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 مؤلفدر مورد 
از هنگاميكه خانم ديبـرا در     .  اسميت منحيث آمر ارشد تحقيق در بخش جندر و صحت واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان ايفاي وظيفه مي نمايد.  ج.  ديبرا

به اين اداره استخدام شد، مسووليت اداره برنامه هاي تحقيقي اين اداره را در بخش هاي قوانين عرفي و حل و فصل منازعات  در جوامع،  2006فبروري 
ن گزارش هميبازتاب و ارايه منافع جندر در ولسي جرگه، شامل سازي جندر در وزارت ها، انگيزه هاي تغيير در خانواده ها و خشونت هاي خانواده گي كه 

وي قبالً در دانشگاه امور بهداشت و صحت لندن كار مي كرد كه براي آن اداره، روي پاليسي هاي صحي در   .  بخش از آن است، را بر عهده داشته است
خانم ديبرا از دانشگاه اقتصاد و علوم سياسي لندن درجه دوكتورايش را از جندر بدست آورده و   .  كشور هاي ماالوي و زامبيا، تحقيقاتي را انجام داده است
 .تحقيق درين زمينه را در راجستان هند، انجام داده است

 در باره واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان

ي رمشواحد تحقيق و ارزيابي افغانستان يك سازمان تحقيقاتي مستقل است كه تحقيقات عمل گرا را اجرا و تسهيل كرده و دانش آگاهي بخش و موثر ب                          
واحد تحقيق و ارزيابي به گونه فعال از طريق تقويت ظرفيت تحليلي در افغانستان و خلق فرصت هاي تحليل و تبادل                     .  و عملكرد را مد نظر قرار مي دهد       

 .مهمترين اصل در بينش واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان، ارتقاء زندگي افغان ها است. نظر، فرهنگ تحقيق و يادگيري را ارتقاء ميبخشد

تاسيس شده و هيئت رهبري آن از تمويل كنندگان، ملل متحد، نهادهاي چندجانبه و سازمان                  2002اين واحد توسط جامعه امداد در افغانستان در سال           
 .هاي غير دولتي نمايندگي مي كند

رك، نمامصارف مالي فعلي اين مركز تحقيقي توسط كميسيون اروپا، كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان، بانك جهاني و دولت هاي ناروي، د          
 .سويس، سويدن و بريتانيا تامين مي گردد
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 سپاسگذاري
 .انجام اين تحقيق و تهيه اين گزارش مرهون همكاري، كمك و فدا كاري افراد زياد مي باشد

ستان دا مرهون احسان، مهمان نوازي، شكيباي و صداقت تمام پاسخگوياني هستيم كه اين تحقيق در مناطق آنها انجام يافت و آنان در آن سهم گرفته و
ند و   كردهاي زنده گي خود را براي اعضاي تيم تحقيق ارايه داشتند و با تمايل خاص و درك اهداف اين تحقيق، بي دريغانه در انجام اين تحقيق كمك 

اميدوارم تا توانسته باشم كه اين حكايات زنده گي شانـرا  بـطـور        .  وقت گرانبهاي خود را در اختيار ما قرار دادند تا با اعضاي تيم تحقيق صحبت نمايند
 .منصفانه و عادالنه درين گزارش تحليل و ارايه كرده باشم

ساخـتـه   كن تالشهاي صادقانه، فداكاري ها و عزم راسخ تيم تحقيق كه معلومات را از ساحات كاري جمع آوري نموده اند، تهيه و ارايه اين گزارش را مم
و پروانـه  ان فهيمي، سكينه، وفائي و زهرا در باميان؛ اصيال، هما، نيكزاد و رويش در هرات؛ فروزش، لينا، قاسميار و ساغر در كابل؛ حنيفه، جليل، من.  است

ازين جمله، كسانيكه پس از جمع آوري معلومات، درين اداره باقي ماندند و در روند تحليل معلومات هـمـكـاري    .  در ننگرهار؛ اعضاي تيم تحقيق بوده اند
 .كردند، نيز قدرداني مي گردد

از تمامي كارمندان در دفاتـر  .  از جانب ديگر، همكاري ميان اين اداره و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در تكميل تحقيق نهايت الزمي بوده است
نمـوده  م، باميان، هرات و ننگرهار اين كميسيون صميمانه اظهار امتنان مي كنم كه در آن هنگام با كليه اعضاي تيم تحقيق همكاري و مهمان نوازي گر

 .اند

هـاي   قشههمكاري هاي اورزال اشرف و ياسمين دامجي، در روند دسته بندي و تكميل نهايي معلومات، نيز نهايت مهم بوده است به ويژه از ياسمين كه ن
همچنين، از همكاريهاي نهايت مفيد خانم الين سمرز با اعضاي تيم تحقيق در خصوص چيگونگي انجـام  .  اين گزارش را طرح كرده است، امتنان مينمايم

 .از پاميال هانتي و ديگر كسانيكه روي اين مطالب اين تحقيق نظر دادند نيز تقدير مينمايم. تشكر مي كنم -كه بعضاً كاريست آزار دهنده  -اين تحقيق 

 .ميخواهم در اخير، از پاال كانتور بنابر مشورت ها و پشتيباني هميشگي اش در روند انجام اين تحقيق، خالصانه سپاسگذاري كنم
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 خشونت همه روزه باالي اطفال در خانواده هاي افغان: محبت، ترس و تربيت

اين گزارش روي خشونت باالي اطفال در كانون خانواده ها را مورد بحث 
  معلومات كيفي انـد،     معلومات اين تحقيق كه ذاتاً.  و بررسي قرار مي دهد

  هـرات،     از مناطق شهري و روستايي چهار واليت افغانستان يعني باميان،
درين تحقيق تالش نشده است .  كابل و ننگرهار جمع آوري گرديده است

تا خشونت هاي شديد و غيرعادي ارزيابي گردد، بلكه توجـه آن بـاالي       
خشونت هاي عادي و نارمل مانند خشونت هاي همه روزه كه بخشي از   

 .مي باشد  زنده گي مردم را احتوا مي كند،

بـدو دسـتـه          خشونت بطور مستقيم باالي اطفال در خانواده ها مجموعاً
استفاده از خشونت بعنوان تربيت يا تنبـيـه اطـفـال و         :  تقسيم مي گردد

فشار و عصبانيت افراد مرتكب شونده، صـورت      خشونت كه ناشي از قهر،
در واقع احتمال ظهور خشونت هايكه ناشي از هر دو نوع باشد، .  مي گيرد

با اين همه، اين دو دسـتـه بـنـدي       .  نيز درين تحقيق مشاهده شده است
مفيد بـوده      به منظور تحليل روشن قضاياي مربوط به خشونت،  خشونت،

 .است

 يافته هاي عمده

خشونت باالي اطفال توسـط    در ساحاتيكه اين تحقيق انجام يافت، •
افراد خانواده يك عمل پذيرفته شده است، يعني بصورت گسـتـرده   

 .اينكار شناسايي و استفاده شده است

تعـداد    خشونت باالي اطفال قابل پذيرش نيست؛  تا يك حد زيادي، •
زياد مردم آنرا بعنوان روش خوب براي برخورد با اطفال مورد تائيد و 

 .قبول قرار نمي دهند

اكثر مردم جهت تربيه اطفال شان، راه هاي غير خشونت آمـيـز را        •
اتخاذ مي نمايند ولي تعداد زيادي آنها درين زمينه معلومات و دانش 

 .كافي ندارند

اكثر خشونت ها باالي اطفال به احساسات افراد بزرگ خانواده هـا     •
تعلق ميگيرد، يعني افراد بزرگ در هنگاميكه تحت فشار روحي قرار 

تحمـيـل   )  دختران و پسران( خشم و قهر خود را باالي اطفال   دارند،
 .مي نمايند

  البته با قضاوت اندكي اجتماعي كه در برابر مرتكبيـن وجـود دارد،       •
خشونت باالي اطفال در خانواده ها بعنوان يك رابطه عادي مـيـان   

در نتيجه، افراد ترس كمـي از    .  والدين و اطفال، پذيرفته شده است

محروميت هاي اجتماعي و يا بدنامي داشته و به خشـونـت بـاالي      
 .مي پردازند همچنان اطفال

دريـن     پنج علت اصلي براي ادامه خشونت هاي شديد در برابر اطـفـال،    
 :مطالعه شناسائي شده است

بعضي ها تنبيه بدني را يكي از راه هاي درست براي پـرورش    :  اول •
 .اطفال مي دانند

بعضي ها فكر مي كنند كه تنبيه بدني فقط يكي از راه هـاي      :  دوم •
قابل استفاده در هنگام مشاهده اعمال و رفتار هاي بد و مـنـحـرف    
كننده اطفال مي باشد البته در آخرين مرحله اي كه والدين مهـارت  
هاي كمي كه بعنوان والدين در برابر پرورش و تاديب فرزندان خـود  

 .عمل نمايند ازين روش استفاده مي نمايند

والدين براي آينده اطفال خود نگران مي باشند و ايـن تـرس     :  سوم •
كه ممكن فرزندان شان اعضاي مفيد چي براي خانواده شان و يـا      

پرورش نيابند، توام با كـمـبـود      جامعه كه در آن زنده گي مي كنند،
مهارت هاي كه والدين بايد براي پرورش و تربيت فـزنـدان خـود        

با   داشته باشند، آنان را تشويق مي نمايد تا از تنبيه بدني كار بگيرند،
وجوديكه خود فكر نمي كنند كه چنين برخورد آنان با فرزندان شان 

 .درست و موثر باشد

بزرگساالن را وادار ميسازد   فشار روحي و احساس عصبانيت،:  چهارم •
علل اين نوع فشـار    .  تا با اطفال و كوچكتران از خشونت كار بگيرند

هاي روحي و عصبانيت در خانواده ها ممكن با آسيب پذير مـيـان     
بزرگساالن آن خانواده ها و مشكالت اقتصادي مرتبط به خـواسـت   

 .هاي مادي آنها ارتباط داشته باشد

طوريكه خشونت باالي اطفال در خانواده ها بـه پـيـمـانـه          :  پنجم •
گسترده وجود دارد و يك برخورد عادي پذيرفته شده اسـت، نـبـود      

يا دادرسي اجتماعي در برابر چنين خشونتي باعث شده / يك قضاوت
ادامـه     همچنـان  تا اين عمل بدون ممانعت از طرف جامعه و مردم،

 .بيابد

از البالي تحقيقات درك گرديده است كه افراد و جوامع در رابـطـه بـه      
درستي و يا نادرستي روش تنبيه بدني اطفال بعنوان يك خشونت عـلـيـه    

بجاي اين، خانواده ها تمـايـل دارنـد تـا         .  آنان، نظريات ثابت نداشته اند
بـحـث و         ماوراي خوبترين روش ها براي پرورش و تربيه فرزندان خود،

 خالصه

1 



  سلسله نشريات موضوعي اين اداره

. صحبت نمايند و آماده اند تا نظريات خود را درين زمينه تغيـيـر دهـنـد      
“ خشونت هـمـه روزه      ” اگرچه اجتماع تحت مطالعه اين تحقيق، معموالً 

عليه اطفال را محكوم نمي كند، بعضي اشخاص از ضرر هاي روحـي و      
جسمي كه اين خشونت ها باالي اطفال ميگذارد، واقـف بـوده و درك         
كرده اند كه اين خوبترين راه براي پرورش و تربيه فرزندان شـان نـمـي      

 .باشد

مصاحبه شدند، مشاهده شده  آن والدين كه توسط تيم تحقيقاتي اين دفتر 
نگران بوده و والدين خوبي براي فرزندان شـان مـي         اند كه آنان عميقاً

  به همينگـونـه،  .  پرورش مي دهند“  درست” باشند كه اطفال خود را بطور 
تعداد زيادي از پاسخگويان توانمندي درك و تحليل وضعيت و موقعـيـت   
خود را و همچنين اينكه چرا در خانواده هاي شان در برابر اطفال خشونت 

  همين آگاهي و دانائي ميـان مـردان و زنـان،         .  را دارند  صورت ميگيرد،
تحصيل كرده گان و بي سـوادان    فقرا و ثروتمندان،  جوانان و بزرگساالن،
 .قابل مشاهده مي باشد

 پيشنهادات
ايجاد پروگرام ها براي مهارت هاي بـديـل والـديـن        •

هر برنامه كاري كـه بـه مـنـظـور           . مناسب با شرايط محلي
جلوگيري خشونت باالي اطفال راه اندازي مي شود بايد اينرا در نظر 
داشته باشد كه عموماً مردم از پيامد هاي منفي اين خشونت آگاهـي  

بهترين راه براي پرورش اطفـال    دارند و ميدانند كه اين روش لزوماً
بدين اسـاس گسـتـرده      .  نبوده و آنان را درين راه تشويق نمي كند

سازي اين حساسيت در برابر اين نوع خشونت ها بـايـد بـر ارايـه         
مهارت هاي جديد والدين براي تربيت و پرورش اطفال مـتـمـركـز     

 .باشد

چنين مهارت ها بايد توسط نهاد هايكه درين ساحه فعاليت دارند به  •
به زمينه هـاي   باشد متناسبهمكاري جوامع مختلف طرح گردند تا 

 .مختلف افغانستان طرح شوند

افراد بانفوذ جـوامـع مـانـنـد        .  منابع محلي/ نزديكي به جوامع •
كارمندان صحي يا معلمين مـفـيـد      مال ها،  ،) مردان و زنان( بزرگان 

تدريس و بحث در خصوص اين مهارت هاي   مي باشند تا در انتقال،
درين تحقيق، افرادي نـيـز     .  جديد در محالت شان همكاري نمايند

مشاهده شدند كه شخصاً مخالف هر نوع خشونت بـاالي اطـفـال        
پروگرام هاي كه عليه خشونت اطفال در خانواده ها فعالـيـت   .  بودند

دارند، ميتوانند چنين افراد را شناسائي كرده و از آنان در گسترش و   
انتشار مهارت هاي جاگزين براي والدين اطفال و آگاهي از آسـيـب   

 . استفاده نمايند  هاي خشونت براي اطفال،

الزم است تا در هر برنامه اي كه .  تشويق هر چه بيشتر مردم •
مردم مـحـل در يـك          بر ضد خشونت باالي اطفال مبارزه ميشود،

قضاوت عمومي ترغيب نمايند تا ديگر خشونت باالي اطـفـال در       
جوامع شان يك امر معمول نباشد و تالش نمايند تا كسانيـكـه بـر      

حتي زمانـيـكـه مـردم       . ( از آن دست بكشند اطفال خشونت ميكنند،
تحت فشار روحي و عصبانيت قرار دارند كمتر احتمال مـيـرود تـا        
باالي اطفال خشمگين شوند كه اگر اين نوع رفتار و كردار اغمـاض  

 .)نشود و بعنوان يك عمل عادي در بين مردم پذيرفته شده نباشد

آموزش خانواده ها براي مهار فشار روحي شان  بـدون   •
افزايش مهارت ها براي اداره و جلوگيري  . خشونت باالي اطفال

فشار روحي و ايجاد آگاهي كافي و زياد و تاثيرات آن باالي فشـار    
روحي در خانواده ها ميتواند سبب جلوگيري و يا مـهـار خشـونـت       

 .باالي اطفال در خانواده ها شود
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 خشونت همه روزه باالي اطفال در خانواده هاي افغان: محبت، ترس و تربيت

پروژه تحقيـقـي     ميالدي 2006واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در سال 
وسيع را روي انگيزه هاي تغيير در خانواده ها، بخصوص در زمينه اينـكـه   

خانواده ها  بـاالي  چگونه ساختار خانواده ها و تغيير در نقش جندر و افراد 
درين پـروژه    .  خشونت در آن خانواده ها تاثير مي گذارد، آغاز نمود سطح

. تالش شده تا اشكال خشونت هاي خانواده گي مورد مطالعه قرار گـيـرد  
اينكه كدام شكل ازين خشونت ها از ديد اجتماع ها، زنان و مردان بعنوان 
گروپ ها و همچنين مردان و زنان از سنين مختلف به عـنـوان افـراد،        
. مناسب و معقول پذيرفته شده است، نيز بررسي و تدقيق گرديـده اسـت    

هدف از انجام اين تحقيق شناسايي و درك عوامل عمده فشار و ويژه گي 
هاي فردي و اجتماعي خشونت و پذيرش آن در ميان اعضاي خـانـواده     

 . هاي تحت مطالعه اين تحقيق بوده است

بخش از مجموعه تحقيقاتي را در زمينه خشـونـت بـاالي          اين گزارش،
معلومات درين باره از لـحـاظ           1 . اطفال در كانون خانواده نشان مي دهد

كيفي بوده كه از مناطق شهري و روستايي چهار واليت افغـانسـتـان      نوع
 . يعني باميان، هرات، كابل و ننگر هار جمع آوري شده است

كوشش باالي اين گزارش در رابطه به خشونت هاي افـراطـي و غـيـر         
معمول نبوده، بلكه توجه آن باالي بسياري از خشونت هـاي عـادي و         

خشونـت هـاي هـمـه         ” مانند .  روزمره زنده گي مردم، مبذول شده است
گرچه هدف اين تحقيق سنجش خشونت در خانواده ها نبوده امـا    .  “ روزه

در نـقـاط     “  بين خـانـواده هـا     ” نشان مي دهد كه خشونت باالي اطفال 
در واقـع    .  مختلف به اشكال متفاوت در ساحات تحقيق متداول مي باشد
واقـعـه      61خشونت هاي فزيكي باالي اطفال به درجات متـفـاوت در       

از گزارشات كـه  .  تحقيقي باالي خانواده ها تشخيص و دريافت شده است
كه اكثـراً نـه      چنين پنداشته مي شود  ،توسط افراد جامعه بيان شده است

  .انواع خشونت را به ميزان مختلف تجربه نموده اند  تمام اطفال،

. بدو دسته تقسيم شده اسـت   خشونتي كه باالي اطفال تحميل مي گردد،
خشونتيكه بخاطر تربيت يا تنبيه اطفال بكار برده مي شود و خشونتيـكـه   

ارتـبـاط      فشار روحي، عصبانيت شخص مرتكب شـونـده،       ناشي از قهر،
اين دو دسته از نظر كنترول و غير كنترول خشونت با هم مشابـه  .  ميگيرد

در واقعيت ممكن خشونتيكه بخاطـر  اين نيز شناسائي شده كه .  مي باشند
پرورش ويا تنبيه اطفال بطور آگاهانه بكار برده شده است و خشونيـتـكـه    

گـاه      بخاطر قهر و عدم كنترول افراد باالي اطفال تحميل گرديده است،
اما اين دو نوع دسته بندي خشـونـت بـراي        .  گاهي روي هم قرار گيرند

عـالوه بـريـن      .  واضح اين مسئله مفيد واقع مـي گـردد     تحليل روشن و
در رابطه به اين دو دسته، توسط پاسخگويان   خشونت باالي اطفال عموماً
 .مورد بحث قرار گرفته است

تفاوت هاي مختلف را كه اطفال بشكل خشونت از يك واليت تا واليـت  
ديگر تجربه مي نمايند، معمولترين انواع خشونت كه شـنـاسـائـي شـده        
عبارت اند از سيلي زدن، ناسزا گفتن، مشت زدن، لگد زدن، زدن با چـوب  

اينگونه خشونت هادر بـيـن اكـثـر         در واقع،.  باريك، كيبل برق، و كفش
. خانواده ها يك امر معمول بوده و خشونت روز مرده تلقـي شـده اسـت       

خشونت هاي افراطي و بسيار غير معمول كه تشخيص شـده   بطور نمونه، 
شستن آنان   محكم بستن شان،  است، دربرگيرنده فيركردن بطرف اطفال،

در هوا و آب سرد در زمستان و توهين و تحقير آنان در بين مـردم مـي       
 .باشند

رشاتي كه در رابطه به خشونت باالي اطفال نظر به ديدگاه ها و   ااكثر گز
ايـن  .  افكار متفاوت مردم بحث گرديده بود، جمع آوري گـرديـده اسـت       

 :ذيل مي شودمسايل  درك معلومات موجب تحليل و

داليل و علل خشونت هاي انفرادي و پي در پي كه باالي اطـفـال    •
 .صورت مي گيرد

 .چي كسي باالي اطفال خشونت مي كند •

و در رابطه بـه    .  چي كسي حق خشونت كردن باالي اطفال را دارند •
 . شايسته بودن خشونت، بزرگساالن چي احساس مي نمايند

 .خشونت معمول باالي اطفال چگونه درك شده كه بايد شود •

 .چگونه خشونت باالي اطفال با گذشت زمان تغيير يافته است •

اين گزارش روي نظريات افراد بزرگسال در باره خشونت باالي اطفال و   
با اين تمركز .  تجارب خود آنها از خشونت در هنگام طفوليت متمركز است

روي نظريات اين افراد اين گزارش بحث مي نمايد كه چرا والدين بـاالي  
تيم هاي تحقيق بـا   2. اطفال شان در خانواده ها از خشونت كار مي گيرند

 .بي عاطفه گي، و حقير ساختن اطفال را در بر مي گيرد  درين گزارش، خشونت باالي اطفال انواع تنبيه بدني، تعدي و ظلم،  1
گزارش آن تحت اين عنوان . يداتحقيق ديگري روي تنبيه بدني اطفال در كابل انجام يافته و در آن با اطفال صحبت شده است كه روي رواج و شيوع اين نوع خشونت بحث مي نم  2

