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 62/62/6613                    عارف عباسی
 

 اندر باب موقف زن در جامعه
 

شخصیت های محترم نگران احوال، روشنفکران و اصالح طلبان  و دانشمندان، صاحبان نظر
افغان جرمن آنالين و سائر موزنده و سودمند در پورتال وزين اجتماعی طی مضامین عالمانه، آ

سايت های انترنتی و رسانه های ديگر افکار و نظريات خويش را طی نوشته های جامع و عالمانه 
در مورد اين پديدۀ بی نهايت درد ناک جامعۀ ما يعنی موقف بیحد ناگوار و اسفناک زن توضیح 

 .آن در تسويد قانون منع خشونت علیه زن بودمان در مخالفت ن سرزنش موقف پارلنموده و بیشتري
جهات مختلف مورد بحث،  به عقیدۀ من اين عیب بزرگ اجتماعی بايستی بحیث يک معضلۀ حاد از

ما بايد دريابیم که کدام عوامل است که موقف زن را در . مداقه و ارزيابی عالمانه قرار گیرد
عوامل بحیث موانع جدی سر راه تأمین حقوق زن بحیث يک چگونه اين  جامعه تعیین می نمايد و

دريافتن اين موضوعات ايجاب تحلیل همه جانبه و موشگافانه را . بشر متساوی با مرد قرار دارد
درين بحث بايد امکانات . بصورت دقیق با در نظر داشت واقعیت های عینی با آفاقیت می نمايد

و ذهنیت های زنان را تحت شرائط منحط اجتماعی  عملی تطبیق قوانین مربوط به حقوق مدنی
متدين، البته تعداد اشخاص . نپذيرفتن زن را بحیث انسان وعضو مساوی خانواده ارزيابی نمايیم

، متفکر و دانشمند که معتقد به حقوق دينی و مدنی زن اند به مقايسه مجموع نفوس مملکت در عالم
تحول سازمان يافته و تغییر ذهنیت عوام  متأسفانه بسیار اقلیت اند و تأثیر اين قشر در ايجاد يک 

و از جانبی هم سی و چند سال جنگ و خون ريزی ومهاجرت در کشور ها و . کمرنگ است
مناطقی که زن در بدترين شرائط می زيست و مخصوصًا دورۀ حکمروايی تنظیمی ها و دولت عقب 

لبانی موقف زن را به قهقرا کشاند ه تاريکترين دوران زندگی زن در افغانستان گرا و زن ستیز طا
 .رود بشمار می

 

طبعًا جواب سؤال  اولتر از همه بايد دريافت که کیها اند که عماٌل حق زن را پامال می نمايند؟ 
نزديکترين وابستگان زنان يعنی مردان است، که بحیث پدر، برادر و شوهر در مرحلۀ اول اين حق 

بنام حق زن  در  ه ایبرای زن ارزش قائل نیستند بلکه اصاًل مفکوررا نقض می کنند،  نه تنها 
 . دماغ شان راه نیافته

 ،رفته  خطاه کار نا صواب را انجام میدهند و ب دانند که میبرادران و شوهران  آيا اين پدران
 اند؟ 

 تغییرچنین ذهنیت ها اقدام نموده اند؟  در طور مؤثره ب( دينی يا دنیايی)و يا مرجعی 
  خشونت شان علیه زن بطور علنی نقض قوانین الهی و قوانین مدنی است؟ دانند که  آيا میو 
  و يا اينکه آنرا به تأسی از آنچه در محیط و جامعه متداول است عمل روا، مجاز و جزء حقوق

 . خود محسوب می نمايند و به آن افتخار می نمايند
میراث فرهنگی دوره های عنعنات، رسوم و تعابیر غلط و نا آگاهانۀ دساتیر دينی و تا حدی هم 

شرائط زندگی را برای زن افغانستان ضیق ساخته و با زن مانند متاع و بعضًا حیوان هندوئیزم 
ق آسیا ، در شرق میانه، جنوب و جنوب شرفغانستان درين معضله مستثنی نیستا. گردد معامله می

زنان با تفاوت هايی تحت قیودات و محدوديت ها بوده محکوم الصه در منطقه بصورت کل خ
 .بعضی از رسوم نهايت غیر انسانی اند مانند ستی در هندوستان

 

تعذيب و شکنجۀ  و که لت و کوب نمودن ه ایدر جامع. زن در جامعۀ افغانی استندگی زفعاًل صحبت باالی شرائط 
تولد دختر تا که  ه ایامعجدر  . رود لکه جزء صفات مردانگی و ناموس داری بشمار میزن نه تنها عیب نبوده ب

دوم و سوم را به امید پسر پیدا  جمرد بخود حق ازدوادر صورت تکرار والدت دختر  هنوز شگون بد تلقی شده و
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 زنش پدر لعنته که مرد بطور عادی ب ه ایدر جامع(. اين نقیصه در مرد باشداز لحاظ علمی شايد ) دهد  کردن می
عقد مرد سالخورده در ه که پدر و يا کاکا و يا ماما طفل صغیر را ب ه ایامعجدر . و يا بی پدر خطاب می نمايد

