان را منــع منــوده
اســت .در نهایــت بیــان داشــته اســت کــه زنــان هامننــد مــردان مــی توانــد کــه از
حقــوق و وجایــب اساســی خویــش بــر خــوردار باشــند.
پیشنهادات
 .1تبلیغــات گســرده در ســطح قریــه و دهــات و بــرای زنــان کــه کامــاً در عــدم
آگاهــی از حقــوق شــان بــر مــی برنــد.
 .2تبلیغات در رسانه های گروهی.
 .3تصویب قوانینی که زمینه های مشارکت سیاسی زنان را قوی و آماده سازد.
 .4آماده ساخنت ذهنی و عملی خود زنان.
 .5حامیت از زنان نه تنها در قالب وضع قوانین بلکه در عمل.
 .6نهادهــای حقــوق بــری بایــد تنهــا ثبــت آمــار خشــونت را وظایــف شــان ندانــد
بلکــه درعمــل نیــز بــه زنــان خشــونت دیــده همــکاری مناینــد.
منابع
الف) کتب
 -1پویــا ،اســدالله ،پایــان نامــه حقــوق بنیادیــن وآزادی هــای فــردی در اندیشــه
شــهید مــزاری.1394 ،
 -2هاشــمی ،ســید محمــد ،حقــوق بــر و آزادی هــای اساســی ،انتشــارات میــزان،
اول پائیــز .۱۳۸۴
 -3ســید محمــد قــاری و ســید فاطمــی ،حقــوق بــر در جهــان معــارص ،نــارش
موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای حقوقــی شــهر دانــش ،تهــران.۱۳۸۸ ،
 -4حیــدری ،فصــل نامــه ســام ،نــر م ٔوسســه علمــی فرهنگــی ســام ،ســال اول،
شــاره  ،۳-۲زمســتان .۱۳۸۷

84

گذار از عرف به قانون

 -5رضایــی ،صدیقــه ،زنــان افغــان مشــارکت و توســعه ،انتشــارات فرهنــگ کابــل،
چــاپ اول ،بهــار .۱۳۸۹
 -6حسن عمید ،فرهنگ لغات.
ب) قوانین
 -1قانون اساسی افغانستان ،جریده رسمی ،وزارت عدلیه ،مصوب سال .۱۳۸۲
 -2قانون اجراات جزای افغانستان ،انتشارات عرفان ،کابل ،چاپ اول .۱۳۹۰
 -3قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان ،مصوبــه شــاره ( )۱۶شــورای وزیــران،
انشــتارات وزارت عدلیــه ،چــاپ اول ،ســال .۱۳۸۸
ج) آدرس های انرتنتی
1. www.pajoohe.com

2. www.mehrkhane.com
3. www.pe.rain.ru
4. ww.wikipedia.org

حقوق و وضعیت اجتامعی زنان در والیت دایکندی
چکیده
حضــور زنــان در عرصــه هــای اجتامعــی ،سیاســی و
اقتصــادی از موضوعاتــی اســت کــه همیشــه مــورد
پرســش جوامــع بــوده اســت .حقیقــت ایــن اســت کــه
در گذشــته هــای دور و حتــی نزدیــک ،زنــان را هامننــد
مــردان بــاور نداشــتند کــه بتواننــد در عرصــه هــای
مختلــف فعاالنــه حضــور داشــته باشــند .از زمــان ســقوط
رژیــم طالبــان اگرچــه زنــان بــه بســیار خوبــی توانســتند
خــود شــان را بــه اثبــات برســانند؛ امــا بــا آن هــم کمــر
مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .از آن جملــه والیــت
دایکنــدی بــا وجــود اینکــه زنــان در ایــن والیــت همــه
کاره انــد بــا وجــود ایــن هــم بــه جایگاهــی کــه واقعــا
ســزاوار آن هســتند ،نرســیده انــد و ایــن جــای نگرانــی
اســت .یافتــههــای تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه زنــان
افغانســتان بــه ویــژه زنــان والیــت دایکنــدی نیــز همســو
بــا زنــان جهــان مبــارزات آزادیخواهان ـ ه ای خویــش را
از قــرن بیســتم آغــاز کــرده و بــرای دریافــت موقعیــت در
اجتــاع و مشــارکت سیاســی فعالیــت کــردهانــد.
بــا وجودیکــه بیشــر رژیـم هــای سیاســی حضــور زنــان
را در قانــون گنجانیــده انــد ،امــا فضــای ســنتی حاکــم،
بیســوادی ،فقــر فرهنگــی ،عق ـب ماندهگــی اقتصــادی
و ناامنــی هنــوز ســهم مســاوی آنــان را در جامعــه بــه
چالــش کشــیده اســت .در کل زنــان از جایــگاه خوبــی
در جامعــه بــه ویــژه والیاتــی کــه نســبتاً کــم توجه اســت،
برخــوردار نیســت و همــواره حقــوق ایــن قــر پایــال

 .1فهیمــه بشــارت فرزنــد گ 
ل
محمــد متولــد ســال ۱۳۷۵
هجــری شمســی ،دانــش
آموختــه ای حقــوق دانشــگاه
نــارص خــرو -والیــت
دایکنــدی اســت .خانــم
بشــارت یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
 .2ذلیخــا نجاتــی متولــد
 1377دانــش آموختــه ای
حقــوق دانشــگاه نــارص خــرو
والیــت دایکنــدی اســت.
خانــم نجاتــی یکی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
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شــده و بــه حــق و حقــوق کــه ســزاوار شــان انــد منــی رســند کــه از جملــه حــق
تعلیــم ،تحصیــل ،تصمیــم گیــری و غیــره مــی باشــد .زنــان در دایکنــدی دو نقــش
هــم مــرد و هــم زن را بــازی مــی کننــد؛ یعنــی زراعــت ،مالــداری قســمت زیــادی
اقتصــادی بــر دوش زنــان در دایکنــدی مــی باشــد کــه مــی تواننــد بــه خوبــی آنــرا
مدیریــت کننــد .کــه خــود نشــان دهنــده اینســت کــه زنــان ناتــوان نبــوده بلکــه
نیمــی از پیکــر جامعــه را ســاخته و دارای توامننــدی هــای اســت کــه حتــی در
وجــود بســیاری از مــردان دیــده منــی شــود و بایــد بــه آن احــرام گذاشــت .زنــان
نــه تنهــا در دایکنــدی بــا کشــت و زرع امــرار معــاش کــرده و از ایــن طریــق بــرای
خــود و فامیــل خــود روزی حــال دریافــت مــی کننــد بلکــه پــران ویــا دخــران
شــان کــه در خــارج از ایــن والیــت مشــغول تعلیــم ویــا تحصیــل هســتند ،آنــان را
نیــز حامیــت مــی کننــد.
واژگان کلیدی :زنان ،اجتامع ،جایگاه اجتامعی
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مقدمه
در طــول تاریــخ بــر ،زنــان همــگام بــا مــردان در متــام ابعــاد زندگــی حضــور داشــته
و در مســائل سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتامعــی و تربیتــی در کنــار مــردان
نقــش مؤثــری ایفــا منــوده انــد .بــا توجــه بــه ایــن مطلــب متأســفانه ایــن قــر بــزرگ
از جامعــه همــواره ،مــورد بــی مهریهــا و نابســامانیها قــرار گرفتــه بــه حقــوق،
موقعیــت و منزلــت زن بــه آن گونــه کــه بایــد باشــد ،توجــه صــورت نگرفتــه اســت.
بحــث تســاوی جنســیتی و مشــارکت اجتامعــی زنــان در بســیاری از جوامــع ،بــه
ویــژه جوامــع رو بــه توســعه ،مــورد پذیــرش جامعــه واقــع گردیــده اســت .امــا هنــوز
هــم بــه صــورت یــک معضــل در کشــورهای جهــان ســوم هامننــد افغانســتان باقــی
مانــده اســت .از آن جملــه والیــت دایکنــدی بــا وجــود اینکــه زنــان در ایــن والیــت
همــه کاره انــد بــا وجــود ایــن هــم بــه جایگاهــی کــه واقعــا ســزاوار آن هســتند،
نرســیده انــد.
حقــوق اجتامعــی ،جایــگاه مهمــی در اندیشــه هــای سیاســی ،فقهــی ،حقوقــی و
مدیریــت هــای اقتصــادی و اجتامعــی دارد .در دیــن مبیــن اســام ،از هــان آغــاز
شــکل گیــری ،چــه در نصــوص و چــه در عمــل و ســیره ای پیشــوایان دیــن ،اهمیــت
حقــوق اجتامعــی بــه لحــاظ حفــظ کرامــت انســانی و تأمیــن بنیــان هــای جامعــه ی
ســامل دینــی یــادآور شــده و بــرای آن ،نظــام خــاص حقوقــی و اجرایــی طراحــی شــده
اســت .همچنــان ایــن حقــوق در اســناد بیــن املللــی و قوانیــن داخلــی کشــور هــا
بــه طــور کلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
زنــان در تاریــخ بــر مخصوص ـاً در کشــور مــا جفاهــا ،ســتمها و محرومیــت هــای
بســیاری کشــیده و بــه طــور خــاص در همــه عرصــه هــا مشــکالت فروانــی داشــته و
در واقــع از حــق مســلم خــود در ایــن عرصــه هــا محــروم مانــده انــد .والیــت دایکندی
بــا وجــود اینکــه فاصلــه ای نــه چنــدان دوری از مرکــز دارد بــا آن هــم رشایــط زنــده
گــی بــرای زنــان مشــکل اســت زنــان در ایــن والیــت اوضــاع چنــدان خــوب اجتامعی
ندارنــد .مشــکالت زنــان در ایــن تنهــا در خانــه خالصــه منــی شــود آنهــا بــا وجودیکــه
در خانــه مشــکالت زیــادی دارنــد و مســؤولیت خانــه داری را بــر دوش مــی کشــند،
در امــورات بیرونــی نیــز ســهم فعــال دارنــد ،فقــر ،تنگدســتی و بیــکاری کــه فراگیــر
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باشــندگان ایــن والیــت مــی باشــد زنــان را وادار بــه کشــت و کار در زمیــن هــای
بیرونــی مــی کننــد.
ایــن مقالــه کــه تحــت عنــوان اوضــاع اجتامعــی زنــان در والیــت دایکنــدی ترتیــب
گردیــده اســت ،جایــگاه زنــان افغانســتان بــه خصــوص جایــگاه زنــان دایکنــدی
را بــه رشــته ای تحریــر در آورده اســت .مقالــه حــارض در بــاره اوضــاع اجتامعــی
زنــان در والیــت دایکنــدی از نــوع تحلیلــی -توصیفــی ترتیــب گردیــده و بــه لحــاظ
روش شناســی ،تحقیــق کتابخانــه ای اســت .آنچــه کــه در نتیجــه ای ایــن تحقیــق
بــدان دســت یافتــه ایــم اینســت کــه رشــد و افزایــش نقــش اجتامعــی زنــان یکــی از
موضوعــات مهمــی اســت کــه در حــوز ه هــای گوناگــون علــوم اجتامعــی و سیاســی
بــه آن دقــت ویــژه صــورت گرفتــه اســت.
مبحث اول :حقوق اجتامعی زنان درقوانین افعانستان
زن در تاریــخ بــر مخصوصــاً در کشــور مــا جفاهــا ،ســتمها و محرومیتهــای
بســیاری کشــیده و بــه طــور خــاص در همــه عرصههــا مشــکالت فــروان داشــته
و در واقــع از حــق مســلم خــود در ایــن عرصــه هــا محــروم مانــده اســت .امــروز
خوشــبختانه قوانیــن کشــور مــا تــا حــدی ایــن مشــکالت را رفــع منــوده اســت و در
قوانیــن کشــور مــا زنــان ماننــد مــردان از همــه حقــوق خــود در اجتــاع برخــوردار
هســتند در تعالیــم اســامی نیــز حقــوق و تکالیــف زن بــه طــور بســیار عادالنــه و
واقــع بینانــه تنظیــم گردیــده اســت .البتــه ممکــن اســت تفســیر هــا و قراعت هــای
متحجرانــه هــم وجــود داشــته باشــد کــه زن را در چهاردیــواری خانــه محبــوس
نگهداشــته و از حقــوق سیاســی و اجتامعــی محــروم گردانــد ،امــا احــکام کتــاب،
ســنت و از همــه مهــم تاریــخ زنــده ای اســامی و ســیره ای مســلامنان بــا ایــن نــوع
تفســیر هــا کامــا مغایــرت دارد.
در قوانیــن افغانســتان بــه خصــوص در قانــون اساســی از جملــه مهمرتیــن حقــوق
زنــان افغانســتان بیــان شــده اســت کــه شــامل حــق مهــر ،حــق ارث ،حــق نفقــه،
حــق کار ،حــق آمــوزش ،حــق حیــات ،وحــق تشــکیل خانــواده ،حــق مشــارکت
سیاســی زنــان ،حــق آزادی و حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن را دارنــد .و در
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قوانیــن بیناملللــی همچنــان حقــوق سیاســی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
زنــان را بــه رســیمت شــناخته و کشــور هــای عضــو را مکلــف میســازد تــا در قوانیــن
داخلــی نیــز ایــن حقــوق را بــه رســمیت شــناخته و بــرای اســتفاده از حقــوق اساســی
و اجتامعــی اقدامــات الزم را اتخــاذ مناینــد .کــه در اینجــا بــه بعضــی از مصــداق
هــای مهــم ایــن حقــوق پرداختــه مــی شــود.
گفتار اول :عرصه ای سیاسی
مشــارکت سیاســی عبــارت ا ٖز رشکــت در فرایندهــای سیاســی اســت کــه بــه
گزینــش رهــران سیاســی میانجامــد و سیاســت عمومــی را تعییــن میکنــد یــا
بــر آن تأثیــر مــی گــذارد ،ایــن فعالیــت بــه صــورت داوطلبانــه ،مســتقیم و غیــر
مســتقیم انجــام مــی پذیــرد .مشــارکت سیاســی در برخــی تعاریــف بــه مصابــه ای
یــک حــق مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و مشــارکت همــگان در تعییــن رسنوشــت
سیاســی و اداره ای امــور جامعــه یکــی از پایــه هــای دموکراســی اســت .کــه زنــان
نیــز در ایــن مشــارکت شــامل مــی گردنــد .از همیــن جهــت در کنوانســیون ســیدا
در دو بعــد داخلــی و بیناملللــی بــه تســاوی حقــوق سیاســی بــرای زنــان پرداختــه
شــده اســت.
حقــوق سیاســی یکــی از مهمرتیــن حقــوق بــه رســمیت شــناخته بــرای زنــان برابــر
بــا مــردان ،در کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعــض علیــه زنــان مــی باشــد کــه
از اهمیــت خــاص و ویــژه ی برخــوردار اســت .زنــان مــی تواننــد ماننــد مــردان در
پروســه هــای انتخابــات ،تشــکیل احــزاب سیاســی ،قــدرت سیاســی ،در حکومــت
داری ،و تظاهــرات ســهم بگیرنــد.
در مــاده  ۷کنوانســیون ســیدا ،چنیــن بیــان شــده اســت :دولــت هــای عضــو
کنوانســیون مؤظــف انــد اقدامــات مقتضــی بــرای رفــع تبعیــض علیــه زنــان در
زندگــی سیاســی و عمومــی کشــور اتخــاذ منــوده و مخصوص ـاً اطمینــان دهنــد کــه
در رشایــط مســاوی بــا مــردان ،حقــوق زیــر را بــرای زنــان تأمیــن کننــد.
 -1حــق رای دادن در همــه انتخابــات و همــه پرســیهای عمومــی و صالحیــت
انتخــاب شــدن در همــه ارگان هــای کــه بــا انتخابــات عمومــی برگزیــده مــی شــوند.
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 -2حــق رشکــت در تعییــن سیاســیت دولــت و اجــرای آنهــا و بــه عهــده گرفــن
پوســت هــای دولتــی و انجــام وظایــف عمومــی در متــام ســطوح دولتــی.
 -3حــق رشکــت در ســازمان هــا و انجمــن هــای غیــر دولتــی مربــوط بــه زندگــی
عمومــی و سیاســی کشــور.
گفتار دوم :عرصه ای اجتامعی
حقــوق اجتامعــی ،جایــگاه مهمــی در اندیشــه هــای سیاســی ،فقهــی ،حقوقــی و
مدیریــت هــای اقتصــادی و اجتامعــی دارد .در دیــن مبیــن اســام ،از هــان آغــاز
شــکل گیــری ،چــه در نصــوص و چــه در عمــل و ســیره ای پیشــوایان دیــن ،اهمیــت
حقــوق اجتامعــی بــه لحــاظ حفــظ کرامــت انســانی و تأمیــن بنیــان هــای جامعــه
ســامل دینــی یــادآور شــده و بــرای آن ،نظــام خــاص حقوقــی و اجرایــی طراحــی شــده
اســت .هــم چنــان ایــن حقــوق در اســناد بیــن املللــی و قوانیــن داخلــی کشــورها بــه
طــور کلــی مصادیــق آن مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد از جملــه:
 -1حق کار
از میــان حقــوق بــری زنــان ،حــق اشــتغال یکــی از مهمرتیــن حقــوق آنــان
محســوب مــی گــردد ،زیــرا حــق اشــتغال بــه عنــوان یکــی از منابــع اجتامعــی در
افزایــش قــدرت زنــان ســهم زیــادی دارد .امــا آنچــه مســلم اســت میــان زنــان و
مــردان در دسرتســی بــه ایــن منبــع هامننــده ســایر منابــع تفــاوت چشــمگیری در
جوامــع وجــود دارد .همچنــان زنــان بــرای بهــره گیــری از ایــن حــق ،نســبت بــه
مــردان بنــا بــه دالیــل مختلــف تاریخــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اجتامعــی و خانوادگــی
بــا مشــکالت بیشــری مواجــه بــوده انــد.
تبیعــض در اســتخدام و اشــتغال و دســته بنــدی مشــاغل بــه زنانــه و مردانــه موجــب
شــده اســت کــه زنــان اغلــب در مشــاغل آموزشــی ،صحــی و خدمــات شــاغل باشــند
و تنهــا درصــد کمــی ،از مشــاغل صنعتــی را بــه خــود اختصــاص دهنــد .همچنیــن
تبعیــض در آمــوزش هــای حرفــه ای و ارتقــأ ســبب شــده اســت کــه زنــان کمــر موفــق
بــه دســت یافــن بــا مشــاغل مدریتــی و عالــی شــوند و اغلــب بــه کارهــای پاییــن

حقوق و وضعیت اجتامعی زنان در والیت دایکندی

91

تــر اکتفــا کننــد.
از همیــن جهــت کنوانســیون ســیدا ،حقــوق کار زنــان را نیــز مــورد بررســی و توجــه
قــرار داده اســت .در مقدمــه ای کنوانســیون اعــام مــی دارد :اعــال تبعیــض بــه هــر
نحــوی علیــه شــغل زنــان ،ناقــص اصــل برابــری و احــرام بــه شــخصیت بــر اســت
و برعــاوه مانــع رشکــت زنــان در رشایــط مســاوی بــا مــردان در زندگــی سیاســی،
اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی مــی شــود .و از کامیابــی هــا و موفقیــت هــای
جامعــه و خانــواده مامنعــت بــه عمــل مــی آورد .همچنیــن در مــاده  ۱۱کنوانســیون
در خصــوص حقــوق شــغلی زنــان چنیــن بیــان مــی دارد:
 .1حق کار به عنوان حق الینفک ،متام افراد برش
 .2حــق اســتفاده از فرصتهــای اســتخدام یکســان ،از جملــه اعــال ضوابــط
یکســان بــرای اســتخدام
 .3حــق انتخــاب آزادانــه تخصیــص و پیشــه ،حــق ارتقــای مقــام ،امنیــت شــغلی و
متــام امتیــازات و رشایــط خدمــت و حــق اســتفاده از آمــوزش و بــاز آمــوزی حرفــه ای
از جملــه شــاگردی ،دوره هــای آمــوزش حرفــه ای پیرشفتــه و آمــوزش مکــرر
 .4حــق دریافــت دســت مــزد و مزایایــی برابــر و برخــورداری از رفتــار برابــر بــرای
انجــام کار ،کار بــا ارزش برابــر ،همچنیــن رفتــار برابــر در ارزیابــی کیفیــت کار
 .5حــق اســتفاده از بیمــه هــای اجتامعــی بــه ویــژه در دوران تقاعــد ،بیــکاری،
بیــاری ،معلولیــت و پیــری و ســایر مــوارد از کار افتادگــی ،نیــز حــق اســتفاده از
رخصتــی اســتحقاقی
 .6حــق حفــظ ســامتی و امنیــت در محیــط کار ،از جملــه حامیــت از وظیفــه تولیــد
مثــل( .کنوانســیون ســیدا)۱۹۷۹ ،
 -2حق آموزش
کنوانســیون رفــع هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان بــه تبــع از اعالمیــه جهانــی حقــوق
بــر یکــی از جملــه مهمرتیــن حقــوق بــه رســمیت شــناخته شــده زنــان را ،حــق
مســاوی آمــوزش بــا مــردان مــی دانــد .حــق آمــوزش یکــی ازحقــوق ماهــوی و
اساســی بــرای دخــران ماننــد پــران مــی باشــد کــه دولــت افغانســتان متعهــد
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اســت تــا مکلفیــت خویــش را جهــت تضمیــن ایــن حــق اساســی اداء منایــد.
	•زنــان بایــد از حقــوق یکســان در قســمت حرفــه و فــن ،دسرتســی بــه آمــوزش و
دریافــت شــهادت نامــه در همــه انــواع مؤسســات آموزشــی در مناطــق شــهری
و روســتایی دارا باشــد ،ایــن تســاوی بایــد در آمــوزش قبــل از مکتــب ،آمــوزش
عمومــی ،فنــی و تخصصــی و آمــوزش عالــی فنــی ،و نیــز و در همــه دوره هــای
آمــوزش حرفــه ای تضمیــن شــود.
	•دسرتســی بــه برنامــه درســی یکســان ،امتحانــات یکســان ،معلمیــن دارای
مهــارت هــا و صالحیــت هــای یکســان و محــل هــا و امکانــات آموزشــی بــا
کیفیــت یکســان.
	•از بیــن بــردن هــر گونــه مفهــوم کلیشــه ای حقــوق زن و مــرد در همــه ســطوح
وهمــه اشــکال از طریــق تشــویق ،آمــوزش مختلــط و ســایر روش هــای آموزشــی
کــه رســیدن بــه ایــن هــدف را ممکــن مــی ســازد و بــه ویــژه بــا تجدیــد نظــر در
کتــاب هــای درســی و برنامــه هــای آموزشــی مکاتــب و متناســب ســاخنت روش
هــای آموزشــی.
	•فرصت های یکسان برای استفاده از بورس ها و سایر مزایایی تحصیلی.
	•فرصــت هــای یکســان بــرای دســتیابی بــه برنامــه هــای مربــوط بــه ادامــه
تحصیــل ،از جملــه برنامــه هــای ســواد آمــوزی بــزرگ ســاالن و ســواد آمــوزی
علمــی ،بــه وژه برنامــه هــای بــا هــدف کاهــش هــر چــه رسیعــر خــای آموزشــی
موجــود بیــن زنــان و مــردان.
	• کاهــش میــزان تــرک تحصیــل دخــران و تنظیــم برنامــه هــا بــرای دخــران و
زنــان کــه پیــش از وقــت مکتــب را تــرک کردنــد.
	• امکانات یکسان برای رشکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی.
	•دسرتســی بــه اطالعــات آموزشــی مشــخص بــرای تضمیــن ســامتی ،تندرســتی
خانــواده از جملــه اطالعــات و راهنامیــی در مــورد تنظیــم خانــواده( .نهــاد
تحقیقاتــی زنــان و اطفــال ،۱۳۹۷ ،ص )۴۵ -۴۴
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 -3حق ازدواج و تشکیل خانواده
بــر اســاس کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان ،زن و مــرد در امــر
ازدواج و ادامــه آن حتــی در جدایــی ،از حقــوق برابر و یکســان برخــواردار اند .گرچند
قوانیــن بســیاری از کشــورها در اغلــب مــوارد از جملــه در حــق ازدواج بــر نابرابــری
حقــوق زن و مــرد تأکیــد دارنــد ،کــه ایــن نابرابــری در امــر ازدواج ،طــاق ،حضانــت
طفــل و ســایر روابــط خانوادگــی مشــاهده مــی گــردد .در کشــورهای اســامی ایــن
نابرابــری مطابــق ارزشهــای دیــن اســام تبعیــض تلقــی منــی شــود .بلکــه برابــر بــا
اصــول و عدالــت مــی باشــد( .نهــاد تحقیقاتــی زنــان و اطفــال ،۱۳۹۷ ،ص .)۴۸
گفتار سوم :عرصه ای اقتصادی
زنان در عرصه اقتصادی از حقوق زیر برخوردار اند.
 .1حق مهر
مهــر یکــی از حقــوق اقتصــادی انحصــاری زنــان اســت کــه بــه مــردان تعلــق منــی
گیــرد .بــه ایــن معنــی کــه یکــی از طــرق بدســت آوردن پــول و یــا جنــس بــا ارزش
و قیمــت گرفــن ،مهــر گرفــن زنــان از مــردان اســت .مــاده  ۱۱۰قانــون مدنــی
رصاحــت دارد کــه« :مهــر ،ملکیــت زوجــه محســوب مــی گــردد .زوجــه میتوانــد در
مهــر خــود هــر نــوع تــرف مالکانــه بنامیــد .در ضمــن هیــچ کــس منیتوانــد بــه
اکــراه و جــر زوجــه را مجبــور منایــد تــا قســمت یــا متــام مهــر خویــش را بــه زوج حبــه
منایــد ».چنانچــه ایــن موضــوع در مــاده  ۱۱۴قانــون مدنــی چنیــن وضاحــت یافتــه
اســت« :زوجــه مجبــور گردانیــده منــی شــود ،تــا کل یــا قســمت از مهــر خــود را بــه
زوج یــا شــخصی دیگــری واگــذار شــود».
 .2حق میراث
ارث یکــی از اســباب ملکیــت اســت کــه بــرای یــک شــخص بــا مــرگ شــخص دیگــر
یــا از طریــق نســب و یــا از طریــق ســبب بــه وجــود مــی آیــد .ارث در افغانســتان
و اکــر کشــورهای اســامی از ایــن لحــاظ کــه برگرفتــه شــده از احــکام رشیعــت
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اســامی مــی باشــد ،زن و مــرد در ســهم االرث بــا هــم بســیار تفــاوت دارنــد ،در
حالــی کــه بــه اســاس کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان ،مــرد و
زن در کســب و انتقــال مالکیــت چــی بــه صــورت رایــگان و در برابــر قیمــت حقــوق
برابــر دارنــد.
بــر اســاس قانــون مدنــی و احــوال شــخصیه اهــل تشــیع ،ســهم زوجــه نصــف ســهم
زوج قــرار داده شــده اســت.
بر اساس ماده  ۲۰۰۷قانون مدنی سهم زوج و زوجه هر یک دو حالت دارد:
الــف :زوج نصــف ترکــه را بــه رشط مــی بــرد ،در صورتیکــه زوجــه متوفــی فرزنــد
نداشــته باشــد.
ب :زوج ربــع یــا یــک چهــارم حصــه را مــی بــرد در صــورت کــه زوجــه فرزنــد داشــته
باشــد.
 .۳حق نفقه
نفقــه یکــی از حقوقــی مالــی و اقتصــادی زن بــر عهــده مــرد در دوران زندگــی
مشــرک مــی باشــد ایــن مسـأله بــر اســاس قانــون مدنــی و قانــون احــوال شــخصیه
اهــل تشــیع ترصیــح شــده اســت .قانــون مدنــی افغانســتان در تعریــف نفقــه چنیــن
مــی نــگارد :نفقــه زوجــه مشــتمل اســت بــر طعــام ،لبــاس ،مســکن و تــداوی مناســب
بــه تــوان مالــی زوج .قانــون احــوال شــخصیه هــم نفقــه را بــه عهــده مــرد قــرار داده
اســت .بــر اســاس مــواد  ۱۶۳ ،۱۲۳و  ۱۶۴قانــون احــوال شــخصیه و اهــل تشــیع
حقــوق و تکالیــف زوج مــوارد ذیــل اســت کــه شــامل تأمیــن مســکن ونفقــه هــم مــی
شــود.
	•رسپرســتی از امــور خانــواده حــق زوج اســت مگــر اینکــه بــرای ایــن حــق مانــع
وجــود داشــته باشــد .همچنــان تأمیــن نفقــه زن و فرزنــدان بــه عهــده مــرد
اســت.
	•تأمیــن مســکن بــرای زن از جملــه تکالیــف مــرد اســت کــه زن را مکلــف بــه
اقامــت در آن منــزل منــوده اســت مگــر اینکــه ایــن امــر موجــب زیــان بــه زن
باشــد.
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	•البتــه بــر اســاس مــاده  ۱۲۴زن میتوانــد ایــن حــق را در رشایــط ضمــن بــه
خــود اختصــاص دهــد.
	•تأمیــن نفقــه کــه شــامل غــذا ،لبــاس و ادویــه الزم و متعــارف مــی شــود هــم از
جملــه تکالیــف مــرد مــی باشــد.
بــر اســاس مــاده  ۱۶کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان ،حــق
رسپرســتی مــردان نســبت بــه زنــان و مجبــور بــودن زنــان بــرای اقامــت در مســکن که
شــوهر مهیــا مــی کنــد تبعیــض علیــه زنــان شــمرده مــی شــود و دولــت افغانســتان
ملــزم بــه اصــاح ایــن مــوارد مــی باشــد ،مگــر اینکــه افغانســتان در ایــن مــوارد از راه
هــای قانونــی اعــال حــق ،رشط و تحفــظ منایــد هرچنــد افغانســتان ایــن فرصــت
را از دســت داده اســت زیــرا افغانســتان ایــن کنوانســیون را بــدون کــدام رشط امضــا
منــوده اســت( .نهــاد تحقیقاتــی زنــان و اطفــال)۱۳۹۷ ،
مبحث دوم :وضیعت اجتامعی زنان افغان
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول :جایگاه اجتامعی زنان در افغانستان
در یــک نــگاه کلــی بــا گذشــت یــک دهــه از اســتقرار نظــام جدیــد سیاســی حضــور
جامعــه جهانــی در کشــور در حامیــت از حکومــت داری خــوب ،تأمیــن حقــوق بــر
و ارزش هــای دموکراتیــک ،حاکمیــت ملــی و مبــارزه بــا تروریــزم و هــراس افگنــی و
فراهــم آوری زمینــه صلــح و ثبــات در کشــور ،چنیــن بــه نظــر میرســد کــه هنــوز ایــن
اهــداف نــه تنهــا دور از دســرس قــرار دارنــد بلکــه بــا طــرح موضــوع خــروج نیروهــای
خارجــی از کشــور در ســال  ،۲۰۱۴باورمنــدی بــه پیرشفــت و تحقــق اهــداف یــاد
شــده روز بــه روز کمــر مــی شــود( .صبــوری و شــاهی)۱۳۹۰ ،
امــا آنچــه نگرانــی هــا را در ایــن راســتا افزایــش داده اســت وضعیــت زنــان در کشــور
مــی باشــد .کــه بــه یــک والیــت یــا ولســوالی محــدود منــی گــردد .هرچنــد وضعیــت
کلــی زنــان در کشــور از لحــاظ حقــوق سیاســی و اجتامعــی و بــه معنــی کلــی تــر یــا
جامــع تــر وضعیــت حقــوق بــری آنهــا در طــول تاریــخ کشــور قابــل قبــول اکرثیــت
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نبــوده کــه همــواره از ایــن ســبب شــکایت هــای در پــی داشــته و خواهــد داشــت و
ســتم هــا و خشــونت هــای تــکان دهنــده و فاجعــه بــار را همــراه بــوده اســت ولــی بــا
وجــود آمــدن نگرانــی هــای یــاد شــده احتــال مــی رود کــه بــا همیــن انــدک دســت
آورد هــای چنــد ســال گذشــته کــه بســیار شــکننده و آســیب پذیــر هــم مــی باشــد
وضعیــت زنــان کشــور بیــش از گذشــته دچــار بحــران و فاجعــه گــردد .وضعیــت نگــران
کننــده کشــور در بــاره دســت یابــی بــه حقــوق بــری شــهروندان ،بــه ویــژه زنــان تــا
آنجایــی شــدت یافتــه اســت کــه ســازمان ملــل متحــد در گزارشــی از دولت افغانســتان
بــه دلیــل اجــرای محــدود قانــون محــو خشــونت علیــه زنــان انتقــاد منــوده اســت.
بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل متحــد ،از جملــه  ۲۲۹۹مــورد خشــونت علیــه
زنــان کــه در یــک دوره زمانــی بیــن مــاه مــارچ  ۲۰۱۰تــا نیمــه ای ســال  ۲۰۱۱در
افغانســتان ثبــت گردیــده اســت تنهــا بــه  ۲۶در صــد ایــن مــوارد بــا درنظــر داشــت
قانــون محــو خشــونت علیــه زنــان ،رســیدگی صــورت گرفتــه اســت .در ایــن گــزارش
همچنــان بــه رســیده گــی  ۷درصــدی مجــازات عامــان خشــونت علیــه زنــان توســط
محاکــم کشــور نیز اشــاره شــده اســت .تهدیــد پرخاشــگری فزیکــی ،قتــل ،اختطاف،
تعقیــب ،توهیــن ،آزارهــای خیابانــی در جامعــه از مــوارد دیگــری اســت کــه هــر زن
ایــن رسزمیــن اگــر بخواهــد در زنــده گــی اجتامعــی ســهمی داشــته باشــد بــا آن
روبــرو شــده و ناگزیــر آنــرا تحمــل کــرده و بــه کار خــود ادامــه دهــد .وضــع نظــام
قضایــی و پیــروی از ســنت هــای قبیلــه ای و عــرف هــای ناپســند اجتامعــی در
بســیاری از والیــات و حتــی مرکــز کشــور روز بــروز رونــد زن ســتیزی و نقــض حقــوق و
قوانینــی کــه بــر مص ٔوونیــت قانــون آنــان تأکیــد دارد ،را تقویــت مــی منایــد.
طبــق گــزارش هــای نهــاد هــای مدافــع حقــوق زنــان ،خودکشــی زنــان در ســال
جــاری بــه شــکل نگــران کننــده ای افزایــش یافتــه اســت .طبــق گــزارش هــا در بهــار
ســال  ۱۳۹۰تــا کنــون  ۱۵۰زن در والیــت هــرات بــرای نجــات از خشــونت و شــیوه
هــای نقــض کننــده قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان دســت بــه خودکشــی زده انــد.
وعــدم پیگیــری عاملیــن ایــن خشــونت هــا باعــث گســرش ایــن خشــونت هــا شــده
اســت( .صبــوری و شــاهی)۱۳۹۰ ،
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گفتار دوم :نادیده گرفنت حقوق زنان در بسیاری از امورات کشور
مــی تــوان گفــت کــه در دوران اخیــر موضــوع حقــوق و پایــگاه اجتامعــی زنــان در
هیــچ کشــوری بــه انــدازه افغانســتان چــه در ســطح سیاســی و چــه در زمینــه ی
اجتامعــی آن مــورد مشــاجره نبــوده اســت .ایــن مس ـأله حتــی بــه شــکل گســرده
تــری در ســطح بیــن املللــی در قالــب «آزادســازی زنــان» از ظلــم و ســتم طالبــان،
بــه عنــوان یکــی از توجیهــات مداخلــه نظامــی بــه رهــری آمریــکا در ســال ۲۰۰۱
مطــرح شــد (عبدالولــی ،1395 ،ص  .)12پــس از ســقوط طالبــان و روی کار آمــدن
دولــت هــای جدیــد تــا کنــون« ،حقــوق زنــان افغــان» بــه منــاد پیرشفــت و توســعه و
همچنیــن شــاخصی بــرای ارزیابــی موفقیــت تــاش هــای جامعــه بیــن املللــی در
افغانســتان مبــدل شــده اســت.
در طــول  ۱۶ســال گذشــته البتــه تــاش هــای صــورت گرفتــه و بهبودهــای حاصــل
شــده در زمینــه ی حقــوق زنــان در جامعــه افغانســتان غیــر قابــل انــکار اســت؛ بــه
عنــوان مثــال قوانیــن ،پالیســی هــا و اســراتیژی هــای زیــادی همچــون اســراتیژی
جنــدر ،اســراتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان  ،۱۳۹۱-۱۳۸۷پــان کاری ملــی
بــرای زنــان افغانســتان  ۱۳۹۷-۱۳۸۷و اخیــرا اســراتیژی ملــی مبــارزه بــا خشــونت
در برابــر زنــان بــا هــدف بهبــود وضعیــت زنــان افغــان و تأمیــن برابــری جنســیتی
تدویــن شــده و برنامــه هــای حامیتــی متعــددی نیــز از ســوی نهادهــای بیــن املللــی
کمــک رســان در ایــن راســتا مــورد تطبیــق قــرار گرفتــه اســت (بــه عنــوان منونــه
از «پرومــوت» بــه عنــوان بزرگرتیــن برنامــه توامننــد ســازی زنــان در افغانســتان از
ابتــدای تـــأسیس  USAIDیــاد شــده اســت) .همچنیــن حضــور زنــان و دخــران
در مــدارس ،دانشــگاه هــا و اماکــن عمومــی حداقــل در ســطح شــهرهایی بزرگــی
چــون کابــل نســبت بــه گذشــته هــر چــه بیشــر قابــل مشــاهده اســت( .عبدالولــی،
 ،1395ص )12
مبحث سوم :وضیعت اجتامعی زنان در والیت دایکندی
والیــت دایکنــدی کــه در مرکــز افغانســتان موقعیــت دارد و بــا والیــات بامیــان ،غــور،
غزنــی ،ارزگان و هلمنــد متصــل اســت .ایــن منطقــه دارای آب و هــوای متنــوع ،گــرم
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و رسد ،ارتفاعــات و پســتیهای انــدک و جلگههــای رسســبز بــوده و بــ ه صــورت
عمــوم کوهســتانی اســت .اوضــاع اجتامعــی زنــان در والیــت دایکنــدی بــا چالــش
هــای روبــرو اســت .از هیاهــوی زندگــی شــهری و ســاختامن هــای بلنــد و رنــگ
آمیــزی شــده ای آن خــری نیســت تــا چشــم کار مــی کنــد کــوه هــای پســت و بلنــد
بــر زمیــن روییــده اســت.
زنــده گــی زنــان در دایکنــدی تنهــا در خانــه خالصــه منــی شــود ،آنهــا بــا وجودیکــه
در خانــه مشــکالت زیــادی دارنــد و مســؤولیت خانــه داری را بــر دوش مــی کشــند،
در امــورات بیرونــی نیــز ســهم فعــال دارنــد ،فقــر ،تنگدســتی و بیــکاری کــه فراگیــر
باشــندگان ایــن والیــت مــی باشــد زنــان را وادار بــه کشــت و کار در زمیــن هــای
بیرونــی مــی کنــد .زنــان در ایــن والیــت همــه کاره انــد و مــردان آنهــا یــا بــرای
تحصیــل در مرکــز هســتند و یــا هــم مهاجــر هســتند .بــه اســتثنای کار هــای شــاقه
همــه امــور زراعتــی در کنــار ســایر فعالیــت هــا بــه دوش زنــان ایــن والیــت اســت و
زنــان گرداننــده هــای اصلــی چرخــه ای اقتصــادی ایــن والیــت هســتند.
دایکنــدی والیــت بــه شــدت کوهســتانی اســت و زمیــن هــای همــوار برای کشــاورزی
نــدارد بیشــر جوانــان (دخــر و پــر) ایــن والیــت در حــال تحصیــل هســتند و
خانــواده هــای شــان مجبــور بــه حامیــت از آن هــا از هــر طریــق ممکــن مــی باشــند.
در کنــار ایــن ریاســت زراعــت ایــن والیــت بــرای  ۶۰۰خانــم در شــش ولســوالی
باغچــه هــای خانگــی ایجــاد کــرده اســت و زنــان بــا رسگــرم بــودن در زراعــت امــرار
معــاش کــرده و هــم بــه خانــواده هــای شــان کمــک مــی مناینــد .بــر اســاس گــزارش
هــای کــه وجــود دارد ،ریاســت اقتصــاد دایکنــدی مــی گویــد کــه  ۷۰در صــد زنــان
در بخــش هــای اقتصــادی فعالیــت دارنــد .امــا ســخنگوی والــی ایــن والیــت و رئیــس
امــور زراعــت نقــش زنــان را از ایــن بیــش تــر مــی دانــد کــه ایــن خــود منونــه از پشــت
کار زنــان در والیــت دایکنــدی مــی باشــد( .خــاوری ،2018 ،ص )۴۹ -۴۸
گفتار اول :وضعیت معیشتی (بحث اقتصادی)
وضعیــت معیشــتی زنــان در دایکنــدی بــا چالــش هــای زیــادی روبــرو اســت از یــک
ســو زنــان نقــش و وظایــف مضاعــف بــا مــردان دارنــد و از ســوی دیگــر مــردان هــم
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بــه دلیــل ضعــف فرهنگــی و هنجــاری هیــچ گونــه همــکاری بــا آنهــا منــی کننــد .بــه
نقــل قــول از آژانــس پــژواک ،ریاســت امــور زنــان دایکنــدی مــی گویــد :بــا آنکــه اکــر
زنــان در ایــن والیــت مجبــور بــه انجــام کار هــای شــاقه انــد ،مــردان نیــز بــه دلیــل
ضعــف فرهنگــی زنــان را در پیشــرد امــور منــزل یــاری منــی رســانند.
بــر عــاوه مشــکل اساســی دیگــر اینســت کــه آنهــا بــا تقبــل متــام مشــکالت و کار
در عرصــه ی زراعــت ،درآمــد هــای ناچیــزی دارنــد کــه باعــث مــی شــود ایــن زنــان
بــا وجــود ســخت کار کــردن و تــاش کــردن بــاز هــم در یــک ســطح رفــاه حــد اقلــی
بــه رس بربنــد .چناچــه روزنامــه هشــت صبــح نگاشــته اســت :اکرثیــت زنــان در ایــن
والیــت مشــغول زراعــت انــد و از ایــن راه بــرای امــرار معیشــت خــود اســتفاده مــی
کننــد کــه درآمــد نــا چیــز داشــته و بــا آن مــی تواننــد زنــده گــی بســیار ســاده را
بگذراننــد( .خــاوری ،2018 ،ص )۴۹ -۴۸
گفتار دوم :آموزش و پرورش
حــق آمــوزش شــامل مســئولیت فراهــم آوری آمــوزش مقدماتــی بــرای افــرادی اســت
کــه آمــوزش ابتدایــی را نگذرانــدهانــد .عــاوه بــر ایــن دسرتســی بــه مالحظــات
آموزشــی ،حــق آمــوزش در بــر دارنــده الــزام بــه محــو تبعیــض در همــه ســطوح نظــام
آموزشــی و بهبــود کیفیــت آمــوزش اســت .در حــال حــارض  163هــزار دانــش آمــوز
کــه  44درصــد آنهــا دخــر انــد در مکتــب هــای دایکنــدی بــه شــکل غیــر معیــاری
آمــوزش مــی بیننــد .کمبــود معلــان زن یکــی دیگــر از دشــواری هــای مکتــب هــا
بــه ویــژه مکتــب هــای دخرتانــه اســت .شــاری از ســاختامن هایــی کــه در ســالهای
اخیــر بــرای مکتــب هــای دایکنــدی ســاخته شــده ،نیمــه کاره رهــا شــده انــد .بــا
وجــود چنیــن مشــکالت کــه در دایکنــدی وجــود دارد امــا ایــن والیــت از امنیــت
نســبتاً خــوب برخــوردار اســت تــا هنــوز مکتبــی در ایــن والیــت بــه دلیــل مشــکالت
امنیتــی مســدود نشــده اســت( .عبدالولــی ،۱۳۹۵ ،ص )۱۲
گفتار سوم :محدودیت های ساختاری و هنجاری
مــردان افغانســتان اکــرا ً جایــگاه زنــان را فروتــر از خــود مــی بیننــد و اغلــب بــا
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زنــان برخــورد انســانی منــی کننــد ایــن نگــرش هــا و رفتــار مــردان در جامعــه ای
افغانســتان بــرای درک کنــدی از پیرشفــت زنــان در افغانســتان مهــم اســت .نهــاد
هــای دینــی و فرهنگــی در جامعــه بــه اشــکال گوناگــون گفتــان هــای محافظــه
کارانــه راجــع بــه زنــان را خلــق و حفــظ مــی کننــد و بــا برخوردهــای ارزش گرایانــه
مردانــه محدودیــت هــای را بــرای پیرشفــت زنــان وضــع مــی کننــد ،اینکــه زنــان چــی
نقشــی در اجتــاع داشــته باشــند ،چگونــه زنــده گــی کننــد و چگونــه در حــوزه هــای
عمومــی و خصوصــی ظاهــر شــوند .خشــونت و محدودیــت فــراراه زنــده گــی زنــان
عمدت ـاً بــا اینگونــه قاعــده هــا توجیــه مــی شــوند.
از ســوی دیگــر ،نهــاد خانــواده کــه مهمرتیــن نهــاد اجتامعــی اســت هــم تحــت
ســلطه ای مــردان قــرار دارد .ایــن مشــکل بــر زنــده گــی زنــان تأثیــر نامطلــوب مــی
گــذارد .در خانــواده هــای افغانــی تنهــا مــردان صالحیــت تصمیــم گیــری دارنــد.
بــه عبــارت دیگــر قــدرت تصمیــم گیــری در نظــام خانوادگــی جامعــه ای افغانســتان
سلســله مراتبــی اســت کــه زنــان در پاییــن تریــن ســطح آن قــرار دارنــد( .عبدالولــی،
 ،۱۳۹۵ص )۱۴
گفتار چهارم :آزار و اذیت های خیابانی
از دشــواری هــای دیگــر حضــور اجتامعــی زنــان در جامعــه افغانــی آزار هــای
خیابانــی اســت .ایــن پدیــده هــر روز در زنــده گــی زنــان تکــرار مــی شــود.
خیابــان آزاری بیشــر در کابــل و شــهر هــای بــزرگ دیگــر رایــج اســت .تفکیــک
اجتامعــی شــدید در مکتــب هــا ،ارتبــاط انــدک میــان دو جنــس ،ابهــام و ضعــف
حاکمیــت قانــون ،زمینــه ای بیشــری بــرای ادامــه ایــن معضــل اجتامعــی
فراهــم کــرده اســت.
ســازمان حقــوق بــر و دموکراســی افغانســتان بــر عــاوه ایــن کــه بــا مــردان گفتگــو
کــرده اســت .محدودیــت هــای زنــده گــی زنــان را در نهــاد هــای مهــم اجتامعــی
ماننــد خانــواده ٬دیــن ٬و بــازار نیــز بــه بحــث گرفتــه اســت .تحقیقــی کــه توســط
ایــن ســازمان زیــر عنــوان (حقــوق زنــان از نــگاه مــردان) منتــر شــده ،نشــان مــی
دهــد کــه بــه دلیــل افزایــش نهــاد هــای اســام گــرا و تعــدد مــدارس دینــی خــارج
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از کنــرول دولــت مشــارکت زنــان در اجتــاع بــا چالــش هایــی مواجــه شــده اســت.
(امیــری)2019 ،
گفتار پنجم :راه حل برای این نابسامانی ها
ســه دهــه جنــگ تأثیــر عمیقی بــاالی مشــکالت روانــی – اجتامعــی مردم افغانســتان
گذاشــته اســت تعــداد از مــردم یــا مهاجــر شــدند و یــا هــم بــه مشــکالت روانــی رس
دچــار شــدند و تعــدادی هــم بــه دخانیــات رو آورده انــد .افغانســتان کشــور مــرد
ســاالر بــوده کــه کمــر اهمیــت بــه جایــگاه زنــان در جامعــه قایــل اســت .ســطح
پاییــن تحصیــل یکــی دیگــر مشــکالت مــردم بــوده کــه بــه ایــن پدیــده توجــه نکــرده
و هــم آگاهــی نداشــن درســت از دیــن مبیــن اســام باعــث شــده تــا مــرد ســاالری
در افغانســتان بــه اوج خــود برســد .لــذا راه حــل بــه ایــن نابســامانی هــا تقویــت
قــر جــوان جامعــه هــم از لحــاظ تحصیــل و هــم از لحــاظ دینــی باعــث مــی شــود
تــا زنــان جایــگاه خــود را در جامعــه ای کنونــی بــه دســت بیاورنــد .بــا وجــود آنکــه
بعــد از ســقوط رژیــم طالبــان روز بــه روز ایــن وضعیــت رو بــه بهبــود روان بــوده امــا
بــا آن هــم قابــل قبــول نیســت و در بســیاری از والیــات حقــوق انســانی ایــن قــر
زیــر پــا مــی شــود .دولــت ،خانــواده و جامعــه نقــش مســتقیمی در بهبــود ایــن پدیــده
داشــته کــه اگــر توجــه جــدی صــورت گیــرد بــا گذشــت زمــان بهــر خواهــد شــد.
)(www.af.shafaqna.com

ســازمان ملــل متحــد ،جمهــوری اســامی افغانســتان و مدافعــان حقــوق زن بــا وجــود
اینکــه در ایــن رابطــه بســیار حــرف هــا را رد و بــدل منــوده انــد لیکــن کارکــرد شــان
قابــل قبــول نبــوده و ســبب نارضایتــی هــای بســیاری شــده انــد .لــذا بــه ایــن حــرف
هــا بایــد جامــه ی عمــل پوشــانید تــا باشــد روزی حــق هیــچ زن در رسارس کشــور تلــف
نشــده و هــر دو قــر بــه ویــژه زنــان بــه حــق و حقــوق انســانی و اساســی خود برســند.
نتیجه گیری
زنــان نیمــی از پیکــر جامعــه را میســازند و نظــر بــه رشایط کنونــی از وضعیــت چندان
خوبــی برخــوردار نیســتند چــون افغانســتان یــک کشــور مــرد ســاالر بــوده بنابرایــن
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رشایــط بــرای زنــان بســیار ناگــوار مــی باشــد .امــروز خوشــبختانه قوانیــن کشــور مــا
تــا حــدی ایــن مشــکالت را رفــع منــوده اســت و در قوانیــن کشــور مــا زنــان ماننــد
مــردان از همــه حقــوق خــود در اجتــاع برخــوردار هســتند .در تعالیــم اســامی
نیــز حقــوق و تکالیــف زن بــه طــور بســیار عادالنــه و واقــع بینانــه تنظیــم گردیــده
اســت .البتــه ممکــن اســت تفســیر هــا و قرائتهــای متحجرانــه هــم وجــود داشــته
باشــد کــه زن را در چهاردیــواری خانــه محبــوس نگهداشــته و از حقــوق سیاســی و
اجتامعــی محــروم گردانــد ،امــا احــکام کتــاب ،ســنت و از همــه مهــم تاریــخ زنــده
ای اســامی و ســیره ای مســلامنان بــا ایــن نــوع تفســیر هــا کام ـاً مغایــرت دارد.
در قوانیــن افغانســتان بــه خصــوص در قانــون اساســی از جملــه مهمرتیــن حقــوق
زنــان افغانســتان بیــان شــده اســت کــه شــامل حــق مهــر ،حــق ارث ،حــق نفقــه ،حق
کار ،حــق آمــوزش ،حــق حیــات ،حــق تشــکیل خانــواده ،حــق مشــارکت سیاســی
زنــان ،حــق آزادی و حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن مــی باشــد .همچنــان
در قوانیــن بیناملللــی حقــوق سیاســی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی زنــان
را بــه رســیمت شــناخته و کشــور هــای عضــو را مکلــف مــی ســازد تــا در قوانیــن
داخلــی نیــز ایــن حقــوق را بــه رســمیت شــناخته و بــرای اســتفاده از حقــوق اساســی
و اجتامعــی اقــدام الزم را اتخــاذ مناینــد.
والیــت دایکنــدی بــا وجــود اینکــه فاصلــه نــه چنــدان دوری از مرکــز دارد بــا آن
هــم رشایــط زنــده گــی بــرای زنــان مشــکل اســت زنــان در ایــن والیــت اوضــاع
چنــدان خــوب اجتامعــی ندارنــد بســیاری از ایــن قــر از نعمــت تعلیــم و تحصیــل
محــروم مــی باشــند و بعضــی هــم کــه مــی تواننــد بــه تعلیــم ادامــه دهنــد وضعیــت
اقتصــادی خــراب بــه آنــان اجــازه ایــن را منــی دهــد کــه بــه شــکل درســت بــه تعلیــم
خــود ادامــه دهنــد زنــان در ایــن رسزمیــن مشــغول کشــت و زراعــت مــی باشــند و
مالــداری پیشــه ای اکرثیــت زنــان دایکنــدی بــه شــار مــی رود.
زنــان دایکنــدی در دو رول نقــش عمــده را بــازی مــی کننــد در خانــه منحیــث مــادر
و یــا همــر و در بیــرون منحیــث نــان آور خانــه .مــردان شــان بــه خاطــر کســب
روزی حــال بــه شــهرها رفتــه و مــدت زیــادی از خانــواده خــود نــا آگاه هســتند.
هســتند زنــان کــه در امــورات دولتــی نیــز ســهم فعــال دارنــد امــا بــا آن هــم تعــداد
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شــان انــدک اســت ،بنــأ از ایــن تحقیــق چنیــن نتیجــه میگیریــم کــه زنــان فراتــر از
ســهم خــود نقــش فعــال را در جامعــه بــازی مــی کننــد کــه متأســفانه چنــدان قابــول
توجــه اکرثیــت نیســتند در ایــن صــورت اگــر بــه آنــان زمینــه فراهــم گــردد تــا بتواننــد
بــه شــکل درســت تعلیــم و تحصیــل خــود را بــه امتــام برســانند بــدون شــک بــه یــک
فــرد فعــال جامعــه کــه از هــر لحــاظ مفیــد خواهــد بــود مبــدل مــی شــوند .اگــر چــه
ایــن اوضــاع در افغانســتان روز بــه روز بــه ســوی بهــر شــدن روان اســت امــا بــا آن
هــم قابــل قبــول نبــوده و زنــان افغــان بــه ویــژه زنــان دایکنــدی چشــم بــه راه خــوب
شــدن اوضــاع اجتامعــی بــرای خودشــان هســتند.
پیشنهادات
 .1بــرای احقــاق حقــوق زنــان قوانینــی کــه وضــع شــده بــه صــورت جــدی تطبیــق
شــود.
 .2دولــت افغانســتان و ســازمانهای بیــن امللــی از حقــوق اساســی و اجتامعــی زنــان
بــه صــورت جــدی دفــاع مناینــد.
 .3دولــت افغانســتان بــرای زنــان زمینــه ¬هــای تحصیلــی و شــغلی را فراهــم و ایجــاد
مناید.
 .4دولــت افغانســتان در متــام زمینــه¬ هــای سیاســی و اجتامعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی بــرای زنــان ســهم فعــال و مســاوی در نظــر بگیــرد.
 .5حکومــت محلــی دایکنــدی بایــد تــاش کنــد تــا زمینــه ای بــرای اشــتغال زنــان
ایــن والیــت در حــوزه ای خصوصــی فراهــم ســازد ،تــا بدینوســیله بتوانــد اســتقالل
اقتصــادی زنــان را میــر ســازد.
 .6حکومــت محلــی دایکنــدی بایــد از طریــق تطبیــق قانــون منــع خشــونت و ســایر
قوانیــن نافــذه ای کشــور ،از حقــوق زنــان ایــن والیــت حامیــت و حراســت کنــد.
 .7حکومــت بایــد زمینــه هــای مناســبی را بــرای دسرتســی زنــان والیــت دایکنــدی
بــه عدالــت رســمی مهیــا ســازد.
 .8فعــاالن حقــوق زن ،جامعــه مدنــی ،رســانه هــا و قلــم بدســتان و فرهنگیــان در
جهــت آگاهــی دهــی راجــع بــه حقــوق زنــان در جامعــه ی ســنتی دایکنــدی از
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هیچگونــه تــاش و دادخواهــی هــای مؤثــر مدنــی و فرهنگــی فروگــذار ننامینــد.
 .9بانــوان دایکنــدی بایــد در جهــت رشــد ظرفیــت هــای علمــی و فرهنگــی شــان
زحمــت بکشــند و بــا تــاش هــای دوامــدار و مؤثــر شــان ،در جهــت بهبــود اوضــاع
اجتامعــی خــود شــان ،پیــکار و پیگیــرد داشــته باشــند.
.10علــا و متنفذیــن قومــی بایــد بــه حقــوق بانــوان احــرام قایــل شــوند و در جهــت
آگاهــی دهــی نســبت بــه امتیــازات و حقــوق خانــم هــا بســیج شــوند و رســالت دینــی
و ایامنــی شــان را در دفــاع از انســانیت و کرامــت انســانی زن ادا مناینــد.
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حق تعلیم وتحصیل دخرتان در دو دهه اخیر در افغانستان
چکیده
مســأله ی تســاوی حقــوق زن و مــرد در کشــورهای
جهــان ســوم از مباحــث داغ و قابــل بحــث بــوده و
نهادهــای چــون ســازمان ملــل متحــد ،حقــوق بــر و
ســایر نهادهــا ،همــواره تأکیــد بــه تســاوی حقــوق زن
و مــرد دارنــد ،در حالیکــه تســاوی حقــوق زن و مــرد
میــر نیســت مگــر اینکــه زنــان و مــردان در کنــار هــم
و دوشــادوش هــم در مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی بــه
مقابلــه بــا جهــل و ظلمــت بپردازنــد تــا بتواننــد در عرصه
هــای مختلــف بــه رقابــت هــم بپردازنــد و در نهایــت
امــر بتواننــد احــراز هویــت منــوده و در عرصــه هــای
مختلــف حضــور یابنــد .در کشــور هــای روبــه انکشــاف و
نســبتاً جنــگ زده ،تعلیــم و تربیــه یکــی از موضوعــات هــای
مهــم و قابــل توجــه بــه حســاب مــی آیــد ،بخصــوص در
افغانســتان کــه مــردم آن بــه شــدت ســنتی و بازمانــده از
جنگهــای متــداوم و خامنــان ســوز بــوده اســت.
حضــور زنــان مــی تواننــد مرهمــی بــر زخــم هــای دیرینــه
ایــن کشــور باشــد .امــا هنــوز هــم صنــدوق حامیــت از
کــودکان ســازمان ملــل متحــد از محــروم مانــدن دخــران
افغــان از رفــن بــه مکتــب ابــراز نگرانــی مــی کنــد و
جنــگ و ناآرامــی همــواره باعــث مــی شــود مکاتــب بیشــر
دخرتانــه در مناطــق مختلــف افغانســتان مســدود گــردد.
ســطح تعلیــم و تربیــه دخــران بــا پــران هنــوز هــم
نابرابــر اســت .دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و
قانــون اساســی کشــور مطابــق بــه دســتورات دیــن مقــدس

محدثــه مطهــری بنــت ســید
محمــد حســین متولــد ۱۳۷۶
دانــش آموختــهای دانشــکده
ای حقــوق دانشــگاه نــارص
خــرو -والیــت دایکنــدی
اســت .خانــم مطهــری یکــی
از اشــراک کننــده هــای
کلینیــک حقوقــی و محکمــه
متثیلــی حقــوق بــر و محــو
خشــونت در ســال  ۲۰۲۰در
م ٔوسســه حقــوق بــر و محــو
خشــونت بــوده اســت.

 106گذار از عرف به قانون

اســام و بــا در نظــر داشــت حقــوق اساســی زنــان در اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر
و معاهــدات بیــن املللــی ،کوشــیده اســت تــا جایــگاه خوبــی را بــرای حــق تحصیــل
زنــان در افغانســتان مشــخص منایــد .بــدون شــک کشــوری مثــل افغانســتان کــه در
حــال توســعه مــی باشــد و زیربناهــای اساســی آن در طــی ســالهای جنــگ نابــود
گردیــده بــود ،بیشــر از همــه بــه ظرفیــت بــری و نیــروی مســلکی و تحصیــل کــرده
اعــم از زن و مــرد نیــاز دارد تــا همــه بــا هــم بــرای بهبــود رشایــط زنــده گی و انکشــاف
افغانســتان کار مناینــد و از همیــن رو دولــت افغانســتان در ده ســال گذشــته تــاش
منــوده اســت تــا فرصــت هــای آموزشــی را بــرای اتبــاع ایــن کشــور و بــه ویــژه زنــان
فراهــم منایــد.
بــا آن هــم زنــان هنــوز در افغانســتان بــه تســاوی در تحصیــات عالــی دســت منــی
یابنــد .مامنعــت خانــواده هــا بــا بزرگــر شــدن دخــران شــان بــه خاطــر ســنت هــای
حاکــم اجتامعــی هنــوز چالــش بــزرگ در راســتای تحصیــات زنــان اســت .وزارت
تحصیــات عالــی بــا تدویــن پالیســی جنــدر یــا تســاوی جنســیتی مــی خواهــد
ســهم زنــان را در نهــاد هــای تحصیلــی افزایــش دهــد .زنــان و دخــران افغــان در
ســال هــای پــس از طالبــان بــه آمــوزش هــای گوناگــون روی آورده انــد ،امــا بــا آنهــم
ســن شــان در ایــن عرصــه کــم انــد.
واژگان کلیدی :تعلیم ،تحصیل ،زنان
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مقدمه
زنــان نیمــی از پیکــر جامعــه بــری را شــکل مــی دهــد ،در کشــوری کــه متأثر از ســه
دهــه ناامنــی ،جنــگ و ویرانــی بــوده اســت ،حضــور زنــان در عرصــه هــای مختلــف
اقتصــادی ،علمــی ،اجتامعــی و فرهنگــی مــی توانــد بســیار مؤثــر و مثــر بخــش
باشــد ،امــا بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه جوامــع بــری ،UNAMA ،حقــوق بــر،
ســازمان ملــل متحــد ،و ســایر نهادهــای کــه فعالیــت هــای برشدوســتانه عرضــه مــی
دارنــد و همچنــان بــا توجــه بــه آمــار ارائــه شــده توســط دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان ،هنــوز هــم در کشــور مــا حضــور زنــان در ابعــاد و بخــش هــای مختلــف
آن چنــان کــه بایــد باشــد ،بــه مشــاهده منــی رســد ،بــا توجــه بــه اینکــه افغانســتان
بــه عنــوان کشــوری کــه بقایــای جنــگ و خشــونت نامیــده مــی شــود ،بیشــر از
هــر کشــوری دیگــر بــرای بهبــود و شــگوفایی خویــش نیــاز بــه منابــع بــری ،نســل
تحصیــل کــرده و نیــروی انســانی دارد ،و حضــور زنــان بــه عنــوان نیمــی از پیکــر
جامعــه در عرصــه هــای مختلــف علمــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی و ســایر
عرصــه هــای مختلــف مــی توانــد بســیار حیاتــی و قابــل تأمــل باشــد ،ایــن حضــور
کمرنــگ زنــان مــی توانــد ،عمــران ایــن کشــور را بــرای ســالهای متــادی بــه تأخیــر
مواجــه ســازد.
در افغانســتان پــس از ســقوط طالبــان و روی کار آمــدن دولــت جدیــد؛ دولــت،
متویــل کننــده گان بیــن املللــی ،مؤسســات دولتــی و غیــر دولتــی ،مکاتبــی را
ایجــاد کردنــد و اســتادان را اســتخدام و تربیــت کردنــد ،دخــران و فامیــل هــای
آنهــا را جهــت رفــن بــه مکتــب تشــویق منودنــد ،تعــداد واقعــی دخرتانــی کــه در این
برهــه ای زمانــی بــه مکتــب رفتنــد دقیــق معلــوم نیســت ،امــا ایــن اتفــاق نظــر بــه
طــور وســیعی وجــود دارد کــه از ســال  2001بــه ایــن ســو میلیــون هــا دخــری کــه
در زمــان حاکمیــت طالبــان از تعلیــم و تربیــت محــروم بودنــد اکنــون تــا حــدودی
بــه مکتــب رفتــه و آمــوزش دیــده انــد .امــا ایــن دســتاورد نامتــام و شــکننده اســت.
حتــی بــر اســاس ارقــام بســیار خوشــبینانه در بــاره ای مشــارکت دخــران در تعلیــم
و تربیــت ،میلیــون هــا دخــر در کشــور هســتند کــه هرگــز بــه مکتــب نرفتــه انــد و
شــار زیــادی دیگــر رصف ـاً بــرای مدتــی کوتــاه بــه مکتــب رفتــه انــد.
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بــه ســادگی میتــوان بیــان منــود دلیــل ایــن حضــور کمرنــگ دخــران و زنــان در
عرصــه هــای مختلــف علمــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی ،ریشــه در بازماندگــی
ایــن قــر بــزرگ از تعلیــم و تحصیــل دارد ،اینکــه در قوانیــن نافــذه ای کشــور و
همچنیــن ارشــادات دیــن مبیــن اســام و اعالمیــه هــای جهانــی حقــوق بــر بــه
رصاحــت و وضاحــت بــه حــق تحصیــل زنــان در جوامــع بــری تأکیــد داشــته اســت،
امــا هنــوز هــم حضــور زنــان در ایــن برهــه ای از زمــان در مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی
کمرنــگ بــه مشــاهده مــی رســد .کــه عوامــل و موانــع بــی شــاری را مــی تــوان بــرای
آن توجیــه کــرد کــه در ایــن تحقیــق ســعی در علــل یابــی آن منــوده و بــه جســتجوی
راهکارهــای مناســب دریــن زمینــه پرداختــه شــده اســت.
ایــن تحقیــق کــه بــا روش کتابخانــه ای و تحلیلــی -توصیفــی انجــام شــده ،شــامل
ســه مبحــث بــوده کــه در آن بــه وضعیــت تحصیــل زنــان در ادوار مختلــف ،دالیــل و
علــل حضــور کمرنــگ زنــان و مشــکالت فــرا روی تعلیــم و تحصیــل زنــان در عرصــه
هــای تعلیــم و تربیــه پرداختــه شــده اســت.
مبحث اول :کلیات تحقیق
مسـأله تســاوی حقــوق زن و مــرد در کشــورهای جهــان ســوم از مباحــث داغ و قابــل
بحــث بــوده و نهــاد هــای چــون ســازمان ملــل متحــد ،حقــوق بــر و ســایر نهادهــا،
همــواره تأکیــد بــه تســاوی حقــوق زن و مــرد دارد ،در حالیکــه تســاوی حقــوق زن
و مــرد میــر نیســت مگــر اینکــه زنــان و مــردان در کنــار هــم و دوشــادوش هــم در
مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی بــه مقابلــه بــا جهــل و ظلمــت بپردازنــد تــا بتواننــد در
عرصــه هــای مختلــف بــه رقابــت هــم بپردازنــد و در نهایــت امــر بتواننــد احــراز هویــت
منــوده و در عرصــه هــای مختلــف حضــور یابنــد.
گفتار اول :وضعیت تعلیم دخرتان و زنان در ادوار مختلف
نهضــت زنــان کــه صــد ســال پیــش در افغانســتان آغــاز شــده بــود در مراحــل
مختلفــی فــراز و نشــیب بســیاری را گذرانــده اســت .یــک رژیــم در افغاســتان راه
را بــرای زنــان در ایــن ســفر پــر خــم و پیــچ همــوار ســاخته و رژیمــی دیگــر ســد راه
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بــوده و مانــع از رومنــا شــدن پیرشفــت در وضعیــت زنــان شــده اســت .بــرای اینکــه
تعریــف بهــری از وضعیــت زنــان در افغانســتان داشــته باشــیم مــروری گــذرا در
مــورد وضعیــت آنــان در دوره هــای پیــش از دو دهــه ی اخیــر مــی اندازیــم.
 -1وضعیت تعلیمی زنان در دوران قبل از طالبان
ســفرهای اروپایــی شــاه امــان اللــه بــه همــرای همــرش ملکــه ثریــا ،او را بــرای
پیرشفــت و تحقــق حقــوق و آزادی هــای زنــان مصمــم تــر مــی کــرد .ملکــه ثریــا کــه
متأثــر از اندیشــه هــای روشــن فکــری و عدالــت خواهانــه پــدرش محمــود طــرزی
بــود ،بــا حضــورش بــه عنــوان وزیــر فرهنــگ در آن زمــان شــاه را بــرای شــکل دادن
نهضــت زنــان در افغانســتان همراهــی کــرد .او اولیــن مکتــب دخرتانــه را بــه نــام
"مســتورات" در ســال 1300و  1303خورشــیدی در کابــل افتتــاح کــرد ملکــه در
لویــه جرگــه (مجمــع افــراد بــا نفــوذ از رسارس کشــور) در پغــان حضــور یافــت و
ســن ازدواج دخــران را بــه هجــده بلنــد بــرد ،تعــدد ازدواج و ازدواج مأمــوران نظامــی
و اداری افغانســتان بــا زنــان خارجــی را منــع کــرد .همچنیــن عــده ای از دخــران
را بــرای تحصیــل بــه ترکیــه فرســتاد ،او ارشــاد النســوان اولیــن نرشیــه چاپــی
آگاهــی دهنــده بــرای زنــان را بــه مدیریــت مــادرش اســا رســمیه در ســال 1300
خورشــیدی ایجــاد کــرد کــه ایــن خــود بــه خوبــی نشــاندهنده تحقــق حقــوق زنــان
در عــر امــان اللــه خــان بــوده اســت.
امــا بــا ســقوط نظــان شــاهی امــان اللــه و بــه قــدرت رســیدن حبیــب اللــه خــان
کلکانــی ایــن آزادی هــا بــه بــن بســت رو بــه رشــد .حبیــب اللــه خــان کلکانــی کــه
 9مــاه حکومــت کــرد ،در مــورد ســلب آزادی هــای افغــان هــا از جملــه زنــان فرمانــی
صــادر کــرد .در آرشــیف ملــی افغانســتان نســخه ای از ایــن فرمــان موجــود اســت.
کــه در آن بــه مــردان دســتور داده شــده لنگــی /دســتار بــه رس کننــد ،لبــاس محلــی
بچوشــند و ریــش شــان را نرتاشــند .هــم چنــان بــرای زنــان نوشــته شــده" :تــرک
ســر را کــه (شــاه قبلــی) حکــم کــرده بــود مســر کــردم ،بــر آمــدن زنــان و دخــران
بالغــه را بــدون اجــازه ولــی شــان و مکتــب مســتورات را موقــوف کــردم".
مؤرخــان مــی گوینــد بــا رســیدن نــادر شــاه بــه قــدرت در ســال  1308خورشــیدی
نیــز وضعیــت زنــان بهبــود نیافــت .عبدالحمیــد مبــارز ،نویســنده و روزنامــه نــگار
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افغــان مــی گویــد" :اعلیحــرت نــادر شــاه در ایــن مــورد بســیار محافظــه کار بــود .او
حجــاب را اجبــاری اعــام کــرد و در چهــار ســلطنتش کار مثبتــی بــرای زنــان انجــام
نــداد" ،امــا بــه روی کار آمــدن محمــد ظاهــر شــاه در ســال  1312خورشــیدی،
نهضــت زنــان دوبــاره رنــگ گرفــت" .در زمــان مــن زن هــان حیثیــت خــود را بــاز
یافــت و مــا در قانــون اساســی موقعیــت آنــان را تأییــد کردیــم" اولیــن مکتــب /
مدرســه ابتدائیــه دخرتانــه بــه نــام "عصمــت" واقــع در جــاده اندرابــی کابــل در ســال
 1313خورشــیدی بــا بیشــرین اســتادان خارجــی ایجــاد شــد و دانــش آمــوزان از
صنــف اول در کنــار دیگــر مضامیــن ،زبــان انگلیســی ،فرانســوی و آملانــی یــاد مــی
گرفتنــد .چنــد ســال بعــد ایــن مکتــب بــه دلیــل ارتقــای ســویه دانــش آمــوزان دو
قســمت شــد و لیســه هــای ماللــی و زرغونــه ایجــاد گردیــد .شــفاخانه ویــژه زنــان بــه
نــام "مســتورات" بــه جــای شــفاخانه میونــد کنونــی تأســیس و در آن کــورس قابلگــی
و بعــدا ً مکتــب قابلگــی و کــورس دنــدان ســازی ایجــاد گردیــد.
www.google.com/amp/s/amp.dw.com/fa-af/%25d