 )2006(براي معلومات روي تاثيرات تنبيه بدني اطفال در افغانستان به دفتر حمايت اطفال سويدن و ناروي مراجعه كنيد ). 2003(فاضل جليل : قابل دريافت است

 مقدمه.  1
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  سلسله نشريات موضوعي اين اداره

به  3. اطفال بنابر داليل عملي و روش كاري درين تحقيق مصاحبه نكردند
همين اساس اشكال خاصي از خشونت باالي اطفال درين گزارش بـران    

 . پرداخته نشده است

خشونت هاي جنسي باالي اطفال از حدود و روش يـك پـروژه           :  اول
ازدواج و ازدواج هـاي اجـبـاري          :  دوم.  تحقيقي گسترده بدور بوده است

اما اين موضوع در يكي .  اطفال درين تحقيق مورد توجه قرار نگرفته است
از گزارش ها همين پروژه تحقيقي اين اداره در بـاره رسـوم ازدواج و           

غـالـبـاً    :  سـوم .  تاثيرات آن باالي خشونت در خانواده ها بحث شده اسـت 
درين گزارش تاكيد روي خشونت فزيكي يا جسمي باالي اطفال صـورت  
. مي گيرد و در باره ناسزا گفتن به اطفال نيز قسماً بحث گـرديـده اسـت     

مسايل چشم پوشي از كار اجباري بر اطفال در خانواده ها به تفصيل مورد 
بحث قرار نگرفته است، اغلباً بخاطريكه اين مسايل از حدود يك تحقيـق  
گسترده دور بوده و پاسخگويان نيز به ندرت روي اين مسايل صحبت مي 

 .كردند

درين گزارش مبتني بر يافته هاي اين تحقيق روي چند موضوع بـحـث     
در ساحات كه اين تحقيق انجام يافت، خشـونـت بـاالي        :  اول.  ميگردد

اطفال توسط اعضاي خانواده ها يك امر پذيرفته شده است كـه بـطـور        
با وجود اين تا يـك درجـه زيـادي        . گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد

يعني اين عمل يك روش   .  خشونت باالي اطفال قابل پذيرش نمي باشد
در نتـيـجـه    :  دوم. خوب براي برخورد با اطفال ديده يا پذيرفته نشده است

مورد و يافته اول بسياري از مردم عالقه مند اند تا از روش هـاي غـيـر      
امـا در    .  خشونت آميز براي پرورش و تهديد اطفال شان استفاده نمايـنـد  

بسياري از خشونت هـا  :  سوم.  قسمت چنين روش ها معلومات كمي دارند
. باالي اطفال بيشتر با اينكه بزرگساالن چي احساس مينمايند ارتباط دارد

قهر شـان را بـاالي         و زمانيكه بزرگساالن تحت فشار روحي قرار دارند،
خشونت باالي اطفال در   :  چهارم.  اطفال و خواهر و برادر خود مي نشانند

 يـك امـر    از روابط عادي والدين با اطفال آنها    بخشخانواده ها بعنوان 
كه تا ميزان كمي قضاوت اجتماعي در برابر مرتكبيـن    بوده،  پذيرفته شده

در نتيجه، هيچ ترسي از رانده شدن از جامعه و يا بـدنـام   .  آن موجود است
توسعه مهارتـهـاي   .  شدن بخاطر خشونت كردن باالي اطفال وجود ندارد

نـقـد   والدين براي تربيت اطفال، اداره و كنترول فشار هاي روحـي، و        
مبني بر خشونـت  )  كه مشخصاً از آن اجتماع بررسي شده است( اجتماعي 

 .باالي اطفال، موثرترين روش ها براي مقابله با اين خشونت بوده ميتواند

فصل بعدي در باره روش هاي تحقيقي بحث نموده و اين روش ها را كه 
براي جمع آوري معلومات و تحليل آن استفاده شده است معـرفـي مـي      

. پس از آن فصل سوم هر هشت ساحه تحقيق را تشريح مي كـنـد    .  دارد
فصل چهارم نظر كلي و خالصه از آرزو ها و آرمان هاي والـديـن بـراي      
آينده اطفال شان و نقش آن اطفال در خانواده هاي شان ارايه مي دارد تا 
. زمينه هاي را كه خشونت باالي اطفال صورت مي گيرد را توضيـح دارد   

فصل پنجم انواع و اشكال خشونت را كه در ساحات تحقيقي اين پـروژه    
باالي تـفـاوت هـاي        اين فصل،.  معمول و عام بوده است، معرفي ميكند

“ حـق ” اشكال پرورش و تهديد دختران و پسران و اينكه چـي كسـي         
همچنان اينكه چگونه اهالـي  .  بحث مي نمايد  خشونت در خانواده را دارد،

اين ساحات از آسيب هاي كه خشونت باالي اطفال شان تحميل مينمايد 
فصل ششـم، روي    .  آگاهي دارند نيز درين فصل بران پرداخته شده است

برخورد هاي مختلف استفاده از تنبيه بدني بحث ميكند و مثال هاي را در 
در همين فصـل    .  ارايه مي داردباره نظريات متفاوت اعضاي يك خانواده 

بر انحراف و يا تغييرات نظريات افراد در باره خشونت بـاالي اطـفـال و        
در فصـل    .  بحث مي نمايـد  تفاوت هاي رفتار هاي واقعي آنان با اطفال، 

هفتم داليل مختلفي كه والدين بخاطر استفاده از تنبيه بدني ارايه داشتند، 
از روش هاي بديل را كه پاسخگويان براي پرورش و تـاديـب        و بعضي

روي اسبابـي كـه      فصل هشتم.  اطفال شان ارايه كردند، بحث شده است
د، بحث كرده و باالي فشار هاي روحي ميشو خشونت باالي اطفالسبب 

بزرگساالن كه منجر به خشونت باالي اطفـال مـي شـود،         عصبانيت و
فصل نهم با بحث روي برداشت هاي مـردم در بـاره         . تمركز مي نمايد

تغيير سطح خشونت در گذشت زمان، بر چگونگي تغيير خشونـت بـاالي     
فصل اخير اين گزارش كه در آن نتيجه گـيـري مـي        . اطفال مي پردازد

بحث هاي عمده و پيشنهاداتي را براي پروگـرام هـاي كـاري و            شود،
 .پاليسي هاي آينده كه از البالي اين تحقيق بدست آمده، بررسي مينمايد

بايد اضافه كرد كه گرچه اين گزارش باالي خشونت عليـه اطـفـال در        
، تيم هاي تحقيقي شاهد مهر و محبت و توجه خانواده ها بحث مي نمايد

به هـمـيـن     . زيادي والدين و ديگر بزرگساالن در برابر اطفال نيز بوده اند
شكل، والدين نگراني هاي عميق و آرمان هاي بلند خود را در خصـوص    

 .ابراز داشته اند  آينده اطفال شان طوريكه در بخش چهارم ديده مي شود

به مهارت ها خاص نياز داشته است كه به آساني موجـود نـبـوده اسـت و             انجام چنين كاري،.  صحبت و مصاحبه با اطفال از محدوده و روش يك تحقيق گسترده بدور بوده است  3
به همين دليل درين تحقيق . انع ميگرديدق مهمچنين براي انجام اين كار به روش ها و مهارت هاي جداگانه نياز بود، و اگر به آن پرداخته ميشد، ممكن از انجام ديگر جوانب اين تحقي

 .با اطفال مصاحبه نشده است
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از يك ساحه روستايي و يك ساحه شهري در هر يك از چـهـار واليـت      
تيم هاي كاري مختلف كه .  تحت مطالعه، معلومات جمع آوري شده است

در تركيب آن دو نفر مرد و دو نفر زن بودند براي هر واليت تعـيـيـن و      
در تمام اين واليات، مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختاري .  انتخاب شدند

خانواده مختلف دايـر شـد كـه دريـن            61مرد و زن از  200با بيشتر از 
در .  مجموعه با بسياري از خانواده ها، چندين بار مصاحبه گرديـده اسـت    

خـانـواده    61مصاحبه نيمه ساختاري با اعضاي مختلف اين  319  مجموع،
بـحـث      56.  صورت گرفته است درجريان انجام كار ساحوي اين تحقيق، 

بحث گروهي بـا     28بحث گروهي با مردان و  28گروهي كه ازين جمله 
زنان مي باشد نيز انجام يافت و بطور مساويانه و منصفانه در هر گروپ با 

 .افراد جوان و بزرگسال مصاحبه شده است

مصاحبه خبري كليدي انجام يـافـت    46همچنان در ابتداي كار ساحوي، 
كه هر يك ازين افراد در ساحات تحت مطالعه از معلـومـات و آگـاهـي         

مصاحبه هاي اوليه و غير رسمي   زيادي برخوردار بودند كه همزمان با آن،
با اعضاي خانواده هاي كه تحت مطالعه بودند و ديگر اعضـاي هـمـان        

كليه مصاحبه هاي انفرادي و جـمـعـي دريـن       .  منطقه نيز صورت گرفت
تحقيق، اظهارات و گفته هاي مصاحبه كننده و مصاحبه شونده كلمه بـه    

يادداشت هاي ساحوي هم از مصاحبه هـاي  .  كلمه يادداشت گرديده است
 .غيررسمي و مرتبط، و مشاهدات محققين ثبت گرديده است

بحث هاي كه روي ترجمه بعضي واژه ها و كلمـات    در روند اين تحقيق،

و اصطالحات ميان محققين كه به لسان انگليسي صحبت مي كنـنـد و     
. بسيار ارزنده بـوده اسـت        آنانيكه به لسان دري و پشتو صحبت ميكنند،

تمايل اعضاي اين تيم تحقيق درين زمينه، نتنها پيدا نـمـودن تـرجـمـه        
مناسب براي اين واژه ها و عبارات بود بلكه سعي نموده اند تا مـفـاهـيـم     

پشتو و هزاره گي درك نمـايـنـد و        استفهامي آنها را چي در لسان دري،
بطور نمونه، الزمه اين تـحـقـيـق،       .  معادل آنرا در لسان انگليسي دريابند

از “  وهـل ” از لسان دري و واژه   “  زدن يا لت و كوب نمودن” ترجمه واژه 
مي بـاشـد، بـوده      “  Beat”لسان پشتو بوده است كه معادل انگليسي آن 

از آنجاييكه اين كلمه در انگليسي به معني وسيعتر كاربرد داشته كه .  است
به مفهوم مجازات و لت و كوب نمودن بطور مداوم است و به مفهوم يك 

“ وهل” و “  زدن، لت و كوب” شكل خشونت شديد مي باشد، اما واژه هاي 
لت و كوب پـيـهـم      سيلي زدن،” فزيكي از قبيل / هر نوع خشونت جسمي

افراد .  را در بر ميگيرد“  كيبل يا كسي را با چاقو زدن  شخص توسط چوب،
تا جاييكه امكان داشته است، تالش ورزيده اند تا از پاسخگويان   اين تيم،

بپرسند كه منظور آنان از استفاده اين كلمات كدام نوع خشونت هاي فوق 
درين تحقيق امكان نبوده است تا تـمـام     با اين حال،.  را بدانند  بوده است،

مصاحبه ها با واژه ها و اصطالحات به اين شكل بطور هـمـه جـانـبـه          
براي اينكه ترجمه را تـا حـد الزم دقـيـق               .  مشخص و تعريف گردند

استفاده مـي  “  وهل” و “  زدن يا لت و كوب” زمانيكه واژه هاي   نگهداشت،
شود، همان كاربرد اصلي خود را درين لسان ها احتوا مي نمايد، طوريكـه  

 :مصداق اين ادعا مي باشد  اظهارات يك تن از روستا نشينان كابل،

 روش تحقيق.  2

وقتيكه ماه جان آن وضعيت را ديد باالي آن طفل قهر شد و با يك چوب او را لت و كـوب   4. خواهرش نشست و پشتش را بطرف ما كرد/ پسر برادر
آن پسرك به آرامي گريـان  .  ماه جان با همان چوب باالي دستان و كمرش ميزد.  آن پسر آرام بود و خشونتي را كه بااليش مي شد، ديده بود.  نمود

ماه جان همچنان او را لت مـي كـرد و       .  مي كرد و اشك از چشمانش جاري شد و كوشش مي كرد تا دستان خود را در آستين هايش پنهان نمايد
در آن هنگام من كامالً از حركت باز مانده بودم، و فقط از لينا خواستم تا او   “  . تو به من گوش نمي دهي؛ و اين جزايي تو است” :  بااليش فرياد ميزد

پس ازينكه لينا از او خواست تا پسرك را لت نكند، ماه جان دوباره نزد ما آمد و از لت و كوب آن پسر دست كشيد ولي .  را نگذارد كه آن پسر را بزند
. به نظر مي رسيد كه او از تمام مردم مي ترسد.  خواستم تا بيايد نزد من بنشيند ولي او بسيار ترسيده بود.  او همچنان به همان آرامي گريان مي كرد

من او را نزدم شاندم و زمانيكه رويش را بوسيدم بيشتـر  .  دوباره از او خواستم تا نزدم بيايد اما نيامد كه در آن زمان ماه جان بااليش فرياد زد تا بيايد
خود را كـنـتـرول كـرده       .  گريان كرد، احساس كردم كه تا آن زمان براي او هيچ كسي محبت نداده است و اولين بار است كه كسي او را مي بوسد

 5.نتوانستم؛ اشكانم جاري شد؛ آن پسرك كامالً بي گناه بود
 )يكي از اعضاي تيم تحقيق(از يادداشت هاي ساحوي ساغر وفا 

 .نام هاي افراد تبديل گرديده انددرين گزارش تمام   4
 .در ضميمه مراجعه فرمائيد 4همچنان به ن خ . در باره اين خانواده و روابط ماه جان با برادر زاده اش بيشتر بحث شده است 6.2در بخش   5
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لت و كوب است و ضرور نيست كـه در بـاره آن           لت و كوب نمودن،
اگر با چوب يا سيلي و يا چيزي ديگري لـت و كـوب         .  صحبت كنيم

بعضي ها .  يك قسم اند  نمائيم و يا اينكه گوش هايشان را بكشيم، تماماً
 .همراه سيلي مي زنند و بعضي ها هم با چوب

 ايجاد روابط ميان محققين و پاسخگويان  2.1
تحقيق روي ديناميك ها يا انگيزه هاي تغيير و روابط قـدرت در      معموالً

مختص بـه    خانواده ها شامل اين ميشود تا به دنياي داخل شد كه معموالً
تفـحـص و     .  افراد است و از دسترس و مطالعه عموم مردم بدور مي باشد
از ديـد هـمـه        كاوش گري در زمينه چنين متصرفه هاي افراد كه عموماً

الزمه تحقيق روي معضله خشونت هـاي      اختصاصاً  گان محفوظ ميماند،
منازعه ها و خشونت هاي فاميلي پنهان ” اينكه چرا بايد .  فاميلي مي باشد

طـبـقـاتـي و           وابسته به يك تعداد عوامل چون هويت فرهنگي،“  گردد
صحبت در مورد روابط شخصي ميـان اعضـاي     .  است  برخورد هاي افراد،

خانه بعنوان يك عمل بي ادبـانـه،     )  اغلباً در داخل( خانواده در بيرون و يا 
بـه  .  پست و در بعضي موارد غير الزمي و حتي بيهوده تلقي مـي گـردد      

انجام تحقيق با كيفيت و فراگير روي خشونت هاي فاميلي در   همينگونه،
چالش هاي خاصي را در برابر تطبيق اين تحقيق قـرار    چنين زمينه هاي،

يكي از روش هاي تحقيقي كه بتواند برين چالش ها غـالـب     .  داده است
انعطاف پذيري و پاسخ   همانا روشي است كه بر مسايل اعتماد سازي،  آيد،

. اولويت داده شـود     دهي هم در چوكات معلومات حاصله و هم در ساحه،
اينرا نيز بايد افزود كه تحقيق روي خشونت هاي موجود در خانـواده هـا     

طوريكه نقل قوليكه در ابتداي اين فصل واضح سـاخـت،       براي محققين،
هنگامـيـكـه      ، خاصتاً.  يك تجربه آزار دهنده و پريشان كننده اي مي باشد

ايجاد اعتماد ميان محققين و مصاحبه شونده گان كه براي جـمـع آوري     
معلومات كيفي در چنين تحقيقي الزم است، برين معضله هر چه بيشـتـر   

 .مي افزايد

براي تامين چنين اعتماد ها و روابط دوستانه، زمان و ديدگاه پاسخگويـان  
هيچگاهي، زمان كافي بـراي انـجـام        .  از محققين، مهمترين عوامل اند

چنين تحقيقات در ساحه موجود نميباشد، با اينهم، تعيـيـن تـيـم هـاي          
شرايط را مساعـد    مختلف كه در ساحات پزوهشي مختلف كار مي كردند،

ساخت تا هر كدام آنان مدت هفت ماه را در ساحات مربـوطـه، سـپـري       
از آنجاييكه كار محققين زياد روي يك پروژه تحقيقي زيان هـاي  .  نمايند

جمع آوري ايـن      -طوريكه در زير تشريح مي گردد   -خاص خود را دارد 
كالٌ مدت دو يا بيشتر از دو سـال    مقدار معلومات بوسيله يك گروه كاري،

اين تحقيق در ساحات روستايي و شهري هـمـزمـان    .  را در بر مي گرفت

نه اينكه مدت سه و نيم ماه بطور عليهده روي هر ساحـه    داير شده است،
جداگانه تحقيق صورت گرفته باشد اينكار باعث شد تا محققين بتوانند بـا  

انتخاب .  مردم و خانواده ها در مدت هفت ماه روابط خوبي را تامين نمايند
مـهـارت هـاي         داليل عملي را نيز دارد، اول اينكـه،   چنين روش كاري،

محققين در جريان اين مدت تقويت يافت و هنگاميكه در ماه اخير يعنـي  
با تمام مهارت هاي خود هـر دو        ماه ششم در ساحه تحقيق مي كردند،

و دوم اينكه، محقـقـيـن بـا       .  ساحه متذكره را تحت پوشش قرار داده اند
قادر بودند تا در عين زمان در هـر    بينش جامع تر روي مسايل خانواده ها،

و سوم اينكه بـا خـرابـي      .  خوبتر پاسخده بوده و تحقيق نمايند  دو ساحه،
  اوضاع امنيتي و يا پيش بيني واقعات غير مترقبه در هر يك ازين ساحات،
محققين مجبور به تعويق كار خود نبودند و در ساحه ديگري مصروف مي 
شدند و به اين شكل هيچ نوع تاخيري در روند اين تحقيق صورت نگرفته 

 .است

در روند اعتماد سازي و     درك و احساس اين خانواده ها در باره محققين،
  اينكه پاسخ دهنگان،.  تامين روابط دوستانه بسيار مهم و اساسي مي باشد
بر آشكار سـازي و        محققين را در ارتباط به خود چگونه درك مي كنند،

معلومات دادن در باره زنده گي شان و اينكه به كدام شكل اين معلومـات  
در تحقيق روي خصوصيات شخصي خانـواده  .  تاثير دارد را ارايه مي دارند،

مزيت ها   اينكه به محققين بحيث يك شخص بيروني ديده مي شود،  ها،
و زيان هاي را در بر دارد و عين مسئله در برابر فرد داخلي نيز يـكـسـان    

تيم هاي مختلف تحقيق در هر يك از واليات با درنظـرداشـت   .  مي باشد
اين محققين يا از همان واليت بودند و يـا    .  اين موضوع انتخاب گرديدند

مجرد   در همانجا زنده گي مي كردند؛ درين تيم ها تعادل ميان مرد و زن،
و متاهل و سنين مختلف مد نظر گرفته شده بود و از همان قومي بـودنـد   

اينكار باعث شد تا به محققين بـه ديـده       .  كه در آنجا تحقيق مي كردند
اعضاي تيم تحقيق نيز خـود ايـن     .  خودي ازجانب پاسخگويان ديده شود

يك نواختي را احساس كرده بودند و آنان را در تاكيد روي مسـايـل بـا        
آنان در بعضي مـواقـع   .  كساني كه مصاحبه مي كردند، توانمند ساخته بود

تـا        داستان هاي خانواده گي و شخصي خود را، از تجارب جنگ گرفته،
مهاجرت و همكاري ميان خانواده هاي خود شان، با پاسخگويان حكايـت  

چنين رد و بدل نمودن داستان هاي شخصي سبـب شـد تـا        .  مي كردند
پاسخگويان احساس راحتي نموده تجارب زنده گي خـود را بـه قصـه          

 .بنشينند

از طرف ديگر و در بعضي موارد، ضروري بود تا به محققين منحيث افـراد  
اگر پاسخگويان بدانند كه اعضاي تيم تحقيق از روابـط  .  بيروني ديده شود

از ترس اينكه مـعـلـومـات و           بسيار نزديك با آن جامعه برخوردار است،
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داستان هاي آنان را براي مردم نگويند و يا در مورد آنان قضاوت نكننـد،  
كسـانـيـكـه       اغلباً.  احتمال نميرود كه آنان بتوانند بطور آزاد صحبت كنند

نمي خواهـيـم داسـتـان هـاي           بسيار از نزديك با ما زنده گي مي كنند 
وضعيت و اعتبار افراد در جامـعـه   .  خود را با آنان مطرح نمائيم“  شخصي” 

وابسته به اينست كه ديگران در مورد ما چي مي دانند و يا در مـورد مـا     
براي پاسخگويان بسيار مـهـم       به اين اساس احتماالً  چي فكر مي كنند،