، اجناس و يا حیوان خريد و فروش شده هیچگاه نظرزن که زن مثل امتعه ه ایامعجآورند و در برابر پول در می 
، آخند و مو سفیدی پشت درب بسته توسط پدر وکیل و شهود معرفت انجام کاح توسط مالته نشده مراسم عقد نگرف
که مرد از  ه ایامعدر ج. گردد گردد و حق مهر زن توسط پدر وکیل و قیمت زن با چانه زدن ها تعیین می می

د ها و ننه ای جبار و ، سیاه سر، مادر اوالرا بنام عیال داند و زن خود گرفتن نام زن خود عار داشته آنرا عیب می
څارنوالی  م،محاکهمین حاال با موجوديت . فروشد را می ياد می کنند، حتی در بعضی مناطق شوهر زن خودکډ يا 
در ازدواج بنام زانی متهم ی وحشی جوانان بجرم مؤافقه شرعی و قوای امنیتی به فتوای يک جنايتکار عقب گراها 

گردد هريک از حاضرين سنگی را برای کشتن ايندو محکوم  بمرگ میشده در محضر عام توسط سنگسار محکوم 
 يا زنی را به اتهامات بدون محاکمه بقتل می بنام وجیبۀ دينی پرتاب می نمايند و يا با آماج گلوله  پسر و دختر و

ر و دختران صغی که داد از ديموکراسی زده شده و شريعت غرائ محمدی حکمفرما است بره ای در جامع. رسانند
روفد،  دوزد، می گذشته از اينکه زن چون بردۀ از صبح تا شام می شويد، می. گیرد زنان تجاوز جنسی صورت می

می پزد و غم گاو گوسفند را خورده در مزرعه خدمت می کند و شب ها علی الرغم ذلگی و ماندگی بايد خواهشات 
شاهد بودم که در شرق وطن زنی با مرکب يکجا من خودم . جنسی مرد را بحیث يک وسیله بدون احساس انجام دهد

اين  در قندهار من شاهد نکاح زن چهل ساله با پسر شانزده ساله بودم که زن بیوه ای برادر. در َچَپر بسته شده بود
 .دانم در کدام آيت قرآن عظیم الشأن تذکر رفته که بیوۀ برادر با برادر شوهر خود ازدواج نمايد نمی. جوان بود

  
مثال های بسیار درد ناک ديگر از اين رسوم و  .بوده چون برده و کنیز زيست دارد خالصه در مجموع زن اسیر

يکی از صفات برازندۀ بعضی . رواج ها موجود است که هیچ کدام اساس دينی ندارد و خود تراشی های دينی است
برابرش ُچُلل نتوانسته خدمت همه مردان در جامعه اينست که اين شخص چنان مردانه صفت است که زنش در 

 .اعضای خانواده را بااليش می نمايد
 

گرديد، آيا اين قانون با فهم  اگر قانون منع خشونت علیه زن توسط پارلمان تسويد و توسط رئیس جمهور توشیح می
 همه واقعیت های تلخ و اعمال نفوذ گوناگون مجال تطبیق در عمل را داشت؟

اين حقیقت را  ، قضات و پولیس واقعًا از صدق دل برای زن حق قائل اند وڅارنوال هام، مجريان قانون چون ُحکا
  رويۀ هر کدام در داخل خانه با زنهای شان چگونه است؟  قبول نموده و درک نموده اند و

 گیرد آيا جرأت بیرون شدن از خانه و عارض شدن را علیه آنکه در حقش  زنی که مورد خشونت قرار می اگر
  خشونت روا داشته دارد؟ 

 برخورد مقامات تا چه حد با عارضه عادالنه خواهد بود؟ 
  چند فیصد تجاوزات جنسی و آنهم توسط زورمندان بخاطر عزت و آبرو به مقامات عدلی اطالع داده شده؟ 
 ده ؟ و چند فیصد پیگیری قانونی ش 

حرف از تمدن،  ه ای کهاديده گرفته شود و برعکس در جامعاما اين سخنان به معنی آن نیست که اهمیت قانون ن
نابسامانی . تماعی و سیاسی توسط وضع قوانین تنظیم گرددجمی شود بايد همه امور اقتصادی، اعدالت و اسالم زده 

قانون باشند و نه گان های ثالثه بايد تابع و مجری ولت و اراراکین د. ها يا زادۀ نبود قانون ويا عدم تطبیق آنست
 .شکننده و ناقض آن

آيا موجوديت چند وکیل زن در پارلمان و راه يافتن زنان به دفاتر و مقامات دفاعی و امنیتی نمودار تأمین حق زن 
 در حامعه است ؟

ن خود عدالت را تأمین نمايد، مثاٌل موالنا شريعت اسالمی حکم می کند که در صورت تعدد ازواج مرد بايد میان زنا
حاجی قربان چهار زن دارد، زن اول دختر کاکايش بوده که از طفولیت نامزدش بوده و اين وصلت بطور اجباری 