در ســال هــای بعــدی شــار بیشــر مکاتــب ،دخرتانــه در کابــل و مراکــز والیــت
هــا ســاخته و فعــال شــد .بــرای فارغــان مکتــب دانشــکده هــای ســاینس و ادبیــات
مجــزا از مــردان و در داخــل مکتــب ماللــی ســاخته شــد.
بــه همیــن ترتیــب ،میتــوان نوشــت کــه زنــان از دیربــاز در محرومیــت تاریخــی قــرار
داشــته ،امــا بــا آنهــم بــا توجــه بــه نوعیــت حکومــت زمــان نقــش و جایــگاه شــان در
مراکــز تعلیمــی و آموزشــی دچــار تغییــر گردیــده اســت .بیشــر دالیلــی کــه مــی
تــوان بــرای ایــن محرومیــت عنــوان منــود ناامنــی ،عنعنــات ناپســند و نبــود مراکــز
آموزشــی بــرای زنــان ،کــه در آینــده بیشــر بــه بررســی ایــن موضوعــات خواهیــم
پرداخــت .بــه طــور خالصــه مــی تــوان نگاشــت کــه زنــان در افغانســتان از ســالهای
متــادی بدینســو قربانــی جنــگ هــای داخلــی گردیــده انــد ،آنهــا ماننــد بــرده هــا
و کنیــزان در خانــه و یــا در زمیــن زراعتــی مــروف کار بــوده انــد .مــردان همیشــه
نــگاه تحقیــر آمیــز بــه زنــان داشــتند؛ بــا فروپاشــی پادشــاهی شــاه امــان اللــه و رژیــم
حــزب دیموکراتیــک خلــق ،جامعــه افغانســتان دوبــاره شــاهد برگشــت بــه فرهنــگ
تنــد و رویکــرد ســنتی بــه زن شــد.
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 .2وضعیت تعلیمی و تحصیلی زنان در دوران طالبان
پیــش از اینکــه طالبــان در ســال  1996بــه قدرت برســند ،نظام آموزشــی افغانســتان
عمـاً در دروان جنــگ هــای مســلحانه در دهــه هــای  1980و  1990هــم به شــدت
آســیب دیــده بــود ،طالبــان در مــدت پنــج ســال حاکمیــت خــود ،تقریب ـاً بــه طــور
کامــل تعلیــم و تربیــه را بــرای دخــران و زنــان ممنــوع کــرده بــود .گروههــای حقــوق
بــری رشایــط زندگــی زنــان افغانســتان در دوره ای طالبــان را یکــی از بدتریــن
رشایطــی کــه جهــان بــا آن روبــرو شــده اســت توصیــف کردنــد .از ســال  1996تــا
 2001حــق رأی دادن ،آمــوزش و کار کــردن توســط طالبــان از زنــان ســلب شــده
بــود .در ســال  1997طالبــان بــر اســاس قانونــی ،درس خوانــدن زنــان در مراکــز
آمــوزش عمومــی را ممنــوع اعــام کــرد .بــه ایــن ترتیــب مراکــز آموزشــی کوچکــی
بــهصــورت خودجــوش در خانـه هــا توســط افــراد بــرای آمــوزش بــه دخــران شــکل
گرفــت .امــا در ســال  1998طالبــان درس خوانــدن دخــران را در ایــن مکاتــب بعــد
از  9ســالگی ممنــوع و مــوارد آمــوزش قبــل از ایــن ســن را محــدود بــه آمــوزش قــرآن
کــرد .بــه ایــن ترتیــب ســطح ســواد در افغانســتان بــه 13درصــد در شــهرها و  3تــا 4
درصــد در روســتاها کاهــش یافــت.
در ســال  1998آنهــا از دسرتســی بــه شــفاخانه هــای عمومــی منــع شــدند .ایــن
مس ـأله نــه تنهــا بــر ســامت زنــان ایــن کشــور تأثیــر منفــی گذاشــت ،بلکــه منجــر
بــه افزایــش ســطح مــرگ و میــر نــوزادان نیــز گشــت .طبــق آمــار در آن زمــان از هــر
 1000کــودک  165نفــر زیــر ســن یــک ســالگی جــان خــود را از دســت میــداد.
در ســال  1997طالبــان اشــتغال زنــان در اماکــن عمومــی را ممنــوع اعــام کــرد.
ممنوعیــت اشــتغال زنــان نــه تنهــا بــر زندگــی زنــان افغــان بخصــوص آنهایــی کــه
دارای تحصیــات و یــا رسپرســت خانــواده بودنــد تأثیــر منفــی گذاشــت بلکــه اخــراج
معلمهــای زن بــرای سیســتم آموزشــی ایــن کشــور نیــز عواقبــی منفــی بــه بــار آورد
و آن را بــا کمبــود نیــرو مواجــه ســاخت.
طالبــان حجــاب بســیار ســختگیرانه شــامل برقــه بــر زنــان تحمیــل کــرده بــود.
همچنیــن آن هــا قانونـاً اجــازه راه رفــن بــه بیــرون را نداشــتند ،مگــر اینکــه همــر
یــا یکــی از مردانــی کــه محــرم باشــند ،آنهــا را همراهــی کنــد .طالبــان خانوادههــا
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را تشــویق بــه ازدواج زود هنــگام دخــران شــان مــیکــرد .طبــق گــزارش ســازمان
عفــو بینامللــل  80درصــد ازدواج هــا در دوره حکومــت طالبــان اجبــاری بــوده
اســت( .بــی بــی ســی ،اپریــل )۲۰۱۴
زمانــی کــه حاکمیــت طالبــان در ســال  2001از بیــن رفــت و از هم پاشــید ،حکومت
جدیــد و کشــورهایی کــه در ائتــاف بــه رهــری ایــاالت متحــده امریــکا اشــراک
کــرده بودنــد ،بــا دو چالــش مهــم مواجــه شــدند :اینکــه چگونــه نظــام آموزشــی را
دوبــاره بــرای نیمــی از جمعیــت در ســن مکتــب در یــک کشــور شــدیدا ً فقیــر فعــال و
چگونــه بــه دخــران و زنانــی کــه در دوران حاکمیــت طالبــان از دسرتســی بــه تعلیــم
و تربیــه دور و محــروم نگاشــته شــده بودنــد ،کمــک کننــد.
 .3وضعیت تعلیمی دخرتان و زنان افغانستان پس از طالبان
پــس از ســقوط طالبــان و روی کار آمــدن دولــت جدیــد ،حامــد کــرزی و متویــل
کننــده گان بیــن املللــی بــا انــرژی و منابــع ،اقــدام بــه ایــن امــر کردنــد ،مؤسســات
دولتــی و غیردولتــی بــه حامیــت مؤسســات متویــل کننــده ،مکاتــب را ایجــاد کردنــد
و اســتادان را اســتخدام و تربیــت کردنــد ،دخــران و فامیــل هــای آنهــا را جهــت
رفــن بــه مکتــب تشــویق منودنــد ،تعــداد واقعــی دخرتانــی کــه در ایــن برهــه ای
از زمــان بــه مکتــب مــی رفتنــد دقیــق معلــوم نیســت ،امــا ایــن اتفــاق نظــر بــه طــور
وســیعی وجــود دارد کــه از ســال  2001بــه ایــن ســو میلیــون هــا دخــری کــه در
زمــان حاکمیــت طالبــان از تعلیــم و تربیــت محــروم بودنــد اکنــون تــا حــدودی بــه
مکتــب رفتــه و آمــوزش دیــده انــد .امــا ایــن دســتاورد نامتــام و شــکننده اســت .حتی
بــر اســاس ارقــام بســیار خوشــبینانه در بــاره مشــارکت دخــران در تعلیــم و تربیــت،
میلیــون هــا دخــر در کشــور هســتند کــه هرگــز بــه مکتــب نرفتــه انــد و شــار زیادی
دیگــر رصفـاً بــرای مدتــی کوتــاه بــه مکتــب رفتــه انــد .پیرشفــت جالبــی کــه دولــت
و نهــاد هــای بیــن املللــی متویــل کننــده آن در جهــت رفــن دخــران بــه مکاتــب
داشــتند ،ایــن بــود کــه آنهــا کار را آغــاز کردنــد ،امــا تکمیــل نکردنــد.
آمــار در مــورد تعــداد کــودکان خــارج و شــامل در مکتــب در افغانســتان بطــور
چشــمگیری متفــاوت و متضــاد اســت .بــهدســتآوردن آمــار متــام معلومــات حتــی
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معلومــات ابتدایــی نفــوس در افغانســتان مشــکل و میــزان صحــت آن قابــل پرســش
اســت .گــزارش ســال  2015دولــت افغانســتان نشــان داد کــه بیــش از  8میلیــون
طفــل در مکاتــب شــامل بــوده انــد کــه  39درصــد آنهــا را دخــران تشــکیل مــی
داد .وزارت معــارف در دســامرب ســال  2016اعــام کــرد کــه بــه تعــداد  6میلیــون
طفــل در مکاتــب شــامل بودنــد .در مــاه اپریــل  2017یکــی از مقامــات وزارت
معــارف بــه دیدبــان حقــوق بــر گفــت کــه  9.3میلیــون طفــل شــامل مکاتــب
هســتند کــه  39درصــد آنهــا را دخــران تشــکیل مــیدهــد .متــام ایــن ارقــام از
نحــوه شــارش دولــت از کــودکان مکتــب نشــأت مــی گیــرد کــه کــودکان را از زمــان
حضــور در مکتــب الــی زمانــی کــه آنهــا بــه مــدت ســه ســال در مکتــب حضــور منــی
یابنــد ،وارد مکتــب حســاب م ـی کننــد.
بــا توجــه بــه آمارهــا حتــی در خوشــبینانه تریــن حالــت ،میــزان دخــران افغــان کــه
شــامل مکاتــب م ـی باشــند ،هرگــز از پنجــاهدرصــد باالتــرنرفتــه اســت. براســاس
تخمیــن و ارزیابــی دفــر یونیســف (UNICEF) در مــاه جنــوری  ،2016از میــان
اطفــال در ســن مکتــب در افغانســتان40 ،درصــد آنهــا بــه مکتــب منــیرونــد.
دفــر یونیســف ،بــر بنیــاداطالعــات دولــت افغانســتان از ســال 2011 -2010
گفتــه اســت کــه  66درصــد دخــران افغــان در ســنین مکتــب متوســطه ،پایینتــر از
12الــی  15ســاله ،در مقایســه بــا  40درصــد پــران در چنیــن ســن ،شــامل مکاتب
نیســتند .رسمفتــش خــاص ایــاالت متحــده امریــکا برایبازســازی افغانســتان نوشــته
اســت« :وزارت معــارف افغانســتان مــی دانــد کــه تعــداد زیــاد اطفــال شــامل در
مکاتــب منــیباشــند ،امــادربــاره ی اینکــه چــه تعــداد ،چــه کســی و یــا در کجــا مـی
باشــند و دارای چــه ســوابق میباشــند ،کــدام معلومــات ندارنــد» .مؤسســاتمتویـل
کننــدهای کــه مدعــی موفقیــت تالشهــای خویــشانــد ،ممکــن اســت در بــاره ای
آمــار تعلیــم و تربیــت طوریکــه الزم اســت مــردد نباشــند.
محاســبه دقیــق تعــداد دخــران شــامل در مکاتــب مهــم اســت ،زیــرا در موجودیــت
وضعیــت وخیــم ،ارقــام نادرســت در واقــع حداقــل دربرخــی نقــاط کشــور ایــن تأثیــر
را برجــای گذاشــته اســت کــه یــک خــط ســیر مثبــت و دوامــدار وجــود دارد؛ در
حالــی کــه ممکــن وضعیــتبرعکــس باشــد .براســاس آمــار دولــت افغانســتان ،در
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حالــی کــه تعــداد اطفــال شــامل در مکاتــب در ســال  2015در حــال افزایــش بــوده
اســت ،ایــن افزایــش از ســال  2011بدی ـن ســو کاهــش یافتــه و بــه حداقــل خــود
رســیده اســت؛ طــوری کــه میــزان افزایــش آن در ســال 2015نســبت بــه ســال
 2014تنهــا  1درصــد بــوده اســت.
گــزارش بانــک جهانــی ازســال  12-2011الــی ســال  ،2014-2013نشــان مــی
دهــد کــه میــزان حضــور کــودکان در مکاتــب ابتدایــی بــه دلیــل عــدم شــمولیت
دخــران در مکاتــب ،اکــرا ً در مناطــق ســاحوی ،از  56درصــد بــه  54درصــد
پائیــن آمــده اســت .آمــار دولتــی همچنــان نشــان مــی دهــد کــه درصــدی شــاگردان
دخــر در بعضــی والیــات کشــور تــا مــرز 15درصــد پائیــن اســت .تجزیــه و تحلیلــی
کــه توســط بانــک جهانــی صــورت گرفتــه اســت ،نشــان دهنــده تفــاوت جــدی در
نســبت مشــارکت دخــران در مقایســه بــاپــران شــامل در مکاتــب از یــک والیــت
بــا والیــت دیگــر اســت کــه درصــدی شــمولیت دخــران در برخــی مناطــق از قبیــل
قندهــار وپکتیــا در حــال کاهــش اســت .ایــن تفــاوت هــا در آمــار مربــوط بــه میــزان
ســواد محاســبه مــیگــردد .در مقایســه بــا  66درصــد پــراننوجــوان باســواد در
افغانســتان ،تنهــا  37درصــد دخــران نوجــوان باســواد انــد .از میــان زنــان جــوان در
مقایســه بــا  49درصــد مــردانجــوان ،رصفـاً  19درصــد آنهــا باســواد انــد .در حــال
حــارض ،بــه دلیــل اینکــه وضعیــت امنیتــی در کشــور در حــال وخیـم ترشــدن اســت،
مکاتــب بســته میشــوند و مؤسســات متویــلکننــده دســت از کار برمــی دارنــد.
شــواهد حاکــی از ایــن اســت کــه دســتیابی بــه آمــوزش بــرای دخــران در بعضــی از
بخــش هــای افغانســتان در حــال کاهــش اســت ،عل ـی رغــم متــام پیرشفتهــا در
افغانســتان ،هنــوز هــم در قســمت فراهــمســاخنت زمینــه ای تعلیــم وتربیــت بــرای
زنــان بــه دلیــل فراه ـم ســازی مکاتــب کمــر قابــل دسرتســی بــرای دخــران و ب ـه
دلیــل ناکامــی در اتخــاذ تدابیــر کافــی جهــتازبی ـن بــردن اختــاف در مشــارکت
تعلیمــی میــان دخــران و پــران ،تبعیــض وجــوددارد.
مبحث دوم :جایگاه تحصیل زنان
بــرای اینکــه موانــع تحصیلــی فــرا راه دخــران و زنــان افغانســتان را ارزیابــی کنیــم،
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مــی بایســت نخســت حــق تحصیــل را در ایــن کشــور مــورد بررســی قــرار دهیــم ،و از
آنجایــی کــه کشــور افغانســتان یــک کشــور اســامی اســت در نخســت حــق تحصیــل
زنــان را از منظــر دیــن مقــدس اســام مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
گفتار اول :حق تحصیل برای زنان از نظر دین مقدس اسالم
تعلیــم و فراگیــری دانــش یکــی از مهمرتیــن ابــزار هــای اســت کــه هــر انســانی
مــی توانــد تنهــا بــه وســیله آنــان بــه شــناخت حــق نایــل شــود و پیرامــون زندگــی
و چگونگــی خلقــت ،کنــکاش و تحقیــق منایــد .از ایــن رو دیــن مقــدس اســام
اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای بــرای تعلیــم و تربیــت در نظــر گرفتــه اســت .منونــه
هــای فراوانــی از آیــات قــرآن کریــم و احادیــث وجــود دارد کــه در آن مســلامنان بــه
فراگیــری علــم ترغیــب شــده انــد .چنانچــه خداونــد بــزرگ در کالم پــاک خویــش
مــی فرمایــد" :هــل يســتوی الذيــن يعلمــون والذيــن اليعلمــون" ترجمــه :آیــا برابــر
انــد آنانیکــه مــی داننــد و آنانیکــه منــی داننــد؟ همچنــان در جــای دیگــری از قــرآن
کریــم خداونــد الیــزال مــی فرماینــد " :اقــراء و ربــک االکــرم الــذی علــم بالقلــم ،علــم
االنســان مــامل يعلــم" ترجمــه :بخــوان و پــروردگار تــو بــس گرامــی اســت .هــان کــه
انســان را آمــوزش داد و بــه انســان چیــزی را کــه منــی دانســت آموخــت (ســوره علــق
آیــات  ۳و  .)۵همچنــان در آیــات دیگــر نیــز مــی فرمایــد " :امنــا يخشــی اللــه مــن
عبــاده العلمــوا" ترجمــه :از میــان بنــده گان خداونــد تنهــا دانشــوران از او خــوف و
خشــیت دارنــد .آیــات فــوق و آیــات دیگــری کــه در قــرآن کریــم در رابطــه بــه جایــگاه
تعلیــم و تربیــه اشــاره دارنــد متــام شــان نشــان دهنــده اهمیــت اساســی علــم و
دانــش اســت و بــه همیــن صــورت احادیــث زیــادی نیــز در ایــن رابطــه نقــل شــده
اســت " .اطلــب العلــم ولــو کانــه بالصــن" ترجمــه :بجوییــد علــم و دانــش را اگــر
چــه در چیــن باشــد " .طلــب علــم فريضــۀ علــی کل مســلم و املســلمه" ترجمــه:
یادگیــری علــم بــر هــر زن و مــرد مســلامن فــرض اســت .آنطــوری کــه در آیــات و
احادیــث فــوق ذکــر گردیــد در هیچکــدام ایــن آیــات و احادیــث گفتــه نشــده اســت
کــه تعلیــم علــم و دانــش تنهــا بــرای مــردان بــوده و زنــان منــی تواننــد بیاموزنــد،
بلکــه در متــام مــوارد بــاال بــدون تفکیــک جنســیتی بــرای مــرد و زن بطــور مســاوی
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حــق داده اســت تــا بیاموزنــد و بیاموزاننــد.
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پــس بــا تکیــه بــه ارشــادات دیــن مقــدس اســام ،حــق تعلیــم و تحصیــل بــرای زنــان
و مــردان همســان و مســاوی بــوده و دیــن اســام بــه فراگیــری دانــش بــرای زنــان و
مــردان همزمــان تأکیــد دارد .امــا الزم اســت کــه حــق تحصیــل زنــان را در قوانیــن
نافــذه کشــور مــا بخصــوص قانــون اساســی افغانســتان نیــز بــه بررســی بگیریــم.
گفتار دوم :جایگاه تحصیل زنان در قانون اساسی افغانستان
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و قانــون اساســی کشــور مطابــق بــه دســتورات
دیــن مقــدس اســام و بــا درنظــر داشــت حقــوق اساســی زنــان در اعالمیــه جهانــی
حقــوق بــر و معاهــدات بیــن املللــی؛ کوشــیده اســت تــا جایــگاه خوبــی را بــرای
حــق تحصیــل زنــان در افغانســتان مشــخص منایــد .بــدون شــک کشــوری مثــل
افغانســتان کــه در حــال توســعه مــی باشــد و زیربناهای اساســی آن در طی ســالهای
جنــگ نابــود گردیــده بــود ،بیشــر از همــه بــه ظرفیــت بــری و نیــروی مســلکی و
تحصیــل کــرده اعــم از زن و مــرد نیــاز دارد تــا همــه بــا هــم بــرای بهبــود رشایــط زنــده
گــی و انکشــاف افغانســتان کار مناینــد و از همیــن رو دولــت افغانســتان در ده ســال
گذشــته تــاش منــوده اســت تــا فرصــت هــای آموزشــی را بــرای اتبــاع ایــن کشــور و
بــه ویــژه زنــان فراهــم منایــد.
مــاده ( )43قانــون اساســی افغانســتان تعلیــم و تحصیــل را حــق متــام اتبــاع
افغانســتان دانســته اســت کــه ایــن خدمــات تحصیلــی تــا مقطــع لیســانس در مراکــز
تعلیمــی و تحصیلــی دولتــی بــه صــورت رایــگان از طــرف دولــت ارائــه مــی گــردد.
همچنیــن مطابــق بنــد دوم ایــن مــاده ،دولــت افغانســتان مؤظــف اســت تــا بــرای
تعمیــم معــارف بصــورت متــوازن در رسارس افغانســتان و تأمیــن تعلیــم اجبــاری تــا
ســطح متوســطه ،پالنهــای مؤثــر طــرح و تطبیــق منایــد.
مــاده ( )17قانــون اساســی افغانســتان نیــز چنیــن رصاحــت دارد :دولــت افغانســتان
مکلــف اســت تــا تدابیــر الزم را بــرای انکشــاف تعلیــات دینــی ،تنظیــم و بهبــود
مســاجد ،مــدارس و مراکــز دینــی اتخــاذ منایــد .دولــت افغانســتان بــر عــاوه اتخــاذ
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تدابیــر الزم بــرای بهبــود مراکــز آموزشــی دینــی ،مکلــف اســت کــه نصــاب واحــد
تعلیمــی را بــر مبنــای احــکام دیــن مقــدس اســام و مطابــق بــه فرهنــگ ملــی و
اصــول علمــی ،طــرح و تطبیــق مناینــد( .مــواد  ۱۷و  ،۴۳قانــون اساســی)۱۳۸۲ ،
و همچنــان در قانــون اساســی آمــده اســت کــه :دولــت مکلــف اســت بــه منظــور
ایجــاد تــوازن و انکشــاف تعلیمــی بــرای زنــان ،بهبــود تعلمــی کوچیــان و امحــای بــی
ســوادی در کشــور ،پروگــرام هــای مؤثــری را طــرح و تطبیــق منایــد .در ایــن مــواد
قانــون اساســی بــدون یــک مــورد کــه بــه گونــه ی مشــخص بــه تحصیــل زنــان اشــاره
دارد در ســایر مــوارد بطــور عــام و در مــورد تعلیــم و تربیــه زن و مــرد صحبــت شــده
هــر دو مــی تواننــد از امتیــاز یکســان برخــوردار باشــند .طبــق قوانیــن ،هیــچ کــس
منــی توانــد زنــان را از حــق تحصیــل شــان محــروم ســازد .و مامنعــت از اســتحقاق
حقــوق تعلیــم و تحصیــل زن یــک عمــل جرمــی بــوده و مطابــق بــه مــاده ( )35قانــون
منــع خشــونت علیــه زنــان مرتکــب آن حســب احــوال بــه حبــس قیــری کــه از شــش
مــاه بیشــر نباشــد محکــوم مــی گــردد .همچمنــان در قانــون منــع خشــونت علیــه
زنــان در مــاده ی  ۱۷چنیــن ترصاحــت دارد :وزارت هــای معــارف و تحصیــات عالــی
مکلــف انــد بــه منظــور جلوگیــری از خشــونت تدابیــر وقایــوی ذیــل را اتخــاذ مناینــد:
 .1گنجانیــدن موضوعــات مربــوط بــه خشــونت وعواقــب ناشــی از آن و چگونگــی
جلوگیــری از خشــونت در نصــاب درســی و تحصیلــی مربــوط.
 .2تدویــر ســمینارها ،ورکشــاپ هــا و کنفرانــس هــا بــرای کارکنــان ،متعلمیــن و
محصلیــن مربوطــه.
 .3اتخــاذ تدابیــر الزم بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع خشــونت در محیــط تعلیمــی و
تحصیلــی مربوطــه.
 .4توضیــح و ترشیــح عوامــل خشــونت و عواقــب ناشــی از آن مســتند بــه احــکام
رشع و قانــون از طریــق نــرات مربــوط( .مــاده  ،۱۰قانــون منــع خشــونت علیــه
زن)۱۳۸۸ ،
گفتار سوم :جایگاه تحصیل زنان در اعالمیه جهانی حقوق برش
در اعالمیــه هــا و کنوانســیون هــای بیــن املللــی نیــز حــق تحصیــل بــرای زنــان و
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مــردان ترصیــح گردیــده و بصــورت روشــن مشــخص شــده اســت .طوریکــه مــاده نهــم
اعالمیــه ی جهانــی حقــوق بــر اســامی مــی گویــد :طلــب علــم یــک فریضــه بــوده
و آمــوزش یــک امــر واجــب مــی باشــد .بــر جامعــه و دولــت الزم اســت کــه راه هــا و
وســایل آنــرا فراهــم منــوده و متنــوع بــودن آن را بــه گونــه ای کــه مصلحــت جامعــه
را بــر آورده کــرده بتوانــد ،تأمیــن منایــد .و بــه انســان فرصــت دهــد کــه نســبت بــه
دیــن اســام و حقایــق هســتی معرفــت حاصــل منایــد و آنــرا بــرای خیــر برشیــت بــه
کار گیــرد.
در همیــن حــال مــاده ( )26اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر در مــورد حــق تعلیــم و
تربیــه چنیــن رصاحــت دارد:
الــف) :هرکــس حــق دارد از تعلیــم و تربیــه اســتفاده کنــد .تعلیــم و تربیــت بایــد
دســت کــم در مــورد آمــوزش ابتدائــی و اساســی رایــگان باشــد .تعلیــات فنــی و
حرفــه ای بایــد بــرای همــه ممکــن باشــد ،دسرتســی بــه تعلیــات عالیــه بایــد بــرای
همــه و بنابــر شایســتگی هــر کــس امــکان پذیــر باشــد.
ب) :هــدف تعلیــم و تربیــت بایــد شــگوفایی کامــل شــخصیت بــری و تقویــت
احــرام بــه حقــوق بــر و آزادی هــای اساســی باشــد .تعلیــم و تربیــت بایــد حســن
تفاهــم و گذشــت دوســتی بیــن همــه ی ملتهــا و گــروه هــا از هــر نــژاد و دیــن را
فراهــم منــوده و همچنیــن گســرش فعالیــت هــای ســازمان ملــل متحــد را بــرای
حفــظ صلــح تســهیل کنــد.
ج) :پــدر و مــادر بــرای تعییــن نــوع تعلیــم و تربیــت فرزنــد خــود اولویــت دارد( .مــاده
 ،۲۶اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر)۱۹۴۸ ،
مــواد بــاال کــه بــه آن اشــاره شــد بصــورت عــام جایــگاه و اهمیــت تعلیــم و تربیــت را
در جهــان مشــخص مــی ســازد کــه بــدون شــک زنــان بخشــی از آن اســت.
مبحث سوم :عوامل بازدارنده زنان از تحصیل در افغانستان در دو دهه اخیر
بــرای اینکــه بتوانیــم نیــل بــه هــدف اصلــی تحقیــق بیابیــم مــی بایســت در نخســت
دالیــل و عوامــل بازدارنــده تحصیــل و تعلیــم دخــران را در افغانســتان مــورد
بررســی قــرار دهیــم ،هرچنــد در کشــوری مثــل افغانســتان کــه مثــره ســالها جنــگ
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و خشــونت بــوده اســت ،دالیــل و علــل بســیار زیــادی میتوانــد باعــث بازداشــن
اطفــال خصوص ـاً دخــران از تعلیــم و تحصیــل شــوند امــا بــا آنهــم در ایــن نوشــته
ســعی مــی شــود کــه مهمرتیــن هــای آنهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.
گفتار اول :موانع تعلیم و تربیت دخرتان در خارج از سیستم مکتب
موانــع بــی شــاری در خــارج از سیســتم مکتــب یــا در اجتــاع دامنگیــر تحصیــل
و تعلیــم دخــران افغــان مــی باشــد کــه میتــوان بطــور خالصــه و گــذرا در چنــد
کتگــوری ذیــل آنهــا را خالصــه منــود:
 -1باور های غلط اجتامعی
هامنطــوری کــه بــر همــه هویــدا اســت ،افغانســتان کشــوری اســت کــه بیشــر مــردم
آن در دهــات و روســتاها زنــده گــی منــوده و اکــر خانــواده هــا بــی ســواد انــد ،کــه
ایــن موضــوع باعــث شــده اســت مــردم آن مناطــق بــا افــکار بســته و ســنت هــای
قدیمــی پیونــد ناگسســتنی قایــم منــوده و بــه یــک تعــداد از هنجــار هــای رایــج
اجتامعــی بعنــوان یــک تابــو بنگرنــد.
متأســفانه هنــوز هــم تعــداد زیــادی از قبیلــه هــا و اقــوام هســتند کــه زنــان را خانــه
نشــین فــرض منــوده و معتقــد انــد کــه آنــان خــارج از چارچــوب منــزل رســالت
دیگــری ندارنــد و تعلیــم و تحصیــل آنــان را از وظایــف اصلــی شــان کــه خانــه داری
و کارهــای منــزل اســت ،فــارغ مــی ســازد .فــارغ از اینکــه خانــه داری و انجــام امــور
منــزل هــم اگــر قــرار باشــد بصــورت خــوب و بــا روش مناســب انجــام شــود ،نیازمنــد
تعلیــم و دانــش اســت .عــده ای رفــن دخــران بــه مکاتــب را ننــگ پنداشــته و
بــرای آن توجیهاتــی از آدرس دیــن برمــی شــارند کــه اصــا صبغــه ی دینــی ندارنــد،
چــه اینکــه اگــر کســی از زنــان و یــا مــردان بخواهــد عــامل شــود و یــا خداونــد را بــه
گونــه ای درســت عبــادت منایــد و شــناخت بیشــری نســبت بــه عــامل هســتی پیــدا
کننــد ناگزیــر بایــد بــه مکتــب برونــد و بــه کتــاب و مــواد آموزشــی متوســل شــوند .در
میــان تعــدادی از مــردم افغانســتان کــه تحصیــل دخــران را ممنــوع و تابــو بــر مــی
شــارند بــاور بــر اینســت کــه زنــان بایــد فرزنــدان خــود را بــزرگ کننــد نــه اینکــه
وقــت شــان را در مکتــب و مدرســه هــدر دهنــد ،در حالیکــه همیــن بــزرگ منــودن
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فرزنــد و تربیــه اوالد هــم در حــال حــارض در صورتــی بشــکل بهــر انجــام مــی شــود و
مــادری میتوانــد فرزنــد خــوب تربیــت کنــد کــه باســواد بــوده و بــه دســتورات دینــی
و اصــول روانشناســی آشــنا باشــد .بــه هــر صــورت اینهــا و ده هــا بــاور ســنتی دیگــر
در گوشــه و کنــار افغانســتان در قــرن  21ســبب شــده اســت کــه تعــداد زیــادی از
دخــران از رفــن بــه مکتــب محــروم شــوند.
)(www.jomornews.com/fanews/29932

 -۲مشکالت اقتصادی
فقــر بســیاری از اطفــال را قبــل از رســیدن بــه ســن مکتــب وادار بــه کار بــا مــزد
و یــا کار غیررســمی مــی کنــد .گــزارش هــا نشــان مــی دهنــد کــه حداقــل یــک
چهــارم کــودکان افغانســتان بیــن ســنین  5ـ  14بــرای معیشــت و یــا بــه منظــور
کمــک خانــواده کار مــیکننــد کــه از ایــن میــان  27درصــد آنــان را اطفــال بیــن
ن بافــی و یــا
ســنین  5الــی  11ســاله تشــکیل مــیدهنــد .دخــران اکــرا ً قالیــ 
خیاطــی مــیکننــد ،امــا تعــداد قابــل مالحظ ـهای بــر روی جادههــا بــه گدایــی و
یــا دس ـت فروشــی مبــادرت مــیورزنــد .تعــداد زیــادی دیگــر ،کارهــای خانــه را در
خانـ ه هــای فامیــلهــای خویــش انجــام مــیدهنــد .بســیاری از اطفــال بــه شــمول
دخــران ،شــغلهایی انجــام مــی دهنــد کــه بــه دلیــل وضعیــت کاری زیــان بخـش و
ت کــردن معیارهــای مص ٔوونیــت و صحــت منجــر بــه مریضــی ،مجروحیــت
کمــر رعایـ 
و یــا حتــی مــرگ آنهــا مــیگردنــد .بطــور عمــوم ،اطفــال در افغانســتان ســاعات
ی کننــد .کار اطفــال
طوالنــی در بــدل دســتمزد ناچیــزو گاه بــدون دســتمزد کار مـ 
را مجبــور مـی ســازد تــا بــار انجــام یــک شــغل را همــراه بــا تعلیــم و تربیــت بردارنــد
و یــا مجبــور م ـی کنــد ب ـه کلــی از مکتــب رفــن بــاز ماننــد .تنهــا نیمــی از اطفــال
کارگــر افغانســتان قــادر بــه رفــن بــه مکتــب مــی باشــند.
 -۳ناامنی
وضعیــت بــد امنیتــی در مناطــق ناامــن افغانســتان و فعالیــت گــروه هــای مســلح
مخالــف دولــت باعــث شــده اســت کــه تعــداد زیــادی از رفــن بــه مکاتــب بــاز
ماننــد ،بــه ویــژه دخــران بــا تهدیــد جــدی تــری مواجــه هســتند .تعــداد زیــادی از
مکاتــب دخرتانــه در مناطــق ناامــن افغانســتان بســته هســتند ،تیــزاب پاشــی بــر
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روی دخــران دانــش آمــوز ،قتــل و اختطــاف آنهــا از منونــه هایــی اســت کــه در
افغانســتان وجــود داشــته و دانــش آمــوزان دخــر و خانــواده هــای آنــان را دچــار
تــرس و اضطــراب ســاخته اســت .بارهــا اتفــاق افتــاده اســت کــه طالبــان و مخالفیــن
مســلح دولــت افغانســتان مکاتــب را بــه آتــش کشــیده انــد و مخالفــت شــان را بــا
تعلیــم دخــران ابــراز کــرده انــد کــه همــه ی اینهــا بــه نحــوی بــر کاهــش حضــور
دخــران در مراکــز آموزشــی تأثیــر گــذار بوده اســت .از ســه ســال بدینســو متأســفانه
مــا شــاهد مســمومیت صدهــا دانــش آمــوز در مکاتــب دخرتانــه بــوده ایــم کــه ایــن
خــود برنامــه ایســت کــه بــرای جلوگیــری از حضــور دخــران در نهادهــای آموزشــی
بــراه انداختــه شــده اســت .امــا متأســفانه نــه تنهــا دولــت افغانســتان و مقامــات
مســؤول در ایــن رابطــه کاری نکــرده انــد بلکــه بــا تهدیــد دانــش آمــوزان و معلــان
شــان مــی خواهنــد رس ایــن قضایــا رسپــوش بگذارنــد کــه ایــن موضوعــات و نگرانــی
فامیــل هــای آنهــا دلــردی دخــران رابــرای رفــن بــه مکاتــب افزایــش مــی دهــد.
ایــن چالشهــا ،بــا بدترشــدن فزاینــده وضعیــت امنیتــی در ســالهای اخیــر
آمیختــه شــد ه انــد .جنـگ هــای مســلحانه در حــال شــدت یافــن اســت ،طــوری کــه
طالبــان اکنــون بــر  40درصــد ولســوالیهای کشــور یــا کنــرل دارد یــا بــر رس آنهــا
در حــال رقابــت اســت .ایــن جنــگ متــام جنبـه هــای زندگــی شــهروندان مخصوصـاً
ســاکنان ســاحات جنگــی را متأثــر ســاخته اســت .هیئــت معاونــت ســازمان ملــل
متحــد در افغانســتان (یونامــا) اثــرات فزاینــده ی جنــگ بــر زندگــی شــهروندان را
بــه شــمول هــزاران طفلــی کــه کشــته یــا مجــروح شــدهانــد ،مســتند ســاخته و ثبــت
کــرده اســت.
دراثــر کشــته و یــا مجــروح شــدن هــر طفــل در جنــگ ،محرومیتهــای بســیار
دیگــر از تعلیــم و تربیــت بــه وجــود مــیآیــد .بــه دلیــل موجودیــت ناامنــیهــای در
حــال افزایــش ،فامی ـل هــا بــه اطفــال خویــش اجــازه تــرک خانــه را منــیدهنــد و
متأســفانه معمــوالً جــرأت منــیکننــد کــه دخــران خویــش را در مقایســه بــا پــران
بــه مناطــق ناامــن بــه مکتــب بفرســتند .مکتبــی کــه ممکــن اســت قبـاً فاصلــه آن بــا
پــای پیــاده طــی میشــد ،اکنــون والدیــن فکــر مــی کننــد کــه رفــن بــه آنجــا بیشــر
خطرنــاک اســت.
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گــروه طالبــان و ســایر گروههــای مســلح بعضــی اوقــات مکاتــب دخرتانــه ،شــاگردان
دخــر و معلــان آنهــا را هــدف حمــات خویــش قــرار مــی دهنــد .حملــه بــر
ن هــا را تخریــب مــیکنــد .مصاحبــههایــی کــه بــا دیدبــان
مکاتــب زیربنــای قبلــی آ 
حقــوق بــر صــورت گرفتــه اســت ،حاکــی از مبــب گــذاری مکاتــب ،حمــات
اســیدی علیــه شــاگردان انــاث و تهدیــدات علیــه معلــان اســت .یــک حملــه م ـی
توانــد در والدیــن صدهــا شــاگرد تــرس ایجــاد کنــد و ســبب محرومیــت شــاگردان از
رفــن بــه مکاتــب در ســالهای آینــده گــردد .هریــک از نیروهــای امنیتــی دولــت و
جنگجویــان طالبــان بعضــی اوقــات مکاتــب را تــرف کــرده و شــاگردان را از آنهــا
بیــرون م ـی کننــد و مکتــب را مــورد اســتفاده نظامــی قــرار مــی دهنــد.
)(www.jomornews.com/fanews/29932

 -۴هنجار های جنسیتی
ی قانونیهــای نیــز وجــود دارد ،بدیــن معنــا کــه دخــران در
فراتــر از جنــگ ،بــ 
مســیر مکتــب نیــز بــه جرایــم و بدرفتــاری ناخواســته بــه شــمول اختطــاف و آزار و
اذیــت جنســی مواجــه مــیشــوند .گزارشهــای زیــادی مبنــی بــر اختطــاف دخــران
در مســیر مکتــب بــه شــمول اختطــاف اطفــال توســط گروههــای جنایـتکار وجــود
دارد .اختطــاف بــه مشــابه حمــات اســیدی دارای تأثیــرات گســرده اســت ،طــوری
کــه یــک مــورد اختطــاف بســیاری از فامیلهــا را در جامعــه وادار میســازد تــا
اطفــال خویــش مخصوص ـاً دخــران را در خانــه نگهدارنــد.
 )(www.hrw.org/gbz/news/2017/10/17/310035

از آنجایــی کــه اذیــت و آزار جنســی یــک کار نادرســت اســت ،تحمــل آن بــرای
والدیــن مشــکل اســت ،و از آنجایــی کــه نــرمهــای جنســیتی زیــانبخــش دارای
ی باشــد ،اذیــت و آزار جنســی
عواقــب مخــرب بــرای اعتبــار و حیثیــت دخــران م ـ 
نیــز یــک مانــع مهــم در برابــر اشــراک دخــران در مکاتــب اســت .هرچنــد فاصلــه
ای خانــه بــه مکتــب کوتــاه باشــد ،آزار و اذیــت جنســی توســط پــران در طــول راه
ممکــن اســت دخــران را مجبــور ســازد تــا مکتــب را تــرک کننــد .فامیلهایــی کــه
دربــاره آزار و اذیــت جنســی توســط پــران و مــردان در مســیر راه آگاهــی دارنــد،
ممکــن اســت دخــرانشــان را مجبــور بــه تــرک مکتــب کننــد .فامیلهایــی کــه
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مطمــن نیســتند کــه آیــا دخــران درس بخواننــد یــا خیــر ،بــا افزایــش ناامنــی ،بـ ه
ســادگی تصمیــم مـی گیرنــد کــه دخــران بهــر اســت در خانــه مباننــد و کار کننــد،
بــه جــای اینکــه درس بخواننــد.
هنجارهــای زیــانبخــش جنســیتی بــه ایــن معناســت کــه تعلیــم و تربیــت پــران
در اکــر فامی ـل هــا نســبت بــه تعلیــم و تربیــت دخــران اولویــت داده م ـی شــود
و یــا تعلیــم و تربیــت دخــران بطــور کلــی مــورد عالقــه نبــوده و یــا رصفــاً بــرای
ســالهای محــدود قبــل از ســن بلــوغ قابــل قبــول مــیباشــد .در کشــوری کــه
یــک ســوم دخــران آن قبــل از ســن  18ســالگی ازدواج م ـی کننــد ،ازدواج اطفــال
بســیاری از دخــران را از تعلیــم و تربیــت دور مــیســازد .حداقــل ســن ازدواج بــرای
دخــران مطابــق بــا قانــون مدنــی افغانســتان  16اســت کــه آن هــم بایــد بــا اجــازه
پــدر دخــر و یــا قاضــی باشــد .در عمــل ،قانــون کمــر تطبیــق مــیگــردد کــه بدیــن
جهــت اکــرا ً ازدواج دخــران پیشــر از ســن مطــرح در قانــون صــورت م ـی گیــرد.
عواقــب ازدواج اطفــال بســیار زیــانبخــش اســت و منجــر بــه تــرک یــا محرومیــت از
آمــوزش مــیگــردد .ســایر رضرهــای ناشــی از ازدواج اطفــال شــامل خطــرات صحــی
جــدی بــه شــمول مــرگ دخــران و فرزنــدان آنهــا بــه دلیــل حاملگــی زودهنــگام
میباشــد .دخرتانــی کــه در ســنین طفولیــت ازدواج م ـی کننــد ،نیــز اکــرا ً ممکــن
اســت نســبت بــه زنانــی کــه دیرتــر ازدواج مــی مناینــد ،بیشــر قربانــی خشــونت
هــای فامیلــی شــوند.
 )(www.jomornews.com/fanews/29932

گفتار دوم :موانع تعلیم و تربیت دخرتان در داخل سیستم مکتب
نبــود مکاتــب و معلــان ،مخصوصــاً معلــان زن ،بــه ایــن معناســت کــه تعــداد
زیــادی از دخــران کامـاً دسرتســی بــه مکتــب ندارنــد .هرچنــد پــران نیــز بــا نبــود
مکتــب مواج ـه هســتند ،امــا پذیــرش کمــر دخــران در مکاتــب و محدودیتهــای
بیشــر بــه ارتبــاط آزادی در گشــتوگــذار آن هــا ،بدیــن معناســت کــه دخــران
بیشــر از پــران متأثــر م ـی شــوند .تعلیــم و تربیــت مبتنــی بــر جامعــه ،زمینــه را
بــرای بســیاری از دخرتانــی کــه بــه مکتــب دسرتســی ندارنــد ،فراهــم ســاخته اســت
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تــا بــه تعلیــم و تربیــت دسرتســی داشــته باشــند؛ امــا ایــن سیســتم بــدون حامیــت
کامــل دولــت ممکــن نیســت .
)(www.jomornews.com/fanews/29932

این موانع را به طور به خالصه می توان چنین برشمرد.
 .1نبود و کمبود مواد درسی
گرچنــد مکاتــب دولتــی رایــگان مــیباشــند ،بــا ایــن هــم مصارفــی وجــود دارد کــه
بایــد بــه خاطــر فرســتادن اطفــال بــه مکاتــب ،پرداخــت شــود .انتظــار مــیرود کــه
فامیلهــای شــاگردان مکاتــب دولتــی امکانــات فرزنــدان خویــش از قبیــل قلــم،
پنســل ،کتابچــه ،یونیفــورم و بکــس یــا کیــف مکتــب را فراهــم کننــد .همچنــان
اکــر شــاگردان بایــد بــرای حداقــل کتــابهــای درســی دولتــی پــول پرداخــت
کننــد .دولــت وظیفــه دارد کــه کتــاب هــای درســی شــاگردان را فراهــم کنــد ،امــا
اکــرا ً کتابهــا ممکــن اســت در زمــان الزم بــه دســت شــاگردان قــرار نگیرنــد و یــا
بــه دلیــل رسقــت یــا فســاد دچــار کمبــود گــردد .اطفــال در چنیــن مــواردی ،بــه
خریــداری کتــاب از کتــابفروشــیها مجبــور مــی شــوند تــا از درس هــایشــان
دور مناننــد .ایــن نــوع مصــارف غیرمســتقیم کفایــت مــیکنــد تــا تعــداد زیــادی از
اطفــال مخصوص ـاً از فامیلهــای فقیــر را از رفــن بــه مکتــب محــروم ســازد ،زیــرا
فامیــلهایــی کــه قــادر بــه فرســتادن تنهــا بعضــی از اطفــال خویــش بــه مکتــب
میباشــند ،اکــرا پــران را نســبت بــه دخــران ترجیــح مــی دهنــد.
 .2کمبود امکانات
ازدحــام زیــاد ،نبــود زیربنــا و امکانــات و نظــارت ضعیــف بدیــن معناســت کــه
اطفالــی کــه بــه مکتــب هــم مــیرونــد ،ممکــن اســت رصفــاً ســه ســاعت در روز
بــدون کتــاب درســی در خیمــه درس بخواننــد .حتــی زمانــی کــه مکاتــب دارای
ســاختامن هــم باشــند ،ازدحــام شــاگردان در آن هــا زیــاد اســت ،طــوری کــه بعضــی
شــاگردان مجبــور مـی شــوند در بیــرون از ســاختامن درس بخواننــد .رشایــط درســی
بــرای شــاگردان اکــرا ً بــه خاطــر ســاختامن هــای آســیبدیــده و ازکارافتــاده و
نبــود میــز و چوکــی و امکانــات بســیار کــم مســاعد اســت .ازدحــام شــاگردان در
کنــار تقاضــا بــرای جداســازی آنهــا از نــگاه جنســیتی بــه ایــن معناســت کــه مکاتب
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را روزانــه را بــه دو یــا ســه نوبــت درســی تقســیم مــی کننــد کــه در نتیجــه یــک روز
مکتــب جهــت تحــت پوشــش قــرار دادن نصــاب درســی کامــل کفایــت منــی کنــد.
بایــد اظهــار داشــت کــه حــدودا ســی درصــد مکاتــب دولتــی افغانســتان فاقــد آب
آشــامیدنی صحــی و  60درصــد فاقــد تشــناب اســت .مخصوصــاً دخرتانــی کــه
عــادت ماهــوار آنهــا رشوع م ـی شــود ،بیشــر از امکانــات ضعیــف تشــنات متأثــر
مــیشــوند .آنهــا بــدون تشــنابهــای جداگانــه خصوصــی همــراه بــا آب جــاری،
در مکاتــب دچــار مشــکالت مدیریــت مســائل حفظالصحــه گردیــده و ممکــن اســت
در دوران عــادت ماهــوار خویــش در خانــه باقــی مباننــد کــه ایــن کار ســبب ایجــاد
وقفــه در حضــور آن هــا در مکاتــب مــیگــردد ،دســتاورد هــای آنهــا را کمــر مــی
ســازد و خطــر اخــراج کامــل آنهــا را از مکتــب افزایــش مــی دهــد.

 .3ضعیف بودن کیفیت تدریس
تعــداد زیــادی از خانوادههــا و شــاگردان عــدم رضایــتمنــدی خویــش را از کیفیــت
تدریــس اظهــار داشــتهانــد و بعضــی شــاگردان ،بــا حداقــل ســواد یــا دانــش
ضعیــف فــارغ م ـی شــوند .معلــان در ارائــه تعلیــم و تربیــت بــا کیفیــت عالــی ،بــا
چالشهــای زیــادی بــه شــمول زمــان یــا نوبــت کــم درســی در مکتــب ،مشــکالت
در بخــش اســتخدام ،معاشــات کــم و اثراتــی کــه زیربنــای ضعیــف ،نبــود امکانــات
و ناامنــی بــر مؤثریــت آنهــا دارد ،مواجــهانــد .شــغل معلمــی کــه اکــرا ً مبلــغ
 100دالــر امریکایــی در مــاه معــاش دارد ،لزوم ـاً یــک شــغل قابــل قبــول بــه نظــر
منــیرســد و اکــرا ً افــرادی کــه دارای ســطح تعلیــم و آمــوزش محــدود مــیباشــند،
منحیــث معلــم اســتخدام مــیشــوند .نبــود پاســخگویی م ـی توانــد بــه ایــن معنــا
باشــد کــه معلــان بطــور مکــرر غیرحــارض مــی باشــند و امــکان دارد جایگزینــی
بــرای معلــان غیرحــارض نیــز ممکــن نباشــد.
بطــور کلــی کمبــود معلــم وجــود دارد و مشــکل یافــن معلــم ،مخصوصـاً معلــم انــاث
جهــت رفــن بــه مناطــق روســتایی ،تالشهــای برنامــه انکشــاف مکاتــب در ســاحات
روســتاییبطــور خــاص بــرای دخــران را آســیب رســانده اســت .در حالــی کــه تعــداد
پسـتهای معلمــی در ســالهای قبــل از  2013ســاالنه در حــال افزایــش بــود ،امــا
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حــاال ایــن رونــد متوقــف شــده اســت .هفــت والیــت از  34والیــت دارای کمــر از 10
درصــد معلــم انــاث اســت و در  17والیــت کشــور ،کمــر از  20درصــد معلــان زنــان
مــیباشــند .کمبــود معلــم زن بــر بســیاری از دخرتانــی کــه از مکتــب دور مانــده
انــد ،تأثیــر مســتقیم دارد؛ زیــرا فامیـل هــای آنهــا قبــول ندارنــد کــه دخــران آنهــا
توســط مــردان تدریــس شــوند .در ایــن قســمت فشــار بیشــر بــاالی دخــران بزرگــر
وارد مــی شــود کــه توســط معلــان ذکــور آمــوزش مــی بیننــد.
 )(www.jomornews.com/fanews/29932

 .4محدودیت های قانونی
ش هــا بــرای بــه مکتــب رفــن دخــران را آســیب
بعضــی از پالیســیهــای دولــت تــا 
ی زنــد .معمــوالً در مکاتــب دولتــی رضورت اســت تــا یــک عــده اســناد از قبیــل
مـ 
شناســنامه صــادره دولتــی و اوراق و مکتــوب هــای رســمی انتقــال (ســهپارچــه)
اطفــال کــه از یــک مکتــب بــه مکتبــی دیگــر مـی رونــد ،ارائــه گــردد .در حالــی کــه
ت هــا ممکــن اســت یــک امــر عــادی بــه نظــر برســد؛ امــا بــرای فامی ـل
ایــن رضور 
هایــی کــه از جنــگ فــرار مــیکننــد و یــا از یــک وعــده ای غــذا تــا وعــدۀ دیگــر زنــده
اســت ،ایــن امــر مــیتوانــد مانــع حــلناپذیــری را بــرای اطفــال آنهــا ایجــاد کنــد کــه
باعــث دورمانــدن آنهــا از مکتــب شــود.
محدودیتهــا در مــورد زمــان ثبــت نــام اطفــال ،فامیــلهــا را از مکتــب دور مــی
ســازد و پالیس ـی هــا دربــاره اطفالــی کــه دیرتــر مکتــب را رشوع م ـی کننــد ،ســبب
ی گــردد .ایــن موانــع مخصوصـاً
انــکار عملــی تعلیــم و تربیــت بســیاری از اطفــال مـ 
بــرای دخــران مــیتوانــد زیانبخــش باشــد؛ زیــرا نقشهــای جنســیتی تبعیــض
آمیــز مــیتوانــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه دخــران بــه احتــال بیشــر فاقــد کارت
هویــت مــیباشــند و ثبــتنــام خویــش را دیرتــر انجــام میدهنــد و بدیــن جهــت بــه
خاطــر محدودیـت هــای ســنی و محدودیـت هــای ثبــت نــام در وســط ســال متــرر
و متأثــر مـی گردنــد .زمانــی کــه فامیــلهــا در دســتیابــی بــه اســناد رضوری بــرای
ثبــتنــام و انتقــال اطفــال خویــش دچــار مشــکل شــوند ،ممکــن اســت کمــر مایــل
بــه انجــام تــاش هــای بیشــر جهــت بـ ه دسـت آوردن ایــن اســناد بــرای دخــران
افغانســتان ،عــاوه بــر افــرادی کــه بـه طــور همیشــگی در حــال بیجاشــدن هســتند،
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دارای یــک میلیــون افــراد بیجاشــده داخلــی اســت .فامیــل هــای بیجاشــده
داخلــی اکــرا ً در دســتیابی بــه اســناد مــورد نیــاز جهــت فرســتادن اطفــال خویــش
بــه مکتــب در محــل زندگــی جدیــد خویــش بــا موانــع و مشــکالت غیرقابــل حــل
مواجــه مــیشــوند .فامیلهــای عــودت کننــده از ســایر کشــورها ـ اکــرا ً بــه خاطــر
اخــراج و ردمــرز شــدن بــا چالــش هــای مشــابه مواجــه مــی گردنــد.
 .5وجود فساد اداری
وجــود فســاد در اکــر نهادهــا و ادارات افغانســتان ،مخصوصــاً رشــوتســتانی
هــای گســرده کــه توســط افــرادی کــه مــیخواهنــد بــه شــغل معلمــی دســت پیــدا
کننــد پرداخــت م ـی شــود ،بــه ســکتور تعلیــم و تربیــت صدمــه وارد کــرده اســت.
افغانســتان منحیــث یکــی از فاســدترین کشــورها در جهــان شــناخته مــیشــود و
افغــان هایــی کــه از آن هــا پرســیده شــده اســت تــا از میــان  13نهــاد فاســد ســه
نهــاد دارای بیشــرین فســاد را نــام بربنــد ،وزارت معــارف را منحیــث ســومین نهــاد
فاســد نــام بــردهانــد .فســاد در ســکتور تعلیــم و تربیــت دارای اشــکال مختلــف از
جملــه :فســاد در عقــد قراردادهــا و ارائــه قراردادهــای اعــار و بازســازی ،رسقــت
امکانــات و تجهیــزات ،رسقــت معاشــات ،تقاضــای رشــوت در بــدل پســت معلمــی و
ســایر پس ـتها ،تقاضــای رشــوت در بــدل اعطــای رتبــههــا ،ثبــت نــام شــاگردان،
ارائــه اســناد و «مکتبهــای خیالــی» و «معلــان خیالــی» کــه متویــل مــیشــوند،
امــا در حقیقــت وجــود ندارنــد ،مــیباشــد.
)(www.hrw.org/gbz/news/2017/10/17/310035

مبحث چهارم :راهـکارها
گفتار اول :افزایش آگاهی عمومی در میان مردم
در صورتیکــه مــا بخواهیــم تــا در جامعــه ســنتی افغانســتان موانــع تحصیلــی را از
رس راه دخــران برداشــته شــود و بــه آنــان اجــازه دهنــد تــا بــه عنــوان انســان از
حــق تعلیــم و تحصیــل برخــوردار گردنــد بایــد از طریــق تبلیغــات و افزایــش آگاهــی
عمومــی ذهنیــت بســته و ســنتی مــردم را تغییــر داده و آنــان را بــه ایــن بــاور برســانیم
کــه زنــان بــا ســواد و تحصیــل کــرده مــی تواننــد در بخشــهای مختلــف زندگــی
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اجتامعــی در جامعــه مفیــد و م ٔوثــر باشــند .رســانه هــا و مطبوعــات مــی تواننــد
نقــش بســزایی در تنویــر افــکار عامــه و تشــویق آنــان بــرای شــمولیت بانــوان در
مراکــز آموزشــی داشــته باشــند .البتــه نادیــده منــی تــوان گرفــت کــه طــی  12ســال
گذشــته رســانه هــا نقــش خوبــی را در ایــن عرصــه ایفا منــوده انــد و نهادهــای دولتی
نیــز از ایــن ابــزار بــرای تبلیغــات و افزایــش آگاهــی مــردم بهــره جســته انــد .رســانه ها
مســئولیت دارنــد تــا در پهلــوی اطــاع رســانی و انتشــار اخبــار و حــوادث ،در جهــت
انکشــاف ذهنــی جامعــه و زدودن باورهــای غلــط اجتامعــی کــه مانــع رســیدن کشــور
بــه یــک زندگــی مرفــه و بــدون تبعیــض مــی گردنــد مبــادرت ورزنــد .از جانــب دیگــر
نقــش علــای دینــی در گــوش زد منــودن ارشــادات دیــن مبیــن اســام و ترغیــب
مــردم بــرای فراگیــری علــم و دانــش بســیار برجســته و حایــز اهمیــت مــی باشــد.
مــردم بایــد بداننــد زمانیکــه آنــان منیگذارنــد کــه زنــان و دخــران شــان بوســیله
معلــم مــرد تدریــس گــردد و یــا آنــان بوســیله داکــران مــرد معاینــه گردنــد پــس الزم
اســت کــه مــا معلــم و داکــر زن در جامعــه خویــش داشــته باشــیم و ایــن امــر میــر
منــی گــردد مگــر بــا فرســتادن دخــران بــه مکاتــب و تشــویق آنــان جهــت فــرا گیــری
علــم و دانــش.
)(www.jomornews.com/fanews/29932

گفتار دوم :آماده سازی زمینه های مناسب آموزشی توسط دولت
دولــت افغانســتان مکلــف اســت تــا زمینــه هــای آموزشــی را بــرای دانــش آمــوزان
فراهــم منایــد .ایجــاد مکاتــب و مراکــز آموزشــی در نقــاط مختلــف کشــور بــه ویــژه
مناطــق دور دســت کــه دسرتســی بــه مکاتــب میــر نیســت .تشــویق و حامیــت
دانــش آمــوزان دخــر بــرای شــمولیت در مکاتــب بــا اســتفاده از روش هــای گوناگون
و مهمــر از همــه تأمیــن امنیــت مکاتــب و دخــران دانــش آموز مــی تواننــد از عوامل
م ٔوثــری باشــند کــه حضــور دخــران را در نهادهــای آموزشــی افزایــش مــی دهــد.
بــدون شــک برنامــه هــای اداره هــای زیربــط دولتــی بــرای حامیــت خانــواده هــای
فقیــر و فراهــم ســازی زمینــه هــای تحصیلــی بــرای فرزنــدان شــان رشایــط بهــر را
جهــت شــمولیت آنــان در مکاتــب فراهــم مــی ســازد .در مجمــوع عوامــل بــاال در
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بخــش چالــش هــا و مشــکالت فــرا راه تحصیــل دخــران از عمــده موانــع تحصیلــی
در برابــر بانــوان بــوده و تــاش دولــت و موسســات همــکار در بخــش تعلیــم و تربیــت
بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش هــا مــی توانــد زمینــه افزایــش درصــدی حضــور دخرتان
در مکاتــب را افزایــش دهــد.
)(www.hrw.org/gbz/news/2017/10/17/310035

گفتار سوم :تأمین امنیت کشور توسط دولت
بــرای دســتیابی بــه مراکــز آموزشــی عــاوه بــر اجــازه ای والدیــن و از بیــن بــردن
عــرف و عنعنــات ناپســند ،امنیــت نیــز یکــی از عنــارص مهــم وعمــده پنداشــته مــی
شــود .چــون تعلیــم و تحصیــل عــاوه بــر مــکان و ممــد ،نیــاز بــه امنیــت و آرامــش
خاطــر نیــز دارد .امــروزه انتحــار و انفجــار در مراکــز آموزشــی ،پاشــیدن اســید بــر
چهــره هــای دخــران ،تجــاوز جنســی بــاالی دخــران در راه مکاتــب از جملــه موانــع
عمــده ای اســت کــه مــی توانــد حضــور کمرنــگ دخــران را در مکاتــب ســبب شــود.
و دولــت بــا تأمیــن امنیــت مــی توانــد آرامــش خاطــر را بــه باشــنده گان و دانــش
آمــوزان کشــور هدیــه بــدارد.
نتیجه گیری
از آنچــه گفتــه آمدیــم اســتنباط مــی شــود کــه زنــان در شــگوفایی و انکشــاف کشــور
در متــام عرصــه هــای اجتامعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی مــی تواننــد
دوشــادوش مــردان نقــش مهــم و بــه ســزایی را ایفــا مناینــد ،امــا بــرای ایفــای ایــن
نقــش و حضــور در اجتــاع مــی بایســت در نخســت در مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی
حضــور بــه هــم برســانند تــا ظرفیــت حضــور در اجتــاع را حاصــل مناینــد.
زنــان در افغانســتان از دیربــاز در انــزوای اجتامعــی بــوده و بــا حضــور حکمروایــان
مختلــف در افغانســتان حضــور آنــان نیــز متأثــر گردیــده اســت ،امــا بصــورت کل مــی
تــوان گفــت کــه زنــان در افغانســتان همیشــه در انــزوا بــوده و بــا توجــه بــه عــرف و
عنعنــات منفــی حاکــم در ایــن اجتــاع از مراکــز تعلیمــی /تحصیلــی دور مانــده اند.
ایــن انــزوا بــا حضــور طالبــان افزایــش یافتــه و پــس از رژیــم طالبــان بــه ایــن مشــکل
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رســیدگی نســبی صــورت گرفتــه و زنــان کــم ،کــم از انــزوای اجتامعــی بیــرون آمدنــد،
امــا هنــوز هــم دالیلــی زیــادی چــون نــا امنــی ،تهدیــدات ،رســم و عنعنــات منفــی و
ســایر دالیــل ســبب شــده اســت کــه اکرثیــت از زنــان و دخــران افغــان نتواننــد در
مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی آنطــور کــه بایــد حضــور بهــم برســانند و بــرای ترســیم
خــط آینــده خــود و کشــور خویــش کمــر همــت ببندنــد.
بــا آنهــم نهــاد هــای بیــن املللــی ودولــت افغانســتان از دیــر بــاز در صــدد ایــن بــوده
اســت کــه حضــور زنــان را بــا اســتفاده از مســائلی چــون جنــدر ،ســهمیه بنــدی و
ســایر گزینــه هــا در ادارات دولتــی ،سیاســت و اجتــاع افزایــش دهنــد .امــا ایــن
امــر بســنده نبــوده و عــرف منفــی حاکــم در اجتــاع هنــوز هــم حضــور زنــان را در
مراکــز آموزشــی تحــت شــعاع قــرار داده و زنــان در کشــوری مثــل افغانســتان هنــوز
هــم در انــزوای سیاســی ،انــزوای اجتامعــی و انــزوای تعلیمــی قــرار دارد.
هــر چنــد در دو دهــه اخیــر ایــن امــر بهبــود یافتــه و بصــورت کل هــر روز حضــور زنان
در اجتامعــات ،مراکــز آموزشــی و تعلیمــی رو بــه افزایــش اســت .امــا حوادثــی چــون
حملــه بــه دانشــگاه کابــل ،انتحــار مراکــز تعلیمــی چــون کوثــر دانــش و موعــود هــر
روزه بــه دلهــره هــای پــدران و مــادران افغــان فزونــی بخشــیده و حضــور گســردۀ
زنــان را در مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد کــه ایــن امــر
رصف بــا تــاش هــا و مســاعی مســئولین امنیتــی و دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان میــر اســت.
پیشنهادات
بــرای شــگوفایی کشــور نیــاز بــه حضــور گســرده ای نســل جــوان و تحصیــل کــرده
در عرصــه هــای مختلــف مــی باشــد ،و ایــن میــر نیســت مگــر اینکــه متــام نســل
جــوان اعــم از پــر و دخــر بتواننــد راهــی مکاتــب و مراکــز آموزشــی گردیــده و بــرای
ترســیم آینــده خویــش بــا لشــکر ظلمــت برزمنــد و بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف
مــی بایســت در نخســت نــکات اتــی رعایــت گــردد:
 -1فراهــم آوری تجهیــزات آموزشــی در نــکات دور دســت کشــور کــه بتواننــد دخــران
و پــران بــا خاطــر آســوده بــه آمــوزش و تعلیــم بپردازنــد.
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 -2آگاهــی دهــی و بیــدار ســازی مناطقــی کــه هنــوز هــم در ســایه ای تعصــب و
ســنت هــای قدیمــی زیســت دارنــد ،مبنــی بــر اینکــه تعلیــم و تحصیــل از ارشــادات
دیــن مقــدس اســام بــوده و دیــن مقــدس اســام بــه فراگیــری علــم و دانــش توســط
زن و مــرد تأکیــد ورزیــده اســت.
 -3تبلیــغ و اطــاع رســانی ارشــادات دیــن اســام در مناطــق ســنتی توســط علــای
کــرام کــه در مناطــق و قریــه جــات فعالیــت دارنــد ،کــه ایــن امــر مــی توانــد از طریــق
وزارت محــرم حــج و اوقــاف بــه راحتــی صــورت بپذیــرد.
 -4تأمیــن امنیــت مراکــز آموزشــی ،شــهر هــا ،مراکــز و والیــات تا نســل جــوان بتوانند
بــا خاطــر آســوده بــه مراکــز آموزشــی ،مکاتب و دانشــگاه هــا رهســپار گردند.
 -5مســاعد ســازی زمینــه کاریابــی بیشــر بــرای نســل جــوان از ســوی دولــت ،ایــن
امــر نیــز در حضــور بیشــر زنــان در مراکــز آموزشــی بســیار مؤثــر بــوده و خــود انگیــزه
مســاعدی بــرای حضــور زنــان در مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی ایجــاد مــی کننــد .
 -6آگاه منــودن زنــان و دخــران از حقــوق تعلیمــی و تحصیلــی شــان ،و اینکــه
ارشــادات دیــن مبیــن اســام نــه تنهــا بــرای آنــان حــق تحصیــل و تعلیــم مســاوی بــا
مــردان را قایــل شــده ،بلکــه بــرای آمــوزش و پــرورش و تعلیــم و تعلُّــم دســتور اکیــد
داده اســت.
بــا توجــه بــه یافتــه هــای تحقیــق انجــام شــده،نکات فــوق مــی توانــد در امــر بهبــود
حضــور زنــان در مراکــز آموزشــی و تعلیمــی مفیــد و تأثیــر گــذار باشــد.
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چکیده
حیــات انســان ارزشــمند تریــن دارایــی اوســت و طبیعتــأ
صیانــت از ایــن دارایــی بــی همتــا ،یکــی از رضوریاتــی
اســت کــه در عیــن حــال مســائل گســرده ای را بــه هــم
پیونــد زده اســت .حــق صحتمنــدی یــک حــق بــری
اســت و بــه عنــوان یــک حــق ذاتــی بــه ایــن معناســت
کــه هــر کــس حــق دارد تــا بــه باالتریــن معیــار ســامت
جســمی ،روحــی و روانــی دسرتســی داشــته باشــد و این
حــق متــام خدمــات صحــی ،بهداشــت عمومــی ،غــذای
کافــی ،مســکن مناســب ،محیــط کار ســامل و محیــط
زیســت پــاک را در برمــی گیــرد .دولــت مکلــف اســت
تــا برای متـــام مردم جامعـــه مراقبتهـــای را که رضورت
دارنــد فراهـــم کنــد و در ایــن میــان ،حــق دسرتســی
زنــان بــه خدمــات صحــی بــه عنــوان قــر آســیب پذیــر
در افغانســتان از اولویــت خاصــی برخــوردار اســت کــه
دولــت هــا بــرای تأمیــن آن ملــزم بــه اتخــاذ اقداماتــی در
حــوزه وســیعی مــی باشــند کــه برخــی از ایــن تعهــدات
مســتلزم اقــدام فــوری و برخــی دیگــر در طــول زمــان بایــد
تحقــق پیــدا کننــد.
بایــد تذکــر داد کــه افغانســتان مطابــق بــه قانــون اساســی
کشــور و نیــز بــا تصویــب قوانیــن و مقــررات مختلــف در
زمینــه صحــت و همچنیــن با پیوســن بــه کنوانســیون های
مختلــف بیــن املللــی ایــن حــق را بــه رســمیت شــناخته و
مــورد حامیــت قــرار داده و تــاش هــای بــرای بهبــود حــق
دسرتســی بــه خدمــات صحــی زنــان در افغانســتان صــورت

زهــرا فــروغ متولــد ســال ۱۳۷۶
دانــش آموختــه¬ی رشــته
حقــوق دانشــگاه بامیــکا-
والیــت بامیــان اســت .خانــم
فــروغ یکــی از اشــراک کننــده
هــای کلینیــک حقوقــی و
محکمــه متثیلــی حقــوق بــر
و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق
بــر و محــو خشــونت بــوده
اســت .او در کنــار ادامــه
تحصیــات ،مــدت دو ســال به
عنــوان معلــم رضــاکار در لیســه
کارتــه صلــح و یــک ســال در
مرکــز آمــوزش لنکــن فعالیــت
آموزشــی داشــته و همچنــان در
برنامــه شــبیه ســازی ســازمان
ملــل متحــد ،ورکشــاپ جنــدر و
حقــوق بــر و کارگاه آموزشــی
مناظــره دادخواهــی و صلــح
ســازی اشــراک منــوده اســت.
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گرفتــه اســت ،امــا کافــی منــی باشــد .حــق دسرتســی بــه خدمــات صحــی زنــان در
قانــون اساســی کشــور در مــاده هــای  52و  54تذکــر یافتــه اســت و بایــد مبتنــی بــر
ایــن مــواد ،ایــن حــق بــه عنــوان یــک پالیســی مشــخص و در یــک چارچــوب حقوقــی
معیــن ،از ســوی وزارت صحــت عامــه افغانســتان بــا راهکارهــای اساســی مــورد توجــه
قــرار گیــرد و دور منــای مشــخصی در ایــن رابطــه مــد نظــر قــرار داده شــود تــا ایــن
حــق مســلم و مهــم بــرای ایــن قــر آســیب پذیــر تأمیــن گــردد.
واژگان کلیدی :حقوق ،زنان ،صحتمندی ،خدمات صحی
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مقدمه
صحتمنــدی کــه از آن بــه ســامتی و تندرســتی نیــز تعبیرشــده اســت ،هــان حالــت
طبيعــی و نورمــال انســان اســت کــه اعضــای بــدن انســانی کار و وظيفــه ای خــود را
بــدون کــدام خلــل و ســكتگی انجــام مــی دهــد .ســامتی در لغــت فقــدان بیــاری
مســتمر و عافیــت و تندرســتی اســت (دهخــدا ،علــی اکــر .)1378 ،امــا بــا توجــه
بــه تعریــف صحتمنــدی کــه در مقدمــه اساســنامه ســازمان بهداشــت جهانــی
آمــده اســت ،آن را نــه رصفــاً بــه معنــای فقــدان بیــاری ،بلکــه در مفهــوم کامــل
صحتمنــدی جســمی و روانــی قلمــداد کــرده اســت و هــدف ســازمان و همــه دولــت
هــا را ارتقــای ســطح صحتمنــدی متــام افــراد تــا باالتریــن حــد ممکــن تلقــی منــوده
اســت( .اساســنامه ســازمان بهداشــت جهانــی)
حــق صحتمنــدی ،در بــر گیرنــده ای رشایطــی اســت کــه دولــت هــا بــرای تأمیــن
امــکان یــک زندگــی ســامل ،متعهــد بــه فراهــم کــردن آن مــی باشــند .از طرفــی ایــن
حــق بــه منزلــه یکــی از حقــوق بنیادیــن بــری در اســناد ملــی و بیــن املللــی
جایــگاه ویــژه ای دارد (هاشــمی ،)1382 ،از جملــه اصــول پذیرفتــه شــده در همــه
ای کشــورها از جملــه افغانســتان مــی باشــد .بایــد تذکــر داد کــه در افغانســتان ،بــا
اینکــه تــاش هایــی بــرای دسرتســی بــه خدمــات صحــی صــورت گرفتــه اســت ،امــا
زنــان بــه عنــوان قــر آســیب پذیــر جامعــه تــا هنــوز بــه صــورت کافــی از ایــن حــق
انســانی برخــوردار نیســتند و مســتلزم تــاش هــای بیشــر مــی باشــد .بنابرایــن در
ایــن تحقیــق ،بــا در نظرداشــت مهــم بــودن حــق صحتمنــدی بــه عنــوان یکــی از
حقــوق اساســی و بنیادیــن بــری ،حــق دسرتســی بــه خدمــات صحــی زنــان در
افغانســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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مبحــث اول :قوانیــن ،اســراتیژی و پالیســی هــای حــق دسرتســی بــه خدمــات صحــی
درافغانستان
صحتمنــدی ،یعنــی سالـــم بـــودن و احســـاس سـالمتـــی کــردن .در رابطــه بــه این
موضــوع بایــد اشــاره کــرد کــه آنچــــه خــورده مــی شــود ،اِســرس (اضطــراب)،
خــواب ،ســگرت کشیـــدن ،مرشوبــات الکلــی و مــواد مخـــدر از جملــه عواملـــی
هســتند کــه بــر تندرســتی انســان تأثیــر مــی گذارنــد .شــایان ذکــر اســت کــه
صحتمنــدی بــه بــه مؤلفــه هــای چــون رضایــت از خــود ،احســاس آرامــش کــردن،
خــوش بــودن بــا اطرافیـــان و اینکــه احســاس شــود زندگــی دارای ارزش و مفهــوم
اســت ،بســتگی دارد.
در قانــون اساســی ،اســراتیژی و پالیســیها و ســایر برنامــه هــای وزارت صحــت
عامــه افغانســتان ،حــق دسرتســی بــه خدمــات صحــی در برخــی مــوارد بــه صــورت
عــام و در بعضــی مــوارد بــه صــورت خــاص مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه در زیــر
بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
گفتار اول :قانون اساسی افغانستان
مــاده پنجــاه و دوم قانــون اساســی جمهــوری افغانســتان ( )1382اشــاره بــه حــق
بهــره منــدی همــه شــهروندان کشــور بــه خدمــات صحــی دارد کــه مــن اصلــی آن
چنیــن رصاحــت دارد؛ «دولــت وســایل وقایــه و عــاج امــراض و تســهیالت صحــی
رایــگان را بــرای همــه ای اتبــاع مطابــق بــه احــکام قانــون تأمیــن مــی منایــد» (مــاده
 ،۵۲قانــون اساســی )۱۳۸۲ ،گرچــه در ایــن مــاده بــه حــق دسرتســی زنــان بــه
خدمــات صحــی ،اشــاره ویــژه نشــده اســت؛ امــا واژۀ مطابــق بــه احــکام قانــون ،بــرای
تدویــن پالیســی و چارچوبــی کــه بتوانــد حــق دسرتســی زنــان را بــه عنــوان قــر
آســیب پذیــر جامعــه ،بــه خدمــات صحــی فراهــم کنــد ،راه را مــی¬ گشــاید.
از طــرف دیگــر ،مــادۀ پنجــاه و چهــارم قانــون اساســی نیــز در ایــن مــورد رصاحــت
دارد؛ «دولــت بــه منظــور تأمیــن ســامت جســمی و روحــی خانــواده ،باالخــص طفــل
و مــادر ،تربیــت اطفــال و بــرای از بیــن بــردن رســوم مغایــر بــا احــکام دیــن مقــدس
اســام تدابیــر الزم را اتخــاذ مــی کنــد»( .مــاده  ،۵۴قانــون اساســی)۱۳۸۲ ،
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گفتار دوم :راپور انکشافی هزاره ( )MDGافغانستان 2020 -2005
در راپــور انکشــافی هــزاره ( )MDGافغانســتان  2020 -2005نیــز بهبــود صحــت
1
طفــل و مــادر بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم آن تذکــر یافتــه اســت.
گفتــار ســوم :پالیســی ملــی صحــت  2020-2015و پالیســی صحــی ملــی -2005
2009
در پالیســی ملــی صحــت ،کاهــش میــزان مــرگ و میــر مــادران و اطفــال از جملــه
2
دو اولویــت عمــده ای برنامــه ملــی صحــی افغانســتان مــی باشــد.
پالیســی ملــی صحــی  2020-2015مجموعــه از طــرح هــا و برنامــه هایــی اســت
کــه مســیر حرکــت وزارت صحــت عامــه افغانســتان را از ســال  2015تــا ســال2020
بیــان مــی کنــد و در آن بــه صــورت کلــی بــه توســعه صحــی پرداختــه شــده اســت،
امــا بــه طــور مشــخص بــه موضــوع حــق دسرتســی زنــان بــه خدمــات صحــی مترکــز
نشــده اســت.
گفتار چهارم :اسرتاتیژی ملی ارتقای صحت)2020-2016( 1399 -1392
در ایــن اســراتیژی پــان ،دورمنــای توســعه صحــی افغانســتان تــا ســال  2020مــد
نظــر قــرار داده شــده اســت و بــه صــورت کلــی و عمومــی بــه بهبــود وضعیــت صحــی
شــهروندان افغانســتان توجــه شــده و در بخشــی از آن کاهــش میــزان مــرگ و میــر
مــادران و اطفــال از جملــه دو اولویــت عمــده ای برنامــه ملــی صحــی افغانســتان
3
قلمــداد شــده اســت.
گفتــار پنجــم :تطبیــق مؤثــر بســته عرضــه خدمــات صحــی اساســی و بســته خدمــات
صحی شــفاخانه هــا در افغانســتان
وزارت صحــت عامــه افغانســتان در گزارشــی دســت آوردهــا و فعالیــت هــای خویــش
1. Islamic Republic of Afghanistan. Afghanistan Millennium Development Goals Country Report
2005.
2. Ministry of Public Health. National health policy 2005-2009 and national health strategy 20052006: A policy and strategy to accelerate implementation. Kabul, 2005
3. Ministry of Public Health. National health policy 2005-2009 and national health strategy 20052006: A policy and strategy to accelerate implementation. Kabul, 2005.