اعضاي جامعه شان   خواهد بود تا روكش هماهنگي ميان اعضاي خانواده،
را همچنـان    و يا كسانيكه با اعضاي آن جامعه ارتباط نزديك داشته باشد

اعضاي تيم تحقيق در ساحات روستايي هميشه در خصوص .  حفظ نمايند
متفاوت ظاهر شده اند و امـا در      تحصيالت و وضع كاري شان  زنده گي،

ساحات شهري اين تفاوت ها در بعضي مواقع كمتر برجسته شـده و بـا       
آنهم وضع اقتصادي و تحصيلي محققين در بعضي از مصاحبه تا سطحـي  

محققين زن كه درين پروژه فعاليت داشتنـد  .  متفاوت نگهداشته شده است
اين تـوسـط   .  متفاوت ظاهر شدند  در كل بنابر وضع كاري و تغيير پذيري،

يك وضع حسادت بر انگيز پنداشته مي شد   زنانيكه با آنان مصاحبه كردند
نه اينكه بر آن انتقادي صورت گرفته باشد و يا وقعي برآن گذاشته نشـده  

تالش شده تا اعضاي تيم تحقيق و همچنان خانواده هاي آنان در   .  باشد
هر چند كه اينكار در يـكـي از       . ( آن ساحه تحقيق شناسائي نشده باشند

والياتي كه چهار نفر محقق از چهار ساحه مختلف آن واليت بودند يـك  
 .)مشكل بوده است

در ارتباط به اينكه يك وضع فرد بيروني را اين محققيـن حـفـظ كـرده         
باشند، اعضاي تيم سعي نكردند تا خود را در آن مـنـطـقـه از طـريـق           
موسسات غير دولتي كه از قبل در آنجا فعاليت دارند، معرفي نماينـد كـه     

اول، ممكن پاسخگويان از ترس ايـنـكـه    :  اينكار بنابر دو دليل بوده است
معلومات را كه ارايه مي دارند ناخواسته به كارمندان آن موسسه انـتـقـال    
يابد و يا اينكه اعضاي تيم تحقيق گرفتار قوه هاي از قبل موجود مـيـان     

دوم، ازيـن روش      .  آن موسسه غير دولتي و اعضاي آن جامعه نگـردنـد  
بخاطر استفاده شد كه مردم اين تيم تحقيق را همانـنـد اعضـاي يـك         
موسسه غير دولتي كه به كمك هاي امدادي مي پردازند نپندارند و از بـار  

 .توقعات متوقعه آنان در امان بمانند

بعنوان افراد قدرتمند ديده مي شوند يعني بعنوان   افراد بيروني بطور عموم
اين مـوضـوع بـطـور       .  كسانيكه يا چيزي مي دهند و يا چيزي مي گيرند

واضح در همان جلسات ابتدايي كه با اعضاي جامعه صورت گرفت ابـراز    

طوريكه مردم در باره كمبود منابع مادي صحبت ميكننـد و بـطـور        .  شد
مستقيم تقاضاي كمك مي نمايند، به اين فكر كه اين افراد بيرونـي بـه     

و يا اينكه با مقـاومـت و بـي        .  آنجا آمده اند تا چيزي را براي آنان بدهد
به اين فكر كه آن فرد يا افراد بيروني بـخـاطـر      ميلي برخورد مي نمايند،
اغلب اوقات مهمان نوازي مردم با اين دو عكـس  .  گرفتن چيزي آمده اند

العمل مواجه بوده است و براي محققين وقت اينرا مساعد ساخته تـا در      
اعضـاي      در واقع،.  باره اهداف كاري خود با آنان صحبت و گفتگو نمايند

تيم تحقيق در آنجا به منظور گرفتن چيزي رفته بودند، كه هـمـان اخـذ      
و يا اينرا نيز ميتوان گفت كـه اعضـاي     .  معلومات و گرفتن وقت آنان بود

تيم تحقيق در بعضي موارد چيزي را نيز داده اند طوريـكـه بـعـضـي از          
پاسخگويان از مساعد شدن فرصتي براي بيان مشكـالت و يـاد آوري         

 .خاطرات زنده گي شان اظهار لذت و خرسندي نمودند

هرات و جالل آباد اعضاي تيم تحقيقي توسط كـمـيـسـيـون          در باميان،
درك مردم ازين كميسيون و كـار    .  مستقل حقوق بشر استخدام گرديدند

هاي آن نيز در درك مردم ازين تيم تحقيق و نقش آنها در محالت تاثيـر  
داشته است در اكثر از ساحات كه اين تحقيق در آنجا انجام يـافـت ايـن      

اهالي ساحات در مـورد ايـن          6. كميسيون خوب شناخته شده بوده است
اين نظريات در خصوص برنامه .  كميسيون ديدگاه هاي متفاوت داشته اند

هاي كاري كميسيون متذكره كه در قسمت حمايت زنان از خشـونـت و     
ايجاد تغييرات در ميان اعضاي خانواده ها و فعاليت هاي اين كميسـيـون   
در مختل نمودن زنده گي خانواده ها و تشويق زنان براي طالق گرفتن از 

 .شوهران شان متفاوت بوده است

در بعضي موارد همين درك منفي ازين كميسيون سبب گرديده تا مـردم    
نخواهند با اعضاي تيم تحقيقي در باره روابط بين اعضاي خـانـواده هـا      

بدين ملحوظ در .  بخصوص روي خشونت هاي خانواده گي، صحبت كنند
يك تعداد ازين ساحات تحقيق گران مي بايست وقتي زيادي را مصـرف    
مي نمودند تا مردمان را اطمينان بدهند كه هيچ نوع انگيزه در انجام ايـن  
كار تحقيقي شان وجود نداشته و هر آنچه را كه براي شان گفته مي شود 

و كدام عمل بعدي از طرف اعضاي ايـن  .  نزد آنان محرمانه حفظ مي شد
با اين حال تيم هاي تحقيق بـا مسـوولـيـت       .  تيم تحقيق اتخاذ نمي شد

مردم را به مـوسـسـات        اخالقي البته در صورتيكه از آنان تقاضا مي شد،
و .  ديگري كه كمك عملي در زمينه كرده مي توانستند معرفي مي كردند

در صورتيكه مستقيماً از كميسيون حقوق بشر درخواست كمك مي شـد    

واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان  يدر ساحات محققين خود را منحيث كارمندان كميسيون مستقل حقوق بشر معرفي مي داشتند كه باالي پروژه كار مي كنند كه توسط اين اداره يعن  6
 .يندبا آنهم، ايشان از كارمندان كميسيون متذكره كه از گذشته در ساحات مذكور كار مي كردند، نمي خواستند تا آنها را براي مردم معرفي نما. نظارت و پيش برده ميشود
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  سلسله نشريات موضوعي اين اداره

آنان را ميگفتند تا خود بطور مستقيم با آن كميسيون تـمـاس حـاصـل         
 .نمايند

  معلومات از مصاحبه هاي نيمه ساختـاري،   قسميكه گفته شد، درين پروژه
بحث هاي متمركز گروهي و مشاهدات و صحبت هاي غيررسمي جـمـع   

از چنين روشهاي آزاد و قابل انعطاف درين تحقيق بخـاطـري   .  آوري شد
استفاده شد، تا پاسخگويان كه در سنين مختلف قرار دارند، بتوانند آنچه را 

و .  كه خود از ديد جندر در خانواده هاي شان مهم ميدانند، صحبت نمايند
به آرامي تشويق شوند تا هر آن موقع را كه مناسب دانسـتـه و راضـي          

 .باشند، در باره خشونت صحبت نمايند

اين نيز الزم بود تا اين روش ها بكار برده شود تا از پيش بـيـنـي هـاي       
نامناسب از مجموعه تجارب كه تيم هاي تحقيقاتي در پي بـررسـي آن       

روش هاي مختلف جمع آوري معلومـات بـه     .  بودند، جلوگيري بعمل آيد
در تمام ساحات تحقيقات تيم هاي .  اهداف مختلف نيز استفاده شده است

مـردان  ( تحقيقي در ابتدا و پس ازينكه با بزرگان مناطق معرفي مي شدند 
صحبت هاي غير رسمي زيادي را با باشنده گان مناطق انـجـام     )  و زنان
و مصاحبه هاي خبري كليدي با كسانيكه در بـاره آن مـنـاطـق         .  دادند

هم   اين مصاحبه هاي خبري،.  معلومات و آگاهي كامل داشتند انجام دادند
معلمين و   با كسانيكه در آن مناطق كار مي كردند مانند كارمندان صحي،

كسانيكه در آن محالت زنده گي مي كردند مانند ملك و دايه هاي محل 
هدف اين مصاحبه ها و صحبت هاي غير رسمي اين .  صورت گرفته است

سياست ها و روش هـاي    بود تا معلومات عمومي در زمينه قرينه تاريخي،
معيشتي جمع آوري شود و در نهايت خانواده ها براي نمونه تحت مطالعه 

بحث هاي متمركز گروهي به منظور استنباط .  انتخاب گردند  اين تحقيق،
و دريافت معلومات دقيق از پذيرش و عموميت اشكال متفاوت خشـونـت   

 .در خانواده ها، استفاده گرديده است

تيم هاي تحقيقي از تصاوير رسامي شده صحنه هاي زنده گي خانواده ها 
كه شامل جوانب خشونت مي شد استفاده نموده تا اشتراك كننـده گـان     

در باره انواع مختلف خشونت در خانواده هاي شان بـحـث        ) پاسخگويان( 
نمايند تا جاييكه ممكن بوده است اعضاي عين خانواده درين بحث هـاي  
متمركز گروهي حضور نداشته اند تا اينكه افراد با آرامش خاطر نظريات و 

بنابر داليلي، اينكار هميشـه عـمـالً      ( احساسات خود را ابراز كرده بتوانند 
بطور واضح بحث هاي متمركز گروهي با مـردان و      ).  ممكن نبوده است

تيم هاي تحقيقي همين گروه ها را به نـوبـه     .  زنان جداگانه داير مي شد
خود به اساس سن و سال و موقعيت اعضاي خانواده ها دسـتـه بـنـدي       

معموالً با فرزندان متاهـل شـان، در         با زنان و مردان بزرگسال و.  كردند
البته تـا    مردان و زنان جوان يكجا با اطفال،.  يك گروه مصاحبه مي شدند

حدي كه ممكن بوده است در گروه هاي جداگانه جهت مباحثه گـردهـم   
در بعضي از گروپ ها كه در آن زنان و مردان جوان اشـتـراك   .  مي آمدند
به همين گونه بـعـضـي از      .  مردان و زنان مجرد نيز وجود داشت  داشتند،

بحث هاي متمركز گروهي فقط با افراد مجرد و يا كسانيكه در آن اواخـر  
 .ازدواج كرده بودند داير شد

در هر يك از ساحات شهري و روستايي اين واليات، خانواده هـا بـراي       
اين انتخاب بر اساس معلومات اولـيـه   .  انجام اين تحقيق انتخاب گرديدند

كه از مصاحبه هاي خبري كليدي و صحبت هاي عاميانه صورت گرفتـه  
مطابق نورم هاي معيينه، پنج خانواده كه خشـونـت بـه      .  بود انجام يافت

ميزان زياد در آن وجود داشته و پنج خانواده ديگـر كـه در آن روابـط            
مسالمت آميز ميان اعضاي فاميل برقرار بود؛ و آنها با اين ويژه گي ها در 

محققين نيز سعي نمودنـد تـا     . مناطق خود مشهور بودند انتخاب گرديدند
خانواده ها را كه در ساختار هاي مختلف فاميلي زنده گي مي كردند و از   

با .  زمينه هاي مختلف اقتصادي و تعليمي برخوردار بودند را انتخاب نمايند
كاري آسانتر بوده، ولي ثابت شـده    اينكه انتخاب نمونه براي تحقيق نسبتاً

در نتيجه در تمـام  .  مشكلتر انجام ميابد  است كه كار عملي در ساحه، اغلباً
ساحات تحقيقاتي نتوانستند بطور مداوم با همان ده خانواده كه در ابـتـدا     

و در بعضي موارد پس ازينكه مصاحبه هـا    .  انتخاب شده بودند كار نمايند
انجام يافت مشاهده شد كه در بعضي مواقع و موارد دو خانواده، در واقـع    

در حقيقت يكي از خانواده هاي كه در شـهـر     .  اعضاي يك خانواده بودند
باميان انتخاب شده بود و يكي از خانواده هاي كه در يكي از سـاحـات       
روستايي باميان انتخاب شده بود در اصل اعضاي يك خـانـواده بـزرگ        

 .بودند

در اكثر تحقيقاتي كه با خانواده ها سرو كار دارد خانواده بـعـنـوان واحـد       
هرچند در زمينه تاثير گـذاري روابـط     .  تحليلي آن تحقيق اتخاذ مي شود

خانواده ها برين تحقيق نگراني وجود داشته است، به همين گونه اينـكـه   
اعضاي خانواده ها جدا ازهم زنده گي مي كنند چگونه بر زنـده گـي و         

به همين شكـل  .  روابط يكديگر خود تاثير مي گذارد مورد توجه بوده است
بعضي از اقارب احتماالً تاثيرگذاري خاصي بر روابط و انـگـيـزه        مشخصاً

هاي تغيير در يك خانواده بجز از خانواده ها خود شان داشته باشنـد، بـر     
عالوه در شرايط افغانستان، تعيين حدود و مرز ميان خانواده ها كار دشوار 
است، معموالً يك خانواده بعنوان يك گروپي از مردم به جهت مـقـاصـد    

توليد و سـرمـايـه     زنده گي اجتماعي،   خاصي از قبيل مصارف، توليد مثل،
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  با اين حال، 7. گذاري كه باهم يكجا زنده گي مي كنند، تعريف شده است
بعضي از كساني را كه تيم ها در جريان تحقيق مصاحبه كردند در عـيـن   

اما آنان با وجود اين واقعـيـت   .  محوطه حويلي با هم زنده گي مي نمودند
كه آنها حتي يك درامد جمعي از طريق كشت زمين مشترك بدست مـي  
آوردند، خود را طوري معرفي مي كردند كه از هم جدا زنـده گـي مـي          

اين خود يك مشكل جدي است تا بتوان يك خانواده را بـعـنـوان    .  نمايند
يك واحد تحليلي انتخاب كرد، در حاليكه ساختار چنين خانواده ها متغيـر  

براي معلومات بيشتر روي انگيزه هاي تغيير در خانواده ها به نقشـه  .  است
تيم تحقيقي بـا پـنـج      .  مراجعه كنيد)  خانواده جهان زيب(   8  1خانواده گي

 .خانواده بطور جداگانه مصاحبه كرده است

 روش تحليل  2.2
با اينكه عين روش تحقيق در سراسر چهار واليت تحت مطالعه تطبـيـق   
شده است اما در قسمت تحليل نسبي و مقايسه وي معلومات مختلف كـه  

اول اينكه، نـورم  .  مشكالتي وجود داشته است  در واليات جمع آوري شد،
هاي مختلف اجتماعي در عملكرد مردم در واليات مختلفه برينكه تا چـي  
اندازه پاسخگويان آزادانه در باره سطح و انواع خشونـت هـاي كـه در          

دوم اينـكـه، تـيـم هـاي          .  تاثير گذاشته است  خانواده شان وجود داشته،
  مختلف تحقيقاتي در واليات مختلف تعيين گرديدند تا در زمان نسـبـتـاً     

با آنهم مهارت، توانمندي و لـيـاقـت    .  كوتاه معلومات را جمع آوري نمايند
اعضاي اين تيم هاي مختلف تحقيقاتي در جمع آوري معلومات كـيـفـي    

تحت تاثيـر مشـخـصـه هـاي            متفاوت بود بلكه به همين تناسب تماماً
سـبـب     اين دو عامل مشتركاً.  اجتماعي و شخصي خود نيز قرار داشته اند

ايجاد وضعيتي شد كه به موجب آن نظريات مختلف و حكايـات كـه از       
بيشتر نمـي تـوانسـت      .  البالي معلومات جمع آوري شده بدست مي آمد

تاريخ اجتماعي، اقتصادي و سياسي و ديموگرافيك يك واليـت خـاص       
و همچنين نمي شد تا آنها را به نحوه برخورد اجتماعـي  .  نسبت داده شود

در زمينه مسايل خاص در همان واليت و يا در طرز رفتار ها تبعيض ها و 
مهارت ها و توانائي هاي تيم تحقيق نسبت داد باو جود اين در جايـيـكـه    
تفاوت هاي چشمگير در بين واليات ديده شده است، برجسته ساخته شده 

 .اند

بايد خاطر نشان كرد كه بيشترين معلومات در مورد خشونت باالي اطفال 
در خانواده ها توسط اعضاي مرد تيم تحقيقي از مصاحبه ها و بحث هاي 

متمركز گروهي آنان با اعضاي مرد در ساحات تحت مطالعه بدست آمـده  
و معلومات كمتري توسط اعضاي زن تيم هاي تحقيقي از مصاحبه .  است

دليل اين كـار    .  هاي شان با زنان ساحات تحت مطالعه بدست آمده است
اين باشد كه محققين و پاسخگويان مرد، مشتركاً راحـت تـر در         احتماالَ

مورد خشونت باالي اطفال نسبت به ديگر انواع خشونت صحبـت كـرده     
در نتيجه بحث هاي متمركز گروهي اغـلـبـاً بـاالي ايـن          .  مي توانستند

به همين گونه اين احسـاس  .  و به درازا مي انجاميد.  موضوع آغاز مي شد
آرامش بعضي از محققين مرد را اجازه داد تا بيشتر روي ايـن مسـايـل          

و پاسخگويان مرد بيشتر مايل بودند تا به مقايسه .  بررسي و مطالعه نمايند
ديگر انواع خشونت مانند خشونت بين زن و شوهر در باره خشونت باالي 

 .اطفال آزادانه تر صحبت نمايند

براي اينكه در برابر آنچه كه از ساحات تحقيقي بدست مي آمد، انعـطـاف   
پذيرتر بود، رونوشت ها يا يادداشت هاي بدست آمده بطور مداوم مرور و   

و بعداً تحليل هاي اوليه از معلومات بدست آمده انجام .  مطالعه مي گرديد
اينكار براي تيم هاي تحقيق اجازه داد تا ساحاتي را كه در مـورد  .  مي شد

و مطمئن شونـد  .  آن كمتر معلومات جمع آوري شده است شناسائي نمايند
در سراسـر  .  كه تمام محققين از موضوعات جديد و غير مترقبه آگاه باشند

اين پروسه موضوعات شناسائي شده و بعداً در پروسـه تـحـلـيـل ايـن           
بعداً معلومات جمع آوري شده بطور افقي در   .  موضوعات كد گذاري شدند

در عين زمان تحليل عـمـودي   .  تمام رونوشت ها مورد تحليل قرار گرفت
هر يك از خانواده هاي نمونه انتخاب شده و بحث هاي متمركز گروهـي  

تا اينكه معلومات به قراين مربوط ارتباط داده شـونـد و از         .  انجام يافت
براي اينكـه هـم     .  ديناميك هاي خانواده هاي جداگانه آگاهي بدست آيد

براي تحقيق ارشد در جريان تحليل و هم براي خواننده گان اين گـزارش  
تا بتوانند ساختار خانواده هاي تحت مطالعه اين تحقيق را بدانند نـقـشـه      

اين نقشـه  .  اين گزارش درج شده است 1هاي اين خانواده ها در ضميمه 
ها بخاطر ديزاين شده اند تا بطور بصري يا ديداري هم روابط ساخـتـاري   
ميان اعضاي آن خانواده ها و هم موقعيت اسكان آنان را بـه نـمـايـش         

اين نقشه ها همچنان ساختار هاي مغلق خانواده هاي افغاني را   . ( بگذارد
 ).نشان مي دهد

 

 

 chant (1991) and Agarwal (1997): به اين ببينيد  7
 .نيز در همانجا معرفي شده اند  عاليمي كه در نقشه ها استفاده شده اند،. موجود اند 1تمام نقشه هاي خانواده گي در ضميمه   8
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، هرات و ننگرهار انـجـام      كابل  اين تحقيق در چهار واليت يعني باميان،
در هر يك ازين واليات يك ساحه شهري و يك ساحه روستـايـي   .  يافت

اين چهار واليت به اين منظور انتخاب .  براي انجام تحقيق انتخاب گرديد
شدند تا يك حد زياد تري از موقعيت جغرافيائي و زمينه هاي مـخـتـلـف     

اين تحقيق با ايـنـكـه در        .  اجتماعي افغانستان نماينده گي كرده بتوانند
سمت شمال و جنوب افغانستان انجام نيافته است، بخاطريكه عملي نبـود  
تا واليات زيادتر را شامل اين تحقيق ساخت و كيفيت زياد معلومات جمع 

 .آوري شده را همچنان حفظ كرد

ساحات روستايي و شهري كه انتخاب شدند سعي شده تا ايـن سـاحـات      
و مردم آن تـجـارب از           بخوبي از آن واليات نماينده گي كرده بتوانند،

حضور خانواده هاي مختلف از نظر ثروت .  جنگ و مهاجرت را ديده باشند
 .و دارائي نيز در تعيين و انتخاب ساحات تحقيقي مورد توجه بوده است