هفده ساله و خیلی هم خوشگل صورت گرفته، بعد از اين ازدواج  حاجی صاحب سه زن ديگر گرفته زن چهارمی 
کنج مقبول حويلی زندگی نموده اساس البیت  ه همخوابه هرشب حاجی است و درک( ساله است 26حاجی )است 

خوراک، . موظف تهیۀ غذا و پاک کاری برای زن نیک بخت است( زن اول)مفشن دارد و دختر کاکای حاجی 
پس مطابق شريعت غراء محمدی کی حق دخول در . با زن اول حاجی تفاوت زياد دارد پوشاک و مسکن زنان ديگر

 .حاجی را دارد که چگونه حاجی قربان عدالت را بین ازواج خود تأمین می نمايد حرم
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و موقف امروزی زن در ی بین موقف زن در جامعۀ آن زمان در اروپا حتی در قرون اوسطی تفاوت های بزرگ
در اثر  حتی در آن شرائط زن به کاغذ و قلم و آموختن دسترسی داشت و سائر قیودات و جامعۀ ما وجود داشت و

توسعۀ معارف و ارتقای سطح آگاهی و دانش مردم متدرجًا از بین رفت برای احقاق حقوق زنان بسی مردان 
در امريکا تساوی حقوق زن و مرد محصول مبارزات دوامدار و پايدار . صاحب معرفت و خردمند مبارزه نمودند

ین بار برای زن حق رأی دهی با تعديل نمبر برای اول 1666در سال . اقشار پیشتاز جامعه بشمول زن و مرد بود
نزدهم قانون اساسی داده شد، در امور استخدام و پرداخت معاشات تا هنوز تبعیضات جنسی وجود دارد که برای از 

 .بین بردن آن مبارزات دوام دارد
در . نمود شوروی زمان در مستعمرات اسالمی خود تساوی حقوق زن و مرد را با ضابطه های استبدادی تطبیق
 .ترکیه اصالحات آته ترک بشمول بهبود وضع اجتماعی زن توسط زور و تعلیم بصورت مترادف عملی شد

 .عروج رژيم های اسالمی در بسی ممالک قیودات و محدوديت هايی را باالی زنان وضع نموده
ع و انسانی زن مغالطه با تذکر آزادی زن نبايد با آزادی های لجام گسیختۀ اروپايی و امريکايی با حق مشرو

صورت گیرد، بعضی آزادی ها پامال نمودن عزت، کرامت، وقار و حیثیت زن است که بدن نیمه برهنۀ زن بحیث 
وسیله تبلیغاتی فروش يک کلچه صابون مورد استفاده قرار میگیرد و يا عريانی دوشیزگان در صنعت سینما، فیشن 

 .و لباس باعث رونق بازار است
 

چون افغانستان ما تأمین حق زن را بطور مشروع و قانونی آن می طلبیم و ای ور عنعنوی و سنتی در شرائط کش
و منحط  است که مولود يک فرهنگ عقب گرا منظور از رهايی زن از اسارت بسی خرافات و عنعنات  و رسومی

نی شان فراهم آورده بوده زمینۀ محروم ساختن بیش از نصف نفوس يک مملکت را از حقوق اساسی طبیعی و انسا
 .نشانه های يک جامعۀ بدوی و عقب افتاده بوده و حتی انتباه غلط از دساتیر بسیار مبرهن دين مبین اسالم است

حاال  پیدا کردن راه بیرون رفت از اين معضلۀ بزرگ است، چگونه میتوان عنعنه گرايی را به تجدد مشروطه و 
یرتغییر مثبت ذهنیت جامعه بصورت اساسی و بنیادی  توجه صورت معتدل بصورت تدريجی  تبديل نموده  در مس

آيا برنامه های خاص و وسیع  . گرفته تا جامعه زن را  بحیث بندۀ خدا و تبعۀ کشور با حقوق مساوی بپذيرد
يا بصورت مترادف توجه  مردان گرفته شود وح ده و قريه برای آگاهی و تعلیم سطه اطالعاتی و تعلیمی صرف ب

مکمل ديگر باشد  زيرا تنها توجه  و ه آگاهی زنان غرض فهم و درک حقوق شان مبذول گردد تا يکی متمم جدی ب
ما . خواهد گرديدیزۀ ايجاد منازعات بیشتر فامیلی حتمااًل انگاايجاد تحرک و بیداری در طبقۀ اناث  به قشر زن و

استفاده نمايیم يگانه راهی که باقی می ماند بکار  توانیم از شیوه های استبدادی تغییر اذهان درين عصر و زمان نمی
بستن شیوه های ديموکراتیک پخش اطالعات مؤثر و مفید، بسط و توسعۀ معارف و انفاض قوانین مربوطه و تطیق 

 .جدی آنست
  

 پايان
 
 