 138گذار از عرف به قانون

را در بــرج اســد  1398بیــان داشــته اســت ،امــروز اضافــه تــر از نــود درصــد مــردم
افغانســتان در یــک ســاعت فاصلــه بــا مرکــز صحــی قــرار دارنــد ،اســتفاده از عرضــه
خدمــات صحــی تزئیــد یافتــه اســت ،ســطح دسرتســی مــردم بــه خدمــات صحــی
بــاال رفتــه و عدالــت در عرضــه ای خدمــات صحــی تأمیــن گردیــده اســت .امــروز
افغانســتان بیشــر از دو هــزار و هفــت صــد مرکــز صحــی دارد و هــر روســتا در
افغانســتان عرضــه ای خدمــات صحــی و قســمت اعظــم ایــن مراکــز تعمیــر معیــاری
دارنــد( .گــزارش دســتآوردها و فعالیــت هــای وزارت صحــت عامــه افغانســتان ،بــرج
اســد .)1398
بخــش عمــده ای دیگــری کــه ایــن وزارت در طــی چهــار ســال گذشــته توجــه جــدی
بــه آن مبــذول داشــت تربیــه ای کدرهــای مســلکی زنانــه اســت ،تــا خــای کمبــود
کارمنــدان زن را در افغانســتان پــر منایــد .بدیــن منظــور وزارت صحــت عامــه پروگــرام
هــای تعلیمــی را در افغانســتان بــرای تربیــه قابلــه هــا و نرســهای زن دوام داد و ایــن
پروگــرام هــا را در متــام کشــور عمـاً تقویــت کــرد .قابــل ذکــر اســت کــه افغانســتان
در ســال  2002در حــدود ســه صــد نفــر قابلــه داشــت و امــروز بیشــر از هفــت هــزار
قابلــه دارد و بیشــر از هشــتاد درصــد مراکــز صحــی افغانســتان یــک کارمنــد صحــی
زنانــه دارد و  51فیصــد خانــم هــای حاملــه در دوران زایــان بوســیله متخصصیــن
والدی زنانــه مســاعدت مــی شــوند( .گــزارش دســتآوردها و فعالیــت هــای وزارت
صحــت عامــه افغانســتان ،بــرج اســد .)1398
مبحث دوم :جایگاه حق دسرتسی به خدمات صحی در اسناد بین املللی
مقولــه ای صحــت ،اساســیتریــن ،رضوریتریــن و مبنایــیتریــن مســأله و اساس ـاً
حــق هــر فــرد بــری مســتثنی از ســن ،جنــس ،خاســتگاه قومــی ،نــژادی ،مذهــب،
عقیــده سیاســی و امثــال آن بــه شــار م ـی آیــد .نظــام حقــوق بــر ملــل متحــد
بــا درک اهمیــت مســأله ،از هــان بــدو شــکل گیــری عنایــت ویــژه ای را بــه ایــن
حــق مبــذول داشــت .ســازمان بهداشــت جهانــی بــه عنــوان گســردهتریــن ســازمان
بیناملللــی دولتــی و آژانــس تخصصــی وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد بــه طــور
مشــخص تــاش نظــام منــد و مســتمر بــرای تحقــق ایــن حــق را رسلوحــه اقــدام و
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عمــل خــود قــرار داده اســت .مقدمــه ای ســند تأســیس ایــن ســازمان ،بــا رصاحــت
کامــل اذعــان مـی دارد کــه ســامت بــه معنــی فقــدان بیــاری نیســت ،بلکــه عبارت
اســت از بهــرهمنــدی از وضعیــت کامــل بهزیســتی اجتامعــی ،ذهنــی و جســمی.
بــر ایــن اســاس ،برخــورداری از باالتریــن معیــار قابــل حصــول ســامت ،از حقــوق
بنیادیــن هــر شــخص انســانی بــه شــار میآیــد.
همچنیــن میثــاق بیناملللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی ()۱۹۶۶
بــه مثابــه ای اصلــیتریــن ســند بیناملللــی راجــع بــه ایــن حــق ،حــق هرکــس
بــه بهــرهمنــدی از باالتریــن معیــار قابــل حصــول ســامت جســم و روان را رصیح ـاً
در مــاده  12خــود بــه رســمیت شــناخت (مــاده  ،12میثــاق بیــن املللــی حقــوق
اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی .)۱۹۶۶،از دیگــر اســناد حقــوق بــری کــه حــق
مذکــور و یــا عنــارص مربــوط بــه آن را مــورد شناســایی قــرار دادهانــد ،بــه ویــژه مـی
تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره منــود:
 .1فقره  ،4بند  ،5ماده  ،5پیامننامه بیناملللی رفع تبعیض نژادی ()1965
 .2فقــره ف ،بنــد  ،1مــاده  ،11مــاده  12و فقــره ب ،بنــد  ،2مــاده  ،14پیــاننامــه
بیــناملللــی رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان ()1979
 .3ماده  ،24پیامننامه بین املللی حقوق کودک ()1989
ن نامــه بیــناملللــی
 .4مــاده  ،28بنــد  ،5مــاده  43و بنــد  ،3مــاده  ،45پیــا 
حامیــت از حقــوق کارگــران مهاجــر و اعضــای خانــواده آنهــا ()1990
 .5ماده  ،25پیامن نامه بیناملللی حقوق معلولین (.)2006
)(World Health Organization, 2008

عــاوه بــر اســناد موصــوف ،ارکان معاهــده  -محــور ناظــر بــر پیــان نامــه ای بیــن
املللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی ،و پیــان نامــه ای بیــن املللــی
رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان ،و پیــان نامــه ای بیــن املللــی حقــوق
کــودک ،تفاســیر و توصیــه نامــه هــای کلــی را در خصــوص رشح و بســط مفهــوم،
چیســتی و ماهیــت حــق صحتمنــدی و موضوعــات ســامت  -محــور صــادر منــوده
انــد ( .)2000 August 11 ,4/2000/12.E/Cهمچنیــن شــاری از اعالمیــه هــا
و کنفرانــس هــا؛ نظیــر کنفرانــس بیــن املللــی مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی کــه
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بــه صــدور اعالمیــه آملــا آتــا منتهــی شــد 1.اعالمیــه هــزاره ســازمان ملــل ،اهــداف
توســعه هــزاره ( )/See http://www.un.org/millenniumgoalsو اعالمیــه اقــدام
علیــه هپاتیــت و ایــدز 2از حیــث حــق صحتمنــدی ،بــه شــفاف ســازی ابعــاد متعــدد
ســامت عمومــی مــدد رســانده انــد.
گفتار اول :موارد حق صحتمندی در اسناد بین املللی
بــا اســتناد بــه مــوارد فــوق و باالخــص بــا دقــت در رویــه عملــی ارکان معاهــده -
محــور ناظــر بــر تحقــق و ُحســن اجــرای پیــاننامــه هــای بیناملللــی؛ نظیــر
کمیتــه ای حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی ،رکــن ناظــر بــر اجــرای میثــاق
بیــن املللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی ،و نیــز بــا توجــه در رویــه
ای گزارشــگر ویــژه ملــل متحــد در موضــوع حــق بهــرهمنــدی از باالتریــن معیــار
قابــل حصــول ســامت جســم و روان ،اجــزای رضوری حــق صحتمنــدی ،مشــتمل
ی باشــند؛
بــر مــوارد ذیــل م ـ 
 .2آب آشامیدنی سامل و سیستم فاضالب مناسب
 .3غذای سامل
 .4تغذیه و مسکن مناسب
 .5رشایط زیست محیطی سامل ،و محیط کار سامل
 .6آموزش و اطالع رسانی سالمت  -محور
 .7برابری جنسیتی
در واقــع امــر ،متامــی حقــوق انســانی غیرقابــل تفکیــک و بــه هــم پیوســته هســتند
(برنامــه عمــل ویــن 23/157.A/CONF ،مصــوب کنفرانــس جهانــی حقــوق بــر).
لــذا نقــض حــق صحتمنــدی ،در اغلــب اوقــات منتهــی بــه نقــض دیگــر حقــوق
انســان؛ نظیــر حــق آمــوزش ،حــق اشــتغال و بالعکــس مــی شــود .در واقــع تحقــق
حــق صحتمنــدی ،در گــرو تحقــق تعــداد زیــادی از حقــوق دیگــر و در عیــن حــال
متضمــن تحقــق اکــر ایــن حقــوق مــی باشــد .حقــوق موصــوف عبــارت انــد از :حــق
1.Declaration of alma-ato, international conference on primary health care, Alma –ata, ussr,
September 1978.
2.General assembly resolutions 26/2 of 27 July 2001.
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غــذا ،حــق آب ،حــق بهــره منــدی از معیــار مناســب زندگــی ،حــق برخــورداری از
مســکن مناســب ،حــق رهایــی از نابرابــری ،حــق خــورداری از حریــم شــخصی ،حــق
دسرتســی بــه اطالعــات ،حــق مشــارکت ،حــق بهــره منــدی از پیرشفــت هــای علمی،
و حــق بــه کارگیــری ایــن پیرشفــت هاســت .جــدا از مــوارد فــوق ،حــق ســامت ،بــه
ی باشــد:
ویــژه ،مشــتمل بــر حقــوق زیــر مـ 
 .1حــق برخــورداری از نظــام ســامت  -محــور نظامــی کــه در پرتــو آن همــگان از
فرصتهــای برابــر برخــورداری از باالتریــن اســتاندارد قابــل حصــول ســامت در
معنــای اعــم آن بهــرهمنــد باشــند.
 .2حق پیشگیری و مهار بیامری ها.
 .3حق دسرتسی به دواهای رضوری.
 .4حق بهره مندی از بهداشت بارداری ،و نیز سالمت دوران کودکی و مادری.
 .5دسرتسی مستمر و برابر به مراکز ارائه خدمات اولیه صحی.
 .6ارائه اطالعات و آموزشهای سالمت  -محور قابل دسرتس برای همگان.
 .7مشــارکت عمــوم مــردم در فراینــد اتخــاذ تصمیــات ســامت  -محــور در ســطوح
محلــی و ملــی.
 .8فراهــم منــودن بــدون تبعیــض تســهیالت ،کاالهــا و خدمــات بهداشــتی بــرای
همــگان.
 .9موجــود بــودن ،قابــل دســرس بــودن و واجــد کیفیــت قابــل قبــول بــودن متامــی
تســهیالت ،کاالهــا و خدمــات.
 .10مــوارد ذکرشــده بایــد بــه صــورت عینــی و بــه لحــاظ مالــی ،و بــا لحــاظ کــردن
پراکندگــی جغرافیایــی جمعیــت و نیــز رشایــط خــاص مناطــق دور از مرکــز ،بــرای
همــگان؛ ازجملــه کــودکان ،نوجوانــان ،اشــخاص دارای معلولیت ،زنــان ،پناهندگان،
مهاجــران و دیگــر گــروه هــای آســیب پذیــر بــه شــکل برابــر؛ چــه در بعــد کیفــی و چه
در بعــد ک ّمــی ،قابــل دســرس باشــد.
 .11تســهیالت و کاالهــا و خدمــات موصــوف ،بایــد بــا موازیــن علمــی و طبــی
ســازگار بــوده ،از کیفیتــی مطلــوب برخــوردار باشــد و ایــن بــه ویژگــی مســتلزم ارائــه
آمــوزش بــه کارکنــان طبــی ،وجــود تجهیــزات شــفاخانه ¬ای و دوایــی مــورد تأییــد
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علمــی و بــه تعــداد الزم مــی باشــد.
گفتار دوم :وظایف دولت در قبال مراقبت های صحی
از جملــه وظایــف فــراروی دولــت عبــارت اســت از اینکــه کاالهــا ،خدمــات ،تســهیالت
و مراقبــت هــای بهداشــتی را بــا کیفیتــی مناســب بــرای همــگان تهیــه منایــد؛ بــر
ایــن اســاس:
الــف) کاالهــا و خدمــات و تســهیالت فــوق بایــد بــه صــورت عینــی و بــه لحــاظ مالــی
بــرای متامــی بخشــهای جمعیــت؛ ازجملــه کــودکان ،نوجوانــان ،ســالخوردگان،
معلــوالن و دیگــر گــروه هــای آســیب پذیــر بطــور برابــر؛ چــه در بعــد کمــی و چــه در
بعــد کیفــی ،در دســرس باشــد.
ب) در دســرس بــودن و همچنیــن متضمــن حــق بــر جســتجو و دریافــت و بیــان
اطالعــات ســامت  -محــور قابــل دســرس بــرای همــگان؛ از جملــه افــراد دارای
معلولیــت مــی باشــد .البتــه ایــن حــق متضمــن نقــض حــق داشــن اطالعــات
شــخصی مربــوط بــه صحــت کــه در طــول دوره ای درمــان بــه طــور محرمانــه حاصــل
شــده اســت ،نخواهــد بــود؛
ج) در نهایــت اینکــه تســهیالت و کاالهــا و خدمــات موصــوف بایــد بــا موازیــن علمــی
و طبــی ســازگار بــوده و از کیفیتــی خــوب برخــوردار باشــند ،و ایــن بــه ویــژه مســتلزم
مــوارد ذیــل اســت:
 .1ارائه آموزش به کارکنان بهداشتی و طبی
 .2وجود تجهیزات بیامرستانی و دارویی تاریخ تیر نشده و مورد تأیید علمی
 .3آب آشــامیدنی ســا مل ،و سیســتم فاضــاب مناســب( .ماده  ،2میثــاق بیناملللی
حقــوق اقتصادی ،اجتامعــی و فرهنگی)۱۹۶۶ ،
گفتــار ســوم :ماهیــت تعهــدات دولــت هــا در تحقــق حــق صحتمنــدی بــرای
شــهروندان
نظــر بــه آنچــه بیــان شــد و تعمــق در رویــه هنجارســازی و نظارتــی نظــام
بیناملللــی حقــوق بــر؛ باالخــص نحــوه عبــارت پــردازی منــدرج در نصــوص
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قطعــه نامــه هــا ،توصیــه نامــه هــا و اســناد صــادره ،بایــد گفــت کــه ماهیــت
تعهــدات دولتهــا در تحقــق حــق همــگان بــه بهــره منــدی از ســامت جســم،
ذهــن و روان ،از ســه منظــر قابــل توجــه مــی باشــد .در ذیــل رشح مختــر
موضــوع خواهــد آمــد.
الف) تعهدات سلبی 1و ایجابی
نظــر بــه تحلیــل نخســت ،ماهیــت تعهــد دولــت هــا در تحقــق حــق بــر ســامت،
واجــد دو ویژگــی ســلبی و ایجابــی میباشــد .وفــق ایــن دو خصیصــه ،دولــت هــا
ملــزم هســتند تــا خصوصــأ در رعایــت حــق صحتمنــدی رویکــرد ســلبی را در پیــش
گیرنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،ایــن خصیصــه مســتلزم خویشــتنداری دولــت هــا اســت
و آنهــا را ملــزم مــی دارد از هرگونــه مداخلــه در تحقــق ایــن حــق کــه باالخــص
در شــکل محــروم ســازی افــراد از دسرتســی بــه اطالعــات مربــوط بــه ســامت؛
خصوصــاً ســامت جنســی بــه منصــه ای ظهــور مــی رســد ،خــود داری بــه عمــل
آورنــد .از ســوی دیگــر ،تعهــد دولــت واجــد ویژگــی ایجابــی و مثبــت مــی باشــد .ایــن
خصیصــه دولــت هــا را ملــزم مــی دارد تــا بــا بهــره گیــری از کلیــه منابــع انســانی،
مالــی ،فنــی ،قانــون گــذاری ،قضایــی ،اجرایــی ،و نیــز بهــره گیــری از مشــارکتهای
ملــی و بیناملللــی متامــی تــاش خــود را بــر تحقــق تدریجــی بهــره منــدی همــگان
از باالتریــن اســتاندارد ســامت جســم و ذهــن متمرکــز کننــد .ایــن مهــم بــه ویــژه
در منطــوق بنــد  1مــاده ای  2میثــاق بیناملللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و
فرهنگــی انعــکاس یافتــه اســت.
2

ب) تعهدات فوری 3و تدریجی
از منظــر دومیــن شــیوه ای تحلیــل ،تعهــد دولتهــا بــرای مثــال از حیــث رعایــت
محرمانــه بــودن پرونــده هــای ســامت ،رعایــت عنــر رضایــت فــرد در انتخــاب نــوع
تــداوی خصوصـاً در مــورد بیــاران دارای معلولیــت ذهنــی (نگهــداری در مــدارس و یا
4

1. Negative Obligations.
2.Positive Obligations.
3. Immediate Obligation.
4. Progressive Obligation.
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مراکــز مراقبــت) واجــد ماهیــت فــوری مــی باشــد .فلهــذا دولتهــا ملــزم مــی باشــند
تــا فــورا ً بــا اتخــاذ کلیــه ای اقدامات مؤثــر ،جــدی و رضوری قانونــی ،قضایــی ،اجرایی،
نظارتــی و ...ایــن حــق را بــر کرســی واقعیــت بنشــانند .بــر خــاف ایــن نــوع از تعهــد،
تعهــد دولــت از منظــر نســل دوم حقــوق بــر صبغــه و ماهیــت تدریجــی دارد ،بــه ایــن
معنــا کــه دولتهــا ،باالخــص مســتندأ بــه منطــوق بنــد  1مــاده  2میثــاق بین-املللــی
حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی ملــزم شــدهاند تــا بــا بهرهگیــری از کلیـهای
امکانــات انســانی ،مالــی ،فنــی و ...تدابیــر قانونــی ،قضایــی و اجرایــی رضوری و مؤثــر
را جهــت تحقــق تدریجــی ایــن نــوع از حقــوق بــه کار گیرنــد.
ج) تعهد به احرتام ،1تعهد به حامیت 2و تعهد به اجرا
ســومین شــیوه ای تحلیــل ماهیــت تعهــدات دولتهــا ،نگریســن بــه تعهــدات
در قــاب گونــه شناســی ســه وجهــی مــی باشــد .ایــن شــیوه از تحلیــل در ســنجه
هــا و معیارهــای ارزیابــی میــزان کارآمــدی و حســن نیــت دولتهــا جهــت رعایــت
حقــوق انســانی ،مــن جملــه در زمینــه حــق بــر ســامت ،مستمســک ارکان مربوطــه
ای ملــل متحــد مــی باشــد .وفــق ایــن شــیوه ،متامــی حقــوق بــری متضمــن ســه
شــکل از تعهــد بــرای دولــت هاســت (کرِی ـوِن ،1387 ،ص  )152کــه ذی ـاً رشح
آن خواهــد آمــد.
3

 -1تعهد به احرتام
تعهــد بــه احــرام مســتلزم ایــن اســت کــه دولتهــا از مداخلــه مســتقیم یــا غیــر
مســتقیم در اجــرای حــق صحتمنــدی اســتنکاف مناینــد
)(The Right to Health, Fact Sheet No. 31, ibid

بــرای مثــال نهادهــای دولتــی ملــزم مــی باشــند وفــق ایــن تعهــد ،از اتخــاذ
سیاســتها و خــط مشــیهای قانونــی ،قضایــی ،اجرایــی ،و دیگــر اقدامــات
متضمــن نقــض ایــن حــق خــودداری ورزنــد (.)1979 of 80/34 ,GA Resolution
1. Obligation to Respect.
2. Obligation to Protect.
3. Obligation to Fulfil.
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بــه ویــژه در حیــن تدویــن ،اجــرا و نظــارت بــر دســتورالعمل هــای شهرســازی و
صیانــت از محیــط زیســت و نیــز اعــال محدودیــت بــر شــبکه هــای ماهــواره ای و
اینرتنتــی ،تأثیــر و تبعــات منفــی ایــن طــرح هــا صحتمنــدی شــهروندان را بــه شــکل
مؤثــر و مســتمر ،مطمــح توجــه بدارنــد.
 -2تعهد به حامیت
تعهــد بــه حامیــت مســتلزم ایــن اســت کــه دولتهــا از مداخلــه اشــخاص ثالــث
در تحقــق حــق صحتمنــدی اســتنکاف بــه عمــل آورنــد .بــرای مثــال ایــن تعهــد
دولتهــا را ملــزم مـیدارد ،تضمیــن مناینــد خصوصــی ســازی در حــوزه بهداشــت و
درمــان ،دسرتســی برابــر شــهروندان بــه خدمــات صحــی و درمانــی و داروهــای مــورد
نیــاز را مخــدوش نخواهــد کــرد.
)(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf

در واقــع ،وفــق ایــن تعهــد دولــت مســؤولیت حامیــت از افــراد و گروههــا در برابــر
نقــض حقــوق انســانی( ،مــن جملــه حــق بــر ســامت) ،توســط بازیگــران غیردولتــی
را بــر عهــده دارد و ملــزم مــی باشــد تــا بــا وضــع قوانیــن مناســب و کنــرل مؤثــر بــر
عملکــرد افــراد خصوصــی از نقــض ایــن حــق توســط آنهــا جلوگیــری بــه عمــل آورده
و در صــورت نقــض ،اقدامــات مؤثــر و رضوری را در تعقیــب متخلفــان ،و جــران
خســارات وارده بــر قربانــی ترتیــب دهــد.
)(The Right to Health, Fact Sheet No. 31, ibid

 -3تعهد به اجرا
تعهــد بــه اجــرا مســتلزم ایــن اســت کــه نهادهــای دولتــی جهــت تحقــق کامــل
حقــوق بــری ،کلیــه اقدامــات مقتضــی؛ اعــم از قانــون گــذاری ،قضایــی ،اجرایــی
را معمــول بدارنــد (راعــی ،1386 ،ص  .)82-84بــه عبــارت دیگــر ،ایــن خصیصــه
از تعهــد ،نهادهــای دولتــی را ملــزم مـیدارد تــا بــا اتخــاذ تدابیــر رضوری و جــدی،
مؤثــر و فــوری در تدویــن ،اجــرا ،نظــارت و ارزیابــی سیاس ـتهای قانــون گــذاری،
قضایــی ،اجرایــی ،و حســب رضورت ،ریشــهکنی یــا بازنگــری و اصــاح قوانیــن،
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مقــررات ،عرفهــا و رویههــای متضمــن نقــض حــق صحتمنــدی (بــرای مثــال
رویــه ســنتی ختنــه زنــان کــه ســامت جســمی و نیــز روانــی آنهــا را بــه شــکل
منفــی تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد) در مســیر تحقــق و رعایــت حقــوق بــر،
طــی طریــق مناینــد.
)(The Right to Health

نتیجه گیری
تبییــن مفهــوم و محتــوای حــق صحتمنــدی تنهــا توجــه بــه معنــای لغــوی آن و بحث
روی ابعــاد مختلــف صحتمنــدی ،حــوزه هــای گوناگــون مرتبــط بــا صحتمنــدی و
عوامــل متنــوع تأثیرگــذار بــر آن کفایــت منــی کنــد و بایــد بــه اســنادی کــه ســامت
را بــه عنــوان حــق شناســایی کــرده انــد رجــوع شــود .از طــرف دیگــر ،ایــن حــق
رشایطــی را در بــر مــی گیــرد کــه امــکان یــک زندگــی ســامل را بــرای افــراد فراهــم
مــی کنــد و تعهــدات دولــت در رابطــه بــا حــق صحتمنــدی کــه برخــی مســتلزم
اقــدام فــوری و برخــی دیگــر در طــول زمــان تحقــق مــی یابنــد در ســه حــوزه صــورت
مــی گیــرد.
در ایــن میــان کــه زنــان بــه عنــوان قــر آســیب پذیــر جامعــه محســوب مــی
گــردد ،حــق دسرتســی زنــان بــه خدمــات صحــی در قانــون اساســی افغانســتان
و اســراتژی و پالیســی هــای وزارت صحــت عامــه افغانســتان مــد نظــر قــرارداده
شــده اســت ،امــا اقدامــات عملــی در ایــن زمینــه کافــی منــی باشــد و مســتلزم
تالشــهای بیشــر و مؤثرتــر دیگــر اســت کــه توجــه بــه آن از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت .تعمــق در ماهیــت تعهــدات بیــن املللــی ایــن واقعیــت را آشــکار
میســازد ،حــق صحتمنــدی کــه در ســند الزم االجــرای میثــاق بیــن املللــی
حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی عینیــت یافتــه اســت ،بازیگــران دولتــی
(و در مــواردی غیــر دولتــی) را بــا ســه تعهــد مجــزا؛ یعنــی تعهــد بــه احــرام ،تعهــد
بــه حامیــت ،و تعهــد بــه اجــرا مواجــه میمنایــد .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن حــق
دولتهــا را ملــزم مــی ســازد تــا اوالً از اتخــاذ سیاســتها و خــط مشــیهای
قانــون گــذاری ،قضایــی و اجرایــی متضمــن نقــض حــق افــراد بــه بهــره منــدی از
ســامت خــودداری مناینــد (تعهــد بــه احــرام)؛ ثانی ـاً از نقــض حــق صحتمنــدی
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توســط بخشهــای غیردولتــی جلوگیــری بــه عمــل آورنــد (تعهــد بــه حامیــت) ،و
ثالثـاً بــا اتخــاذ تدابیــر رضوری ،جــدی ،مؤثــر و فــوری بــه تدویــن ،اجــراء ،نظــارت و
ارزیابــی و ســنجش عملکــرد خــطمش ـیهای قانــون گــذاری ،اجرایــی ،قضایــی و
تصویــب قوانیــن مــورد نیــاز و حســب رضورت ،امحــاء یــا اصــاح قوانیــن ،مقــررات،
عرفهــا و رویههــای متضمــن نقــض حــق صحتمنــدی (تعهــد بــه اجــرا) بپردازنــد.
در نهایــت از رهگــذر عمــل بــه ایــن تعهــدات ســه گانــه ،ایــن رضوری تریــن حــق
انســانی را بــه رس منــزل مقصــود نائــل گرداننــد و حــق دسرتســی زنــان بــه خدمــات
صحــی را توســعه بخشــیده و آســیب پذیــری را از ایــن جهــت در افغانســتان از بیــن
بــرده و یــا بــه حــد اقــل برســانند.
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بررسی آزار و اذیت در دانشگاه بامیان
چکیده
آزار و اذیــت زنــان و دخــران یکــی از شــوم
تریــن پدیــده هــای اجتامعــی و فاســد تریــن
عنــر در هــر جامعــه اســت .اگــر بــرای کاهــش
و جلوگیــری از آن اقدامــات جــدی صــورت
نگیــرد باعــث ســقوط جامعــه بــه رزایــل اخالقــی
گردیــده و امنیــت و مصؤونیــت اجتامعــی را
مختــل مــی ســازد .آرامــش روحــی و روانــی بــه
خصــوص آرامــش و امنیــت زنــان و دخــران در
جامعــه ،نقــش ارزنــده ای در پیرشفــت زنــان و
هــم در انکشــاف جامعــه دارد .امــا شــوربختانه
بایــد گفــت کــه ایــن مــرض اجتامعــی (آزار و
اذیــت زنــان و دخــران) نــه تنهــا در ســطح
اجتــاع ،کوچــه و بــازار بلکــه دامنگیــر مکاتــب،
مــدارس دینــی ،کــورس هــای آموزشــی و دیگــر
نهــاد هــای اکادمیــک نیــز شــده اســت.
ایجــاد امنیــت و آرامــش روحــی و روانــی نیــاز
بــه شــناخت چیســتی آزار و اذیــت ،عوامــل آزار
و اذیــت و راه حــل هــای ایــن معضــل دارد.
تحقیــق حــارض در مــورد بررســی آزار و اذیــت
زنــان و دخــران در دانشــگاه بامیــان انجــام
شــده اســت .در ایــن تحقیــق کمــی و کیفــی
حــوزه هــای مختلفــی تحــت پوشــش قــرار
گرفتــه اســت .علــل و و عوامــل آزار و اذیــت در

زرافشــان محمــدی متولــد
ســال  1375دانــش آموخته ای
دانشــکده رشعیــات دانشــگاه
والیــت بامیــان اســت .بانــو
محمــدی یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
او مــدت  9مــاه بحیــث اســتاد
ســوادآموزی نیــز تدریــس
منــوده ومــدت 3ســال مــی
شــود کــه در شــورای اژدربــاال
منحیــث منشــی ایفــای وظیفــه
مــی منایــد.
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مطالعــات کتابخانــه ای و جمــع آوری اطالعــات مترکــز شــده اســت .ایــن کــه چگونــه
آزار و اذیــت وجــود دارد و چــه پیامدهــای در پــی دارد نیــز بررســی شــده اســت.
در کل ایــن تحقیــق شــامل ســه مبحــث مــی شــود :مبحــث اول کلیــات و مفاهیــم،
مبحــث دوم آزار و اذیــت از نــگاه اســناد ملــی و بیــن املللــی و در مبحــث ســوم بــه
ارائــه یافتــه هــا پرداختــه شــده اســت .و در اخیــر ایــن پژوهــش بــه نتیجــه گیــری و
پیشــنهادات پرداختــه شــده و ســپس فهرســت منابــع آورده شــده اســت.
واژگان کلیدی :زنان ،دخرتان ،آزار و اذیت ،دانشگاه
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مقدمه
بــدون شــک آزار و اذیــت جنســی بــر زنــان و دخــران بــه عنــوان یکــی از انــواع
انحرافــات اجتامعــی و عوامــل مهــم اخــال امنیــت فرهنگــی ،اجتامعــی ،نظــم و
انتظــام جوامــع محســوب مــی شــود .بــه همیــن دلیــل نظــام هــای مختلــف حقوقــی
راهکارهــا ،تدابیــر و اقدامــات ویــژه ای را بــرای ریشــه کــن کــردن آن اتخــاذ کردنــد.
امــروزه اعــال خشــونت بــر زنــان و دخــران بــه اشــکال مختلفــی صــورت مــی گیــرد
کــه نــوع شــدید و پیچیــده آن آزار و اذیــت جنســی بــر زنــان و دخــران اســت.
معمــوال آزار و اذیــت از ســوی افــراد مختلــف و در مــکان هــای مختلــف صــورت مــی
گیــرد .البتــه محــل آزار و اذیــت محــدود بــه مــکان هــای مشــخصی مثــل محیــط
خانــواده ،خانــه اقــارب و دوســتان نیســت ،بلکــه خشــونت و آزار و اذیــت مــی توانــد
در هــر محیطــی کــه زنــان و دخــران در آن حضــور دارنــد یــا مشــغول فعالیــت
هســتند ،رخ دهــد .از ایــن منظــر ممکــن اســت زنــان و دخــران در محیــط دانشــگاه
و از ســوی همصنفــی هــا و اســتادان شــان نیــز مــورد آزار و اذیــت قــرار گیرنــد یــا
در محیــط کار و اشــتغال ،زنــان و دخــران از ســوی کارفرمــا ،همــکاران ،مراجعــان
و مشــریان مــورد آزار و اذیــت قــرار گیرنــد .همچنــان در اماکــن و معابــر عمومــی در
اوقــات مختلــف شــبانه روزی ،زنــان و دخــران مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی گیرنــد.
ایــن اماکــن شــامل پــارک هــا ،ســینامها ،جــاده هــا و کوچــه هــا ،مراکــز فــروش،
هتــل هــا و مســافرخانه هــا و در مــواردی مراکــز آموزشــی از قبیــل مکاتــب خصوصــی
و دولتــی ،مســاجد ،کــورس هــای آموزشــی ،دانشــگاه هــای دولتــی و خصوصــی و...
مــی شــوند.
بنابرایــن امــکان وقــوع آزار و اذیــت در هــر مکانــی کــه دخــر یــا زنــی در آن حضــور
دارد ،وجــود دارد .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش هــدف اساســی آن اســت کــه از طریــق
گســرش شــناخت انــواع آزار و اذیــت بــر زنــان و دخــران و یافــن راه هــای مبــارزه با
ایــن پدیــده ای ناپســند اجتامعــی ،از طریــق بررســی راه حــل هایــی کــه خــود زنــان
و دخــران بــا تجربــه و بــا ابتــکار شــخصی شــان بــرای توامننــد ســازی خــود یافتــه
انــد؛ زنــان و دخــران را توامننــد ســازند ،تــا پدیــده آزار و اذیــت جنســی بــر زنــان و
دخــران محــو گردیــده و یــا بــه حداقــل برســد .یافتــه هــای ایــن پژوهــش مــی توانــد
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در ارائــه خدمــات بهــر ،تســوید ،تصویــب و اجــرای قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و
اطفــال و پیشــنهاد مــواد رضوری بــرای تعدیــل آن ،افزایــش آگاهــی از طریــق رســانه
هــای جمعــی ،مســاجد و ســایر منابــع آگاهــی دهــی ،و ایجــاد گــروه هــای دیــده
بــان در مراکــز و نهادهــای آموزشــی بــرای مبــارزه بــا آزار و اذیــت مــا را یــاری رســاند.
مبحث اول :تعریف مفاهیم کلیدی
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :چیستی آزار و اذیت
آزار و اذیــت پدیــده ای اســت کــه امــکان وقــوع آن در هرجــا متصــور اســت .امــا
شــدت و نوعیــت آن در جوامــع مختلــف یکســان نیســت و متغییرهــای گوناگونــی
چــون فرهنــگ ،ســنت ،میــزان آگاهــی ،زمــان ،مــکان و همبســتگی اجتامعــی بــر
آن تأثیــر گــذار انــد .ســاده تریــن نــوع آزار و اذیــت ،آزار و اذیــت کالمــی اســت تــا
شــدید تریــن نــوع آن کــه تجــاوز جنســی باشــد ،همــه ای آنهــا در دایــرە آزار و اذیــت
جــا میگیرنــد .از ایــن رو ،ایــن پنــدار اشــتباه اســت کــه آزار واذیــت را بــه آزار و اذیــت
کالمــی در جــاده هــا تقلیــل دهیــم .آزار و اذیــت بــه هــر شــکلی کــه اتفــاق افتــد،
پیامــد ناگــواری را بــر زیــان دیــده ،تحمیــل مــی منایــد .بــه هــر حــال ،در رابطــه بــه
آزار و اذیــت تعاریــف متعــددی وجــود دارد ،از میــان آنهــا فقــط بــه دو تعریــف نســبتأ
جامــع بســنده مــی شــود.
تعریــف آزار و اذیــت :هــر رفتــار نامناســب و ناخواســته ای کــه منطقــاً منجــر بــه
اهانــت و تحقیــر شــخص دیگــری گــردد آزار و اذیــت گفتــه مــی شــود .آزار و اذیــت
ممکــن لفظــی ،رفتــاری و یــا اقدامــی باشــد کــه هــدف آن رنجانــدن ،هشــدار،
تحقیــر ،ارعــاب ،تخویــف ،خــوار کــردن و رشمســار منــودن دیگــران باشــد و یــا اینکــه
محیــط کاری را بــه محیــط تهدیــد آمیــز ،خصامنــه یــا توهیــن آمیــز تبدیــل منایــد.
(ســازمان ملــل متحــد ،۲۰۰۸ ،فقــره  ۱مــاده )۲
و یــا مــی تــوان گفــت« :آزار و اذیــت عبــارت از متــاس بدنــی ،خواســت نامــروع،
آزار کالمــی ،غیــر کالمــی و یــا هــر عملــی کــه موجــب صدمــه ای روانــی ،جســانی
و توهیــن بــه کرامــت انســانی زن و طفــل گــردد»( .قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان
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واطفــال ،۱۳۹۶،فقره۱مــاده)۳
از تعاریــف فــوق چنیــن بــر مــی آیــد کــه آزار و اذیــت یــک عمــل و یــا خواســت
نامــروع بــوده کــه موجــب صدمــه ای روانــی ،جســانی و توهیــن بــه کرامــت
انســانی شــده و بــر خــاف رضایــت مجنــی علیــه صــورت مــی گیــرد کــه در ایــن
صــورت ســکوت متــرر ممکــن ناشــی از تــرس و دلهــره و یــا حفــظ عــزت و آبــروی
وی باشــد.
گفتار دوم :آزار و اذیت در اسناد ملی و بین املللی
 .1اسناد ملی
• قانون اساسی
تردیــدی نیســت کــه تبعیــض علیــه زنــان یــک مانــع عمــده در راســتای توامننــد
ســازی زنــان و تأمیــن تســاوی جنســیتی اســت ،کــه در ایــن حالــت آزار و اذیــت
بخشــی از منــود عینــی تبعیــض علیــه زنــان اســت .بایــد تذکــر داد کــه قانــون
اساســی افغانســتان بــه حیــث مــادر قوانیــن تبعیــض علیــه زنــان را شــدیدا ً نفــی
منــوده اســت .بــر اســاس مــاده  22قانــون اساســی ،تبعیــض علیــه زنــان معــادل
بــا نقــض تســاوی حقــوق اساســی زنــان بــوده و در تضــاد بــا اصــل کرامــت انســانی
قــرار دارد .بــر اســاس ایــن مــاده «هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن اتبــاع افغانســتان
ممنــوع اســت .اتبــاع افغانســتان اعــم از زن و مــرد در برابــر قانــون دارای حقــوق
و وجایــب مســاوی مــی باشــند» (قانــون اساســی ،۱۳۸۲ ،مــاده  .)۲۲بنــا بریــن
هویــدا اســت کــه آزار و اذیــت در برابــر زنــان یکــی از مصادیــق تبعیــض علیــه زنــان
شــمرده شــده و بــا روح ایــن مــاده رس ســتیز دارد.
• پالن ملی کاری برای زنان افغانستان ()NAPWA
در بخــش اول (رکــن امنیــت) اذعــان مــی دارد کــه اســتقرار امنیــت یکــی از
رشایــط اساســی پیرشفــت زنــان اســت و زنــان را قــادر مــی ســازد از حقــوق سیاســی،
اجتامعــی و اقتصــادی شــان بهــره منــد شــوند .از ایــن رو ،طــرح و تطبیــق پالیســی
اقــدام مثبــت (تبعیــض مثبــت) از بیــن بــردن خشــونت علیــه زنــان در محــات عامــه
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و خصوصــی و بلنــد بــردن آگاهــی در مــورد حقــوق بــر ،بــه خصــوص حقــوق زنــان
بــر اســاس تســاوی جنســیت اجتامعــی را از اولویــت هــای کاری دولــت مــی پنــدارد.
آزار و اذیــت زنــان چــه در ســاحات عمومــی و یــا خصوصــی در منافــات بــا اهــداف
پــان کاری ملــی بــرای زنــان افغانســتان اســت.
• قانون منع خشونت علیه زنان
ایــن قانــون لحــن رصیــح تــری نســبت بــه ســایر قوانیــن در رابطــه بــه خشــونت علیــه
زن دارد .از منظــر ایــن قانــون« ،خشــونت جــرم بــوده ،هیــچ کــس حــق نــدارد در
محــل ســکونت ،اداره دولتــی یــا غیــر دولتــی ،مؤسســات ،محــات عامــه ،وســایط
نقلیــه یــا ســایر محــات مرتکــب آن گــردد ،در صــورت ارتــکاب مطابــق احــکام ایــن
قانــون مجــازات مــی گــردد( ».قانــون منــع خشــونت ،۱۳۸۸ ،مــاده  )۴بنابرایــن
قانــون منــع خشــونت علیــه زن بطــور رصیــح تجــاوز جنســی و آزار و اذیــت را از
مصادیــق خشــونت علیــه زنــان برشــمرده و آن را جــرم محســوب منــوده اســت.
• قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال
ایــن قانــون یکــی از دســتاوردهای مثبــت دولــت افغانســتان در خصــوص مبــارزه بــا
پدیــده ای آزار و اذیــت زنــان و اطفــال مــی باشــد .ایــن قانــون عمــل آزار و اذیــت
زنــان و اطفــال را جــرم انــگاری کــرده و بــرای مرتکــب آن جــزا پیــش بینــی منــوده
اســت (نــوری ،۱۳۹۸ ،ص  .)۱۱ایــن قانــون بــه صــورت اختصاصــی بــه ایــن مــورد
پرداختــه و انــواع آزار و اذیــت را جــرم انــگاری منــوده اســت .از جملــه مــواردی کــه
در ایــن قانــون جــرم انــگاری شــده اســت مــی تــوان از خواســت نامــروع ،متــاس
بدنــی ،آزار کالمــی و آزار غیــر کالمــی نــام بــرد .امــا از عبارتــی کــه در مــاده ســوم
ذکــر شــده اســت؛ «هــر عملــی کــه موجــب صدمــه روانــی ،جســانی و توهیــن
بــه کرامــت انســانی زن و طفــل گــردد» (قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال،
 ،۱۳۹۶مــاده  )۳چنیــن بــر مــی آیــد کــه آزار و اذیــت تنهــا بــه نــکات فــوق خالصــه
نگردیــده بلکــه هرعمــل و خواســت نامرشوعــی کــه موجــب صدمــه بــه متــرر شــود
تحــت ایــن تعریــف قــرار مــی گیــرد.
• کد جزای افغانستان ۱۳۹۶
عــاوه بــر ایــن ،بایــد گفــت کــه کــد جــزای افغانســتان بــه عنــوان مهمرتیــن قانــون
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جزایــی کشــور ،در ایــن مــورد ســاکت نبــوده و خشــونت علیــه زنــان و اطفــال را جــرم
انــگاری منــوده و در مــاده  ۶۶۸آورده اســت کــه «شــخصی کــه بــه وســیله گفتــار،
حــرکات ،نوشــته ،یــا خواســته هــای نامــروع موجــب صدمــه بــه شــخصیت و کرامت
زن یــا طفــل یــا ســبب تــرس و ناامنــی یــا فشــار هــای روانــی یــا کاهــش مشــارکت
اجتامعــی زن یــا طفــل گــردد ،مرتکــب جــرم آزار واذیــت زن و طفــل شــناخته شــده،
مطابــق احــکام ایــن فصــل مجــازات مــی گــردد»( .کــد جــزا ،۱۳۹۶ ،مــاده )۶۶۸
 .2اسناد بین املللی
1
• کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
ایــن کنوانســیون یکــی از کنوانســیونهای بیــن املللــی بــوده کــه افغانســتان یکــی
از دول عضــو آن مــی باشــد .مــاده اول ایــن کنوانســیون تبعیــض علیــه زنــان را
چنیــن تعریــف مــی کنــد :هــر نــوع برتــری ،محــروم ســاخنت ،یــا محدویــت مبتنــی
بــر جنســیت کــه هــدف از آن ،تضعیــف و نقــض شــناخت ،بهــره منــدی و یــا اســتفادە
ای زنــان از حقــوق بــری شــان مــی باشــد ،آزادی بنیــادی شــان را در عرصــه هــای
سیاســی ،اقتصــادی و ســایر عرصــه هــای زندگــی ،بــدون در نظرداشــت حالــت
مدنــی ،بــر اســاس مســاوات مــردان و زنــان محــدود مــی ســازد ،تبعیــض محســوب
مــی شــود( .کنوانســیون رفــع هــر نــوع تبعیــض علیــه زنــان ،۱۹۷۹ ،مــاده اول)
• پالیســی منــع تبعیــض ،آزار و اذیــت ،از جملــه آزار و اذیــت جنســی ،و ســوء
اســتفاده از قــدرت
رصیــح تریــن ســندی کــه در جریــان ایــن تحقیــق کتابخانــه ای مــورد بررســی و
مطالعــه قــرار گرفــت و از جملــه پالیســی هــای ســازمان ملــل متحــد اســت کــه از
ســوی دبیــر کل آن ســازمان در فــروری  2008تائیــد گردیــده اســت .پالیســی منــع
تبعیــض ،آزار و اذیــت ،از جملــه آزار و اذیــت جنســی ،و ســوء اســتفاده از قــدرت،
درآغــاز تعریفــی از آزار و اذیــت و آزار و اذیــت جنســی ارائــه مــی منایــد .بــر اســاس
ایــن پالیســی “آزار و اذیــت عبــارت از هــر رفتــار نامناســب و ناخواســته ای اســت
کــه منطق ـاً منجــر بــه اهانــت و تحقیــر شــخص دیگــر گــردد .آزار و اذیــت ممکــن
اســت لفظــی ،رفتــاری و یــا اقدامــی باشــد کــه هــدف آن رنجانــدن ،هشــدار ،تحقیــر،
)1. Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW
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ارعــاب ،تخویــف ،خــوار کــردن و رشمســار منــودن دیگــران باشــد و یــا اینکــه محیــط
کاری را بــه محیــط تهدیــد آمیــز ،خصامنــه یــا توهیــن آمیــز تبدیــل مناید»( .پالیســی
منــع تبعیــض ،آزار و اذیــت ،از جملــه آزار و اذیــت جنســی ،و ســوء اســتفاده از
قــدرت ،ســازمان ملــل ،۲۰۰۸ ،فقــره  ۱مــاده دوم) .
مبحث دوم :یافته های پژوهش بر اساس مطالعات میدانی
این مبحث در پنج گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :مشخصات پاسخ دهندگان
مشخصات پرسش شوندهها
تعداد

جنسیت

۵۰

زن

سن

حالت مدنی

تعداد

 ۲۰نفر بین
۲۰-۱۹

 ۲۲نفر بین
۲۴-۲۱

 ۸نفر بین

 ۱۰متاهل

 ۴۰مجرد

دانشجو/
لیسانس

۳۰ -۲۴

رشح جــدول :بــه تعــداد  ۵۰نفــر از دانشــجویان انــاث دانشــگاه بامیــان بــه طــور
اتفاقــی بــه مصاحبــه انتخــاب شــده انــد ،از ایــن میــان  ۴۰نفــر آنــان مجــرد و ۱۰
تــن آنــان متأهــل هســتند .از نــگاه ســطح تحصیلــی همــه آنــان دانشــجوی مقطــع
لیســانس هســتند و بیــن  ۱۹الــی  ۳۰ســال ســن دارنــد.
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گفتار دوم :سواالت بله و نخیر

آیا در مورد آزار و اذیت میدانید؟

تعداد جوابات
بلی
٪۹۲

تعداد جوابات
نخیر

آیا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید؟

٪۶۶

٪۳۴

٪۲۴

٪۷۶

٪۲۱

٪۷۹

٪۵۸

٪۴۲

٪۲۶

٪۷۴

٪۱۴

٪۸۶

گویهها

اگر بلی آیا مورد آزار و اذیت قرار گرفنت خود
را با والدین خویش در میان گذاشته اید؟
اگر بلی آیا مورد آزار و اذیت قرار گرفنت خود
را با مسئوولین دانشگاه بامیان در میان
گذاشته اید؟
آیا در محیط دانشگاه بامیان شاهد آزار و
اذیت دخرتان بوده اید؟
آیا موضوع آزار و اذیت دخرتان در دانشگاه
بامیان به عنوان یک مشکل مطرح شده
است؟
آیا تا به حال شاهد ترک دوستان نزدیک
یا همصنفان تان از دانشگاه بخاطر آزار و
اذیت بوده اید؟

٪۸

رشح جدول:
فهــم درســت و درک عمیــق از زندگــی و رفتــار اجتامعــی یکــی از مــوارد مهــم و
اساســی بــرای هــر فــرد اســت ،بــه ایــن اســاس آگاهــی در مــورد آزار و اذیــت و
رفتــار هــای ناپســند اجتامعــی کــه باعــث بــی نظمــی در اجتــاع مــی شــود نیــز تــا
حــدودی بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده ای منفــی مؤثــر اســت .بنــا بریــن در پژوهــش
حــارض ،از میــان پرســش شــونده هــا ( )٪۹۲بیــان داشــته انــد کــه در مــورد آزار و
اذیــت معلومــات دارنــد و بــه ســواالت مــا در مــورد آگاهــی از ایــن رفتــار ناپســند
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اجتامعــی پاســخ مثبــت داده انــد و از میــان پرســش شــونده هــا ( )٪۸بیــان داشــتند
کــه در مــورد آزار و اذیــت معلومــات کافــی نداشــته ،لــذا جــواب شــان منفــی بــوده
اســت .و در مقابــل ســوالی کــه آیــا شــا مــورد آذیــت و آزار قــرار گرفتــه ایــد یــا خیــر،
( )٪۶۶تائیــد کــرده انــد کــه مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد و ( )٪۳۴گفتــه انــد
کــه مــورد آزار و اذیــت قــرار نگرفتــه انــد.
گفتار سوم :رسیدگی به موضوع آزار و اذیت
اتخــاذ تدابیــر الزم بــه منظــور جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در مراکــز
تعلیمــی و تحصیلــی مربــوط از جملــه مکلفیــت هــای وزارت هــای معــارف و
تحصیــات عالــی مــی باشــد (قانــون منــع آزار واذیــت زنــان و اطفــال،۱۳۹۶ ،
مــاده  .)۱۲طــوری کــه دیــده مــی شــود هنــوز ایــن موضــوع جــدی گرفتــه نشــده
اســت .لــذا از جمــع  ۳۳نفــری کــه مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد پرســیده
شــد کــه آیــا موضــوع آزار و اذیــت را بــا والدیــن تــان در میــان گذاشــته ایــد)٪۲۴( ،
جــواب مثبــت داده انــد و ( )٪۷۶آنــان جــواب منفــی داده انــد .از طرفــی گفتــه
شــد کــه آیــا موضــوع آزار و اذیــت را بــا مســئوولین دانشــگاه در میــان گذاشــته ایــد،
( )٪۲۱جــواب مثبــت و ( )٪۷۹شــان جــواب منفــی داده انــد .بــا در نظــر داشــت
پاســخ بــه ســواالت مطــرح شــده ،ایــن مفهــوم مطــرح مــی شــود کــه اعتــاد الزم
بیــن اشــخاصی کــه مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه اســت و اشــخاص مســؤول و
دیگــر ارگانهــای ذیربــط ایجــاد نشــده اســت کــه مترضریــن موضــوع آزار و اذیــت
را غــرض رســیدگی بــه بخــش مربوطــه ارجــاع دهنــد و یــا حــد اقــل خــود شــان در
نتیجــه شــکایت مقــر شــناخته نشــوند .متأســفانه بایــد اظهــار کــرد کــه برخــی از
پرســش شــونده گان در رابطــه بــه ایــن کــه آیــا موضــوع آزار و اذیــت را بــا خانــواده
خــود در میــان گذاشــته انــد یــا خیــر ،بیــان داشــتند کــه اگــر موضــوع آزار و اذیــت
را بــا خانــواده در میــان بگذارنــد بــه احتــال زیــاد خانــواده شــان دیگــر اجــازه ای
رفــن بــه دانشــگاه را بــرای شــان ندهنــد و ایــن تــرس باعــث عــدم افشــای موضــوع
آزار و اذیــت شــان شــده اســت .برخــی دیگــری کــه موضــوع را بــا خانــواده در میــان
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گذاشــته انــد نیــز بیــان کردنــد کــه نتیجــه مطلوبــی نگرفتــه انــد و رسانجــام در
مقابــل ایــن پدیــده و رفتــار ناپســند اجتامعــی ســکوت کــرده انــد .از طرفــی ،آن عــده
از مصاحبــه شــونده هــا کــه موضــوع آزار و اذیــت را بــا بخــش مربوطــه دانشــگاه در
میــان گذاشــته انــد مــی گوینــد کــه آنــان نتیجــه ای مثبتــی را دریافــت نکــرده انــد
و حتــی مســتقیم و غیــر مســتقیم تهدیــد بــه اخــراج از دانشــگاه ،نــاکام ســاخنت و
ســختگیری هــای اســتادان مواجــه شــده انــد و از طــرف دیگــر اثبــات ایــن کــه مــورد
آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد بــرای شــان دشــوار اســت و فــردی را کــه مــورد آزار قــرار
گرفتــه اســت را متهــم بــه تهمــت و افــرا کــرده انــد .و اینکــه چــرا اکــر کســانی کــه
مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد موضــوع را بــا بخــش مربوطــه دانشــگاه مطــرح
نکــرده انــد نیــز عیــن مس ـأله در مــورد شــان مصــداق پیــدا مــی کنــد.
گفتار چهارم :محیط تحصیلی عاری از آزار و اذیت
الف :محیط مصئون هدف قانون است
پدیــده ای آزار و اذیــت محیــط تعلیمــی و تحصیلــی را بــرای همــه ای دانــش آمــوزان،
خصوص ـاً بــرای همــه ای زنــان و دخــران ناامــن ســاخته اســت و باعــث اخــال در
نظــم تعلیمــی و تحصیلــی مــی شــود .روی همیــن منظــور مطابــق بــه فقــره  ۳مــاده
 ۲قانــون منــع آزار و اذیــت «فراهــم منــودن محیــط مناســب و مصئــون کار ،تعلیــم،
تحصیــل ،و دسرتســی بــه خدمــات صحــی بــدون آزار و اذیــت بــرای زنــان و اطفــال»
از اهــداف قانــون مذکــور اســت (قانــون منــع آزار واذیــت زنــان و اطفــال،۱۳۹۶ ،
مــاده  .)۲لــذا از پرســش شــونده هــا ایــن ســوال طــرح شــد کــه آیــا در محیــط
دانشــگاه شــاهد آزار و اذیــت بــوده ایــد )٪۵۸( ،جــواب شــان مثبــت بــوده انــد و
اظهــار داشــتند کــه مــا شــاهد آزار و اذیــت خــود و همنوعــان خــود بــوده ایــم و از
میــان پرســش شــونده هــا ( )٪۴۲گفتــه انــد کــه تــا کنــون متوجــه ایــن مســأله
نشــده و نــه هــم از ایــن زمینــه بــرای شــان آزار و اذیتــی رســیده اســت.
ب :دانشگاه مکلف به ایجاد محیط مصئون است
وزارت تحصیــات عالــی و وزارت معــارف مؤظــف بــه ایجــاد محیــط مصئــون تعلیمــی
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و تحصیلــی بــرای زنــان و اطفــال مــی باشــد (قانــون منــع آزار واذیــت زنــان و اطفــال،
 ،۱۳۹۶مــاده  .)۱۲در مــورد اینکــه ،آیــا دانشــگاه بامیــان بــه عنــوان عالــی تریــن
نهــاد علمــی و اکادمیــک در والیــت بامیــان بــه ایــن مــورد توجــه داشــته اســت ،بــا
اســتفاده از نتایــج قبلــی فــرض بــر ایــن اســت کــه تــا کنــون ایــن موضــوع بــه عنــوان
یــک مشــکل و مس ـأله جــدی در ســطح رهــری دانشــگاه مطــرح نشــده اســت .از
طرفــی ،در رابطــه بــه ســوالی کــه مطــرح شــد کــه آیــا موضــوع آزار و اذیــت دخــران و
زنــان در دانشــگاه بامیــان بــه عنــوان یــک مشــکل مطــرح شــده اســت )٪۲۶( ،گفتــه
انــد کــه مس ـأله آزار و اذیــت بــه عنــوان یــک مشــکل مطــرح شــده اســت و ()٪۷۴
کــه بیشــرین تعــداد را نشــان مــی دهــد گفتــه انــد کــه تــا کنــون ایــن موضــوع بــه
عنــوان یــک مسـأله قابــل تأمــل در ســطح دانشــگاه مطــرح نشــده و نــه هــم نســبت
بــه ایــن رفتــار ناپســند اجتامعــی توجهــی صــورت گرفتــه اســت.
ج :تبعات منفی آزار و اذیت
پدیــده ای آزار و اذیــت بــه عنــوان یکــی از رزایــل اخالقــی ســبب انــزوا و اســرس،
بدبینــی نســبت بــه محیــط و جامعــه ،کاهــش اعتــاد بــه نفــس و تــرک تعلیــم و
تحصیــل مــی شــود (نهــاد تحقیقاتــی زنــان و اطفــال .)۲۰۱۵ ،بــه همیــن منظــور
یکــی از ســواالت از مصاحبــه شــونده هــا ایــن بــود کــه آیــا تــا بــه حــال شــاهد تــرک
دوســتان نزدیــک یــا همصنفــان تــان از دانشــگاه بخاطــر آزار و اذیــت بــوده ایــد،
( )٪۱۴گفتــه انــد کــه بــه اثــر آزار و اذیــت شــاهد تــرک تحصیــل دخــران بــوده
انــد کــه ایــن مسـأله واقعــا نگــران کننــده اســت و ( )٪۸۶جــواب منفــی داده انــد و
شــاهد تــرک تحصیــل دانشــجویان بــه اثــر آزار و اذیــت نبــوده انــد.
د :مصادیق آزار و اذیت در دانشگاه بامیان
چنانچــه قبــا نیــز ذکــر شــد ،آزار و اذیــت عبــارت از متــاس بدنــی ،خواســت
نامــروع ،آزار کالمــی ،غیــر کالمــی و یــا هــر عملــی اســت کــه موجــب صدمــه ای
روانــی ،جســانی و توهیــن بــه کرامــت انســانی زن و طفــل گــردد» (قانــون منــع آزار
واذیــت زنــان و اطفــال ،۱۳۹۶ ،فقــره۱ـ مــاده  .)۳از تعریــف مذکــور معلــوم شــد کــه
آزار و اذیــت معانــی مختلفــی دارد لــذا پرســیده شــد کــه آزار و اذیــت شــامل کــدام
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مــوارد مــی شــود )۱۹( ،نفــر گفتــه انــد آزار و اذیــت کالمــی ) ۸۹( ،نفــر گفتــه آزار و
اذیــت روحــی و روانــی )۱( ،نفــر گفتــه انــد آزار و اذیــت جنســی و ( )۲۲نفــر گفتــه
انــد همــه مــوارد آزار و اذیــت مــی باشــد.

گفتار پنجم :یافته های تحقیق
الف :شایع ترین نوع آزار و اذیت
از پرســش شــونده هــا ســوال شــد کــه تــا حــال مــورد کــدام نــوع آزار و اذیــت قــرار
گرفتــه ایــد ،آنــان جــواب هــای متعــددی ارائــه کــرده انــد از جملــه ( )۱۷نفــر مــورد
آزار و اذیــت کالمــی )۱۱( ،نفــر مــورد آزار و اذیــت روحــی و روانــی )۸( ،نفــر مــورد آزار
و اذیــت کالمــی و روحــی و روانــی )۱( ،نفــر مــورد آزار و اذیــت جســمی قــرار گرفتــه
انــد )۲( ،نفــر مــورد هــر ســه نــوع آزار و اذیــت ذکــر شــده قــرار گرفتــه انــد )۰( ،هیــچ
کســی مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار نگرفتــه انــد )۲( ،نفــر مــورد انــواع آزار و اذیــت
قــرار گرفتــه انــد بــه جــز آزار و اذیــت جنســی و ( )۹نفــر گفتــه انــد کــه مــورد هیــچ
نــوع آزار و اذیتــی قــرار نگرفتــه انــد .لــذا شــایع تریــن نــوع آزار و اذیــت را هــان آزار
و اذیــت کالمــی گفتــه انــد.
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و اینکــه در محیــط دانشــگاه کــدام نــوع آزار و اذیــت بیشــر اســت )۲۳( ،نفــر گفتــه
انــد آزار و اذیــت کالمــی )۱۴( ،نفــر گفتــه انــد آزار و اذیــت روحــی و روانــی)۱۳( ،
نفــر گفتــه انــد هــر دو نــوع آزار و اذیــت کالمــی و روحــی و روانــی )۱۸( ،نفــر گفتــه
انــد آزار و اذیــت جســمی و ( )۳نفــر گفتــه انــد همــه مــوارد آزار و اذیــت.

ب :تعدد آزار و اذیت و مرتکبین آن
 .1وسعت آزار و اذیت در دانشگاه بامیان
در محیطــی کــه آزار و اذیــت بیشــر باشــد و نهــاد هــای مســئول نیــز کــدام تدابیــری
بــرای جلوگیــری از آن نداشــته باشــند ،مرتکبیــن تــاش مــی کننــد کــه بــار بــار
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مرتکــب اعــال زشــت شــوند ایــن مــورد در دانشــگاه بامیــان نیــز صــادق اســت و
دانشــجویان انــاث بارهــا مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد .بــر اســاس یافتــه هــای
ایــن تحقیــق ۱۲ ،نفــر یکبــار مــورد آزار واذیــت قــرار گرفتــه انــد ۱۵ ،نفــر دوبــار۷ ،
نفــر بیشــر از ســه بــار ۹ ،نفــر بیشــر از ده بــار مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد
و  ۷نفــر از جملــه پرســش شــونده هــا اظهــار داشــتند کــه هیــچ گاهــی مــورد آزار و
اذیــت قــرار نگرفتــه انــد.

 .2مرتکبین آزار و اذیت
بایــد اظهــار داشــت کــه شــخصیت مرتکبیــن نیــز بســیار مهــم اســت ،زیــرا آزار و
اذیــت کــردن دانشــجویان از ســوی دانشــجویان ذکــور ممکــن بــه انــدازه آزار و اذیــت
کــردن شــان از ســوی اســتادان و کارکنــان محیــط تحصیلــی جــدی نباشــد .زیــرا از
نــگاه جایــگاه اجتامعــی ،اقتصــادی و ســویه تحصیلــی متفــاوت انــد ٪۶۵ .پرســش
شــونده هــا دانشــجویان را مرتکبیــن آزار و اذیــت مــی داننــد ٪۱۷ ،پرســش شــونده
هــا ،اســتادان شــان را مرتکبیــن آزار واذیــت مــی داننــد ٪۸ ،پرســش شــونده هــا،
دانشــجویان و اســتادان را مرتکبیــن آزار و اذیــت مــی داننــد ٪۴ ،پرســش شــونده
هــا ،کارمنــدان اداری را عامــل ازار و اذیــت مــی داننــد ،و  ٪۶همــه را اعــم از
دانشــجویان ،اســتادان و کارمنــدان اداری را مرتکبیــن آزار و اذیــت دانســته انــد.
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 .3مترضرین آزار و اذیت
آزار و اذیــت بــا توجــه بــه متــرر آن نیــز مهــم و اساســی اســت و برخــی از صنــوف
اجتامعــی ،بیشــر مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی گیرنــد ،لــذا پرســیده شــد کــه
متــرر آزار و اذیــت در دانشــگاه بامیــان چ کســانی هســتند )۲۳( ،نفــر گفتــه انــد
دانشــجویان دخــر )۵( ،نفــر گفتــه انــد دانشــجویان زن )۱۱( ،نفــر گفتــه انــد هــردو
مــورد فــوق )۳( ،نفــر گفتــه انــد اســتادان انــاث و ( )۸نفــر گفتــه انــد همــه مــوارد.

ج :میزان آزار و اذیت در دانشگاه بامیان
میــزان آزار و اذیــت نیــز نشــان دهنــده میــزان جدیــت نهــاد هــای مســئول در قبــال
ایــن مس ـأله مــی باشــد ،هــر گاه میــزان آزار و اذیــت بــاال باشــد طبیعــی اســت کــه
ایــن امــر نشــان دهنــده ضعــف رهــری اداره اســت و هــرگاه میــزان آن کــم باشــد،
نشــان دهنــده مدیریــت درســت اداره مــی باشــد .بنــأ بــا در نظــر داشــت یافتــه
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هــای ایــن تحقیــق بایــد اظهــار داشــت کــه  ٪۸.۱۶گفتــه انــد ،میــزان آزار و اذیــت
در دانشــگاه بامیــان خیلــی زیــاد اســت ٪۲۶ ،گفتــه انــد ،میــزان آزار و اذیــت در
دانشــگاه بامیــان زیــاد اســت ٪۱۰ ،گفتــه انــد ،میــزان آزار و اذیــت بســیار کــم اســت
و  ٪۲۰گفتــه انــد ،آزار واذیــت در دانشــگاه بامیــان کــم اســت و  ٪۲۸گفتــه انــد در
ایــن مــورد چیــزی را منــی دانیــم.

نتیجه گیری
هــر عملــی کــه موجــب بهــم زدن آرامــش افــراد شــود آزار و اذیــت تلقــی مــی شــود.
بنــأ پژوهــش کنونــی بــا ایــن هــدف پــی ریــزی گردیــده اســت تــا عوامــل آزار و اذیــت
علیــه دانشــجویان زن و دخــر و اســتادان انــاث در دانشــگاه بامیــان ،انــواع آزار
اذیــت ،پیامدهــا و راهکارهــای مبــارزه بــا آزار و اذیــت بــر زنــان و دخــران آزاردیــده
را ارزیابــی و تحلیــل منــوده و بــرای حــل ایــن معضــل بعضــی راهکارهــا ارائــه منایــد.
کاربســت نتایــج و یافتــه هــای پژوهــش بخاطــر ترســیم راهکارهــای مبــارزه بــا آزار
و اذیــت ســودمند اســت؛ زیــرا منــی تــوان بــدون شــناخت درســت ایــن پدیــده در
تعییــن راه هــای مبــارزه بــا آن اقــدام منــود.
امــروزه آزار و اذیــت زنــان و دخــران بخشــی از تجربــه اجتامعــی روزمــره دخــران و
زنــان را تشــکیل مــی دهــد .آزار و اذیــت ممکــن اســت در محیــط کار ،آمــوزش و یــا
فضــای عمومــی چــون رسک و بــازار صــورت پذیــرد .آزار و اذیــت طیــف وســیعی از
عملکردهــا را در بــر مــی گیــرد ،از ســاده تریــن و رایــج تریــن آن کــه آزار و اذیــت غیــر
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لفظــی ماننــد حــرکات بــدن و اشــاره باشــد تــا توهیــن بــه خاطــر جنســیت ،متلــک
گفــن ،ملــس اعضــای بــدن و تجــاوز جنســی را احتــوا مــی منایــد .نکتــه ی مشــرک
در متامــی ایــن رفتارهــا فقــدان رضایــت قربانــی یــا آزاردیــده اســت .در یــک نــگاه
کلــی ،تحقیــق کنونــی دریافــت کــه متأســفانه آزار و اذیــت در دانشــگاه بامیــان بــه
یــک مشــکل جــدی مبــدل شــده و بــا وجــود قانــون نافــذه منــع آزار و اذیــت زنــان و
اطفــال ،آزار و اذیــت بــه یــک مس ـأله ای روزمــر گــی اســتادان و دانشــجویان انــاث
مبــدل شــده اســت.
بایــد اظهــار داشــت کــه آزار و اذیــت از نــگاه اســناد بیــن املللــی نیــز مــردود و
محکــوم اســت و قانــون منــع آزار و اذیــت تعاریــف مشــخصی از انــواع آزار و اذیــت
داشــته و مکلفیــت هــای نهادهــای دولتــی را واضــح ســاخته اســت .امــا متأســفانه
بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه دانشــگاه بامیــان بــه عنــوان یــک نهــاد علمــی و
اکادمیــک در ایــن زمینــه اقدامــات جــدی و ملموســی را روی دســت نداشــته اســت.
از یــک طــرف تــرس از بدنامــی ،تــرک تحصیــل و در برخــی مــوارد نداشــن اعتامد به
نفــس الزم و از طــرف دیگــر نبــود یــک نهــاد پاســخگو و عــدم اعتــاد بــه رســیدگی
ســبب شــده کــه آزار و اذیــت بــه یــک مشــکل جــدی مبــدل شــود.
پیشنهادات
 .1مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال بایــد شــامل الیحــه ای وظایــف مســئوالن
و بــه خصــوص نهــاد هــای تعلیمــی و تحصیلــی گــردد.
 .2نصــب کمــره هــا در نهادهــای تحصیلــی بخاطــر ثبــت و مســتند ســازی و
جلوگیــری از آزار و اذیــت دانشــجویان.
 .3گنجانیدن موضوع آزار و اذیت در سمینارهای علمی.
 .4وارد منــودن موضــوع آزار و اذیــت و خشــونت علیــه زنــان و دخــران در کریکــومل
درســی دانشــکده هــای علــوم اجتامعــی ،حقــوق ،رشعیــات و علــوم سیاســی.
 .5ایجــاد کمیتــه مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در چــوکات نهــاد هــای
اکادمیــک و دانشــگاه هــا و عضویــت دانشــجویان انــاث در ایــن کمیتــه.
 .6تدویــر جلســات منظــم ریاســت دانشــگاه بــا اتحادیــه هــای دانشــجویی و ارائه ای
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راهکارهــای عملــی و کاربــردی بــرای حــل ایــن معضــل و رفتــار ناپســند اجتامعی.
منابع
 .1ســازمان ملــل متحــد ( .)۲۰۰۸پالیســی منــع تبعیــض ،آزار و اذیــت ،از جملــه آزار
و اذیــت جنســی ،و ســوء اســتفاده از قــدرت.
 .2سازمان ملل متحد ( .)۱۹۷۹کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان.
 .3نــوری ،عبدالعزیــز ( .)۱۳۹۸دســت نامــه آموزشــی در مــورد شــایع تریــن مصادیق
خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان ،موسســه حقــوق بــر و محوخشــونت ،کابــل
افغانســتان.
 .4وزارت عدلیه ( .)۱۳۸۸قانون منع خشونت علیه زن ،جریده رسمی.۹۸۹ ،
 .5وزارت عدلیــه ( .)۱۳۹۶قانــون آزار و اذیــت زنــان و اطفــال ،جریــده رســمی،
.۱۲۸۰
 .6وزارت عدلیه ( .)۱۳۸۲قانون اساسی افغانستان ،جریده رسمی.۸۱۸ ،
 .7وزارت عدلیه ( .)۱۳۹۶کد جزا ،جریده رسمی.۱۲۶۰ ،
 .8نهــاد تحقیقاتــی زنــان و اطفــال ( .)۲۰۱۵پژوهشــی در مــورد آزار و اذیت جنســی
بــر زنــان ،چــاپ اول ،کابل -افغانســتان.
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چکیده
قســمی کــه میــزان کاربــران انرتنــت در رسارس دنیــا
بــه بیشــرین میــزان خــود رســیده اســت بخصــوص در
افغانســتان کــه جــز جهــان ســوم محســوب مــی شــود
نیــز کاربــران شــبکه هــای اجتامعــی رو بــه افزایــش
اســت و تحقیقــات اندکــی کــه روی آزار واذیــت زنــان و
دخــران در شــبکه هــای اجتامعــی درمرکــز دایکنــدی
صــورت گرفتــه اســت نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور
میانگیــن زنــان و دخــران در شــبکه هــای اجتامعــی
فعالیــت دارنــد .یافتــه هــای ایــن تحقیــق نشــان مــی
دهــد کــه میــزان اســتفاده از شــبکه هــای اجتامعــی بــه
خصــوص در بیــن قــر جــوان و تحصیــل کــرده بســیار
رایــج بــوده و رو بــه افزایــش مــی باشــد و معمــول تریــن
شــبکه هــای اجتامعــی کــه مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیــرد شــبکه فیســبوک و و اتســپ مــی باشــد کــه معموالً
بــه هــدف ایجــاد ارتبــاط بــا دوســتان و اقــارب اســتفاده
مــی شــود .هــم چنــان اســتفاده ای معمــول دیگــر آن
ابــراز نظــر و بیــان عقایــد و اندیشــه هــای کاربــران مــی
باشــد کــه بــه طــور خــاص از شــبکه اجتامعــی فیســبوک
بیشــر بــه ایــن منظــور اســتفاده مــی شــود.
بــر اســاس یافتــه هــای تحقیــق معمــول تریــن انــواع
آزار و اذیــت هــای کــه دخــران و زنــان در شــبکه هــای
اجتامعــی و فضــای مجــازی بــا آن رو بــه رو هســتند
عبــارت انــد از :مزاحمــت هــای تلیفونــی /ارســال پیــام
هــا ،نــر و پخــش تصاویــر و اطالعــات شــخصی ،تهدیــد

