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 خشم وخشونت برضِد زنان یها شهیر
 

 ییبه نام شبانه قربان یدختــر۱۳۹۶روِز سال  نیکه درآخر گزارش داد شیبُک خو سیدرصفحهٔ ف میشم بایشک بانو
تنها گذاشت  آوِرشان بود نان را که درعالم اسباب او یبارسفربست وخانواده ا جهاِن ما از شد و یخشونِت خانوادگ

رخشانه آن  فرخنده؛ انجمن؛ ایخواهد بود.ناد نینه هم آخـر و نمـونهٔ خشونت درجامعـهٔ ما بـود نینه نخست نیا
جامعه  کـــه استند زین گرید یها صد یول میدانیشان را م ینام ها که ما خشونت نسبت به زن استند انِ یـربانقـــ

 یداستانها نیا کهی. من هنگامردیگینم یآنراجد   داندیاگرم و داندینم شان را ینام ها است و خبرماندهیازآنان ب
 یاِدعلمایبه  گرید یافتم واز سو ی)ص( م میکـر ینب ادِ یسوبه  کیاز خوانمیم و شنومیم را نـانخشونت نسبت به ز

محـــرک  شیخـــو یـاعظه هـــمــــــؤ  با ای و خود عامل خشونت نسبت به زنان استند ایـالِم اُمِت مسلمه که عــ
چشِم  برگشته وآن همـــه رنج وعذاب رابا جهنم از خود روزید یکه پندار چنان و شوندیم شتریخشونِت ب میرمستقیغ

 که در ینید یمعموالً فاقِد معلوماِت کاف یآدم ها و گذارندیم شتریب هٔ یاند بررنج وعــذاب زنان تک دهید خود
محـکوم توقف دردوزخ  را زنان یاِرادهٔ ابد بزرگ با یعدالِت خدا هحاالک» :ندیگویبـاخود م منبِرموعظه نشسته اند

 یزن خوددار شکنجـــهٔ  از چـــرا گرید ما ـداستنـ یزنان که مستحِق باالستحقاِق عذاب اله نینموده است بنابـرا
حساب وکتاب  دکهیگویمرِد صاحب معلومات درآن مجلِس موعظـــــــه به جنـاِب واعـــــــظ نم کی و.«میکن
گفته است  نکه خودچنـــــا بزرگ داوراست و یـداخــ است که آنجا بندگانش موقوف به روزمحشر )ج( بااوندخد

ازهم  انیدوزخ و انیاست که بهشت ـــقیکتـاِب دق حساب و نیازهم بعــــــد ُدُرست رودیُظلم نم یبرکس لهیفت کیبَـقدرِ 
 کهیصورت در عمِل بد یوجزا ـدهدیم بــرابر هراد کیعمـِل ن کیمهــربان که پاداِش  یبازخدا و شوندیم کیتفک
بدبختانه  ـاام ستیانـــدازهٔ همان عمـل ن به ُجـــز کشدیـو مکه بدوِن گفت وگـ برگناه قلم عفونکشد ندهیبخشا یخدا
خوِد شان است  مارِ یب لیُ ازتخ یرا که ناش یـرعملیوحشتناک وغ اریبس یشکنجـــــه ها از یعـالم برخ یـاًعلمـاغالب
 یکه روزگار یعربستان سعود لکـردهٔ یخانم تحص کی فیر.منال الشدهندینسبت م زین ـــمیرح و میــرخداوند ک به

 «یُجرأِت رانندگ» رعنوانیز یزنان کتاب یاحقاق حِق رانندگ یاکنـــون برا و بود یمذهب انیافـراط گرا خـــود از
که روِزمحشرفرشتگان به  کردندیم عظــــــهمو ما به ادگرایواعظان بن که دیگویکتاب م نینوشته است درهم