درين بخش روي ويژه گي هاي ساحات تحقيق پرداخته شده اسـت تـا       
اما جـزئـيـات      .  زمينه همبافت سازي يافته هاي اين تحقيق مساعد گردد

 .خاص اين ساحات بطور آگاهانه و محرمانه حذف و حفظ گرديده است

 واليت باميان  3.1
 ساحه روستايي

اين ساحه شامل پنج قريه كه همه در يك فاصله .  موقعيت و ساكنين
خانواده در سراسر ايـن   400كمي از هم قرار دارند مي باشد، تقريباً   نسبتاً

قريه ساكن هستند، و ذريعه موتر از شهر باميان الي آن ساحه يك الي دو 
در فصـل    )  وابسته است به وضعيت سرك هـا   . ( ساعت مصافه مي باشد

زمستان اين سرك ها قابل استفاده نميباشد، اين ساحه درين فصل بسيار 
 .خنك بوده و برف باري سنگين دارد

در بين ساحات روستايي كه اين تحقيق در آنـجـا     .  معيشت و اقتصاد
. صورت گرفته است، اين ساحه فقيرترين آن ساحات به حساب مـي آيـد    

اكـثـريـت از      .  زراعت و مالداري منبع معيشتي اهالي اين ساحه مي باشد
و و         9. بيشتر از شش جريب زمين ندارند  ساكنين آنجا، عمدتاً گـنـدم، جـ

كچالو درين منطقه براي امرار معيشت و خوراكه حيوانات كشت مي گردد 
خانواده ها براي امرار معيشت از محصوالت حيواني چون .  نه براي فروش

فروش حـيـوانـات و      .  قيماق و شير نيز استفاده مي نمايند  مسكه،  ماست،
مردم اين ساحـه  .  محصوالت حيواني براي اين مردم درامد پولي مي باشد

اراضي كه خـارج از    ( ماه هاي بهار و تابستان خود را در ايالق هاي شان 
. زنده گي مي كنند.)  قريه بوده و براي چرانيدن حيوانات استفاده مي گردد

در همـيـن   .  تا براي حيوانات خود از زمين هاي علفچر خوب استفاده كنند
زمان خانواده ها از كوه ها نيز جمع آوري مي كنند، تا در فصل زمستان از 
آن منحيث وسيله سوخت براي آشپزي و گرم نمودن خانه هـاي شـان       

زنان و مردان اين ساحه، در مالداري مشتركاً كـار مـي     .  استفاده مي كنند
 . كنند

قالين بافي كه زيادتر توسط زنان و اطفال صورت ميـگـيـرد، يـكـي از          
از مصاحبه ها دريـافـت   .  مهمترين منبع درآمد پولي مردم اين ساحه است

شد كه قالين بافي از قديم درين ساحه مروج نبوده بلكه با برگشت مـردم  
 .از پاكستان اينكار در آنجا آورده شده است

. اكثريت از خانواده ها به مشكل زنده گي روزانه خود را پيش مـي بـرنـد     
يكي از بزرگان قريه همين موضوع را با توضيح تفاوت هاي اقـتـصـادي      

 :ميان خانواده ها چنين واضح مي سازد

فقرا كساني اند كه هيچ چيزي ندارند تا بخورند و پـولـداران كسـانـي         
هستند كه يك تعداد حيوانات اهلي و يك كمي زمين داشته و از آن       

 . زنده گي خود را به پيش مي برند

صـنـف   . تنها يك مكتب درين پنج قريه موجود است. صحت و معارف
هاي دخترانه و پسرانه مشترك بوده كه همين مسئله روي حضور دختران 

ساكنين ارزشي زيـادي بـراي     .  در مكتب در سنين بزرگتر تاثير مي گذارد
اين مكتب توسط يكي از موسسات غير دولـتـي   .  اين مكتب قايل هستند

و والدين براي فرستادن فزنـدان  .  ساخته شده است 2002خارجي در سال 
شان كه بطور منظم به درس هاي خود درين مكتب حاضر شونـد ارزش    

حتي خانواده هاي كه به ايالق هاي شان نـقـل مـكـان         .  زياد قايل اند
ميكنند، يكي از افراد بزرگسال خانواده خود را در خانه ميگذارند تا اطفـال  

اين خانواده ها عميقاً در نبود خـدمـات     .  آنان بتوانند به مكتب خود بروند
  صحي در قريه هاي شان نگران هستند نزديكترين كلنيك به آنها تقريبـاً 

 . دو ساعت با پاي پياده مصافه دارد

 .يك جريب زمين تقريباً معادل است به يك پنجم حصه يك هكتار  9

 ساحات تحقيق: 1زمينه .   3 
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هجوم و تاخت و تاز طالبان در ساحات روستايي واليت .  تاثيرات جنگ
باميان بخصوص درين ساحه تحقيقي خراب كننده بوده است، بسياري از   

خـانـواده هـا      .  مردان اين قريه ها يا كشته شده اند و يا بندي گرديده اند
بسيار از مردمان پـيـر و     .  مجبور شدند تا به كوه ها پر از برف فرار نمايند

خانه ها و ديگر ملكيت هـاي  .  اطفال از سردي و نبود مواد خوراكي مردند
اين قريه در نزديكي خط جبهه جنگي .  مردم يا سوختانده و يا خراب شدند

طالبان و نيروي هاي متحد شمال قرار داشت كه نتنها از دست طـالـبـان    
ظلم ديدند بلكه همچنان طرف ديگر جنگ كه اين منطقه را تصرف مـي  

در زمان نظام طالبان تعداد بسيار .  كردند به عين برخورد متوجه مي شدند
يكي از .  كم از ساكنين توانستند به كابل، پاكستان و يا ايران مهاجر شوند

كسانيكه در آن زمان از كشور خارج شدند نسبتاً بـه    ” :  بزرگان قريه گفت
كسانيكه در داخل كشور بيجا شدند اكنون در يك وضع بهتر اقـتـصـادي    

فقط مانند پرنده كه براي خود آشيانـه  ” نامبرده مردم دومي را “  . قرار دارند
توصيف كرد كه تالش مي نمايند تا خانه و زنده گي خود را از     “  ميسازد

 .ابتدا بازسازي نمايند

 ساحه شهري

خانواده درين ساحه زنـده گـي مـي         500  تقريباً.  موقعيت و ساكنين
بعد از .  ساكنين اين ساحه از ولسوالي هاي مختلف باميان مي باشند.  كنند

، بعد ازينكه مردم به خانه هـاي خـود     2001سقوط رژيم طالبان در سال 
اين مسئله با ديگر تشويـق  .  برگشتند خانه و مالداري شان از بين رفته بود

ها از قبيل دسترسي بهتر به خدمات و كار آنان واداشت تا به شهر باميـان  
 .زنده گي كنند

فعاليت هاي اقتصادي در شهر ها بـه مـقـايسـه         .  معيشت و اقتصاد
يك تعداد از خانواده هاي مـتـمـول    .  ساحات روستايي بيشتر متغيير است

موتر تيزرفتار و يا الري ها بخاطر حمل و نقل مردم و اموال شان استفاده 
براي اكثر از مردم فرصت هـاي  .  و يك تعداد هم دوكان دار اند.  مي كنند

يك تعداد .  عايداتي فقط به قالين بافي و كارگري روزمره محدود مي باشد
يك تعداد هم .  از خانواده ها زمين دارند كه آنرا براي كشتمندي مي دهند

منحيث پوليس استخدام شده اند و يا منحيث گارد يا نـگـهـبـان بـراي        
 .موسسات غير دولتي خارجي كار مي كنند

شفاخانه مركزي باميان و مكاتب براي ساكنين ايـن    . صحت و معارف
 . ساحه با آساني قابل دسترس است

ساكنين اين ساحه همانند ساكنين ساحـه روسـتـايـي       .  تاثيرات جنگ
واليت باميان از عين تجارب جنگ و مهاجرت كه در فوق تشريـح شـد     

 . رنج برده بودند

 واليت كابل  3.2
 ساحه روستايي

دقيقه توسط موتر از شـهـر      45  اين ساحه تقريباً.  موقعيت و ساكنين 
خانواده زنـده   320اين قريه نسبتاً بزرگ بوده كه در آن .  كابل فاصله دارد

اكثريت از ساكنين اين ساحه خود را بعنوان عرب مـعـرفـي    .  گي مي كنند
يك تعداد خانواده .  كه به زبانهاي دري و پشتو صحبت مي كنند 10نمودند

 .هاي هزاره نيز درين ساحه زنده گي مي كنند

سطح ثروت مندي ميان خانواده هاي اين سـاحـه     .  معيشت و اقتصاد
زمـيـن     بعضي ها زمين هاي زيادي دارند و بعضي ها اصالً.  متفاوت است

محصوالت زراعـتـي از     .  به مزد كارگري روزمره وابسته مي باشند.  ندارند
پياز و ميوه جات منحيث اسباب امرار معاش استـفـاده     كچالو،  قبيل گندم،

 .و به شهر كابل جهت فروش انتقال ميابد  شده،

مالداري درين ساحه مروج بوده و محصوالت آن مانند مـاسـت تـوسـط       
. اعضاي مرد خانواده ها جهت فروش به شهر كابل انتقال داده مـيـشـود     

يك تعداد از   .  بعضي از خانواده ها دوكان دارند و يا كراچي وان مي باشند
خانواده ها موتر داشته كه از آن به حيث تكسي در مسير شهر كابل و آن   

يك تعداد كمي از زنان در فعاليت هاي اقتصـادي  .  قريه استفاده مي كنند
كه شامل خياطي، و فروش محصوالت حيواني فقط در سطح .  سهم دارند

 . درين قريه دو دوكان و دو مسجد وجود دارد. محل خود شان مي باشند

درين قريه يك مكتب براي پسران و دختران وجـود  .  صحت و معارف
اما نزديكترين مكتب كه .  در آن آموزش داده مي شود 6دارد كه تا صنف 

يك ساعـت    و باالتر از آن شاگردان را آموزش مي دهد تقريباً 6از صنف 
نزديكترين كلينيك صحي در يـك      .  با پاي پياده ازين ساحه دورتر است

 .دقيقه با پاي پياده فاصله دارد 30قريه ديگر به مصافه تقريباً 

اين قريه بسيار زياد در جريان جنگ مـجـاهـديـن و         .  تاثيرات جنگ
مردم داسـتـانـهـاي       .  شوروي و جنگهاي داخلي بعد از آن رنج برده است

ويراني خانه ها و درختان ميوه شان در زمان جنگ ها را حكايـت كـرده     
 .از دست داده اند) مجاهدين  اكثراً(خانواده ها اعضاي مرد خود را . اند

 ).499ص   ،2001دانشنامه ايرانيكا، . (مي دانند سيدآن گروه هايكه خود را بعنوان عرب در افغانستان معرفي مي دارند در مجموعه كساني شامل مي گردند كه خود را   10
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همچنان جنگ داخلي ميان قوماندانان مختلف روي تصرف زمين ها ايـن  
اكثريت زيادي از خانواده ها در زمـان جـنـگ      .  قريه را متاثر ساخته است

بيشترين آنها به پاكسـتـان   .  شوروي و مجاهدين ازين قريه فرار كرده اند
بسيـاري  .  يك تعداد به شهر كابل و يك تعداد كمي به ايران مهاجر شدند

از ساكنين قريه در عين كمپ در پاكستان رفتند و به همين گونه فرهنگ 
. و ساختار هاي اجتماعي شان را قرار گزارشات حفظ كرده بودند در آنـجـا  

قبل از شـيـوع       .  اين مردم در زمان هاي مختلف به وطن شان برگشتند
خانواده ها كه برگشت كرده بودند مجبور بودنـد تـا     جنگ داخلي، بعضي 
اكثر از خانواده ها نه با تمام اعضاي خانواده اي شـان  .  دوباره مهاجر شوند

 . اكنون عودت نموده اند

 ساحه شهري

همانند هر يـك از سـاحـات          اين ساحه معموالً.  موقعيت و ساكنين
. مي بـاشـد    شهري ديگر در كابل كه در دامنه هاي كوه ها موقعيت دارد،

مردم هاي مختلف از قـوم هـاي         برخالف ساحه روستايي درين واليت
مختلف درين ساحه شهري كابل زنده گي مي كنند كه اكثـريـت شـان      

بسياري ازين مردم يا از بـرگشـت     .  هزاره، پشتون و يا تاجيك مي باشند
كننده گان پاكستان اند و يا از بي جا شده گان داخلي و يا تعداد هـم از      
ساكنين قديم كابل كه دو يا سه نسل ها قبلي شان به اينجا ساكن شـده  

 .بودند، مي باشند

ديـگـران   .  بعضي ازين ساكنين كارمندان دولت اند.  معيشت و اقتصاد
دوكان دار اند و بسياري به كمك هاي پولي كه اقارب شـان از خـارج         

يك تعداد در ديگر ساحـات  .  كشور به آنها روان مي كنند متكي مي باشند
 . افغانستان زمين دارند كه از آن عايد بدست مي آورند

يك تعداد زياد از آنان بيكار اند يك تعداد از زنان و اطفال در قالين بافـي  
 .مشغول اند

درين ساحه خدمات خصوصي صحي و يك كلينيك .  صحت و معارف
و دو مكتب يكي پسرانه و ديگري دختران نيز در آنجـا  .  دولتي وجود دارد

 . فعال است

در زمان جنگ هاي داخلي اين سـاحـه خـط اول        .  جنگ و مهاجرت
جبهه جنگ بوده است كه به همين اساس اكثريت از تعمير ها ويران شده 

 . اند و بسياري از ساكنين آن ساحه را ترك كرده بودند

 

 واليت هرات  3.3
 ساحه روستايي

اين قريه تقريباً يك يا يك و نيم ساعت تـوسـط   .  موقعيت و ساكنين
موتر از شهر هرات دورتر واقع شده است و به سرك عمـومـي خـيـلـي        

تمام كساني كه درين قريه زنده گي مي كنند تاجـيـك   .  نزديك مي باشد
 . هستند

اين ساحه روستايي تحت مطالعه ايـن تـحـقـيـق        .  معيشت و اقتصاد
ثروتمند ترين ساحه به مقايسه ساحات ديگر روستايي تحت مطالعه ايـن    

اين موضوع طي مصاحبه خبري با يـك زن كـه در         .  تحقيق بوده است
يكي از كميته هاي صحي در آن قريه كار ميكرد براي تيم تـحـقـيـقـي      

 :واضح شد

اما او هم فـقـيـر    .  ما يك چوپان داريم كه مي توانيم بگوئيم او فقير است
 10او گوسفندان ما را نگهداري مي كند و در ختم سال از هـر        .  نيست

راس گوسفند كه او نگهداري مي كند ما برايش يك گوسفند مي دهـيـم   
به اين شكل در هر سال او سي راس   .  كه اين به عوض مزدش مي باشد

 . گوسفند پيدا وار دارد و مردم مصارف زنده گي او را نيز مي دهند

عـمـومـاً    .  درينجا زراعت و مالداري منبع مهم عايداتي مردم مي بـاشـد    
. خانواده ها مقدار زيادي زمين دارند كه شامل زمين للمي و آبي مي شـود 

  اكثر خانواده ها محصوالت اضافي زراعتـي، .  آنان حويانات اهلي نيز دارند
براي مردان جوان زياد مـعـمـول    .  حيواني و يا مواشي خود را مي فروشند

اينكار هم بـخـاطـر      .  است كه در كشور ايران براي يك مدت كار نمايند
كمك مالي براي خانواده هاي شان و هم بيشتر براي پرداخت مصـارف    

 . عروسي شان صورت مي گيرد

درين قريه يك مكتب كوچك وجود دارد كه فقط تـا  .  صحت و معارف
نزديك ترين مكتب ديـگـر     .  صنف پنجم شاگردان در آن درس ميخوانند

كيلومتر ازين  20  براي شاگردان بزگتر در ولسوالي موقعيت دارد كه تقريباً
درين قريه كدام كلنيك صحي وجود ندارد و نـزديـك     .  قريه دورتر است

 . ترين كلنيك صحي براي اين مردم نيز در همان ولسوالي موقعيت دارد

ساكنين درين قريه هم در جنـگ بـيـن شـوروي و           .  تاثيرات جنگ
مجاهدين و هم در زمان كنترول اين واليت توسط رژيم طالـبـان زيـاد      

در زمان تهاجم شوروي اين قريه بدو دسته تقسيم شـده    .  آسيب ديده اند
نصف آن حكومت را كه شوروي آنرا حمايت مي كرد و نصف ديـگـر   .  بود

جنگ تمام  1980در اوايل دهه .  نفوس آن مجاهدين راحمايت مي كردند
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بعضي از .  خانواده ها را مجبور ساخته بود كه از قريه هاي خود فرار نمايند
خانواده ها به ايران و تعداد زيادي به واليت همجوار فرار نمودند و اكـثـراً   

 7آنها پس از   .  بجز از تعداد حيوانات اهلي چيزي ديگري را با خود نبردند
 . سال دوباره به قريه شان برگشتند 8يا 

شنكجه و يا كشته شدنـد و      در زمان رژيم طالبان بعضي از مردان زنداني
امـا ايـن     .  بعضي ها با نيروي ها كه عليه طالبان مي جنگيدند پيوستـنـد  

  .خانواده ها در آن زمان به هيچ جايي مهاجر نشدند

 ساحه شهري

ساحه بزرگ بوده و از مركز شهر   اين ساحه نستباً.  موقعيت و ساكنين
اكثريت از ساكنين تاجيك بوده و يك اقلـيـت   . هرات آنقدر دور نمي باشد

تعـداد خـانـواده هـاي         .  از مردمان تركمن نيز درين ساحه ساكن هستند
 .پشتون و هزاره اندك هستند

در كل خانواده هاي شهر نشين ايـن سـاحـه بـه         .  معيشت و اقتصاد
فقـيـرتـر      مقايسه ساحه روستايي با وجود موقعيت هاي اقتصادي مختلف

بعضي ها از نظر اشياي جنسي راحت تر بوده و ديگران هـيـچ   .  مي باشند
خانواده هاي كه متمول اند يا دوكان دار اند و يـا  .  نوع عايدي ثابت ندارند

بعضي ها هم در   .  در كار هاي خشت سازي و آسياب آرد مصروف كار اند
بعضي از مردان روي كراچي ها .  ساحات روستايي زمين حاصل خيز دارند

راننده تكسي و يـا بـه         سبزي فروشي مي كنند و بعضي كارگر روز مزد،
حيث گارد هاي امنيتي و يا به حيث كارگران تنظيفي كار مي كـنـنـد و      
بعضي ها در كار هاي دولتي مثالً اردوي ملي افغانستان استخـدام شـده     

زنان از طـريـق       .  فعاليت هاي اقتصادي زنان درين ساحه مهم است.  اند
لحاف دوزي، پسته شكني و كاال شوئي در خانه هاي متـمـول تـر بـه         

. قالين بافي نيـز دريـن سـاحـه رواج دارد            .  اقتصادخود كمك مي كنند
ارسال هاي كمك هاي پـولـي ذريـعـه         .  بخصوص در بين زنان تركمن

اعضاي مرد خانواده ها كه در ايران كار مي كنند براي بسياري از خانواده 
 . هاي اين ساحه يك درامد اقتصادي مي باشد

ساكنين اين ساحه به يك كلنيـك نـزديـك و دو          .  صحت و معارف
. كلنيك ديگر كه در مجاورت اين ساحه موقعيت دارد دسـتـرسـي دارنـد      

درين ساحه مكتب موجود نبوده اما مكاتب دخترانه و پسرانه در نـزديـك   
 . آن موجود است

اين ساحه شهري مخصوصاً در جنگ مـجـاهـديـن و       .  تاثيرات جنگ
بطور سنگين توسط قواي شوروي بمـبـارد   .  شوروي بسيار ويران شده بود

خانواده هاي كه مصاحبه شدند اعضاي خانواده خود را از دسـت  .  شده بود

داده بودند، بعضي ها بطور شديد از آن زخم برداشته و يا مـعـلـول شـده       
كـه  .  در آن زمان ساكنين مجبور شدند تا از آن ساحه فرار نمايـنـد  .  بودند

بعضي از آنان در ولسوالي هاي مختلف هرات از جاي به جاي نقل مكـان  
تعداد زيادي ازين خانواده ها به ايران مهاجر شده و سـاكـنـيـن         .  كردند

بسياري از كساني كه رفته بودنـد  .  تركمن آن به تركمنستان مهاجر شدند
برگشتند و بسياري از خانواده ها جديد كه از ديـگـر      1990در اوايل دهه 

 . نقاط افغانستان هستند نيز به اين ساحه نقل مكان كردند

طوريكه در قسمت ساحه روستايي گزارش داده شد مهاجرت بـه ديـگـر      
ولـي مـردم     .  كشور ها در زمان رژيم طالبان در يك حد كمي بوده است

گفته اند كه در آن زمان اعضاي خانواده هاي شان توسط طالبان زندانـي،  
 .شكنجه و يا كشته مي شدند

 واليت ننگرهار 3.4
 ساحه روستايي

اين ساحه روستايي تحقيقي به نسـبـت ديـگـر         .  موقعيت و ساكنين
از شهر جالل آباد الي اين ساحه يك سـاعـت     .  ساحات بزرگتر بوده است

از سرك عمـومـي مـي      )  دقيقه مصافه 15تا  20( مصافه است كه شامل 
ساكنين اين ساحه تماماً از اقوام مختلف پشتون بوده اند در مـركـز   .  باشد