گل چهــره رشیفــی دانــش
آموختــه ای دانشــکده حقــوق
دانشــگاه نــارص خــرو والیــت
دایکنــدی اســت .خانــم
رشیفــی یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
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بــه نــر ایــن اطالعــات ،ارســال تصاویــر و اطالعات حــاوی موضوعــات غیــر اخالقی،
درخواســت هــای نامــروع ،توهیــن ،تحقیــر ،هــک شــدن آیــدی و تهدیــد بــه آن،
صدمــات عاطفــی و روانــی کــه از دوســت شــدن و اعتــاد کــردن بــا افــراد نــا درســت
در شــبکه هــای اجتامعــی دامنگیــر آنهــا مــی باشــد و ده هــا نــوع دیگــر از آزار و
اذیــت هــا حضــور زنــان و دخــران را در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتامعــی
تهدیــد مــی کننــد.
چنانچــه آزار و اذیــت خیابانــی و کوچــه ای پیامــد هــای ناگــواری را بــرای زنــان و
دخــران در پــی داشــته ،آزار و اذیــت در شــبکه هــای اجتامعــی نیــز پیامــد هــای
تلخــی را بــرای آنــان در بــر دارد .مهمرتیــن عواملــی کــه باعــث آزار و اذیــت و ایجــاد
محدودیــت هــا و چالــش هــای مختلــف فــرا روی حضــور زنــان و دخــران در شــبکه
هــای اجتامعــی مــی شــود ،نبــود فرهنــگ اســتفاده از شــبکه هــای اجتامعــی اســت
و همچنــان بیســوادی ،وجــود تبعیــض و تعصــب بیــن زن و مــرد ،محســوب منــودن
زن بــه عنــوان جنــس دوم ،ضعــف شــخصیتی افــراد ،مشــکالت روانــی و همچنــان
بدبینــی هــا نســبت بــه ورود زنــان بــه شــبکه هــا یــا فضــای مجــازی از عوامــل دیگری
مــی باشــند کــه فعالیــت و حضــور زنــان را در فضــای مجــازی محــدود ســاخته اســت.
از طرفــی هــم ایــن آزار و اذیــت هــا باعــث مــی شــود کــه دخــران و زنــان در اســتفاده
از شــبکه هــای اجتامعــی و حضــور در فضــای مجــازی احســاس ناامنــی کــرده
بیشــر اوقــات آن گونــه کــه بایــد ،حضــور منــی یابنــد ،در موضوعــات مختلــف ابــراز
نظــر منــی کننــد ،و حتــی اکــر شــان بــا هویــت هــای مســتعار در ایــن شــبکه هــا
فعالیــت دارنــد.
واژگان کلیدی :آزار و اذیت ،زنان ،دخرتان ،شبکه های اجتامعی
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مقدمه
انرتنــت از جملــه وســایل ارتباطــی نویــن اســت کــه در جریــان ســالهای اخیــر مــورد
نظــر تعــداد قابــل مالحظــه ای از جوانــان قــرار گرفتــه اســت .انرتنــت بــه عنــوان یــک
ابــر رســانه بــرای متامــی اقشــار ،طبقــات ،گــروه هــا ،بــرای متامــی تحصیــل کــرده
هــا و غیــر تحصیــل کــرده هــا ،زنــان و مــردان ،اطفــال و جوانــان دارای برنامــه هــا و
اطالعاتــی مــی باشــد کــه هــر فــرد یــا گــروه و طبقــه ای به فــرا خــور توانایــی  ،رضورت
و نیــاز خــود از آن بهــره بــرداری مــی کنــد .در عــر حــارض فنــاوری اطالعــات از
جملــه انرتنــت متــام شــؤن زندگــی فــردی و اجتامعــی افــراد جامعــه را تحــت شــعاع
قــرار داده اســت.
از آنجایکــه در گذشــته ارتباطــات خیلــی دشــوار و طاقــت فرســا بــود ،امــا طــی چنــد
دهــه اخیــر پیرشفــت تکنالــوژی باعــث ســهولت در ارتباطــات و انجــام کار هــا در
مــدت زمــان خیلــی انــدک شــده اســت .ماننــد انرتنــت کــه تقریبـاً دو دهــه مــی شــود
کــه مــورد توجــه همــگان مخصوصــأ جوانــان ،اقشــار و طبقــات دیگــر قــرار گرفتــه
اســت کــه گاه ـاً ممکــن اســت آثــار منفــی پــی داشــته باشــد.
متأســفانه در کنــار حضــور گســرده ای دخــران و زنــان در فضــای مجــازی ،شــاهد
ســلب امنیــت از ایــن قــر هســتیم .امــری کــه در ســطح جهانــی نیــز بــرای فعالیــن
حقــوق بــر نگــران کننــده اســت .آزار و اذیــت ،انتشــار تصاویــر خصوصــی و تحقیــر
شــخصیت از جملــه خشــونت هایــی اســت کــه در فضــای مجــازی باالخــص انرتنــت
علیــه جنــس مؤنــث ارتــکاب مــی یابــد.
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه انجــام شــده اســت ،نشــان مــی دهــد کــه امــروزه زنــان
و دخــران نســبت بــه کوچــه و خیابــان بیشــر در شــبکه هــای مجــازی مــورد آزار و
اذیــت قــرار مــی گیرنــد .بــه گونــه ای کــه تعــداد زیــادی از زنــان و دخــران افغــان
از شــبکه هــای اجتامعــی بــه شــدد شــکایت دارنــد (https://www.dw.Com/fa-
 .)afو ایــن رویکــرد باعــث شــده اســت کــه زنــان از آزادی ،و آزادی بیــان و آزادی
اجتامعــی خــود بــاز مباننــد و حــق ابــراز نظــر در شــبکه هــای اجتامعــی را نداشــته
باشــند .زنــان فعــال شــبکه هــای اجتامعــی بــا هویــت هــای مســتعار وارد فضــای
مجــازی مــی شــوند و حتــی از حقوقــی کــه در قانــون اساســی افغانســتان و اســناد
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بیــن املللــی بــرای آنــان ذکــر شــده اســت را نیــز از آنــان ســلب مــی منایــد .در
حالــی کــه مــاده  ۲۲قانــون اساســی افغانســتان بــه رصاحــت بیــان داشــته اســت
کــه :هرنــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن اتبــاع افغانســتان ممنــوع مــی باشــد .اتبــاع
افغانســتان اعــم از زن و مــرد در برابــر قانــون دارای حقــوق و وجایــت مســاوی مــی
باشــند .مــاده  ۲۴قانــون مذکــور نیــز رصاحــت دارد :آزادی حــق طبیعــی انســان
اســت ،ایــن حــق جــز آزادی دیگــران و مصالــح عامــه کــه توســط قانــون تنظیــم مــی
گــردد حــدودی نــدارد .آزادی و کرامــت انســان از تعــرض مصـ ٔوون اســت( .مــواد ۲۲
و  ،۲۴قانــون اساســی)۱۳۸۳ ،
مبحث اول :آزار و اذیت و موقف قوانین در برابر آن
آزار و اذیــت یکــی از شــایع تریــن نــوع خشــونتها در برابــر زنــان و دخــران اســت.
زنــان بــه عنــوان قــر آســیبپذیــر ،حتــی در جوامــع پیرشفتــه بــه انــواع مختلــف
ی شــوند .زنــان در جامعـه ی افغانســتان
قربانــی خشــونت و آزار و اذیــت جنســی مـ 
نیــز از گذشــتهها تــا بــه امــروز تحــت عناویــن مختلــف در مکانهــا و موقفهــای
متفــاوت مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفت ـه انــد .چــه زنانــی کــه در خانــه و چــه زنانــی
کــه بیــرون از خانــه در وظیفــه ،یــا مــکان هــای تعلیمــی و تحصیلــی هســتند ،همــه
بــا تهدیــد ،آزار و اذیــت جنســی رو بــه رو بــوده ،هــم از طــرف بیگانــه گان و هــم
از طــرف اقــوام و خویشــاوندان و حتــی افــرادی کــه از آنهــا انتظــار مــی رود از
آنهــا مراقبــت ومواظبــت مناینــد .در اصطــاح حقوقــی آزار و اذیــت ،عبــارت اســت
از متــاس بدنــی ،خواســت نامــروع ،آزار کالمــی ،غیرکالمــی و یــا هــر عملــی کــه
موجــب صدم ـه ی روانــی ،جســانی و توهیــن بــه کرامــت انســانی زن شــود.
گفتار اول :آزار و اذیت در کد جزا
کــد جــزای افغانســتان بــر اســاس مصوبــه شــاره  ۲۴مــورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۱۲کابینــه
و از ســوی رئیــس جمهــور اســامی افغانســتان توشــیح گردیــد .ایــن ســند بــه تاریــخ
 ۲۵ثــور  ۱۳۹۷در جریــده ی رســمی بــه نــر رســیده و پــس از ســپری شــدن ۹
مــاه از تاریــخ نــر نافــذ مــی باشــد ،هــم چنیــن ایــن قانــون طبــق رصاحــت احــکام
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قانــون اساســی بــه منظــور تصویــب ،بــه پارملــان نیــز فرســتاده شــده اســت .ایــن
قانــون در دو بخــش کــه حــاوی  ۹۱۶مــاده مــی باشــد وضــع شــده اســت .تصویــب
کــد جــزای جدیــد از جملــه اقداماتــی اســت کــه مــیتوانــد تــا حــدی متضمــن
رســیدگی جــدی بــه قضایــای آزار و اذیــت جنســی زنــان در افغانســتان باشــد.
چنانکــه بــر اســاس مــاده  ۶۶۸ایــن قانــون آزار و اذیــت عبــارت از ارتــکاب اعــال و
حــرکات یــا اســتعامل الفــاظ یــا بــه هــر وســیله یــا بــه هــر نحــوی اســت کــه موجــب
صدمــه بــه شــخصیت جســم و روان زن گــردد.
گفتار دوم :آزار و اذیت در قانون منع خشونت علیه زن
قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان در  29رسطــان ســال  ۱۳۸۸بــر اســاس فرمــان
تقنینــی حامــد کــرزی ،رییسجمهــور پیشــین در چهــار فصــل و  ۴۴مــاده ،توشــیح
شــد و در  10اســد ســال  1388در جریــدهی رســمی وزارت عدلیــه بــه نــر رســید.
قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان اولیــن قانونــی اســت کــه مســائل مربــوط بــه
خشــونت ،آزار و اذیــت زنــان را جرمانــگاری کــرده اســت .حقــوقدانــان ایــن قانــون
را یکــی از قوانیــن بســیار پیرشفتــه در جامعـه افغانســتان مــی داننــد ،کــه مــی توانــد
بــه وجــه احســن از زنــان و دخــران حامیــت منایــد.
آزار و اذیــت در فقــرهی  7مــادهی  3ایــن قانــون بــهعنــوان «ارتــکاب اعــال و حرکات
یــا اســتعامل الفــاظ یــا بــه هــر وســیله یــا بــه هــر نحــوی اســت کــه موجــب صدمــه
بــه شــخصیت ،جســم و روان زن گــردد» ،تعریــف شــده ولــی هنــوز هــم واژههــای
«اعــال» و «الفــاظ» نامشــخص اســت .طبــق مــادهی  30ایــن قانــون؛ هــرگاه
شــخصی مرتکــب آزار و اذیــت زن گــردد ،حســب احــوال بــه جــزای حبــس قصیــر
 3الــی  12مــاه محکــوم مــی گــردد و در مــواردی کــه شــخص مرتکــب ایــن جــرم،
از صالحیــت وظیفــوی خویــش ســوء اســتفاده منایــد ،جــزای او کمــر از شــش مــاه
بــوده منیتوانــد .طبــق مــادهی هفتــم قانــون منــع خشــونت علیــه زن؛ قربانــی
خشــونت یــا اقــارب شــان مـی تواننــد کــه شــکایات خویــش را بــه نهادهــای پولیــس،
حقــوق (ریاســت حقــوق ،آمریــت و مدیریتهــای حقــوق در وزارت عدلیــه و دفاتــر
آن در ســطوح والیــات و ولســوالیها کــه قضایــای مدنــی را رســیدگی مــی کننــد)،
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محاکــم یــا ســایر ادارات ذیربــط ،ثبــت مناینــد.
قابــل یــاد آوری اســت کــه ادارات مذکــور بایــد شــکایات آنهــا را رســیدگی و موضــوع
را بــه وزارت امــور زنــان اطــاع بدهنــد .بــه همیــن ترتیــب ،بــه اســاس مــادهی مذکــور
و مــادهی شــانزدهم ایــن قانــون؛ کمیســیون عالــی منــع خشــونت علیــه زن بــه
ریاســت امــور زنــان و عضویــت نهادهــای حکومتــی ،مســؤولیت هامهنگــی میــان
نهادهــای مختلــف و انکشــاف پالیسـیها و مقرراتــی را دارنــد کــه زمینـه ای تطبیــق
بهــر قانــون منــع خشــونت علیــه زن را فراهــم کنــد .بــه گون ـهی مثــال ،بــر اســاس
مــادهی یازدهــم ایــن قانــون؛ وزارت اطالعــات و فرهنــگ مکلــف دانســته شــده اســت
کــه برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی و مطالــب و مقــاالت را بــه منظــور افزایــش
آگاهــی حقوقــی شــهروندان در مــورد حقــوق زن ،ریشــهیابــی منــوده ،عوامــل
خشــونت علیــه زنــان و جرایــم ارتکابــی علیــه زنــان را نــر منایــد.
گفتار سوم :آزار و اذیت در قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان
بــا توجــه بــه حساســیت جامعــه در پیشــگیری آزار و اذیــت زنــان و بــرای دســتیابی بــه
ایــن منظــور ،مقــرره ای منــع آزار و اذیــت زنــان ،توســط وزارت عدلیــه تهیــه گردیــده
و در شــورای وزیــران بــه تصویــب رســیده و در جریــده رســمی شــاره ( )1185مــورخ
 11میــزان ســال  1394بــه نــر رســیده اســت ،همچنیــن در قانــون منــع خشــونت
علیــه زن منتــره جریــده رســمی شــاره ( )989در مــاده ســی ام نیــز بــه آن اشــاره
شــده اســت.
از آنجاییکــه مقــرره ضامنــت اجرایــی قانــون را نــدارد؛ بنــأ رضورت تدویــن طــرح
قانــون در زمینــه بــا نــگاه نــو بــه جــای مجــازات حبــس بــر مجــازات بدیــل آن تأکیــد
مــی گــردد ،تــا هــم رضیــب مصئونیــت زنــان و اطفــال در جامعــه افزایــش یافتــه و
هــم آگاهــی مــردم مبنــی بــر جــرم بــودن ایــن ناهنجــاری هــا بــاال رود.
بــا توجــه بــه همیــن نگرانیهــا تعــدادی از وکالی محــرم طــرح تقنینــی اعضــاء در
مــورد منــع آزار و اذیــت زنــان را پیشــنهاد منودنــد کــه توســط مجلــس عمومــی نیــز
رای الزم جهــت طــی مراحــل قانونــی را کســب منــوده و بــه تاریــخ 1395/2/22
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از ســوی مقــام محــرم ریاســت ولســی جرگــه بــه ایــن کمیســیون ارجــاع گردیــد.
کمیســیون بــه منظــور بررســی ایــن طــرح تقنینــی اعضــاء ،جلســات مشــورتی
متعــددی را بــا وزارت محــرم عدلیــه برگــزار منــود کــه در نتیجــه ،طــرح قانــون منــع
آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در ( )3فصــل و ( )29مــاده تهیــه گردیــد.
اهداف این طرح قانون عبارتند از:
 -1جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال
 -2حامیت از مترضر آزار و اذیت
 -3فراهــم منــودن محیــط مناســب و مصـ ٔوون کار ،تعلیــم ،تحصیــل و دسرتســی بــه
خدمــات صحــی بــدون آزار و اذیــت
 -4تأمیــن آگاهــی و آمــوزش عامــه از طریــق رســانه هــای جمعــی در مــورد منــع آزار
و اذیــت زنــان و اطفــال
در ایــن طــرح قانــون ســعی شــده تــا از مجــازات حبــس کاســته شــده و بیشــر
روی مجــازات بدیــل آن تأکیــد گــردد .ایــن طــرح قانــون بــه تاریــخ 1395/10/20
از ســوی هیئــت مختلــط مجلســین شــورای ملــی بــه تصویــب رســید و جهــت
توشــیح بــه حکومــت ارســال شــد کــه بعــد از مدتهــا بالتکلیفــی رسانجــام بــه تاریــخ
 1396/9/29از ســوی رئیــس جمهــور توشــیح شــده و در جریــده رســمی نیــز بــه
نــر رســید .در ایــن قانــون کمیتــه عالــی منــع آزار و اذیــت تحت ریاســت وزیــر کار و
امــور اجتامعــی و بــا عضویــت معینــان وزارتهــای امــور داخلــه ،لــوی ســارنوالی ،امــور
زنــان ،عدلیــه ،تحصیــات عالــی ،ارشــاد وحــج و اوقــاف ،صحــت عامــه ،معــارف،
اطالعــات و فرهنــگ ،مناینــده ســره محمکــه ،مناینــده کمیســیون مســتقل حقــوق
بــر و رئیــس انجمــن مســتقل وکالی مدافــع افغانســتان پیــش بینــی گردیــده اســت
و عــاوه بــر آن وظایــف اختصاصــی نیــز بــرای برخــی از آنهــا در نظــر گرفتــه شــده
اســت .اینــک کمیســیون حقــوق بــر ،جامعــه مدنــی و امــور زنــان ولســی جرگــه
در نظــر دارد تــا جلســه اســتامعیه در مــورد تدویــن اســراتیژی در مــورد تطبیــق
ایــن قانــون بــه تاریــخ  1397/4/17بــا حضــور ادارات فــوق ،نهادهــای بیــن املللــی
و فعــاالن جامعــه مدنــی برگــزار منــوده و در آن اقدامــات ،وزارتهــای متذکــره در
قســمت تطبیــق قانــون و برنامــه هــای آینــد شــان مــورد بحــث و بررســی قــرار بگیــرد.
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بــه همیــن ترتیــب ،در مــادهی ســوم قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در ســه
فصــل و  ۲۹مــاده کــه در ایــن اواخــر بــه توشــیح رییــس جمهــور رســید ،تعریــف آزار
و اذیــت جنســی چنیــن آمــده اســت« :آزار و اذیــت عبــارت اســت از متــاس بدنــی،
خواســت نامــروع ،آزار کالمــی و غیرکالمــی و یــا هــر عملــی کــه موجــب صدمـهی
روانــی ،جســانی و توهیــن بــه کرامــت انســانی زن و طفــل شــود ».مطابــق تعریفــی
کــه ایــن قانــون از آزار و اذیــت مــی کنــد ،آزار جنســی بــه ســه دســت ه عمــده جــدا می
شــود .آزار و اذیــت بدنــی ،کــه مطابــق بــه مــادهی ســوم ایــن قانــون چنیــن تعریــف
شــده اســت« :ملسکــردن بــدن زن و طفــل بــه قصــد رضر یــا آسیبرســانیدن
ســطحی بــر بــدن زن و طفــل بــه طــور عمــدی اســت» .نــوع دوم آن آزار و اذیــت
کالمــی اســت کــه مطابــق ایــن قانــون مفهــوم زیــر را افــاده مـی کنــد« :بــه کار بــردن
کلــات ،جمــات ،شــوخیها و طنزهــای غیراخالقــی ،توصیــف از بــدن ،رفتــار یــا
لبــاس و مزاحمــت تیلفونــی کــه بــه آرامــش و امنیــت روانــی زن و طفــل صدمــه
برســاند» .نــوع ســوم آن آزار و اذیــت غیرکالمــی اســت کــه در ایــن قانــون چنیــن
تعریــف شــده اســت« :بــه منایــش گذاشــن تصاویــر یــا مطالــب توهیــنآمیــز در
رابطــه بــه مســائل جنســی در رســان ه هــا و شــبکههــای اجتامعــی یــا ایمیــلکــردن،
عکــسگرفــن ،نــر یــا پخــش فلــم تصویــر زن یــا خانوادههــا و ســایر مــوارد ،بــه هــر
وســیلهی کــه باعــث صدمــه بــه شــخصیت زن و طفــل و ســامت روانــی آنهــا شــود».
همچنــان مطابــق مادههــای  ۱۷و  ۱۸ایــن قانــون ،خــود متــرر آزار و اذیــت ،اقــارب
یــا مناینــد ه قانونــیاش مـی توانــد بــه کمیتـ ه مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال
در اداره ای مربوطــه و یــا بــه ادارات ،پولیــس ،محاکــم ،شــورای والیتــی ،شــورای
ولســوالی یــا ســایر مراجــع ذیربــط طــور کتبــی شــکایت کنــد .برعــاوه ،ایــن قانــون
بــرای مرتکبیــن آزار و اذیــت مجازاتــی را در مــادهی  ۲۴تــا  ۲۷پیــشبینــی کــرده
اســت .در صورتــی کــه جــرم آزار و اذیــت در محــات و اماکــن عــام ،وســایل حمــل و
نقــل عمومــی و یــا هــر محــل دیگــری صــورت گیــرد ،مرتکــب ایــن عمــل بــه  ۵تــا ۱۰
هــزار افغانــی جریمـهی نقــدی محکــوم مــی شــود .هــرگاه جــرم در محــل کار ،مراکــز
تعلیمــی و تحصیلــی یــا مراکــز صحــی صــورت گیــرد ،مرتکــب بــه پرداخــت  ۱۰تــا
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 ۲۰هــزار افغانــی و در حــاالت مشــدده جــرم بــا در نظرداشــت حــاالت و احــوال بــه
ســه تــا شــش مــاه حبــس محکــوم مــی شــود .طرزالعملهایــی را کــه ایــن قانــون
بــرای رســیدگی بــه قضایــای آزار و اذیــت ،بــه ویــژه در محــات کاری و نهادهــای
تعلیمــی و تحصیلــی پیــشبینــی کــرده ،بــه مراتــب مؤثــر و کاراتــر از آنچــه اســت کــه
در قانــون منــع خشــونت علیــه زن ترصیــح شــده بــود .کمیســیون عالــی جلوگیــری
از آزار و اذیــت زنــان و اطفــال ،تحــت رهــری وزارت کار و امــور اجتامعــی ،شــهدا
و معلولیــن در ســطح ادارات مرکــزی و والیتــی صالحیــت صــدور مجــازات اداری را
دارنــد ،بــه اســتثنای آزار و اذیــت جنســی کــه جنبـهی جزایــی داشــته باشــد ،کــه در
ایــن صــورت شــکایات مربوطــه بــه مرجــع قضایــی ذیربــط ارســال مــی شــود.
)(https://www.etilaatroz.com

گفتار چهارم :آزار و اذیت در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
کنوانســیون مذکــور بــه صــورت مســتقیم بــه مزاحمــت جنســی نپرداختــه اســت؛ امــا
از دولتهــای عضــو خواســته اســت تــا هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان را محکــوم منــوده
و اقدامــات الزم و رضوری را بــه منظــور رفــع تبعیــض علیــه زنــان ،در هم ـهی مــوارد
و زمینههــا ،مخصوصــا در محیــطکاری ،آموزشــی و زندگــی اجتامعــی ،بــه عمــل
آورنــد .بــر اســاس مــادهی ششــم کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنان،
«دولتهــا مکلــفانــد کــه اقدامــات الزم ،از جملــه قانونگــذاری را بــرای جلوگیــری
از قاچــاق و بهــره بــرداری جنســی ،بــه عمــل آورنــد» .نکتـه قابــل توجــه ایــن مــاده،
ایــن اســت کــه بهــرهبــرداری جنســی و قاچــاق زنــان ،از مصادیــق خشــونت علیــه
ی شــود.
زن محســوب مـ 
گفتار پنجم :آزار و اذیت در اعالمیه محو خشونت علیه زنان
اعالمیــه منــع خشــونت علیــه زن  ۱۹۹۴نیــز خشــونت علیــه زن را تعریــف منــوده
اســت کــه خشــونت علیــه زنــان بــه معنــی هــر عمــل خشــونت آمیــز بــر اســاس
جنســیت اســت کــه بــر آســیب یــا رنجانیــدن جنســی ،جســمی ،روانــی زنــان منجــر
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شــود از جملــه تهدیــدات ،اجبارمســتبدانه زنــان از آزادی مــی باشــد ولــی بــه وجــود
اینکــه آزار و اذیــت در متــام قوانیــن چــه داخلــی و خارجــی جــرم انــگاری و محکــوم
شــده اســت ولــی بازهــم یکــی از جدیــد تریــن معضــل در جامعــه پنــد داشــته مــی
شــود( .مــاده  ،۱اعالمیــه منــع خشــونت علیــه زن)۱۹۹۶ ،
اعالمی ـه مذکــور در مــاد ه چهــارم خویــش از متامــی دولتهــا تقاضــا منــوده تــا ایــن
عمــل را تقبیــح مناینــد و دولــت هــا نبایــد هیــچ کــدام از عــادات ،عنعنــات و یــا
ی را کــه مانــع اجــرای مکلفیتهــای شــان در زمینــه زدودن آن
مالحظــات مذهبــ 
مــی شــود ،بهانــه کننــد و بایــد از سیاســتهای مؤثــر بــرای محــو آن اســتفاده کننــد.
عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده در ســطح بی ـن امللــل اســناد دیگــری نیــز وجــود دارد
کــه بــه منــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان پرداختـه انــد .مهمرتیــن اســنادی کــه
افغانســتان بــه آنهــا ملحــق شــده اســت ،عبــارت انــد از ،اعالمی ـ ه جهانــی حقــوق
بــر ،کنوانســیون بیـن املللــی حقــوقمدنــی و سیاســی ،کنوانســیون بیــناملللــی
حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی ،کنوانســیون منــع شــکنجه و ســایر
برخوردهــای ظاملانــه ،غیرانســانی و تحقیرآمیــز و کنوانســیون حقــوق اطفــال؛ در
متامــی اســناد متذکــره ،احــکام مشــخصی وجــود دارد کــه بــر حامیــت از حقــوق
زنــان ،منــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان تأکیــد مــیکنــد.
مبحث دوم :فضای سایرب و جرایم سایربی
این مبحث در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :سایرب
واژه ســایرب در فارســی بــه معنــی مجــاز ،مجــازی ،و غیــر ملمــوس معنــی شــده
اســت .در اصطــاح فضــای ســایرب عبــارت از فضــای اســت کــه مــا از طریــق فنــاوری
و مبتنــی بــر کمپیوتــر وارد آن میشــویم .هــم چنــان در فرهنگهــای مختلــف ســایرب
بــه معنــی مجــازی و غیرملمــوس اســت ،محیطــی اســت مجــازی و غیرملمــوس
موجــود در فضــای شــبکههای بیناملللــی (ایــن شــبکهها از طریــق شــاهراه هــای
اطالعاتــی ماننــد انرتنــت بــه هــم وصــل هســتند) کــه در ایــن محیــط متــام اطالعات
راجــع بــه روابــط افــراد ،فرهنگهــا ،ملتهــا ،کشــورها و بطــور کلــی هرآنچــه در
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کــره خاکــی بــه صــورت فیزیکــی و ملمــوس وجــود دارد (بــه صــورت نوشــته ،تصویــر،
صــوت ،اســناد) دریــک فضــای مجــازی بــه شــکل دیجیتالــی وجــود داشــته و قابــل
اســتفاده و دســرس کاربــران هســتند و از طریــق رایانــه ،اجــزای آن و شــبکه هــای
بی ـن املللــی بهــم مرتبــط هســتند( .برومنــد باســتانی)۱۳۸۳ ،
کــد جــزای کشــور مــا فضــای ســایرب را در مــاده  851فقــره  2چنیــن تعریــف منــوده
اســت« :فضــای ســایرب عبــارت از فضــای مجــازی یــا غیــر ملمــوس اســت کــه بــه
اســاس ارتباطــات شــبکه هــای کمپیوتــری یــا انرتنتــی بــه وجــود آمــاده اســت».
گفتار دوم :شبکه های اجتامعی
شــبکه هــای اجتامعــی ،اصطالحــی اســت کــه بــرای نخســتین بــار در ســال ۱۹۵۴
توســط جــان بارنــز کــه در حــوزه انســان شناســی اجتامعــی فعالیــت مــیکــرد،
ابــداع شــد .او تحقیقــی در مــورد گــروه هــای اجتامعــی در بخشــی از نــروژ انجــام
م ـی داد و اصطــاح شــبکه اجتامعــی را در آن تحقیــق بــرای توصیــف رابطــه بیــن
انســان هــا و تحلیــل مکانیــزمهــای ارتباطــی و خصوص ـاً تصمیــم گیــری آنهــا بــه
کار بــرد .بــا ایــن شــکل از تعریــف شــبکه هــای اجتامعــی ،هامنطــور کــه در ابتــدا
توضیــح دادیــم ،شــبکه هــای اجتامعــی قدامتــی بــه انــدازه انســان بــر روی کــره
زمیــن دارنــد و البتــه مــیتــوان گفــت مطالعـهی علمــی و ســاختار یافتـه ایــن شــبکه
هــا ،از ســال  ۱۹۵۴آغــاز شــده اســت.
)(https://motamem.org/

امــا در مــورد شــبکه هــای اجتامعــی انرتنتــی بایــد گفــت کــه اجتامعــات انرتنتــی
ن هایــی هســتند کــه کاربــران انرتنــت ،اطالعــات خــود را کســب مــیمناینــد
مــکا 
و دامئـاً از آن بازدیــد مــیکننــد رشکــتهــای بســیاری هســتند کــه بــا کمــک ایــن
اجتامعــات انرتنتــی کــه بــه آنهــا شــبکه هــای اجتامعــی مجــازی گفتــه مــی شــود،
نــام تجــاری خــود را توســعه داده انــد .بــا توجــه بــه اهمیــت شــبکه هــای اجتامعــی
رشک ـت هــا توانســتهانــد بــه کمــک راه انــدازی شــبکه اجتامعــی ســهم بــازار خــود
را فراتــر از گذشــته افزایــش داده و دسرتســی مــردم بــه محصــوالت و خدمــات ارائــه
شــده خــود را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهنــد.
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گفتار سوم :جرایم سایربی
واژه ســایرب از لحــاظ لغــوی بــه معنــای «مجــازی» و «غیــر ملمــوس» اســت و مقصــود
از فضــای ســایرب هــان فضــای مجــازی و شــبکه هــای ارتباطــی اســت کــه بــا بهــره
گیــری از انــواع ســخت افزارهــا ماننــد کمپیوتــر ،گوشــی هــای تلفــن همــراه ،تبلــت
هــا و  ...امــکان متصــل شــدن بــه آنهــا وجــود دارد .بنابرایــن از لحــاظ حقوقــی «هــر
اقدامــی کــه از طریــق فضــای مجــازی و بــا بهــره گیــری از ابزارهــای اتصــال بــه
فضــای مجــازی صــورت گیــرد و حقــوق شناســایی شــده بــرای افــراد را نقــض کنــد»
شــامل ایــن جرایــم اســت .هــک کــردن یکــی از منونــههــا و مصــداق هــای بــارز
جرایــم ســایربی تلقــی مــی شــود.
مــاده  ۸۶۹کــد جــزای افغانســتان در مــورد جرایــم یــا بــاج گیــری ســایربی چنیــن
رصاحــت دارد:
 .1شــخصی کــه بــا اســتفاده از سیســتم برنامــه یــا اطالعــات کمپیوتــری در فضــای
ســایرب ،صــوت یــا تصویــر یــا فلــم خصوصــی دیگــری را بدســت آورده و شــخص را به نرش
آن در فضــای ســایرب در مقابــل اخــذ منفعــت تهدیــد منایــد بــه حبــس قصیــر یــا جــزای
نقــدی از ســی هــزار تــا شــصت هــزار افغانــی یــا بــه هــر دو جــزا محکــوم مــی گــردد.
 .2هــرگاه جــرم منــدرج فقــره ( )۱ایــن مــاده ســبب رضر جســمی یــا معنــوی شــدید
بــه شــخصی دیگــر گــردد ،مرتکــب ایــن جــرم بــه حبــس متوســط محکــوم می گــردد.
مبحث سوم :آزار و اذیت زنان و دخرتان در شبکه های اجتامعی
آزار و اذیــت جنســی زنــان در افغانســتان همــواره بــه عنــوان یــک چالــش پنهــان
وجــود داشــته اســت ،ولــی بــه دلیــل ســاختارهای ســنتی و مردســاالرانه ای جامعـه
افغانــی و نهادینــه شــدن آزار و اذیــت ،زنــان در اکــر مواقــع مهــر ســکوت بــه دهــن
کوبیــده ،اغلــب خاموشــانه آزار و اذیــت را متحمــل مـی شــوند .از ایــن جهــت اســت
کــه آشــکار ســاخنت مس ـأله و درج شــکایت رســمی قضایــای آزار و اذیــت ،مای ـهی
رشم و زیــر ســوال بــردن عــزت و عفــت زنــان در افغانســتان پنداشــته مــی شــود .آزار
دهنــد گان بیشــر افــراد بیگانــه ،گروهــای هــم ســن ســال وهمصنفــی هــای شــان
مــی باشــند .مطابــق تحقیقــی کــه انجــام شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه زنــان
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ودخــران در دنیــای مجــازی بــا چالــش هــا و مشــکالت زیــادی مواجــه انــد ایــن
چالــش هــا باعــث مــی شــود کــه زنــان و دخــران منــی تواننــد تــا در عرصــه هــای
اجتامعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی کــه از طریــق شــبکه هــای اجتامعــی
مطــرح مــی شــود ابــراز نظــر کننــد و از حــق آزادی بیــان وآزادی اجتامعــی شــان
اســتفاده کننــد و یــا ازامیتازاتــی کــه در قانــون بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده،
مســتفید شــوند .چنــان کــه در قوانیــن داخلــی و اســناد بیــن امللــی بــرای زنــان
امیتــاز حــق مســاوی بــا مــردان را در نظــر گرفتــه و آزار و اذیــت زنــان را محکــوم و
جــرم انــگاری کــرده انــد ،بــا آن هــم یکــی از شــدیدترین معضــل در جامعــه آزار و
ازیــت زنــان بشــار مــی رود کــه روز بــه روز شــکل مدرنــر و پیرشفتــه تــر را بــه خــود
مــی گیرنــد و همــواره زنــان و دخــران قربانــی آن مــی شــود.
نکتــه مهــم آســیب رســاندن بــه زنــان و دخــران در ایــن فضــا بــا توجــه بــه ویژگــی
هــای عاطفــی و جســمی آنهــا مــی باشــد وابســتگی در ارتباطــات مجــازی ،انتشــار
اطالعــات خصوصــی و همچنیــن آزار جنســی از جملــه خطراتــی اســت کــه متوجــه
زنــان و دخــران اســت.
گفتار اول :روش انجام تحقیق
تحقیــق مذکــور بــه منظــور بررســی موضــوع آزار و اذیــت زنــان و دخــران در شــبکه
هــای اجتامعــی ،بــا اســتفاده از روش میدانــی بــا طــرح پرســش نامــه و انجــام نظــر
ســنجی از یــک تعــداد افــراد انجــام شــده و معلومــات بدســت آمــده توســط اپلیکشــن
هــای مختلــف مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
گفتار دوم :مشخصات پاسخ دهنده گان
مشخصات پاسخ دهنده گان

 ۶۰نفر

 ٪ ۳۰مرد

 ٪۷۰زن

 ٪۴۰نفر بین ۲۵-۱۹

 ٪۴۵نفر بین ۳۵ -۲۵

 ٪۱۵نفر بین ۵۰-۳۵

 ٪۳۵متاهل

 ٪۶۵مجرد

 ٪۹۱با سواد

سن

 ٪۱۱بی سواد

تعداد

جنسیت

حالت مدنی

سطح تحصیل

 184گذار از عرف به قانون

رشح جدول:
جامعــه ای آمــاری ایــن تحقیــق بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــده و تــاش شــده
کســانی باشــند کــه تــا حــدی دارای تحصیــات بــوده و عمــأ در شــبکه هــای
اجتامعــی فعالیــت داشــته باشــند .بنابرایــن پاســخ دهنــده گان ایــن تحقیــق از
لحــاظ رده ســنی افــراد بیــن  ۱۸تــا  ۵۰ســال را شــامل مــی شــود .ســطح ســواد
پاســخ دهنــده گان معمــوال در ســطح لیســانس یــا محصــل و یــا دارای تحصیــات
ابتدایــی بــوده کــه در کل  ٪۹۱شــان دارای ســواد خوانــدن و نوشــن هســتند .بــا
توجــه بــه حالــت مدنــی اکرثیــت شــان ( )٪۶۵دخــران و پــران مجــرد مــی باشــند.
گفتار سوم :سواالت بله و نخیر
گویه ها
آیا در والیت دایکندی شبکه های انرتنیتی فعالیت
دارد؟

آیا خرب دارید که آزار و اذیت در فضای مجازی جرم

انگاری شده است؟

آیا شام در شبکه های اجتامعی فعالیت دارید؟
آیا شام شاهد آزار و اذیت دوستان تان در فضای

مجازی بوده اید؟

آیا تا حال در فضای مجازی مورد آزار و اذیت قرار
گرفته اید؟

آیا تا کنون از طریق فضای مجازی با کسی دوست

شده اید؟

بلی

نخیر

٪۸۹

٪۱۱

٪۶۶

٪۳۴

٪۷۶

٪۲۴

٪۷۹

٪۲۱

٪۶۲

٪۳۸

٪۷۴

٪۲۶
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آیا تا کنون عکس و یا دیگر اطالعات شخصی تان

از طریق فضای مجازی پخش شده است؟

آیا تا حال دوستان و یا دیگر اقارب نزدیک تان ازآزار
و اذیت کسی از طریق شبکه های اجتامعی برای

تان گزارش داده است؟

آیا تا حال اقارب و یا اعضای فامیل تان شام را از

طریق شبکه های اجتامعی مورد آزار و اذیت قرار

داده است؟

آیا تا حال از آزار و اذیت افراد بیگانه در شبکه های
اجتامعی به فامیل تان خرب داده اید؟

آیا در فضای مجازی از طرف افراد بیگانه مورد
تهدید قرار گرفته اید؟

٪۵۷

٪۸۳

٪۴۳

٪۱۷

٪۲۲

٪۷۸

٪۳۴

٪۶۶

٪۴۱

٪۵۹

رشح جدول:
بــا توجــه بــه پاســخ هــا و نظریــات جمــع آوری شــده نشــان مــی دهــد  ٪۸۹پاســخ
دهنــده گان بــه ایــن بــاور هســتند کــه شــبکه هــای اجتامعــی در والیــت دایکنــدی
فعالیــت دارد و  ٪۷۶پاســخ دهنــده گان عمــا خــود شــان در شــبکه هــای اجتامعــی
فعالیــت دارنــد ٪۷۴ .پاســخ دهنــده گان از طریــق شــبکه هــای اجتامعــی بــا افــراد
مختلــف دوســت شــده انــد ٪۶۲ .آنهــا کســایی هســتند کــه بــه نحــوی در فضــای
مجــازی مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه انــد کــه از آن جملــه  ٪۵۷اینهــا اطالعــات
شــخصی شــان پخــش شــده و  ٪۴۱انهــا مــورد تهدیــد هــای مختلــف قــرار گرفتنــد
کــه معمــول تریــن انــواع آزار و اذیــت در شــبکه هــای اجتامعــی را نیــز همیــن مــوارد
تشــکیل مــی دهنــد.
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گفتار چهارم :تحلیل یافته های تحقیق
 -1میزان استفاده از شبکه های اجتامعی در والیت دایکندی
یافتــه هــای ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه میــزان اســتفاده از شــبکه هــای
اجتامعــی بــه خصــوص در بیــن قــر جــوان و تحصیــل کــرده بســیار رایــج بــوده و رو
بــه افزایــش مــی باشــد .و معمــول تریــن شــبکه هــای اجتامعــی کــه مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیــرد شــبکه فیســبوک و و اتســپ مــی باشــد کــه معمــوالً بــه هــدف ایجــاد
ارتبــاط بــا دوســتان و اقــارب مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و همچنــان اســتفاده ای
معمــول دیگــر آن ابــراز نظــر و بیــان عقایــد و اندیشــه هــای کاربــران مــی باشــد.
کــه بــه طــور خــاص از طریــق شــبکه اجتامعــی فیســبوک بیشــر بــه ایــن منظــور
اســتفاده مــی شــود.
 -2معمول ترین شبکه های اجتامعی و موارد استفاده آن در والیت دایکندی
یافتــه هــای تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه معمــول تریــن شــبکه اجتامعــی کــه در
والیــت دایکنــدی از آن اســتفاده مــی شــود فیســبوک بــوده کــه  ٪۸۵پاســخ دهنــده
گان ایــن تحقیــق در آن فعالیــت دارنــد.
هــم چنــان پاســخ دهنــده گان در مــورد هــدف اســتفاده از شــبکه هــای اجتامعــی
اینگونــه ابــراز نظــر کردنــد ٪۵۴ :کاربــران بــرای حــل مشــکالت درســی و افزایــش
معلومــات و ابــراز نظــر در موضوعــات مخلــف ٪۳۸ ،بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا دوســتان
و اقــارب و  ٪ ۸بــرای وقــت گذرانــی از آن اســتفاده مــی کننــد.
 -3میزان آزار و اذیت زنان و دخرتان در شبکه های اجتامعی
تحقیــق حــارض نشــان مــی دهــد کــه میــزان اســتفاده از شــبکه هــای اجتامعــی
در ایــن اواخــر بســیار پــر رنــگ شــده و رو بــه افزایــش مــی باشــد کــه کاربــران ایــن
شــبکه هــا بــه اهــداف مختلفــی همچــون برقــراری ارتبــاط و بیــان عقایــد و اندیشــه
هــای خــود از آن اســتفاده مــی کننــد امــا علــی رغــم ایــن فعالیــت هــا کاربران شــبکه
هــای اجتامعــی بــه طــور خــاص دخــران و زنــان بــا محدویــت هــا و چالــش هــای
رو بــه رو هســتند کــه مــوازی بــا افزایــش فعالیــت شــبکه هــای اجتامعــی و افزایــش
کاربــران آن ایــن محدودیــت هــا و چالــش هــا هــم چنــان رو بــه افزایــش هســتند .از
جملــه آزار و اذیــت کــه در شــبکه هــای اجتامعــی دخــران و زنــان بــا آن رو بــه رو می
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باشــند ،در ایــن اواخــر از آزار هــای خیابانــی هــم پــر رنــگ تــر و رو بــه افزایــش اســت.
چنــان کــه در جــدول قبلــی (ســواالت بلــی نخیــر) نشــان داده شــد کــه از میــان
پاســخ دهنــده گان  ٪۷۴آنهــا عمــا در شــبکه هــای اجتامعــی فعالیــت دارنــد کــه
 ٪۶۲آنهــا بــه نحــوی در ایــن محیــط (فضــای مجــازی) مــورد آزا و اذیــت قــرار گرفتــه
انــد .ایــن آمــار تــکان دهنــده بــوده و متأســفانه بــه نحــوی نبــود فرهنــگ اســتفاده از
شــبکه هــای اجتامعــی در جامعــه ی مــا را نشــان مــی دهــد.
 -4معمول ترین آزار و اذیت ها در شبکه های اجتامعی
بــر اســاس یافتــه هــای تحقیــق معمــول تریــن انــواع آزار و اذیــت هــای کــه دخــران
و زنــان در شــبکه هــای احتامعــی و فضــای مجــازی بــا آن رو بــه رو هســتند
عبــارت انــد از :مزاحمــت هــای تلیفونــی /ارســال پیــام هــا ،نــر و پخــش تصاویــر
و اطالعــات شــخصی ،تهدیــد و نــر ایــن اطالعــات ،ارســال تصاویــر و اطالعــات
حــاوی موضوعــات غیراخالقــی ،درخواســت هــای نــا مــروع ،توهیــن ،تحقیــر ،هــک
شــدن آیــدی و تهدیــد بــه آن ،صدمــات عاطفــی و روانــی کــه از دوســت شــدن و
اعتــاد کــردن بــا افــراد نادرســت در شــبکه هــای اجتامعــی دامنگیــر آنهــا مــی
باشــد و ده هــا نــوع دیگــر از آزار و اذیــت هــا حضــور زنــان و دخــران را در فضــای
مجــازی و شــبکه هــای اجتامعــی تهدیــد مــی کننــد .منــودار زیــر ایــن مصــداق هــا
و آمــار آن را نشــان مــی دهــد.
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 -5عوامل و پیامد های آزار و اذیت زنان و دخرتان در شبکه های اجتامعی
چنانچــه آزار و اذیــت خیابانــی و کوچــه ای پیامــد هــای ناگــواری را بــرای زنــان در
پــی داشــته اســت ،آزار و اذیــت در شــبکه هــای اجتامعــی نیــز پیامــد هــای تلخــی را
بــرای زنــان و دخــران در بــر دارد .از جملــه پیامــد هــای کــه بیشــر مصــداق دارد؛
هتــک حرمــت ،انتشــار تصاویــر برهنــه ،تهدیــد و انتشــار تصاویــر یــا ویدیــو در مقابــل
پــول ،تحقیــر و توهیــن ،تخویــف ،مزاحمــت هــای بــی مــورد ،فرســتادن پیامهــا و
تصاویــر مبتــذل بــرای آنهــا ،ســوء اســتفاده از نــام و مشــخصات آنهــا کــه باعــث آزار و
اذیــت آنهــا و تهدیــد از خانــواده هــا ،انحرافــات اجتامعــی و اخالقــی ،احســاس رس
افکندگــی ،گنــاه و عــدم امنیــت و حتــی خودکشــی را نیــز در پــی داشــته اســت.
یافتــه هــای تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه مهمرتیــن عواملــی کــه باعــث آزار و اذیــت
و ایجــاد محدودیــت هــا و چالــش هــای مختلــف فــراروی زنــان و دخــران در شــبکه
هــای اجتامعــی مــی شــود نبــود فرهنــگ اســتفاده از شــبکه هــای اجتامعــی و یــک
نــوع فقــر جنســی اســت و همچنــان فقــر ســواد و آگاهــی وجــود تبعیــض و تعصــب
بیــن زن و مــرد ،محســوب منــودن زن بــه عنــوان جنــس دوم ،ضعــف شــخصیتی
افــراد ،مشــکالت روانــی و همچنــان بدبینــی هــا نســبت بــه ورود زنــان بــه شــبکه هــا
یــا فضــای مجــازی از عوامــل دیگــری مــی باشــند کــه درگیــر جامعــه مــا مــی باشــد.
از طرفــی هــم ایــن آزار و اذیــت هــا باعــث مــی شــود کــه دخــران و زنــان در اســتفاده
از شــبکه هــای اجتامعــی و حضــور در فضــای مجــازی احســاس ناامنــی کــرده و
بیشــر اوقــات آنگونــه کــه بایــد حضــور منــی یابنــد ،در موضوعــات مختلــف ابــراز
نظــر منــی کننــد ،و حتــی اکــر شــان بــا هویــت هــای مســتعار در ایــن فضیــا
فعالیــت دارنــد .منــودار پاییــن میــزان و نــوع اســتفاده از هویــت زنــان و دخــران
را در فضــای مجــازی نشــان مــی دهــد ،چنــان کــه دیــده مــی شــود اکــر دخــران
و زنــان ( )٪73بــه دلیــل مکشــاتی کــه در فــوق بیــان شــد منــی تواننــد بــا هویــت
اصلــی شــان در ایــن فضــا حضــور یابنــد.

آزار و اذیت زنان و دخرتان در شبکه های اجتامعی در افغانستان 189

 -۶دالیل استفاده از هویت مستعار دخرتان و زنان در فضای مجازی
در مــورد دالیــل اســتفاده از هویــت مســتعار پاســخ دهنــده گان اینگونــه اظهــار
نظــر کردنــد:
 ٪۷۲اظهــار داشــتند بخاطریکــه مــورد آزار و اذیــت قــرار نگیریــم ٪۹ ،دیگــر گفتــه
انــد بخاطــر فرهنــگ ضعیــف ،هنجارهــای ناســامل ،ســوی اســتفاده ازهویــت اصلــی،
مذهبــی بــودن جامعــه و بدبیــن بــودن مــردم نســبت بــه فضــای مجــازی و ٪۱۸
گفتنــد بخاطــری کــه شــوهران شــان قبــول ندارنــد باهویــت اصلــی وارد فضــای
مجــازی شــوند.

در کل در مــورد اینکــه چــرا خانــم هــا در شــبکه هایــی مجــازی از اســم و هویــت
اصلــی شــان اســتفاده منیکنــد ،پاســخ دهنــده گان دو دلیــل را بیــان کردنــد:
الــف) دالیــل درونــی (خانــواده گــی) :والدیــن ،اقــارب و شــوهران اجــازه منــی دهــد
بخاطــر فرهنــگ ضعیــف و هنجارهــای ناســامل وتــرس از بیــن رفــن حیثیــت شــان
پیــش همســایه هــا و جامعــه .
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ب) دالیــل بیرونــی :افــرادی ســنتی ،مذهبــی و بدبیــن نســبت بــه دنیــای مجــازی
وجــود دارنــد کــه اکونــت شــان را هــک مــی کننــد از آن ســؤ اســتفاده یــا کوشــش می
کننــد آبــروی زنــان را خدشــه دار کننــد و همچنــان افــراد مریــض روحــی روانــی کــه
بــه دنبــال هــم صحبــت مــی باشــند بــا ارســال پیامــک ،تصاویــر و ویدیوهــا توصیــف
هــای آزار دهنــده ودرخواســت هــای نامعقــول باعــث اذیــت زنــان مــی شــوند.
نتیجه گیری
متأســفانه زنــان و دخــران از هــان اوایــل تاریــخ مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه و
تــا هنــوز هــم مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی گیرنــد .قســمیکه تاریــخ گــواه اســت در
دوران جاهلیــت عــرب حتــی دخــران زنــده بــه گــور مــی شــدند و بــه عنــوان بــرده
در بــازار هــا مــورد خریــد و فــروش قــرار مــی گرفتنــد ،و مصادیــق دیگــر آن ماننــد
کنیــز گرفــن ،ســوء اســتفاده جنســی از آنهــا ،جنــس دوم محســوب منــودن آنهــا و
بــی احرتامــی بــه کرامــت انســانی آنهــا ،ماننــد لــت و کــوب ،فحــش و دشــنام و غیــره
مــوارد مــی باشــد کــه بــا تأســف زنــان و دخــران کشــور عزیــز مــا بیشــر در معــرض
ایــن شــعاع قــرار داشــته و امــروزه هــم چنــان دارنــد.
امــروزه ایــن آزار و اذیــت هــا شــکل مــدرن تــر و پیرشفتــه تــری را بــه خــود گرفتــه
اســت کــه بــه آن فضــای مجــازی یــا ســایرب یــا شــبکه هــای اجتامعــی گفتــه مــی
شــود کــه بیشــرین قربانــی را از زنــان و دخــران مــی گیــرد .مطابــق تحقیقاتــی
کــه انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه امــروزه زنــان و دخــران نســبت بــه کوچــه
و خیابــان بیشــر در شــبکه هــای مجــازی مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی گیرنــد .بــه
گونــه ای کــه تعــداد از زنــان افغــان از شــبکه اجتامعــی شــکایت دارنــد (https://
 .)www.dw.Com/fa-afایــن رویکــرد باعــث شــده اســت کــه زنــان از آزادی ،و
آزادی بیــان و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی خــود بــاز مباننــد و حــق ابــراز نظــر
در شــبکه هــای اجتامعــی را نداشــته باشــند و زنــان فعــال شــبکه هــای اجتامعــی
بــا هویــت هــای مســتعار وارد فضــای مجــازی مــی شــوند .چنانچــه کــه آزار و اذیــت
خیابانــی و کوچــه ای پیامــد هــای ناگــواری را بــرای زنــان در پــی داشــته اســت ،آزار
و اذیــت در شــبکه هــای اجتامعــی نیــز پیامــد هــای تلخــی را بــرای زنــان و دخــران
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در بــر داشــته اســت از جملــه پیامــد هــای کــه بیشــر مصــداق دارد؛ هتــک حرمــت،
انتشــار تصاویــر برهنــه ،تهدیــد و انتشــار تصاویــر یــا ویدیــو در مقابــل پــول ،تحقیــر
و توهیــن ،تخویــف ،مزاحمــت هــای بــی مــورد ،فرســتادن پیامهــا و تصاویــر مبتــذل
بــرای آنهــا ،ســوء اســتفاده از نــام و مشــخصات آنهــا کــه باعــث آزار و اذیــت آنهــا و
تهدیــد از خانــواده هــا ،انحرافــات اجتامعــی و اخالقــی ،احســاس رس افکندگــی،
گنــاه و عــدم امنیــت و حتــی خودکشــی را نیــز در پــی داشــته اســت.
بــر عــاوه آزار و اذیــت هــای خیابانــی در دنیــای واقعــی آزار و اذیــت هــای فضــای
مجــازی نیــز بــه یــک معضــل مبــدل شــده اســت کــه اشــخاص و افــرادی کــه دارای
شــخصیت ضعیــف و روح و روان مریــض نســبت بــه فضــای مجــازی بــد بیــن اســت.
زنــان و دخــران را از طریــق ایــن فضــا مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی دهنــد .آنهــا
را تهدیــد ،تحقیــر و توهیــن مــی کننــد ،بــرای آنهــا درخواســت هــای غیــر معقــول
مــی فرســتند ،فحــش و دشــنام مــی دهنــد ،تصاویــر و ویدیــو هــای غیــر اخالقــی
مــی فرســتند کــه منجــر بــه پیامــد هــای منفــی و آزار و اذیــت زنــان مــی شــود کــه
حتــی پیامدهــای منفــی چــون طــاق ،خودکشــی و تهدیــد از خانــواده هــا را در پــی
داشــته اســت .بــا وجــود ایــن همــه هنــوز از طــرف ارگان هــای ذیربــط هیچگونــه
اقدامــی بــرای از بیــن بــردن اینگونــه اعــال نشــده اســت.
پیشنهادات
 .1ترویج فرهنگ درست استفاده از شبکه های اجتامعی.
 .2مصــ ٔوون منــودن و ایجــاد امنیــت بیشــر در شــبکه هــای مجــازی همچنــان
مســدود منــودن فضاهــای کــه بیشــر بــه آزار و اذیــت مــی پردازنــد.
 .3تصویــب ،اجــرا و تطبیــق قوانیــن ،مقــررات و پالیســی هــا بــرای جلوگیــری از آزار
و اذیــت زنــان و دخــران در شــبکه هــای اجتامعــی.
 .4جلوگیــری از نــر و بخــش برنامــه هــای ترویــج کننــده آزار واذیــت زنــان از طریــق
رســانه هــای همــه گانــی دولتــی و خصوصــی.
 .5بررسی و پیگیری شکایات درمورد آزار واذیت زنان و دخرتان.
 .6نظارت در رشکت های دولتی وخصوصی عرضه کننده خدمات انرتنتی.
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چکیده
زنــان بــه عنــوان نیمــی از پیکــر جامعــه همیشــه مــورد
خشــونت و تعــدی قــرار گرفتــه انــد .اگــر بــه تاریــخ
افغانســتان نظــر بیندازیــم بــه وضاحــت کامــل مــی
بینــم کــه زنــان در طــول تاریــخ همیشــه در حاشــیه
بــوده ،حقــوق اساســی و مهــم آنهــا مــورد تجــاوز قــرار
گرفتــه اســت ،حــاال فرقــی منــی کنــد چــی در محیــط
خانــواده ،محیــط کار و یــا هــم در محیــط زنــدان .بایــد
تذکــر داد کــه هیــچ انســانی کامــل نیســت و هر انســانی
مرتکــب اشــتباهاتی مــی شــود کــه در ایــن زمینــه زنــان
و دخــران نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند .و ممکــن
کــه در اثــر نافرمانــی از قوانیــن و مقــررات نافــذه دولــت
افغانســتان ،راهــی زنــدان شــوند.
بنابرایــن بــرای تطبیــق قانــون ،تحقــق عدالــت و اصــاح
مجــرم یکــی از ابــزار هــای مؤثــر زنــدان اســت .طبیعــی
اســت کــه زنــان بحیــث نصــف اعضــای یــک جامعــه،
مرتکــب جرایــم و اعــال خــاف قانــون نیــز مــی گردنــد
کــه مــی توانــد عوامــل مختلفــی داشــته باشــد .بــرای
تحقــق عدالــت و بازگردانیــدن آنــان بــه وضعیــت
طبیعــی ،قانــون ابــزار هــای مختلــف دارد کــه یکــی از آن
ابزارهــا زنــدان مــی باشــد .ایــن تحقیــق ،یــک تحقیــق
میدانــی بــوده و وضعیــت زنــان زندانــی در زنــدان والیــت
بامیــان را مــورد بررســی قــرار داده اســت و نظریــات

ســلیمه فاضلــی متولــد ســال
 1375دانــش آموختهای رشــته
علــوم دینــی تربیــه معلــم و
همچنــان رشــته حقــوق در
م ٔوسســه تحصیــات عالــی
خصوصــی بامیــکا اســت .خانم
فاضلــی یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
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کلیــه زنــان زندانــی در زنــدان مذکــور در ایــن تحقیــق گنجانیــد شــده و وضیعــت
آنــان بطــور بــی طرفانــه و واقــع بینانــه بازتــاب داده شــده اســت.
واژگان کلیدی :زنان ،زندان ،حقوق برش
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مقدمه
جــرم یــک پدیــده ای اجتامعــی اســت و قوانینــی کــه آن را تعریــف ،تبییــن و
ضامنــت مــی کنــد نیــز اجتامعــی مــی باشــند .بــرای هــر آن کســی کــه خــاف
قانــون یــا اخــاق یــا عــرف و عــادات رفتــار کــرده و مرتکــب عمــل بــد شــده باشــد،
بایــد مجازاتــی در نظــر گرفــت (صانعــی .)1388 ،مجــازات ،مشــقتی اســت قانونــی
کــه از طــرف محکمــه بــر مجــرم تحمیــل مــی شــود .از ایــن تعریــف چنــد ویژگــی
مجــازات روشــن مــی شــود:
الف :مشقت بار است و بنابراین توأم با لطف و احسان نیست.
ب :این مشقت توسط قانون تعیین شده است.
ج :مشقت مذکور از طرف محکمه و طی فیصله رسمی اعالم می شود.
د :مشــقت قانونــی مذکــور فقــط بــه مجرمــان قابــل تطبیــق اســت نــه غیــر آن هــا.
(غالمــی ،1385 ،ص )141
مجــازات دارای اشــکال و انــواع متنــوع مــی باشــد و مــا در اینجــا روی نــوع مشــخص
مجــازات حقوقی-قضایــی توجــه داریــم کــه عبــارت از حبــس مــی باشــد .کــد جــزای
افغانســتان در مــاده  ،145حبــس را چنیــن تعریــف منــوده اســت :حبــس عبــارت
اســت از زندانــی ســاخنت محکــوم علیــه بــه حکــم قطعــی محکمــه در یکــی از محابس
کــه از طــرف دولــت بــه ایــن منظــور اختصــاص یافتــه اســت( .کــد جــزا)1396 ،
از ســوی دیگــر ،زنــدان هــا دارای معایــب و مشــکالت زیــادی نیــز مــی باشــند .از
جملــه ،فاســد شــدن زندانیــان ،تنــازل ســطح ســامتی جســمی و اخالقــی زندانــی و
خانــواد ه ای او ،نابــودی حــس مســؤولیت زندانــی ،از بیــن رفــن نیــروی بازدارندگــی
و هزینــه بــرای دولــت و تعطیــل تــوان تولیــدی مجــرم (ٰقربــان نیــا ،1392 ،ص
178و  .)179بــا توجــه بــه همیــن مســائل اســت کــه امــروزه حتــی در مــواردی کــه
مجرمــی قانون ـاً محکــوم بــه گذرانــدن دوره معینــی در حبــس مــی گــردد ،بحــث از
تبدیــل مجــازات و جایگزیــن کــردن زنــدان بوســیله مجــازات دیگــری کــه تبعــات
منفــی مجــازات زنــدان را بــه دنبــال نداشــته باشــد ،مــورد توجــه جــرم شناســان،
متخصصــان حقــوق جــزا و قانونگــذارن اســت (آشــوری ،1382 ،ص  .)156بــا توجــه
بــه ســنتی بــودن جامعــه مــا ،بهــر اســت کــه زنــان کمــر بــه زنــدان فرســتاده شــوند
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تــا افــراد کمــر از معایــب زنــدان متــرر گردنــد و از طــرف دیگــر ،حتــی اگــر زنــان
از مفاســد زنــدان در امــان مباننــد و یــا زنــدان دارای معایبــی نباشــد و باعــث اصــاح
مجرمــان گــردد و زنــان زندانــی بتواننــد بــه حیــث شــهروندان تابــع قانــون بــه جامعــه
بــر گردنــد ،امــکان ایــن کــه آنــان از ســوی جامعــه پذیرفتــه شــود و بــه زندگــی عــادی
بــر گردنــد ،ظاهــرا ً کــم اســت .از جانــب دیگــر ،در اســناد قانونــی ،منجملــه قانــون
منــع خشــونت علیــه زن ،قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال و حتــی الیحــه
فعالیــت کمیســیون عالــی منــع خشــونت علیــه زن چیــزی در مــورد حامیــت ،کمــک
و نظــارت از زنــان زندانــی وجــود نــدارد و توجــه نهادهــا و مؤسســات حامیــت از زنــان
زندانــی ناچیــز اســت( .آریائــی ،1394 ،ص )103
تحقیــق حــارض ،تحقیــق میدانــی بــوده کــه مبتنــی بــر معلومــات اخــذ شــده از کلیــه
ای زنــان زندانــی والیــت بامیــان مــی باشــد کــه ایــن معلومــات از پرسشــنامه هــای
کــه توســط آنــان پُــر گردیــده ،بدســت آمــده اســت .در زمــان ایــن تحقیــق ،در زنــدان
والیــت بامیــان ،شــش زن زندانــی مــی باشــند و همــه ای آن هــا در ایــن تحقیــق
اشــراک منــوده و بــه ســواالت پاســخ داده انــد.
مبحث اول :کلیات تحقیق
این مبحث در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :مفاهیم مرتبط
زنــدان :بــه تعبیــر کلــی مــی تــوان گفــت کــه زنــدان عبــارت از نظــارت خانــه ،توقیــف
خانــه ،مرکزاصــاح و تربیــت اطفــال و محبــوس بــوده و اشــخاصی کــه آزادی آن هــا
بــه حکــم قانــون ســلب گردیــده در آن نگهــداری مــی گردنــد.
زندانــی :شــخصی اســت کــه بــه ارتــکاب جــرم ،مظنــون یــا متهــم بــوده و یــا بــه
اســاس حکــم محکمــه ای بــا صالحیــت محکــوم بــه حجــز یــا حبــس گردیــده باشــد.
گفتار دوم :مشخصات مصاحبه شونده ها
در ایــن مبحــث در مــورد ســن ،ســطح دانــش ،حالــت مدنــی ،ســکونت و نــوع جــرم
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ارتکابــی مصاحبــه شــونده هــا ذیــا بحــث مــی گــردد.
 .1ســن مصاحبــه شــونده هــا :در بخــش زنــدان زنانــه بایــد اظهــار داشــت کــه در
زمــان ایــن تحقیــق شــش زن ،زندانــی بــوده کــه ســن پنــج تــن از آنــان بیــن  19الــی
 30ســال و  1تــن دیگــر آن بیــش از  50ســال ســن دارد.

 .2ســطح دانــش مصاحبــه شــونده هــا :دو تــن از زندانیــان بــی ســواد بــوده و چهــار
تــن شــان دارای ســواد ابتدایــی مــی باشــند.