پروردگـــــار دستور .مـن که در تمام زندیــــریآهـن گداخته ومـذاب فـــرو م اند دهیشن یقیموس کهیآنان یدرگوشها ِِ
 ـراع واعظان خنده ام گرفت واخت نیارازایاخت یراخواندم ب فینگارِش بانومنال الشر یام وقت دهیشن یقیـرموسعم
مرا آهن مذاب  یفرشتگاِن توگوشها باشد قرار ام که اگر دهیشن یقیمن آنقدرموس ردگاراپـــــرو»گفتم: لب ریز

به طــول وعمق تونِل  یداشت وبه گوشها ه آهن مذاب را نخواهدآن همـ شیگوش ها که گنجا نیوگداخته پُرکنند ا
به خــــداونِد  دیجهــان توقع ندار نیا یورهادکتات نیستمگرتر را که از یمجازات ـاننیخواهم داشت. ا ازیسالنگ ن

. بانومنال دهندیم نسبت رودیستم نم یکس بر ــزیهستهٔ ُخـــرما ن کیانـــدازهٔ  به دیگویم که خـــود میورح میکر
 یـام سم وتمـرفتـ گونه موعظـه ها نیا دنِ یکه من پس ازشن دیگویم مکتب بود شاگرد گار آن روز که در فیالشر

پُشت بام خــــانهٔ مان  در بودند بُردم و دهیفراوان خر یکه هرکدام با صرف پول ها درم رابرا و مادرپدر؛ یها يډ
 یشود.نب ختهیر که درگوِش آنان آهـِن گداخته ومذاب فــرو خواستمینم رایافروخته بودم افگندم ز که خود یدرآتش
صحبت کــرده منظــورش  خدوز از زحرفهاستیصحِت انتساِب آن ن که در ثیدوحـد یکی در )ص(اگـــرمیکر
 گرید وملموس از رمحسوسینظر بوده است که ُجزتحـذ تنگ جامعهٔ متعصب و کی افراد ترسانــدنِ  و ـرـیـذتح

بارهٔ دوزخ  در را معلوماِت خود واعظاِن ما از یـا متأسفانه برخنداشتندام یخبـر چیه لتیبرفض یمبتن یارزشها
 که در شیخو ـابِ زکتـ ا و نشستند یم ها یچــارراه که در گـرفته اند میادواِن کـابُِل قـــدسـ یـرهایازکتاب تصو

 یآب وتاب برا گناهاِن شان با تِ یبا نوع را مرد زن و رِ یچــــاپ شده بـود تصاو پشاور یقصـــه خوان بــــازارِ 
زن ریتصو هنوز من و دادندینشان م خود کارِ یتماشاگــراِن ب که  ـوهـیان شدرحافظــه دارم که ُدرُست به هم را یِِ

 وسادو با بــودند ختـهیپستانش به چنگک آو از را یزن زندیآو یرچنگک م لنگ د از را یقصاباِن کابـــُل گوسفند
است اما  ردادهیشـوهرش تِ یبدون اجازه ورضا را گانهیاست که کودِک ب یزن ریتصو نیا که ـدادیتاب شرح م آب و

کتاب  اتیزمحتوین که سادو ودگرفته بـ دوزخ از راکننـده  مشمئز یباکدام کمـره آن عکسها که چه کس و معلوم نبود
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 جامعـهٔ مـــا خشونت در یها شــهی.به هــرصورت رکردیشِب معراج قلمداد م از ـراکـرمامبـیپ یهایــــدگیرا د ـودخ
 نیچند و زن)ص(نُه میکر ی.نبمیا بُرده ادی ـان کامالً ازبـرابِر زن در )ص(راامبـریعمـل پ ــوهٔ یماش یفراوان است ول

آنان  که از وادارش کــــــردند آوردند و او فشار بــر یاویزخــارِف دن یزنان برا بار کیاگرچه  و داشت زیکن
 را یزن و زن دست باالنکرد چیه یرو بر که داشت درهمــه عمر یاخالق وعاطفـه ا بـــا او یول کند اریاخت یدور