 .اين قريه بازاري كه چندين دوكان وجود دارد

. درين ساحه وضع اقتصادي مردم متفـاوت اسـت    .  معيشت و اقتصاد
متمولترين خانواده ها مالك دوكان و يا كدام معامله و تجارت و زمين هم 

كساني كه عوايد كمتر دارند يا راننده و يا كارگر روزمزد بوده و .  مي باشند
اكثر از كسـانـي كـه        .  يا كساني اند كه زمين كم زراعتي در اختيار دارند

گندم عمده ترين محصول .  جريب زمين دارند 10تا  2مصاحبه شدند بين 
پـخـتـه، جـواري و ديـگـر             / پنبه.  زراعتي اين مردم را تشكيل مي دهد
بعضي از خانواده ها دو يا سه گاو نيز .  سبزيجات نيز در آنجا زرع مي شود

. يك تعداد كمي از زنان درين قريه به كار هاي عايداتي مشغول اند.  دارند
يكي ازين زنان معلم يكي ديگر قابله و دو نفر ديگر دايه مي باشند ديگـر  

يك تعداد كمي از مردم اين قريه براي دولـت و      .  شان خياطي مي كنند
تعداد زيادي از خانواده هـا چـنـديـن       .  موسسات غير دولتي كار مي كنند

بطور مثال يكي از مرد ها هم زمين زراعتي و هـم  .  فعاليت عايداتي دارند
بر اساس سنجش هـاي مـردم قـريـه           .  آسياب آرد داشت و بنا هم بود

زمانيكه كوكنار در آنجا كشت ميشد وضع اقتصادي مردم بهتر بود كه بـر  
هماننـد  .  اساس گزارش ها اكثر از مردم كشت كوكنار را توقف داده بودند

ديگر ساحات تحقيقي اعضاي مرد اين خانواده ها در ايران و پاكستان در   
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 .كار هاي اقتصادي و كسب درآمد مشغول بودند

درين قريه يك كلينيك صحي كه در آن يك مرد و .  صحت و معارف
در آنـجـا   .  يك زن كار مي كنند به شمول يك زن قابله فعال فعاليت دارد

مردم قريه ازينكه .  يك مكتب دخترانه و يك مكتب پسرانه نيز وجود دارد
مكتب دخترانه فقط تا صنف ششم شاگرد مي پذيرد شكايت داشته و از     

 .مشكالت استخدام معلمين زن در آن مكتب شكايت مي كردند

جنگ شوروي و مجاهدين بيشترين ويراني ها را دريـن  . تاثيرات جنگ
و .  خانواده ها اعضاي فاميل شانرا از دست دادند.  قريه بجاي گذاشته است

. سال را سپري كردند 20تا  14كه در آنجا .  اكثراً به پاكستان مهاجر شدند
يك تعداد در   .  در بعضي موارد خانواده ها به دو قسمت تقسيم شده بودند

قريه بخاطر مواظبت زمين ها و ملكيت شان ماندند و متباقي به پاكستان 
 . اينكار را منحيث يك استراتيژي بقا مي دانستند. مهاجر شدند

 ساحه شهري

ساكنين شهر جالل آباد كه تحت اين مطالعه قـرار  موقعيت و ساكنين
داشته از ولسوالي هاي مختلف واليت ننگرهار و ديگر واليات افغانستـان  

اكثريت پشتون از اقوام مختلف، و يك تعداد تاجيك هم در آنـجـا     . بودند
 . زنده گي مي كنند

اين يكي از ساحات فقير تر شهر جالل آباد است و .  معيشت و اقتصاد
. يك تعداد كمي از خانواده هاي متمول نيز در آن زنده گي مـي كـنـنـد      

روزمزدي، حمالي، / معموالً مردان درين ساحه به شغل هاي بنايي،كارگري
) بـقـالـي   ( اردوي ملي، راننده گي، كراچي واني و دوكـانـداري         پوليس،

بعضي از خانواده ها تجارت مي كنند و زمين هاي شخصـي  .  مصروف اند
زنان كمتر به فـعـالـيـت هـاي          .  خود را بخاطر درآمد به اجاره مي دهند

اما بعضاً به كار هاي از قبيل لحاف دوزي، معلمي و .  اقتصادي سهم دارند
/در آن ساحه حد اقل يك زن فـالـبـيـن    .  كار در مراكز صحي مشغول اند

. در كل سطح بيكاري در آن ساحه زياد اسـت   .  طالع بين نيز موجود است
همانند ديگر ساحات تحقيقي اعضاي خانواده ها ي اين ساحه در ايران و   

 . پاكستان كار و زنده گي مي كنند

درين ساحه كلنيك موجود نيست و فقط يك مكتـب  .  صحت و معارف
اما بعنوان يك ساحـه  .  دخترانه و پسرانه تا صنف ششم در آنجا وجود دارد

 .شهري تسهيالت صحي و مكاتب ديگر در نواحي آنجا وجود دارد

بسياري از ساكنين فعلي اين ساحه در زمـان جـنـگ        .  تاثيرات جنگ
شوروي و مجاهدين از مناطق و ولسوالي هاي اصلي خود به اين سـاحـه   

با آنهم اكثر خانواده ها بخاطر آن جنگ دوباره مجبور به .  فرار كرده بودند
كه بعضي ها به ولسوالي هاي ديگر ننگرهار و بعضي ها به .  فرار گرديدند

بعضي از خانواده ها نيز بـه    .  ديگر نقاط شهر جالل آباد نقل مكان كردند
سال يا بيشـتـر اقـامـت        20پاكستان مهاجرت كرده كه در آنجا تا مدت 

آن ساحه بطور شديد بمبارد نيز گرديده بود كه بسياري از اعضـاي  .  كردند
ساكنين اين ساحه از جنـگ هـاي     .  خانواده ها يا كشته شدند و يا معلول

در زمانيكه امريكا پايگاه هاي .  داخلي و حاكميت طالبان نيز ظلم ديده اند
طالبان را بمباران مي كردند گزارش شده كه ساكنين آنجا بطور مـوقـت     

 . بيجا شده بودند
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اين بخش روي نقش اطفال در خانواده و آرزو ها و آرمان هاي والدين از   
با اينكه اساساً اين گزارش روي خشونت هاي كه  11. اطفال، پرداخته است

بزرگان باالي اطفال تحميل مي نمايند متمركز اسـت، دريـن قسـمـت         
بخاطري روي اين مسئله بحث مي شود تا  خواننده گان بتوانند محتوا و   
زمينه داستان هاي مختلف خانواده ها را كه بعداً ارايه مي شـونـد، درك     

تحقيق در راستاي ارزيـابـي   .  كرده و به شكل بهتر تجزيه و تحليل نمايند
آرمان ها و آرزو هاي والدين از اطفال و مسووليت هاي آنان در خـانـواده   
ها سبب آگاهي زيادتر از آن انگيزه هاي مي شود كه والدين را مـجـبـور    
ساخته تا جهت تربيت فرزندان شان از روش هاي خشونت آميز و يا غيـر  

برعالوه اينكار باعث توازن بحث ها در زمينه رفتار هـاي    .  آن، كار بگيرد
خشونت آميز بر اطفال كه اغلباً عواطف دوستي و نگراني هـاي والـديـن      

 .مسبب آن است، مي گردد

در آغاز روي آرزو ها و آرمان هاي والدين براي آينده اطفال كه توجـه و    
. گـردد   اهميت ويژه روي آموزش و پرورش آنها وجود دارد، بـحـث مـي     

بحث ها در رابطه به آرمان هاي والدين براي اطفال كه ارتباط تنگاتنـگ  
با آرزو ها، نگراني ها و آرمان هاي آنها براي آينده افغانستان دارد، مطـرح  
مي گردد و اين مبحث آرمان هاي جداگانه والدين از دختران و پسران را   

بخاطر بايد داشت كه گرچه والدين بطور كلي اميد ها .  سازد  واضح تر مي
و آرزو هاي خويش را بيان كرده اند تا فرزندان شان افراد خوبي در جامعه 
باشند و از نظر اقتصادي مرفه باشند ولي عمده ترين آرزوي آنها اين بوده 

بناً درين زمينه دريـن بـخـش      .  تا فرزندان شان بخوبي تعليم يافته شوند
در ادامه، نقش اطفال در خـانـواده   .  بحث هاي مفصل صورت گرفته است

ها، و در كار هاي درآمد زا، ديگر كار هاي بيرون و داخل خـانـه بـطـور       
اينكه چي كسي مسووليت تربيت اطـفـال را در       .  گردد  خالصه ارايه مي

  .خانواده دارد، در اخير اين بخش بحث گرديده است

 آرمان ها و آرزو ها براي اطفال  4.1
و يقيـن دارم كـه       .  فكر مي كنم كه ازدواج آنها از من بهتر خواهد بود

و در آن موقع آنها يك زنده گي بهتري را .  مملكت پيشرفت خواهد كرد
 ساحه روستايي ننگرهار 12مرد ميانسال، -. نسبت به من خواهند داشت

اكثريت و يا تعداد كثيري از والدين آرزو هاي بزرگ بخاطر آينده اطـفـال   
تقريباً بدون استثنا تمام پاسخگويان گفته اند كه زنده گي .  شان داشته اند

فرزندان شان از زنده گي آنها بهتر خواهد بود، مخصوصاً اين موضوع قوياً 
علت هاي ايـن آرزو هـا         .  در واليات ننگرهار و باميان اظهار شده است

موجوديت سهولت هاي بيشتر در شرايط فعلـي، فـرصـت      :  عبارت بود از
هاي زيادتر براي آموزش و پرورش براي اطفال، و صلح و آرامش و ختـم  

والدين نتنهـا  .  دوره مهاجرت و اينكه افغانستان در آينده ترقي خواهد كرد
از اطفال انتظار دارند تا ازين فرصت ها و سهولت ها بهره مند شوند بلكه 
اميدوار اند تا اطفال آنها نقشي را در روند ترقي كشور و جامعه خود ايـفـا     

طوريكه عبدالصبور مي گويد كه ميخواهد فـرزنـدانـش آمـوزش       .  نمايند
در متون زير زيادتر روي . ( ببينند و براي كشور و مردم خود خدمت نمايند

 .)خانواده عبدالصبور بحث مي گردد

معموالً گفته شده كه فرصت براي آموزش و پرورش اطفال و تـوسـعـه        
افغانستان در آينده، يقيناً پسران را به تناسب دختران آماده مي سـازد تـا     
مشاغل خوبتر كسب نمايند و آنان به مقايسه والدين خود مرفه تـر زنـده     

با آنهم، يك تعداد والدين نيز گفته اند كه مـي خـواهـنـد تـا          .  گي كنند
دختران آنها شغل مناسب پيدا كرده، اين مسئله لزوماً در خانواده هاي كـه  

يكي از آرزو هاي عمده والـديـن   .  خانم ها كار ميكردند، اظهار نشده است
براي آينده دختران شان اين بود تا آنان يـك ازدواج مـوفـق داشـتـه              
بخصوص مادران به اين نگران بودند تا دختران آنها با كسـانـي ازدواج       
نمايند تا بيش از يك زن نداشته و يك وضع خوبي اقتـصـادي داشـتـه       

زنان بزرگتر با توضيح روي اينكه چگونه آنان زنده گي خود را بـا    .  باشند
مشكالت و مشقات سپري كردند و  آرزو دارند تا دختران آنها زنـده گـي     

بعضي استثنا هاي نيز درين زميـنـه   .  بهتري را نسبت به آنها داشته باشند
مثالً بخت بي بي، خانم سالخورده خانه در يـكـي از       .  وجود داشته است

ساحات شهري نسبتاً فقير در هرات زنده گي مي نمايد و دختر وي قـبـالً   
به باور وي، دخترش نيز زنده گي بدي را .  بطور اجباري ازدواج كرده است

 :در پيشروي خواهد داشت

فكر مي كنم كه آنها مانند من در !  دختر كفش هاي مادر خود را ميپوشد
 .زنده گي شان رنج خواهند برد

 آرمان ها و آرزو هاي والدين براي اطفال و نقش اطفال در خانواده ها: 2زمينه . 4

آن مردم خود آنها را ه گزارش در زمينه برخورد ها و تصور مردم از خشونت باالي اطفال در داخل خانواده ها بحث گرديده، بناً كساني درينجا طفل حساب ميگردند ك طوريكه درين  11
 .آنجا كه الزم و مرتبط بوده، سنين دقيق اطفال نيز ارايه گرديده است. سال بوده اند 16در مجموع، اطفال شامل پسران و دختران مجرد است كه زير سن . طفل مي پنداشتتند

سال يا بزرگتر از  45شامل افراديست كه “ بزرگسال”واژه . سال عمر دارند كه ممكن بعضاً متاهل بوده و فرزند نيز داشته اند 45تا  30براي آناني اطالق ميشود كه “ ميان سال”واژه   12
سال كمتر عمر داشته اند در مصاحبه ها و  18افرادي كه از . معرفي شده اند“ جوان”ديگر افراد كه زير اين سنين بوده اند، افراد . آن عمر دارند كه فرزند و يا ممكن نواسه نيز داشته اند

 .غالباً كساني كه مصاحبه شدند دقيقاً از سن خود باخبر نبوده و به همين علت اين دسته بندي ها صورت گرفته است. يا بحث هاي متمركز گروهي حضور نداشته اند
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  سلسله نشريات موضوعي اين اداره

برعكس، يك تعداد كم زنان اظهار داشته كه چگونه ازدواج آنها بخـوبـي   
صورت گرفته و زنده گي خوبي داشته اند، و آرزو دارند تا كه دختران آنهـا  

 .نيز خوشبخت باشند

بعضي زنان اظهار داشتند كه در گذشت زمان زنده گي آنها رونق گرفته و 
زر بي بي، زن ميانسال و مسكـونـي در سـاحـه         :  مثالً.  بهبود يافته است

روستايي ننگرهار، مي گويد كه زنده گي وي بهتر از زنده گـي مـادرش       
. و انتظار دارد كه زنده گي دخترش از زنده گي خودش بهترتر باشد.  است

زر بـي  .  او استدالل مينمايد كه زنان با جرات شده و استقالل بيشتر دارند
بي مثال دختراني را داد كه مي توانند تا از پيشنهاد ازدواج خـود را رد          

 13.آنچه كه در گذشته ها كرده نمي توانستند. نمايند

نبايد اهميت آرمان ها و آرزو هاي عالي والدين را، چي از و يـا بـراي           
اين خود آماده گي و عالقمندي آنها را بـراي    .  فرزندان شان، ناچيز شمرد

پذيرش تغييرات و تمايل براي كمك به فرزندان شان تا به اهداف خـود    
برسند؛ و ديگر اينكه روش هاي خشونت آميز تربيت با موجوديت نـيـات   
خوب، بهتر اداره شده ميتواند؛ همچنان مثبت انديشي آنها را در بـرابـر         

 .آينده افغانستان نمايان ميسازد

: آرمان ها و آرزو هاي والدين براي اطفال  4.2
 معارف يا آموزش و پرورش

هرگاه سواد ميداشتم ممكن امروز با مشكالت مـتـعـدد      .  من بي سوادم
اگر تحصيل ميكردم، حتماً زنده گي راحت تر و خـوبـتـر        .  مواجه نبودم

تالش مي ورزم تا فرزندانم را به مكتب بفرستم تا تعليم يابنـد  .  ميداشتم
 .و در آينده با مشكالت مالي روبرو نگردند

  مرد ميانسال، ساحه روستايي ننگرهار -

و بعداً بـراي  .  موقعيكه فرزندانم بزرگ شوند، آرزو دارم تا تحصيل نمايند
 .كشور فقير خود خدمت كنند

 اظهارات زن بزرگسال، ساحه روستايي ننگرهار -

عمده ترين آرمان والدين براي فرزندان شان، در هر هشت ساحه تحقيق، 
دختر يا پسر، به مكتب و كسب تحصيالت   همانا رفتن فرزندان شان، چي

خوب بوده است كه اين مسئله، يافته هاي تحقيقات قبلي اين اداره را كه 
صورت )  2006پاميال هانتي ( در زمينه معارف و ثبت نام اطفال در مكاتب 

والدين بدون استثنا، ميخواهند تا فرزندان آنـهـا   .  گرفته است، تائيد ميدارد

 .مكتب بخوانند و از تحصيالت عالي برخوردار باشند

موافق با يافته هاي تحقيقي كه پاميال هانتي انجام داده، تقريـبـاً بـدون      
كدام استثنايي، عدم عالقمندي مردم براي تعليم و تربيه مانع آنها جهـت  
فرستادن فرزندان شان به مكتب نشده بلكه عوامل ديـگـر از قـبـيـل            
مشكالت معيشتي و نبود مكاتب مناسب، عمدتاً مانع تحصيل اطفال مـي  

 .گردد

صرفاً خواهش رفاه مادي و يا اينكه بزرگساالن خود بي سواد اند، انگيـزه  
. براي تشويق آنها جهت فرستادن اطفال شان به مكاتب نـبـوده اسـت       

مزاياي ديگر آموزش و پرورش و كسب تحصيل مانند يادگيري اشـكـال   
بهتري تربيت و پرورش اطفال و رفتار خوبتر با آنان، نيز از انگيـزه هـاي     

 .مهم اينكار مي باشد

زنانيكه والدين شان آنها را اجازه نمي دادند به مكتب بروند اكـنـون در       
ملكه كه در يك خانواده نسبـتـاً   .  مقابل والدين خود احساس خوبي ندارند

متمول زنده گي مي نمايد و شوهر، برادر و خواهر شوهرش تحصيل كرده 
 :اند، احساسات خود را درين زمينه چنين ابراز مي دارد

مادرم به ما ميگفت كه شما دختر هستيد و با ديگر اشخاص ازدواج مـي  
. فعالً يك برادرم مكتب ميرود و در صنف نهم درس مي خـوانـد  ...  كنيد

براي مادرم  ميگويم كه او را هرگز نمي بخشم كه چرا مرا اجازه نـداده    
 .است تا به مكتب بروم

ملكه فعالً به همكاري فرزندان خود آموزش ديده تا خواندن و نوشتـن را    
آنچه كه او را براي آموزش تشويق مي دارد اينست تا خود بتواند .  بياموزد

فرزندان خود را در انجام كار هاي خانگي شان كمك نمـايـد، وي مـي        
 :گويد

دخترانم مكتب مي روند، هرآنچه كه از آنان در باره دروس شان پرسـان  
نـمـي   .  مي نمايم به من مي گويند كه اين و يا آن صفحه را خوانده اند

فهميدم و نمي دانستم كه آيا آنها درست دروس خود را مي خواننـد يـا     
سپس با خود گفتم اينگونه درست نيست من بايد خواندن و نوشتن .  خير

بعد از آن خواستم تا خود آموزش ببينم، در اول كتاب هـاي    .  را بياموزم
... دخترانم را مي خواندم و بعداً كتاب هاي شوهرم را تا بالخره آموختـم 

متن هايرا كه خوانده نمي توانستم در زير آن با پنسل خط مي كشيدم و 
از دخترانم موقعيكه از مكتب برمي گشتند مي پرسيدم، به همين گـونـه   

سپس تخته و تباشير .  خواندن كتاب هاي صنف اول و دوم را ياد گرفتم

 .بحث شده است صيلتغييرات در ميزان تصميم گيري دختران براي ازدواج، در گزارش موضوعي اين اداره زير نام تصميم گيري براي ازدواج و رسوم ازدواج، به تفدر باره   13
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دخترانم مي گويند كه من .  خريده و نوشتن را روي آن تمرين مي كردم
دري را به مشكل مي خوانم آن طوريكه آنان رياضي را به سختي يـاد    

كسي اگر خواندن را بداند حد اقل مشكالت خـود را حـل       ...  مي گيرند
زنان مشكالت زيادي دارند كه نمي تواننـد از مـردان       .  كرده مي تواند
 .اطفال درين زمينه كمك زياد كرده مي توانند. پرسان نمايند

اين زن از جمله آناني بود كه مي خواهد دخترانش تحصيل نمايد تـا در     
اين چند مثال كه والدين مـي خـواهـنـد       .  آينده شغل خوبي داشته باشند

فرزندان شان تحصيل يابند تا يك اندازه از نظر اقتصادي متكي نباشـنـد،   
چنين استنباط مي گردد كه بعضي مردم از فرزندان شان آرمان هـاي را      
دارند كه دور از نورم هاي فرهنگي و نقش جندر يعني مسووليـت هـاي     

 .افراد زن و يا مرد، در جوامع مي باشد

، مـردم غـالـبـاً       ) 2006(بازهم همسان با يافته هاي تحقيق پاميال هانتي 
گفته اند كه مهاجرت هاي اجباري در ديگر كشور ها دليلي بـراي درك      

نقل قول زير از گفته هـاي  .  بلند آنها از فوايد آموزش و پرورش شده است
جواني در يك بحث متمركز گروهي در ساحه شهري كابل، را شرح مـي    

 :دارد

در گذشته براي دختران دشوار بود تا تحصيل نمايند كه اكنون چـنـيـن    
مردم دختران جوان خود را اجازه نمي دادند تا به مكتب بـرونـد،   .  نيست

اما جنگ ها بااينكه بدبختي هاي زيادي را ببار آورد، اما ايـن آزادي را      
 .براي زنان بوجود آورد تا آنان به مكتب رفته و يا از خانه بيرون بروند