 .3حالــت مدنــی مصاحبــه شــونده هــا :چهــار نفــر از آنــان متأهــل و دو تــن شــان
بیــوه مــی باشــند .بایــد تذکــر داد کــه چهــار تــن شــان از بامیــان بــوده و دو تــن آنــان
از دیگــر والیــات مــی باشــند ولــی چــون در بامیــان گرفتــار شــده انــد ،مطابــق فقــره
 ،1مــاده  179قانــون اجــراآت جزایــی ،در همیــن جــا محاکمــه و زندانــی شــده انــد.
گفتار سوم :نوع جرم ارتکابی زندانیان
تعــداد بیشــر ایــن زندانیــان از منــزل شــان فــرار کــرده انــد امــا در ایــن مــورد
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متحداملــال شــاره  2380-2309مــورخ  1391/10/24ســره محکمــه ،چنیــن
رصاحــت دارد؛ (بیــن فــرار یــا تــرک منــزل و ارتــکاب جــرم تفــاوت وجــود دارد،
زیــرا کســی کــه منــزل خــود را بــه اثــر خشــونت خانوادگــی و بــه هــدف رهایــی از
خشــونت تــرک و بــه ارگان هــای عدلــی و قضایــی ،مؤسســات خدمــات حقوقــی و
یــا منــزل اقــارب پنــاه مــی بــرد ،ایــن حالــت قانونــأ جــرم نیســت ،چنانچــه بــه همیــن
منــوال زنــان و دخــران زیــادی بــه مقصــد رهایــی از خشــونت هــای خانوادگــی در
خانــه هــای امــن بــه رس مــی برنــد .فلهــذا فــرار یــا تــرک منــزل بــه هــدف رهایــی از
خشــونت ،اصـاً جــرم نبــوده ،قابــل تعقیــب عدلــی منــی باشــد .امــا زمانــی کــه تــرک
منــزل بــه هــدف و منظــور دیگــری و یــا ارتــکاب جــرم غیــر اخالقــی صــورت گیــرد،
قضیــه عنــر جرمــی کســب منــوده و قابــل تعقیــب عدلــی مــی باشــد .در ایــن
صــورت اصطــاح فــرار از منــزل یــا تــرک منــزل مصــداق نداشــته و بهــر اســت تــا بــه
وصــف جرمــی مطابــق بــه جرمــی کــه ارتــکاب یافتــه اســت منســوب گــردد ،نــه فــرار
یــا تــرک منــزل)( .بختیــاری ،1397 ،ص )38
بــا توجــه بــه ایــن متحداملــال ،محــض فــرار از منــزل جــرم نبــوده و کســی بــه ایــن
اتهــام محکــوم نخواهــد شــد .البتــه زنــان زندانــی زنــدان والیــت بامیــان اکــرا ً بــه
جــرم زنــا و یــا رشوع بــه آن دســتگیر شــده و زندانــی انــد و طبیعــی اســت کــه فــرار از
منــزل مــی توانــد زمینــه ســاز چنیــن وضعیــت باشــد.
بــا آنکــه خانــه هــای امــن (مراکــز حامیــوی) اولیــن بــار در ســال  1381درســت در
آوان حکومــت مؤقــت بــرای زنــان متــواری شــده از ایــران بــه ابتــکار والــی آن زمــان
والیــت هــرات الحــاج محمــد اســاعیل خــان ایجــاد گردیــد کــه حــدود  40تــن در
آن حضــور داشــت (رحامنــی ،1394 ،ص  .)75و زنــدان هــا خیلــی قبــلتــر از آن
وجــود داشــته اســت ولــی ســهولت هــا و مزایایــی کــه در خانــه هــای امــن بــرای
زنــان فراهــم اســت هرگــز در زنــدان هــا فراهــم نبــوده اســت و ایــن نیــز مــی رســاند
کــه مشــکالت زنــان زندانــی بیشــر بــوده و آنــان مــورد بــی مهــری قــرار گرفتــه انــد.
در مــورد زنــان زندانــی در زنــدان والیــت بامیــان بــا جزئیــات بیشــر صحبــت کــرده و
ایــن بخــش در ســه قســمت ارائــه مــی شــود.
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مبحث دوم :یافته های تحقیق
در ایــن مبحــث قســمت اول در مــورد محیط زنــدان ،بخش دوم آن در مورد بهداشــت
و غــذا و قســمت آخــر در مــورد پرســونل بخــش زنــان زنــدان والیــت بامیــان پرداختــه
و یافتــه هــای ایــن تحقیــق ارائــه مــی گــردد.
گفتار اول :محیط زندان
محیــط و اطــراف طبیعتــاً بــر اخــاق ،رفتــار و افــکار شــخص تأثیــر مــی گــذارد.
محیــط زنــدان بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه زندانــی هــم از لحــاظ جســانی در
اذیــت نباشــد و هــم از لحــاظ فکــری زمینــه ســاز اصــاح وی گــردد .بــا توجــه بــه ایــن
مســائل قانونگــذار بعضــی مــوارد را در مــورد محیــط زنــدان هــا در قانــون تنظیــم امور
زنــدان هــا بیــان داشــته اســت کــه در اینجــا بــه ذکــر بعضــی مــوارد آن بــا توجــه بــه
مــواد قانــون و نیــز پاســخ زنــان زندانــی در والیــت بامیــان مــی پردازیــم.
یکــی از مســائل مهــم در محیــط ایــن اســت کــه افــراد اطــراف مــا کــی هــا هســتند.
همنشــینی بــا افــراد خــوب باعــث عــروج و بــا افــراد نابــاب دلیــل تذلیــل انســان
مــی گــردد و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه مــکان مــورد بحــث مــا زنــدان اســت،
اشــخاص مســن مــی تواننــد باعــث بدتــر شــدن افــراد جــوان تــر گردنــد و نیــز شــاید
بــر آنــان ظلــم و تجــاوز کننــد باالخــص بــه اشــخاصی کــه نوجــوان انــد و بخاطــر
ارتــکاب یــک اشــتباه بــه زنــدان آمــده انــد و یــا اینکــه از مراکــز اصــاح و تربیــت
اطفــال بــه زنــدان هــا انتقــال داده شــده انــد .بــا در نظــر گرفــن ایــن مســائل
بــوده اســت کــه فقــره  ،2مــاده  49قانــون زنــدان هــا ،چنیــن حکــم منــوده اســت:
«زندانــی کــه ســن وی از  18ســال باالتــر و از  25ســال کمــر باشــد ،در بخــش
هــای جداگانــه نگهــداری مــی شــود» .ولــی ایــن قانــون در بخــش زنــان زنــدان
والیــت بامیــان پیــروی نشــده و همــه زندانــی هــا یکجــا نگهــداری مــی شــوند .ایــن
عمــل مــی توانــد باعــث آن گــردد کــه زندانیــان جــوان تــر و قابــل اصــاح حرفــه ای
تــر شــده و بیشــر بــه عمــق کارهــای ناشایســت کشــانیده شــوند .و در ایــن مــورد
در جریــان مصاحبــه یکــی از اســاتید حقــوق چنیــن اظهــار داشــتند" :اگــر مجــازات
حبــس باعــث اصــاح و تربیــت زندانیــان شــود ،مــی تــوان خســارت ناشــی از تعطیــل
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نیــروی کار و هزینــه ای نگهــداری را تحمــل منــود ،ولــی در واقــع حبــس ،شــخص
عــادی را بــه فاســد تبدیــل مــی کنــد و بــر فســاد فاســد مــی افزایــد" .چــه آنکــه در
زنــدان ،مجرمــان عــادی و حرفــه ای و متخصــص بــا هــم بــه رس مــی برنــد ،چنانچــه
کســانی کــه اساســأ مجــرم نیســتند ولــی بــه حکــم قانــون مجــرم شــناخته شــده
انــد نیــز در کنــار آنــان هســتند مث ـاً حمــل کننــدگان اســلحه و مرتکبیــن خطــا و
اهــال( .قربــان نیــا ،۱۳۹۲ ،ص )178
مســاحت و انــدازه ای مکانــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم تأثیــر مســتقیم بــر انســان
دارد و مــی توانــد در بهبــود یــا وخامــت وضعیــت انســان نقــش کلیــدی بــازی کنــد.
از طــرف دیگــر ،چــون زنــدان هــا قاعدتــأ اماکــن بســته و محــدود مــی باشــند ،ایــن
نکتــه نیــز اهمیــت پیــدا مــی کنــد کــه آیــا نــور و روشــنی بــه مقــدار کافــی بــرای
ســاکنان آن جاهــا مــی رســد یــا خیــر و بــا توجــه بــه همیــن مســائل بــوده اســت کــه
فقــره  ،3مــاده  17قانــون زنــدان هــا چنیــن حکــم منــوده اســت" :اداره در مــورد
مســاحت ،محــل بــود و بــاش ،انــدازه ی روشــنی اتــاق و امــور مربــوط بــه تهویــه
و تســخین اتــاق هــای زندانیــان تدابیــر الزم را اتحــاذ مــی منایــد" .هــر چنــد کــه
همــه ی زنــان زندانــی در والیــت بامیــان از مســاحت و روشــنی زنــدن رضایــت کامــل
داشــته و وضعیــت آن را خــوب مــی داننــد ،امــا بایــد یــادآور شــد کــه از رسدی هــوا
بــی نهایــت شــکایت دارنــد و از آنجایــی کــه بامیــان یکــی از والیــات رسدســیر کشــور
مــی باشــد ،مــاه عقــرب (زمانــی کــه ایــن تحقیــق صــورت گرفتــه اســت) هــوا رسد
مــی باشــد ولــی در زنــدان والیــت بامیــان بــرای زنــان هیــچ نــوع وســیله بــرای تهویــه
و گــرم کــردن فراهــم نبــوده و همــه ای آنــان از ایــن وضعیــت ناراضــی مــی باشــند.
بســیاری از مــردم را عقیــده بــر ایــن اســت کــه نظافــت نصــف ایــان اســت .عــدم
مراعــات اصــول بهداشــتی و توجــه نکــردن بــه نظافــت مــی توانــد زمینــه ســاز
بســیاری از مشــکالت ،باالخــص مشــکالت صحــی گــردد .بــا مــد نظــر قــرار دادن
همیــن مباحــث بــوده اســت کــه قانــون گــذار در فقــره  ،1مــاده  17قانــون زنــدان هــا
بیــان داشــته اســت" :اداره مکلــف اســت زنــدان هــا را بــا وســایل صحــی مناســب
تجهیــز و محیــط آن را بــه صــورت درســت و نظیــف نگهــداری منایــد" .قابــل ذکــر
اســت کــه زنــان زندانــی در زنــدان والیــت بامیــان از نظافــت محیــط زنــدان رضایــت
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کامــل داشــته و در ایــن مــورد هیــچ نــوع شــکایتی ندارنــد و ایــن مــی رســاند کــه
پرســونل بخــش زنــان زنــدان والیــت بامیــان بــه نظافــت توجــه جــدی دارد .نکتــه
ای دیگــر ایــن کــه مطابــق فقــره  ،2مــاده مذکــور ،اداره ملــزم بــه فراهــم ســاخنت
چپرکــت و بســر خــواب جداگانــه بــرای هــر زندانــی دانســته شــده اســت و در ایــن
مــورد نیــز زنــان زندانــی رضایــت کامــل داشــته و مــی گوینــد کــه هــر کــدام آنــان
دارای چپرکــت هــای جداگانــه بــرای خــواب مــی باشــند.
زنــان نــه تنهــا نصــف جمعیــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد بلکــه بخشــیدن نعمــت
زندگــی بــه آحــاد جامعــه نیــز بــه آنــان اعطــا شــده اســت و از ایــن لحــاظ زنــان تأثیــر
مهــم بــر جامعــه دارنــد .ممکــن اســت کــه زنــان زندانــی نیــز ،قبــل از محکــوم شــدن
بــه زنــدان ،حاملــه بــوده و در زنــدان زایــان کننــد و فرزنــدان آنــان در هامنجــا رشــد
یابنــد .بــرای ایــن منظــور وجــود کودکســتان امــر اجتنــاب ناپذیــر بــوده و بایــد ایجــاد
گردنــد .بــا توجــه بــه همیــن مســأله بــوده اســت کــه قانــون زنــدان هــا در فقــره ،2
مــاده  22خویــش چنیــن حکــم منــوده اســت " :اداره بــه منظــور تربیــت و پــرورش
اطفــال محبوســین اناثیــه ،کودکســتان هــای معیــاری را در محابــس تأســیس مــی
منایــد" .ولــی وقتــی در مــورد کودکســتان در زنــدان والیــت بامیــان از زنــان زندانــی
پرســیدیم ،پاســخ آنــان منفــی بــوده و گفتنــد کــه در اینجــا هیــچ کودکســتانی
وجــود نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن زنــدان ،دو طفــل ،یکــی ســه ماهــه
و دیگــری هفــت ســاله بــا مــادران شــان زندگــی مــی کننــد و فقــط خــوراک ایــن
اطفــال توســط محبــس تأمیــن مــی گــردد و دیگــر نیازمنــدی هــای آنــان را بایــد
مــادران شــان تأمیــن مناینــد.
ورزش ضامــن ســامتی اســت و انجــام دادن آن مــی توانــد عــاوه بــر صحتمنــدی
فــرد باعــث بهــر شــدن روحیــه ای انســان گــردد .از ســویی دیگــر ،چــون زندانیــان
در یــک محیــط بســته و محــدود زندگــی مــی کننــد ،ایــن محیــط مــی توانــد باعــث
وخامــت روحیــه ای ســاکنان آن گــردد و از جانــب دیگــر ،بــا توجــه بــه ایــن کــه
زندانیــان ،باالخــص زندانیــان زن ،در مــورد آینــده ای خــود دغدغــه هــای فراوانــی
دارنــد ،ایــن تشــویش هــا نیــز بــر وخامــت وضعیــت روحــی آنــان مــی افزایــد و در
چنیــن حالتــی ورزش کــردن مــی توانــد تــا حــد بســیار زیــادی بــه زندانیــان کمــک
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منــوده و روحیــه آنــان را بهبــود بخشــیده و آنــان را بــه آینــده شــان امیــدوار ســازد و
عــاوه بــر ایــن ،گشــت و گــذار در فضــای آزاد نیــز مــی توانــد در ترسیــع ایــن پروســه
تأثیــر شــایان توجــه داشــته باشــد .بــا در نظــر داشــت همیــن فوایــد بــوده اســت
کــه قانونگــذار در فقــره  ،1مــاده  27قانــون زنــدان هــا چنیــن حکــم منــوده اســت:
" اداره مکلــف اســت زمینــه ای ورزش را در عرصــه هــای مختلــف بــرای محجوزیــن
و محبوســین فراهــم منایــد" .و نیــز فقــره  ،1مــاده  26قانــون مذکــور بیــان مــی
دارد کــه " :زندانــی حــق دارد روزانــه در فضــای آزاد گشــت و گــذار منایــد" .هــر
چنــد زنــان زندانــی در والیــت بامیــان ،حــق گشــت و گــذار در فضــای آزاد را بطــور
 24ســاعته دارنــد و هیــچ نــوع ممنوعیتــی در آن مــورد نیســت ولــی از طرفــی ،ایــن
فضــای آزاد فقــط  30در  34مــر اســت و از جانــب دیگــر متأســفانه هیــچ نــوع
وســایل و زمینــه ای بــرای ورزش فراهــم نبــوده و زنــان زندانــی هرگــز ورزش منــی
کننــد و در مــورد مترینــات بدنــی نیــز برنامــه ای منظمــی وجــود نــدارد.
گفتار دوم :بهداشت و غذا
مســائل بهداشــتی و صحــی یکــی از اساســی تریــن مســائل در زندگــی امروزیســت و
بایــد بــه آن توجــه منــود .ایــن حقیقــت کــه آلودگــی هــوا از ســال  1995تــا 2017
بیشــر از پدیــده ای تروریــزم افــراد را بــه کام مــرگ فرســتاده اســت ،اهمیــت ایــن
موضــوع را مــی رســاند .از طــرف دیگــر ،شــیوع کرونــا کــه باعــث گردیــد همــه ای
انســان هــا بــه موضــوع صحــی توجــه جــدی مناینــد ،نیــز اهمیــت بهداشــت و
صحــت را مــی رســاند .تغذیــه نیــز مسـأله درخــور توجــه و اهمیــت بــوده و بایــد بــه آن
رســیدگی جــدی صــورت گیــرد .مس ـأله ســوء تغــذی روزانــه انســان هــای زیــادی را
بــه کام مــرگ مــی فرســتد و باعــث مشــکالت فــراوان مــی گــردد .ایــن دو مســئاله در
زنــدان هــا نیــز کامـاً مــورد توجــه بــوده و اشــخاص دخیــل در آن بــه ایــن موضوعــات
نظــر داشــته انــد.
زنــان زندانــی در والیــت بامیــان در مــورد مســائل صحــی و بهداشــتی رضایــت کامــل
داشــته و از پرســونل زنــدان والیــت بامیــان باالخــص بخــش صحــی ،در ایــن مــورد
خیلــی خرســند هســتند .قانونگــذار کشــور نیــز بــه ایــن مســئاله نظــر داشــته و در
فقــره  ،1مــاده  28قانــون زنــدان هــا بیــان داشــته اســت " :کمیتــه ای صحــی در هــر
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والیــت بــه ترکیــب ذیــل ایجــاد مــی گــردد -1 :مســؤول کلینیــک یــا مرکــز صحــی
زنــدان مربوطــه بــه حیــث رئیــس -2 .داکــر معالــج بــه حیــث عضــو -3 .یــک داکــر
متخصــص از وزارت صحــت عامــه بــه حیــث عضــو ".و نیــز فقــره  ،1مــاده  30ایــن
قانــون حکــم منــوده اســت " :اداره مکلــف اســت بــرای زندانیــان خدمــات صحــی
رایــگان را فراهــم منایــد ".و نیــز فقــره  4هــان مــاده بیــان مــی دارد" :هــرگاه تــداوی
و معالجــه زندانــی در داخــل مرکــز صحــی زنــدان ناممکــن باشــد ،مســؤولین زنــدان
بــه اســاس پیشــنهاد کمیتــه ای صحــی ،زندانــی مریــض را بــه شــفاخانه ای مناســب
خــارج از زنــدان منتقــل مــی منایــد" .زنــان زندانــی در زنــدان والیــت بامیــان مــی
گوینــد کــه ایــن احــکام قانــون در زنــدان والیــت بامیــان کامــاً مراعــات شــده و
هــرگاه آنــان در داخــل محبــس تــداوی نشــده انــد ،بــه شــفاخانه انتقــال داده شــده
و مــورد تــداوی قــرار گرفتــه انــد و در بخــش صحــی هرگــز مشــکل نداشــته انــد.
متأســفانه در بخــش تغذیــه ،نظــر زنــان زندانــی والیــت بامیــان متفــاوت بــوده و
بیشــر آنــان از غــذای ایــن زنــدان راضــی نیســتند .در ایــن مــورد فقــره  ،1مــاده
 16قانــون زنــدان هــا چنیــن رصاحــت دارد " :ادارات زنــدان هــا مکلــف انــد ،بــرای
زندانیــان بــا نظرداشــت ســن ،حالــت صحــی ،حمــل و والدت ،کار و موســم ســال،
آب و غــذای صحــی و مناســب را تهیــه مناینــد" .و عــاوه بــر ایــن فقــره  3هــان
قانــون بیــان مــی دارد " :داکــر مؤظــف مکلــف اســت ،جهــت رعایــت قواعــد صحــی
و حفــظ الصحــه ،غــذای روزمــره زندانیــان را کنــرول و نظــارت منایــد ".هرچند شــاید
در زنــدان والیــت بامیــان غــذای مناســب بــرای زندانیــان تهیــه منــی شــود و بخاطــر
هــان نصــف آنــان از ایــن بابــت ناراضــی انــد ولــی قابــل ذکــر اســت کــه غــذای
زنــان زندانــی هــر روزه مــورد نظــارت قــرار گرفتــه و مــورد کنــرول قــرار مــی گیــرد.
گفتار سوم :پرسونل بخش زنانه زندان
پرســونل زنــدان یــک بخــش مهــم بــوده و نقــش کلیــدی ایفــا مــی کنــد .پرســونل
زنــدان در اصــاح و تربیــت زندانیــان بســیار مؤثــر بــوده و نیــز عرضــه ی خدمــات
بــه آنــان بــر دوش آن هــا اســت .فقــره  ،1مــاده  50قانــون زنــدان هــا در مــورد
پرســونل بخــش زنــان زندانــی چنیــن حکــم منــوده اســت " :زنــدان هــای اناثیــه
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از جانــب مؤظفیــن زن و زنــدان هــای مردانــه از جانــب مؤظفیــن مــرد ،اداره مــی
شــوند" .ایــن حکــم قانونــی در زنــدان والیــت بامیــان نیــز اعــال شــده و بخــش
زنــان توســط زنــان اداره شــده و خدمــات عرضــه مــی شــود .و فقــره  ،1مــاده 34
قانــون مذکــور بیــان مــی دارد " :کارکنــان زنــدان هــا ،ســارنواالن ،قضــات و ســایر
اشــخاصی کــه بــه نحــوی از انحــا بــا زندانیــان رس و کار دارنــد ،مکلــف انــد حیــن
اجــرای وظایــف ،احــکام قانــون و موازیــن حقــوق بــری را رعایــت منــوده و بــا آن
هــا بــدون درنظرداشــت قــوم ،تابعیــت ،مذهــب ،دیــن ،نــژاد ،رنــگ ،جنســیت ،زبــان،
موقــف اجتامعــی یــا سیاســی بیطرفانــه رفتــار مناینــد" .قابــل ذکــر اســت کــه همــه
زنــان زندانــی از طــرز برخــورد پرســونل بخــش زنــان زنــدان والیــت بامیــان رضایــت
کامــل داشــته و از آنــان متشــکر هســتند و ایــن مــی رســاند کــه پرســونل بخــش
زنــان زنــدان والیــت بامیــان در ایفــای وظیفــه خــود کوتاهــی نکــرده و آن را بــه وجــه
احســن انجــام داده انــد.
مبحث چهارم :زنان زندانی و زمینه های اصالح و بازگشت به اجتامع
آنچــه اظهــر مــن الشــمس اســت ،ایــن اســت کــه هــدف از زندانــی کــردن افــراد بایــد
اصــاح آن هــا باشــد ،نــه فقــط مجــازات آن هــا بــرای عملــی کــه در گذشــته انجــام
داده انــد .در ایــن مــورد همــه مکاتــب مهــم حقوقی-اجتامعی-فکــری از جملــه:
اســام ،فایــده گرایــی ،عدالــت مطلــق ،اثبــات گرایــی ،دفــاع اجتامعــی ،عدالــت
ترمیمــی ...هــم نظــر بــوده و اصــاح مجــرم را یکــی از اهــداف مهــم و کلیــدی مــی
داننــد (عالمــه ،1396 ،ص  44الــی  .)57بــا توجــه بــه همیــن مس ـأله ی مهــم و
حیاتــی اســت کــه بســیاری از صاحــب نظــران بــر ایــن بــاور انــد کــه مقــررات جزایــی
تغییــر کنــد تــا مجــازات هــا بتواننــد بــه کارکــرد جدیــد حقــوق جزایــی کــه هــان
اصــاح مجــرم و مبــارزه بــا عوامــل جــرم زا اســت ،جامــه ای عمــل بپوشــاند (آشــوری،
 ،۱۳۸۲ص  .)21از طــرف دیگــر ،میــان زندانــی شــدن مجــرم و منافــع اجتــاع بــه
نوعــی تعــارض وجــود دارد و بهرتیــن قانــون ،قانونــی اســت کــه هــر دو هــدف را مــورد
نظــر قــرار دهــد ،بــه طــوری کــه هــم حقــوق افــراد حفــظ شــود و هــم بــا در نظــر
گرفــن رسعــت و دقــت ،منافــع جامعــه در امــان باشــد (غالمــی ،۱۳۸۵ ،ص .)198
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در ایــن بخــش بــه مــواردی توجــه مــی کنیــم کــه مــی توانــد باعــث اصــاح و زمینــه
ســاز بازگشــت زندانــی هــا بــه اجتــاع گــردد.
گفتار اول :اقارب
مهمرتیــن عنــر در اصــاح زندانیــان ،اقــارب آنــان اســت .اقــارب از ســوی باعــث
مــی گــردد کــه زندانیــان ناامیــد نشــده و روحیــه و اخــاق اجتامعــی خــود از دســت
ندهنــد و از جانــب دیگــر وســیله ای مــی گــردد بــرای حفــظ رابطــه زندانــی بــا
محیــط بیــرون از زنــدان ،تــا هنــگام رهایــی از زنــدان ،شــخص زندانــی احســاس
بیگانگــی بــا محیــط نکــرده و بتوانــد زود بــا آن کنــار بیایــد .بــا توجــه بــه همیــن مزایــا
بــوده اســت کــه قانونگــذار در مــاده  77قانــون زنــدان هــا چنیــن حکــم منوده اســت:
" اشــخاص محکــوم بــه حبــس در محابســی نگهــداری مــی شــوند کــه بــه محــل
ســکونت خانــواده هــای شــان نزدیــک باشــند" .وضعیــت  4تــن از زنــان زندانــی
در والیــت بامیــان مطابــق همیــن مــاده قانونــی اســت ولــی دو تــن دیگــر آنــان کــه
از والیــات دیگــر مــی باشــند ،چنیــن نیســتند .هرچنــد مطابــق فقــره  ،1مــاده 33
قانــون زنــدان هــا ،ایــن دو زن زندانــی حــق دارنــد کــه بــه زنــدان هــای منتقــل شــوند
کــه بــه اقــارب آنــان نزدیــک اســت ولــی ایــن نیــز قابــل ذکــر اســت کــه ایــن دو زن
میلــی بــه ایــن کار ندارنــد و ایــن مــی رســاند کــه زندانــی ســاخنت زنــان تــا چــه حدی
بــر آنــان گــران متــام شــده و آنــان را از جامعــه و خانــواده شــان دور مــی ســازد.
گفتار دوم :آموزش
آمــوزش یکــی از بهرتیــن وســیله هــا و روش هــا بــرای اصــاح مجرمیــن اســت و نیــز
باعــث مــی گــردد کــه در بازگشــت بــه اجتــاع بــرای یــک زندانــی باعــث کســب
شــغل و مقــام گــردد و جامعــه وی را بحیــث یــک عضــو مفیــد و خــوب بپذیــرد.
فقــره  ،1مــاده  22قانــون تنظیــم امــور زنــدان هــا اظهــار مــی دارد " :اداره ،مطابــق
نصــاب تعلیمــی وزارت معــارف بــرای تعلیــم محجوزیــن و محبوســین مکاتــب و مراکــز
آموزشــی را تأســیس مــی منایــد" .امــا آنچــه در بامیــان باعــث دلــردی و دغدغــه
اســت ،ایــن اســت کــه در زنــدان والیــت بامیــان بــرای زنــان زندانــی هیــچ نــوع
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برنامــه و مرکــز آموزشــی وجــود نــدارد .یکــی از زنــان زندانــی زنــدان مذکــور کــه بیــش
از ســه ســال در آنجــا بــوده اســت ،مــی گویــد کــه در ایــن مــدت هیــچ نــوع برنامــه
یــا مرکــز بــرای آمــوزش زنــان زندانــی در زنــدان والیــت بامیــان دایــر نگردیــده اســت.
وجــود چنیــن وضــع باعــث مــی گــردد کــه زنــدان یــک مــکان اصــاح نــه بلکــه النـه
ای بــرای حرفـه یــی تــر شــدن زندانیــان در ارتــکاب جرایــم گــردد و از طرفــی امــکان
بازگشــت آنــان بــه اجتــاع را شــدیدا ً کاهــش مــی دهــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه 4
تــن از زندانیــان زن در زنــدان ذکــر شــده دارای ســواد ابتدایــی مــی باشــند ،اگــر در
بخــش آمــوزش آنــان توجــه جــدی صــورت گیــرد ،امــکان ایــن کــه آنــان بتواننــد بــه
ســواد بهــر و باالتــر دســت یافتــه و بعــد از رهایــی بتواننــد کاری بــرای خــود پیــدا
کننــد و دوبــاره جــذب جامعــه شــوند ،اســت.
گفتار سوم :حرفه و فن
از آنجایــی کــه زنــان زندانــی داخــل زنــدان نیــاز بــه پــول دارنــد و شــاید ایــن نیــاز
شــان توســط افــراد دیگــر بــرآورده نگــردد و نیــز بــا توجــه بــه ایــن کــه بعــد از رهایــی
از زنــدان ،امــکان ایــن کــه زنــان زندانــی بتواننــد در محیــط هــای جمعــی زود شــغل
و کار بــه دســت آورنــد ،کــم اســت و نیــز بــا در نظــر گرفــن ایــن نکتــه کــه عــدم
اســتعانت مالــی و روبــرو شــدن بــا مســائل و مشــکالت مالــی مــی توانــد باعــث گــردد
کــه ایــن هــا دوبــاره بــه زنــدان کشــانیده شــود ،اهمیــت آموخــن حرفــه بــرای زنــان
زندانــی کامـاً روشــن مــی گــردد .آموخــن حرفــه باعــث مــی گــردد کــه زنــان زندانی
بتواننــد خــود شــان نیازهــای مالــی خــود را مرفــوع ســاخته و نیــاز بــه کــس دیگــری
نداشــته باشــند و از طــرف دیگــر ،بعــد از رهایــی از زنــدان مــی تواننــد خــود شــان بــه
مشــاغل آزاد رو آورنــد و بــدون دغدغـه ای ایــن کــه آیــا جامعــه آنــان را مــی پذیــرد یــا
خیــر ،در جمــع مــی تواننــد کار کننــد یــا نــه ،و دیگــر مســایل ،بــه تنهایــی دســت
بــه کار شــده و چرخــه ای زندگــی خــود را بچرخاننــد .بــا توجــه بــه اهمیــت همیــن
موضوعــات بــوده کــه قانونگــذار در فقــره  ،3مــاده  24قانــون تنظیــم امــور زنــدان
هــا ،بیــان داشــته اســت" :اداره مکلــف اســت مراکــز حرفــه آمــوزی را بــه منظــور
آمــوزش زندانیــان ایجــاد منایــد تــا زندانیــان بعــد از رهایــی بتواننــد جــذب بــازار کار
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گردنــد یــا خــود بــه ایجــاد حرفــه هــای کوچــک اقــدام مناینــد" .امــا متأســفانه چنیــن
مراکــزی تــا هنــوز بــرای زنــان زندانــی زنــدان والیــت بامیــان ایجــاد نگردیــده اســت
و آنــان هیــچ نــوع آمــوزش حرفــه ای را تجربــه نکــرده انــد .بــا توجــه بــه ایــن مســئاله
باعــث خــود کفایــی زنــان و بــه تبــع آن باعــث کاهــش امــکان بازگشــت زنــان زندانــی
بــه زنــدان و نیــز ارتــکاب جرایــم مــی گــردد.
گفتار چهارم :کار و شغل
کار و اشــتغال نــه تنهــا باعــث آن مــی گــردد کــه روحیــه ای زندانــی بــاال رفتــه و
اعتــاد بــه نفــس آن افزایــش یابــد بلکــه باعــث اســتقالل مالــی وی شــده و مــی
توانــد وی را از تکــرار ارتــکاب جرایــم بــاز دارد .ایــن امــر باالخــص در زنــان زندانــی
مهمــر اســت چــون آنــان نســبت بــه آینــده خیلــی خوشــبین نبــوده و آن را خــوب
منــی بیننــد 1.در چنیــن وضعیتــی اگــر آنــان دارای شــغل و کار شــوند و درآمــد
داشــته باشــند یــا زمینــه ای بــرای شــان فراهــم شــود ،واضــح اســت کــه تأثیــر مثبــت
داشــته و باعــث مــی گــردد آن هــا بــه آینــده امیــدوار شــوند و دنیــا را خیلــی تنــگ
و تاریــک نبیننــد .بــا مدنظــر گرفــن همیــن مســائل بــوده اســت کــه قانونگــذار در
فقــرات  1و  ،2مــاده  24قانــون زنــدان هــا بیــان داشــته اســت:
 .1اداره محبــس بــه منظــور اصــاح محبوســین ،زمینــه اشــتغال را بــرای آن هــا
فراهــم مــی منایــد.
 .2محبوســین مــی تواننــد در کارخانــه هــای تولیــدی ،صنعتــی و زراعتــی داخــل
زنــدان هــا یــا بیــرون از آن مشــغول بــه کار شــوند و یــا در مراکــز آمــوزش حرفــه ،ثبــت
نــام مناینــد".
همچنــان در فقــره  ،1مــاده  60قانــون مذکــور چنیــن حکــم منــوده اســت " :اداره
مکلــف اســت بــه منظــور اشــتغال محبوســین کارگاه هــا و کارخانــه هــای تولیــدی،
صنعتــی و زراعتــی را در ســاحه زنــدان هــا ایجــاد منایــد" .البتــه ایــن نکتــه نیــز
قابــل ذکــر اســت کــه قانــون بــرای اشــتغال زندانیــان بعضــی رشایــط را نیــز پیــش
 .1دو تــن از زنــان زندانــی از میــان شــش تــن ،کام ـاً بــی رسپرســت بــوده و آینــده شــان معلــوم
نیســت؛ نــه شــوهر دارنــد ،نــه فرزنــد و نــه هــم خانــواده.
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بینــی کــرده اســت کــه مهمرتیــن آن در بندهــای  4و  ،5فقــره  ،1مــاده  61قانــون
زنــدان هــا بیــان شــده اســت -4" :عــدم محکومیــت محبــوس بــه حبــس کمــر از
یــک ســال -5 .عــدم محکومیــت محبــوس بــه جرایــم نســل کشــی ،ضــد بــری و
جنگــی" .زنــان زندانــی در زنــدان والیــت بامیــان هیــچ یــک بــه جرایــم منــدرج بنــد
 ،5فقــره  ،1مــاده  61قانــون مذکــور محکــوم نبــوده و بــه اســتثنای یــک زندانــی،
مابقــی همــه بــه بیــش از یــک ســال حبــس محکــوم شــده انــد و واجــد رشایــط کار
مــی باشــند و همــه ای آنهــا میــل بــه کار نیــز دارنــد ولــی متأســفانه نــه زمینــه ای
کار بــرای آنــان فراهــم مــی شــود و نــه هــم زمینــه ای آمــوزش حرفــه .در صورتــی کــه
در محبــس والیــت بامیــان امــکان ایجــاد کارگاه هــا نیســت و یــا در بخــش زنــان بــه
حرفــه نیســت ،مطابــق حکــم بنــد  ،4فقــره  ،1مــاده  59قانــون زنــدان هــا ،اداره بایــد
زنــان را بــه بیــرون از زنــدان انتقــال داده و زمینــه ای کار را بــرای آنــان فراهــم منایــد
و نیــز مطابــق نــص بنــد  ،3فقــره  ،1مــاده  61قانــون مذکــور زنــان زندانــی شــاغل
بایــد دســت مــزد نیــز دریافــت مناینــد .واضــح اســت کــه دریافــت مــزد بــه آنــان
کمــک شــایان توجــه منــوده و مــی توانــد وضعیــت آنــان را تــا حــد قابــل مالحظــه
ای تغییــر دهــد.
گفتار پنجم :رخصتی
یکــی از حقــوق مســلم زندانیــان ،رخصتــی اســت .رخصتــی نــه تنهــا باعــث آن مــی
گــردد کــه زندانــی رابطــه اش را بــا دنیــای بیــرون باالخــص خانــواده خــود ،حفــظ
منایــد بلکــه یــک محــرک خوبــی اســت بــرای آنــان تــا از تکــرار جرایــم منــرف شــده
و تصمیــم بــه آغــاز یــک زندگــی عــادی و طبیعــی بگیرنــد و زمینــه ســاز اصــاح آنــان
گــردد .بــا عنایــت بــه همیــن مســائل بــوده اســت کــه قانــون زنــدان هــا در فقــره ،1
مــاده  21خویــش در ایــن مــورد چنیــن حکــم منــوده اســت" :بــه منظــور حفــظ بهــر
روابــط فامیلــی بــرای محجوزیــن و محبوســین بــا نظرداشــت حــاالت ،الــی مــدت
بیســت روز در یــک ســال رخصــت داده مــی شــود .محکومیــن جــرم جنایــت از ایــن
حکــم مســتثنی مــی باشــند" .بــا توجــه بــه ایــن مســئاله و نیــز بــا درنظــر گرفــن
ایــن کــه فقــط  1تــن از زندانیــان زن در زنــدان والیــت بامیــان بــه جــرم جنایــت
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زندانــی اســت ،مــی تــوان گفــت کــه زنــان زندانــی ایــن زنــدان مــی تواننــد از ایــن
حــق قانونــی خــود مســتفید شــوند امــا پرســونل ایــن بخــش مدعــی اســت کــه زنــان
زندانــی خــود مایــل بــه اخــذ رخصتــی نبــوده و منــی خواهنــد زنــدان را تــرک کننــد.
کــه در ایــن صــورت مطابــق نــص فقــره  2هــان مــاده بایــد ایــن مــدت ( 20روز در
ســال) از مــدت زنــدان آنــان کاســته شــود .قابــل ذکــر اســت کــه قانــون محابــس و
توقیــف خانــه هــا ،در فقــره  ،2مــاده  37خویــش بــه ســارنوال صالحیــت داده بــود
کــه در صــورت مریضــی خطرنــاک و یــا وفــات یکــی از اقــارب زندانــی ،زندانــی را
الــی مــدت  7روز تعطیلــی بدهــد ولــی در قانــون جدیــد (قانــون تنظیــم امــور زنــدان
هــا) ایــن بخــش حــذف گردیــده و زندانیــان فقــط هــان  20روز رخصتــی در ســال
را دارنــد.
نتیجه گیری
زنــان زندانــی در زنــدان والیــت بامیــان در مجمــوع از محیــط و پرســونل ایــن
زنــدان راضــی بــوده و مشــکل خاصــی ندارنــد امــا در مقابــل از عرضــه خدمــات،
باالخــص خدمــات آموزشــی و حرفــوی کامـاً ناراضــی بــوده و بــرای آنــان هیــچ یــک
از خدمــات عرضــه نشــده اســت .همــه زندانیــان زن از مســاحت ،روشــنی و نظافــت
محیــط خویــش راضــی بــوده و دارای بســر خــواب هــای جداگانــه نیــز مــی باشــند
امــا از نبــود وســایل تهویــه ،امکانــات ورزشــی و نیــز عــدم موجودیــت کودکســتان
شــکایت دارنــد .همــه زنــان ایــن زنــدان یــک جــا نگهــداری مــی شــوند و بطــور 24
ســاعته حــق دارنــد در فضــای آزاد گشــت و گــذار مناینــد.
از خدمــات صحــی و نیــز پرســونل ایــن بخــش زنــدان والیــت بامیــان رضایــت کامــل
داشــته و مــی گوینــد کــه در صــورت عــدم تــداوی در داخــل زنــدان ،توســط موتــر
بــه شــفاخانه انتقــال داده شــده و مــورد تــداوی قــرار مــی گیرنــد .امــا از غــذای کــه
در زنــدان بــه آنــان داده مــی شــود ،ناراضــی بــوده و  2تــن از آنــان وضعیــت غــذا را
بســیار بــد مــی داننــد .بخــش زنــان زنــدان والیــت بامیــان توســط زنــان اداره شــده
و متــام زندانیــان زن از طــرز برخــورد آنــان رضایــت کامــل داشــته و هیــچ مشــکلی
در ایــن مــورد ندارنــد.
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دو تــن از زندانیــان زن زنــدان والیــت بامیــان از والیــات دیگــر مــی باشــند و به همین
خاطــر اقــارب شــان در بامیــان نیســت .هــر چنــد آنــان قانونـاً حــق دارنــد کــه خــود
را از زنــدان بامیــان بــه زنــدان والیــات خــود شــان انتقــال دهنــد امــا آنــان عالقـهی
بــه امــر ایــن ندارنــد و مــی خواهنــد در همیــن زنــدان مباننــد و نیــز زنــان زندانــی از
حــق رخصتــی خــود اســتفاده نکــرده و مــی گوینــد کــه منــی تواننــد بــه ســادگی و
بــدون مشــکل بــه خانــواده و میــان اقــارب و جامعــه بــر گردنــد و ایــن مــی رســاند کــه
تــا چــه حــد بایــد بــرای بازگشــت آنــان بــه خانــواده و جامعــه و پذیرفتــه شــدن شــان
زمینــه ســازی صــورت گیــرد و کار شــود .خدمــات آموزشــی در زنــدان والیــت بامیــان
بــرای زنــان زندانــی ارائــه نشــده و هیــچ کــدام آنــان از ایــن وضــع رضایــت ندارنــد و
عــاوه بــر آن در بخــش آمــوزش هــای حرفــوی نیــز کاری صــورت نگرفتــه و آنــان هیــچ
نــوع حرفـه ای را نیاموختــه انــد .مزیــد بــر آن کــه حتــی زمینــه اینکــه آنــان از حرفــه
ای کــه دارنــد اســتفاده کننــد و کار انجــام داده و محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضــه
دارنــد نیــز فراهــم نشــده و حــق قانونــی آنــان نقــض شــده اســت.
در مجمــوع وضعیــت زنــان زندانــی در بخــش زنــان زنــدان والیــت بامیــان رضایــت و
قناعــت بخــش بــوده و آنــان از زنــدان و پرســونل آن راضــی انــد و بــرای بهــر شــدن
وضعیــت آنــان بایــد در بخــش هــای ورزشــی ،آموزشــی ،حرفــوی و زمینــه هــای کاری
فعالیــت هایــی صــورت گیــرد و ایــن امکانــات بــرای شــان فراهــم شــود و نیــز ایــن کــه
بــرای بازگشــت آنــان بــه خانــواده هــای شــان و نیــز اجتــاع بایــد اقدامــات جــدی،
مؤثــر و فــوری روی دســت گرفتــه شــود.
پیشنهادات
 .1فراهم کردن زمینه ای آموزش و تعلیم در زندان.
 .2فراهم کردن زمینه ای فرا گرفنت حرفه و کسب.
 .3فراهم شدن زمینه ای کار در داخل و یا خارج از زندان.
 .4ایجاد کودکستان و حامیت از زنان زندانی که اطفال دارند.
 .5حامیت و توجه قانونی به زنان زندانی.
 .6همــکاری نهادهــای عدلــی و قضایــی ،اجتامعــی و جامعــه مدنــی بــرای بازگشــت
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زنــان بعــد از رهایــی بــه خانــواده هــای شــان و اجتــاع.
 .7کاهــش مجــازات حبــس بــرای زنــان و بدیــل هــای حبــس در نظــر گرفتــه شــود
تــا امــکان بازگشــت آنــان بــه جامعــه آمــاده شــده و مجبــور بــه مجــرم مانــدن نگردنــد.
منابع
الف) کتب و مقاالت
 .1آریائــی ،ســحر ،بررســی کارکردهــای کمیســیون عالــی منــع خشــونت علیــه زن
(مقالــه) ،راه حــل هــا بــرای کاهــش ،جلوگیــری و محــو خشــونت علیــه زنــان در
افغانســتان (مجموعــه مقــاالت) ،کابــل .1394 ،نــارش :موسســه مشــارکت ملــی
افغانســتان.
 .2آشــوری ،محمــد ،جایگزیــن هــای زنــدان یــا مجــازات هــای بینابیــن ،تهــران،
 .1382نــر گرایــش.
 .3بختیــاری ،محمــد ارشف ،بررســی معاین ـهی دوشــبزگی و پیامدهــای آن از نظــر
فقــه ،حقــوق و علــم طــب ،چــاپ ســوم ،کابــل .1397 ،نــر واژه.
 .4رحامنــی ،شــگوفه ،مطالعــه خانــه هــای امــن در افغانســتان (مقالــه) ،راه حــل
هــا بــرای کاهــش ،جلوگیــری و محــو خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان (مجموعــه
مقــاالت) ،کابــل .1394 ،نــارش :موسســه مشــارکت ملــی افغانســتان.
 .5صانعــی ،پرویــز ،حقــوق جــزای عمومــی ،تهــران .1388 ،انتشــارات طــرح نــو،
چ .2
 .6عالمــه ،غــام حیــدر ،حقــوق جــزای عمومــی افغانســتان ،چــاپ ســوم ،کابــل،
 .1396انتشــارات دانشــگاه ابــن ســینا.
 .7غالمی ،حسین ،مبانی حقوق و عدالت جزائی در افغانستان ،کابل.1385 ،
 .8قربان نیا ،نارص ،تأمل در فقه؛ تحول در حقوق ،تهران .1392 ،نرش میزان.
ب) قوانین
 .1قانــون اجــراآت جزایــی ،جریــده رســمی ،منــر مسلســل ،1132 :مــورخ  15ثــور
 .1393کابــل ،وزارت عدلیــه.
 .2قانــون تنظیــم امــور زنــدان هــا ،جریــده رســمی ،منــر مسلســل ،1375 :مــورخ
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 28حمــل  .1399کابــل ،وزارت عدلیــه.
 .3قانــون محابــس و توقیــف خانــه هــا ،جریــده رســمی ،منــر مسلســل،923 :
مــورخ  10رسطــان .1386 ،کابــل ،وزارت عدلیــه.
 .4قانــون منــع خشــونت علیــه زن ،جریــده رســمی ،منــر مسلســل ،989 :مــورخ
 10اســد  .1388کابــل ،وزارت عدلیــه.
 .5کــد جــزا ،جریــده رســمی ،منــر مسلســل ،1260 :مــورخ  25ثــور  .1396کابــل،
وزارت عدلیه.

کرونا و گراف خشونت در بامیان
چکیده
خشــونت علیــه زنــان نوعــی تبعیــض و نقــض حقــوق
بــری آنهــا اســت .بایــد متذکــر شــد کــه خشــونت
پدیــده ای اســت کــه در هــر جامعــه و کشــوری وجــود
دارد .در افغانســتان ،در هــر خانــه ،زنــان و دخــران
زیــادی قربانــی انــواع خشــونت هــا هســتند کــه والیــت
بامیــان نیــز از ایــن پدیــده ای ناپســند و غیــر اخالقــی
مســتثنی منــی باشــد.
بایــد متذکــر شــد کــه گــراف خشــونت علیــه زنــان در
ســال  ۱۳۹۹هــم زمــان بــا انتشــار ویــروس کرونــا (کوید-
 )۱۹در رسارس افغانســتان بــه اوج خــود رســید کــه در
ایــن زمینــه ،در والیــت بامیــان بــه دلیــل وضــع قرنطینــه
از ســوی دولــت خشــونت علیــه زنــان افزایــش قابــل
مالحظــه ای یافــت .بــه اســاس آمارهــای ارائــه شــده از
ســوی نهادهــای دولتــی ،ماننــد؛ ریاســت امــور زنــان و
کمســیون حقــوق بــر و مصاحبــه ای کــه بــا اســاتید
دانشــگاه ،ســارنواالن ،وکالی مدافــع ،جامعــه ای مدنــی
و افــراد عــادی جامعــه صــورت گرفتــه اســت؛ نشــان مــی
دهــد کــه در ایــن مــدت دهــا مــورد قضیــه ای خشــونت
در برابــر زنــان و اطفــال بــه ثبــت رســیده اســت.
ایــن درحالــی اســت ،کــه ایــن آمــار در ســال گذشــته بــه
مراتــب کمــر بــوده اســت .تعــداد قضایــای واقعــی بــه
مراتــب بیشــر از ایــن اســت .زیــرا ،وضــع محدودیتهــا
و تغییــر رژیــم کاری ادارات در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا

 .1حــواگل نظــری متولــد
ســال  ۱۳۷۹دانــش آموختـهای
دانشــکده رشعیــات دانشــگاه
بامیــان اســت .خانــم نظــری
یکــی از اشــراک کننــده هــای
کلینیــک حقوقــی و محکمــه
متثیلــی حقــوق بــر و محــو
خشــونت در ســال  ۲۰۲۰در
م ٔوسســه حقــوق بــر و محــو
خشــونت بــوده اســت.
 .2پرویــن متولــد ســال 1375
دانــش آموختــه ای دیپارمتنــت
قضــا و ســارنوالی دانشــکده
حقــوق داشــنگاه بامیــکا-
والیــت بامیــان اســت .خانــم
عطایــی یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق
بــر و محــو خشــونت بــوده
اســت .او بــه مــدت یکســال
معلــم ســواد آمــوزی بــوده
وهمچنــان در بیــن ســال هــای
1396الــی  1397مســئولیت
بــورد مشــورتی توامننــد ســازی
زنــان را در ولســوالی شــیرب بــه
عهــده داشــته اســت.
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ســبب شــد تــا بســیاری از خانــم هــای کــه مــورد خشــونت در ایــن مــدت قــرار گرفتــه
انــد نتواننــد شــکایت هــای شــان را ثبــت کننــد .در جریــان انتشــار ویــروس کرونــا
در بامیــان ،عوامــل اقتصــادی ،تأثیــرات روانــی بیــاری کویــد ،۱۹-بیــکاری ،فقــر ،از
دســت دادن کار روز مــزد ،عــدم دسرتســی مناســب بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی و
بلنــد رفــن قیمــت هــای مــواد غذایــی ســبب افزایــش خشــونت هــا علیــه زنــان شــده
اســت .یکــی از عوامــل دیگــر خشــونت ایــن بــود کــه بــه مــدت کوتاهــی ،دولــت در
ســاحات محــدود اقــدام بــه توزیــع نــان خشــک بــرای خانــواده هــای فقیــر منــود.
امــا متأســفانه رونــد توزیــع ناعادالنــه ،منازعــات زیــادی را بیــن اهالــی قریــه هــا بــه
وجــود آورد .در ایــن گونــه منازعــات در میــان خانــواده هــا زنــان و اطفــال بیشــرین
قربانــی ایــن خشــونت هــا بــوده اســت.
بنابرایــن بایــد متذکــر شــد کــه در ایــن تحقیــق کــه بــه دو شــیوه ای میدانــی و
کتابخانــه ای انجــام شــده اســت ،بــه بررســی شــیوع ویــروس کرونــا و رابطــه آن بــا
خشــونت علیــه زنــان پرداختــه شــده اســت ،کــه در ایــن مقالــه بــه بحــث مــی گیریــم.
واژگان کلیدی :زنان ،خشونت ،کرونا
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مقدمه
خشــونت در هــر جامعــه بــه عنــوان یــک رویکــرد اجتامعــی داری ریشــه ی بســیار
طوالنــی اســت.عموم اندیشــمندان معتقــد انــد کــه از هنگامــیکــه انســان بــه
زندگــی اجتامعــی روی آورده اســت ،بــرای ادامــه حیــات ،بقــا و تکامــل خویــش
همــواره در تضــاد و خشــونت بــوده اســت .کــه ایــن خشــونت هــا در کوچکرتیــن
نظــام اجتامعــی کــه عبــارت از خانــواده اســت تــا ســطح کالن جامعــه اتفــاق مــی
افتنــد .در ایــن اواخــر انتشــار ویــروس همــه گیــر و کشــنده ای کرونــا هامنطــوری
کــه کشــورهای بــزرگ جهــان را بــه زانــو درآورد ،افغانســتان نیــز از آن مصـ ٔوون منانــد،
و در هــر گوشــه و کنــار افغانســتان جــان هــای زیــادی را گرفــت و خانــه هــای
زیــادی را ویــران کــرد .همــه گیــر شــدن ایــن ویــروس در والیــت بامیــان مشــکالت
صحــی ناشــی از ویــروس کرونــا ،مشــکالت اقتصــادی ،اجتامعــی و خانــواده گــی را
بــرای مــردم بــه جــا گذاشــت .بــا انتشــار ویــروس کویــد ،۱۹-خشــونت علیــه زنــان
و دخــران در جریــان قرنطینــه در بامیــان نســبت بــه ســال هــای قبــل بــه مراتــب
بیشــر شــد .زنــان ،اطفــال و نوجوانــان قربانــی ایــن نــوع خشــونت هــا از ســوی
شــوهران ،پــدران و برادرشــان بــوده انــد .تأثیــرات روانــی ویــروس کویــد ،۱۹-بلنــد
رفــن قیمــت موادغذایــی ،بیــکاری کســبه کاران واز دســت دادن مشــاغل آنهــای
کــه کارگــر عــادی جامعــه بودنــد ،از جملــه عوامــل عمــده خشــونت هــا علیــه زنــان
در ایــن والیــت بــوده اســت.
ایــن مقالــه تحقیقــی کتابخانــه ای و میدانــی در دو مبحــث ترتیــب گردیــده کــه
مبحــث اول آن مفاهیــم و کلیــات ،و مبحــث دوم آن بــه تجزیــهوتحلیــل داده هــا
و یافتــههــای تحقیــق پرداختــه اســت و بعــدا نتیجــهگیــری و پیشــنهادات مطــرح
شــده اســت.
مبحث اول :مفاهیم و کلیات تحقیق
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :خشونت و انواع آن
هرعمــل عمــدی کــه بــر زندگــی و جســم اثــر مخــرب داشــته باشــد و یــا اعــال
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محدودیــت بــر انســان بــه گونــه ای کــه مانــع رشــد اســتعداد هــا و یــا حرفــه و
تخصــص وی گــردد و یــا رفتــار و برخــورد بــا انســان بــه عنــوان یــک شــی یــا حیــوان؛
تخطــی از حرمــت و کرامــت انســان .بــه عبــارت دیگــر «خشــونت یعنــی هــر اقــدام
خشــن متکــی بــر جنســیب اســت کــه منجــر بــه آســیب یــا رنــج جســمی ،جنســی یــا
روانــی نســبت بــه زنــان ،از جملــه تهدیــد انجــام چنیــن اعاملــی ،محرومیــت اجبــاری
یــا خــود رسانــه از آزادی ،چــه در زندگــی عمومــی یــا خصوصــی شــده یــا احتــال
دارد منجــر شــود» (علــوی ،۱۳۸۸ ،ص  .)۱۰۳بایــد متذکــر شــد کــه خشــونت علیــه
زنــان انــواع و اقســام زیــادی دارد کــه در اینجــا بــه ذکــر بعضــی از انــواع مشــهور
شــان بســنده مــی شــود ،امــا محــدود بــه آنهــا نیســت.
الــف) خشــونت جســمی ،جنســی و روانــی کــه در خانــواده انجــام شــود ،از جملــه
کتــک زدن ،ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان مؤنــث در خانــواده یــا خشــونت
مربــوط بــه جهیزیــه ،برقــراری روابــط جنســی اجبــاری در زندگــی زناشــویی ،ختنــه
زنــان و ســایر روش هــای ســنتی زیانبــار برای زنــان ،خشــونت در خــارج از چهارچوب
ازدواج و خشــونت ناشــی از بهــره کشــی.
ب) خشــونت جســمی ،جنســی و روانــی کــه درجامعــه رخ مــی دهــد از جملــه تجاوز،
ســوء اســتفاده از آزار و اعــراب جنســی در محــل کار ،در مؤسســات آموزشــی و هــر
جــای دیگــر ،قاچــاق زنــان و فحاشــی اجبــاری.
ج) خشــونت جســمی ،جنســی و روانــی بــه وســیله دولــت یــا ناشــی از اغــاض
دولــت ،کــه در هــر جــا رخ مــی دهــد( .اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زن،۱۹۹۳ ،
مــواد )۲-۱
گفتار دوم :ویروس کوید  ۱۹-و رابطه ای آن با خشونت
ویــروس کرونــا از خانــواده ای بــزرگ ویــروس هــا مــی باشــد کــه مــی توانــد باعــث
مریضــی در حیوانــات و انســانها گــردد .در انســان هــا چندیــن نــوع ویــروس کرونــا
شناســایی شــده اســت کــه مــی توانــد باعــث عفونــت هــای تنفســی از یــک زکام
عــادی تــا بیــاری هــای شــدیدتری ،چــون ســندرم تنفســی خــاور میانــه (مــرس)
و ســندرم حــاد ننفســی (ســارس) گردنــد .تــازه تریــن نــوع کشــف باعــث بیــاری
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کویــد ۱۹1-مــی گــردد .کویــد ۱۹-بیــاری عفونــی مــی باشــد کــه از اثــر تــازه تریــن
ویــروس کرونــای کشــف شــده بوجــود آمــده اســت .ایــن ویــروس و بیــاری جدیــد،
پیــش از آغــاز شــیوع آن در شــهر وهــان چیــن در دســامرب  ۲۰۱۹شــناخته شــده بــود.
)(www.unmissions.org

دکرتجــورج هــو ،2روان شــناس بالینــی بیامرســتان پودونــگ یونایتیــد شــانگهای چین
مــی گویــد« :هنــگام رویــا رویــی بــا چنیــن بحــران هــای تــرس و اضطــراب پدیــده ای
بســیار رایــج و معمــول اســت .ایــن تــرس و نگرانــی هنگامــی کــه بیــاری ،جــان مــا
را تهدیــد مــی کنــد و یــا زمانــی کــه احتــال ناقــل بــودن نزدیــکان و عزیــزان مــا بــه
ویــروس متصــور اســت ،مــی توانــد تأثیــرات منفــی فزاینــده ای بــر زندگــی ما بگــذارد».
)(www.bbc.com/persian/magasine

ویــروس کویــد  ،۱۹-آســیب هــای زیــادی در زمینــه اقتصــادی ،اجتامعــی و خانوادگــی
بــه بــار آورده اســت .کــه یکــی از مهمرتیــن آنهــا افزایــش خشــونت هــای خانگــی مــی
باشــد .هــرگاه در مــورد خشــونت هــای خانگــی صحبــت بــه میــان مــی آیــد ،افــراد بــه
رسعــت بــه صدمــات جســمی فکــر مــی کننــد ،در حالــی کــه در بســیاری از خشــونت
هــای خانگــی فــرد دچــار خشــونت جنســی و روانــی مــی گــردد .در اکــر کشــورها بــرای
کنــرول ویــروس کرونــا ،پیشــنهاد شــده اســت تــا مــردم در خانــه هــای شــان بــه رس
بربنــد .و همیــن مس ـأله باعــث ایجــاد تنــش هــای خانوادگــی شــده اســت .از طــرف
دیگــر ،افــرادی کــه در کنــار تــرس و اضطــراب از آلــوده شــدن بــه وســیله ای ایــن ویروس
از مشــکالت اقتصــادی بــه عــدم فعالیــت هــای کاری رنــج مــی برنــد ،فشــار زیــادی را
متحمــل مــی شــوند و همیــن مسـأله باعــث مــی شــود تــا آســتانه ای تحمــل آنهــا پایین
آمــده و رفتارهــای خشــونت آمیــز افزایــش پیــدا کنــد .بســیاری از زوجیــن بــه دلیل مدت
زمــان طوالنــی تــری کــه در کنــار یکدیگــر بــه رس مــی برنــد و نداشــن زمــان فــردی
بــرای خــود و عــدم آگاهــی نســبت بــه مهــارت هــای زناشــویی بیــش از ســایرین دچــار
تنــش مــی گردنــد و گاهــی ایــن تنــش هــا بــه خشــونت مــی انجامنــد و البته بســیاری از
قربانیــان ایــن تنــش هــا زنــان و دخــران جــوان هســتند.
)(www.alef.ir/news

1. COVID-19
2. Gorge ho
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مبحث دوم :یافته های تحقیق
این مبحث در چهار گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :مشخصات مصاحبه شونده ها
ایــن تحقیــق بــه دو روش کتابخانــه ای و میدانــی انجــام شــده اســت ،در بخــش
میدانــی همــرای ۲۰نفــر مســئووالن ادارات ،فعالیــن مدنــی ،ســارنوال منــع
خشــونت ،وکیــل مدافــع و شــهرواندان عــادی مصاحبــه صــورت گرفتــه اســت.
از ایــن میــان ( )۳نفــر درجــه ای تحصیــات ماســری )۲( ،نفــر درجــه ای
تحصیــات لیســانس )۹( ،نفــر دارای ســواد ابتدایــی و ( )۶نفــر بــی ســواد بــوده
انــد .مصاحبــه شــونده هــا  ۱۵نفــر مــرد و  ۵نفــر زن ،بــا ســنین بیــن  ۱۸الــی
بیشــر از  ۵۰ســال بــوده انــد.
 - 1مشخصات مصاحبه شونده ها (گراف )۱
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گفتار دوم :کرونا عامل خشونت علیه زنان
در کشــور فقیــر و جنــگ زده ای افغانســتان کــه از ســوی اکــر مــردان یــا بیکارنــد و
یــا در آمــد ناچیــز دارنــد و از ســوی دیگــر هزینــه ای زندگــی بســیار بــاال و خانــواده
هــا نیــز پــر جمعیــت انــد ،تأمیــن معیشــت خانــواده دشــوار اســت (بنیــاد اندیشــه،
 ،۱۳۹۵ص  .)۵۰۴افــرادی کــه در کنــار تــرس و اضطــراب از آلــوده شــدن بــه
وســیله ایــن ویــروس از مشــکالت اقتصــادی بــه عــدم فعالیــت هــای کاری رنــج مــی
برنــد ،فشــار زیــادی را متحمــل مــی شــوند و همیــن مس ـأله باعــث مــی شــود تــا
ســطح تحمــل آنهــا پاییــن آمــده و رفتارهــای خشــونت آمیــز افزایــش پیــدا مــی کنــد
( .)www.alef.ir/newsدر والیــت بامیــان نیــز بــا شــیوع ویــروس کرونــا و افزایــش
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آمــار بیــکاری ،ســطح پاییــن آگاهــی از حقــوق و مســؤولیت هــای خانوادگــی و
فقــر؛ آمــار خشــونت هــا از جملــه لــت وکــوب زنــان ،تهدیــد ،تخویــف و مــوارد طــاق
افزایــش یافــت( .مصاحبــه بــا پوهنــدوی محمدرضــا ابراهیــم ،معــاون امــور محصــان
دانشــگاه بامیــان)
در ایــن گونــه مــوارد دولــت بایــد بیشــر از پیــش بــه تحمیــل حکــم قانــون اساســی
در حامیــت از خانــواده هــا اقــدام منایــد .تــا ایــن رکــن اساســی جامعــه بــه محــور
خشــونت ورزی مبــدل نشــود .مــاده  ۵۴قانــون اساســی دولــت را بــه حامیــت از
خانــواده هــا مکلــف ســاخته اســت« .خانــواده رکــن اساســی جامعــه را تشــکیل مــی
دهــد و مــورد حامیــت دولــت قــرار دارد .دولــت بــه منظــور تأمیــن ســامت جســمی
و روحــی خانــواده ،باالخــص طفــل و مــادر ،تربیــت اطفــال و بــرای از بیــن بــردن
رســوم مغایــر بــا احــکام دیــن مقــدس اســام تدابیــر الزم اتخــاذ مــی منایــد»( .قانــون
اساســی ،۱۳۸۲ ،مــاده )۵۴
امــا بایــد اظهــار داشــت کــه در والیــت بامیــان کمــک هــای الزم بــرای خانــواده
هــای فقیــر ازســوی دولــت صــورت نگرفتــه ،تشــدید فقــر و بیــکاری از یــک طــرف،
فشــارهای روانــی و اضطــراب شــیوع ویــروس کرونــا از ســوی دیگــر ،ســبب شــد کــه
منازعــات خانوادگــی بیشــر شــود و اکــر قربانیــان ایــن گونــه منازعــات ،متأســفانه
زنــان و دخــران جــوان بــوده انــد( .مصاحبــه بــا محــرم اســاعیل ذکــی ،مســئول
شــبکه جامعــه مدنــی و حقــوق بــر در زون مرکــزی)
در یــک مقایســه کلــی از تأثیــرات کرونــا در افزایــش خشــونت مــی تــوان گفــت کــه در
طــی دوازده مــاه ،ســال  ۱۳۸۸بــه تعــداد  ۱۶۱مــورد خشــونت علیــه زنــان در والیــت
بامیــان بــه ثبــت رســیده اســت .امــا در ســال  ۱۳۹۹کــه بــا انتشــار همــه گیــر ویــروس
کرونــا همــراه بــود تنهــا در شــش مــاه اول ســال ۱۷۲ ،مــورد خشــونت علیــه زنــان بــه
ثبــت رســیده اســت .از میــان انــواع خشــونت ،لــت و کــوب بیشــرین آمــار را داشــته
اســت (مصاحبــه بــا محرتمــه حکیمــه علیــزاده ،آمــر بخــش حامیــت از زنان کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر -دفــر ســاحوی بامیــان) .خشــونت هــا در خانــواده هــای کــه
دارای اشــخاص معتــاد هســتند و همچنــان در خانــواده هــای بســیار فقیــری کــه از راه
مــزدور کاری تأمیــن معیشــت مــی مناینــد ،بیشــر بــه وقــوع پیوســته اســت( .مصاحبه
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بــا محرتمــه ذکیــه رضایــی ،رئیــس امــور زنــان والیــت بامیــان).
«حامیــت مجنــی علیهــای خشــونت (زن متــرر) یــا معــروض بــه خشــونت و تعقیــب
عدلــی مرتکــب جــرم خشــونت» (قانــون منــع خشــونت علیــه زن ،۱۳۸۸ ،مــاده .)۲
از اهــداف عمــده ای قانــون منــع خشــونت مــی باشــد .لــذا ســارنوالی هــا مکلفیــت
دارنــد کــه مطابــق قانــون ،بــه قضایــای خشــونت رســیدگی مناینــد .ســارانولی منــع
خشــونت بامیــان نیــز بــا تبعیــت از حکــم قانــون بــا وجــود شــیوع ویــروس کرونــا بــه
قضایــای خشــونت علیــه زن رســیدگی منــوده اســت .رونــد رســیدگی بــه دوســیه
هــای خشــونت در ســال  ۱۳۹۹خصوصـاً در شــش مــاه اول ســال نشــان مــی دهــد
کــه جرایــم خشــونت علیــه زنــان بــه طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش یافتــه اســت.
(مصاحبــه بــا ســارنوال هــال الدیــن هــال ،ســارنوال منــع خشــونت علیــه زن و
اطفــال والیــت بامیــان).
گفتار سوم :انواع خشونت
خشــونت انــواع متعــددی دارد کــه از فریادهــای نــا بــه هنجــار ،بدگویــی ها و دشــنام
هــا ،تعرضــات خفیــف ،فشــارهای جســانی ،مامنعــت افــراد از ادامــه ای کار و امثال
آن گرفتــه شــده اســت کــه بــه صــورت مســائل عــادی و روزمــره زندگــی درآمــده انــد
تــا قتــل ،دزدی ،کشــتار و ســایر اعــال خشــونت آمیــز بــزرگ کــه بــر متــام زوایــای
زنــده گــی اجتامعــی ســایه انداختــه و زندگــی نیــز جنبــه ای خشــونت آمیــز بــه خــود
گرفتــه اســت .خشــونت بــر اســاس موضــوع مــی توانــد جســمی ،جنســی ،روانــی و
یــا اقتصــادی باشــد( .طیــب ،۱۳۹۶ ،ص  ۷و )۱۰

کرونا و گراف خشونت در بامیان

221

امــا خشــونت هــای کــه در زمــان انتشــار ویــروس کرونــا ،در والیــت بامیــان بــه وقــوع
پیوســته و ثبــت شــده اســت ،تقریب ـاً شــامل همــه ای انــواع خشــونت مــی شــود و
شــایع تریــن مصــداق آن لــت و کــوب مــی باشــد کــه در گــراف ذیــل نشــان داده
شــده اســت( .مصاحبــه بــا محــرم هــال الدیــن هــال ،ســارنوال خشــونت علیــه
زنــان و اطفــال در والیــت بامیــان)
گفتار چهارم :رسیدگی به قضایای خشونت
قانــون اساســی افغانســتان ،نهادهــای اساســی رســیدگی بــه جرایــم را مشــخص
کــرده اســت «كـــشف جـــرایم ،توســـط پولیــس و تحقیـــق جـــرایم و اقامۀ دعوا عـــلیه
متهـــم در محكـــمه ،از طـــرف ســـارنوالی مطـــــابق بـــــه احــکام قانــون صــورت مــی
گیــرد» (قانــون اساســی ،۱۳۸۲ ،مــاده  .)۱۳۴آنچــه تذکــر رفــت نهــاد ســارنوالی
زمانــی مکلــف بــه رســیدگی بــه قضایــا مــی باشــد کــه جــرم از ســوی پولیــس کشــف
شــده باشــد و محکمــه نیــز بــه دعــاوی رســیدگی مــی کنــد کــه از ســوی ســارنوالی
اقامــه شــده باشــد .قانــون تشــکیل و صالحیــت ســارنوالی ،وظایــف اساســی ایــن
نهــاد را اینگونــه تبییــن منــوده اســت؛
سارنوالی دارای وظایف اساسی ذیل می باشد:
 .1تحقیق عموم جرایم و اقامۀ دعوی جزائی و تعقیـب آن علیـه مـتهم در محاکم.
 .2نظــارت از جریــان تحقیــق جــرم ،تنفیــذ احــکام قطعــی محاکــم و محــات ســـلب
آزادی»( .قانــون تشــکیل و صالحیــت ســارنوالی ،۱۳۹۲ ،مــاده )۳
در قضایــای خشــونت نیــز «تعقیــب عدلــی مرتکــب خشــونت» (مــاده  ،۶قانــون
منــع خشــونت ،)۱۳۸۸ ،از جملــه حقــوق اساســی مجنــی علیــه (متــرر) شــناخته
شــده اســت.
بنابرایــن در برابــر اعاملــی كــه حقــوق اساســی فــرد را مــورد تجــاوز قــرار بدهــد
و آن حقــوق بــه وســيله ای قانــون اساســی يــا قانــون ديگــری بــرای او شــناخته
شــده باشــد ،هركــس حــق رجــوع مؤثــر بــه محاكــم ملــی صالحــه را دارد (مــاده ،۸
اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر .)۱۹۴۸ ،ایــن حــق زمانــی محقــق مــی شــود کــه
متــام شــهروندان بــه محاکــم صالحــه و ضامیــم آن (پولیــس و ســارنوالی) دسرتســی
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داشــته باشــند .امــا در جریــان شــیوع ویــروس کرونــا در والیــت بامیــان ،واضــح
شــد کــه هنــوز مــردم بــه ویــژه خانــم هــا بــه نهادهــای اساســی رســیدگی بــه جرایــم
خشــونت دسرتســی کامــل ندارنــد( .مصاحبــه ،بــا محرتمــه حکیمــه علیــزاده ،آمــر
بخــش حامیــت از زنــان ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر -دفــر ســاحوی بامیــان)
تعــداد قضایــای واقعــی خشــونت بــه مراتــب بیشــر از آن چیــزی اســت کــه در
نهادهــای عدلــی و قضایــی و یــا نهادهــای حامــی حقــوق زنــان بــه ثبــت رســیده
اســت .همچنــان وضــع محدودیتهــا و تغییــر رژیــم کاری ادارات در اثــر شــیوع
ویــروس کرونــا ،دور بــودن نهادهــای رســیدگی بــه جرایــم ،ســبب شــده اســت کــه
بســیاری از خانــم هــای کــه مــورد خشــونت در ایــن مــدت قــرار گرفتــه انــد نتواننــد
شــکایت هــای شــان را ثبــت کننــد( .مصاحبــه بــا محــرم اســاعیل ذکــی ،مســئول
شــبکه جامعــه مدنــی و حقــوق بــر در زون مرکــزی)
نتیجه گیری
خشــونت عبــارت اســت از هــر اقــدام خشــن متکــی بــر جنســیب کــه منجــر بــه
آســیب یــا رنــج جســمی ،جنســی یــا روانــی نســبت بــه زنــان ،از جملــه تهدیــد انجــام
چنیــن اعاملــی ،محرومیــت اجبــاری یــا خــود رسانــه از آزادی ،چــه در زندگــی
عمومــی یــا خصوصــی یــا احتــال دارد منجــر شــود .خشــونت از نــگاه موضــوع بــه
خشــونت جســمی ،جنســی و روانــی تقســیم شــده اســت .در اکــر کشــورها منجملــه
افغانســتان بــرای کنــرول ویــروس کرونــا ،پیشــنهاد شــد تــا مــردم در خانــه هــای
شــان بــه رس بربنــد .و همیــن مس ـأله باعــث ایجــاد تنــش هــای خانوادگــی شــد.
افــرادی کــه در کنــار تــرس و اضطــراب از آلــوده شــدن بــه وســیله ای ایــن ویــروس
از مشــکالت اقتصــادی بــه عــدم فعالیــت هــای کاری رنــج مــی بردنــد ،فشــار زیــادی
را متحمــل شــدند و ایــن مس ـأله باعــث شــد تــا ســطح تحمــل آنهــا پاییــن آمــده و
رفتارهــای خشــونت آمیــز افزایــش پیــدا کنــد .بســیاری از زوجیــن بــه دلیــل مــدت
زمــان طوالنــی تــری کــه در کنــار یکدیگــر بــه رس مــی بردنــد و نداشــن زمــان فــردی
بــرای خــود و عــدم آگاهــی نســبت بــه مهــارت هــای زناشــویی بیــش از ســایرین
دچــار تنــش گردیــد و گاهــی ایــن تنــش هــا بــه خشــونت ختــم شــده اســت کــه
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البتــه بســیاری از قربانیــان ایــن تنــش هــا زنــان بــوده انــد .در والیــت بامیــان نیــز
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و افزایــش آمــار بیــکاری ،ســطح پاییــن آگاهــی از حقــوق
ومســؤولیت هــای خانوادگــی و فقــر؛ آمــار خشــونت هــا از جملــه لــت و کــوب زنــان،
تهدیــد ،تخویــف و مــوارد طــاق افزایــش یافــت .در ســال  ۱۳۹۹کــه بــا انتشــار همــه
گیــر ویــروس کرونــا همــراه بــود تنهــا در شــش مــاه اول ســال ۱۷۲ ،مــورد خشــونت
علیــه زنــان بــه ثبــت رســیده اســت .امــا آمــار قضایــای واقعــی بــه مراتــب بیشــر از
آمــار ثبــت شــده در نهادهــای رســمی مــی باشــد .بــه دلیــل اینکــه راه هــا دور بــوده،
رژیــم کاری ادارات نیــز تغییــرات داشــت و بــر عــاوه تــرس از مبتــا شــدن بــه ویروس
کرونــا همــه و همــه دالیلــی اســت کــه بســیاری از قضایــا ثبــت نشــده اســت.
بنابرایــن بــا در نظــر داشــت آنچــه بیــان شــد بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه آمــار
خشــونت علیــه زنــان در جریــان قرنطیــن در والیــت بامیــان بــه اوج خــود رســیده و
زنــان زیــادی قربانــی انــواع متعــددی از خشــونت هــا شــده اســت.
پیشنهادات
 .1راه انــدازی برنامــه هــای آگاهــی دهــی از حقــوق جهــت افزایــش ســطح آگاهــی
مــردم از حقــوق زنــان.
 .2تصویب قانون حالت اضطرار صحی.
 .3برخورد قانونی با مرتکبین خشونت در والیت بامیان.
 .4تشــدید مجــازات مرتکبیــن خشــونت علیــه زن کــه در حــاالت اضطــراری مرتکــب
مــی شــوند.
 .5حامیت قانونی از حقوق مترضرین خشونت در والیت بامیان.
 .6ایجــاد زمینــه ای دسرتســی رسیــع تــر زنــان کــه مــورد خشــونت قــرار مــی گیــرد
بــه نهــاد هــای امنیتــی.
 .7ایجاد واحد ویژه ای پولیس زن برای رسیدگی به جرایم خشونت.
 .8لغو حق گذشت مترضر برای کسانی که متکرر جرم خشونت اند.
 .9تفویض صالحیت تحقیق قضایای خشونت به سارنوالی های ولسوالی ها.
 .10تفویض صالحیت رسیدگی به قضایای خشونت به محاکم ولسوالی ها.
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 .11ایجــاد خانــه هــای امــن در ولســوالی هــا یــا حــد اقــل در دو ولســوالی همجــوار
یــک مرکــز.
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 .9مصاحبــه بــا محــرم اســاعیل ذکــی ،مســئول شــبکه جامعــه مدنــی و حقــوق
بــر در زون مرکــزی.
 .10مصاحبــه بــا محــرم هــال الدیــن هــال ،ســارنوال خشــونت علیــه زنــان و
اطفــال در والیــت بامیــان.
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 .12مصاحبــه بــا محــرم پوهنــدوی محمدرضــا ابراهیــم ،معــاون امــور محصــان
دانشــگاه بامیــان.
 .13مصاحبــه بــا محرتمــه حکیمــه علیــزاده ،آمــر بخــش حامیــت از زنــان دفــر
ســاحوی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر -بامیــان.
13- www.unmissions.org.
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15- www.alef.ir
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چکیده
مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان یکــی از گفتــان هــای
مهـــم حقـــوق بشـــری اســت .و وزارت امــور زنــان نیــز
یکــی از نهادهــای مهــم قــوه ای اجراییــه بــوده کــه بــه
هــدف تغییــر در زندگــی زنــان و جــران نارســایی هــای
گذشــته تأســیس شــده اســت .بایــد گفــت کــه مقابلــه
بــا متــام اشـــکال خشـــونت علیــه زن بــرای وزارتــی کــه
بــرای مبــارزه ای ریشــه ای و دوامــدار ایجــاد شــده،
دارای اهمیــت اســـت ،ارتــکاب اعــال خشــونت آمیــز
علیــه زنــان در کشـــورهای جهـــان و بـــه دلیـــل آســـیب
های جـــدی جســـانی و روحـــی کـــه بر زنـــان دارد ،بـه
عنـــوان مهمرتیــن مصـــداق نقــض حقــوق زن ،محـــور
توجـــه دولت هـــا و اعمـال راهکارهایـــی در بخش های
مختلف شـــده اســـت .بـــا ایـــن اوصـــاف خشـــونت علیه
زنــان همـــواره یکــی از چالــش هـــای مهـــم در راســـتای
تطبیـــق کامـــل حقـــوق بشـــری اســـت .این امـــر منجر
بــه ایـــن پرســـش اســت کــه نقـــش وزارت امــور زنــان بــه
عنــوان نهــاد حامــی زنــان در قبــال مبــارزه بــا پدیــده ای
خشــونت چیســت .امـــروزه و در رشایــط فعلــی ،دولــت
افغانســتان بالخصــوص پــس از کنفرانــس بــن و روی
کار آمــدن نظــام جدیــد سیاســی آمــار بلنــد و افزیــش
خشـــونت علیـــه زنــان مواجــه اســت .دولــت افغانســتان
مدعــی مبــارزه دوامــدار علیــه خشــونت اســت کــه علیــه
زنــان اتفــاق مــی افتــد.

گلجــان علــی یــار متولــد ســال
 ۱۳۷۶دانــش آموختــهای
تحصیــات نیمــه عالــی در
رشــته اجتامعیــات و محصــل
رشــته حقــوق دانشــگاه بامیــکا
مــی باشــد .خانــم علییــار
یکــی از اشــراک کنندههــای
کلینیــک حقوقــی و محکمــه
متثیلــی حقــوق بــر و محــو
خشــونت در ســال  ۲۰۲۰در
م ٔوسســه حقــوق بــر و محــو
خشــونت بــوده اســت.
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بنابرایــن بایــد متذکــر شــد کــه یکــی از اقدامــات اساســی و مهــم دولــت افغانســتان
در امــر کاهــش خشــونت و دفــاع از حقــوق اساســی و مهــم زنــان و دخــران ،ایجــاد
وزارت امــور زنــان بــوده اســت .بــه ایــن اســـاس پژوهش حاضـــر بــا اســـتفاده از روش
تحقیــق توصیفـــی -تحلیلـــی نقــش وزارت امــور زنــان را در امــر مبــارزه بــا خشـــونت
علیــه زنــان مــورد بررســـی قـــرار مــی دهد.
کلید واژه گان :حقوق زن ،خشونت ،وزارت امور زنان
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مقدمه
آینــده ای حقــوق بــری همگانــی نیازمنــد احــرام بــه حقــوق همگانــی اســت .در
ایــن میــان زنــان بــه عنــوان نصفــی از پیکــر جامعــه از یــک طــرف و آســیب پذیــر
بــودن شــان در مقابــل ســتم انســان هــای درنــده خــو و خشــن نیازمنــد توجــه ویــژه
ای بــرای حفــظ جســم ،روان ،شــخصیت و حقــوق شــان می باشــد ،زیـــرا اگـــر حقوق
انســـانی نیمـــی از بشـــریت را بتوان دســـت کم گرفـــت ،نـــه تنهـــا از بابـــت آن زیان
خواهنــد دیــد بلکــه حقــوق انســـانی هـــم بــرای همــگان رو بـــه فنــا مــی رود.
در ایــن میــان حقــوق زنــان جــدا از حقــوق بشـــر نیســـت و پســـوند زنـــان در کنــار آن
بـــرای تأکیـد بـر محرومیـــت زنـان و وجـود مرز بندی جنسـیتی در دسـتیابی به حقـوق
انســـانی است .اعطـــای حقـــوق حقـــه ای زنـــان ،نتیجـــه ای جز قـرار گرفتـــن زنـان در
فرایند خشـــونت نخواهـــند داشـت ،خشـونت هامن انـــدازه ای که برای مـردان غیرقابل
تحمل اســـت ،برای زنـــان نیـــز خـــارج از تحمـــل خواهد بود ،پس عدالـت اقتضا میکند
کــه دولــت بــرای حفــظ ایــن حقــوق و ارزشــهای بــری تــاش سیســتامتیک منایــد.
دولــت افغانســتان بــا درک ایــن مسـأله انســانی ،وزارت محــرم امــور زنــان را بــرای ایجاد
تغییــرات بینــادی و تحقــق حقــوق اساســی زنــان تأســیس منــود.
وزارت امــور زنــان چقــدر توانســته اســت بــه وظایــف اساســی اش در کلیــت بــه
عنــوان نهــاد مهــم قــوه اجرائیــه دولــت افغانســتان و بــه صــورت اختصاصــی در زمینــه
امحــای خشــونت علیــه زنــان و مبــارزه مؤثــر بــا آن عمــل کنــد ،در ایــن تحقیــق بــه
بــه بررســی مــی گیریــم .وزارت امــور زنــان در زمینــه مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان،
دارای ســه حــوزه کاری مــی باشــد ،ایــن ســه حــوزه کاری عبــارت انــد از بلنــد بــردن
ســطح آگاهــی عمومــی جامعــه در مــورد خشــونت و ارضار آن ،انســجام فعالیــت
هــای متــام نهــاد هــای کــه در ایــن عرصــه فعالیــت مــی مناینــد و تدابیــر حامیــوی و
وقایــوی بــرای قرباینــان خشــونت و یــا در معــرض خشــونت.
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مبحث اول :کلیات تحقیق
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :معرفی وزارت امور زنان
وزارت امــور زنــان بــر اســاس توافــق کنفرانــس بــن آملــان در چــوکات اداره مؤقــت
افغانســتان ایجــاد گردیــد و در مــاه قــوس  ۱۳۸۰بــه حیــث عضــو قــوه اجرائیــه اداره
1
مؤقــت معرفــی شــد.
کارمنــدان انــاث و ذکــور مؤسســه عالــی نســوان ،میرمنــو تولنــه و ســایر نهادهــای کــه
قبــا در عرصــه هــای حقــوق زن فعالیــت مــی کردنــد ،جــذب و مقــرر شــدند .وزارت
امــور زنــان در ســال  ۱۳۸۲اســتیراتیژی خــود را کــه متوجــه امــور خیریــه بــود ،بــه
یــک ارگان پالیســی ســاز مبــدل کــرد.
اولیــن وزیــر ایــن وزارت داکــر ســیام مثــر بــود کــه از ســال  ۱۳۸۰تــا اواخــر ۱۳۸۱
خدمــت کــرد بعــدا ً زنــان دیگــری در رأس ایــن وزارت قــرار گرفتنــد .بــر عــاوه معینان
ایــن وزارت خانــه نیــز از بــدو تأســیس تــا کنــون خانــم هــا بــوده اســت کــه ایــن
گامــی بــرای پذیــرش حضــور زنــان در عرصــه هــای دولتــی و سیاســی مــی باشــد.
وزارت امــور زنــان دارای  ۹ریاســت مرکــزی ،در مقــر وزارت امــور زنــان و  ۳۴ریاســت
امــور زنــان در والیــات مــی باشــد ( .)www.mowa.gov.afاولیــن مقــرره تنظیــم
اجــراات و فعالیــت هــای وزارت امــور زنــان بــه حیــث اداره مرکــزی بــه داخــل چهــار
فصــل و  ۲۴مــاده بــه اســاس مصوبــه ای شــاره  ۳مــورخ  ۱۳۸۳/۱/۱۷مجلــس
عالــی وزرا تصویــب و بــه اســاس فرمــان شــاره  ۲۶مــورخ  ۱۳۸۳/۳/۴ریاســت
دولــت انتقالــی اســامی افغانســتان منظــور گردیــد ( .)www.mowa.gov.afوزارت
امــور زنــان اکنــون بــر اســاس مقــرره «تنظیــم اجــراات و فعالیــت هــای وزارت امــور
زنــان» و پالیســی هــای ملــی مصــوب ایــن وزارتخانــه فعالیــت مــی منایــد.
گفتار دوم :چیستی خشونت
 .1رئیــس ،معاونیــن و دیگــر اعضــای اداره موقــت توســط رشکــت کننــدگان مذاکــرات ســازمان ملــل
متحــد دربــارهء افغانســتان انتخــاب گردیدنــد .اســامی ایشــان در ضمیمــه چهــارم ایــن موافقتنامــه
درج اســت .ایــن انتخــاب بــر اســاس تخصــص فنــی ،اعتبــار و شایســتگی فــردی از میــان لســت هــای
ارائــه شــده توســط رشکــت کننــدگان در مذاکــرات ســازمان ملــل متحــد ،بــا توجــه بــه ترکیــب قومــی،
جغرافیایــی و مذهبــی افغانســتان و همچنیــن بــا در نظــر داشــت اهمیــت مشــارکت زنــان در اداره
کشــور صــورت گرفتــه اســت.
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واژهی خشــونت در فرهنــگ فارســی درشــت شــدن ،درشــتی کــردن ،درشــتی،
زبــری ،ناهمــواری ،مقابــل نرمــی ،درشــتخویی و تندخویــی را گوینــد (عمیــد،
 ،۱۳۸۳ص  .)۵۵۷اصطالح ـاً خشــونت رفتــاری بــا قصــد و نیــت آشــکار بــرای وارد
کــردن آســیب فزیکــی بــه فــرد دیگــر اســت (طیــب ،۱۳۹۶ ،ص  .)۴بــر اســاس
تعریفــی کــه اعالمیــه محــو خشــونت علیــه زنــان ،ســازمان ملــل متحــد ارائــه کــرده
اســت «خشــونت بــه معنــای هــر عمــل خشــونت آمیــز بــر اســاس جنســیت اســت کــه
منتــج یــا در حــدود منتــج شــدن بــه آســیب فزیکــی ،جنســی یــا روانــی و رنجــش یــا
مشــکالت زنــان شــود ،بــه شــمول تهدیــدات چنیــن اعــال اجبــاری یــا اســتبدادی،
محــروم کــردن از آزادی ،هــرگاه در زندگــی عامــه یــا شــخصی واقــع گــردد»( .اعالمیــه
محــو خشــونت ،۱۹۹۳ ،مــاده .)۱
نکتــه قابــل توجــه در بــاره خشــونت ایــن اســت کــه خشــونت منعکــس کننــده عوامــل
ظاهــری جامعــه اســت .یعنــی بعضــی پدیــده هــا بــرای افــکار عمومــی جالــب نیســت
و متایلــی بــرای توجــه بــه آن ندارنــد ،ولــی خشــونت از ردیــف ایــن پدیــده هــا خــارج
اســت و هرکــس ســعی مــی کنــد آنــرا تجزیــه و تحلیــل منایــد .بــه همیــن دلیــل ارا
ئــه تعریــف واحــد و کام ـاً پذیرفتــه شــده از مفهــوم خشــونت امــر آســانی نیســت
(طیــب ،۱۳۹۶ ،ص .)۴
اگــر بســر بــرای خشــونت فراهــم باشــد ،بســیاری از افــراد بــه ظاهــر «نورمــال»
جامعــه مــی تواننــد در چشــم بــه هــم زدن بــه موجــودات حقیقت ـاً وحشــی و خشــن
تبدیــل گردنــد .چنــد ســال قبــل قضیــه فرخنــده ،عملــی کــه در قلــب شــهر کابــل از
جانــب جوانــان بــه ظاهــر درس خوانــده و نکتایــی پــوش رخ داد .ایــن رویــداد نشــان
دهنــده ای متایــل بــی حــد و حــر انســانها بــه خشــونت و تکــه ،تکــه کــردن هــم
نوعــان شــان اســت .البتــه در بــاب اینکــه انســان ذاتـاً خشــونت گــرا اســت یــا خیــر،
دانشــمندان نظریــات متعــددی را ارائــه منــوده انــد کــه ذکــر شــان بحــث جداگانــه و
فلســفی مــی طلبــد (طیــب ،۱۳۹۶ ،ص  .)6-7در نتیجــه بایــد گفــت کــه دولــت هــا
بــه ویــژه نهادهــای مســئول بایــد تــاش مناینــد کــه زمینــه هــای خشــونت ورزی را از
بیــن بربنــد و یــا حداقــل آن زمینــه هــای کــه باعــث ایجــاد خشــونت و ظلــم و ســتم
بــرای زنــان مــی گــردد را کاهــش دهنــد تــا بــه تبــع آن از خشــونت علیــه ایــن قــر
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همیشــه محــروم ،جلوگیــری صــورت گیــرد.
مبحث دوم :نقش وزارت امور زنان در کاهش خشونت علیه زنان
این مبحث در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :پالیسی سازی
وزارت امــور زنــان یکــی از وزارت خانــه هــای دولــت افغانســتان اســت .ایــن وزارت
بیشــر نقــش پالیســی ســازی را دارد .لــذا ایــن وزارت خانــه مجتهدانــه تــاش مــی
منایــد تــا پالیســی هــای مؤثــر و مفیــد را طــرح و تطبیــق منایــد تــا در نتیجــه ای
آن نــه تنهــا در بخــش مبــارزه بــا خشــونت بلکــه در همــه عرصــه هــای سیاســی،
اجتامعــی ،اقتصــادی و تقنینــی حقــوق مــروع زنــان توســعه یابــد.
بنــأ از وظایــف مهــم و تعریــف شــده وزارت امــور زنــان نیــز در مطابقــت بــه مقــرره
تنظیــم فعالیــت هایــش ،همیــن مســئولیت پالیســی ســازی مــی باشــد .مطابــق
مــاده  ۴مقــرره مذکــور «وزارت امــور زنــان از تطبیــق خــط مشــی هــای سیاســی و
اجتامعــی دولــت جهــت تأمیــن و توســعه حقــوق مــروع زنــان در کشــور و رعایــت
قانونیــت در زندگــی آنهــا در فعالیــت هــای خویــش مســئول مــی باشــد» (مقــرره
تنظیــم فعالیــت هــا ،مــاده  .)۴از طــرف دیگــر بایــد یــاد آور شــد کــه در جامعــه ای
افغانــی بــه دالیــل زیــاد از جملــه عــرف و عنعنــات ناپســند و فرهنــگ هــای قبیلــوی،
زنــان بــه خشــونت هــای زیــادی مواجــه هســتند ،از ســوی دیگــر ممکــن جدیــت الزم
در تطبیــق قانــون منــع خشــونت علیــه زن نــزد نهادهــای عدلــی و قضایــی موجــود
نباشــد .بنـاً مبــارزه علیــه خشــونت نیازمنــد تدویــن برنامــه هــای اســت کــه بتوانــد بــا
برنامــه ریــزی هــای دقیــق و جســتجوی راه حــل هــای مناســب انجــام شــود .وزارت
امــور زنــان بــا درک مشــکالت فــوق پالیســی هــای مؤثــر را تطبیــق مــی منایــد.
پالیســی ســازی از آن جهــت مهــم اســت کــه در جامعــه دموکراتیــک مبنــای
عملکردهــا و ســپس پاســخگوی هــا ،بایــد قواعــد مــدون موجــود باشــد .وزارت امــور
زنــان تــا کنــون «پالیســی دسرتســی زنــان بــه حــق میــراث و مالکیــت مصویــب
 ،۱۳۹۸پالیســی رســانه ای مراکــز حامیــوی زنــان مصویــب  ،۱۳۹۸پالیســی
محافظــت زنــان در حالــت جنــگ و حالــت اضطــرار ،و پالیســی محرمیــت مراکــز
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حامیــوی مصــوب  »۱۳۹۸را ســاخته اســت ،پالیســی هــای نــام بــرده شــده هــم
اکنــون در ســایت وزارت موجــود اســت)www.mowa.gov.af( .
امــا متأســفانه تــا کنــون وزارت امــور زنــان در زمینــه تدویــن ایــن پالیســی هــا
موفقیــت چندانــی نداشــته و نــدارد و تعــداد پالیســی هــای ایــن وزارت بــه تعــداد
انگشــتان دســت هــم منــی رســد ،در حالیکــه مدیریــت امــور زنــان ،نیازمنــد ده هــا
مــورد پالیســی مــی باشــد .بــه طــور منونــه ایــن وزارت بــا وجودیکــه بارهــا تأکیــد
بــر تدویــن پالیســی جنــدر در وزارت خانــه هــا منــوده اســت امــا وزارت امــور زنــان
خــود بــرای تدویــن پالیســی ملــی جنــدر اقــدام نکــرده اســت ،تــا از یــک طــرف
مدیریــت ملــی جنــدر را در دســت مــی گرفــت و هــم از تعــدد پالیســی هــای جنــدر
بــه صــورت جداگانــه در هــر اداره جلوگیــری مــی شــد .وزارت مربوطــه همچنــان تــا
کنــون پالیســی مــدون بــرای حامیــت از مجنــی علیــه خشــونت و زنــان معــروض بــه
خشــونت نــدارد و پالیســی دیگــری کــه واقعــا بــه آن نیــاز مــرم احســاس مــی شــود
پالیســی انســجام فعالیــت هــای وزارت خانــه هــا در رابطــه بــه تدابیــر وقایــوی و
حامیــوی مــی باشــد ،کــه متأســفانه وجــود نــدارد و بــه همیــن گونــه ده هــا مــورد
بایــد توســط پالیســی هــای مــدون مدیریــت شــود کــه وجــود نــدارد.
گفتار دوم :تعدیل قوانین
مطابــق مــاده پانزدهــم قانــون منــع خشــونت علیــه زن کــه کمیســیون عالــی منــع
خشــونت علیــه زن بــر مبنــای آن ایجــاد شــده اســت؛ در را ٔس ایــن کمیســیون
عالــی ،وزیــر امــور زنــان قــرار دارد  1.یکــی از صالحیــت هــای مهــم کمیســیون عالــی
منــع خشــونت علیــه زن ارائــه پیشــنهاد مبنــی بــر تعدیــل قانــون منــع خشــونت
مــی باشــد «ارائــه پیشــنهاد مبنــی بــر تعدیــل احــکام ایــن قانــون» (قانــون منــع