آنچه  یرو . ازکردندیم یرویپ آن از و ساختندیم حسنهاُسوهٔ  او اخالقش را از یـرویپ انِ یهمــه مـــدع نینزد.کاش ا
 خــــــود بماند شوهرِ  نتوانست که با« عــدِم توافق لیبه دل»که خواهِرشبانه میابی یدرم کندینقـل م میشم بایشک بانـو
 شگاهیآرا کیـــــرازیکه به غ افتاد چارهیدوش آن خواهِر ب به زین تکفُل ونفقهٔ او بازگشت و به خانهٔ پدر نیا بنابر و

ناُدُرست است  وهیش کی ما یازدواجها وهٔ ی.شدیآ ینم به وجود انیشب درم«ــدم توافقعـ»نداشت.  یا لهیوس محقر
 ما یازدواج ها ــــوهٔ یش اشتباه در نیمعجـــزه است.نخست«شوهر زن و توافقِ »میادارکه م وهیش نیـدبختـــــانه بااوبــ
دختــــران  ـوردِ مـ در و میکنینم راراده فکـ صاحب احساس و و هزند موجود کیبه عنوان  را دختر است که ما نیا

 کنندکهیـــدامیمــــردراپ کیـــــــــدارِ ید نیفُرصت نخست یدختـــــــران وقت و میـریگیم دهیـادنـ را یعاطف ـرِ اث نینخست
 .مـامیروشن نما ین اَثـِرعــاطفینُُخست از را نُُخست مقصوِد خود گذشته است.بگــذار کار از اصطالح کار به گـرید

به زبـــان ساده  گذاردیم یاثـــرعاطف کی ما فرد بر آن دارِ ید مینیب یبارم نینخست یرا برا فــــــرد کی یهمه وقت
نخست دارید نیهم از بارهٔ آن فــــرد در قضاوِت ما وهرگونه دیآ ینم ما ـوِش اخی ـدـیآ یم خوِش ما آن فــرد ِِ 
 یباید و یحلب نهٔ یآبگ یجو جست و که در یسعد ِص یوحر یجـــــــو سود تجارِ  آن ـاننـــدهم های.برخشودیآغازم

شان نگاه  یبه سو ینیـدبدرجـــه بـ کی با و کنندیم جادیا یاثِر منف مـــا بــر گذاشتیم پا ریز جهان را مین ینیچ
دوسِت هــم طبع  کی را به عنوان شانیا توانیکه م میکنیم فکــر و ندیآ یخوِش ما م هــم هایبرخ و میکنیم

آن  ییاثـــِرعاطف و نینخست ـــــدارید نیازهم کنند یهمراهش سالها زندگ دیکه با ی.دختــراِن ما با مــــــرددیبرگـــز
ُدختر  و کنند یانتخـــاب م گرانید مادر؛ خواهـــر و برادر؛ شان پدر؛ یشان را برا یجفِت زندگان و محـروم استند

من  است حـاال گذشته کار از کار گرید که ندیب یم نهیئرا درآ ودخــ یمرِد زندگان مصحف جمالِ  نهیئهنگام آ چارهیب
 برادر و پدر ای دهندیم را به بَــد کنم که او یواضح را دارد اشاره نم حیدختران که حکِم توض یها بتیمص گریبه د
 یم و زنندیم را خود طرفِ  و دیآ یم رونیحالِت اعتدال ب جنگ از هنـگام در پـدر ای .برادربازندیم قمار در را او

 بَد از ریـرغهمه عم در که او دهدیم بَد را چارهیب دختر و شوندیم گریمرتکِب شِر د شر کیدفــــع  یوبرا ُکشند
روشن نگاه  خانهٔ دشمن را ـواندنت گز هر یول دیبگر یشمع عمر ـانندهم است مجبور و ندیب ینم یزیچ