در سراسر اين پروژه تحقيقي، تجارب از زمان هاي مهاجرت بعنوان عامل 
در فصـل    .  تغيير در نوع زنده گي و معيار هاي فرهنگي مطرح شده است

هشتم و گزارشات ديگر اين پروژه تحقيقي، روي اين مسـئلـه زيـادتـر         
 14.پرداخته مي شود

عليرغم آرزو هاي كه اكثر والدين براي تحصيل و تعليم اطـفـال شـان        
براي دختران كه مانع اين آرزوي آنـهـا     عوامل عمده اي كه خاصتاً  دارند،
بزرگترين مانع براي آن خانواده ها و دختران شان .  گردد، نيز ارايه شد  مي

به معيار هاي تبعيض جنسيت و گوشه گيري يا انزواي طبقه اناث ارتبـاط  
مسووليت اطفال در مسايل اقتصادي خانواده ها مهم بوده كـه    .  گيرد  مي

 .شود درين مورد در زير بيشتر بحث مي

مشكالت در زمينه دسترسي به تعليم و تربيه، مانع دخـتـران بـه ادامـه         
اين مشكالت كه عمدتاً به نورم ها و رفـتـار هـاي        .  تحصيل شده است

نبود ليسه ها و معلمين زن   :  اجتماعي مردم مرتبط است شامل اينها است
داليل عمده در رابطه به اينكه چرا دختر ها در يـك      .  در ساحات شهري

آنان :  سن مشخص به مكتب رفته نمي توانند اين موارد را در بر مي گيرد
نبايد با پسر ها يكجا درس بخوانند، نبود مكتب دخترانه در قريه؛ فاصله و 
دوري مكتب و ترس ازينكه مبادا مردم براي آنها چيزي بگويند، و اينكـه  

 .معلمين مكاتب مرد هستند

بااينكه اكثر افراد مالحظات فوق را كه با نورم هاي فرهنگـي رفـتـار و        
كردار نيز متضاد نيستند و مانع عمده براي ادامه و تكميل تعليم و تربـيـه   
دختران بر مي شمردند، اما بعضي ازين افراد افكار و نـظـريـات نسـبـتـاً         

مومن كه آشپز بوده و در     :  مبهمي را درين زمينه ارايه داشتند، طور مثال
ساحه روستايي باميان زنده گي مي كند، در همين رابطه براي تيم تحقيق 

 :چنين مي گويد

ولي .  به نظر من براي دختريكه نامزد است مناسب نيست به مكتب برود
اكـنـون دخـتـران       .  زمانيكه رسوم تغيير نمايد او به مكتب خواهد رفـت 

 .بزرگ مكتب مي روند

اظهارات مومن نشان مي دهد كه در ابتدا او مناسب نمي داند دختري كه 
نامزد باشد، مكتب برود، و در ادامه مي افزايد كه دخترش بنابر معيار هاي 
فرهنگي ديگر به مكتب نمي رود و اين متضاد نظرات شخصي او است و 

مربـوط بـه     / در عين حال اشاره مي نمايد كه چنين تفاوت هاي جنسيتي
 .جندر در واقع در حال تغيير است

افراد ديگر مانند نظيفه كه سواد ندارد و در شهر كابل در يك خانواده فقير 
با شوهرش كه بيكار است، و مادرش و نُه برادر و خواهرش زنده گي مـي  
نمايد، براي تيم تحقيق مي گويد كه چگونه فشار هاي اجتماعي بـاعـث     

به گفته اي او اگر اين نورم ها از ميان .  نرفتن دختران به مكتب مي گردد
برود، مردم با خرسندي و رضايت دختران را اجازه مي دهند تا به مكـتـب   

 :بروند، وي مي گويد

رسم نبود تا دختران مكتب بروند، وقتيكه يك خانواده اين رسوم و رواج 
. ها را در جامعه پيروي نمايد ديگر خانواده ها نيز از آن پيروي مي كننـد 

به همين لحاظ پدرم .  در غير آن، مردم پشت سر آنها بد گويي مي كنند
 .من را نگذاشت تا در مكتب درس بخوانم

ازين مثالها واضح مي گردد كه چگونه اين نورم فرهنگي يعني نـرفـتـن      
دختران بزرگ به مكاتب در تضاد با افكار شخصي و قسماً سنتـي افـراد     

 .تصميم گيري و رسوم ازدواج و اينكه چگونه اينكار باعث بروز خشونت در خانواده ها مي شود، بحث مي نمايدديگر گزارشات شامل تحقيق روي   14

17 



  سلسله نشريات موضوعي اين اداره

قرار مي گيرد و مهمتر ازين، آنانيكه زيادتر محافظه كار اند تا چي حد اين 
 .چنين معيار هاي فرهنگي را مورد سوال قرار مي دهند

آنعده افراديكه درين تحقيق مصاحبه شدند، از قبل در برابر رفتـار هـا و       
نورم هاي اجتماعي كه دسترسي دختران را به مكاتب محدود مي سـازد،    
مقابله كرده و دختران خود را براي ادامه و تكميل تحصيالت شان، كمك 

 15.نموده اند

 مسووليت و نقش اطفال در خانواده  4.3
اطفال هم پسر و دختر در اكثريت خانواده هاي كه درين چـهـار واليـت      
. مصاحبه شدند، مصروف كار هاي عايداتي و يا غير عايداتـي بـوده انـد       

دختران مسووليت داشتند تا در انجام كار هاي خانـه بـا مـادران خـود           
. همكاري نمايند و بعنوان زنان و مادران خوب در آينده تربـيـت گـردنـد      

بعضي از مادران گفته اند كه نهايت تالش مي ورزند تا كار هاي خانه را   
 .خود انجام دهند تا دختران شان بتوانند درس بخوانند

طوريكه شواهد نشان داده است پسر هايكه خواهر نداشـتـه انـد و يـا           
/خواهران آنها خوردتر بوده اند، در انجام كار هاي خانه با مادر و يا خـالـه  

در كُل، مسووليت پسر ها در كار هاي بـدون  .  عمه شان كمك مي نمايند
مزد و پرداخت شامل انجام كار هاي بيروني مانند تهيه آب، جمـع آوري    

انجام كار هاي روزمره خانه و نگهداري حيوانات مي   بوته و چوب سوخت،
و در خانواده هاي كه دكان داشته اند، پسر ها در هنگام فراغـت از    .  باشد

 .مكتب با پدران خود در آن دكان كار مي كنند

در اكثر مطالعات موردي در خانواده ها، اطفال چي در داخل و يا بيرون از 
خانه به كار هاي عايداتي بخاطر كمك به خانواده هاي خـود، مصـروف     

پسر ها و دختر ها در ساحه شهري و روستايي باميان و شهر كابـل  .  بودند
قالين بافي مي نمودند؛ دختر ها در شهر هرات در دوختـن لـحـاف بـه         
مادران خود ياري مي رساندند، و پسر ها در شهر كابل و نـنـگـرهـار در       
سركها مواد خوراكي مي فروختند؛ و به همين گونه پسران يك خانواده در 

اين در حالي بوده كه اكثـريـت   .  شهر هرات در نانوايي مصروف كار بودند
شان به مكاتب نيز درس مي خواندند ولي متاسفانه آن تعداد اطفـال كـه     

 16.همه وقت مصروف كار بودند، به مكتب رفته نمي توانستند

در سراسر شش ساحه تحقيق وضع مشابه بهم بوده است، يا اطفال هـم    
كار كرده و هم درس مي خواندند، و يا تعداديكه مكتب نمي رفتند به كار 

مشغول )  معموالً دختر ها( و كار هاي خانه )  معموالً پسر ها( هاي عايداتي 
اما در بعضي ساحات مانند يكي از سـاحـات روسـتـايـي هـرات،           .  بودند

درين ساحه اطفال مصروف هيچ كـار درآمـد زا       .  استثناات نيز وجود دارد
يكي .  نبوده كه ممكن وضع خوب اقتصادي خانواده ها دليل آن بوده باشد

ديگر از موارد استثنا حضور اطفال قالين باف اعم از پسـر و دخـتـر در          
در واقع داشتن فرزندان قالين بـاف    .  ساحات روستايي واليت باميان است

پسر ها درين ساحه سـهـم     .  در اكثر از خانواده ها منبع خوب درآمد است
بزرگي را در تهيه مواد از قبيل داشتن حيوانات اهلي، جمع آوري بـتـه از     

با وجوديكه چنين كار هاي .  دارند)  براي پخت و پز و گرم نمودن( كوه ها 
شاقه را انجام مي دهند ولي بازهم ديده شده كه اكثر آنها به مكتب نـيـز   

 .مي رفتند

زنده گي براي يك تعداد زياد از خانواده ها با نبود درآمد اطفـال، دشـوار     
به اين اساس اطفال بخصوص دختر ها نقش ارزنده و بـزرگ    .  بوده است

غالباً تاكـيـد   .  را در كار هاي خانه و ديگر كار هاي درآمد زا بر عهده دارند
شده كه دختر ها نتنها در اجراي كار هاي خانه بايد سهم بگيرند، بـلـكـه    
اين يك نوع آموزش براي آنها است تا در آينده زنان، عروس ها و يا مادر 

پاسخگويان مي گويند بخاطريكه اطفال خـوب    .  هاي خوبي تربيت شوند
تربيت گردند بايد مسووليت هاي خود را بطور درست انجام دهـنـد كـه        

با وجود نياز به كـار  .  همين مسئله گاهي باعث بروز خشونت نيز مي گردد
اطفال، اينكه واقعي و يا غير واقعي بوده باشد، بسياري از خانواده ها براي 
نگهداري توازن بين كار اطفال خود از قبيل كار براي عايد و يا مـكـتـب    

با اينكه كار براي دريافت درآمد گاهـي  .  رفتن وغيره، نيز تالش نموده اند
 .مهم است، ولي آنها هميشه آينده اطفال خود را از چشم دور نمي گذارند

نقش و مسووليت هاي افراد مختلف خانواده در   4.4
 تربيت اطفال

پاسخگويان در رابطه به نقش زن ها و مرد ها در داخل خانواده، كه مـرد  
خانواده و زن ها مسوول تمام امور داخل خـانـه انـد،      “  نان آور” ها اساساً 

در موارد اين طور نيست، بسياري از .  غالباً بطور روشن صحبت مي نمايند
زنان نان آور خانه بوده و سهم برازنده اي در بقاي اقتصادي خانواده هاي 

ولي در همه ساحات تحقيق، نقش مرد ها و زن ها در تربيـت  .  شان دارند
اطفال فراتر از كمكهاي اقتصادي و يا انجام كار هاي خانه براي اطفـال؛  

 .از قبيل تربيت، مشورت دهي و رهنمايي اطفال، كمرنگ تر بوده است

 .قابل دريافت است) بزبان انگليسي(در گزارش تركيبي اين اداره تحت نام خشونت هاي خانواده گي و انگيزه هاي تغيير در خانواده ها حكايت هاي درين زمينه،   15
 .ش نشر خواهد شد1387گزارش مربوط به اين تحقيق در . اين اداره تحقيقي را روي تصميم خانواده ها براي گماشتن اطفال در كار هاي درآمد زا، انجام مي دهدهم اكنون   16
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زمانيكه تيم تحقيق چي در بحث هاي متمركز گروهي و چي در مصاحبه 
هاي انفرادي در تمام هشت ساحه تحقيق از مردم پرسيدند كه چي كسي 
در خانواده مسووليت تربيت اطفال را دارد، دو پاسخ مخـتـلـف دريـافـت        

اول اينكه، پدر و مادر بطور مشترك اين مسووليت را دارند و دوم   :  گرديد
اينكه مادر ها مسووليت زيادتر دارند و ليكن هنوز هم پدر ها نقشي درين 

طوريكه در قسمت روش تحقيق توضيح شد بايد گفـت كـه     .  زمينه دارند
مرد ها به مقايسه زنان زيادتر مي خواستند تا روي مسووليت و نقش شان 

و نيز براي زنان خيلي غير معمول بوده .  براي تربيت اطفال صحبت نمايند
در .  تا ادعا نمايند كه مرد ها و زن ها در پرورش اطفال، سهم برابر دارنـد 

اصل گاهي زنانيكه همه روزه مسووليت تربيت و مراقبت اطفـال را بـر       
دوش داشتند، اين را مي گفتند و مرد ها بيشتر در رهنمايي و نصـيـحـت    

آنچه كه درين جا مهم است، اينست كه مـرد هـا       .  اطفال مي انديشيدند
نقش شان را بر عالوه تهيه نيازمندي هاي مـادي اطـفـال شـان، در             

 .خصوص تربيت آنان نيز بزرگ و عمده مي انديشيدند

دليلي كه چرا مادر ها نسبت به پدر ها مسووليت زيادتر در تـربـيـت و          
پرورش اطفال شان دارند اين بوده كه آنان زيادتر وقت در خانـه انـد و       

هرگز اين گـفـتـه نشـد كـه          .  وقت بيشتري را با اطفال سپري مي كنند
خصايص طبيعي مادر ها باعث مي شود كه آنان به تناسب پدر ها تربيـت  

 . كننده گان خوبي براي اطفال مي باشند

از بعضي يافته هاي اين تحقيق پنداشته مي شود كه مردها مسـاويـانـه      
مسووليت تربيت اطفال خود را دارند، ولي در واقعيت هنوز هـم مـعـلـوم       
نيست كه تا چي سطحي آنان عمالً مسووليت مراقبت و نگهداري اطفـال  

نقل قول زير از سليمه جواني كه در جـالل آبـاد بـا            .  را بر عهده دارند
شوهرش زنده گي مي نمايد نشان مي دهد كه چيگونه شوهرش مراقـب  

 :پسر خود مي باشد

او .  من هجده سال عمر دارم و يك پسر دارم كه نامش مـومـن اسـت     
شوهرم نيـز  .  بسيار مقبول و با نمك است و او را بسيار زياد دوست دارم

شوهرم شب هنگام كه به خانه مـي  .  خوشحال است و او را دوست دارد
او .  آيد، پسرم را به آغوش ميگيرد، پسرم ميداند كه او پـدرش اسـت        

 .ما هر دو خيلي خوشحال هستيم. گاهي با پسرش يكجا ميخوابد

پدري كه هشت فرزند جوان دارد و در ساحه روستاي كابل زنده گي مـي  
نمايد به تيم تحقيقي گفت كه چگونه نقش بزرگي را در مواظبت و تربيت 

مانند سليمه او اظهار ميدارد كه عهده دار شدن اينگـونـه   .  فرزندانش دارد
 . توجه به اطفال استثناً نقشي است كه مرد ها متقبل شده مي توانند

زيرا همسرم .  من فرزندان خود را دوست دارم و خدمت آنان را مي نمايم
بناً من اكثراً صبح .  و چيزي را شنيده نمي تواند.  يك اندازه مريض است

بـه  .  و براي آنان آب تهيه مي كنـم .  هنگام دست و روي آنها را ميشويم
نظر من كسانيكه فكر مي نمايند كه زنان بايد تمام كار هاي خـانـه را     

 .انجام بدهند، فكر خوب و درستي نيست

مردم در  همه واليات در رابطه به آن افراد خانواده كـه در پـرورش و         
بعضي افـراد بـه     .  تربيت فرزندان خود مسوول بودند، صحبت مي نمودند

راحتي مي گفتند كه تمام افراد بزرگ خانواده ها در تربيت اطفال مسوول 
عالوه به مادر ها و پدر ها، مادر كالن هاي پدري گفته شده كه نقش .  اند

مـردان جـوان     .  مهمي را مشخصاً در زمينه مراقبت و تغذيه اطفال دارنـد 
گفته اند كه مادران شان بجز از نگهداري و مراقبت نواسه هـاي خـود،       

عروس ها گفته اند موقعيكه اطفال آنان خـورد بـوده     .  ديگر كاري ندارند
خشو هايشان به آنان زياد كمك نموده انـد و غـالـبـاً         / است، مادر شوهر

پدر كالن هاي پدري نيـز نـقـش      .  اطفال بزرگتر را با خود مي خواباندند
 .مهمي را درين زمينه دارند، گرچه اين موضوع آنقدر تاكيد نشده است

طوريكه توقع نيز مي رود، اكثر بزرگان در خانواده مسووليت هاي را براي 
همين مورد تاثيرات مهمي را در     .  تربيت و پرورش اطفال ميداشته باشند

هنگام انتخاب اشتراك كننده گان در برنامه هاي معلوماتي براي آمـوزش  
همچنان اينكه مرد هـا    .  مهارت هاي جديد براي تربيت اطفال، دارا است

بـا  ( نيز خود را در قسمت تربيت اطفال شان مسوول احساس مي نمايند،   
اينكه عمالً زنان مسووليت تربيت و پرورش اطفال را در خـانـواده مـي        

نقش را كه اعضاي مختلف خـانـواده   .  ، بسيار با اهميت است) داشته باشند
ها در ببار آوردن اطفال، بخصوص در زمينه تربيت و پرورش آنان دارنـد،  

 .در قسمت هاي بعدي مفصل تر بحث گرديده است
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در تمامي ساحات روستايي و شهري چهار واليتي كه اين تحقيق در آنجا 
تنبيه بدني اطفال توسط والدين عمل عادي و معمول بـوده      انجام يافت،

يعني استفاده از خشونت براي تربيت اطفال عـمـل عـادي بـوده         ( است 
انواع و اشكال خشونـت كـه در سـاحـات             در ابتداي اين فصل،.)  است

همچنيـن در بـاره       .  تحقيقي قابل قبول بوده مورد مطالعه قرار مي گيرد
اعمال و رفتار اطفال كه سبب مي شود والدين آنها از تنبيه بـدنـي كـار        

، بحث گرديده و سپس به بررسي شيوه هاي مختلفي كـه مـردم        گيرند
بخش اخيـر  .  مي پردازد  براي تربيت پسران و دختران به تنبيه بدني آنان،

اين فصل روي اينكه چي كسي در داخل خانواده ها بعنوان كسانيكه حق 
 .خشونت باالي اطفال را دارند، مي پردازد

 انواع، اشكال و شدت تنبيه بدني   5.1
 .)گر چوب نباشد، ادب نباشد(نوي، ادب نوي ب  چي د 

 ضرب المثل پشتو -

طوريكه در مقدمه گفته شد، درين تحقيق انواع مشخص خشونت از قبيل 
لت و كوب با   ناسزا گفتن، مشت و لگد زدن،  گوش مالي دادن، سيلي زدن،

“ رفتار هاي شوخـي آمـيـز     ” چوب و يا كيبل برق و كفش وغيره در برابر 
اين واقعيت اسـت      آنچه كه قابل توجه است،.  اطفال، مالحظه شده است

كه در مورد استفاده از كيبل برق بسيار به ندرت در ساحات تحت تحقيـق  
لـت و    .  بجز ساحات روستاي و شهري كابل و هرات، صحبت شده است

كوب اطفال با استفاده از چوب باريك يكي از انواع عام خشونـت بـاالي     
درين ميان واليت ننگرهار .  اطفال در سراسر واليات اين تحقيق مي باشد

در جاييكه موضوع استفاده از اسلحه عليه اطفال كمتر ذكر شده و  بيشتـر  
لت و كـوب      .  باالي سيلي زدن اطفال تاكيد شده، يك استثنا بوده است

اطفال توسط چوب باريك روي پا هايشان نيز يك امر پذيرفته شده بـوده  
و توسط بعضي ها بعنوان يك شكل خوب از تنبيه اطفال نيز توصيه شـده  

لت و كوب اطفال با مشت و لگد و يا سنگ زدن بطرف آنها نيز از   .  است
ناسزا گفتن و يا خشونت لفظي باالي اطفال .  انواع ديگر خشونت مي باشد

آنچنان زياد مطرح نگرديده و حتي هنگاميكه درين باره از پاسخـگـويـان    
ولي بـه    .  سوال مي شد، به آن اهميتي نداده و در مورد چيزي نمي گفتند

ندرت، بعضي ها آنرا يك عمل عادي توصيف كرده كه معموالً زنـان در    
ولي بنابر بعضي گـزارش هـا،     .  برابر اطفال شان به آن متوصل مي شوند

نمونه هاي چنين ناسزا گفتن ها نيز بنوبه خود، نهايت شديد و ركـيـك       
 .بوده اند

مرد ميانسال از ساحه روستايي واليت باميان براي اطفال خود :  بطور مثال
مي گفت كه وي آنان را در قبرستان دفن مي كند و خداوند آنان را از وي 

در مثال ديگري از يك زن بزرگ سال در ساحه روستايي واليـت    .  بگيرد
كابل، گزارش شده است كه عروسش براي اطفال خود مي گفت كه پـدر  

ازين قبيل، تهديد هاي ديگر براي .  آنان به ايران رفته و وفات كرده است
بـطـور   .  خشونت باالي اطفال نيز منحيث نا سزا گفتن استفاده مي شـود   

از ساحه روستايي واليت باميان يك مرد ميانسال كه خود بـاالي    :  نمونه
براي تيم تحقيق گفته است كه چگونـه    اطفال خشونت فزيكي نمي كند،

او دخترش را بسته نموده و تا اندازه اي لت و كوبش مي كند تا كـامـالً     
توانايي حركت را از دست مي دهد، فقط به دليل اينكه چـرا بـا دخـتـر         

نتنها چنين تفاوت هـاي خـورد مـيـان         .  دعوا كرده است/ همسايه جنگ
اشكال تنبيه اطفال در واليات مختلف ديده شده، بلكـه تـفـاوت هـاي         
كوچكي نيز در خصوص ساحات روستايي و شهري واليات و خـانـواده       