 . 1قانــون منــع خشــونت علیــه زن :۱۳۸۸ ،مــاده “ ۱۵بــه منظــور مبــارزه موثــر علیــه جرایــم خشــونت
و تامیــن هامهنگــی میــان ادارات دولتــی و غیــر دولتــی و موسســات ذیربــط در زمینــه ،کمیســیون
عالــی منــع خشــونت علیــه زن تحــت ریاســت وزیــر امــور زنــان بــه ترکیــب ذیــل ایجــاد مــی گــردد:
مرســتیال لــوی ســارنوالی ،معیــن زوارت امــور داخلــه ،معیــن وزارت عدلیــه ،معیــن وزارت صحــت
عامــه ،معیــن وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،معیــن وزارت معــارف ،معیــن وزارت تحصیــات عالــی،
معیــن وزارت کار و امــور اجتامعــی ،معیــن وزارت حــج و اوقــاف ،عضــو کمیســیون مســتقل حقــوق
بــر ،ریــس محکمــه اختصاصــی فامیلــی والیــت کابــل و ریــس انجمــن مســتقل وکالی مدافــع.
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خشــونت ،۱۳۸۸ ،مــاده  ،۱۶فقــره  .)۵بنــأ یکــی از نقــش هــای وزارت امــور زنــان،
در را ٔس وزیــر بــه همــکاری ســایر اعضــای کمیســیون ،تعدیــل قانــون منــع خشــونت
اســت .وزارت امــور زنــان مــی توانــد اعــال جدیــد خشــونت را شناســایی و اقــدام بــه
تعدیــل قانــون منــع خشــونت منایــد.
بــر عــاوه وزارت امــور زنــان ،در زمنیــه ای خشــونت مطابــق نیــاز مــی توانــد مســوده
قانــون را آمــاده منــوده و خواســتار طــی مراحــل آن از ســوی حکومــت شــود .قانــون
اساســی و قانــون طــی مراحــل اســناد تقنینــی در ایــن زمینــه چنیــن رصاحــت
دارد «پیشــنهاد طــرح قانــون از طــرف حکومــت یــا اعضــای شــورا و در ســاحه ای
تنظیمــم امــور قضایــی از طــرف ســره محکمــه توســط حکومــت صــورت گرفتــه
مــی توانــد»( .قانــون اساســی ،۱۳۸۲،مــاده  )۷۵هــم چنــان قانــون طــی مراحــل
اســناد تقنینــی چنیــن رصاحــت دارد «( )۱طــرح ابتدائــی ســند تقنینــی توســط اداره
مربــوط ،تســوید مــی گــردد )۲( .اداره مکلــف اســت ،جهــت تســوید طــرح ابتدائــی
ســند تقنینــی مربــوط کمیســیون بــا صالحیــت را مشــتمل بــر کارکنــان مســلکی بــا
تجربــه ،متخصــص و اهــل خــره عرصــه ای مربــوط تعییــن و توظیــف منایــد( .قانــون
طــی مراحــل اســناد تقنینــی ،۱۳۹۷ ،مــاده )۱۴
گفتار سوم :اتخاذ تدابیر حامیوی و وقایوی
 .1تدابیر حامیوی
اگــر یــک سیاســت جنایــی ســنجیده شــده اقدامــات پیشــگیرانه از جهــت ارتــکاب
جــرم بــه مرحلــه اجــرا در میآیــد و قانــون گــذار نیــز بایســتی بــه گونــه ای عمــل
منایــد کــه بــا وضــع قوانیــن حامیتــی و بازدارنــده از زنــان حامیــت منایــد ،امــا بــه
یقیــن قوانیــن خــوب نیازمنــد مجریــان خــوب مــی باشــد؛ و رصف ـاً اصــاح قوانیــن
منــی توانــد موجــب حامیــت از زنــان در برابــر خشــونت گــردد .لــذا بایــد عــاوه بــر
پیــش بینــی جــزا بــرای مرتکــب خشــونت ،تدابیــر حامیــوی از زنــان خشــونت دیــده
بــه گونــه ای تــدارک دیــده شــود کــه بــا یــک رونــد محاکامتــی رسیــع و ســاده ،بــرای
متــرر خشــونت احقــاق حقــوق صــورت گیــرد.
بــه عبــارت دیگــر هامنگونــه بــا وقــوع جــرم متهــم قضیــه ،دارای حقــوق مشــخص
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و قابــل رعایــت مــی باشــد؛ بایســتی متــرر خشــونت نیــز از یــک سلســله حقــوق
حامیتــی و انحصــاری برخــوردار باشــد .تــا باشــد مجنــی علیــه مــورد خشــونت ثانویــه
قــرار نگیــرد( .فارســانی ،ص )۹-۸
• تدابیــر حامیــوی در مرحلــه کشــف :در مرحلــه تحقیقــات پولیســی یــا تحقیقــات
مقدماتــی ،بایــد ســازکار حامیتــی داشــته باشــد؛ چــرا کــه اغلــب مجنــی علیهــای
خشــونت از جانــب مــردان آســیب مــی بینــد و زنــان جهــت حفــظ آبــروی خویــش
از مراجعــه بــه مراکــز پولیــس و اعــام شــکایت خــود داری مــی کننــد .بنابرایــن
از اینکــه ایــن مرحلــه یکــی از مهمرتیــن بخــش رونــد رســیدگی محاکامتــی مــی
باشــد و ســنگ بنایــی عدالــت قضایــی را تشــکیل مــی دهــد .تدابیــر حامیــوی مــی
توانــد تأثیــر مضاعــف در حامیــت از مجنــی علیــه داشــته باشــد (فارســانی ،ص .)۱۰
هــدف از عبــارات «تعقیــب عدلــی مرتکــب خشــونت»« ،دسرتســی بــه وکیــل مدافــع
و مســاعد حقوقــی رایــگان» و «حفــظ محرمیــت موضــوع نســبتی» در مــاده  ۶قانــون
منــع خشــونت علیــه زن ،در واقــع توجــه بــه تدابیــر حامیــوی مجنــی علیــه خشــونت
مــی باشــد از ســوی نهادهــای مســئول بایــد رعایــت گــردد و وزارت امــور زنــان از
آن نظــارت منظــم داشــته باشــد .امــا شــوربختانه در عمــل چنیــن تدابیــری کــم تــر
حامیــت مــی شــود .هنــوز در مرحلــه کشــف ،مجنــی علیهــای خشــونت دسرتســی
بــه مســاعد حقوقــی نــدارد و موضــوع محرمیــت نســبتی نیــز آن چنانــی کــه بایــد
حفــظ شــود ،منــی شــود .در حالیکــه پالیســی محرمیــت مراکــز حامیــوی زنــان
چنیــن تأکیــد دارد« :محرمیــت ســایر موضوعــات مربــوط بــه زنــان مترضرخشــونت
براســاس جنســیت و دیگــر انــواع خشــونت از جانــب مراکــز حامیــوی و ارگان هــای
ذیربــط حفــظ مــی شــود تــا حریــم خصوصــی مترضریــن حامیــت و حفــظ گــردد»
(پالیســی محرمیــت مراکــز حامیــوی ،۱۳۹۸ ،مــاده  .)۱وزارت امــور زنــان رصفــاً
پالیســی مذکــور را در ایــن زمینــه دارد ،امــا نیــاز اســت یــک پالیســی جامــع تدویــن
شــود تــا موضــوع محرمیــت در متــام بخــش هــا رعایــت شــود و دسرتســی بــه مســاعد
حقوقــی نیــز از مرحلــه کشــف جــرم بــرای متــرر قضیــه نیــز در نظــر گرفتــه شــود.
• ایجــاد مراکــز حامیــوی :ایجــاد احســاس امنیــت در مجنــی علیــه خشــونت آن
چنــان از اهمیــت بــاالی برخــوردار اســت کــه بایــد بــا فاصلــه پــس از رســیدگی

 234گذار از عرف به قانون

وضعیــت جســانی وی مــورد بررســی قــرار گیــرد .اصــوالً نیازهــای زنــی کــه در
خانــواده مــورد خشــونت واقــع مــی شــود بــا توجــه بــه وضعیــت ویــژه ای هــر زن
تفــاوت مــی کنــد ،گاهــی اوقــات زن از حامیــت مــادی و معنوی خانــواده یا دوســتان
و نزدیــکان خــود برخــوردار اســت ،در نتیجــه تنهــا بــه حامیــت هــای تخصصــی نظیــر
حامیــت هــای صحــی و طــب عدلــی و یــا مشــاوره ای یــا راهنامیــی هــای حقوقــی
نیــاز دارد ،امــا در برخــی جرایــم بــه ویــژه جرایــم جنســی و ناموســی زنــان رس پنــاه
جــز مراکــز حامیــوی کــه از ســوی حکومــت ایجــاد شــود ندارنــد و در جاهــای کــه
ایــن مــکان امــن موجــود نیســت ،زنــان ناگزیــر ســکوت مــی مناینــد و از شــکایت
منــرف مــی شــوند( .فارســانی ،ص )۱۷
قانــون منــع خشــونت علیــه زن بــا درک ایــن موضــوع ،مراکــز حامیــوی را در نظــر
گرفتــه و «دسرتســی بــه مراکــز حامیــوی یــا خانــه امــن یــا ســایر محــات مصئــون بــه
موافقــه وی ».را از حقــوق اولیــه مجنــی علیــه خشــونت دانســته اســت( .قانــون منــع
خشــونت ،۱۳۸۸ ،مــاده  .)۶از زمــان تصویــب قانــون منــع خشــونت علیــه زن توســط
فرمــان تقنینــی رئیــس جمهــور وقــت ،تــا کنــون مســئولیت اداره مراکــز حامیــوی
یــا خانــه امــن بــه دوش وزارت امــور زنــان اســت .امــا ایــن مراکــز توســط مؤسســات
خیریــه ای همــکار دولــت ایجــاد شــده اســت .ایــن یــک اقــدام نیــک اســت و بهــر
اســت وزارت امــور زنــان مراکــز حامیــوی را بــه مصــارف دولــت نیــز در جاهــای کــه
رضورت احســاس مــی شــود ،ایجــاد منایــد.
 .2تدابیر وقایوی
• انســجام فعالیــت هــا :مطابــق رصاحــت قانــون منــع خشــونت علیــه زن «وزارت
امــور زنــان مکلــف اســت بــه منظــور جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان ،بــه همــکاری
ســایر وزارت هــا و ادارات دولتــی و غیــر دولتــی و مؤسســات ذیربــط ،تدابیــر وقایــوی
و حامیــوی ذیــل را اتخــاذ منایــد )۱( :انســجام فعالیــت هــای ادارات دولتــی و غیــر
دولتــی و مؤسســات عرضــه کننــده خدمــات در عرصــه جلوگیــری از خشــونت و
تأمیــن هامهنگــی میــان آنهــا» (قانــون منــع خشــونت ،۱۳۸۸ ،مــاده  .)۸اســتفاده
معقــول از بودیجــه ی انکشــافی ،مســاعدت مالــی و تخنیکــی داخلــی و خارجــی و
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بلنــد بــردن مؤثریــت آنهــا در ارتقــای ســطح زندگــی زنــان کــه مبــارزه بــا خشــونت را
نیــز شــامل مــی شــود از وظایــف مهــم و کلیــدی وزارت امــور زنــان اســت (مقــرره
تنظیــم فعالیــت هــا ،۱۳۸۳ ،مــاده  ،۵فقــره  .)۱بنــأ وزارت امــور زنــان نقشــی خوبــی
در انســجام فعالیــت هــای ادارات دولتــی و غیــر دولتــی داشــته و نیــاز اســت کــه
نخســت پالیســی هــا و پــان هــای مفیــد طــرح شــده و فعالیــت هــا را بــرای رســیدن
بــه اهــداف مطروحــه ســوق دهــد.
• آگاهــی دهــی :وزارت امــور زنــان نقــش ارزنــده ای در جهــت بلنــد بــردن ســطح
آگاهــی شــهروندان در زمینــه ای خشــونت دارد .بــرای ایــن منظــور فصلــی در قانــون
منــع خشــونت بــه خاطــر تدابیــر حامیــوی و وقایــوی اختصــاص داده شــده اســت.
برخــی تدابیــر مهــم حامیــوی در بخــش قبلــی تذکــر داده شــد ،در اینجــا مهــم تریــن
تدابیــر وقایــوی را کــه در یــک کلمــه آگاهــی دهــی مــی باشــد تذکــر داده مــی شــود.
قابــل ذکــر اســت کــه تدابیــر وقایــوی مســتقیم وغیــر مســتقیم مســئولیت وزارت
امــور زنــان اســت .زیــرا انســجام فعالیــت هــا و حصــول اطمینــان از اجــرای صحیــح
فعالیــت هــا بــه عهــده ای ایــن وزارت اســت .فعالیــت هــای کــه در بخــش تدابیــر
وقایــوی منــدرج اســت قــرار ذیــل اســت.

انسجام فعالیت ها در بخش خشونت
حصول اطمینان از تطبیق درست برنامه های
مربوط به خشونت
آگاهی دهی در مورد خشونت
تدویر سمینارها ،ورکشاپ ها و کنفرانس ها

وزارت امور زنان

وزارت حج و اوقاف

وزارت عدلیه

وزارت معارف

وزارت تحصیالت عالی

قانون منع خشونت ،۱۳۸۸ ،فصل دوم

وزارت اطالعات و فرهنگ

فعالیت ها

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

مالحظات

اداره مسئول
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گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و
عواقب آن در نصاب درسی
نرش و پخش موضوعات مربوط به خشونت و
عواقب آن
جلوگیری از موضوعات ترویج کننده خشونت در
رسانه های همگانی

*
*

*

*
*

*

*

*

*

بــا رشح فــوق وزارت امــور زنــان بایــد میکانیــزم نظارتــی جــدی بــرای حصــول
اطمینــان از اجــرای فعالیــت هــای مربــوط بــه تدابیــر وقایــوی داشــته باشــد .و نیــاز
اســت تــا یــک پالیســی ملــی انجــام تدابیــر وقایــوی را تدویــن منایــد.
بــا رشح فــوق وزارت امــور زنــان بایــد میکانیــزم نظارتــی جــدی بــرای حصــول
اطمینــان از اجــرای فعالیــت هــای مربــوط بــه تدابیــر وقایــوی داشــته باشــد .و نیــاز
اســت تــا یــک پالیســی ملــی انجــام تدابیــر وقایــوی را تدویــن منایــد.
نتیجه گیری
مبــارزه بــا انــواع خشــونت علیــه زنــان ،نیازمنــد فعالیــت هــای چنــد وجهــی اســت .بر
عــاوه اینکــه نهادهــای عدلــی و قضایــی در ایــن امــور مکلــف بــه رســیدگی هســتند
و قوانینــی نیــز در حامیــت از حقــوق زنــان و بــه ویــژه بــرای امحــای خشــونت بــه
تصویــب رســیده اســت ،نقــش وزارت امــور زنــان را منــی تــوان نادیــده گرفت .فلســفه
ایجــاد وزارت امــور زنــان در واقــع جــران ســتم هــای گذشــته و تأمیــن رشایــط برابــر
زنــان بــا مــردان در جامعــه افغانــی اســت .لــذا وزارت امــور زنــان در قســمت کاهــش
خشــونت مــی توانــد نقــش هــای زیــادی داشــته باشــد کــه بــه طــور منونــه مــی تــوان
بــه چنــد مــورد اشــاره منــود:
وزارت امــور زنــان بــه عنــوان یــک وزارت پالیســی ســاز بایــد ،در بخــش هــای مختلــف
بــه تدویــن پالیســی بپــردازد امــا تــا اکنــون پالیســی ملــی واحــد جنــدر ،پالیســی
رســیدگی بــه حقــوق مجنــی علیــه و پالیســی انســجام فعالیــت هــای وقایــوی و
حامیــوی وجــود نــدارد.
وزارت امــور زنــان مطابــق صالحیــت هــای قانونــی و بــا توجــه بــه اینکــه مســؤلیت
رهــری کمیســیون عالــی منــع خشــونت علیــه زن را دارد ،مــی توانــد بــه تســوید
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قوانیــن نیــز اقــدام منایــد .بــر عــاوه تســوید بــه داد خواهــی هــای خویــش نیــز
ادامــه بدهــد و بــه عنــوان نهــاد ملــی و دولتــی زنــان حــرف و نگرانــی شــان بیشــر
تأثیــر گــزار اســت .بــه طــور مثــال وزارت امــور زنــان بایــد بخاطــر تصویــب قانــون
منــع خشــونت و قانــون امــور خانــواده توســط پارملــان تــاش منایــد امــا تــا کنــون
صــدای رســایی شــنیده نشــده اســت.
وزارت امــور زنــان نقــش ارزنــده ای در جهــت دهــی برنامــه هــای دولــت ،تطبیــق
برنامــه هــای مربــوط بــه زنــان دارد .در قســمت کاهــش خشــونت یــک سلســله
تدابیــر وقایــوی و حامیــوی در قانــون منــع خشــونت علیــه زن ،در نظــر گرفتــه شــده
اســت و وزیــر امــور زنــان مســئولیت انســجام آنــرا دارد .امــا بــه دلیــل نبــود پالیســی
انســجام ،فعالیــت هــای آن واضــح نیســت کــه کــدام وزارت خانــه ای مربوطــه بــه
تکالیــف قانونــی خویــش عمــل کــرده اســت و هــم چنــان وزارت امــور زنــان بایــد داد
خواهــی منایــد تــا در بخــش تدابیــر وقایــوی و حامیــوی در چــوکات وزارت خانــه
هــا بودیجــه مشــخصی در نظــر گرفتــه شــود .بنابرایــن روی هــم رفتــه مــی تــوان
گفــت کــه وزارت امــور زنــان بــه حیــث یــک نهــاد حامــی حقــوق بــری و اساســی
زنــان یــک ارگان مهــم و اساســی بــوده ،امــا متأســفانه در راســتای اجــرای صالحیــت
هــای وظیفــوی خــود ضعیــف بــوده و طــوری کــه بایــد از حقــوق اساســی زنــان و
دخــران دفــاع منایــد ،نتوانســته اســت در اجــرای ایــن مســئولیت مهــم خویــش
خــوب بدرخشــد.
پیشنهادات
 .1تدوین پالیسی ملی انسجام فعالیت های تدابیر وقایوی.
 .2تدوین پالیسی ملی جندر.
 .3تدوین پالیسی رسیدگی به حقوق مجنی علیهای خشونت.
 .4ایجــاد مراکــز حامیــوی در متــام ولســوالی هــا از ســوی دولــت و اختصــاص
بودیجــه بــه آن.
 .5ادغــام قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال بــه قانــون منــع خشــونت علیــه زن،
تحــت عنــوان قانــون منــع خشــونت علیــه زن و اطفال.
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 .6تــاش پیگیــر بــرای تصویــب قانــون امــور خانــواده و قانــون منــع خشــونت از
ســوی پارملــان.
منابع
 .1عمیــد ،حســن ( .)۱۳۸۳فرهنــگ فارســی عمیــد ،چــاپ بیســت و نهــم ،تهــران،
انتشــارات امیــر کبیــر.
 .2طیب ،عاطفه ( .)۱۳۹۶سنگ و سار ،چاپ اول ،نرش خزان.۱۳۹۶ ،
 .3سازمان ملل متحد (۱۹۹۳م) .اعالمیه محو خشونت علیه زن.
 .4راهکشــای ،حمیــده (بــی تــا) ،نقــش مداخلــه دولــت هــا در خشــونت خانگــی
علیــه زنــان از منظــر حقــوق بــر ،فصلنامــه مطالعاتــی صیانــت از حقــوق زنــان.
 .5فارســانی ،امیــن امیریــان و ســیمین ازادیــان (بــی تــا) ،حامیــت هــای کیفــری از
زنــان در برابــر خشــونت ،فصلنامــه مطالعاتــی صیانــت از حقــوق زنــان.
 .6وزارت عدلیه ( .)۱۳۸۲قانون اساسی افغانستان ،جریده رسمی شامره .۸۱۸
 .7وزارت عدلیه ( .)۱۳۸۸قانون منع خشونت علیه زن ،جریده رسمی شامره .۹۸۹
 .8وزارت عدلیــه ( )۱۳۸۳مقــرره تنظیــم اجــراات و فعالیــت وزارت مــور زنــان،
جریــده رســمی شــاره .۸۳۰
 .9وزارت امــور زنــان ( .)۱۳۹۸پالیســی دسرتســی زنــان بــه حــق میــراث و مالکیــت،
ســایت وزارت مربوطهwww.mowa.gov.af .
 .10وزارت امــور زنــان ( .)۱۳۹۸پالیســی رســانه ای مراکــز حامیــوی زنــان ،ســایت
وزارت مربوطــهwww.mowa.gov.af .
 .11وزارت امــور زنــان (بــی تــا) .پالیســی حامیــت از زنــان در حــاالت جنــگ و
حالــت اضطــرار ،ســایت وزارت مربوطــهwww.mowa.gov.af .
 .12وزارت امــور زنــان ( .)۱۳۹۸پالیســی محرمیــت مراکــز حامیــوی زنــان ،ســایت
وزارت مربوطــهwww.mowa.gov.af .
 .13سایت رسمی وزارت امور زنانwww.mowa.gov.af .

بخش سوم
•بررسی عوامل خشونت های فامیلی در والیت دایکندی
•بررسی سن ازدواج از منظر رشیعت ،قوانین و اسناد بین املللی
•بررسی خشونت همرس
•بررسی چند همرسی و رابطه آن با خشونت
•بررسی اعتیاد شوهر و تأثیرات آن باالی زوجه

بررسی عوامل خشونتهای فامیلی در والیت دایکندی
چکیده
خشــونت یــک پدیــدهای اجتامعــی و شــکل افراطــی
رفتــار پرخاشــگرانه اســت کــه تحــت تاثیــر زیســت
شــناختی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و یــا سیاســی اســت
کــه تحــت رشایــط خــاص از حالــت نهفتــه بــه حالــت
انفجــار میرســد ،خشــونت در جامعــه مــا معمــوالً بــه
شــکل خشــونت-های خانوادگــی ،قانونــی اجتامعــی و
اقتصــادی پدیــد میآیــد .بــا توجــه بــه دیــدگاه جامعــه
شناســی قدامــت خشــونت بــه زندگــی بــر برمــی گــردد
کــه از دیــر زمانــی تــا حــاال بــه انــواع و اقســام مختلــف
دامنگیــر متــام جوامــع بــری چــه در کشــورهای
صنعتــی و پیرشفتــه و چــه در کشــورهای فقیــر و جهــان
ســوم وجــود داشــته اســت .اشــکال خشــونت از یــک
کشــور تــا کشــور دیگــر نظــر بــه فرهنــگ شــان متفــاوت
مــی باشــد هــم چنــان واکنشهــای جامعــه نیــز نظــر
بــه هنجارهــای فرهنگی-اجتامعــی شــان مختلــف مــی
باشــند؛ بنابرایــن عوامــل خشــونت هــم متفــاوت اســت
هــم میتوانــد عوامــل زیــادی داشــته باشــد کــه در
ایــن میــان کشــور عزیــز مــا افغانســتان نیــز از جملــه
کشــورهای اســت کــه تجربــه خشــونت را از قبــل تــا
رشایــط فعلــی دارد .خانــواده کوچــک تریــن واحــد
اجتامعــی؛ امــا مهمتریــن واحــد اثــر بخــش حامیتــی
و تربیتــی اســت نیــاز افــراد بــه قــرار و آرامــش ایجــاب
مــی منایــد کــه در فرهنــگ خانــواده رابطــه مبتنــی بــر

زهــرا عارفــی متولــد ۱۳۷۳
دانــش آموخت ـهای تحصیــات
نیمــه عالــی نرســنگ از
انســتیتیوت علــوم صحــی
لیــگان و همچنــان محصــل
رشــته حقــوق داشــنگاه نــارص
خــرو -والیــت دایکنــدی
اســت .خانــم عارفــی یکــی
از اشــراک کننــده هــای
کلینیــک حقوقــی و محکمــه
متثیلــی حقــوق بــر و محــو
خشــونت در ســال  ۲۰۲۰در
م ٔوسســه حقــوق بــر و محــو
خشــونت بــوده اســت .او از
ســال  ۱۳۹۱بــه حیــث معلــم
ســواد آمــوزی در قریــه وطمــه،
ولســوالی خدیــر والیــت
دایکنــدی ایفــای وظیفــه مــی
منایــد.
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عقــل و عاطفــه باشــد آنگونــه کــه احســاس امنیــت اطمینــان ،ســامت ،حامیــت و
رضایــت را بــرای طرفیــن بــه ارمغــان آورد ،شــکل گرفــت .خشــونتهای خانوادگــی،
نــوع پرخاشــگری در محیــط خانــواده بــوده کــه انــواع و اقســام متعــددی را شــامل
مــی شــود ماننــد :خشــونتهای ،روانــی ،فزیکــی ،وابســتگی اقتصــادی ،حفــظ
و ســامان فرزنــدان ،حفــظ آبــرو ،وابســتگی عاطفــی ،نداشــن اعتــاد بــه نفــس،
تربیــت فرهنگــی و امثــال آن را در بــر میگیــرد .بــا انجــام ایــن تحقیــق ،مشــاهده
و مصاحبــه بــا افــراد ،مســئولین دولتــی ،فعالیــن مدنــی و حقــوق زن ،جوانــان و
مطالعــه-ی پروندهــای ثبــت شــده پیرامــون موضوعــات فامیلــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدم کــه عوامــل مختلــف در بــروز خشــونتهای فامیلــی در والیــت دایکنــدی
نقــش دارنــد ،امــا مهمــر از همــه فقــر ،عــدم آگاهــی عامــه و پاییــن بــودن ســطح
ســواد شــهروندان ،تعــدد زوجــات ،رســم و رواجهــای ناپســند ،اعتیــاد بــه موادمخــدر
و ســایر مســکرات ،عــدم پرداخــت نفقــه و مهــر اســت .از آن میــان فقــر ،پاییــن بــودن
ســطح ســواد شــهروندان و آگاهــی عامــه از جملــه ویژگیهــای بــارز ایــن امــر بــه
حســاب میآینــد.
واژگان کلیدی :خشونت ،خانواده ،زنان
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مقدمه
قدامــت خشــونت بــر مــی گــردد بــه زندگــی بــر در طــول تاریــخ کــه تــا امــروز دامــن
متامــی جوامــع را گرفتــه و اشــکال و انــواع مختلــف نظــر بــه فرهنــگ شــان اتفــاق
میافتــد ،گرچنــد گامهــای زیــادی در امــر مبــارزه بــا آن برداشــته شــده اســت امــا
هنــوز هــم ایــن پدیــدهی منفــور بــا قــوت خــود باقــی اســت .خشــونت فامیلــی یکــی
از مهمتریــن بخــش خشــونت هــای مــروج در جهــان اســت کــه در متــام کشــورها
وجــود داشــته اســت .ایــن خشــونت آزارهــای عاطفــی ،پولــی و اقتصــادی ،جنســی،
تهدیــدات لفظــی ،اهانــت بــه دخرتزایــی زنــان ،اســتفاده از قــدرت و ذهنیــت
مردانــه ،پوشــش تحمیلــی زنــان ،صدمــات جســمی ،گرفــن زنــان متعــدد بــه بهانــه
هــای مختلــف ،منــزوی کــردن شــخص از خانــواده ،محــروم کــردن شــخص از غــذا،
پــول ،لبــاس ،تخریــب شــخصیتی و امثــال آن را شــامل مــی شــود.
از آنجــا کــه خانــواده رکــن اصلــی جامعــه اســت ،بنابرایــن ،ناســازگاری خانــواده
تاثیــرات بــه ســزای در پیشــرد زندگــی انســانی داشــته اســت .خشــونتهای
فامیلــی بنیــه ای یــک جامعــه مرفــه و ســعادمتند را خشــک منــوده و اخــاق عمومــی
را از بیــن میبــرد ،بنابرایــن رضورت ایجــاب مــی منایــد تــا عوامــل مهــم و اساســی
ایــن پدیــده را مشــخص کنیــم؛ زیــرا اگــر عوامــل یــک مس ـأله معلــوم نباشــد ،مــا
هیــچ عمــل را پیرامــون محــو و کاهــش آن برداشــته منیتوانیــم بلکــه رسگــردان در
مــاورای آن بــه رس میبریــم.
خشــونت خانگــی واقعیتــی آزار دهنــده و غیــر قابــل انــکار در دنیــای امــروز اســت،
در جهانــی کــه محیــط خانــه مــی بایــد پناهگاهــی باشــد تــا ســاکنانش در آن
بیاســایند و خســتگی هــا و رنــج هــای ناشــی از دشــواری هــای محیــط بیــرون خانــه
را بــه فراموشــی بســپارند ،متاســفانه بــرای بســیاری از مــردم ،خانــه بــه جهنمــی مــی
مانــد کــه آتــش دشــمنی ،خشــم ،خشــونت ،کینــه و انتقــام در آن هــر لحظــه شــعله
ورتــر مــی شــود .خشــونت هــای خانگــی مخصــوص جامعــه یــا طبقــه ای خاصــی
نیســت ،بلکــه اکنــون همــه ی کشــورهای دنیــا و طبقــات اجتامعــی مختلــف بــا آن
دســت بــه گریباننــد و تغییــرات و تحــوالت اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی هــر روزه
بــر میــزان آن افــزوده اســت.
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ایــن پژوهــش جهــت توســعه و ترویــج نظریههــا و روشهــای مبــارزه بــا پدیــد ه
ای خشــونت خصوصــاً خشــونتهای فامیلــی یــا خانوادگــی اســت وهمچنیــن
هــدف ایــن تحقیــق رشــد خــودی ،آشــنایی بــا روش و انجــام یــک تحقیــق علمــی
و پژوهشــی اســت .تحقیــق حــارض بــا اســتفاده از روشهــای تحلیلی-توصیفــی و
پیامیشــی صــورت گرفتــه ،اطالعــات و داده هــای ایــن پژوهــش بــه روش کتابخانـهی
و میدانــی جمــعآوری گردیــده اســت.
مبحث اول :مفاهیم و کلیات
بــرای وارد شــدن بــه بحــث اصلــی نیــاز اســت بــا بعضــی از مفاهیــم مهــم آشــنایی
حاصــل مناییــم لــذا در قــدم نخســت مفهــوم خشــونت ،معنــای لغــوی و اصطالحــی،
انــواع خشــونتهای مــروج در جامعــه افغانســتان و دایکنــدی و نظریههــای
جامعهشــناختی و روانشــناختی پیرامــون خشــونت مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفتــه اســت.
گفتار اول :مفهوم و تعاریف خشونت
 . 1مفهوم خشونت
خشــونت یــک پدیــده اجتامعــی و شــکل افراطــی رفتــار پرخاشــگرانه اســت کــه
تحــت تاثیــر ،عوامــل زیســت شــناختی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و یــا سیاســی ،تحــت
رشایــط خــاص از حالــت نهفتــه بــه حالــت انفجــار مــیرســد .خشــونت در حقیقــت
یــک پدیــده نامرئــی و قابــل ملــس نبــوده ،بلکــه احســاس خشــن و ناتوانــی در
طبیعــت درونــی انســان اســت کــه در حــاالت بیچارگــی و نیافــن راه حــل مس ـأله
ماننــد یــک نیــروی بســیار قدرمتنــد فزیکــی بــر یــک فــرد ،یــک شــی ،یــک حیــوان
و یــا گروهــی اجتامعــی اعــال مــی گــردد .خشــونت در کل رضر رســانی و تخریــب
مــادی و معنــوی ،اعــال هــر نــوع آســیب یــا انســداد و صدمــات روانــی از یــک
جانــب بــر جانــب دیگــر اســت( .رضایــی ،1390 ،ص )110
 . 2خشونت در لغت
خشــونت در عربــی ،درشــتی ،خشــن شــدن و ضــد نرمــی را گوینــد .در لغــت
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نامــه دری-فارســی ،خشــونت یعنــی درشــتی ،ناهمــواری و تندخویــی مــی باشــد.
خشــونت در فرهنــگ حقوقــی ( )blackبــه معنــای اســتفاده ای نــاروا ،تعــرض آمیــز
و برخــاف قانــون از قــدرت آمــده و بــه س ـ ٔو اســتفاده از قــدرت بــر علیــه آزادیهــا و
حقــوق عمومــی تعریــف شــده اســت.
)(http:www.afghan–german.com

 . 3خشونت در اصطالح
بــه اســاس دیــدگاه ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOخشــونت اســتفاده و بــه
کارگیــری آگاهانــه قــدرت و نیــروی جســمی بــه صــورت عملــی یــا تهدیــد آمیــز علیــه
خــود یــا فــرد دیگــر یــا علیــه گروهــی از مــردم اســت کــه بــه احتــال قــوی منجــر بــه
آســیبهای روانــی ،جراحــت ،مــرگ یــا محرومیــت و رشــد غیــر طبیعــی در شــخص
یــا اشــخاص مقابــل مــی شــود( .رضایــی ،۱۳۹۰ ،ص )110
بــه اســاس اعالمیــه رفــع خشــونت علیــه زنــان در ســپتمرب ســال ( )1992خشــونت
علیــه زنــان بــه معنــای هــر عمــل خشــونت آمیــز مبتنــی بــر جنســیت اســت کــه
ســبب بــروز یــا ســبب احتــال بــروز آســیبهای جســمی ،جنســی یــا روانــی یــا رنــج
و آزار زنــان از جملــه تهدیــد بــه انجــام چنیــن اعــال محرومیتهــای اجبــاری یــا
اختیــاری (در رشایــط خــاص) از آزادی در زندگــی عمومــی یــا در زندگــی خصوصــی
میگــردد( .اشــری ،1390 ،ص )129
و طبــق قانــون منــع خشــونت علیــه زن ســال ( ،)1388خشــونت عبــارت از ارتــکاب
اعــال منــدرج مــاده ( )5ایــن قانــون اســت کــه موجــب صدمــه بــه شــخصیت،
جســم ،مــال و یــا روان زن گــردد( .قانــون منــع خشــونت ،۱۳۸۸ ،مــاده )۳
گفتار دوم :انواع خشونت
خشــونت نــه پدیــدهای جدیــدی اســت و نــه محــدود بــه نقطــه جغرافیــای خــاص می
شــود کــه معمــوالً بــه خشــونتهای فزیکــی ،روانــی و کالمــی ،جنســی و خشــونت
اقتصــادی تقســیم بنــدی میگــردد ،امــا در افغانســتان بــه طــور کل خشــونت علیــه
زنــان در چهــار بخــش اعــال مــی شــود.
.۱خشونتهای خانوادگی
خانــواده بزرگرتیــن کانــون خشــونت بــرای زنــان و کــودکان بــه شــار مــی رود ،امــا
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بســیاری از دخــران و زنــان حــارض نیســتند ،خشــونت خانگــی را بــه پولیــس گــزارش
دهنــد در واقــع خشــونت خانــوده نیــز بــه انــواع خشــونتهای ،روانــی ،فزیکــی،
وابســتگی اقتصــادی حفــظ ســامان فرزنــدان ،حفــظ آبــرو ،وابســتگی عاطفــی،
نداشــن اعتــاد بــه نفــس و تربیــت فرهنگــی تقســیم میگردنــد( .رضایــی،۱۳۹۰ ،
ص )۱۲۴-۱۲۳
 .۲خشونتهای قانونی
خشــونتهای قانونــی بــه دو صــورت قابــل مشــاهده اســت .اول توســط قوانیــن
عرفــی کــه جرگههــای محلــی بــرای حــل معضلههــای اجتامعــی ماننــد ،خونبهــا
و امثــال آن هــا بــاالی زنــان تحمیــل مــی کنــد .دوم ،عــدم تطبیــق قانــون مدنــی و
اساســی در خصــوص حقــوق زنــان( .رضایــی ،۱۳۹۰ ،ص )۱۲۴
 .۳خشونتهای اجتامعی
مامنعــت از حــق تحصیــل ،اشــتغال زنــان ،نــگاه تبعیــض آمیــز بــه زنــان بــه عنــوان
جنــس دوم تبعیــض در پرداخــت دســتمزد ،ظلــم و تجــاوز ،زورمنــدان و امثــال آن هــا
از جملــه انــواع خشــونت¬های اجتامعــی صــد راه زنــان اســت( .رضایــی،۱۳۹۰ ،
ص )۱۲۵
 .۴خشونتهای اقتصادی
مــی بینیــم کــه زنــان افغانســتان اکــرا ً بــه آن فعالیتهــای اقتصــادی رو مـیآورد کــه
بیشــر جنبــه ســنتی و غیــر رســمی دارنــد ماننــد قالیــن بافــی ،گلــدوزی ،مالــداری
زراعــت و نظیــر ایــن هــا کــه هیــچ مثــره اقتصــادی بــرای آنــان ندارنــد .چــون روحیــه
تبغیــض آمیــز و نبــود فرهنــگ درســت کشــور و عــدم توجــه رسان دولــت ،حــق
مالکیــت اساســی از زنــان برداشــته شــده و بــه نحــو در انحصــار قــرار میگیرنــد.
(رضایــی ،۱۳۹۰ ،ص )۱۲۶
گفتار سوم :نظریههای خشونت
الف) خشونت از دید روانشناختی
 . ۱نظریه خشونت ذاتی
ایــن نظریــه از قدیمیتریــن توجیهــات اســت کــه فرویــد بــاور داشــت موجــودات
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انســانی بــرای بــروز رفتارهــای خشــن از پیــش بــه طــور ذاتــی برنامهریــزی شــدهاند
کــه تکانههــای غریــزه مــرگ طلبــی را در فــرد ایجــاد مــی کنــد در طــی زمان انباشــته
میکردنــد ،در صــورت کــه بــه تنــاوب رفــع و آزاد نشــود بــه زودی بــه ســطح ویرانگــر
میرســند و موجــب اعــال خطرنــاک و آســیب رســان مــی شــود( .فاطمــه طالبیگــی
و مــژده طالبیگــی ،ص )۲
 .2پرخاشگری به مثابه رفتار اجتامعی آموخته شده
اولیــن بــار ایــن نظریــه را «بنــدورا» بــر ایــن فــرض مطــرح کــرد کــه مشــاهده خشــونت
باعــث یادگیــری آن مــی شــود یعنــی؛ خشــونت ،خشــونت بــار مــی آورد او معتقــد
اســت کــه افــراد از تجربیــات گذشــته خــود پرخاشــگری را بــه عنــوان یــک واکنــش
فــرا میگیرنــد .افــراد از انجــام پرخاشــگری پــاداش مــورد نظــر خــود را دریاقــت مــی
کنــد .رشایــط اجتامعــی و محیطــی خــاص ،افــراد را بــه ســوی پرخاشــگری ســوق
مــی دهــد .یعنــی ،از نظــر بنــدورا افــراد خشــونت و پرخاشــگری را ماننــد هــر رفتــاری
دیگــری در فرآینــد اجتامعــی شــدن و در تعامــل بــه محیــط میآموزانــد( .فاطمــه
طالبیگــی و مــژده طالبیگــی ،ص )۳
ب) خشونت از دید جامعه شناسی
 .1نظریه فراگیری اجتامعی
پژوهش ـیهای اجتامعــی تائیــد کننــده نظریــه فراگیــری اجتامعــی هســتند مث ـاً
فرزنــدان اعــال خشــن را از والدیــن یــاد میگیرنــد از مهمرتیــن عوامــل شــکل
گیــری رفتــار تهاجمــی فرزنــدان عــدم حامیــت پــدر و مــادر آنهاســت .بنابرایــن
قســمت از خشــونتهای بــزرگ ســاالن ریشــه در دوره کودکــی آنــان دارنــد.
)(www.dailyafghanistan.com

 . 2خشونت به مثابه امر فطری
«اریــک فــروم» معتقــد اســت کــه انســان دارای پرخاشــگری بالقــوه و ذاتــی اســت
کــه اساس ـاً در پاســخ بــه تهدیــد عالیــق حیاتــی او بــه طــور کلــی بــروز مــی کنــد.
ایــن خشــونت بــرای حفــظ حیــات و دفــاع از خــود رضوری اســت ،ولــی نــوع دیگــری
آن غریــزی نیســت بلکــه تحــت تأثیــر یادگیــری و محیــط فرهنگــی و اجتامعــی
انســان اســت ،طــوری کــه «الویــت ارینســون» مــی گویــد ،انســان حیــوان پرخاشــگر

 248گذار از عرف به قانون

و ســتیزه جــو اســت.
ج) خشونت از منظر جرم شناسی
مهمرتیــن زمینههــای گرایــش بــه خشــونت در جامعــه مــا زمینههــای اجتامعــی
و زمینههــای فرهنگــی مــی باشــند در بعــد اجتامعــی محرومیــت ســاختاری
عمدهتریــن نقــش را در گرایــش افــراد بــه خشــونتهای فــردی و بــه ویــژه
خشــونتهای گروهــی و شــورش-های اجتامعــی دارد در بعــد فرهنگــی رفتارهــای
جمعــی افــراد جامعــه ،متأثــر از فرهنــگ آن جامعــه اســت یعنــی فرهنــگ یــک جامعه
میتوانــد هنجــاری را تقویــت و یــا تضعیــف منایــد و آرامــش طلبــی نیــز در بطــن
فرهنــگ قــرار دارد بــه هــر حــال ریشــه ای پرخاشــگری و خشــونت را میتــوان در
میــان اجــزای فرهنگــی یــک جامعــه جســتجو کــرد( .ارشــدی ،ملکــی و ســعیدی،
 ،1392شــاره )22
گفتار چهارم :خانواده
الف) مفهوم خانواده
خانــواده کوچکرتیــن واحــد اجتامعــی؛ امــا مهمتریــن واحــد اثــر بخــش حامیتــی
و تربیتــی اســت نیــاز افــراد بــه قــرار و آرامــش ایجــاب مــی منایــد کــه در فرهنــگ
خانــواده رابطــه مبتنــی بــر عقــل و عاطفــه باشــد آنگونــه کــه احســاس امنیــت
اطمینــان ،ســامت ،حامیــت و رضایــت را بــرای طرفیــن بــه ارمغــان آورد ،شــکل
گرفــت .بــه عبــارت دیگــر خانــواده یــک گروهی خویشــاوندی اســت کــه در اجتامعی
کــردن فرزنــدان و بــر آوردن برخــی از نیــاز هــای بنیادیــن دیگــر مســئولیت اصلــی
را بــه عهــده دارد .خانــواده مرکــب از گروهــی از افــراد اســت کــه از طریــق خــون
ازدواج یــا فرزنــد خواندگــی بــه یکدیگــر مربــوط و منســوب بــوده بــرای مــدت طوالنــی
و نامشــخص باهــم زندگــی میکننــد( .فاطمــه طالبیگــی و مــژده طالبیگــی ،ص )۳
ب) تعریــف لغــوی فامیــل :از نــگاه لغــوی کلمــه فامیــل در زبــان دری معنــا هــای
مختلــف را افــاده مــی کنــد چنانچــه در فرهنــگ معــارص دو جلــدی انگلیســی –
فارســی اصطــاح فامیــل بــه معنــای خانــواده و دودمــان ،خانــدان ،زن وبچــه ،عایلــه،
اهــل خانــه ،طایفــه ،قبیلــه ،اصــل و نســب ،تبــار و تیــره اســتعامل شــده اســت.
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(عدالــت خــواه ،۱۳۸۷ ،ص )۱۶
ج) معنــای اصطالحــی فامیــل :از نــگاه اصطالحــی کلمــه فامیــل از دو نقطــه نظــر
تعریــف شــده میتوانــد یکــی از نظــر خــاص و دیگــری از نظــر عــام.
 .۱فامیــل از دیــدگاه خــاص :عبــارت از زن و شــوهر و فرزنــدان تحــت تأثیــر
رسپرســتی آنهــا اســت کــه معمــوالً باهــم زندگــی مــی مناینــد و تحــت ریاســت شــوهر
و پــدر هســتند .معیــار تشــخیص ایــن شــکل از خانــواده هــان ریاســت یــک شــخص
بــر اعضــای آن اســت .یــا بــه عبــارت دیگــر فامیــل بــه مفهــوم خــاص بــه یــک گروپــی
اشــخاص اطــاق میگــردد کــه در یــک خانــواده زندگــی داشــته و معمــوال شــامل
پــدر ،مــادر و فرزنــدان آنهــا مــی باشــند.
 .۲فامیــل از دیــدگاه عــام :عبــارت از گروهــی اســت مرکــب از شــخص و
خویشــاوندان نســبی و همــر او ،گروهــی کــه از یکدیگــر ارث میربنــد و گاهــی هــم
متــام خویشــاوندان ســببی در مفهــوم خانــواده شــامل میگــردد( .عدالــت خــواه،
 ،1387ص  )۱۷قانــون مدنــی کشــور مــا اصطــاح فامیــل را در مــاده ( )56خویــش
چنیــن تعریــف کــرده اســت« :فامیــل انســان متشــکل از اقــارب اســت کــه توســط
یــک اصــل مشــرک باهــم جمــع شــده باشــند»( .قانــون مدنــی ،۱۳۵۵ ،ص )۲۰
گفتار پنجم :انواع خانواده
تصویــر قالبــی مــا از خانــواده کــه از شــوهر ،زن و فرزنــدان تشــکیل مــی شــود،
چنانچــه ســاخت خانــواده را در رسارس تاریــخ زندگــی بــر مــورد مالحظــه قــرار
دهیــم منونــه چنــدان جامــع نیســت ،بلکــه از یــک فرهنــگ تا فرهنــگ دیگــر متفاوت
اســت .تنــوع بســیار در ســاخت خانــواده مالحظــه مــی شــود و ایــن تنــوع ممکــن
اســت بــه صورتهــای بســیار متفــاوت در جوامــع انســانی وجــود داشــته باشــند.
الــف) تــک همــری :مســلم اســت کــه تــک همــری شــایع تریــن ازدواج در مغرب
زمیــن اســت .غالبـاً دولتهــا یــک قانــون را بــرای فــردی کــه بیــش از یــک زن داشــته
باشــد وضــع مــی کنــد و همیــن موضــوع در مــورد زن نیــز صــادق اســت.
ب) چنــد همــری :عبــارت از ازدواج یــک شــخص اعــم از زن و مــرد بــا بیــش از یک
همــر اســت .در جوامــع کــه چنــد همــری شــیوع دارد ایــن امــر منــادی از پایــگاه
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اجتامعــی فــرد اســت مثــاً در برخــی جوامــع داشــن بیــش از یــک زن مزایــای
اقتصــادی و اجتامعــی دارد مردیکــه قــادر باشــد چنــد زن بگیــرد از پایــگاه بــاالی در
جامعــه برخــوردار اســت.
ج) چنــد شــوهری :نوعــی ازدواج اســت کــه یــک زن بــا بیــش از یــک مــرد ازدواج
مــی کنــد ایــن مــورد جوامــع مــروج اســت کــه در آن زندگــی بســیار دشــوار زمیــن
نایــاب و نگهداشــن زن هــا بــا محــذورات اقتصــادی فــراوان همــراه اســت .ازدواج
گروهــی ،نیــز در برخــی قبایــل معمــول اســت و آن ازدواج همزمــان چنــد مــرد بــا
چنــد زن اســت.
د) ازدواج چنــد زنــی :یکــی از صــورت هــای چنــد همــری اســت کــه ازدواج یــک
مــرد بــا بیــش از یــک زن را مشــخص مــی کنــد .ایــن ازدواج در اکــری کشــورهای
اســامی چیــن و ســایر کشــورها وجــود دارد.
ﻫ) خانــواده هســته¬ای :عبــارت از واحــد خانوادگــی انســانی کــه شــامل شــوهر ،زن
و فرزنــدان اســت ایــن گونــه واحدهــا را گاهــی خانــواده «زن و شــوهری» نیــز مــی
گوینــد.
و) خانــواده گســرده :عمدهتریــن شــکل خانــواده در اجتامعــات روســتایی و
عشــایری اســت ،یعنــی در خانوادههــای کــه خودکفایــی بــرای ادامــه زندگــی
نداشــته باشــد و بــرای نیازهــای متقابــل اقتصــادی اجتامعــی و احساســی روابــط
خویشــاوندی را بســازد( .بــروس کوئیــن ،1372 ،ص  )171 – 169انــواع فامیــل بــه
شــکل دیگــری نیــز قابــل بحــث اســت
 -۱فامیــل مــروع :ایــن نــوع فامیــل بــر اســاس عقــد ازدواج و آن هــم بــا رعایــت
یــک سلســله رشایــط خــاص بوجــود میآیــد.
 -۲فامیــل مبتنــی بــر تبنــی :ایــن شــکل فامیــل کــه بنــام فرزنــد خواندگــی نیــز یــاد
مــی شــود معمــوالً ناشــی از یــک عمــل قضایــی مــی باشــد.
 -۳فامیــل غیــر مــروع :ایــن شــکل از فامیــل از اثــر ارتبــاط آزادانــه طرفیــن بــدون
رعایــت رشایــط ازدواج بوجــود میآیــد( .عدالــت خــواه ،۱۳۸۷ ،ص )19 - 18
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مبحث دوم :تحلیل یافته های تحقیق
این مبحث در پنج گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :روش انجام تحقیق
تحقیــق حــارض بــا اســتفاده از روش میدانــی انجــام شــده کــه بــا تهیــه پرســش
نامــه  ۱۹ســوال طــرح گریــده کــه بــه مهــم تریــن موضوعــات مرتبــط بــا خشــونت
هــای فامیلــی ،عوامــل آن ،پیامــد هــای آن و بــارز تریــن مصــداق هــای آن در والیــت
دایکنــدی اشــاره دارد تــا نظریــات پاســخ دهنــده گان در ایــن مــورد جمــع آوری
گــردد .ایــن ســواالت در ســه بخــش ســواالت بلــه  /نخیــر ،ســواالت چنــد گزینــه ای و
ســواالت توضیحــی تهیــه شــدند تــا بــه طــور دقیــق معلومــات کمــی و کیفــی راجــع
بــه موضــوع بدســت بیایــد .تــا حــد امــکان تــاش شــده ســواالت بــه نحــو مطــرح
شــود کــه بــی طرفــی در تحقیــق حفــظ شــده و جــواب پیــش فــرض بــرای پاســخ
دهنــده گان دیکتــه نشــود .بعــد از جمــع آروی نظریــات پاســخ دهنــده گان ایــن
معلومــات خــام بــا اســتفاده از سیســتم هــای معمــول تحلیــل دیتــا مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفتــه و تحلیــل نتایــج آن در جــدول هــا ،منــو دار هــا و هــم چنــان بــه
صــورت ترشیحــی بــه مــن درآورده شــده اســت.
بــر عــاوه در ایــن پژوهــش بــه نــوع پیامیشــی (اخــذ معلومــات ،تحلیــل و تبیــن
موضــوع) پیرامــون عوامــل خشــونت¬های فامیلــی در والیــت دایکنــدی تحقیــق و
جهــت توســعه ،ترویــج نظریه¬هــا و روش¬هــای مبــارزه بــا پدیــده¬ ای خشــونت
خصوصــاً کاهــش خشــونت-های خانوادگــی در والیــت دایکنــدی صــورت گرفتــه
اســت بــا افــراد از ولســوالی¬های والیــت دایکنــدی ،مســئولین دولتــی ،فعالیــن
مدنــی و حقــوق زن ،جوانــان مصاحبــه صــورت گرفتــه و پرونده¬هــای ثبــت شــده
پیرامــون موضوعــات فامیلــی در آمریــت ســارنوالی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زن و
تخلفــات اطفــال -ریاســت ســارنوالی اســتیناف والیــت دایکنــدی ،ریاســت امــور
زنــان والیــت دایکنــدی و دفــر کمیســون مســتقل حقــوق بــر والیــت دایکنــدی کــه
بــه صــورت منونــه انتخــاب گردیــده بــود ،مطالعــه¬ی گردیــده ،معلومــات را اخــذ،
تحلیــل و تبیــن منودیــم.
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گفتار دوم :مشخصات پاسخ دهنده گان
مشخصات پاسخ دهنده گان

 ۴۱نفر

 ٪ ۳۰مرد

 ٪۷۰زن

 ٪۲۰نفر بین ۲۵-۱۹

 ٪۲۲نفر بین ۳۵ -۲۵

 ٪۸نفر بین ۵۰-۳۵

 ٪۴۰متاهل

 ٪۶۰مجرد

 ٪۹۰با سواد

جنسیت

حالت مدنی

 ٪۱۰بی سواد

تعداد

سن

سطح تحصیل

رشح جدول:
جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق بــه تعــداد  ۴۱نفــر از اقشــار مختلــف جامعــه بــه طــور
اتفاقــی بــرای اشــراک در ایــن نظــر ســنجی انتخــاب شــده انــد ،از ایــن میــان
 ٪۳۰آنهــا مــردان و  ٪۷۰زنــان بــوده ٪۴۰ .پاســخ دهنــده گان متاهــل و  ٪۶۰آنهــا
مجــرد هســتند .اکرثیــت یعنــی  ٪۹۰پاســخ دهنــده گان دارای ســواد بــوده و از
لحــاظ ردهای ســنی پاســخ دهنــده گان ایــن تحقیــق در بیــن ســنین  ۱۸تــا ۵۰
ســال قــرار دارنــد.
گفتار ســوم :سواالت بلی /نخیر
بلی

نخیر

گویه ها
آیا خشونت های فامیلی در والیت دایکندی وجود دارد؟

٪۹۲

٪۸

آیا تا حال در محیط خانه مورد خشونت قرار گرفته اید؟

٪۶۶

٪۳۴

٪۲۴

٪۷۶

٪۲۱

٪۷۹

آیا به قضایای خشونت های فامیلی رسیدگی قضایی صورت
می گیرد؟

آیا در والیت دایکندی محیط خانه برای زنان امن می باشد؟
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آیا سطح سواد اعضای خانواده در میزان خشونت های

خانوادگی نقش دارد؟

آیا وضیعت اقتصادی خانواده ها در میزان خشونت های فامیلی

نقش دارد؟
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٪۵۸

٪۴۲

٪۷۴

٪۲۶

رشح جدول:
پاســخ هــا و نظریــات جمــع آوری شــده از تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه ٪۹۲ :پاســخ
دهنــده گان بــه ایــن بــاور هســتند کــه خشــونت هــای فامیلــی در والیــت دایکنــدی
وجــود دارد و  ٪۶۶پاســخ دهنــدگان کســانی بودنــد کــه بــه نحــوی در محیــط خانــه
مــورد خشــونت قــرار گرفتنــد .د ر مــورد امــن بــودن محیــط خانــه بــرای زنــان در
والیــت دایکنــدی  ٪۷۹پاســخ دهنــده گان نظــر منفــی داشــتند و نشــان مــی دهــد
کــه حتــی محیــط خانــه بــرای زنــان امــن نبــوده و بــه انــواع و اشــکال مختلــف دریــن
محیــط نیــز آنهــا مــورد خشــونت قــرار مــی گیرنــد.
گفتــار چهــارم :معمــول تریــن مصــداق هــا و مــواردی خشــونت هــای فامیلــی در
والیــت دایکنــدی
بــا توجــه بــه دیــدگاه جامعــه شــناختی ،قدامــت خشــونت بــه زندگــی بــر
برمیگــردد کــه از دیــر زمانــی تــا حــاال بــه انــواع و اقســام مختلــف دامنگیــر متــام
جوامــع بــری چــه در کشــورهای صنعتــی و پیرشفتــه و چــه در کشــورهای فقیــر
و جهــان ســوم وجــود داشــته اســت .اشــکال خشــونت از یــک کشــور تــا کشــور
دیگــر نظــر بــه فرهنــگ شــان متفــاوت مــی باشــد هــم چنــان واکنشهــای جامعــه
نیــز نظــر بــه هنجارهــای فرهنگی-اجتامعــی شــان مختلــف مــی باشــند؛ بنابرایــن
عوامــل خشــونت هــم متفــاوت اســت هــم میتوانــد عوامــل زیــادی داشــته باشــد
کــه در ایــن میــان کشــور عزیــز مــا افغانســتان نیــز از جملــه کشــورهای اســت کــه
تجربــه خشــونت را از قبــل تــا رشایــط فعلــی دارنــد .خشــونت در خانــه انواع و اقســام
متعــددی را شــامل مــی شــود و بــه اعتبــار نــوع و یــا شــخص قابــل تقســیم بنــدی
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مــی باشــد ،اقســام خشــونت خانگــی بــه اعتبــار نــوع خشــونت ،شــامل خشــونت
جســمی ،خشــونت روانــی ،خشــونت جنســی ،خشــونت بهداشــتی ،خشــونت مالــی
و ...مــی شــود .بــه اعتبــار شــخص نیــز خشــونت خانگــی ممکــن اســت در یکــی از
اشــکال همـرآزاری ،کــودک آزاری ،فرزندکشــی ،رضب و جــرح و یــا قتــل والدیــن و
خشــونت فرزنــدان دربــارهی یکدیگــر ظهــور و بــروز پیــدا کنــد.
گفتار پنجم :بارز ترین عوامل خشونت های فامیلی در والیت دایکندی
و در ایــن تحقیــق گفتگــو بــا مــردم عــام ،مســئولین نهادهــای عدلی-قضایــی،
خانمهــا ،جوانــان ،محصلیــن ،فعالیــن مدنــی ،فعالیــن حقــوق زن ،اصحــاب رســانه
و ســایر اقشــار جامعــه از طریــق پرسشــنامه ،مصاحبــه ،چــک و بررســی پروندههــای
خشــونتهای فامیلــی ،مهمرتیــن عوامــل خشــونتهای فامیلــی را بــه بررســی
گرفتیــم .بــر اســاس یافتــه هــای تحقیــق در ایــن منــودار مهمرتیــن و بــازر تریــن
عوامــل خشــونت هــای فامیلــی در والیــت دایکنــدی نشــان داده شــده کــه بعــدا بــه
توضیــح هــر کــدام مــی پردازیــم.
هفت عامل بارز خشونت های فامیلی در والیت دایکندی

.1فقر
فقــر در یــک بیــان عــام بــه موقعیتــی گفتــه مــی شــود کــه نیازهــا و خواســتهها
بــه طــور کامــل و مناســب بــرآورده منــی شــود .جغرافیــای فقــر ،شــامل متــام ملــل
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جهــان مــی شــود کــه افغانســتان و دایکنــدی نیــز از همــه بیشــر در ایــن پدیــده
آغشــته اســت فقــر یکــی از عمدهتریــن عامــل خشونشــتهای فامیلــی در والیــت
دایکنــدی اســت در ایــن تحقیــق پرسشــنامهای کــه با مــردم عــام ،مســئولین اداری و
مدنــی داشــتم ،اکرثیــت ( )٪۱۰۰پاســخ دهنــده گان از افــراد بیــن ســنین 30 - 19
و  51 - 31ســال ،فقــر را بارزتریــن پدیــدهای بــرای آغــاز خشــونتهای خانوادگــی
مــی داننــد .همچنــان از بیــن ( )166قضیــه خشــونت در ســارنوالی اختصاصــی
منــع خشــونت علیــه زنــان در ریاســت ســارنوالی اســتیناف والیــت دایکنــدی
کــه از رشوع ســال مالــی ( 1398/10/13الــی  )1399/8/25ثبــت گردیــده
اســت ( )130قضیــه شــان ریشــه در فقــر خانواده¬هــا دارنــد (آرشــیف ســارنوالی
اســتیناف والیــت دایکنــدی) .کــه نشــان مــی دهــد  ٪۷۸قضایــای خشــونت هــای
فامیلــی ریشــه در فقــر داشــته و برخاســته از مشــکالت اقتصــادی مــی باشــد .هــم
چنان«ســلطان علــی جــوادی مســئول رادیــو نســیم» در والیــت دایکنــدی مــی گویــد
بــر اســاس آمــار هــای مســئولین اداره محلــی  %92مــردم زیــر خــط فقــر قــراد دارنــد.
(آرشــیف قضایــای ســارنوالی ابتدائیــه مبــارزه بــا خشــونت علیــه زن و تخلفــات
اطفــال؛ ریاســت ســارنوالی اســتیناف والیــت دایکنــدی و شــبکه رادیــو نســیم)
قضایــای خشــونت هــای فامیلــی در ســارنوالی اســتیناف والیــت دایکنــدی
( 1398/10/13الــی )1399/8/25
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 .2عدم آگاهی عامه و بیسوادی
دایکنــدی یکــی از والیتهــای اســت کــه مــردم شــان از آگاهــی کمــر و ســطح
ســواد پایینــر برخــوردار اســت چــون امکانــات آموزشــی کمــر داشــته و مــردم شــان
بــی نهایــت فقیــر بــوده کــه نتوانســته اســت بــه والیــت هــای پیرشفتــه افغانســتان و
یــا بیــرون از آن بــرای ادامــه تحصیــل ســفر منایــد این مسـأله متاســفانه در ولســوالی
هــای نــاوه میــش ،کیتــی ،کجــران و پاتــو نســبت بــه ســایر ولســوالی هــا بیشــر
اســت ( )٪۹۸از مصاحبــه کننــدگان کــه بیــن ســنین  50-18ســال قــرار دارنــد،
ایــن عوامــل را نیــز از مهمرتیــن عوامــل خشــونت قلمــداد مــی کنــد .در بیــن ()166
قضیــه ثبــت شــده ســارنوالی ابتدائیــه منــع خشــونت ،ریاســت ســارنوالی اســتیناف
والیــت دایکنــدی تقریب ـاً ( )148قضیــه شــان ریشــه در عــدم آگاهــی وبیســوادی
داشــته و بــه نحــوی عامــل مســتقیم شــان مــی باشــند چــون قضایــا بیشــر لــت و
کــوب و آزار و اذیــت اســت امــا اگــر فهــم و آگاهــی وجــود داشــته باشــد ایــن مســائل
دیگــر مفهــوم نــدارد.
 .3تعدد زوجات ،ازدواج های زیر سن و اجباری
ازدواج عبــارت از عقــدی اســت کــه افــراد را در جهــت ســامتی روانــی ،جســمی اعضا
و بقــای نســل بــه هــم مــی بنــدد ،طــوری کــه خداونــد در ســوره اعــراف -آیــه ()189
مــی فرمایــد( :هوالــذی خلقکــم مــن نفــس واحــده و جعــل منهــا زوجهــا لیســکن
الیهــا» و خــدای اســت کــه شــا را از نفــس واحــدی آفریــده و همــر شــا را از
جنــس شــا قــرار داد تــا در کنــار او آرامــش و آســایش بیابیــد( ».قــرآن کریــم ،ســوره
اعــراف ،آیــه  )189امــا بعضـاً ایــن عقــد بــه ســبب گرفــن زوجــات متعــدد ،یــا اینکــه
در اول طرفیــن ،زیــر ســن قانونــی قــرار داشــته و یــا هــم بــه صــورت اجبــاری انجــام
شــود مشــکالت و چالشهــای عدیــدهای را در کانــون خانــواده بــه بــار مـیآورد٪۳۰ ،
پاسـخدهندهها از افــراد عــام و مســئولین اداری و مدنــی بیــن ســنین  30-18ســال،
تعــدد زوجــات را نیــز از عامــل بــارز خشــونتهای فامیلــی در والیــت دایکنــدی
میشــارد .مدیــر حقــوق ،ریاســت امــور زنــان والیــت دایکنــدی طــی مصاحبــه شــان
تعــداد قضایــای فامیلــی را ناشــی از تعــدد زوجــات در حــدود ده قضیــه در ســال
جــاری یــاد مــی کنــد( .آرشــیف قضایــای ریاســت امــور زنــان والیــت دایکنــدی)
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 .4اعتیاد مردان و زنان به مواد مخدر
بــدون شــک رو آوردن مــردان و زنــان بــه اعتیــاد و مــواد مخــدر در والیــت دایکنــدی
رو بــه افزایــش اســت .ایــن پدیــدهای خطرنــاک و مزمــن بــه تدریــج کانــون گــرم
خانــواده را از هــم پاشــیده و بــه تباهــی میکشــاند .اکرثیــت از پاســخدهندگان
بــه ایــن مس ـأله یــادآوری منــوده گفــت :اعتیــاد ریشــه در فقــر و ناهنجــاری هــای
اجتامعــی داشــته و تأثیــرات مســتقیم بــاالی خشــونتهای فامیلــی دارنــد ،چــون
یکــی از اعضــای فامیــل اگــر معتــاد باشــد دیگــران را نیــز آمیختــه کــرده ،وســایل
خانــه را بــه فــروش رســانده و فشــارهای خشــن را در خانــواده اعــال مــی کنــد ،کــه
ایــن رونــد زمین ـهای خشــونتهای فامیلــی را بــه خوبــی مهیــا میســازد (مصاحبــه
کننــدگان آزاد) .از میــان پاســخ دهنــدگان  ٪۵۶پاســخ دهنــده گان اعتیــاد را عامــل
موثــر و بــارز خشــونت هــای خانوادگــی در ایــن والیــت مــی داننــد.
 .5عدم شناخت در سویه شخصیتی ،تحصیلی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
امــروزه در دایکنــدی آمــار طــاق رو بــه افزایــش بــوده خودکشــی ،مســمومیت،
حلــق آویــز منــودن از جملــه مــواردی اســت کــه اشــخاص در زمــان ازدواج از طریــق
وســایل تکنالــوژی معلوماتــی باهمدیگــر آشــنا شــده و باهــم ازدواج مــی کننــد بــدون
اینکــه شــناخت از هــم داشــته باشــد ،ســویه تحصیلــی ،اقتصــادی ،نــوع نگــرش
سیاســی ،ارزشهــای فرهنگــی خویــش را مقایســه کننــد .بنــا ًء عــدم در نظرگرفــن
چنیــن مســائلی بســی مهــم اســت ،زیــرا در اوایــل زندگــی بــا محبــت زندگــی کــرده
و جنجالهــا و کشــمکش بعــدا ً رشوع خواهــد شــد و ســبب پیامدهــای چــون
خودکشــی ،طــاق ،مریضیهــای روانــی و امثــال آن مــی گــردد .کــه ازمیــان پاســخ
دهنــده گان  ٪۲۰بــه ایــن بــارو بودنــد کــه عــدم شــناخت در ســویه شــخصیتی،
تحصیلــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی نیــز از عواملــی اســت کــه بیشــر موجــب
بــروز قضایــای خشــونت هــای خانوادگــی در ایــن والیــت مــی باشــد .از طرفــی
هــم از مجمــوع قضایــای ثبــت شــده در ســارنوالی منــع خشــونت بــه تعــداد ()10
قضیــه آن را تجاوزجنســی ،خودکشــی ،مســمومیت و حلــق آویــز تشــکیل داده کــه
ایــن مــوارد ناشــی از عــدم شــناخت ســویه¬های افــراد در درجــه تحصیــل ،ســطح
اقتصــاد ،سیاســت و عــدم انعطــاف پذیــری ارزشهــای فرهنگــی در بیــن زوجیــن
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اســت( .آرشــیف قضایــای ســارنوالی ابتدائیــه مبــارزه بــا خشــونت علیــه زن و
تخلفــات اطفــال؛ ریاســت ســارنوالی اســتیناف والیــت دایکنــدی)
 .6رسم و رواجهای ناپسند
مســئولین رادیــو دایکنــدی ،رادیــو صــدای قریــه ،رادیــو تلوزیــون ملــی و فعالیــن
مدنــی و حقــوق زن بــا انــدک اختــاف نظــر بــر ایــن باورانــد کــه :رســم و رواجهــای
ناپســند یکــی دیگــر از عوامــل خشــونتهای فامیلــی در والیــت دایکنــدی اســت.
هامنطــور کــه آمــار افــراد بیســواد در ایــن والیــت بــاال اســت؛ هــان رســم و رواجهای
کلیش ـهای هنــوز در جامعــه حاکــم اســت ،چــون مــردم مــا قــدرت تحــول و تجزیــه
فرهنــگ درســت را از نادرســت ندارنــد .اکرثیــت از شــهروندان در افــراط و تفریــط
باورهــای ســنتی خشــونتهای زیــادی را در همــه ســطوح خصوصــاً در ســطح
خانــواده متقبــل مــی شــود (آرشــیف رادیــو دایکنــدی؛ رادیــو صــدای قریــه ،رادیــو و
تلوزیــون ملــی) .و  ٪۶۰پاســخ دهنــده گان نیــز همیــن رســم و رواج هــای ناپســند را
عامــل خشــونت هــای فاملیــی در والیــت دایکنــدی قلمــداد کردنــد.
 .7عدم پرداخت نفقه و مهریه
عــدم پرداخــت نفقــه و مهریــه نیــز باعــث خشــونتهای فامیلــی در والیــت دایکنــدی
میگــردد ،چــون در قســمت مهــر اکرثیــت ازدواجهــای کــه صــورت مــی گیــرد و
مهــر نیــز تعییــن میشــود ،بــه اســاس رســم و رویـهای کــه در بیــن جامعــه دایکنــدی
وجــود دارد بــه زودتریــن وقــت پرداخــت منیشــود یــا اینکــه مویســفیدان ،علــا،
میانجگیــری منــوده تــا زن مهریــه اش را بــه شــوهرش ببخشــد ،اینجاســت کــه
زنــان کــم ،کــم اســتقاللیت خــود را از دســت داده فضــای خشــونت در خانــواده
حاکــم میشــود .عــدم پرداخــت نفقــه نیــز در ایــن والیــت مــروج اســت اکرثیــت از
پاســخدهندگان مــا بــه ایــن بــاور هســتند کــه یســیاری از طالقهــا و خشــونتها
ریشــه در ایــن دارد کــه مــردان خانــواده بــه نســبت بیــکاری ،عــدم اشــتغال و
فقــر بــه جاهــای دور ســفر منــوده و یــا اینکــه حتــی منــی -تواننــد متــام نیازهــای
خانــواده را در یــک جامعــه فقیــر و فالکــت زده مثــل دایکنــدی ،مرفــوع ســازد ایــن
مســئولیت را پشــت رس میگذارنــد ٪۵۰.پاســخ دهنــده گان نیــز ایــن مــورد را یکــی
از عوامــل مهــم بــروز خشــونت هــای خانوادگــی مــی ¬داننــد کــه از ایــن ناحیــه
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معمــوالً خشــونتهای فامیلــی مثــل طــاق ،روســپی گــری ،اعتیــاد بــه مــواد مخــدر
و هــزاران بدبختــی بــاالی خانوادههــا بــه بــار مــی آینــد.
نتیجه گیری
خشــونت اســتفاده و بــه کارگیــری آگاهانــه قــدرت و نیــروی جســمی بــه صــورت
عملــی یــا تهدیــد آمیــز علیــه خــود یــا فــرد دیگــر یــا علیــه گروهــی از مــردم اســت
کــه بــه احتــال قــوی منجــر بــه آســیبهای روانــی ،جراحــت ،مــرگ ،محرومیــت
و رشــد غیرطبیعــی در شــخص یــا اشــخاص مقابــل مــی شــود .خشــونت از دیــد
روانشــناختی یــک امــر ذاتــی اســت کــه طبیعت ـاً از پیــش برنامهریــزی شــده اســت
و هــم بــه مثابــه رفتــار اجتامعــی آموختــه شــده میباشــد؛ یعنــی رشایــط محیطــی
و اجتامعــی خاصــی افــراد را بــه ســوی پرخاشــگری ســوق مــی دهــد و خشــونت
از دیــد جامعهشناســان نیــز امــر فطــری اســت؛ طــوری کــه انســان دارای نــوع از
پرخاشــگری بالقــوه و ذاتــی اســت و هــم نظریــه فراگیــری اجتامعــی ،اینکــه فرزنــدان
اعــال خشــن را از والدیــن یــاد میگیرنــد.
خشــونت نــه پدیــدهای جدیــدی اســت و نــه محــدود بــه جغرافیــای خــاص کــه
معمــوالً بــه خشــونتهای فیزیکــی ،روانــی ،کالمــی ،جنســی و خشــونت اقتصــادی
تقســیمبندی میگــردد ،امــا در افغانســتان بــه طــور کل خشــونت در چهــار بخــش
اعــال میشــود کــه عبــارت از :خشــونت خانوادگــی ،خشــونت قانونــی ،خشــونت
اجتامعــی ،خشــونت اقتصــادی مــی باشــد .خانــواده کوچکرتیــن واحــد اجتامعــی
امــا مهمرتیــن واحــد اثــر بخشــی حامیتــی و تربیتــی اســت .خانــواده از نظــر عــام
عبــارت از گــروه مرکــب از شــخص و خویشــاوندان نســبی و همــر او اســت ،گروهــی
کــه از یکدیگــر ارث میبرنــد و گاهــی هــم متــام خویشــاوندان ســببی در مفهــوم
خانــواده شــامل میگــردد.
بــا توجــه بــه دیــدگاه جامعهشــناختی قدامــت خشــونت بــه زندگــی بــر برمیگــردد
کــه از دیــر زمانــی تــا حــاال بــه انــواع و اقســام مختلــف دامنگیــر متــام جوامــع
بــری چــه در کشــورهای صنعتــی و پیرشفتــه و چــه در کشــورهای فقیــر و جهــان
ســوم وجــود داشــته اســت .اشــکال خشــونت از یــک کشــور تــا کشــور دیگــر نظــر
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بــه فرهنــگ شــان متفــاوت مــیباشــد هــم چنــان واکنشهــای جامعــه نیــز نظــر
بــه هنجارهــای فرهنگی-اجتامعــی شــان مختلــف مــی باشــند؛ بنابرایــن عوامــل
خشــونت هــم متفــاوت اســت هــم میتوانــد عوامــل زیــادی داشــته باشــد کــه در
ایــن میــان کشــور عزیــز مــا افغانســتان نیــز از جملــه کشــورهای اســت کــه تجربــه
خشــونت را از قبــل تــا رشایــط فعلــی دارنــد .خشــونت در خانــه انــواع و اقســام
متعــددی را شــامل مــی شــود و بــه اعتبــار نــوع و یــا شــخص قابــل تقســیم بنــدی
مــی باشــد ،اقســام خشــونت خانگــی بــه اعتبــار نــوع خشــونت ،شــامل خشــونت
جســمی ،خشــونت روانــی ،خشــونت جنســی ،خشــونت بهداشــتی ،خشــونت مالــی
و ...مــی شــود .بــه اعتبــار شــخص نیــز خشــونت خانگــی ممکــن اســت در یکــی از
اشــکال همـرآزاری ،کــودک آزاری ،فرزندکشــی ،رضب و جــرح و یــا قتــل والدیــن و
خشــونت فرزنــدان دربــاره یکدیگــر ظهــور و بــروز پیــدا کنــد.
مهمتریــن زمینههــای گرایــش بــه خشــونت در جامعــه مــا زمینههــای اجتامعــی
و زمینههــای فرهنگــی مــی باشــند در بعــد اجتامعــی محرومیــت ســاختاری
عمدهتریــن نقــش را در گرایــش افــراد بــه خشــونتهای فــردی و بــه ویــژه
خشــونتهای گروهــی و شــورش-های اجتامعــی دارد .در بعــد فرهنگــی رفتارهــای
جمعــی افــراد جامعــه متأثــر از فرهنــگ آن جامعــه اســت یعنــی فرهنــگ یــک جامعــه
میتوانــد هنجــاری را تقویــت و یــا تضعیــف منایــد و آرامــش طلبــی نیــز در بطــن
فرهنــگ قــرار دارد بــه هــر حــال ریشــه پرخاشــگری و خشــونت را میتــوان در میــان
اجــزای فرهنگــی یــک جامعــه جســتجو کــرد.
در خانوادههــا معمــوالً خشــونتها بــه اســاس عوامــل متعــددی بــه وجــود آمــده کــه
در هــر زیســت بــن اجتامعــی نظــر بــه هنجارهــای اجتامعــی و فرهنگــی شــان از هــم
متفــاوت مــی باشــد .در ایــن تحقیــق بررســی عوامــل خشــونتهای خانوادگــی در
والیــت دایکنــدی مــورد بحــث قــرار گرفــت ،بعــد از تحقیــق ،مصاحبههــای مســتقیم،
مشــاهده و مطالعــه ( )166پرونــده ثبــت شــده ســارنوالی اختصاصــی مبــارزه بــا
خشــونت علیــه زنــان ،ریاســت ســارنوالی اســتیناف والیــت دایکنــدی پیرامــون
موضوعــات خانوادگــی بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه مهمرتیــن عوامــل خشــونتهای
فامیلــی دایکنــدی شــامل ،فقــر ،عــدم آگاهــی عامــه و پاییــن بــودن ســطح ســواد،
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تعــدد زوجــات ،رســم و رواج¬هــای ناپســند ،اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،عــدم پرداخــت
نفقــه و مهــر در ایــن والیــت اســت .در بیــن ایــن چنــد عامــل برجســته ،فقــر و عــدم
آگاهــی و پاییــن بــودن ســطح ســواد مــردم ،بارزتریــن عوامــل خشــونتهای فامیلــی
در والیــت دایکنــدی میباشــد.
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چکیـده
ازدواج در اســام و ســایر ادیــان الهــی و جوامــع متمــدن
بــری دارای آداب و رســوم خــاص اســت کــه نشــان
دهنــده اهمیــت ایــن ســنت بــرای ایجــاد جامعــه ســامل
انســانی ،تولــد و پــرورش نســل شایســته مــی باشــد.
بــدون تردیــد ،ایــن رســالت مهــم زمانــی محقــق خواهــد
شــد کــه طرفیــن ازدواج ،دارای متایــل قلبــی ،برخــوردار
از رشــد جســمی و روانــی و اختیــار در تصمیــم گیــری
بــوده و ازدواج آنهــا بــر مبنــای یــک درک درســت شــکل
گرفتــه باشــد .در افغانســتان متأســفانه ازدواج هــای زیــر
ســن کــه اکرثیــت آنهــا بــدون درک درســت از ازدواج،
بــدون اختیــار و آزادی و در فقــدان بلــوغ جســمی
و روانــی صــورت مــی گیــرد؛ آمــار بــاالی دارد و ایــن
وضعیــت مشــکالت اجتامعــی ،انســانی و اخالقــی
فراوانــی بــه بــار آورده اســت.
بلــوغ جســمی و روانــی یکــی از رشایــط عمــده ای
انســانی و اســامی ازدواج اســت کــه تأکیــد فراوانــی
بــر آن شــده اســت .ادبیــات و ارزشــهای اســامی نشــان
مــی دهــد کــه ازدواج بــدون رضایــت طرفیــن و بــدون
درک و فهــم زوجیــن از ارزش هــا ،اهــداف و فلســفه
ازدواج فاقــد اعتبــار رشعــی و قانونــی اســت.
ســن ازدواج یکــی از مــوارد اختالفــی میــان رشیعــت،
قوانیــن و اســناد بیــن املللــی مــی باشــد .اکــرا در
نصــوص رشعــی ســن ازدواج را در واقــع هــان ســن