خودرا بلنــــدکنند که  یتوانندصدا یمسلط برجامعه نم یعموم یسوادیب لیدل زبهیدارد.بدبختــــانه دختـــــــــران ن
  .دیزنیرادربغـــــداد گـــردن م یاست زرگر دهیدربلخ ُمرتکب گرد یکـــه آهنگــــر یچرابه خاطــــــــِرگناه

 رابطهٔ  کیبربادنرفته باشدازدواج به  یاخالق یدرجامعه عام شده باشدازدواج وارزشها لیکه سوادوتحص واماآنجا
زن مال است وشوهرصاحِب مال  یعنیدارد یزن به مـــردتعلــق ُملــک ِرآنیشوددرغیبدل م یوقانون یعاطف

ماِل خودرا  کنندکهیتـــاآنجااستفاده م ـالحق تصرف درمــ نیهاازایوصاحب مال درمـاِل خودحِق تصرف دارد وبرخ
 گوسفنِد خودرا ُکشته است؟ لیکه به چه دل پُرسدی!مــگرکس ازصاحب رمــه مُکشندیم یفروشندوحتیم بخشند؛یم
 فیتخو و عیکه زود معروض به تطم یمحل یها مال بستن نکاح از بخورد و رییتغ دیازدواج با یعنعنو وهٔ یش نیا

 با .دخترندیمحفل عقد نکاح مبارزه نما زنان در میحق اشتراِک مستق یبرا دیزنان با یاستند گرفته شود.سازمان ها
 ای یول خود یبرا تیصالح احبمقام ص کی محضر در ای ردیگیم میتصم خود ایدرمحفل نکاح  میاشتراک مستق

شبانهٔ  خواهرِ  یعنی مثاِل ما .درَرَودیم انیم نکاح از در اجبار و است که اِعمال زور بیترت نی.بدکندیانتخاب م لیوک
که  ستیجرم خود نیا است و دهیورز استنکاف فرزند مرحومه نخست شوهرکم ازکم هشت سال ازحِق نفقهٔ خانم و

 یرویرا به ن ارادهٔ خود و دیآ یگونه شوهر م نیهم یول کردیولزوِم طالق حکم م برفسخ ازدواج  ستیبا یقاض
 .دهدیرا ازدست م خود ییزندگان گناهیب کی انیم نیا در و کندیسالح برزنش اعمال م

 یوشر عیب را مورد دختران یشخص یها زهیشده است که پدران با انگ دهیمسلمان د یها کشور اکثر تجربهٔ  در
طبق  دختر شاهدان بدوِن پُرسش از یبوده است وحت یقبل میبرتصام یحاالت نکاح مبتن یاریبس در و دهندیم قرار

 .اند دهحکم وکالت آور خود با و آمــــده اند تیوال شهـــر از یعنعنـــو وهٔ یهمـــان ش
قبـل  پسر است که دختر و نیراه ا نیپُرمصرف بهتر اریبس و یاجبار یازدواج ها بتِ یدادن به مص انیپا یبرا

 ازدواجِ شان را و خطبهٔ نکاحِ شان را بخـــواند خاِص او ندهٔ ینما ای یقاض و ثبِت ازدواج بروند دفترِ  در یازعروس
 یخانـوادگ ارمختصرِ یجشِن بس کی در هردو و دینما ینامهٔ رسم کــه برآن توافق کــرده اند ثبت نکاح یاَمهربـ
که بـدوِن شک  رهیوغ ربهایش ولور؛ ها؛یرشکِن عــروسبه مصارِف کم یازین گرید و رندیبگ جشن را خود ونـــــدِ یپ

 .را به هم نزند شوهر قـواله مناسباِت زن و قرض و و نماند یاسراف است باق
 .ابدی یقسمِت دوم ادامه م کیبحث در نیا

 برمنگهم ۲۰۱۸ لیاپر۹نگارگر
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