 .هاي متمول و فقير مشاهده شده است

انواع رفتار هاي خشونت آميزي كه معموالً مردم آنرا پذيرفته اند تا اطفال 
اعمال زشـت    :  گردند، متفاوت بوده و شامل اينها مي باشد“  لت و كوب” 

، دعوا و منازعه )مخصوصاً براي دختر ها و تا حدي براي پسر ها( 17جنسي
سهم نگرفتن در كـار هـاي         با ديگر اطفال در داخل و يا بيرون از خانه؛
شوخي كردن، خـرابـكـاري،        عايداتي مثالً قالين بافي بشكل درست آن؛

كثيف نمودن لباس ها؛ انجام ندادن كار هاي داخل خانه بطـور درسـت،     
اين مفكوره كه در برابر اينكه اطـفـال   .  نرفتن به مكتب و درس نخواندن

سروصدا كرده و به هر طرف مي دوند، تحمل وجود ندارد نيز معمول بوده 

چي پذيرفته شده است؛ چي كسي لت و كوب : 1ديدگاه ها در باره تنبيه بدني .  5
 مي گردد و چي كسي حق خشونت را دارد؛

اظهارات يك زن بزرگسال از شهر هرات كه در يكي از بحـث    -“  . درصد اشتباه است 100اما اين روش درست نيست،  لت و كوب اطفال بسيار معمول است، ” 
 .هاي متمركز گروهي صحبت مي كرد

 .دشدر شرايط افغان ها اين اعمال شامل خنديدن و يا صحبت كردن دختران با جنس مخالف بخصوص كه از اقارب نزديك آن خانواده نباشد، نيز ميبا  17 
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مثالً يكي از زن هاي بزرگسال در ساحه روستايي ننگرهار در بحث .  است
متمركز گروهي ابراز داشت كه اطفال به لت و كوب شدن عادت نـمـوده   

رفتار هايكه بـه    .  اند و تا لت و كوب نشوند، آرام نشده و خواب نمي كنند
شهرت خانواده ها صدمه برساند براي بسياري مردم قابل تحمـل نـمـي      

بي ادبي در مقابل مهمان ها و مداخله در جريان صـحـبـت هـاي       .  باشد
و معموالً براي بـعـضـي         ) موقعيكه با مهمان صحبت مي نمايند( بزرگان 

موقعي است كـه    بازي كردن اطفال در برابر مهمان،/ والدين ساعت تيري
براي دختران در پهلوي اعمال زشت جنسي، .  اطفال لت و كوب مي شوند

انجام ندادن كار هاي خانه بشكل درست غالباً يكي از داليلـي ديـگـري      
اينكه در بـرابـر   . ( بوده كه مادر ها باالي دختران شان خشونت مي كردند

كدام نوع رفتار ها از كدام نوع خشونت كار گرفته ميشد، در فصل بـعـدي   
 .)بحث گرديده است

خشونت باالي اطفال به تعريف يك روشي براي تربيت و يا تنبيه اطفال، 
زني كه بيست سال عمر دارد و با .  از همان سال هاي اول، آغاز مي گردد

سه فرزندش در ساحه روستايي هرات زنده گي مي كند درين زمينه مـي    
 :گويد

چـراكـه   .  پسرم را وقتيكه آب را ضايع كرده و بيرون مي اندازد مي زنم 
و يا او را وقتيكه لباس هايـش را    .  ما آب را به مشكل بدست مي آوريم

پسـر  .  كثيف كند و يا وسايل خانه را برهم بزند، لت و كوب مي نمـايـم  
 .بزرگم سه ساله است و دومي كوچكتر است

مردم در ديگر ساحات تحقيق نيز تنبيه بدني اطفال دو و يا سه سـالـه را     
نشانه هاي وجود داشت كه مردم از شدت خشونت بـاالي  .  تائيد كرده اند

اطفال خود، ترس نيز داشته اند كه مبادا شكنجه سبب زخمي شدن و يـا    
كه با ديگر زنـان      يك زن از ساحه شهري كابل،.  مرگ اطفال آنان گردد

بزرگسال در يك بحث متمركز گروهي صحبت مي كرد، پيشنهاد كرد كه 
نمونـه  .  مردم نبايد اطفال خود را به مشت بزنند كه مبادا آنان سهواً بميرند

هايكه والدين اطفال خود را بشدت مجروح ساخته اند، نيـز ديـده شـده        
يك مرد كه در حضور ديگر مردان جوانتر در بحث متمركز گروهي .  است

صحبت مي كرد، گزاف بودن مصارف طبي را دليلي براي نزدن دختران و 
 :زنان به حدي بسيار شديد، ابراز داشته است

هيچ كس نمي خواهد زنان و دختران اش را به حدي بزند كه دستان و   
ما فقيـر  .  چراكه مصارف تداوي آن بسيار بلند است.  پا هاي آنان بشكند

 .هستيم و توانايي پرداخت اين مصارف را نداريم

بصيرت يك مرد ميانسال با سه فرزند خود در ساحه روستايي هرات زنـده  

گي مي كرد، خواست تا به مردم مشورت بدهد چگونه در هنگام شكنجـه  
 :اطفال، از مجروح نمودن آنها جلوگيري نمايند

توصيه من براي ديگران اينست كه شما مي توانيد اطفال خود را با يك 
چوب باريك لت و كوب كنيد، چراكه اين چوب بسيار دردناك بـوده و      

 .آنان را معيوب نمي كند

در بحث هاي متمركز گروهي مردم در مورد خشونت هايكـه خـود بـر        
بطور نمونه، يك زن ميانسال از .  اطفال اعمال نموده اند، صحبت كرده اند

ساحه شهري ننگرهار درين خصوص گفته است كه چگونه بـاالي سـر       
. دخترش زده و پس از چند سال دخترش دچار سردردي شديد شده اسـت 

در .  وي اكنون مصمم است تا ازين بعد باالي سر فزندانش با چيزي نزنـد 
بحث متمركز گروهي در شهر كابل يك زن بزرگسال از يك خانواده فقير 
گفته است كه او آنقدر به اطراف دهن دخترش زده است كه از دهـنـش     

به همين قسم در يك بحث ديـگـر در سـاحـه         .  خون جاري شده است
كه هشت فـرزنـد       -شهري كابل يك مرد بزرگسال از يك خانواده فقير 

گفت كه او پسر جوان خود را آنقدر لت و كوب كرده كه دهنـش    -داشت 
پر از خون گرديده است، وي گفته است كه معموالً اطفال اش بـا چـوب     

درين جلسه همين مرد اظهار كرد كه او با لت و كوب اطـفـال     بعداً. ميزند
اين خود نمونه معمول براي پذيرش خشونت باالي اطفـال  .  موافق نيست

مردم در مجالس عام، اعتراف مي كردند كه تا چـي حـد بـاالي          .  است
اطفال خشونت مي كنند و در عين زمان مي گويند كه خشونت يك عمل 

تفاوت بين پنداشت هاي مردم در باره برخورد بـا  .  غير قابل پذيرش است
اطفال و اينكه عمالً با آنان چگونه رفتار مي كنند، در فصل ششم مفصالً 

  .مورد بحث قرار گرفته است

اينها نمونه هاي از شدت خشونت باالي اطفال بوده كه بر آنان وارد مـي  
ليكن بايد تذكر داد روش هاي خشونتي كه سبـب آسـيـب زيـاد          .  گردد

اطفال گردد مثالً استخوان هاي بدن آنها بشكند، طوريكه در مثال هـاي  
در فصل شـشـم     . ( فوق گفته شد، بطور عمومي قابل پذيرش نبوده است

 .)روي اين موضوع زيادتر پرداخته شده است

 تفاوت تنبيه بدني دختر ها و پسر ها  5.2
مردم گفته اند كه  از انواع مشابه تـنـبـيـه       چي در مصاحبه ها و بحث ها،

بدني براي تربيت فرزندان  پسر و  دختر شان استفاده مي نمايند و تاكيـد  
داشته اند كه بطور كلي جهت تربيت فرزندان خود با دخترها و پسـرهـاي   

ليكن آيا اينكه دخترها و پسرها در واقـع    .  خود برخورد همسان داشته اند
در مجموع، پسران زيادتـر  .  مي شوند، اغلباً قابل بحث است“  لت و كوب” 

21 



  سلسله نشريات موضوعي اين اداره

لت و كوب مي شده اند، البته بايد در نظر داشت كه  مردان جـوان ايـن     
موضوع را بيشتر احساس كرده كه ممكن اين نظريه  بنابر تجربـه خـود     

دليلي كه چرا اين مسئله بدين سان است البـتـه   .  ايشان از خشونت، باشد 
بنابر به تصديق عمومي روي اينكه با پسر ها و دختر ها بطور يـكـسـان      

مي باشـنـد، چـونـكـه        “  شوخ تر” برخورد مي شود، اين بوده كه پسر ها 
فقط تعدادي از   .  فرصت زيادتر براي شوخي كردن براي آنها مساعد است

زنان جوان و بزرگ گفته اند كه دختر ها بيشتر از پسر ها لت و كوب مي 
اينكه چرا فقط تعدادي از زنان مي گويند كه ميزان خشونت بـاالي  .  شوند

دختر ها زيادتر است، به اين مرتبط است كه ممكن بسياري از مرد ها از   
ميزان خشونت كه زنان باالي دختر هاي خود تحميل مي كنـنـد، آگـاه      

 .نباشند

دختران و پسران تا حد معيني، بنابر رفتار هاي متفاوت شان تنبيـه مـي      
دعوا با همقـطـاران   / معموالً  پسران بخاطر درس نخواندن و جنگ.  گردند

خود و  دختران بخاطر انجام ندادن كار هاي خانه بشكل درسـت، مـورد     
مردان بزرگسال اظهار داشته اند كه دخـتـران را     .  خشونت قرار مي گيرند

بخاطر ضعيف بودن و اينكه زود مي ترسند به مقايسه پسر ها به شـدت    
 .لت و كوب نمي كنند

چي كسي حق لت و كوب اطفال را در خانواده    5.3
 داشته مي تواند؟

اين بخش در مورد اينكه چه كسي حق لت و كوب اطفال را در خـانـواده   
ليكن در ابتدا واضح مي شود كه حق داشتن براي .  ها دارد، بحث مي كند

ميان اينكه شخصي را كه مي تواند در خانـواده  .  خشونت چي مفهوم دارد
طفل را لت و كوب نمايد و درك شخص كه بااليش خشونـت شـده و       

براي وضاحت بيشتر، بـه       . روحاً آنرا پذيرفته است، تفاوت هاي وجود دارد
در يك بحث يك زن استدالل مي كند كه حق دارد :  اين مثال توجه شود

اطفال و نواسه هايش را بزند و اگر بخواهد مي تواند اطفالش را حتـي از    
ولي اينكار اساساً بدين معني نيست كه به عقيده وي كشتن .  بين هم ببرد

 .اوالد از نظر اخالقي براي يك مادر، كار درست است

قسميكه از تمام جوانب خشونت هاي خانواده گي كه دريـن تـحـقـيـق        
بررسي شد، يافت شده است كه مرد ها زيادتر حق خشونت باالي ديگران 

پدر و پدركالن ها آناني اند كه بـا    برادر ها و  ماما ها و كاكا ها، 18. را دارند
برادران جوانتر نيز حق دارند تا بـر    .  شكنجه بر اطفال خشونت مي نمايند

اما در بعضي از بحث ها گفته شـد كـه       .  خواهران جوانتر خشونت نمايند
 .داماد ها حق لت و كوب اطفال خانواده خسر و خشوي خود را ندارند

. اين حقوق با مسووليت هاي كه اين افراد دارند، وابسـتـه بـوده اسـت          
قسميكه يكي از زنان جوان از واليت ننگرهار اظهار داشت كه ايـور اش    
. حق دارد تا اوالدش را بزند چراكه او از آنان مواظبت و مراقبت مي كنـد 

در واقع چنين توقع مي رفت كه كاكا ها و والدين بزرگ مي توانند نقـش  
 .تربيتي براي اطفال داشته باشند

برادر ها نيز مسووليت خاص در برابر تربيت خواهران و مراقب رفتار هاي 
شكيب كه در اواخرسنين سي سالگي قراردارد و در شهـر  .  آنان مي باشند

يـكـي از مـثـال هـاي            )  1، در ضميمه 2ن خ ( كابل زنده گي مي كند 
نامبرده پسر بزرگ و مجرد شكيال بـوده  .  ترسناك را درين زمينه مي باشد

او با والدين و جوانترين خواهرش كـه  .  كه در پوهنتون تحصيل مي نمايد
برادر كوچكترش مشتركاً در يك خانه زنـده گـي      4سال عمر دارد و  17

در .  سه خواهر ديگرش كه نيز از او كوچكتر اند ازدواج كرد انـد   .  مي كند
كاكايش با ماللي خانمش و شش دختر و سه پسر شان نيز   همان حويلي،

پدر شكيب كـارمـنـد    .  اين خانواده ها نسبتاً متمول اند.  زنده گي مي كنند
دولت است و مقدار زمين حاصل خيز هم در ننگرهار و هم در كابل دارند 

تـمـام   .  كاكاي وي نيز كارمند دولـت اسـت    .  و  يك باب دكان نيز دارند
اعضاي اين خانواده بشمول پسران و دختران حد اقل الي صـنـف نـهـم       

خواهران شكيب مانند مادر شـان زمـانـيـكـه          .  مكتب تحصيل كرده اند
مادر شـكـيـب در      .  مجبور بودند تا مكتب را ترك نمايند  عروسي كردند،

 :مورد حقوق كه پسرش باالي دختر هايش دارد چنين مي گويد

پسرم اجازه نمي دهد كه خواهرانش در مكتب يا بيرون از خانه، لـبـاس   
چنـد  .  اگر آنان گپ او را قبول نكنند، آنان را مي زند.  هاي كوتاه بپوشند

روز پيش دخترم در آشپزخانه بوالني پخته مي كرد، وقتيكـه پسـرم از       
پوهنتون آمد به آشپزخانه رفته و يك بوالني گرفت و دخترم فرياد كرده 

با اين عكس العمل شكيب او را با يـك  . و كاسه روغن را بيرون انداخت
كيبل آنقدر زد كه پا ها و دستانش كبود گرديد، من برايش گفتـم كـه     

اگر امروز او بـراي    .  خوب كار كردي، چرا كه با او بي احترامي شده بود
برادرش بي احترامي كند، در آينده زمانيكه به خانه شوهر خود برود بـا    

پسـرم از    .  خانواده خسر خود نيز اين قسم بي احترامي خـواهـد كـرد       
او مي خواهد كه ديگران به او گوش بدهند و .  مشاجره خوشش نمي آيد

 . هر چيزي را كه مي گويد قبول نمايند در غير آن قهر مي گردد

آن روي خشونت هاي خانواده گي،        براي معلومات گزارش بعدي اين اداره كه روي انگيزه هاي تغيير در خانواده ها و خشونت هاي خانواده گي، در مورد رسوم ازدواج و تاثيرات                               18
 .مراجعه فرمائيد
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. همينگونه مثال ديگري از ساحه روستايي باميان بدسـت آمـده اسـت        
او با مادر خـود جـدا از         ).  3ن خ ( مومنه دختر زن دوم جمعه علي است 

آنان يك خانواده نسـبـتـاً    .  جمعه علي و دو زن ديگرش زنده گي مي كند
مـادر  .  حيوانات اهلي و آسيـاب آرد دارنـد        كه زمين زراعتي،.  متمول اند

مومنه كه پسر ندارد برادران اندر مومنه را بعنوان كساني كه نقش آموزنده 
مـي  .   مي بـيـنـد       در برخورد و رفتار مومنه با ديگر اعضاي مرد در خانه،

 :گويد

مثـالً ديـروز     .  او را زدم، چراكه با برادران بزرگتر خود بگو مگو مي كرد
صبح برادر بزرگترش از او خواست تا جورابش را بدوزد اما او با جواب رد 

خودت اين كار را بكن، برو زنت را بگو كه اينـكـار را     ” برايش گفت كه 
موقعيكه شنيدم او با برادر بزرگترش چنين صحبت كرد، لت و   ...  “ . بكند

تو به برادر خود اينطور جواب مي دهي ” كوبش كردم و برايش گفتم كه 
 “و كاري را كه به تو مي گويد انجام نمي دهي؟ 

مـردي از    .  برادران بزرگ نيز حق دارند تا برادران كوچك خود را بزنـنـد  
سال از او      15ساحه روستايي واليت باميان اظهار نموده كه برادرش كه 

او .  بزرگتر است در هنگام طفوليت او را خيلي لت و كوب نـمـوده اسـت     
گفت كه آنكار به نفع خودش بوده است، و از آن كار برادرش سپاسـگـذار   

سال عمر دارد و در ساحـه روسـتـايـي        21به عين شكل نظير كه .  است
گفت كه برادرانش را مي زد تا مطمن باشد كـه    باميان زنده گي مي كند،

وي به .  آنان بدرستي رفتار و به شهرت خانواده گي آنان آسيب نمي رساند
 .آن كار افتخار مي كرد

چون مردان از آوان جواني حق خشونت باالي اطفال در خانواده  را دارنـد  
بلكه زنان فقط حق خشونت باالي اطفال يعني پسران، دختران و نـواسـه   

طوريكه خواهر هـا  .  درين زمينه استثنا نيز موجود است.  هاي خود را دارند
مي توانند خواهران كوچكتر خود را بزنند و به ندرت زنان برادر مي توانند 

 .اطفال يك ديگر خود را تنبيه كنند

درين .  اينكه زنان حق خشونت را دارند اساساً بخاطر مادر بودن شان است
 :رابطه يك زن ميانسال از ساحه روستايي كابل مي گويد

يك مادر حق دارد دختران خود را بزند چراكه آنان را شير داده اما حـق    
 .لت و كوب عروسش را ندارد

يا طوريكه يك زن جوان از واليت باميان گفته است كه مردم زنان را بـه  
 .اتهام لت و كوب دختران خانواده خسر شان، محكوم مي كنند

مردم اينرا بد نمي گويند كه مادر باالي دختر خود قهر شود و يـا او را      
مردم خواهد گفتند كه بسيار كار بدي   بزند، ولي اگر او عروسش را بزند،

و مي گويند كه فالنه كس عروس خود را هر روز لـت و        .  كرده است
 .كوب مي كند

روي اين نظريه كه خشو حق لت و كوب عروسش را نـدارد تـا حـدي          
به همين شكل، اينكه مردم مي گويند كه يك زن    19. مخالفت وجود دارد

حق لت و كوب دختر اندرش را ندارد، به اين معني نيست كه چنين كاري 
 .صورت نمي گيرد

مادر مومنه مي گويد كه او فرزندان انباغش را نمي زند چـونـكـه آنـان         
 :فرزندان خودش نيستند

اگـر        نخير من آنان را نزده ام، چونكه آنان فرزندان كسي ديگري انـد، 
 .بايد در آخرت پاسخگو باشم آنان را بزنم، 

شناخت آسيب هايكه از اثر خشونت بر اطفال   5.4
 وارد مي گردد

در مورد عام بودن خشونت باالي اطفال در مـيـان    باوجود توافق كُلي كه 
افراديكه با آنها صحبت شد، وجود دارد، اين موضوع كه خشونت فزيكـي  

نـتـنـهـا     .  نيز درك شده اسـت   سبب  رسانيدن آسيب به اطفال مي گردد،
آسيب هاي كوتاه  و يا دراز مدت خشونت بدني بر اطفال شناسايي  شـد    
بلكه  تاثيرات خطرناك روحي كه خشونت باالي اطفال مي گذارد، نـيـز     

بـايـد   ”  : طوريكه يك مرد از ساحه روستايي باميان مي گويد.  درك گرديد
اطفال را لت و كوب نمود ولي نه تا حدي كه به مريضي روحي و جسمي 

 .مبتال گردند

مثال هاي روي مواردي از خشونت هاي شديد كه باعث آسيب دايـمـي     
جسمي اطفال گرديده است، حكاياتي است كه والدين بـطـور اتـفـاقـي        
فرزندان خود را در هنگام لت و كوب به كام مرگ كشانده و يـا بـاعـث      

بطور نمونه يك گروپ از مـردان جـوان در       .  معلوليت آنها گرديده است
ساحه شهري كابل داستان را در مورد اينكه چگونه يك پسر از باالي بام 
خانه اش در هنگام فرار از زير لت و كوب پدرش پائين افتاد، حـكـايـت      

به همين شكل مردي در يك بحث با مردان بزرگسال در سـاحـه   .  كردند
وسيله  براي ( روستايي باميان گفته است كه پدري پسر خود را با چارشك 

بخاطر انجام ندادن كار آنچنان زده است كـه پـايـش        ) كوبيدن غله جات
آن مردان مالحظه مي كنند كه چگونه آن   .  بطور وخيم زخمي شده است

.تغيير در خانواده ها مراجعه فرمائيد يجهت حصول معلومات زيادتر در مورد روابط ميان خشو ها و عروس ها به گزارش آينده اين اداره در باره خشونت هاي خانواده گي و انگيزه ها  19  
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پسرش را مجروح و معلول ساخته است، نامبرده اكنون از   مرد به خشونت،
نظر جسمي از اثر همان تنبيه و خشونت، معلول بوده و كار فزيكي كـرده  