روقیــه حســن زاده بنــت محمــد
باقــر حســن زاده متولــد ســال
 ۱۳۷۸دانــش آموختــهای
دانشــکده رشعیــات دانشــگاه
بامیــان اســت .خانــم حســن
زاده یکــی از اشــراک کننــده
هــای کلینیــک حقوقــی و
محکمــه متثیلــی حقــوق بــر
و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
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بلــوغ جنســی مــی داننــد کــه ســن  ۱۵- ۹ســالگی را شــامل مــی شــود .در قوانیــن
مدنــی و احــوال شــخصیه اهــل تشــیع ســن ازدواج را بــا توجــه بــه رشــد جنســی،
جســمی و فکــری در نظــر گرفتــه اســت کــه بــرای دخــران ســن  ۱۶ســالگی و بــرای
پــران ســن  ۱۸ســالگی را تعییــن کــرده اســت .و امــا در اســناد بیــن املللــی ســن
مشــخصی را بــرای ازدواج تعییــن نکــرده اســت و بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از طفــل
ارائــه شــده اســت ،تلویح ـاً ســن ازدواج را تکمیــل  ۱۸ســالگی مــی داننــد ،بنــأ از
تعاریــف فــوق چنیــن دانســته مــی شــود کــه از نــگاه اســناد بیــن املللــی ،کــودکان
دارای اهلیــت کامــل نبــوده و ازدواج در ســن کمــر از  ۱۸ســالگی را در واقــع ازدواج
زیــر ســن تلقــی مــی منایــد .و در قوانیــن داخلــی ســن ازدواج هــان ســن ۱۶
ســالگی بــرای دخــر و  ۱۸ســالگی بــرای پــر مــی باشــد.
واژه گان کلیدی :ازدواج ،سن ،رشیعت ،قوانین
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مقدمه
ازدواج زیــر ســن در واقــع ازدواج کــودکان اســت کــه در آن مرحلــه بــه بلــوغ فکــری
و عقالنــی نرســیده انــد .بنابرایــن طرفیــن منــی تواننــد در انتخــاب رشیــک زندگــی
خــود نقــش خاصــی را ایفــا کننــد .و ازدواج زیــر ســن ،کــودک را قبــل از بلــوغ فکــری
بــا دنیــای از نیازهــا وانتظــارات بــر آورده نشــده مواجــه مــی ســازد .و بــا مــرور زمــان
اثــرات روحــی و روانــی منفــی بــر جــان اطفــال مــی گــذارد .همرسگزینــی یــا ازدواج،
پیــان اتحــاد مقــدس و ملکوتــی مــرد و زن بــرای رشکــت در زندگانــی ،تعــاون
و معاضــدت بــه یکدیگــر اســت کــه طبــق فرامیــن الهــی و قوانیــن عــادی تجویــز
گردیــده ومثــرۀ آن را آرامــش و آســایش و بهــره بــرداری صحیــح و مطبــوع از زندگــی
و تضمیــن بقــای نســل و ایثــار و محبــت تشــکیل مــی دهــد .بایــد یــاد آور شــد کــه
از دواج بــه اســاس فطــرت انســانی اســت زیــرا غرایــض اساســی چــون تولیــد مثــل
یــا خالقیــت وجامعــه پذیــری وحتــی غریــزۀ حــب ذات و صیانــت ومیــل بــه بقــا و
ابدیــت ،بنیــاد اصلــی آنــرا تشــکیل مــی دهنــد.
جامعــه شناســان و گروهــی از روانشناســان معتقــد بــر ایــن امــر انــد کــه؛ اصــوال
انســان موجــودی اســت اجتامعــی کــه در جامعــه بــه وجــود آمــده و در جامعــه مــی
توانــد زندگــی کنــد .نیــاز طبیعــی و شــوق همدلــی ،ذوق همدمــی و گریــز از انــزوا،
میــل بــه بقــا و ابدیــت بخشــیدن بــه هســتی خــود ،احســاس زندگــی وخالقیــت بــه
همرسگزینــی و تشــکیل خانــواده و داشــن فرزنــد ،آمــوزش و پــرورش آنــان منجــر
مــی شــود میــل بــه بقــا و حیــات جاویــدان نتیجــه غریــزه ای حــب ذات اســت کــه
ضامــن صیانــت نفــس گردیــده و یکــی از مثــرات ازدواج کــه تولیــد مثــل اســت
پاســخگوی ایــن اندیشــه و خواســته ای انســانی درحیــات جاویــد و ابدیــت اســت
و بــه نحــوی دلنشــین و پرحــاوت آنــرا تأمیــن مــی کنــد .زیــرا هــر فرزنــدی مســلامً
مناینــده انتقــال خصوصیــات بیولوژیــک والدیــن خــود مــی باشــد و بنــا برایــن
حیــات او ادامــه حیــات والدیــن اســت و هــر پــدر و مــادری شــخصیت خــود را در
فرزنــدان خــود جلــوه گــر مــی بینــد و بــر اســاس جریــان طبیعــی آفرینــش بــاور
خواهــد داشــت کــه فرزنــدان او نیــز بــه نوبــه خــود درحفــظ سلســله ای او خواهنــد
کوشــیدند و بدیــن ترتیــب تــا جهــان هســتی باقــی اســت آثــار حیاتــی او نیــز باقــی

 266گذار از عرف به قانون

خواهــد مانــد .از همیــن روعشــق والدیــن نســبت بــه فرزنــد ،تجلــی حــب ذات و خود
دوســتی اســت کــه وجهــی از آن در هــر نــوع خالقیتــی بــروز دارد؛ دلبســتگی خالــق
بــه مخلــوق ،معلــم بــه متعلــم ،هرنمنــد بــه آثــار هــری ،شــاعر و نویســنده بــه اشــعار
و ســخنان نغــز خویــش ،همگــی منــودار جذبــه و رابطــه ی پرشــور وناگسســتنی در
اثــر خالقیــت اســت.
آنچــه کــه درفــوق متذکرشــدیم مبییــن ســاختار خانــواده شــخصی درمقابــل خانواده
اصلــی مــی باشــد .خانــواده شــخصی بــه آن خانــواده ای اطــاق مــی شــود کــه
شــخص بنــا بــر اراده ی خــود بــا انتخــاب همــر بنــا مــی منایــد .و هــدف اصلــی
مــا هــم دریــن بخــش بحــث روی چگونگــی تشــکیل چنیــن خانــواده و برهــم خــوردن
یکبارگــی نظــم چنیــن کانــون مــی باشــد.
لــذت زندگــی را اگــر در محبــت ،صداقــت ،خدمــت و ایثــار و خالقیــت و ســازندگی
و پیــروزی معنــوی خالصــه کنیــم ،ایــن همــه در ازدواج و اندیشــه ی پــاک تشــکیل
کانــون مقــدس خانوادگــی جمــع مــی شــود .زندگــی صحیــح اجتامعــی را درکانــون
محبــت خانــواده مــی تــوان آموخــت .ایــن همــه موارد مهــم و فلســفه و اهــداف ازدواج
کــه ذکــر شــده ،بــا ازدواج زیــر ســن تحقــق نخواهــد یافــت .بنابرایــن بایــد متذکــر
شــد کــه در ازدواج زیــر ســن تنهــا بــه نزدیکــی فزیکــی تــاش مــی شــود و از نــگاه
قلبــی ،درک و احساســات فرســخ هــا فاصلــه دارد کــه ایــن بزرگرتیــن مشــکل در
روابــط زنــا شــویی و نابــودی زوجیــن اســت.
مبحث اول :مفاهیم و کلیات
این مبحث در شش گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :مفهوم ازدواج
ازدواج یــک کلمــه عربــی بــوده و در لغــت بــه معنــای جفــت گرفــن ،زن گرفــن،
شــوهر گرفــن ،بــا یکدیگــر جفــت و قریــن شــدن ،بصــورت عمــوم بــه معنــای اجتامع
و انضــام کــه دو شــخص متامیــز را باهــم وصــل مــی ســازد .دراصطــاح ازدواج
عبــارت اســت از اســتمتاع و بهــره گیــری مــرد و زن از یکدیگــر کــه مانــع رشعــی بــرای
نــکاح آنهــا وجــود نداشــته باشــد .طبــق مــاده ( )۶۰قانــون مدنــی افغانســتان کــه
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چنیــن رصاحــت دارد؛ (ازدواج عقــدی اســت کــه هــم زیســتی زن و مــرد را بــه مقصــد
تشــکیل فامیــل مــروع گردانیــده حقــوق و واجبــات را بوجــود مــی آورد) .بنابرایــن
از ایــن تعریــف چنیــن بــر مــی آیــد کــه ازدواج یــک عقــد مدنــی اســت و هــدف از آن
تشــکیل فامیــل مــی باشــد.
گفتار دوم :سن بلوغ و سن ازدواج
دریــن گفتــارالزم بــه نظرمــی رســد تــا ابتــدا ٔ ســن قانونــی ازدواج (بلــوغ ) را تعریــف
وســپس روی آن مفصــا صحبــت مناییــم.
الف) سن بلوغ
بلــوغ در لغــت بــه معنــی رســیدن بــه چیــزی اســت و در اصطــاح فقهــی عبــارت
اســت از رســیدن بــه ســنی کــه غریــزه جنســی در آن بــه حــد کافــی رشــد کــرده و
شــخص آمــاده ای تولیــد مثــل گــردد (صفایــی ،۱۳۸۲،ص  .)۶۸مطابــق مذهــب
حنفــی ،ســن ازدواج زمانــی فــرا مــی رســد کــه یــک فــرد بــه ســن بلــوغ برســد.
مطابــق عنعنــات و اصــول عملــی ،ســن بلــوغ بــه اســاس تغییــرات فزیکــی در یــک
طفــل تعییــن مــی شــود و در ایــن رابطــه مــاده ( )70قانــون مدنــی افغانســتان ،ســن
ازدواج بــرای دخــر را تکمیــل شــانزده ســالگی و بــرای پــر متــام کــردن ســن 18
ســالگی تعییــن کــرده اســت( .قانــون مدنــی ،۱۳۵۵ ،مــاده )۷۰
ب) سن ازدواج
بــا وجودیکــه قانــون ،ســن معینــی را بــرای انعقــاد عقــد ازدواج مشــخص منــوده و
ازدواج کمــر از آن ســن را بــدون اجــازه پدرصحیــح التــرف و یــا اجــازه محکمــه
ی بــا صالحیــت غیــر نافــذ دانســته اســت ،بــا آنهــم در مناطــق روســتایی بــدون در
نظرداشــت ســن قانونــی ،حتــی در بعضــی مــوارد در ســن نــه ســالگی و یــا هــم پایین
تــر از آن در مقابــل موضوعــات و مســائلی همچــون خصومــت هــای شــخصی و
خانوادگــی و یــا حــل دعــاوی بیــن طرفیــن و گاهــی هــم بــه خاطــر فقــر و تنگدســتی
خویــش (کــه چنیــن والدیــن را منیتــوان صحیــح التــرف گفــت) دخــران شــان را
بــه شــوهر مــی دهنــد .بــا وجودیکــه دخــران صغیــر قربانیــان اصلــی ازدواج هــای
زیــر ســن هســتند ،ولــی پــران صغیــر نیــز در بعضــی حــاالت قربانــی ایــن نــوع
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عنعنــات گردیــده ومجبــور بــه ازدواج در ســن پاییــن مــی شــوند ،کــه ایــن خــود
راهــی بــرای تباهــی و ویرانــی زندگــی دخــر و پــر اســت.
گفتار سوم :عوامل در نظر گرفته نشدن سن ازدواج
در رابطــه بــه عــدم رعایــت ســن قانونــی ازدواج ،عوامــل گوناگونــی وجــود دارد کــه
بــه برخــی از آنهــا مختــرا اشــاره مــی مناییــم.
 .1عادی شدن خشونت
خشــونت هــای خانوادگــی و اجتامعــی و نــزاع هــای بــی مــورد و گاهـاً مســلحانه در
بســیاری مناطــق در میــان خانــواده هــا وجــود دارد کــه بــرای حــل آن بعضـاً دخــران
خــورد ســن را بــه شــوهر مــی دهنــد.
 .2فقر و تنگدستی
ایــن عامــل در بســیاری از مــواردی مختلــف ســبب ازدواج هــای اجبــاری و زیــر ســن
مــی شــود .خانــواده هــای فقیــر و تنگدســت در بعضــی از مناطــق دور دســت ناگزیــر
مــی شــوند کــه دخــران خــود را درســنین پاییــن در مقابــل مبلــغ پــول و یــا مــواد
غذایــی و بعضــی از مــوارد دیگــر بــه عقــد نــکاح در بیاورنــد .همچنــان بــه دخــران
بالــغ و نابالــغ خــود نیــز چنیــن رفتــار مــی مناینــد و آنهــا را ناگزیــر بــه ایــن ازدواج
هــا مــی کننــد کــه در ایــن صــورت د خــران مجبــور مــی شــوند کــه تــن بــه چنیــن
ازدواج هــا بدهنــد کــه چنیــن ازدواجــی نــه تنهــا زندگــی دخــر بلکــه زندگــی پــر را
نیــز ویــران و بربــاد مــی منایــد.
 .3عدم آگاهی خانواده ها و جامعه
بســیاری ازخانــواده هــا در جوامــع دور دســت زندگــی مــی کننــد و در مــورد ســن
قانونــی ازدواج چیــزی را منــی داننــد و در مــورد پیامــد هــای آن مثــل تبعــات صحــی،
اقتصــادی ،اجتامعــی ،فــردی درکــی درســتی ندارنــد ،کــه ایــن عــدم آگاهــی نیــز
یکــی دیگــر از مؤلفــه هــای ویــران کــردن زندگــی دخــران زیــر ســن اســت.
 .4فرهنگ مرد ساالری
ایــن فرهنــگ نامناســب در جامعــه ســبب نگــرش هــای منفــی نســبت بــه زنــان بــوده
و در بســیاری از مــوارد ســبب نادیــده گرفــن حقــوق زنــان مــی شــود و در ایــن
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صــورت ازدواج هــا بــدون در نظــر داشــت ســن قانونــی و یــا رضایــت آنهــا انجــام مــی
شــود( .دانــش ،۱۳۹۶،ص )1
گفتار چهارم :سن ازدواج از منظر رشیعت
نکتــه ای قابــل توجــه در بــاره ســن ازدواج در حقــوق اســامی ،ارتبــاط بــه ســن
بلــوغ دارد .ســن بلــوغ نیــز یــک مســأله طبیعــی و فزیولوژیکــی اســت کــه زمــان
آن در افــراد و مناطــق متفــاوت ،مختلــف اســت (صفایــی ،۱۳۸۲ ،ص  .)۷۲ســن
یکــی از امــاره هــای ایــن تغییــر فزیولوژکــی اســت .اگــر ایــن مبنــا پذیرفتــه شــود،
تعییــن ســن بلــوغ بایــد بــر اســاس غلبــه و بــا توجــه بــه وضــع جســمی و آب و هــوا و
ســایر رشایــط اقلیمــی حاکــم بــر اقــوام مختلــف صــورت گیــرد و جنبــه کلــی و قاعــده
الزامــی بــرای همــه اقــوام نــدارد (کاتوزیــان ،۱۳۸۲ ،ص  .)۶۹از طــرف دیگــر بایــد
تذکــر داد کــه اختــاف احادیــث منقــول از امئــه دیــن مؤیــد ایــن دیــدگاه اســت،
شــایان ذکــر اســت کــه ســن بلــوغ از نــگاه امــام ابوحنیفــه هجــده ســال متــام بــرای
پــر و شــانزده ســال متــام بــرای دخــر ذکــر شــده اســت (طوســی ،۱۴۱۷ ،ص
 .)۲۸۲در فقــه امامیــه دیــدگاه غالــب مربوطــه بــه  ۱۵ســال و  ۱۳ســال اســت کــه
هــر یــک جداگانــه بررســی مــی شــود.
الف) سن  ۱۵سال برای ازدواج
	•انــس رض از پیامــر اکــرم ص روایــت مــی کنــد کــه ایشــان فرمودنــد« :فرزنــد
وقتــی پانــزده ســال را متــام کــرد ،اعاملــش بــر او ثبــت مــی شــود و حــدود بــرای
او جــاری مــی شــود» (قمــی .)۳۰۷ ،ایــن روایــت نبــوی منقــول در کتــب روایــی
عامــه ســن تکلیــف را بــه رصاحــت  ۱۵ســال ذکــر کــرده اســت.
	•عبداللــه ابــن عمــر مــی گویــد« :در جنــگ بــدر مــن ســیزده ســال داشــتم بــرای
رفــن بــه جنــگ خدمــت پیامــر ص رســیدم ،بــه مــن اجــازه نــداد؛ ولی در ســال
جنــگ خنــدق مــن پانــزده ســال داشــتم ،آن حــرت بــه مــن اجــازه حضــور در
جنــگ را داد».
	•حمــزه بــن حمــران از امــام صــادق ع نقــل مــی کنــد کــه پیامــر اکــرم ص
فرمــود« :پــر قبــل از اینکــه بــه ســن پانــزده ســال برســد یــا محتلــم شــود
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یــا مــؤ بــر موضــع خــاص او برویــد ،منــی توانــد خریــد و فــروش انجــام دهــد»
(انصــاری .)۲۰۷ ،۱۴۱۳ ،بنابرایــن از احادیــث و روایــات ذیــل چنیــن
بدســت مــی آیــد کــه پاییــن تــر از ســن پانــزده ســال هیــچ تکلیفــی بــر
دخــر و پــر نیســت.
ب) سن  ۱۳سال برای ازدواج
ســن بلــوغ بــرای پــران ،پانــزده ســال متــام قمــری و بــرای دخــران نــه ســال متــام
قمــری در میــان فقهــای امامیــه مشــهور اســت و شــیخ طوســی و ســید مرتضــی
از علــای برجســته نیــز بــه آن متفــق انــد (قمــی ،بــی تــا .)۳۰۷ ،ولــی آنچــه بــه
صــورت عینــی مشــاهده مــی شــود بلــوغ کامــا مرتبــط بــا رشایــط محیطــی آب
و هــوا و تغذیــه اســت .در بســیاری از مناطــق دخــران نــه ســال ،کودکــی بیــش
نیســتند و هرگــز بــه آن رشــد عقلــی و فکــری الزم بــرای انجــام تکالیــف رشعــی و
مســئولیت منــی رســند ،از ایــن رو قــرار دادن بــار تکلیــف و مســئولیت بــر دوش یــک
طفــل نــه ســاله کــه بــه هیــچ وجــه از تکلیــف و مســئولیت چیــزی منــی فهمــد ،بــا
فلســفه ای احــکام و مســئولیت هــا در تضــاد اســت .بنابرایــن ســن نــه ســال بــرای
دخــران و ســن پانــزده ســال بــرای پــران را بایــد بــه منطقــه ای خــاص و رشایــط
آب و هــوای خــاص مربــوط دانســت ،نــه قضیــه واقعــی بــرای متــام اعصــار و مناطــق
مختلــف جهــان.
گفتار پنجم :سن ازدواج در قوانین افغانستان
در قوانیــن افغانســتان اعــم از قانــون مدنــی و قانــون احــوال شــخصیه اهــل تشــیع،
از نظــر امــام ابوحنیفــه پیــروی شــده و آن بیشــر بــا جغرافیــا و محیــط افغانســتان
ســازگار هســت .قانــون مدنــی در مــاده  ۷۰در قســمت اهلیــت ازدواج اکــال ســن
شــانزده ســالگی بــرای دخــران و اکــال ســن هجــده ســالگی بــرای پــران را تائیــد
کــرده اســت «اهلیــت ازدواج وقتــی کامــل مــی گــردد ،کــه ذکــور ســن هجــده و انــاث
شــانزده ســالگی را تکمیــل کــرده باشــد»( .قانــون مدنــی ،۱۳۵۵ ،مــاده )۷۰
همچنــان قانــون مدنــی در مــاده  ۷۱خویــش نیــز رصاحــت دارد )۱( :هــرگاه دخــر
ســن منــدرج مــاده ( )۷۰ایــن قانــون را تکمیــل نکــرده باشــد عقــد ازدواج او تنهــا
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توســط پــدر صحیــح التــرف یــا محکمــه ی بــا صالحیــت صــورت گرفتــه مــی توانــد.
( )۲عقــد نــکاح صغیــره کمــر از ( )۱۵ســال بــه هیــچ وجــه جــواز نــدارد (قانــون
مدنــی ،۱۳۵۵ ،مــاده  .)۷۱بــر حســب فقــره اول ایــن مــاده ازدواج صغــار رصفــا بــا
اجــازه ولــی صحیــح التــرف معتــر اســت .ولــی در درجــه اول پــدر و در درجــه دوم
قاضــی محکمــه ذی صــاح مــی باشــد .و همچنــان ســن ازدواج در قانــون احــوال
شــخصیه اهــل تشــیع نیــز بــا قانــون مدنــی یکســان اســت« :ســن ازدواج بــرای
دخــر  ۱۶ســال و بــرای پــر ۱۸ســال مکمــل شمســی اســت»( .قانــون احــوال
شــخصیه اهــل تشــیع ،۱۳۸۸ ،مــاده )۹۴
در رابطــه بــه ســن ازدواج بایــد تذکــر داد کــه قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان
مصــوب ســال ( )1388/5/10در مــاده ی ( )28خویــش «نــکاح قبــل از اکــال
ســن قانونــی» ،رعایــت حکــم منــدرج مــاده ( )71قانــون مدنــی افغانســتان را در
نظــر گرفتــه اســت کــه بایــد در عقــد ازدواج در نظــر گرفتــه شــود کــه چنیــن رصاحــت
دارد؛ «هــر گاه شــخص زن را کــه ســن قانونــی ازدواج را تکمیــل نــه منــوده و بــدون
رعایــت حکــم منــدرج مــاده ( )71قانــون مدنــی بــه عقــد نــکاح در آورد ،حســب
احــوال بــه حبــس متوســط کــه از دو ســال کمــر نباشــد ،محکــوم و نــکاح در صــورت
مطالبــه ای زن مطابــق بــه احــکام قانــون فســخ مــی گــردد».
گفتار ششم :سن اهلیت ازدواج در اسناد بین املللی
مطابــق فقــره ی دوم مــاده  16کنوانســیون رفــع هــر گونــه تبعیــض علیــه زنـــان،
نـــامزدی و ازدواج طفـــل دارای اثــر حقـــوقی منــی باشــد .بــه اســاس تعریــف
کنوانســیون حقــوق اطفــال ،طفــل عبــارت اســت از شــخصی کــه هنــوز  18ســـالگی
را تکمیـــل نکــرده باشــد ،مگــر اینکــه حقــوق متبوعــه ی طفــل ســن رشــد را کمــر
تعییــن کــرده باشــد .بــر اســاس مــاده  1کنوانســیون حقــوق اطفــال مصــوب
( )1989/12/5عــاوه بــر ایــن بایــد مطابــق ایــن کنوانســیون متام اقدامــات رضوری
بــه شــمول تدابیــر قانونگــذاری اتخــاذ گـــردد وهمچنــان مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد در ســال  ۱۹۶۵طــی قطعنامــه ای بــه عنــوان «توصیــه دربــاره رضایــت
ازدواج ،حداقــل ســن ازدواج و ثبــت ازدواج « و در اصــل دوم خویــش نیــز بیــان مــی
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دارد کــه تعییــن حــد اقــل ســن ازدواج در هــر حــال نبایــد کمــر از ۱۵ســال باشــد.
شــایان ذکــر اســت کــه بنــد ( )2مــاده ( )۲۳میثــاق حقوق مدنی و سیاســی ســازمان
ملــل« ،حــق ازدواج و تشــکیل خانــواده بــرای زنــان ومــردان از زمانــی کــه بــه ســن
ازدواج میرســند بــه رســمیت شــناخته مــی شــود» کــه در ایــن میثــاق ســن مشــخص
اعــان نشــده اســت .وهمچنیــن در مــاده ( )۱۲کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر و
آزادی هــای اساســی بــه حــق ازدواج مــردان و زنانــی کــه بــه ســن ازدواج رســیده انــد
تأکیــد شــده اســت .امــا در ایــن کنوانســیون نیــز بــه ســن معینــی بــرای ازدواج اشــاره
نشــده اســت .بنــد ( )۲مــاده ( )۱۶عهــد نامــه رفــع متامــی اشــکال تبعیــض علیــه
زنــان مصــوب ســال ( )1979ایــن طــور بیــان مــی کنــد «نامــزدی و ازدواج کــودک
اثــر حقوقــی نــدارد و دولــت هــا بایــد حــد اقــل ســن ازدواج را تعییــن کننــد وثبــت
رســمی ازدواج را الزامــی ســازند».
کمیتــه رفــع متامــی اشــکال تبعیــض علیــه زنــان در تفســیر عمومــی شــاره ۲۱
خــود تحــت عنــوان «برابــری در ازدواج و روابــط خانوادگــی» پیشــنهاد مــی کنــد ســن
ازدواج بــرای مــردان و زنــان ۱۸ســال باشــد .اخیــرا ً بــر اســاس بنــد ( )19تفســیر
عمومــی مشــرک کمیتــه رفــع تبعیــض علیــه زنــان و کمیتــه حقــوق کــودک در
نوامــر  ۲۰۱۴ســن ۱۸ســال را بــرای ازدواج بــر اســاس تصمیــم دادگاه نهایت ـاً بــه
۱۶ســال قابــل تقلیــل داده اســت( .غدیــری  ،۱۳۹۶،ص )۴
بــا توجــه بــه آنچــه در اســناد بیــن املللــی آمــده اســت ،ســن مطلــوب بــرای ازدواج
 ۱۵تــا  ۱۸ســال بــوده و بــر ســن مشــخص اجــاع و اتفــاق نظــری در آنهــا وجــود
نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،در قطعنامــه هــا و اســناد بیــن املللــی پیــش از آنکــه بــر
ســن معینــی تأکیــد شــود ،نحــوه ی انجــام ازدواج و رشایــط آن بیشــر حایــز اهمیــت
اســت .در ایــن اســناد تأکیــد شــده اســت ،ازدواج بایــد بــه گونــه ای صــورت پذیــرد
کــه زوجیــن بتواننــد رضایــت و آزادی خــود را بــه شــکلی کــه در قانــون مشــخص
شــده اســت ،ابــراز کنــد.
از طــرف دیگــر فقــره ( )۲مــاده ( )۱۶کنوانســیون رفــع هرگونــه تبعیــض علیــه زنــان
اظهــار میــدارد؛ نامــزدی و ازدواج اطفــال دارای اثــر حقوقــی منــی باشــد .نظــر بــه
تعریــف کنوانســیون حقــوق اطفــال ،طفــل عبــارت از شــخصی اســت کــه هنــوز ســن
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۱۸ســالگی راتکمیــل نکــرده باشــد ،مگراینکــه حقــوق متبوعــه طفــل ســن رشــد را
کمرتتعییــن کــرده باشــد(ماده ۱کنوانســیون حقــوق اطفــال مــؤرخ .)۵/۱۲/۱۹۸۹
عــاوه بــر ایــن بایــد اقدامــات رضوری بــه شــمول تدابیــر قانونگــذاری اتخــاذ گــردد
تاحــد اقــل ســن بــرای ازدواج تثبیــت شــود و ثبــت ازدواج بصــورت قانونــی در
راجســر رســمی تنظیــم شــود .درنتیجــه آنکــه در اســناد بیــن املللــی نیــز ازدواج
زیــر ســن یــک بحــث فــوق العــاده مهــم بــوده ،امــا ســن خاصــی را مــورد بحــث قــرار
نــداده و تاکیــد بــر تعییــن ســن از ســوی دولــت هــا دارد.
مبحث دوم :پیامد های عدم رعایت سن قانونی در ازدواج
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :پیامدها برای صغار
 )1ازدواج هــای زیــر ســن میتوانــد منجــر بــه خشــونت هــای مختلــف علیــه زنــان
شــود ،ماننــد بــر هــم خــوردن آرامــش فــردی و خانوادگــی ،خــود کشــی ،ایجــاد نــزاع
هــای اجتامعــی ،ارتــکاب قتــل یــا جرایــم جنایــی دیگــر.
 )2عــدم رعایــت ســن در ازدواج ســبب افزایــش مــرگ و میــر مــادران ،افزایــش تولــد
ناقــص و ســلب حقــوق بــری مــی گــردد.
 )3عــدم رعایــت ســن در ازدواج متــام مزایــای کودکــی را از دخــران مــی گیــرد و
بعــد از ازدواج دیــده شــده کــه دخــران از مکتــب بــاز مانــده انــد و در نتیجــه منجــر
بــه نقــض حــق آمــوزش مــی شــود.
 )4مطلقــه شــدن دخــران در ســنین پاییــن و خطــرات آن در حالیکــه افــراد ســن
کافــی و تجربــه الزم ،توانایــی مواجــه شــدن بــا مشــکالت ناشــی از جدایــی را نــدارد
ازایــن رو فــرد در معــرض آســیب هــای جــدی روانــی قــرار مــی گیــرد.
 )5رعایــت نشــدن حقــوق کودکــی ،هامنگونــه کــه رشیعــت و قوانیــن و اســناد بیــن
املللــی بیــان منــود شــخص تــا ســن ۱۸ســالگی طفــل اســت و در صــورت ازدواج
منــودن زود هنــگام حقــوق کودکــی از او گرفتــه مــی شــود ماننــد ،دســتیابی کــودک
بــه تحصیــل ،بــازی بــا دوســتان ،حامیــت والدیــن ،حــق دسرتســی بــه بهداشــت و
تأمیــن ســامتی( .احمــدی ،۱۳۹۶،ص )۱۲
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گفتار دوم :پیامد ها برای مرتکبین
ازدواجــی کــه در آن ســن قانونــی رعایــت نشــود ،بــر عــاوه اینکــه نتایــج زیــان بــاری
را بــرای طفــل خــورد ســن دارد و ازدواج ممکــن منحــل گــردد ،گاهـاً بــرای مرتکبیــن
ایــن عمــل نیــز پیامدهــای قانونــی دارد .موضــوع بــه ازدواج یــا بــه نــکاح در آوردن
طفــل کــه ســن معیــن ازدواج را تکمیــل نکــرده ،جــرم بــوده و مرتکــب قابــل مجــازات
مــی باشــد .قانــون منــع خشــونت علیــه زن در ایــن مــورد چنیــن رصاحــت دارد:
«هــرگاه شــخص زن را کــه ســن قانونــی ازدواج را تکمیــل نــه منــوده و بــدون رعایــت
حکــم منــدرج مــاده ( )۷۱قانــون مدنــی بــه عقــد نــکاح در آورد ،حســب احــوال بــه
حبــس متوســطی کــه از دو ســال کمــر نباشــد ،محکــوم و نــکاح در صــورت مطالبــه
زن ،مطابــق احــکام ایــن قانــون فســخ مــی گــردد» (قانــون منــع خشــونت،۱۳۸۸ ،
مــاده  .)۲۸همچنــان کــد جــزای کشــور رضایــت طفــل را در مقاربــت جنســی رشط
منــی دانــد و مقاربــت بــا طفــل را در حکــم تجــاوز جنســی مــی دانــد و مرتکــب
آن قابــل مجــازات دانســته مــی شــود؛ «هــرگاه مــردی بــا شــخص زیــر ســن قانونــی
مقاربــت جنســی انجــام دهــد ،عمــل وی تجــاوز جنســی شــناخته شــده و رضایــت
مجنــی علیــه قابــل اعتبــار منــی باشــد»( .کــود جــزا ،۱۳۹۶ ،مــاده )۶۳۸
نتیجه گیری
ازدواج عقدیســت کــه همزیســتی زن و مــرد را بــه مقصــد تشــکیل خانــواده مــروع
گردانیــده ،حقــوق و واجباتــی را بــرای طرفیــن بــه وجــود مــی آورد .ســن بلــوغ هــان
ســن ازدواج اســت کــه جامــع تریــن ســند آیــه رشیفــه قرآنکریــم مــی باشــد کــه اللــه
متعــال مــی فرمایــد «وبتلــوا الیتامــی حتــی اذا بلغــوا النــکاح فــإن آنســتم منهــم
رشــدا» (نســاء )۶:ترجمــه« :یتیــان را آزمایــش کنیــد تــا هنگامــی کــه بــه ســن بلــوغ
و رشــد نرســیده و بــه نــکاح متایــل پیــدا نکــرده انــد» .در واقــع قــرآن عظیــم الشــان
معیــار ســن ازدواج را بلــوغ و رشــد تذکــر داده اســت کــه از آن توانایــی ،قــدرت و درک
صحیــح مســتفاد مــی شــود.
قوانیــن افغانســتان نیــز در ایــن مــورد ،میتــوان گفــت کــه موضــع نســبتاً عادالنــه ای
را اتخــاذ کــرده اســت و نظــر بــه محیــط و آب و هــوا ،ســن ازدواج را کــه هامهنگــی
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بــا رای امــام ابوحنیفــه رح دارد تعییــن منــوده اســت .در ایــن خصــوص فرقــی بیــن
قانــون مدنــی بــرای پیــروان هــل ســنت و قانــون احــوال شــخصیه بــرای پیــروان اهــل
تشــیع دیــده منــی شــود .در قوانیــن افغانســتان ســن ازدواج را بــرای پــران ســن
 ۱۸ســالگی و بــرای دخــران ســن ازدواج را ۱۶ســالگی تصویــب کــرده اســت و عقــد
صغیــره کمــر از  ۱۵ســال را بــه هیــچ وجــه جــواز منــی دهــد.
در اســناد بیــن املللــی مثــل میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی ســازمان ملــل متحــد،
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر ،کنوانســیون حقــوق اطفــال ،عهدنامــه رفــع
متامــی اشــکال تبعیــض علیــه زنــان مصــوب ( )۱۹۷۹و اعالمیــه جهانــی حقــوق
بــر مصــوب ( ،)۱۹۴۸ســن مشــخصی را بــرای ازدواج تعییــن نکــرده اســت .امــا
کنوانســیون حقــوق طفــل ،طفــل را شــخصی مــی دانــد کــه ســن  ۱۸ســالگی را
تکمیــل نکــرده باشــد .لــذا نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه اســناد بیــن املللــی حقــوق
بــر متایــل بــه ســن ازدواج قبــل از ســن مذکــور را نــدارد .بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه
مــی رســیم کــه ازدواج هــای کــه در آن ســن قانونــی رعایــت منــی شــود ،معمــوالً
ســبب افزایــش مــرگ و میــر دخــران هنــگام زایــان گردیده و متــام مزایــای کودکی
را از آنــان ســلب مــی منایــد ،و از طــرف دیگــر ،مطلقــه شــدن دخــران در ســنین
پاییــن و ناتوانــی در اداره امــور زندگــی از جملــه معایــب دیگــر ایــن مشــکل اســت
کــه زندگــی دخــران و پــران را بــه جهنــم تبدیــل مــی کنــد.
پیشنهادات
 .1تعیین سن مشخص برای ازدواج بدون کدام مالحظات توجیح کننده.
 .2اجبــاری ســاخنت ثبــت ازدواجهــا ،ســهل ســاخنت ثبــت آن و افزایــش کارمنــدان
مجــرب ثبــت در ایــن عرصــه در چــوکات محاکــم.
 .3قابــل مجــازات دانســن برگــزار کننــدگان عروســی هــا ،بــدون ثبــت قبلــی و
دریافــت نــکاح خــط رشعــی و قانونــی.
 .4توزیع جواز برای جاری ساخنت عقد نکاح به اشخاص معین.
 .5ممنوع قرار دادن خطبه عقد قبل از ثبت ازدواج در دفرت مربوط.
 .6تثبیت منودن سن براساس کارت هویت (تذکره) ،در هنگام ثبت ازدواج.
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 .7ازدواج هــای قبــل از ســن قانونــی در صــورت عــذر معقــول و نظریــه داکــران
مربوطــه و حکــم محکمــه ذی صــاح صــورت بگیــرد.
 .8ازدواج دخرتان یتیم باید رصفاً به تجویز محکمه صورت بگیرد.
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2انصاری ،شیخ مرتضی ( .)۱۴۱۳کتاب الصوم ،قم ،باقری ،چاپ اول.
 .3صفایــی ،سیدحســین و اســدالله امامــی ( .)۱۳۸۲مختــر حقــوق خانــواده،
تهــران ،نــر میــزان ،چــاپ ششــم.
 .4طوسی ،محمد ابن حسن ( .)۱۴۱۲الخالف ،جلد ،۳قم ،دارالفکر ،چاپ اول.
 .5قمــی ،علــی ابــن محمــد (بــی تــا) ،جامــع الخــاف و الوفــاق ،پاســدار اســام،
چــاپ اول.
 .6کاتوزیــان ،نــارص ( .)۱۳۸۲دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی -خانــواده تهــران ،نــر
میــزان ،چــاپ ســوم.
 .7غدیــر ،ماهــرو ( .)۱۳۹۶ازدواج از منظــر نظــام بیــن امللــل حقــوق بــر ،فصلنامه
خانواده ،شــاره .۴۵
 .8احمــدی ،کامیــل ( .)۱۳۹۶طنیــن ســکوت «پژوهــش جامــع در بــاب ازدواج
کــودکان در ایــران» ،نــر شــیرازه.
 .9دانــش ،ضیــا ( .)۱۳۹۶ازدواج کــودکان ،پیامدهــا هــا و راهکارهــای مبــارزه بــا
آن ،روزنامــه افغانســتان ،تاریــخ نــر  ۷ثــور .۱۳۹۶
 .10سازمان ملل متحد ( .)۱۹۸۹کنوانسیون حقوق کودک.
 .11سازمان ملل متحد ( .)۱۹۴۸اعالمیه جهانی حقوق برش.
 .12سازمان ملل متحد ( .)۱۹۶۶میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی.
 .13سازمان ملل متحد ( .)۱۹۷۹کنوانسیون رفع متامی اشکال تبعیض علیه زنان.
 .14وزارت عدلیــه ( .)۱۳۸۸قانــون منــع خشــونت علیــه زن ،جریــده رســمی شــاره
.۹۸۹
 .15وزارت عدلیه ( .)۱۳۹۶کد جزا ،جریده رسمی شامره .۱۲۶۰
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 .16وزارت عدلیه ( .)۱۳۵۵قانون مدنی ،جریده رسمی شامره .۳۵۳
 .17وزارت عدلیه ( .)۱۳۸۸قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،جریده رسمی .۹۸۸

بررسی خشونت همرس
چكیده
خشــونت علیــه زنــان ،یــک پدیــده جهانــی اســت كــه در
حــوزه هــای خصوصــی و عمومــی زندگــی تجربــه مــی
شــود .حــدود نــود درصــد از قربانیــان خشــونت هــای
خانــواده گــی را زنــان تشــكیل مــی دهــد .در بســیاری از
جوامــع بــری شــاهد آن هســتیم كــه برخــی از مــردان
از روحیــه ی دیكتاتــوری و تهاجمــی برخــوردار انــد و
خواهــان رهــری مطلــق در خانــه هســتند .معمــوالً در
خشــونت ،شــاهد روش هــا و شــیوه هــای گوناگــون
گفتــاری و رفتــاری مــی باشــیم .بایــد درنظــر داشــت
كــه از یــک جهــت متامــی شــیوه هــای اعــال خشــونت
تأثیــر یكســانی بــر روی زن قربانــی مــی گذارنــد.
افــراد خشــونت گــرا از روش هــای بســیار متفاوتــی بــرای
خشــونت و آســیب رســانی اســتفاده مــی كننــد .همــر
آزاری معضــل اســت كــه همــواره در طــول تاریــخ وجــود
داشــته اســت .از گذشــته هــا بدیــن ســو ،بــه دلیــل
مــرد ســاالری عمدتــاً خشــونت هــا از ســوی مــردان
علیــه زنــان اعــال شــده اســت ،و دریــن راســتا زنــان
و دخــران بیشــر قربانــی همــر آزاری بــوده انــد ،کــه
ایــن عمــل را در جامعــه ای افغانــی بــه وضاحــت کامــل
مــی تــوان دیــد .بایــد اظهــار داشــت کــه فقــر فرهنگــی،
اعتیــاد ،عــدم تفاهــم و دخالــت خانــواده هــا عمــده
تریــن دالیــل همــر آزاری یــا خشــونت زوجــه علیــه
زوج هســتند .کــه هــر کــدام آنهــا مــی توانــد بــه نحــوی

زهــرا رضایــی متولــد ســال
 ۱۳۷۸دانــش آموختــهای
حقــوق دانشــگاه بامیــکا ـ
والیــت بامیــان اســت .خانــم
رضایــی یکــی از اشــراک
کننــده هــای کلینیــک حقوقــی
و محکمــه متثیلــی حقــوق
بــر و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
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باعــث از هــم پاشــیدن شــیرازه ای زندگــی مشــرک شــود.
در ایــن تحقیــق کــه بــه شــیوه ی کتابخانــه ای انجــام شــده ،تــاش شــده اســت تــا
علــل و عوامــل خشــونت شــوهر بــر زوجــه و انــواع آن تبییــن گــردد .از اینکــه مقــاالت
معمــوالً بــا قیــودات همــراه اســت و رشح بســط زیــاد از حوصلــه مقــاالت خــارج
اســت ،بنابرایــن تــاش شــده اســت کــه موضوعــات مهــم و اساســی کــه ارتبــاط
مســتقیم بــه همــر آزاری دارد بــه صــورت مختــر ارائــه گــردد.
واژه های كلیدی :خشونت ،شوهر ،همرس آزاری
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مقدمه
خشــونت همــر از مهمرتیــن موضوعــات بررســی خشــونت اســت و شــوربختانه در
جوامــع امــروزی شــایع تریــن نــوع خشــونت بــه شــار مــی رود ،خصوصـاً در جامعــه
ای مردســاالر افغانســتان کــه همــه چیــز طبــق خواســت و بــر وفــق مــراد مردهــا مــی
چرخــد .مطالعــات آســیب شــناختی در زمینــه خشــونت هــای خانوادگــی بــه ویــژه
خشــونت شــوهر را یکــی از گفتــان هــای مهــم حــوزه ای مطالعــات حقــوق زنــان
دانســته و مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
خشــونت شــوهر در واقــع رفتــاری اســت كــه از ســوی شــوهر بــه هــدف آســیب
رســاندن بــه زوجــه صــورت مــی گیــرد و دامنــه ای آن از تحقیــر و توهیــن ،تجــاوز و
رضب و جــرح تــا تخریــب امــوال و دارایــی و قتــل گســرده اســت .ایــن نــوع خشــونت
در همــه كشــورها بــه وضاحــت کامــل قابــل مشــاهده اســت کــه جامعــه ی افغانــی
نیــز از آن مســتثنی منــی باشــد.
خشــونت خانوادگــی ،شــایع تریــن نــوع خشــونت در رسارس جهــان اســت ،كــه بــه
رغــم تفــاوت هــای فرهنگــی ،دینــی ،اقتصــادی و اجتامعــی بیــن ملــت هــا و فرهنــگ
هــا ،متامــی مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی را در نــور دیــده و بــه پدیــده ای جهانی،
فــرا تاریخــی و فــرا فرهنگــی مبــدل شــده اســت .امــروز خشــونت خانوادگــی بــه یــک
پدیــده جهــان شــمول مبــدل گردیــده و تأثیــرات آن باعــث نابســامانی هــای مختلــف
در جوامــع و فرهنــگ هــای گوناگــون گردیــده اســت .از ایــن رو بیشــرین قربانیــان
خشــونت در جهــان زنــان و دخــران جــوان هســتند.
بایــد یــادآور شــد کــه خشــونت خانوادگــی انــواع متعــددی دارد کــه مهمرتیــن آن
همــر آزاری اســت .کــه بــه اشــکال مختلفــی چــون؛ خشــونت لفظــی ،خشــونت
جســمی ،خشــونت جنســی ،خشــونت روانــی ،خشــونت مالــی یــا اقتصــادی ظهــور
پیــدا مــی کنــد .خشــونت نســبت بــه زنــان ،خشــونت هــای پنهــان اســت ،زیــرا
بســیاری از زنــان بــه دالیلــی از جملــه رشم و حیــا و حفــظ آبــرو از ابــراز آن خــود داری
مــی مناینــد ،آنچــه رضورت توجــه بــه ایــن مسـأله را جــدی تــر مــی منایــد آن اســت
کــه اعــال خشــونت علیــه زنــان عــاوه بــر تأثیــرات مــر بــر زندگــی فــرد موجــب
پیامــد هــای منفــی بــر روح و روان وی نیــز مــی گــردد.

 282گذار از عرف به قانون

امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بهــره گیــری از تعالیــم حیــات بخــش
اســامی بتــوان گام هــای مؤثــر را در راســتای حفــظ ،تحکیــم و تعالــی خانــواده و
پیشــگیری و رفــع هــر گونــه ظلــم و تعــدی نســبت بــه اعضــای آن بــر داشــت.
مبحث اول :خشونت
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :خشونت خانوادگی
امــروزه ایــن واقعیــت پذیرفتــه شــده اســت كــه بیشــر خشــونت هــا در خانــواده ها رخ
مــی دهــد .بــه عنــوان مثــال در امریــكا اعضــای خانــواده چنــان در معــرض خشــونت
در خانــواده قــرار دارنــد كــه خانــواده را پــس از پولیــس و ارتــش خشــن تریــن نهــاد
اجتامعــی نامیــده انــد .برخــی نیــز مدعــی هســتند خشــونت خانوادگــی مهمرتیــن
مسـأله ای اجتامعــی اســت كــه امــروز مــردم بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند.
افغانســتان از ایــن وضعیــت مســتثنی نیســت ،تحقیقاتــی كــه كمیســیون مســتقل
حقــوق بــر در حــوزه ای جنــوب غــرب انجــام داده اســت نشــان مــی دهــد کــه
 ٪۷۸.۱قربانیــان خشــونت خانوادگــی دســت بــه خودســوزی میزننــد .ایــن گــزارش
تبییــن کــرده اســت کــه  ٪۵۱قربانیــان خودســوزی عنــوان كــرده انــد كــه خشــونت
در خانــواده آنهــا امــری رایــج و معمولــی بــوده كــه  ٪۴۸.۸آنــان از ســوی شــوهران
شــان خشــونت دیــده و  ٪۱۹.۴از جانــب مــادر شــوهر و فیصــدی هــای نیــز از ســوی
پــدر ،بــرادر شــوهر و ســایرین مــورد خشــونت قــرار گرفتــه انــد.
منظــور از خشــونت خانوادگــی ،خشــونت هــای اســت كــه در محیــط خانــه رخ مــی
دهــد و عمومـاً میــان افــرادی اتفــاق مــی افتــد كــه بــه ســبب ارتبــاط خونــی یــا پیوند
قانونــی در كانــون خانــواده زندگــی مــی كننــد .در بیشــر مــوارد خانــه نخســتین
مكانــی اســت كــه تجربــه ای خشــونت بــرای فــرد بوجــود مــی آیــد .در یــک خانــواده
کــه هســته ای اساســی آن از پــدر ،مــادر و فرزنــدان تشــكیل مــی گــردد خشــونت
مــی توانــد انــواع مختلفــی را در بــر بگیــرد و متــام ایــن مــوارد از قــدرت طلبــی و
ســلطه گــری فــرد آزار رســان رس چشــمه مــی گیــرد( .بادغیســی ،۱۳۸۸ ،ص)۱۱
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گفتار دوم :خشونت شوهر علیه زوجه
طبیعــی اســت كــه زنــان معمــوالً در خانــواده بیــش از مــردان در معــرض خشــونت
قــرار گرفتــه و قربانــی آن مــی شــوند .بــر اســاس آمــار جهانــی حــدود  %90قربانیــان
خشــونت هــای خانوادگــی را زنــان و  %10دیگــر را مــردان تشــكیل مــی دهنــد.
امــا خشــونت ورزی مــردان نیــز بــا شــدت زیــاد همــراه اســت .دربســیاری ازجوامــع
بــری شــاهد آن هســتیم كــه برخــی از مــردان از روحیــه دیكتاتــوری و تهاجمــی بــر
خــوردار هســتند و خواهــان رهــری مطلــق مــی باشــند .ایــن مــردان انتظــار دارنــد
كــه همــر و فرزنــدان از وی كامــا اطاعــت و پیــروی كننــد .و برخــورد ایــن افــراد
بــا هــر نــوع ناســازگاری ســایر اعضــای خانــواده بســیار پرخاشــگرانه و خشــونت آمیــز
اســت .گاهــی در ایــن افــراد حــس همــدردی یــا احســاس گنــاه از گفتــار و رفتــار
ناشایســته خویــش از بیــن مــی رود یــا بســیار ضعیــف مــی گــردد.
طربســی مــی گویــد :فرعــون همــر خویــش را از آن جهــت كــه ایــان آورده بــود
بســیار شــكنجه مــی داد و او را بــه چهــار میــخ كشــیده و رو بــه روی آفتــاب قــرار
مــی داد و ســنگی بــزرگ تیــز بــر روی او مــی نهــاد .افزایــش شــدت خشــونت ورزی
فرعــون عرصــه ای زندگــی را بــرای آســیه تنــگ منــوده بــود قــرآن از زبــان آســیه مــی
گوینــد« :در آن هنــگام كــه گفــت؛ پــرور دگارا! خانــه ای بــرای مــن نــزد خــودت در
بهشــت بنــا كــن و مــرا از فرعــون و رفتــار وی نجــات ده و مــرا از دســت ســتم گــران
رهایــی بخــش» (نورمحمــدی ،۱۳۸۹ ،ص .)۳۰خشــونت شــوهر علیــه زن بــه شــكل
خشــونت فــردی و مســتقیم بــه صــورت جســانی یــا روانــی آشــكار و پنهــان بــروز
مــی كنــد .هــدف از ایــن خشــونت ،تأثیــر گــزاری مــرد بــر زن اســت تــا امــكان تحقــق
بخشــیدن اســتعداد هــای زنــان را كاهــش دهــد( .هــان ،۱۳۸۹ ،ص)۳۰
مبحث دوم :شیوه های خشونت شوهر علیه زوجه
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :انواع خشونت
معمــوالً در خشــونت شــاهد روش هــا و شــیوه هــای گوناگــون گفتــاری و رفتــاری مــی
باشــیم امــا بایــد توجــه داشــت كــه از یــک جهــت متامــی شــیوه هــای خشــونت تأثیــر
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یكســانی بــر روی زن قربانــی مــی گــذارد و از طــرف دیگــر ،افــراد خشــونت گــرا از
روش هــای متعــددی بــرای خشــونت ورزی اســتفاده مــی كننــد كــه میتــوان آنهــا را
بــه گونــه ی ذیــل تقســیم بنــدی منــود( .نورمحمــدی ،۱۳۸۹ ،ص )۴۳ - ۳۷
الف :خشونت لفظی
کالم آســیب زا ،ســخنان و حــرف هــای ناخوشــایند و آزار دهنــده و تنــدی در زبــان،
چنــان آثــار نامطلــوب برفــرد مــی گــذارد كــه بســر كینــه و تنفــر را فراهــم مــی ســازد.
كلــات زشــت و توهیــن آمیــز گاهــی چنــان آســیبی در روابــط همــران ایجــاد
میكنــد كــه قلــب و روح قربانــی را از بیــن میــرد و صدمــه ای میزنــد كــه هرگــز قابــل
درمــان نخواهــد بــود .برخــی از مــوارد كالم آســیب زا عبــارت اســت از اهانــت لفظــی،
بــد دهانــی و بــه كار بــردن الفــاظ زشــت و ركیــك ،رسزنــش ،متســخر و متلــک پرانــی
بــه ویــژه در حضــور دیگــران ،تهمــت نــاروا زدن ،و صحبــت كــردن بــا لحــن تنــد و
خشــن مــی باشــد( .طیــب ،۱۳۹۶ ،ص)۱۰۰
ب :خشونت در سکوت
گاهــی در روابــط بیــن شــوهر و زن ،شــاهد نــوع دیگــری از خشــونت بــه صــورت
ســكوت آزار دهنــده مــی باشــیم .ایــن ســكوت كــه نشــانی از بــی توجهــی و بــی
اعتنایــی شــوهر بــه قربانــی اســت میتوانــد آثــار منفــی بــر روان او ایجــاد كنــد.
(نورمحمــدی:۱۳۸۹ ،ص .)۳۷
ج :خشونت جسمی
در ایــن نــوع خشــونت بــه ظاهــر كالبــد و جســم فــرد قربانــی آســیب مــی بینــد،
بــا توجــه بــه آثــار برجــا مانــده از خشــونت جســمی میتــوان را شــدید تریــن نــوع
خشــونت دانســت كــه مــورد توجــه فــرد قربانــی ،خشــونت گــر و پژوهشــگران قــرار
گرفتــه اســت .ایــن خشــونت را بــه دو گــروه شــدید و خفیــف طبقــه بنــدی منــوده
انــد( .نورمحمــدی ،۱۳۸۹ ،ص .)۳۸
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رشح گراف:
گرافــی کــه در فــوق مــی بینیــد تحقیقــی اســت کــه در مــورد خشــونت جســمی
توســط شــوهران انجــام شــده و نتایــج ذیــل بدســت آمــده اســت:
از میــان  57221زن بایــد گفــت کــه خفــه کــردن  ،%57از میــان  171زن کتــک
زدن بــه وســیله  ،%34و از  234زن ســیلی زن  ،%78و از میــان  195زن ،هــل و
پــرت کــردن  %70.7و از میــان  212زن مشــت و لگــد زدن  %80و از میــان  240زن
پیچانــدن دســت و کشــیدن مــو  %65وجــود داشــته اســت .در ایــن پژوهــش ارتبــاط
معنــی داری بیــن خشــونت جســمی بــا زمانــی كــه شــوهر فاقــد شــغل ثابــت بــوده را
نشــان داده اســت .و هــرگاه شــوهر دارای شــغل بــوده خشــونت کاهــش یافتــه اســت
و هــرگاه شــوهر دارای شــغل نبــوده ،خشــونت نیــز افزایــش یافتــه اســت( .آقاخانــی
و دیگــران ،۱۳۹۱ ،ص )۱
د :قتل
گاهــی شــدت خشــونت وارده بــر زنــان بســیار زیــاد اســت كــه در ابتــدا ممكــن اســت
بــا تهدیــد بــا چاقــو ،اســلحه یــا فشــار دادن گلــو آغــاز گــردد و بــا ادامــه ی درگیــری
بــه قتــل زن منجــر گــردد .گــر چــه در گذشــته همــر كشــی بــه عنــوان جرمــی
مردانــه قلمــداد مــی شــد.
ه :خشونت جنسی
ایــن نــوع خشــونت كــه بــه نــام تجــاوز جنســی شــهرت دارد بــه عملــی اطــاق مــی
گــردد ،كــه مجــری عمــل جنســی ،در برابــر همــران خویــش ،بــدون درنظرداشــت
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نــكات زیــر ،انجــام دهــد.
عمــل جنســی ،بــا اســتفاده از زور ،بــدون در نظرداشــت عالیــق و خواهشــات زنــان
بــر زنــان تحمیــل مــی كننــد .عمــل جنســی تحمیــل شــده بــر افــراد بیــار ،معلــول
و معیــوب كــه باعــث صدمــه هــای جنســی و روانــی بــر آنهــا گــردد .بــه تعبیــر دیگــر،
متــاس جنســی بــا زن ،بــه هرشــكل و دلیلــی كــه صــورت گیــرد ،تجــاوز تلقــی شــده
و زیــر نــام خشــونت جنســی یــا آزار و اذیــت جنســی جــای مــی گیــرد كــه بــاز هــم
موضوعــی غیــر معمــول نیســت .از دیــدگاه قانــون منــع خشــونت ،عامــل تجــاوز
جنســی قابــل مجــازات اســت« ،شــخصی کــه مرتکــب تجــاوز جنســی بــه عفــت
و نامــوس زن گــردد خشــونت جنســی گفتــه مــی شــود»( .قانــون منــع خشــونت،
 ،۱۳۸۸مــاده )۱۷
از آن جــای كــه در بســیاری از فرهنــگ هــا ،از جملــه در فرهنــگ مــا ،مــردان
خــود را مالــک و صاحــب اختیــار زنــان مــی داننــد ،خشــونت امــری رایــج و شــایع
اســت .حتــی برخــی از تفســیرها و تعبیــر هــای دینــی همچیــن چیــزی را یكــی از
حقــوق مــردان بــر زنــان شــان شــمرده شــده و خشــونت تعبیــر منیكننــد .بعضــی از
مطالعــات نشــان مــی دهــد كــه شــاید ایــن نــوع خشــونت زیــاد معمــول نباشــد امــا
در بعضــی از فرهنــگ هــا و بســیاری از قوانیــن مدنــی ،متــاس جنســی اجبــاری كــه
مــرد بــه عنــوان شــوهر بــر زن تحمیــل میكنــد ،تجــاوز جنســی محســوب مــی شــود،
چــرا كــه زن مجبــور نیســت بــه رغــم عــدم متایــل اش ،بــه خواســته هــای جنســی
شــوهرش متكیــن كنــد( .نورمحمــدی ،۱۳۸۹ ،ص )۳۹
و :خشونت روانی شوهر
به طور خالصه می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
	•توهین و تحقیر مکرر و یا نام نهادن
	•تهدید مکرر به منظور تخریب روحیه و روان
	•استفاده از قدرت مالی برای ایجاد اقتدار
	•استفاده از مذهب و عرف برای حفظ و یا ایجاد اقتدار
	•استفاده از تهدید اطفال( .علوی و دیگران ،۱۳۸۸ ،ص )۱۰۵
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ز :خشونت اقتصادی شوهر
خشــونت اقتصــادی در خانــواده و بــه ویــژه در برابــر زن هــر نــوع اســتفاده از دارایــی
و نیــروی جســمی و فكــری علیــه زوجــه گفتــه مــی شــود كــه بــدون حــق بــر وی
اعــال شــود .خشــونت اقتصــادی کــه خــرج نــدادن بــه زن ،کنــرول دامئــی مخــارج
زن ،پنهــان کــردن میــزان در آمــد خــود از زن اجــازه نــدادن بــه زن بــرای تصمیــم
گیــری در مــورد پــول را در بــر مــی گیــرد( .مدنــی ،۱۳۸۹ ،ص)۱۳
ایــن نــوع خشــونت هــم در برگیرنــده ای مســائل متعــددی از جملــه وابســتگی
اقتصــادی زن بــه شــوهر و عــدم اجــازه بــه امــور مالــی مــی باشــد .طرفــداران حقــوق
زنــان مــی گوینــد؛ کاری کــه زن در خانــه انجــام مــی دهــد ،بایــد بــه حســاب آیــد و
وی در مقابــل کارش دســت مــزد حاصــل کنــد .چیــزی کــه در کمــر جاهــا معمــول
و مــروج اســت .زنــان در بعضــی از فرهنــگ هــا حــق کار بیــرون از خانــه و کســب
درآمــد مالــی و اســتقالل اقتصــادی را ندارنــد و لــذا همیشــه وابســته بــه شــوهران
شــان هســتند ،کــه ایــن خــود زمینــه ســاز بســیاری از نابرابــری هــا و خشــونت هــای
دیگــر علیــه زنــان شــده اســت .محــروم کــردن زنــان و یــا عــدم تخصــص دارایــی
هــای خانــواده هــم نوعــی از خشــونت هــای اقتصــادی اســت ،کــه زنــان بــه ویــژه در
کشــورما افغانســتان از آن بــه شــدت رنــج مــی برنــد و متأثــر مــی شــوند .زنــان حــق
برابــری در دارایــی هــای خانــواده دارنــد و نبایــد از ایــن حــق محــروم شــوند .زنــان
حــق دارنــد کــه کار کننــد و از خــود رسمایــه داشــته باشــند و بگونــه ای مســتقل و
دلخــواه از آن اســتفاده کننــد ،چنانکــه مــردان ایــن کار را مــی کننــد( .محمــدی،
 ،۱۳۸۹ص )۴۳ - ۴۲
گفتار دوم :انواع خشونت جنسی
الف :ایال
در آمــوزه هــای دینــی بــه نــوع خاصــی از خشــونت جنســی بنام (ایــا) اشــاره گردیده
اســت .ایــا نوعــی ســوگند خــوردن مــرد بــه تــرک آمیــزش جنســی بــا همــرش بــه
قصــد ناراحــت كــردن و آزار دادن وی اســت در ایــن مــورد اگــر مــرد ســوگند رشعــی
هــم خــورده باشــد شكســن آن واجــب اســت تــا زن مــورد آزار و اذیــت قــرار نگیــرد.
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بنابرایــن ،مــرد ناگزیــر اســت كــه بــا دادن كفــاره ،ســوگند خــود را نادیــده بگیــرد و بــه
رشایــط عــادی برگــردد یــا در صــورت ارصار بــر رفتــار خویــش بــه طــاق یــا جدایــی
رضایــت دهــد تــا زن از وضعیــت رس درگمــی و تشــویش و اضطــراب خــارج شــود و
بتوانــد بــه حــق خــود برســد.
ب :ازدواج اجباری
هــرگاه شــخصی ،زنــی را کــه ســن قانونــی ازدواج را تکمیــل منــوده بــدون رضایــت
وی نامــزد یــا بــه عقــد نــکاح در آورد ،ازدواج اجبــاری گفتــه مــی شــود (قانــون منــع
خشــونت ،۱۳۸۸ ،مــاده  .)۲۵ایــن نــوع ازدواج نیــز نوعــی خشــونت جنســی شــمرده
مــی شــود ،زیــرا دخــران در مهمرتیــن مرحلــه ای زندگــی یعنــی همــر گزینــی
مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد و آزادی در گزینــش همــر كــه حــق طبیعــی آنــان
اســت مــورد توجــه قــرار منــی گیــرد .ایــن نــوع خشــونت بیشــر در خانــواده هــای
مشــاهده مــی شــود كــه دارای فقــر اقتصــادی هســتند ،ایــن ازدواج ســبب تبعــات
منفــی دیگــر نیــز مــی شــود.
مبحث سوم :عوامل و راهکارها
این مبحث در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :عوامل خشونت شوهر
فقــر فرهنگــی ،اعتیــاد ،عــدم تفاهــم و دخالــت خانــواده هــا ،عمــده تریــن دالیــل
همــر آزاری هســتند کــه هــر کــدام مــی توانــد بــه نحــوی باعــث از هــم پاشــیدگی
یــک زندگــی شــود .مــرد ســاالری و زن ســاالری ،هــر دو نــوع باعــث عــدم تــوازن در
خانــواده مــی شــوند .امــروزه ،بــا رشــد اجتامعــی و اســتقالل مالــی ،زنــان مطالبــات
بــه حــق خــود را از جامعــه و همــران شــان طلــب مــی کننــد و اگــر مــردان نســبت
بــه ایــن موضــوع بــی توجــه و نــا آگاه باشــند بــا ایســتادگی در برابــر ایــن خواســته
بــه نوعــی همــر آزاری مــی کننــد .عــدم توجــه بــه تفــاوت هــای فرهنگــی ،بــاور هــا
و ارزش هــا پیــش از ازدواج احتــال همــر آزاری را در زندگــی مشــرک بیشــر مــی
کنــد .همچنــان یکــی از علــل مهــم همــر آزاری عــدم آگاهــی زوجیــن از رشایــط
ازدواج ،ناتوانــی در مدیریــت مشــکالت و عــدم یادگیــری درســت مهــارت هــای حــل

وضعیت زنان شاغل در مرکز بامیان 289

مس ـأله اســت .دلیــل ایــن مس ـأله فقــدان آمــوزش هــای الزم از طریــق خانــواده و
سیســتم آمــوزش بــه نوجوانــان مــی باشــد .در نتیجــه زوجیــن از طریــق آزمــون و
خطــا ســعی در شــناخت خــود و همــر شــان دارنــد.
گفتار دوم :راه هکارهای مقابله با خشونت شوهر
معمــوالً زنــان و دخــران جــوان بیشــر قربانــی همــر آزاری هســتند .زنــان بــه
دلیــل تهدیــد هــای همــر ،عــدم حامیــت خانــواده ،نداشــن اســتقالل مالــی،
نیــاز هــای روحــی و جســمی و نگرانــی از طــاق معمــوال نســبت بــه رفتــار هــای
آزار دهنــده ای همــر شــان واکنــش نشــان نــداده و شــکایتی مطــرح منــی کننــد.
البتــه امــروزه برخــی زنــان بــا اهرمــی بــه نــام مهریــه ،همــر شــان را مــورد آزار قــرار
داده و از آنهــا ســؤ اســتفاده هــای مختلفــی مــی کننــد .اولیــن و بهرتیــن راه مقابلــه
بــا همــر آزاری ایــن اســت کــه پیــش از ازدواج در انتخــاب همــر مناســب دقــت
کامــل و کافــی بــه خــرج دهنــد .عــدم توجــه بــه مــاک هــای صحیــح انتخــاب
همــر ازدواج هــای اجبــاری ،بــی توجهــی بــه مشــاوره پیــش از ازدواج و تحقیــق
نکــردن در بــاره همــر آینــده ،برخــی از اشــتباهاتی اســت کــه بــه مــرور زمــان باعــث
همــر آزاری شــده و نهایتــأ منجــر بــه جدایــی مــی شــود .حضــور در نهــاد هــای
کــه حامــی حقــوق همــران آســیب دیــده اســت ،یکــی دیگــر از راه هــای مقابلــه
و کنــرول همــر آزاری مــی باشــد .ایــن نهــاد هــا میتواننــد در بــاال بــردن ســطح
فرهنگــی ،ســخت گیــری در مشــاوره هــای پیــش از ازدواج ،کنــرول ازدواج هــای
اجبــاری و ازدواج زیــر ســن قانونــی ،حضــور و ارائــه خدمــات مشــاوره روان شناســی
در صــورت بــروز مشــکل ،آمــوزش مهــارت هــای حــل مسـأله بــه کنــرول و بــر طــرف
کــردن مشــکالت خانوادگــی و زناشــویی کمــک کننــد.
گفتار سوم :مبانی نظری خشونت همرس
خشــونت علیــه همــر مبانــی زیــادی دارد کــه در ایــن جــا بــه ذکــر بعضــی آنهــا
بســنده مــی مناییــم.
 -۱نظری ه نظارت اجتامعی
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ایــن نظریــه بــر وجــود رفتــار خشــونت آمیــز در انســان چــه دارای انگیــزه هــای
درونــی باشــد و چــه از طریــق عوامــل محیطــی بوجــود آیــد ،تأکیــد مــی کنــد .در
اصــول و نــکات کلیــدی ایــن نظریــه میتــوان بــه ایــن مــواد اشــاره کــرد:
الــف :افــراد بــرای رســیدن بــه هــدف دســت یابــی بــه اقتــدار در برابــر دیگــران بــا
اســتفاده از زور و قــدرت متایــل دارنــد؛
ب :نظــارت اجتامعــی جامعــه همــواره بــر رابطــه ی جامعــه خانــواده تأکیــد دارد و
علــت رفتــار خشــن را نــه تنهــا مجــاز دانســن خشــونت از ســوی جامعــه در نظــر مــی
گیــرد ،بلکــه از آنجایــی کــه در جامعــه ،خانــواده هــا به عنــوان محــدوده ای خصوصی
مطــرح اســت ،بــرای دولــت امــکان نظــارت بــر رفتــار افــراد در ایــن محــدوده ی
خصوصــی وجــود نــدارد .بــر اســاس ایــن نظریــه نگــرش هــای اجتامعــی در مــورد
خانــواده بدیــن شــکل اســت کــه تقســیم اقتــدار خاصــی را بــر اســاس جنــس مــی
پذیــرد و نقــش زن و مــرد تعییــن شــده اســت .زنــان نبایــد رفتــاری انجــام دهنــد کــه
مطابــق میــل مــرد مقتــدر خانــواده نباشــد زیــرا در ایــن حالــت او را مجبــور بــه انجــام
دادن رفتــار خشــن مــی کننــد.
بــه عبــارت دیگــر ،زنــان بایــد مطابــق میــل شــوهران شــان رفتار کننــد تا خشــونت در
خانــواده ظهــور نکنــد ،کــه ایــن نگــرش همــراه بــا عــدم نظــارت دولتــی بــر محــدوده
ی خصوصــی خانــواده بــه مــردان اجــازه مــی دهــد کــه رفتــار خشــن داشــته باشــند.
 -۲نظریه شبکهی روابط خانوادهگی
الیزابــت بــات در چارچــوپ ایــن نظریــه بــه ارائــه دو الگــوی متفــاوت از روابــط
خانوادگــی مــی پــردازد .او الگــوی اول را مناســبات تفکیکــی نقــش هــای زناشــوی
نــام گــذاری کــرده اســت .ایــن الگــو روابطــی را توضیــح مــی دهــد کــه در آن زن و
شــوهر قائــل بــه تفــاوت واضحــی در وظایــف خــود هســتند و نقــش هــای خانوادگــی
را بــه دقــت تفکیــک کــرده و منافــع عالیــق و فعالیــت هــای جداگانــه ای دارنــد.
الیزابــت بــات از الگــوی دوم بــه عنــوان مناســبات نقــش هــای مشــرک نــام بــرد
کــه نقطــه ای مقابــل نظریــه تفکیــک نقــش هــای پارســونز اســت .در ایــن نــوع از
مناســبات زن و شــوهر در اکــر فعالیــت هــا بــا هــم همــکاری و هــم فکــری دارنــد و
تضــاد منافــع و عالیــق شــان حداقــل اســت .در مجمــوع بــات در ایــن نظریــه چنیــن
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نتیجــه مــی گیــرد کــه در خانــواده هــای کــه تقســیم وظایــف در آنهــا بــه شــکل
ســنتی اســت ،شــبکه ی روابــط خانوادگــی و اجتامعــی بــه صــورت متصــل و محــدود
ظاهــر مــی شــود ،امــا زن و شــوهری کــه بــه صــورت مشــارکتی زندگــی مــی کننــد
دارای شــبکه ای اجتامعــی پراکنــده انــد و در ایــن حالــت خشــونت در بیــن آنهــا
بــه حــد اقــل میرســد.
 -۳نظریه زمینه فرهنگی
مهمرتیــن مفهومــی کــه در ایــن نظریــه از آن یــاد مــی شــود هامهنگــی فرهنگــی
اســت .بــر اســاس ایــن مفهــوم ،میــان ارزش هــای اساســی یــک جامعــه پدیــده
اجتامعــی ماننــد خشــونت ارتبــاط و هامهنگــی برقــرار اســت .دوبــاش ارتبــاط
مشــخصی میــان رفتــار خشــنوت آمیــز مــردان نســبت بــه زنــان و هنجــار هــای
اجتامعــی یافتــه انــد .مردانــی کــه بــا همــران خــود بــد رفتــاری مــی کننــد و در
فرهنگــی زندگــی مــی کننــد کــه در آن حاکمیــت مــردان بیشــر از زنــان اســت.
از ویژگــی هــای دیگــر ایــن فرهنــگ تائیــد پرخاشــگری مــردان ،وجــود حاکمیــت
مردانــه و فرمــان بــرداری زنــان اســت( .بابایــی فــرد ،۱۳۹۳۷ ،ص )۳۹
نتیجه گیری
خشــونت زندگــی انســان را بــه نابــودی ســوق مــی دهــد و انســان را بــه یــک مــرده ای
متحــرک تبدیــل مــی کنــد .بایــد متذکــر شــد کــه خشــونت در هــر جامعــه و خانــواده
ی کــه باشــد بنیــاد آنــرا از ریشــه مــی ســوزاند ،و وقتــی کــه یــک خانوانــده ریشــه و
اســاس نداشــته باشــد بــدون شــک کــه همــه ای اعضــای آن مــی میرنــد.
بــه اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه ،خشــونت شــوهر علیــه زن و رفتــار هــای
خشــونت آمیــز وی ســبب اضطــراب ،احســاس ناامنــی و بــروز مشــکالت روانــی
بــرای زوجــه مــی گــردد .خشــونت علیــه زن در خانــواده هــا بــه گونــه هــای مختلــف
و متفــاوت صــورت مــی گیــرد کــه از جملــه خشــونت لفظــی ،خشــونت جســمی،
خشــونت روحــی و روانــی ،خشــونت اقتصــادی یــا مالــی و گاهی هم شــدت خشــونت
وارده بــر زنــان توســط شــوهران شــان بســیار زیــاد اســت کــه حتــی بــا تهدیــد هــای
گوناگونــی مواجــه مــی گــردد؛ بعضــا از اثــر ازدیــاد بیــش از حــد خشــونت بــه قتــل
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مــی رســند و یــا هــم زوجــه بــه اثــر شــکنجه و رشایــط نامســاعد در خانــواده مجبــورا ً
دســت بــه خــود کشــی میزنــد ،کــه ایــن حالــت در گوشــه و کنــار افغانســتان بــه
وضاحــت کامــل دیــده مــی شــود.
بنابرایــن بایــد تذکــر داد کــه خشــونت همــر یکــی از معضــل هــای مهــم اجتامعــی
اســت کــه متأســفانه در اکــر کشــورها بــه یــک عــرف تبدیــل شــده اســت ،و ایــن
عــرف ناپســند و عمــل غیــر اخالقــی ،روزانــه زنــان و دخــران زیــادی را بــه کام
مــرگ مــی کشــاند .شــوربختانه بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در ایــن حــوزه صــورت
گرفتــه اســت ،بایــد یــادآور شــد کــه همــر آزاری در جامعــه افغانــی بــه شــدت رو بــه
افزایــش اســت ،و بدبختانــه بــه نــدرت یافــت مــی شــوند کســانی کــه در افغانســتان
همــر آزاری را تجربــه نکــرده باشــند .بنابرایــن ایــن وظیفــه دولــت افغانســتان اســت
کــه در ایــن زمینــه توجــه بیشــر منــوده بــا وضــع قوانیــن جداگانــه همــر آزاری را
جــرم انــگاری منــوده و در زمینــه ی تطبیــق قوانیــن کوشــا باشــد.
پیشنهادات
 .1باال بردن سطح آموزش برای زوجین.
 .2ایجاد و زمینه سازی کار برای زنان خشونت دیده.
 .3آگاهی برای دخرت خانم ها قبل از ازدواج در شناخت همرس شان.
 .4بیشرت ساخنت نهاد های حامی حقوق همرسان آسیب دیده در جامعه.
 .5توامنند سازی زنان به عنوان یک فرد فعال در اجتامع.
منابع
 .1نــور محمــدی ،غــام رضــا ( .)۱۳۸۹نفــی خشــونت علیــه زنــان از دیــدگاه علــم و
دیــن ،تهــران ریاســت جمهــوری مرکــز امــور زنــان و خانــواده.
 .2منیــر ،محمــد داوود ،بادغیســی ،وســیمه ،صالحــی ،عبدالکبیــر ،کاوه ،علــی
( .)۱۳۸۸خشــونت خانوادگــی ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن ،شــبکه جامعــه
مدنــی و حقــوق بــر.
 .3بابایــی فــرد ،اســدالله ،حیدریــان ،امیــن ( .)۱۳۹۳بررســی برخــی عوامــل
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اجتامعــی مؤثــر بــر خشــونت خانوادگــی ،فصلنامــه علمــی – پژوهــش زن و جامعــه.
 .4رضایــی ،صدیقــه ( .)۱۳۹۰آســیب شناســی اجتامعــی زنــان افغانســتان،
انتشــارات امیــری ،کابــل.
 .5آقاخانــی ،نــادر ،خیرآبــاد ،عبــاس زارعــی و دیگــران .)۱۳۹۱( ،بررســی انــواع
خشــونت شــوهران علیــه زنــان و تاثیــر عوامــل مختلــف در بــروز آن ،مجلــه علمــی
پزشــکی قانونــی ،شــاره ۳-۲تابســتان و پایــز ســال .۱۳۹۱
 .6علــوی ،ســید نورالدیــن ،مبلــغ جعفــری ،ســید ضیــا و ضیــا ،ســیدعلی (.)۱۳۸۸
زن رشیعــت خشــونت ،چــاپ اول ،نــارش ،بنیــاد فریدریــش ایــرت -دفــر افغانســتان.
 .7طیب ،عاطفه ( .)۱۳۹۶سنگسار ،چاپ اول ،نرش خزان .۱۳۹۶

بررسی چند همرسی با خشونت علیه زنان
مطالعه موردی شهر والیت بامیان

چکیده
از نــگاه اســام و همچنــان قوانیــن داخلــی و بیــن
املللــی ،زن جایــگاه ویــژه ای دارد کــه بایــد ایــن جایگاه
و مقــام بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی زن مــورد
احــرام قــرار گرفتــه و دولــت هــا بــرای حفــظ و بقــای
ایــن حــق کوشــا باشــند .هیــچ انســانی بــه تنهایــی قــادر
بــه ادامــه حیــات خویــش نیســت ،بنابرایــن بــرای ادامــه
ای حیــات خویــش بایــد بــا انســانهای دیگــر و محیــط
و ماحــول خــود ارتبــاط برقــرار منایــد .کــه یکــی از راه
حــل هــای کــه بــه زندگــی دو فــرد مســتقل و بالــغ رنــگ
و بــوی دیگــر مــی بخشــد موضــوع ازدواج اســت کــه از
یــک طــرف آنهــا را از تنهایــی نجــات داده و از طــرف
دیگــر باعــث تشــکیل فامیــل و زاد و ولــد در بیــن شــان
مــی شــود .ازواج یعنــی جــوره شــدن و جفــت شــدن
یــک زن و مــرد کــه بــدون کــدام مشــکل بــه طــور رشعــی
و قانونــی بــا هــم ازدواج مــی مناینــد.
و امــا رابطــه چنــد همــری بــه ایــن معنــی کــه یــک
فــرد بــا بیــش از چنــد زن ازدواج کــرده باشــد و یــا چنــد
زن بــه طــور همزمــان در عقــد نــکاح یــک مــرد باشــد.
کــه متأســفانه ایــن پدیــده ای ناپســند اجتامعــی در
افغانســتان بــه یــک عــرف تبدیــل شــده کــه بیشــر از
جوامــع افغانســتان در آتــش ایــن بــا هــر روز و هــر شــب
مــی ســوزند و در اثــر ایــن مشــکل زندگــی زنــا شــویی
آنهــا بــه جهنــم تبدیــل شــده اســت .بــا وجــودی کــه ایــن

حمیــده شــجاعی متولــد ســال
 ۱۳۶۷دانــش آموختــهای
تحصیــات نیمــه عالــی در
تربیــه معلــم بامیــان در رشــته
علــوم اجتامعــی و همچنــان
رشــته قضــا و ســارنوالی در
مؤسســه تحصیــات عالــی
خصوصــی بامیکا-والیــت
بامیــان اســت .او یکــی از
اشــراک کننــده گان کلینیــک
حقوقــی و محکمــه متثیلــی
حقــوق بــر و محــو خشــونت
در ســال  ۲۰۲۰در م ٔوسســه
حقــوق بــر و محــو خشــونت
بــوده اســت .فعالیــت هــای
دیگــر خانــم شــجاعی بــه
عبــارت انــد از :مســؤول مرکــز
تعلیمــی و مربــی محلــی
در لیســه شــیرین هــزاره
مرکــز بامیــان ،تســهیلگر
والیتــی در بخــش تجارتهــای
کوچــک ،هامهنــگ کننــده
والیتــی در بامیــان از طــرف
مؤسســه برابــری بــرای صلــح
و دموکراســی و همچنــان
تســهیلگر والیتــی از طــرف
(برنامــه توامننــد ســازی بــاز
مانــده گان خشــونت) SEJ/
 MRRDدر مرکزوالیــت
بامیــان.
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عــرف ناپســند از نظــر قوانیــن داخلــی و بیــن املللــی منــع شــده اســت ولــی بــاز هــم
چنــد همــری در هــر جامعــه بــه وضــوح قابــل دیــد مــی باشــد .متأســفانه مشــکالت
ناشــی از رابطــه ای چنــد همــری بــه شــدت جامعــه افغانــی را متأثــر ســاخته کــه
حتــی د ر اکــر مواقــع منجــر بــه جنگهــای فامیلــی شــده و گاهــی منجــر بــه قتــل زن
و یــا شــوهر مــی گــردد کــه والیــت بامیــان نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت .بنـأ باید
ذکــر کــرد کــه چنــد همــری یکــی از از عوامــل بــروز خشــونت علیــه زنــان اســت.
بایــد تذکــر داد کــه هــدف ایــن تحقیــق بررســی رابطــه چنــد همــری بــا خشــونت
عیلــه زنــان بــه عنــوان مطالعــه مــوردی در شــهر والیــت بامیــان مــی باشــد .روش
تحقیــق حــارض میدانــی بــوده و جامعــه آمــاری تحقیــق را کلیــه زنــان متأهلــی کــه
کمــر از  20ســال الــی بیشــر از  50ســال در شــهر بامیــان کــه شــوهران شــان
بیشــر از یــک همــر داشــته باشــند تشــکیل داده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه
اطالعــات تحقیــق از روش پرسشــنامه ی ســاختار یافتــه و بــا شــیوه منونــه گیــری
تصادفــی از یــک منونــه  21نفــری از جامعــه آمــاری بدســت آمــده اســت .حجــم
منونــه  21زن متأهــل اســت کــه  11نفــر آن زن اولــی و 10نفــر آن زن دومــی مــی
باشــد.
کلید واژه :ازدواج ،خشونت ،چند همرسی
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مقدمه
از آنجاییکــه در کشــور مــا تبعیــض ســاختاری در متــام شــئون زندگــی وجــود دارد
بــا اینکــه زنــان منحیــث طــرف ازدواج دارای نقــش مشــخص در انعقــاد عقــد مــی
باشــند .پــس واقعــا چــه دالیلــی وجــود دارد کــه زنــان قبــول مــی کننــد بــه عنــوان
زن دوم و چنــدم یــک مــرد متأهــل در آینــد .چنانچــه مــاده  77قانــون مدنــی
افغانســتان یکــی از رشایــط اساســی بــرای انعقــاد عقــد را رضایــت طرفیــن مــی دانــد
کــه در صــورت عــدم وجــود آن ،عقــد باطــل شــناخته مــی شــود .بایــد ذکــر کــرد
کــه در افغانســتان زنــان در ازدواج خــود نقشــی ندارنــد و طبــق خواســته ی فامیــل
و بــزرگان تــن بــه ازدواج مــی دهنــد .یکــی دیگــر از ایــن رســوم ناپســند ماننــد بــد
دادن ،بــدل ،ازدواج اجبــاری ،ازدواج در طفولیــت و امثــال آن منجــر بــه ازدواج هــای
نامناســب مــی گــردد.
ازدواج هــای اجبــاری کــه خانــم هــا مجبــور شــدند بــدون رضایــت بــا مــردان
متأهــل تــن بــه ازدواج دهنــد در واقــع نداشــن خانــواده و یــا بــی رسپرســت بــودن
در بســیاری حــاالت در جامعــه ای کــه بــه دخــران هرگــز فرصــت کافــی بــرای
زندگــی منــی دهنــد موجــب مــی شــود کــه در نبــود مــادر و پــدر بــا ناتوانــی هــای
زیــاد مواجــه گردنــد و بــار دوش اقــارب و بســتگان خویــش شــوند .بــه ایــن لحــاظ
از روی ناچــاری بــا مــردان متأهــل و یــا مردانــی کــه هــم کفــو شــان نیســت ،ازدواج
مــی کننــد.
بنابرایــن نــگاه جنســیتی در متــام شــئون زندگــی موجــب تــداوم ظلــم و ســتم بــرای
زنــان و خصوصــأ دخــران جــوان مــی شــود .زنــان و دخرتانــی کــه بــرای فــرار از
فشــارها تــن بــه ازدواج بــا مــردان متأهــل مــی دهنــد ،نــه تنهــا زندگــی خــود را
ویــران مــی مناینــد بلکــه زندگــی زن دیگــری را نیــز بــه مشــکالت زیــادی مواجــه
مــی ســازند ،کــه ایــن مشــکالت در اکــر اوقــات ســبب انــواع متعــددی از خشــونت
هــا و دیگــر نــزاع هــای خانوادگــی گردیــده و گاهــی منجــر بــه مــرگ یکــی از زوجــه
هــا مــی گــردد.
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مبحث اول :روش تحقیق
این مبحث در چهار گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :مالحظات اخالقی و مشکالت فرا روی تحقیق
 .1بایــد تذکــر داد کــه در ایــن تحقیــق تــا حــد ممکــن ســعی شــده اســت تــا
مالحظــات اخالقــی رعایــت گــردد .رشح و بیــان هــدف پژوهشــگر ،جلــب رضایــت
پاســخ دهنــده گان بــرای تکمیــل پرسشــنامه ،داوطلبانــه بــودن و عــدم اجبــار رشکت
کننــده گان بــرای تکمیــل پرسشــنامه ،حفــظ گمنامــی افــراد و اختیــار انــراف در
همــه مراحــل تحقیــق رعایــت شــده اســت.
 .2در ایــن تحقیــق بــا مشــکالت زیــادی روبــرو شــده ام ،از جملــه رویــه عرفــی و
ســنتی منطقــه ،کــه در اثــر آن بــرای تحقیــق و جمــع آوری اطالعــات ،محدودیــت
جــدی ایجــاد شــد ،نبــود تجهیــزات الزم جهــت اجــرای تحقیــق ،بودجــه شــخصی و
دیگــر مشــکالت جزئــی کــه ســد راه ایــن تحقیــق بــود.
گفتار دوم :روش گرد آوری اطالعات تحقیق
اطالعــات تحقیــق از روش پرسشــنامه ای ســاختار یافتــه و بــا شــیوه منونــه گیــری
تصادفــی از یــک منونــه  21نفــری از جمعیــت متأهــل چنــد همــری شــهر بامیــان
(جامعــه ی آمــاری تحقیــق) بدســت آمــده اســت .حجــم منونــه  21زن متأهــل اســت
کــه  11نفــر آن زن اولــی و 10نفــر آن زن دومــی مــی باشــد.
مــاک هــای ورودی عبــارت انــد از زنــان متأهلــی کــه شــوهران شــان بیشــر از چنــد
همــر داشــته باشــد و حجــم منونــه ای تصادفــی باید از شــهر بامیــان انتخــاب گردد.
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گفتار سوم :مالک های خروجی تحقیق
مشــخص شــدن میــزان بــروز خشــونت از ســوی شــوهران علیــه همــران شــان در
فامیــل هــای چنــد همــری و رعایــت عدالــت در بیــن همــران و در نهایــت اینکــه
چــه رابطــه بیــن چنــد همــری و خشــونت علیــه زنــان وجــود دارد.
پرسشــنامه هــا شــامل دو بخــش مــی باشــد کــه بخــش اول شــامل پرســش هــای
بســته در مــورد آگاهــی از قوانیــن و رشیعــت اســامی در راســتای چنــد همــری،
میــزان ســطح رضایــت زنــان از شــوهران شــان و رعایــت عدالــت بیــن همــران،
میــزان و انــواع خشــونت کــه در خانــواده هــای چنــد همــری وجــود دارد و دالیــل
ازدواج هــای مجــدد از دیــدگاه آنــان مــی باشــد .و بخــش دوم شــامل پرســش هــای
بــاز در مــورد تأمیــن نفقــه ،دلیــل ادامــه ای زندگــی مشــرک در وضعیــت فعلــی
اختیــاری اســت یــا ناگزیــر ،خشــونت چیســت و در صــورت اعــال خشــونت از ســوی
شــوهر بــه کــدام ارگان هــا مراجعــه مــی گــردد.
گفتار چهارم :توصیف ویژگی های اجتامعی جمعیت پاسخ گویان
گروه های
سنی

کمرت از

20الی29
سال

 30الی
 39سال

 40الی
 50سال

بیشرت از
 50سال

جنسیت

به اساس
فیصدی

٪23.80

٪19.04

٪19.04

٪33.33

٪4.7

زن

سطح سواد پاسخ گویان

باال تر از سطح ابتدایی
(باسواد)

بی سواد

به اساس فیصدی

٪42.25

٪57.14

توضیح جدول:
بررســی ویژگــی هــای اجتامعــی پاســخ گویــان نشــان مــی دهــد کــه  ٪23.8پاســخ
گویــان کمــر از  20ســال ٪19.04 ،از  20الــی  29ســال ٪19.04 ،از  30الــی
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 39ســال ٪33.33 ،از  40الــی  50ســال و  ٪4.7بیشــر از  50ســال ســن داشــته
انــد .ســطح تحصیــات پاســخ گویــان بــه طــور اوســط  ٪42.85آنــان باالتــر از ســطح
ابتدایــی بودنــد و  ٪57.14زنــان پاســخگو بیســواد بودنــد.
مبحث دوم :تعاریف نظری مفاهیم مرتبط به تحقیق
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :چند همرسی
 -1تعریف چند همرسی
اصطــاح چنــد همــری در مقابــل تــک همــری فــی نفســه واژه ای عــام بــوده و
غالبــا شــامل چنــد زنــی مــی شــود ،در واقــع چنــد همــری نوعــی ازدواج اســت کــه
داشــن بیــش از یــک زن را مجــاز مــی شــارد .اصطــاح چنــد همــری از حیــث
ریشــه شناســی تعــدد زوج یــا زوجــه را مشــخص منــی کنــد ،امــا کاربــرد تاریخــی آن
همیشــه بــه مفهــوم زناشــویی مــرد بــا بیــش از یــک زن بــوده اســت( .رضایــی)1390 ،
 -2مسأله چند همرسی در افغانستان
در واقــع انگیــزه و عامــل تعــدد زوجــات در افغانســتان ،از ویژگــی هــای نظــام قبیلــه
ای و ســنتی ایــن رسزمیــن بــه شــار مــی رود کــه گاه زنــان را قربانــی قــرارداد هــا،
ســنت هــا ،و روابــط ظاملانــه ای اجتامعــی مــی منایــد .ازدواج هــای مجــدد مــردان در
افغانســتان هرگــز عامــل رشعــی و قانونــی نــدارد ،بلکــه عوامــل و موضوعــات شــخصی
بیشــر دخیــل اســت کــه بــه طــور منونــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره منــود؛
	•نداشنت فرزند پرس
	•بی اوالدی
	•بیامری زن
	•رقابت های قومی و قبیله ای
	•تفاوت های قومی و اقتصادی( .رضایی)1390 ،
بــا وجودیکــه مــاده  86قانــون مدنــی افغانســتان چنیــن رصاحــت دارد :مــرد تحــت
رشایــط آتــی مــی توانــد بیــش از یــک زن داشــته باشــد:
	•در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.
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	•شخص کفایت مالی برای تأمین نیازمندی های اولیه زوجات را دارا باشد.
	•در حالــت مصلحــت مــروع ماننــد عقیــم بــودن زوجــه اولــی و یــا مصــاب بــودن
وی بــه امــراض صعــب العــاج( .قانــون مدنــی)۱۳۵۵ ،
از طــرف دیگــر ،مــاده  37قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان نیــز بیــان مــی دارد؛
«شــخصی کــه بــدون رعایــت احــکام مندرج مــواد  86و  89قانــون مدنی افغانســتان،
بــا بیــش از یــک زن ازدواج منایــد حســب احــوال بــه حبــس قصیــری کــه از ســه مــاه
کمــر نباشــد محکــوم مــی گــردد»( .قانــون منــع خشــونت علیــه زن)۱۳۸۸ ،
گفتار دوم :خشونت علیه زنان
 .1تعریف خشونت
خشــونت شــکل افراطــی رفتــار پرخاشــگرانه اســت ،کــه تحــت تأثیــر عوامــل زیســت
شــناختی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و یــا سیاســی و تحــت رشایــط خــاص از حالــت
نهفتــه بــه حالــت انفجــار مــی رســد( .رضایــی)1390 ،
 .2انواع خشونت
خشــونت علیــه زنــان شــامل هــر عمــل قهــر آمیــز اســت کــه بالفعــل یــا بالقــوه منجــر
بــه آســیب یــا رنــج جســمی ،جنســی و یــا روانــی زنــان شــود یــا هــر نــوع تهدیــد بــه
اعــال رفتــار خشــونت آمیــز ،ســلب اختیــار و یــا محرومیــت اجبــاری از آزادی در
زندگــی عمومــی و یــا خصوصــی مــی باشــد .خشــونت علیــه زنــان انــواع مختلــف دارد
کــه در زیــر فهرســت مــی گــردد:
	•خشــونت جســمی :خشــونتی کــه بــا صدمــات جســانی همــراه باشــد همچــون
رضب و شــتم ،شــکنجه و کارهــای شــاقه و اجبــاری( .شــبکه جامعــه مدنــی و
حقــوق بــر)1386 ،
	•خشــونت روانــی :رفتــاری اســت جهــت کنــرول و مطیــع کــردن زن ،بــا ایجــاد
تــرس و رعــب ،تحقیــر و توهیــن( .ترجمــه :پــدرام)1385 ،
خشــونت اقتصــادی :در مضیقــه ی مالــی قــرار دادن ،محــروم منــودن از حقــوق
مالــی ،محــروم ســاخنت زن از لبــاس و مســکن ،فقــر غذایــی و از بیــن بــردن و غصــب
امــوال زن ،از جملــه خشــونت هــای اقتصــادی علیــه زنــان بــه شــار مــی رود.
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خشــونت جنســی :شــامل مزاحمــت جنســی ،تجــاوز جنســی و  ...مــی باشــد.
(فرنــح)1373 ،
خشــونت بهداشــتی :شــامل زایــان هــای غیــر صحــی ،محــروم ســاخنت زنــان از
دسرتســی بــه دارو و درمــان اســت.
مبحث سوم :یافته های تحقیق
در عــامل برشیــت ازدواج یــک ســنت فطــری و طبیعــی اســت کــه از دیــر بــاز بــه
عنــوان یــک نهــاد اجتامعــی شــناخته شــده اســت .در رشیعــت و قوانیــن نیــز بــا
دیــد تأکیــد و اهتــام بــه آن نــگاه شــده ،زیــرا کــه مصلحــت فــرد و اجتــاع در
گــرو پیــان زناشــویی اســت .در مکتــب اســام ازدواج بــه عنــوان ســنت حســنه و
مســتحب مؤکــد یــاد شــده اســت کــه مــی تــوان نصــف ایــان یــک مســلامن را از
خطــر لغــزش و انحــراف مصئــون نگــه دارد .در حالــت نورمــال و طبیعــی ازدواج تنهــا
میــان یــک زن و یــک مــرد بــه وقــوع مــی پیونــدد ،امــا در حقیقــت انــواع از ازدواج
کــه در اســام وجــود دارد شــامل ازدواج مؤقــت در مذهــب تشــیع و تعــدد زوجــات در
میــان متــام مســلامنان مــی شــود .غالبــا کشــورهای اســامی در قوانیــن خــود تعــدد
زوجــات را تحــت رشایطــی مجــاز مــی داننــد کــه متأســفانه ایــن رشوط هیــچ گونــه
پشــتوانه ای اجرایــی نــدارد (رضایــی .)۱۳۹۰ ،مهمرتیــن رشوط چنــد همــری
کــه در اســام و قوانیــن افغانســتان ذکــر یافتــه اســت ،مسـأله رعایــت عدالــت بیــن
همــران و تأمیــن نفقــه زنــان از ســوی شــوهران اســت کــه در تحقیــق حــارض بــه
اســاس اطالعــات اســتخراج شــده از پرسشــنامه هــا ،ایــن رشوط هیــچ وقــت از ســوی
شــوهران جمعیــت پاســخ گویــان رعایــت منــی گــردد .اکرثیــت خانــم هــا ،آگاهــی
نســبی در مــورد تعــدد زوجــات از دیــدگاه رشیعــت و قوانیــن نــدارد.
گفتار اول :سطح آگاهی زنان از رابطه چند همرسی
مصاحبــه ای کــه بــا  21زن متأهــل بیــن ســن کمــر از  20الــی بیشــر از  50ســال
از تاریــخ  30میــزان الــی  2عقــرب ســال 1399ه.ش صــورت گرفــت ،نشــان مــی
دهــد کــه  ٪71.42زنــان پاســخگو در مــورد تعــدد زوجــات از دیــدگاه اســام آگاهــی
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نداشــتند و منــی دانســتند کــه رشایــط تعــدد زوجــات چیســت .و  ٪95.23از پاســخ
گویــان نیــز در مــورد تعــدد زوجــات از دیــگاه قوانیــن افغانســتان آگاهــی نداشــتند.
اطالعــات پرسشــنامه هــا نشــان مــی دهــد کــه شــوهران بــدون کــدام مشــوره بــا زن
اولــی و بــدون کــدام عــذر رشعــی و قانونــی مبــادرت بــه گرفــن زن دوم کــرده انــد
و از طــرف دیگــر ٪50 ،از زنــان دومــی حجــم منونــه تحقیــق ،از زن اولــی شــوهران
شــان آگاه نبــوده انــد.
گفتار دوم :پیامد های چند همرسی
اطالعــات اســتخراج شــده از پرسشــنامه هــای ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد ،کــه
چنــد همــری در خانــواده هــای ســاحه شــهری مرکــز بامیــان یکــی از عوامــل
بــروز خشــونت علیــه زنــان اســت .در ایــن تحقیــق  ٪95.23جمعیــت پاســخ
گویــان ،خشــونت را از ســوی شــوهران شــان متحمــل شــده انــد و  ٪4.7پاســخ
گویــان هیــچ خشــونت را از ســوی شــوهران شــان تجربــه نکــرده اســت .بایــد تذکــر
داد کــه عدالــت نیــز در خانــواده هــای چنــد همــری بیــن زنــان رعایــت منــی
گــردد ،ایــن در حالــی اســت کــه  ٪95.23زنــان اظهــار داشــتند کــه شــوهران
شــان عدالــت را بیــن همــران خــود رعایــت منــی کننــد و  ٪4.7آنــان در ایــن
مــورد اظهــار نظــر نکردنــد.
قابــل یــاد آوریســت کــه جمعیــت پاســخ گویــان ایــن تحقیــق اکرثیــت شــان از
زندگــی خویــش رضایــت نداشــتند .بــه زبــان آمــار و ارقــام ٪42.85 ،زنــان پاســخگو
ســطح رضایــت شــان از زندگــی فعلــی پاییــن و  ٪33.33شــان خیلــی پائیــن بودنــد،
 ٪23.8هیــچ نظــری در ایــن مــورد ارائــه نکــرده انــد ٪90 .جمعیــت پاســخ گویــان
اظهــار داشــتند کــه نفقــه و مصــارف تــداوی امــراض شــان از جانــب شــوهران تهیــه
منــی گــردد و از جانــب دیگــر مــورد خشــونت هــم قــرار مــی گیرنــد و عدالــت بیــن
همــران نیــز رعایــت منــی گــردد کــه فیصــدی اعــال خشــونت و فقــدان تأمیــن
عدالــت در بــاال ذکــر گردیــده اســت .عوامــل متذکــره باعــث پائیــن آمــدن گــراف
ســطح رضایــت از زندگــی فعلــی شــان شــده اســت.
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گفتار سوم :دالیل ازدواج مجدد
مهمرتیــن دالیــل تعــدد زوجــات در شــهر بامیــان بــه اســاس اطالعاتــی کــه جمعیــت
پاســخ گویــان ایــن تحقیــق ارائــه داده انــد ،قــرار ذیــل فهرســت مــی گــردد:

رشح گراف:
 .1بــر اســاس معلومــات ارائــه شــده توســط پاســخ دهنــده گان بایــد اظهــار داشــت
کــه  ٪19.04۱ایشــان بیــان داشــتند کــه ازدواج مجــدد شــوهران شــان از روی هــوا
و هــوس و خواهشــات نفســانی بــوده اســت.
 ٪33.33 .2دیگــر شــان پاســخ داده انــد کــه شــوهران شــان از روی رقابــت و
لجاجــت ،چنــد همــری را اختیــار کــرده انــد.
 ٪19.04 .3دیگــر آنهــا اظهــار داشــتند کــه عامــل تعــدد زوجــات شــوهران شــان،
نداشــن فرزنــد پــر بــوده اســت.
 ٪9.5 .4اقتصــاد خــوب ٪4.7 ،بیــاری زن اولــی و  ٪۱۴,۰۳۹عوامــل دیگــر را
دالیــل ازدواج مجــدد مــی داننــد.
بــا وجودیکــه  ٪۸۰حجــم منونــه تحقیــق حــارض اعتقــاد داشــتند کــه مــردان در
صورتــی مــی تواننــد چندیــن همــر را اختیــار مناینــد کــه هیــچ فرزنــدی از زنــان
قبلــی شــان نداشــته باشــند و دلیــل ازدواج هــای مکــرر مــردان ،نداشــن فرزنــد
باشــد و  ٪۲۰باقــی مانــده شــان در ایــن مــورد اظهــار نظــر نکردنــد.

بررسی چند همرسی با خشونت علیه زنان 305

گفتار چهارم :انواع خشونت های برخواسته از چند همرسی
بــر بنیــاد اطالعــات پرسشــنامه هــا ،جمعیــت زنــان پاســخگو انــواع خشــونت از
قبیــل لــت و کــوب ،رسو صــدا ،تهدیــد ،رانــدن از خانــه و انــزوای اجبــاری از ســوی
شــوهران شــان را متحمــل مــی شــوند.

توضیــح پــای چــارت ٪57.14 :شــان مــورد لــت و کــوب ٪23.8 ،تهدیــد،
 ٪9.5مــورد دشــنام و  ٪9.5آنهــا همــه انــواع خشــونت را از ســوی شــواهران
شــان تائیــد کــرده انــد.
گفتار پنجم :میزان مراجعه برای رفع خشونت
بــر اســاس آمــار بدســت آمــده ایــن تحقیــق  ٪57.14پاســخ دهنــده گان بعــد از
اینکــه مــورد خشــونت قــرار گرفتــه انــد از روی ناچــاری بــه خانــه پــدران شــان
پنــاه بردنــد .امــا بعــد از مدتــی بــه اســاس مالحظــات خانــواده پــدر ،پــس بــه
خانــه شــوهران شــان برگردانــده شــده انــد .بایــد متذکــر شــد کــه ٪38.09
دیگــر زنــان پاســخ دهنــده اظهــار داشــتند کــه از مشــکالت شــان بــه شــورای
محــل و متنفذیــن منطقــه مراجعــه کردنــد ولــی بــاز هــم مشــکالت شــان بــه
طــور ریشــه ای حــل نشــده اســت .و  ٪4.7شــان بــه کمیســیون مســتقل حقــوق
بــر مراجعــه کردنــد کــه بــاز هــم کــدام نتیجــه ای مطلوبــی بدســت نیــاورده
انــد .پاســخ دهنــده گان اظهــار داشــتند کــه بعــد از چندیــن بــار مراجعــه بــه
ارگان هــای متذکــره ،بــاز هــم خشــونت در خانــواده هــای شــان کاهــش نیافتــه
اســت و حــاال دیگــر بــه خشــونت هــا عــادت کــرده انــد .و اظهــار داشــتند کــه مــا
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ســعی مــی کنیــم بــه یــک قســم زندگــی مشــرک خــود را ادامــه بدهیــم .کــه از
ایــن جملــه  ٪80.95شــان از روی مجبوریــت و بــه خاطــر حــرف هــای مــردم و
فرزنــدان شــان بــه زندگــی رقــت بــار شــان ادامــه مــی دهنــد.

مبحث چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادات
گفتار اول :بحث و نتیجه گیری
خشــونت عاملــی اســت کــه زندگــی انســان را بــه تباهــی مــی کشــاند و تعــدد
زوجــات یــا چنــد همــری یکــی دیگــر از عوامــل خشــونت اســت کــه متأســفانه
ایــن عــرف ناپســند اجتامعــی ،زندگــی مشــرک زن و مــرد را بــه جهنــم تبدیــل
مــی منایــد .بنــأ بــا درنظرداشــت یافتــه هــای ایــن تحقیــق بایــد اظهــار داشــت
کــه چنــد همــری و یــا تعــدد زوجــات در کشــور ســنتی و عقــب مانــده همچــون
افغانســتان و مخصوصــاً در والیــات دور افتــاده ی چــون بامیــان رابطــه ای
مســتقیم دارد .یعنــی بــه هــر انــدازه ی کــه دامنــه ای تعــدد زوجــات وســیع
تــر شــود ،دامنــه ای خشــونت نیــز وســیع تــر و عمیــق تــر خواهــد شــد .چــون
اوالً افغانســتان و مخصوصــاً بامیــان اکرثیــت ســاکنان آن از لحــاظ اقتصــادی
زیــر خــط فقــر هســتند و دقیقــا تعــدد زوجــات در ایــن طبقــه بیشــر مرســوم
اســت کــه ایــن امــر باعــث مــی گــردد مــردان چنــد همــری ،نتواننــد نفقــه
و نیــاز هــای اولیــه زنــان خویــش را تأمیــن مناینــد و ایــن فشــار اقتصــادی
تأثیــر مســتقیم بــر نظــام روحــی و روانــی مــردان و زنــان خانــواده هــا دارنــد کــه
آهســته ،آهســته بــرای خشــونت بســر ســازی مــی شــود .و از طــرف دیگــر ،در
ایــن حالــت کــه فقــر طغیــان مــی کنــد و آشــفتگی روحــی و روانــی گــراف بــاالی
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دارد ،قطعــأ عدالــت نیــز بیــن همــران در خانــواده هــای چنــد همــری رعایــت
منــی گــردد .چــون زنــان تنهــا نیــاز مــادی ندارنــد ،بلکــه نیازمنــد آرامــش خاطــر
و آســودگی روانــی نیــز هســتند .بــه ایــن ملحــوظ بــا افــکار آشــفته و منطــق
خشــن منــی شــود کــه بــه همــران خویــش آرامــش روانــی هدیــه کــرد.
بنابرایــن ،مقالــه ای تحقیقــی حــارض کــه هــدف بنیــادی اش بررســی رابطــه ی
چنــد همــری بــا خشــونت علیــه زنــان بــه عنــوان مطالعــه مــوردی در والیــت
بامیــان اســت کــه بعــد از اطالعــات بدســت آمــده از طریــق تحقیــق میدانــی و
منونــه گیــری بــه تجزیــه و تحلیــل اطالعــات پرداختــه شــده اســت ،کــه یافتــه
هــای مشــخصی را بــه زبــان آمــاری و احصائیــوی در ایــن ســاختار پژوهشــی،
نظــام منــد شــده اســت .بــه اســاس اطالعاتــی کــه در یافتــه هــای تحقیــق
مشــخص گردیــد ،گفتــه مــی توانیــم کــه انــواع خشــونت از قبیــل رس وصــدا،
لــت و کــوب ،تهدیــد ،انــزوای اجبــاری و بیــرون رانــدن بیشــر در خانــواده
هــای چنــد همــری برجســته و معمــول مــی باشــد .بنــأ زنــان همیشــه زندگــی
خشــونت بــار خویــش را بــا مســأله ی تقدیــر و رسنوشــت و ناگزیــری عرفــی و
فرهنگــی توجیــه مــی مناینــد کــه ایــن امــر نشــانگر فقــدان آگاهــی زنــان از نظــام
اســامی و دیگــر قوانیــن داخلــی و بیــن املللــی اســت بــرای شــان حــق آزادی
داده اســت ،خصوصــأ حــق انتخــاب همــر کــه یکــی از حقــوق مهــم و اساســی
آنهــا اســت.
بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه نقــش دولــت دریــن رابطــه خیلــی
ضعیــف مــی باشــد و متأســفانه هیــچ برنامــه ای بــرای نابــودی ایــن عمــل و
یــا حداقــل بــرای کــم ســاخنت قربانــی هــای اینگونــه خشــونت هــا نــدارد .و
بــدون شــک ایــن وظیفــه مهــم و اساســی دولــت افغانســتان اســت کــه در رابطــه
بــه رضرهــای ازدواج هــای متعــدد و یــا چنــد همــری بــرای همــه ای مــردم
خصوصـاً در والیــات دور و دســت کشــور برنامــه هــای آگاهــی دهــی روی دســت
گرفتــه شــود تــا همــه ای مــردم از مشــکالت و رضر هــای کــه از اثــر ازدواج هــای
چنــد همــری ایجــاد مــی شــود را بهــر بداننــد تــا آمــار ایــن نــوع خشــونت هــا،
بــه حداقــل آن کاهــش یابــد.
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گفتار دوم :پیشنهادات
بــا در نظــر داشــت ایــن تحقیــق ،مــوارد زیــر بــه عنــوان راه حــل مشــکالت ناشــی
از تعــدد زوجــات پیشــنهاد مــی گــردد.
 .1رشایطــی کــه در قانــون مدنــی افغانســتان بــرای چنــد همــری ارائــه شــده
اســت و در قانــون منــع خشــونت نیــز جــرم انــگاری شــده انــد ،بایــد بــه مرحلــه
اجــرا گذاشــته شــوند.
 .2نهــاد هــای مدنــی و حقــوق بــری و نهــاد هــای مدافــع حقــوق زن بایــد در
مــورد خشــونت علیــه زنــان دادخواهــی هــای تداومــی و ثابــت داشــته باشــند و
در ایــن مــورد پیگیــر و قاطــع باشــند .در مــورد حقــوق و وجایــب زنــان نیــز برنامــه
هــای مؤثــر و جامعــی روی دســت داشــته باشــند.
 .3دولــت و ارگان هــای ذیربــط دولتــی نیــز در مــورد کاهــش خشــونت علیــه
زنــان برنامــه هــای عملــی داشــته باشــد و در بلنــد بــردن ســطح آگاهــی مــردان و
زنــان جامعــه در عمــل تــاش منایــد.
 .4نهــاد هــای تحقیقاتــی بایــد در مســائل خشــونت علیــه زنــان مســتند ســازی
منایــد و دالیــل و چالــش هــا ،راه حــل هــای علمــی و عملــی را بــه ارگان هــای
ذیربــط دولتــی پیشــکش منایــد.
منابع
 - ۱مارلیــن ،فرنــح ،جنــگ علیــه زنــان ،ترجمــه توراندخــت متــدن ،انتشــارات
علمــی ،تهــران ،ســال .1373
 -۲دســتنامه گفتــان حــق زن در افغانســتان ،شــبکه جامعــه مدنــی و حقــوق
بــر ،کابــل ،ســال .1386
- ۳رضایــی ،صدیقــه ،آســیب شناســی اجتامعــی زنــان افغانســتان ،نــر امیــری،
ســال .1390
 - ۴قانــون مدنــی ،جلــد دوم ،جریــده رســمی ویــژه اســناد بیــن املللــی حقــوق
بــر ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،ســال .1381
 -۵قانــون منــع خشــونت علیــه زن ،جریــده رســمی ،وزارت عدلیــه ،شــاره ،989
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سال .1388
 -۶مقالــه ســؤ اســتفاده احســاس ،ترجمــه محمــد رضــا پــدرام ،ماهنامــه حقــوق
بــر ،ســال چهــارم ،شــاره هفتــم ،میــزان .1385

اعتیاد شوهر و تأثیرات آن باالی زوجه
چکیده
نظــام خانــواده کــه بــر پایــههــای مســتحکم قانــون
و عشــق اســتوار اســت ،بــا کوچکرتیــن خلــل دچــار
انحطــاط و تزلــزل مــی شــود .متأســفانه یکــی از
عواملــی کــه نظــام و کانــون گــرم خانــواده را متزلــزل
میســازد ،عمــل اعتیــاد شــوهر و یــا یکــی از اعضــای
خانــواده مــیباشــد.
تحقیــق میدانــی هــذا موضــوع «اعتیــاد شــوهر و تأثیــر
آن بــاالی زوجــه» را بررســی مــی منایــد .ایــن عمــل
تأثیــر شــوم و قبیحــی را بــاالی اعضــای خانــواده مــی
گــذارد و کانــون گــرم زوجیــت را مبــدل بــه زوجیــت
اســمی و منایشــی م ـی منایــد .اعتیــاد ،عشــق و عالقــه
ای زوجیــت را بــه غــارت مــی بــرد و توجــه معتــاد را
بســوی عمــل اعتیــاد معطــوف و جلــب مــی منایــد .و
از طرفــی ،بایــد اظهــار داشــت کــه اعتیــاد شــوهران بــه
مــواد مخــدر در کشــور همــواره در حــال افزایــش اســت
و هیــچ برنامــه ای جامعــی بازدارنــده و درمــان کننــده
از ســوی دولــت و مؤسســات برشدوســتانه روی دســت
گرفتــه نشــده اســت .بــا گذشــت هــر روز کانــون گــرم
خانوادگــی از هــم گسســت پیــدا م ـی کنــد و اشــخاص
معتــاد ،رسنوشــت خــود و رسنوشــت خانــواده و زوجــه را
ســیاه و تاریــک مــی ســازد.
ایــن مشــکل بــزرگ در حــال طغیــان اســت و لحظــه
بــه لحظــه رضیــب مضاعــف مــیگیــرد .در قبــال ایــن

رویــا درویــش فرزنــد ســید
شــاعوض متولــد ســال ۱۳۷۹
دانــش آموختــهی رشعیــات
دانشــگاه بامیــان اســت .خانــم
رویــا یکــی از اشــراک کننــده
هــای کلینیــک حقوقــی و
محکمــه متثیلــی حقــوق بــر
و محــو خشــونت در ســال
 ۲۰۲۰در م ٔوسســه حقــوق بــر
و محــو خشــونت بــوده اســت.
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مس ـأله اهــل قلــم مســئولیت دارد کــه تحقیــق و وارســی منایــد .و از طــرف دیگــر
احســاس مســئوولیت ایجــاب میکنــد کــه جــان افــراد را از ایــن مصیبــت بــزرگ و
خامنــان ســوز ،بــا تحقیــق و بررســی و ایجــاد راهکارهــای اساســی نجــات دهیــم.
تحقیــق هــذا بــه دو روش کتابخانــه ای و میدانــی صــورت گرفتــه اســت تــا بررســی
منایــد کــه اعتیــاد شــوهر بــاالی اعضــای خانــواده و مشــخصا بــاالی زندگــی زوجــه
چــه تأثیراتــی مــی گــذارد.
کلید واژگان :زوجه ،شوهر ،اعتیاد
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مقدمه
اعتیــاد یــک عمــل خامنان ســوز اســت کــه زندگــی انســان را به نابــودی می کشــاند.
کشــورهای کــه در اوج فقــر فرهنگــی و اقتصــادی بــر م ـی برنــد بــدون شــک در
چرخــاب پدیــده ای اعتیــاد بــه زندگــی شــان خامتــه مــی دهنــد .امــا متأســفانه
بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه یکــی از کشــورهای کــه در اوج فقــر فرهنگــی و
ی باشــد کــه در ایــن عرصــه
اقتصــادی بــه رس مــیبــرد ،کشــور مــا افغانســتان م ـ 
توفیــق چندانــی نــدارد و روزانــه ایــن پدیــده ای تبــاه کننــده جوانــان مــا را بــه کام
مــرگ مــی کشــاند.
در ســال  1950ســازمان ملــل متحــد بــا ابــراز نگرانــی در مــورد اعتیــاد بــه مــواد
مخــدر اعــام منــود کــه :اعتیــاد بــه مــواد مخــدر مســمومیت تدریجــی یــا حــادی
اســت کــه بــه علــت مــرف مــداوم یــک دارو ،اعــم از طبیعــی یــا ترکیبــی ،ایجــاد
مــیشــود و بــه حــال شــخص و اجتــاع آســیب مــی رســاند.
دولــت افغانســتان بــا درک ایــن موضــوع و بــه تأســی از حکــم جــزء  16مــاده 64
قانــون اساســی ،قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و مســکرات را کــه بــه اســاس فیصلــه
شــاره  921مــورخ  1396/8/13هیئــت مختلــط از دو مجلــس شــورای ملــی بــا
یــک سلســله تعدیــات و ایــزاد بــه داخــل  7فصــل 77 ،مــاده و  5ضمیمــه تصویــب
شــده بــود ،توشــیح و انفــاذ آنــرا اعــام منــود.
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه نفــس قانــون خــوب و جامــع بــه تنهایــی کافــی نیســت.
رضورت اســت کــه عــاوه بــر داشــن قوانیــن خــوب ،در زمینــه ای تطبیــق آن نیــز
اقدامــات مقتضــی انجــام شــود .افغانســتان بــا وجــود داشــن قانــون مبــارزه بــا مــواد
مخــدر و مســکرات ،متأســفانه در منجــاب اعتیــاد گیــر مانــده اســت و تطبیــق ایــن
قانــون در اولویــت حکومــت قــرار نــدارد .دامنــه ای اعتیــاد روز بــه روز گســرده تــر
مــی شــود .در رشایــط فعلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر و درمــان معتادیــن یــک رضورت
جــدی اســت .ایــن ســونامی خامــوش همــه روزه از مــردم مــا قربانــی مــی گیــرد و
کانــون گــرم خانــواده هــا را از هــم مــی پاشــد .یکــی از آثــار مخــرب آن رسد ســاخنت
رابطــه گــرم زوجیــت اســت کــه شــوربختانه زنــان و دخــران زیــادی بخاطــر اعتیــاد
شــوهران شــان همــه روزه در بدتریــن رشایــط زندگــی مــی ســوزند و مــی ســازند و هــر
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روز شــان بــا انــواع متعــددی از آزار و اذیــت آغــاز و بــا ظلــم و ســتم خامتــه مــی یابــد.
مبحث اول :کلیات و مفاهیم
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :اعتیاد
بــر از هفــت هــزار ســال قبــل ،از وجــود يــک مــاده ای مخدر قــوی در خشــخاش آگاه
بــوده و در لوحــه هــای گلــی مكشــوفه متعلــق بــه پنــج هــزار ســال قبــل از ميــاد كــه از
ســومريان باقــی مانــده از تريــاک نام بـــرده شــده اســت .در مرص نيز خشــخاش كشــت
مــی شــد و عــاوه بــر آن در حــدود چهــار هــزار ســـال قبـــل كـــشيدن تريــاک درچــن
رايــج بــود .بایــد اظهــار داشــت کــه  1500ســال قبــل از ميــاد تخــم خشــخاش از
مــر بــه يونـــان بــرده شــد و كشــت خشــخاش و كشــيدن تريــاک رواج يافــت .شــایان
ذکــر اســت کــه در كتـــاب اوســـتا نیز از گيـــاه شـــاهدانه ای هندی به عنــوان يک ماده
بــی حــس كننــده نــام بــرده شــده اســت( .محققــی ،۱۳۸۵ ،ص )۱۱
در یــک تعریــف کلــی از اعتیــاد مــی تــوان گفــت کــه اعتیــاد عبــارت از وابســتگی
جســمی ،روانــی و یــا هــم وابســتگی جســمی و روانــی اشــخاص بــه یــک یــا بیشــر
از یــک مــاده ای مخــدر روان گــردان مــی باشــد .بــه عبــارت دیگــر اعتيــاد نوعــی
وابســتگی و عــادت بــه مــرف دارو مــی باشــد و در نتيجــه ای مــرف ،كــه نيــاز
جســمی و روانــی معتــاد مــی باشــد ،اخــاق عمومــی ،ســامت و رفــاه خــود ،خانــواده
و اجتمـــاع را بـــه خطـــر مــی انــدازد (محققــی ،۱۳۸۵ ،ص  .)۲۵ایــن مــواد روان
گــردان و یــا اعتیــاد آور عبارتنــد اســت از الــکل ،هیروئیــن و کوکائیــن ،انــواع مــواد
کیمیــاوی ،تنباکــو ،خشــخاش ،چــرس ،بنگدانــه و ســایر مــواد گیاهــی ،معدنــی
و کیمیــاوی اعتیــاد آور مــی باشــد( .قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و مســکرات،
 ،۱۳۹۶ضامیــم  ۱،۲و )۳
گفتار دوم :عوامل اعتیاد
الف :عوامل اجتامعی اعتیاد
 .1قوانني مساعد برای مرصف مواد مخدر
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 .2هنجارهای اجتامعی مساعد برای مرصف مواد مخدر
 .3دسرتسی به موادمخدر
 .4محروميت های اقتصادی شديد
 .5بی رسوسامانی
ب :عوامل فردی اعتیاد
 .1مرصف مواد مخدر توسط والدين و افراد خانواده
 .2ديدگاه های مثبت خانواده نسبت به مرصف مواد مخدر
 .3عملكرد مديريتی خانواده های نامنسجم
 .4تضاد و فروپاشی خانوادگی
 .5معارشت با مرصف كننده مواد مخدر
ج :عوامل رفتاری ـ روانی اعتیاد
 .1مشكالت مداوم  /اوليه رفتار
 .2شكست های تحصيلی
 .3تعهد كم به مکتب
 .4بيگانگی
 .5طغيان
 .6نگرشهای مساعد به مرصف مواد مخدر
 .7مرصف مواد مخدر

د :عوامل زيستی و ژنتيكی اعتیاد
 .1استعداد فرد برای مرصف مواد مخدر
 .2آســيب پذيــری روانــی ـ فيزيكــی در مقابــل اثــرات مــواد مخــدر( .آبادینســکی،
 ،۱۳۸۲ص )۹-۸
مبحث دوم :یافته های تحقیق
این مبحث در چهار گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
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گفتار اول :مشخصات مصاحبه شونده ها
 .1سن مصاحبه شونده ها
( )2نفــر از مصاحبــه شــونده هــا کمــر از  ۱۸ســال )۲۷( ،نفــر از مصاحبــه شــونده
هــا بیــن  ۱۹الــی  ۳۰ســال بــوده )۱۷( ،نفــر از مصاحبــه شــونده هــا بیــن  ۳۱الــی
 ۵۰ســال و ( )۴نفــر از مصاحبــه شــونده هــا بیشــر از  ۵۰ســال ســن داشــته انــد.

 .2دانش مصاحبه شونده ها
قــرار رشح پــای چــارت ۱۶ ،نفــر بیســواد ۱۵ ،نفــر دارای ســواد ابتدائــی ۱۳ ،نفــر
فــارغ صنــف دوازدهــم ۳ ،نفــر فــارغ صنــف  ۱۴و  ۳نفــر در ســطح مقطــع لیســانس
بــوده انــد.

 .3حالت تأهل
( )۴۰نفــر از مصاحبــه شــونده هــا متأهــل )۱۰( ،نفــر از مصاحبــه شــونده هــا بیــوه
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بــوده کــه متأســفانه شــوهران شــان بــه اثــر اعتیــاد بــه مــواد مخــدر وفــات منــوده اند،
کــه ایــن رقــم نشــان دهنــده ای آن اســت کــه آمــار فــوت شــده هــا در میــان معتادیــن
بســیار باالســت .و از طــرف دیگــر بایــد تذکــر داد کــه هیــچ کــدام از مصاحبــه شــونده
هــا مطلقــه نبــوده کــه ایــن خــود منایانگــر نهایــت ســنتی بــودن جامعــه و ســازش
زنــان در بدتریــن رشایــط زندگیســت.
گفتار دوم :نوع اعتیاد
متأســفانه بایــد تذکــر داد کــه  ٪۳۶از مصاحبــه شــونده هــا گفتــه انــد کــه شــوهران
شــان بــه تریــاک معتــاد هســتند ٪۴۰ ،از مصاحبــه شــونده هــا بیــان داشــتند کــه
شــوهران شــان معتــاد بــه گیــاه چــرس بــوده و  ٪۲۴از مصاحبــه شــونده هــا گفتــه
انــد کــه شــوهران شــان مبتــا بــه ســایر مــواد نشــه آور هســتند ،کــه ایــن مــواد
عبــارت از تابلیــت ( ،)Kرشاب و الکــول هــای طبــی مــی باشــند .امــا بایــد ذکــر
کــرد کــه اکــر مصاحبــه شــونده هــا در جریــان مصاحبــه شــان گفتــه انــد کــه
اشــخاص معتــاد بــه مــواد مخــدر بــه راحتــی بــه مواد مــورد رضورت شــان دسرتســی
دارنــد ،و اینکــه دسرتســی بــه چــرس و ســایر مــواد گیاهــی و کمیــاوی نشــه آور
بــه ســادگی بــرای شــان میــر مــی باشــد ،بــه ایــن مفهــوم کــه بــه ســادگی مــی
تواننــد آنــرا در هــر گوشــه و کنــار شــهر پیــدا کننــد .از طــرف دیگــر ،هــر یــک از
معتادیــن اشــخاص ارتباطــی دارنــد کــه بــرای شــان مــواد اعتیــاد آور را در مقابــل
پــول توزیــع مــی مناینــد.
همــه مــا مــی دانیــم کــه خریــد و فــروش مــواد مخــدر یــک عمــل غیــر قانونــی بــوده
و اســتعامل مــواد مخــدر و مســکرات جــرم اســت .امــا معتــادی کــه بــرای تــداوی
خویــش اقــدام مــی منایــد از تعقیــب عدلــی معــاف مــی باشــد (قانــون مبــارزه
بــا مــواد مخــدر و مســکرات ،۱۳۹۶ ،مــاده  .)۵۴امــا متأســفانه در عمــل چنیــن
اقدامــی از ســوی منســوبین پولیــس بــرای جلوگیــری از ایــن عمــل ویرانگــر صــورت
منــی گیــرد و معتادیــن در مــاء عــام بــه اســتفاده و خریــد و فــروش آن مــی پردازنــد.
کــد جــزای کشــور نیــز در ایــن مــورد رصاحــت الزم دارد« :شــخصی کــه مــواد مخــدر
و مــواد روان گــردان را خــود و یــا توســط شــخص دیگــری بــرای معتادیــن یــا ســایر
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اشــخاص بفــروش برســاند و یــا توزیــع منایــد ...بــار اول بــه حبــس متوســط تــا ســه
ســال و در صــورت تکــرار بــه حبــس طویــل تــا ده ســال محکــوم مــی گــردد» (کــد
جــزا ،۱۳۹۶ ،مــاده  .)۳۱۱بنابرایــن ،بــا در نظرداشــت آنچــه کــه گفتــه شــد در مــی
یابیــم کــه موقــف قوانیــن افغانســتان در رابطــه بــه ایــن پدیــده ای مــر و خطرنــاک
مشــخص اســت امــا ایــن کــه در عمــل چنیــن اتفــاق منــی افتــد و یــا مجریــان قانــون
در ایــن زمینــه قوانیــن را بــه صــورت درســت آن تطبیــق منــی مناینــد و یــا در تطبیــق
قوانیــن تعلــل مــی کننــد ،ایــن ضعــف بــر مــی گــردد بــه حکومــت مرکــزی و نحــوه ای
گزینــش آنهــا در رابطــه بــه اســتخدام اشــخاص بیســواد و ناتــوان ،در بســت هــای
بلنــد دولتــی و عــدم کنــرول و نظــارت دولــت در رابطــه بــه عملکــرد آنهــا.

شامره

گفتار سوم :سواالت بلی /نخیر
بلی

نخیر

گویهها

1

آیا قبل از ازدواج ،از اعتیاد شوهر تان آگاه
بوده اید؟

۳

۴۷

2

آیا شام هم درآمد مالی دارید؟

۱۲

۳۸

3

آیا از وضعیت شوهر تان راضی هستید؟

۳

۴۷

جنسیت
مصاحبه
شوند ها
زن

تعداد
مصاحبه
شونده ها
50
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4

آیا شوهر شام حقوق شام را رعایت می کند؟

۱۰

۴۰

5

آیا تا کنون برای تداوی شوهر تان تالش کرده
اید؟

۴۵

۵

6

آیا از حالت اعتیاد شوهر تان رنج می برید؟

۴۶

۴

7

آیا از حالت اعتیاد شوهر تان احساس
رشمندگی می کنید؟

۶

۴۴

8

آیا از زندگی مشرتک با شوهر تان راضی
هستید؟

۷

۴۳

9

آیا میخواهید با همین وضعیت زندگی مشرتک
را ادامه دهید؟

۱۷

۳۳

10

آیا از زندگی فعلی تان راضی هستید؟

۵

۴۵

50

زن

گفتار چهارم :سواالت چند گزینه ای

اعتیاد همرس تان ،تا چه میزان باالی زندگی شام تأثیر
گذاشته است؟

۴

آیا شوهر تان شام را لت و کوب می کند؟

۳

میزان خشونت لفظی همرس شام ،در چی حدی است؟

۵

آیا از اعتیاد همرس تان احساس رشمندگی دارید؟

۶
۷

آیا اعتیاد همرس تان باالی وضعیت اقتصادی شام
تأثیری گذاشته است؟

از وضعیت اقتصادی و زندگی مشرتک با همرس تان به
چه میزان راضی هستید؟

۳

۴

زیاد

۲

۲

۳۰ ۱۶

۰

۱۳ ۱۴ ۱۶

بسیارکم

۵

۱

۲۸ ۱۴

۲

کم

شامره
۲

میزان رضایت شام از زندگی مشرتک تان در چی حدی
است؟

نظری ندارم

۱

گویهها

بسیار زیاد

پاسخ به اساس فریکونسی

۶

۴

۱۲ ۲۰

۸

۴

۱

۲۸ ۱۷

۰

۲۵ ۲۰

۰

۲

۵

۷

۲۲ ۱۶

۳

۰
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مبحث سوم :تحلیل یافته ها
این مبحث در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :پیامدهای اعتیاد شوهر باالی زوجه
شــخص بــا مــرف دوامــدار مواد مخدر به آن معتاد می شـــود و بـــدن او نـــسبت بـــه
آن مـــاده مــر عــادت مــی كنــد .شــخص معتــاد بايــد با گذشــت زمان مقـــدار مـــواد
مـــرفی اش را افزايــش داده تــا نيــاز بدنــش را تأمــن منایــد (محققــی ،۱۳۹۵ ،ص
 .)۳۱بایــد تذکــر داد کــه اعتيــاد مســئوليت پذيــری و قيــد و بندهــا را از بــن مــی برد
و فــرد معتــاد بــه هيــچ چيـــزی ،جـــز بدســـت آوردن مــواد مخدر بــه هر قيمــت ممكن
فكــر منــی كنــد و نــه هــم بــه قانــون ،رشع ،عــرف و اخــاق تعهــد دارد (محققــی،
 ،۱۳۹۵ص  .)۹۷بنــأ فــرد معتــاد وضعیتــی کــه دارد همــواره در پــی حصــول مــواد و
یــا شــیء اســت کــه بتوانــد توســط آن مــواد اعتیــاد آور بدســت آورد و خــود را بــرای
لحظــه ای هــم کــه شــده تســکین بخشــد .متأســفانه در ایــن گونــه وضعیــت زوجــه
نزدیــک تریــن شــخصی اســت کــه مــورد خشــونت وی قــرار مــی گیــرد .بنابرایــن
میــان اعتیــاد شــوهر و خشــونت علیــه زوجــه رابطــه ای مســتقیم وجــود دارد ،بــه
ایــن مفهــوم کــه زوجــه اولیــن فــردی هســت کــه از اثــر اعتیــاد شــوهر نابــود مــی
شــود و زندگــی روزانــه اش همــراه چنیــن شــوهری بــه جهنــم تبدیــل مــی شــود.
بنابرایــن یافتــه هــای ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد خشــونت هــای کــه از ســوی
شــوهران اعــال مــی شــود اکــرا فزیکــی بــوده و مــوارد زیــادی را در بــر مــی گیــرد
کــه بــه طــور منونــه مــی تــوان از ســیلی زدن ،خفــه کــردن ،کتــک زدن ،هــل دادن و
پــرت کــردن ،بــا مشــت و لگــد زدن ،پیچانــدن دســت و کشــیدن موهــا ،و همچنــان
خشــونت هــای لفظــی ماننــد فحــش و دشــنام دادن ،توهیــن و تحقیــر کــردن کــه
بعــد از خشــونت هــای فزیکــی ،افزایــش قابــل مالحظــه ای دارد .در حالــی کــه
همــه ای انــواع بــد رفتــاری ،خشــونت تلقــی شــده و بــا در نظرداشــت قوانیــن نافــده
ای کشــور و همچنیــن آمــوزه هــای رشعــی ،خشــونت جــرم محســوب مــی شــود.
چنانچــه قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان دریــن مــورد رصاحــت دارد« :خشــونت
جــرم بــوده ،هیــچ کســی حــق نــدارد در محــل ســکونت ،اداره دولتــی ،مؤسســات،
محــات عامــه ،وســایط نقلــی یــا ســایر محــات عامــه ،مرتکــب آن گــردد ،در صــورت
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ارتــکاب مطابــق احــکام قانــون مجــازات مــی شــود» (قانــون منــع خشــونت،۱۳۸۸ ،
مــاده  .)۴از طرفــی ،مصاحبــه شــونده هــا در جریــان مصاحبــه شــان گفتــه انــد کــه
بارهــا بخاطــر خشــونت بــه نهــاد هــای عدلــی و قضائــی شــکایت کــرده انــد ،امــا
هیــچ کســی بــه شــکایات شــان رســیدی نکــرده اســت بــا آنکــه وقتــی از نهــاد هــای
عدلــی و قضائــی در ایــن زمینــه مصاحبــه صــورت گرفــت آنهــا اظهــار داشــتند کــه
اشــخاص مبتــا بــه مــواد مخــدر بــه بخاطــر عــدم صحــت عقــل ،مســئوولیت جزایــی
ندارنــد .عــاوه بریــن ،ایــن عــدم مســئولیت جزایــی و نبــود یــک میکانیــزم دقیــق
و درســت بــرای رســیدگی بــه چنیــن موضوعــات ،زندگــی خانــواده هــای اشــخاص
معتــاد خصوصــا زنــان شــان را بــه نابــودی کشــانده اســت.
گفتار دوم :پیامدهای اجتامعی اعتیاد
فــرد معتــاد ،گذشــته از اينكــه معمــوأل توانايــی فعاليــت و كار كــردن زيـــاد نـــدارد،
متايـــل و احتيـــاج شــديد بــه مــواد مخــدر دارد تــا جائیکــه بــه هــر وســيله ای ممكن،
آن مــاده اعتيــاد آور را بدســت مــی آورد .نيازمنــدی بــه پــول بــرای تأمــن مــواد
مخــدر ،فــرد معتــاد را بــه ارتكـــاب انـــواع اعمـــال مجرمانــه و غیــر اخالقــی از قبيـــل
دزدی ،رضب و جــرح ،کیســه بــری ،فریــب کاری ،تــن فروشــی و حتــی بدتــر از آن
وادار كــردن همـــر و دیگــر اعـــضای خـــانواده ای خـــود بـــه کارهای غیــر اخالقی و
تــن فروشــی بــرای تهیــه مــواد مــورد نیــازش( .محققــی ،۱۳۹۵ ،ص )۹۷
یافتــه هــای تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه افــراد معتــاد بــر عــاوه اثــرات منفــی
بــاالی زوجــه و اعضــای خانــواده خــود ،خطــر اخــال امنیــت عامــه را نیــز بــه بــار
آورده اســت .اشــخاص معتــاد بخاطــر بدســت آوردن پــول بــرای تهیــه ای مــواد
اعتیــاد آور دســت بــه هــر کاری مــی زننــد .عــاوه بــر آن ،مصاحبــه شــونده هــا بیــان
داشــتند کــه یکــی از عواملــی کــه آنهــا از داشــن همــر معتــاد رشمنــده هســتند،
ارتــکاب اعــال مجرمانــه ای آنهاســت .مصاحبــه شــونده هــا در جریــان مصاحبــه
اظهــار داشــتند کــه همــران شــان بخاطــر تهیــه پــول اقــدام بــه فــروش اجنــاس،
جواهــرات زوجــه ،مواشــی ،پوشــاک ،ظــروف و ســایر اثاثیــه ای خانــه کــرده و در
صورتیکــه از خانــه تهیــه کــرده نتواننــد از خانــه هــای همســایه ،دکاکیــن و حتــی
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محصــوالت زراعتــی را از مــزارع مــی دزدنــد و از طریــق آن مــواد مــورد نیــاز شــان
را تهیــه مــی کننــد .مصاحبــه شــونده هــا گفتــه انــد ،هــر گاه همــر معتــاد شــان
دســت بــه اعــال مجرمانــه مــی زنــد همســایه هــا بــاالی خانــه شــان مــی آینــد،
تحقیــر ،دشــنام و گاهــی خــود رسانــه خانــه هــا را تالشــی مــی کننــد کــه ایــن
وضعیــت بــرای شــان واقعــا اســفبار اســت.
قابــل یــاد آوری اســت کــه در جریــان مصاحبــه ،مصاحبــه شــونده هــا گفتــه انــد کــه
خانــواده ای فــرد معتــاد مــورد انزجــار و تنفــر مــردم قــرار دارد و عمــل شــوهر شــان
باعــث شــده اســت کــه مــردم از آنهــا رو گرداننــد و حتــی مــردم بــه طــرف خانــواده
معتــاد بــه دیــد بــد و تنفــر آمیــز نــگاه مــیکننــد ،کــه ایــن عمــل شــوهر باعــث دل
رسدی زوجــه از ادامــه زندگــی مشــرک شــان شــده و کانــون گــرم خانوادگــی را
مبــدل بــه جهنــم و رسدتریــن مکانهــا کــرده اســت.
نتیجه گیری
اعتيــاد نوعــی وابســتگی و عــادت بــه مــرف دارو مــی باشــد و در نتيجــه مرصفــی
كــه نيــاز جســمی و روانــی معتــاد مــی باشــد ،اعتیــاد اخــاق عمومــی ،ســامت و
رفــاه خــود ،خانــواده و اجتمـــاع را بـــه خطـــر مــی انــدازد .زوجــه بــه دلیــل آســیب
پذیــری و بــه عنــوان نزدیــک تریــن فــرد بــه شــوهر معتــاد بیشــرین رنــج ،عــذاب و
خشــونت را متحمــل مــی شــود .الــکل ،هیروئیــن و کوکائیــن ،انــواع مــواد کیمیــاوی،
تنباکــو ،خشــخاش ،چــرس ،بنگدانــه و ســایر مــواد گیاهــی و معدنــی از جملــه
برجســته تریــن مــواد اعتیــاد آور مــی باشــد .در ایــن میــان مصاحبــه شــونده هــا
گفتــه انــد کــه تریــاک و چــرس بیشــرین اســتفاده کننــده را در میــان مــواد اعتیــاد
آور دارد .دولــت افغانســتان بخاطــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر و ریشــه کــن کــردن ایــن
پدیــده ،در بخــش قانــون گــذاری توجــه منــوده اســت .مطابــق قانــون مبــارزه بــا
مــواد مخــدر و مســکرات و کــد جــزا افغانســتان اســتفاده ،توزیــع ،قاچــاق و تولیــد
مــواد اعتیــاد آور جــرم اســت .پولیــس مکلــف اســت بــرای دســتگیری قاچاقــران،
شــبکه هــای توزیــع و توریــد اقــدام مناینــد ،امــا متأســفانه تــا اکنــون اقدامــات
مقتضــی انجــام نشــده اســت .بــا گذشــت هــر روز اعتیــاد خســارات جانــی و مالــی
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هنگفتــی بــه کشــور مــا وارد مــی کنــد و روزانــه جوانــان و نوجوانــان مــا را بــه قهقــرای
زندگــی مــی کشــاند .اعتیــاد دارای عوامــل اجتامعــی ،فــردی ،رفتــاری ـ روانــی،
زيســتی و ژنتيكــی مــی باشــد .لــذا مبــارزه علیــه ایــن پدیــده نیــز نیازمنــد اقدامــات
چنــد بعــدی اســت.
بنابرایــن بــا در نظرداشــت ایــن تحقیــق بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه اعتیــاد
شــوهر اثــرات فــوق العــاده منفــی بــاالی اعضــای خانــواده خصوصـاً زوجــه داشــته،
کــه از ایــن اثــرات شــان مــی تــوان از خشــونت هــای فزیکــی ماننــد ســیلی زدن،
خفــه کــردن ،کتــک زدن ،هــل دادن و پــرت کــردن ،بــا مشــت و لگــد زدن ،پیچانــدن
دســت و کشــیدن موهــا ،و همچنــان خشــونت هــای لفظــی ماننــد فحــش و دشــنام
دادن ،توهیــن و تحقیــر کــردن از درشــت تریــن اثــرات آن اســت ،نــام بــرد .البتــه بــر
اســاس یافتــه هــای ایــن تحقیــق بایــد یــاد آور شــد کــه اعتیــاد همــر دارای اثــرات
اجتامعــی نیــز مــی باشــد ،ارتكـــاب انـــواع اعمـــال مجرمانــه از قبيـــل دزدی  ،رضب
و جــرح ،قتــل ،کیســه بــری ،فریــب کاری ،تــن فروشــی ،آتــش زدن خانــه ،خرمــن،
جنــگل ،هیــزوم و ده هــا مــورد از تبعــات منفــی اعتیــاد بــاالی اجتــاع اســت.
بنابرایــن بایــد ذکــر کــرد کــه اعتیــاد شــوهر بــاالی زوجــه تأثیــرات بســیار منفــی
داشــته و زندگــی مشــرک شــان را بــه جهنــم تبدیــل مــی کنــد .از طرفــی ،ایــن
وظیفــه ای اصلــی و مکلفیــت قانونــی حکومــت افغانســتان اســت کــه دریــن زمینــه
گام اساســی و جــدی بــر داشــته و بــا در نظرداشــت یــک میکانیــزم قــوی بــرای حــل
ایــن معضــل و ریشــه کــن کــردن ایــن عمــل ویرانگــر گام جــدی و اساســی بــردارد و
بــا شناســایی اشــخاص مبتــا بــه مــواد مخــدر ،مســاعد کــردن رشایــط تــرک اعتیــاد
آنهــا و همچنیــن فراهــم کــردن رشایــط کاری مناســب ،جوانــان و نوجوانــان را از
خطــر غــرق شــدن از ایــن منجــاب بدبختــی و هالکــت نجــات بدهــد و بــا مســاعد
کــردن بســر مناســب ،زندگــی مشــرک و بــا همــی زوج و زوجــه را از خطــر نابــودی
نجــات دهــد تــا باشــد کــه در فضــای صلــح و آشــتی ،عشــق و محبــت بــه زندگــی
شــان ادامــه بدهنــد.
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پیشنهادات
برای ریشه کن کردن اعتیاد از جامعه ،پیشنهادات ذیل مطرح می گردد:
 .1تقویه ای بنیه های اقتصادی ،فرهنگی و علمی.
 .2توجه ویژه به نظام خانواده و تربیت درست نسل جدید.
 .3مراقبت جدی از جوانان و نوجوانان.
 .4آگاهی دهی مردم نسبت به اعتیاد و عواقب شوم و خامنان سوز آن.
 .5ایجاد مراکز درمان معتادین به صورت رایگان.
 .6تفحص در پیوند علقیت و زوجیت تا شخصیت و هویت فرد کامالً روشن شود.
 .7تفحص و تحقیق بیشرت و جدی در حاکمیت قانون.
 .8درمان افراد مبتال به مواد مخدر.
 .9تعقیــب عدلــی توزیــع کننــده گان ،قاچاقــران ،کشــت کننــده گان و فروشــنده
گان مــواد مخــدر.
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