 .نمي تواند

. تاثيرات فزيكي اين خشونت ها كه كمتر قابل توجه بوده نيز برجسته شد
در يكي از بحـث هـا يـك زن            بطور نمونه در ساحه روستايي ننگرهار،

بزرگسال براي تيم تحقيق گفت كه چگونه شوهرش پسرش را در زمـان  
او مي گويد كه اكنون پسرش بزرگ شده و   .  طفوليت بر سرش زده است
او همين سردردي پسرش را به خشونتي كـه  .  بطور دايم سردرد مي باشد

شوهرش اكنون از آن عملش  خيلـي  . شوهرش كرده بود  نسبت مي دهد
تاثيرات عاطفي و رواني منفي شكنجه اطفال در بحث هـا    .  متاسف است

درين رابطه مرد بزرگسالي از ساحـه شـهـري      .  نيز مورد بحث بوده است
باميان مي گويد كه او يك مرد جوان را در آن ساحه مي شـنـاسـد كـه       

او مي گويد كه اين مرد در طفوليت بسيار لت خورده است .  است“  ديوانه” 
و معتقد است كه وضعيت فعلي او مربوط به همان شكنجه است، بعـضـي   
ها هم گفته اند كه لت و كوب زياد اطفال سبب مي شود تا آنان نـاقـص   

اصغر كه يك مرد بسيار فقير و كم سواد است، و در يكي از   .  بزرگ شوند
ساحات شهري باميان زنده گي مي كند، گفت كه او فكر مي كند لـت و    

وي بـراي    .  آنان مي گردد“  قوه ادراك” كوب اطفال سبب از دست دادن 
تيم تحقيق گفت كه پدرش او را مي زد و اين لت و كوب او را اجازه نداد 

يك مرد ميانسال بنام محـمـد حسـن داسـتـان          .  تا خوبتر آموزش ببيند
نامبرده سه طفل دارد و گفته است .  شخصي خود را به اين طور بيان نمود

كه به ندرت آنان را مي زند اما طوريكه گفت زماني حوصله اش سر رفت 
او مي گويد كه پس از آن واقـعـه         .  و پسر خود را به شدت به سيلي زد

محمد حسن اكنون تـالش    .  پسرش اعتماد نفسش را از دست داده است
  .تا پسر خود را تشويق نمايد و اعتماد نفسش را  احيا نمايد  مي كند،

دو نفر زنانيكه در ساحه شهري باميان زنده گي مي كنند، دو نظريه بسيار 
جالب و حساسي را در باره آسيب هاي دراز مدتي كه خشـونـت بـاالي        

گُلجان زني جوان كه پنج پسـر و يـك       .  اطفال مي گذارد بيان كرده اند
دختر دارد، در شهر باميان زنده گي مي كند گفت، كه اگر او دختـرش را    
در خانه خودش بزند، بناً در خانه شوهر آينده اش چه اتفاقـي بـاالي او       

و در يك خانـواده    فوزيه كه زن ميانسال و بي تحصيل است.  خواهد افتاد

فقير در همان منطقه كه گُلجان زنده گي مي كند، بودوباش دارد عـيـن     
نامبرده درك مي نمايد كه خشـونـت دراز     .  نكته را بيشتر واضح مي كند

مدت باالي دخترش آسيب گذاشته و او را  قرباني ابدي خشـونـت مـي      
 :سازد

زمانيكه عروسي كند شوهرش نيز او را خواهد   هرگاه من دخترم را بزنم،
من اگر او را بزنم، خواهر شوهرش، خشـو و    .  بناً اينكار خوب نيست.  زد

 .او را خواهند زد و او مظلوم واقع خواهد شد  خسرش

روي    شوهر اين زن، حسن زوار نيز گفته است كه استفاده از خشـونـت،      
او خود در خانوادة كه در آن خشـونـت بـوده        . تربيت اطفال خوب نيست

بـا وجـود     .  است، بزرگ شده و توسط كاكايش زياد شكنجه شده اسـت   
حسن زوار اظهار كـرد كـه       مخالفت هاي بر عليه خشونت باالي اطفال،

زنش اطفال را زياد لت و كوب مي نمايد و خودش پسر خود را سه بار بـه  
. شدت سيلي زده است كه اكنون وي از آن عملش بسيار پشيمان اسـت   

تفاوت بين طرز فكر مردم در رابطه به چگونگي تربيت اطفال و اينكه در   
عمل چه چيز در خانواده ها اتفاق مي افتد، مفصل تر در فصـل بـعـدي        

 .بررسي گرديده است

اين فصل در زمينه اينكه خشونت باالي اطفال يك امر پذيرفـتـه شـده      
مردم خود در مجالس عمومي در رابطه بـه خشـونـت      .  است، بحث نمود

درين فصـل  .  هايكه بر فرزندان شان روا داشته اند، آزادانه صحبت نمودند
نيز ديده شد كه برخورد مردم در برابر تنبيه بدني دختران و پسران شـان    
يكسان است، با اينكه بعضي تفاوت هاي در درك مردم ازينكه دختران يا 

اين فصـل در مـورد       .  پسران بيشتر لت و كوب شوند، وجود داشته است
اينكه چه كسي حق خشونت را در خانواده دارد بحث نموده و بـه ايـن         
نتيجه رسيد كه مرد ها بيشتر حق دارند تا خشن باشند و زنان با خشونـت  

در اخير بـا وجـود رواج         .  فقط مي توانند اطفال خود شان را تنبيه نمايند
روي درك و آگاهي پاسخگويان در     خشونت باالي اطفال در خانواده ها،

ايـن  .  از آسيب هاي انواع خشونت ها نيز بحث شـد   تمام ساحات تحقيق،
درك كه خشونت باالي اطفال آسيب مي رساند بدون شـك نـظـريـات       
متفاوت مردم را در قبال تنبيه بدني اطفال نشان مي دهد كه فصل بعدي 

 .آن را بررسي مي كند
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در حاليكه در فصل گذشته روي انواع خشونت بحث شد، اين فصل روي   
نظريات مردم در خصوص اينكه كدام نوع خشونت قابل پذيرش اسـت و    
،  بخصوص كدام نوع آن براي تربيت و يا تنبيه اطفال قابل قبول مي باشد

مفكوره ها روي اين مسايل از يك شخص تا شخص ديگر و   .  مي پردازد
حتي در پنداشت هاي شخصي افراد مبني برينكه چي شكل از تنبيه براي 

سـن و سـال،       .  اطفال از نظر روحي درست مي باشد، متفاوت مي باشـد 
) شـهـري يـا روسـتـايـي          ( جنسيت، وضع تحصيلي و يا ساحه زنده گي 

ليـكـن در     .  پاسخگويان در طرح نظريات آنان نقش چنداني نداشته است
خصايل افراد و تجارب زنده گي آنان، نقش بارزتري در شـكـل         عوض،

در موارديكه تفـاوت هـاي انـدكـي در           .  بندي اين نظريات داشته است
 .معلومات وجود داشته است، نيز واضح شده است

  نه فقط مفكوره ها و نظريات افراد در مورد خشونت باالي اطفال متفاوت،
مبهم و پيچيده است بلكه اغلباً ميان نظريات و مفكوره هـاي مـردم در       

در حقيقت .  زمان هاي مختلف و رفتار هاي عملي آنان، تفاوت وجود دارد
مردم در بعضي از مواقع مي گويند كه با لت و كوب و خشـونـت بـاالي      
اطفال موافق نيستند ولي پيهم داستان هاي كه چگونه اطفال را لـت و      

درين فصل روي اين تناقضات بـحـث     .  كوب كرده اند، حكايت كرده اند
شده است و عوامل آنرا به منظور آگاهي ازينكه چگونـه نـهـاد هـا بـا            
مداخالت خود ميتوانند اين نوع رفتار ها و اعمال را در برابر تربيت اطفـال  

 . تغيير بدهند، روشن مي سازد

مباحث مردم در زمينه سطح پذيرش تنبيه بدني، در سه دسته تقسيم مـي  
يك دسته مردم گفته اند كه از تنبيه بدني بعنـوان آخـريـن چـاره         .  شود

دسته ديگر مردم معتقد اند كه اينكار از هر جـهـتـي      .  استفاده مي نمايند
قابل پذيرش بوده و دسته سومي هر نوع خشونت باالي اطفال را غـيـر       

اين ديدگاه ها در بخش هاي زير بـررسـي مـي        .  قابل پذيرش مي دانند
گردند و روي نظريات مختلف افراد و عدم شفافيت در اظهارات و عملكرد 

بايد افزود كه كه درين باره ميان اشتراك كـنـنـده      .  شان مكث مي گردد
در عوض مردم با .  گان در بحث ها به ندرت توافق نظر وجود داشته است

شرايط مشابه اقتصادي اجتماعي، تعليمي، نظريات و مفكوره هاي متفاوت 
 . در باره پذيرش تنبيه بدني داشته اند

 تنبيه بدني به عنوان آخرين چاره 6.1
نظريه بسيار معمول كه مردم از طبقات مختلف اقتصادي اجتـمـاعـي، و      

ساحات مختلف درين باره ابراز شد اينست كه تنبيه بدني فقط زمانـيـكـه    
تـعـدادي   .  اخطاريه هاي شفاهي كار آمد نباشد مورد استفاده قرار گـيـرد    

مردان بزرگسال كه در ساحه روستايي كابل مصاحبه شدند دريـن بـاره       
مشخصتر صحبت كرده و گفته اند كه يك طفل بايد دو يا سه بار قبل از   

 .لت و كوب با چوب اخطار داده شود

اگـر  .  ما بايد با آنان صحبت كرده و آنان را نصيحت كنيم تا آگاه شونـد 
بعد از بار سوم به نصيحت ما گوش ندادند آنان را با يك كمربنـد مـي     

 .زنيم اما نه آنقدر كه اعضاي بدن شان را بشكنيم

بعضي ها مانند اين زن جوان از ساحه شهري ننگرهار كه پنج فرزند دارد، 
مي گويند كه نصيحت كردن بهترين روش است ولي اگر اين روش مفيد 

 .نباشد و اطفال بيشتر كار هاي خراب بكنند، بايد با سيلي تربيت گردند

چونكه لـت و كـوب،           فكر مي كنم كه نصيحت بهترين روش است، 
بـهـتـر        آنان كار بدي را انجام دهند،  اگر واقعاً.  اطفال را خرابتر مي كند

. است با سيلي به روي شان بزنيم تا ترسيده و ديگر آنكار را تكرار نكنند
ليكن در عمل بايد نصيحت گردند تا اشتباه خود را درك نمايند، نـبـايـد    

آنها مانند گُل اند اگر زده شوند به صحت و فكر شان آسيـب    آنان را زد،
 .و چيزي را به درستي ياد گرفته نمي توانند. مي رسد

بناً اكثر مردم استدالل مي نمايند كه بايد از خشونت بعنوان آخرين چـاره  
استفاده شود، حتي در موارديكه نظر عموم اين بود كه خشونت تنها بـايـد   

در برابر رفـتـار هـاي      .  زمانيكه نصيحت مفيد واقع نشود، كار گرفته شود
خاص اطفال كه بسيار بد بوده است، توصل به خشونت شديد يگانـه راه    

اعمال زشت جنسي با اينكه درين زميـنـه زيـاد      .  تنبيه آنان تلقي مي شد
بحث نگرديده است، يكي از موارديست كه به نظر بعضي ها، شديد ترين 

زنان بزرگسال از ساحه شهري باميان .  نوع تنبيه براي اطفال استفاده شود
كه در يكي از بحث ها اشتراك داشتند، گفته اند كه تنبيه دختر ها بـطـور   

در صورتيكه با مردان بيگانه ( “  تا نتوانند از جاي شان تكان بخورند” شديد 
درين بحـث  .  امر عادي و قابل پذيرش مي باشد)  صحبت و شوخي نمايند

ها زن ديگري گفت كه مرگ آخرين روش مجازات اطفال در برابر رفتـار  
 . هاي بد شان است

زمانيكه يك پسر كار بدي را با يك دختر بكند، بايد زياد لت و كـوب      
را   هرگاه دختر و يا پسري چنين اشتباهي داشتن روابط جـنـسـي     . شوند

ماما، كاكا و برادران حق دارند آنان را تـوبـيـخ        بكند، پدر و مادر كالن،

 نظريات برخالف واقعيات: 2ديدگاه ها در باره تنبيه بدني .  6
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ما بايد آنان را آنقدر بزنيم تا بميرند، زيرا در چنين وضعي مـرگ    .  نمايند
 .بهتر از زنده ماندن است

در .  بايد گفت كه منظور اين زن، هم پسر ها و هم دختر ها مـي بـاشـد     
حقيقت مردم نتنها نگراني هايشان را در مورد دختر ها كه با انجام يـك    
كار بد كه به خانواده اش شرم آور باشد، در مورد پسران شان نيز عـيـن     

در يك بحث متمركز گروهي كه با زنان بـزرگ  .  موضوع را نشان داده اند
سال ساحه شهري كابل انجام يافت عين نظريات بدين شكل بيان شـده  

 .است

اگر يك دختر با يك مرد ارتباطي داشته باشد و برادرش او را بكشد، امر 
اگر والدينش او را بكشند، نيز قـابـل قـبـول       .  عادي و قابل قبول است

 .است

يك زن در عين گـروپ    .  ولي روي اين نظر مخالفت هاي نيز وجود دارد
اظهار نموده كه خوبتر است تا والدين دختر خود را با همان مـردي كـه       

 .عروسي كنند  دوستش دارد،

 براي تربيت“ خوب”تنبيه بدني به عنوان روش  6.2
ديگر مردان و زناني كه مصاحبه شدند و باور داشتند كه تنبيه بدني تنـهـا   

آنان گفـتـه   .  بعنوان آخرين روش براي تربيت و پرورش اطفال موثر است
اند كه تنبيه بدني روش موثر و قابل قبول براي تربيت اطفال الـبـتـه در      

نظريـه و مـفـكـوره مـرد            .  برابر رفتار هاي مختلف آنها، بوده مي تواند
بزرگسالي در جريان يك بحث در ساحه روستايي ننگرهار، يكي از نمونـه  

 :هاي شديد درين زمينه بوده است

اگر اطفال خود را زمانيكه كوچك بودند لت نمي كرديم، اكـنـون آنـان      
لت و كوب ها بـود    / بركت آن خشونت ها.  داكتر و يا انجينير نمي بودند

 .كه اكنون بعضي از جوانان ما تحصيل كرده اند

قسميكه ذكر شد بعضي ها بدين باور اند كه تنبيه بدني فقط زماني قابـل  
سگرت كشيدن، و   پذيرش بوده كه اطفال به اعمال بسيار بد مانند دزدي،

با اينهم بعضي ها معتقد اند كه اطـفـال را از         .  قمار بازي متوصل شوند
طريق خشونت بايد مجازات كرد، بخصوص زمانيكه شوخي كرده يـا بـا     

جنگ مي كنند و يا كار هاي خانه را به درستي انـجـام   / ديگر اطفال دعوا
 .نمي دهند

اينكه والدين مطمئن شوند كه فرزندان شان مكتب ميروند و زيـاد درس    

كسانيكه خشونت باالي اطفال را يك شكل .  ميخوانند، بسيار اهميت دارد
مناسب تنبيه و مجازات آنان تلقي ميكردند، اينكار را بـخـصـوص بـراي       

مـثـال   .  شوند تا درس بخوانند، موثر ميـدانسـتـنـد    “  تشويق” اينكه اطفال 
بـا پسـرش كـه          ترسناك نحوه برخورد ماه جان با پسر خواهرش و قبالً

مـاه جـان كـه زن          20)  1، ضميمـه    4ن خ ( طفل بوده است، مي باشد 
پدر آن پسر فوت .  بزرگسال است با پسر برادرش يكجا  زنده گي مي كند

در گذشته دو برادر ديگر .  كرده و مادرش با مرد ديگري ازدواج كرده است
اين پسر نيز با ماه جان زنده گي مي كردند اما بنابر رفتار خشونت آمـيـز     

در عين حويلي پسر ماه جان با .  ، آن دو پسر از خانه فرار كرده اند ماه جان
ماه جان خود را  يك زن قوي و مستقل مـي    .  خانمش زنده گي مي كند

داند، كه در زمان جنگ پسر خود را به ايران فرستاده و خودش به تنهايي 
ماه جان در زنده گي خود تلخي هـاي  .  به حيث كارمند دولت كار مي كرد

كه شامل ازدواج ناموفقانه او منحيث زن دوم نيـز    زيادي را چشيده است،
شوهرش به وي اعتنا نكرده و خانم اولي خود را نسبت بـه وي    .  مي شود

دوست داشته است، اين يگانه دليلي است كه ماه جان يك پسر داشـتـه     
ماه جان از خود زمين زراعتي دارد و از محصوالت آن استفاده مـي  .  است
طوريكه در نقل قولي در بخش روش تحقيق در بخش دوم توضيـح  .  كند

. بـد بـوده اسـت           خشونت ماه جان عليه پسر برادرش كامالً.  شده است
همچنان او در برابر پسرش نيز در زمان طفوليتش خشن بـوده اسـت و       
بخاطري به اين يگانه دليلي كه ماه جان از برخورد خطرناكش در بـرابـر     

و .  پسر برادرش ابراز مي كند، اينست تا او را مجبور كند تا درس بخـوانـد  
او همين دليل را كه چرا در برابر پسر خود از خشونت كار مي گرفت نـيـز   

اين نقل قول كه در زير آمده است شدت خشونت را كه .  ابراز داشته است
ماه جان در برابر تنبيه يك طفل شش ساله كه مكتب نمي رفت، توضيح 

 .مي دارد

زمانيكه اطفال به بزرگان خود گوش نمي كنند، بايد بزرگان آنها را لـت  
بخاطريكه بـه    قسميكه من برادر زاده ام را چند روز قبل،.  و كوب نمايند

معلمش برايم پيغام فرستاد كه او دو روز بـه  .  مكتب نرفته بود، لت كردم
من به اين سبب به مكتب رفتم و بـرادر زاده    .  مكتب حاضر نشده است

او   ام را در آنجا ديده و از او پرسيدم كه در آن روز ها در كجا بوده است،
دربرابر پاسخم خاموش ماند و من خط كش را گرفته او را در برابر معلم 

تاوقتيكه خودش اعتراف نمود كه .  و هم صنفي هايش لت و كوب كردم
. در كوچه با ديگر اطفال بازي نموده و به مكتب حاضـر نشـده اسـت       

معلمش ميخواست گريان نمايد و ديگر شاگردان در صـنـف خـامـوش       
خواهرزاده ام را توسط خط كش بـر سـر و       .  بودند و چيزي نمي گفتند

         .آمده است، معرفي گرديده است“ روش تحقيق”ماه جان در يادداشت هاي ساحوي كارمندان كه در بخش   20
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مـطـمـن    .  تا وقتيكه از پيشاني اش خون جاري گرديد.  كمرش مي زدم
هستم كه بايد او را ميزدم بخاطريكه او پس از آن هرگز نمي تـوانسـت   

بعضي اوقات لت و كوب اطفال براي آينده خود آنـهـا،     .  به مكتب نرود
اگر خواهرزاده ام را مي زنم اينكار براي آينـده او مـفـيـد         .  خوب است
نه يك كـارگـر       ميخواهم تا او يك داكتر و يا انجينير شود،.  خواهد بود

  .عادي

و روابط بـيـن     .  تمام بزرگساالن اين خانواده در برابر اطفال خشن هستند
بعضي ازين مسايل در فصـل    .  بد است  عروس و پسرش كامالً  ماه جان،

و باالي داليل خشونـت عـلـيـه       .  هشتم دوباره مورد بحث قرار مي گيرد
. اطفال هنگاميكه آنان از اداره بيرون مي گردند،  بحث صورت مي گيـرد 

اكثر از كسانيكه در رابطه به استفاده از تنبيه بدني در برابر اطفـال نـظـر      
مثبت دارند تاكيد ورزيده اند كه اطفال فقط بايد توسط سيلي و يا چـوب    

در بعضي موارد مشت و لگد زدن  نـيـز قـابـل       .  باريك لت و كوب شوند
قبول مردم بوده است و در بعضي استثنأات لت و كوب توسط كيبل نـيـز   

با وجود اين، نـظـر     .  يك شكل قابل پذيرش براي تنبيه اطفال بوده است
. عموم اين بوده كه اطفال نبايد با اين نوع لت و كوب ها آسيب ببيـنـنـد   

اگرچه در يك مورد ديگر، يك زن جوان در يكي از بحث ها از سـاحـه       
شهري هرات همانند ماه جان فكر مي نمود كه مجروح كردن اطفال جـز  

وي استدالل مي كرد كه اگر پسران نافرماني يـا    .  از تنبيه آنان مي باشد
تعداد ديگري از .  شوخي نمايند، بايد آنقدر لت و كوب شوند تا كبود گردند

  .اشتراك كننده گان در آن بحث با آن نظريه موافق نبوده اند

 

 عدم پذيرش تمام انواع خشونت  6.3
با وجوديكه خشونت باالي اطفال در تمام اين ساحات بطور واضح مـروج  
بود اما تعداد زيادي از كسانيكه مصاحبه شدند و اشتراك كننده گـان در      
مباحث در تمام اين واليات معتقد بودند كه بزرگان خانواده نبايد در برابـر  

و آنان دو دليل را بخـاطـر عـدم      .  اطفال از خشونت و شكنجه كار گيرند
اول ارتباط دارد به موثر بودن تنـبـيـه    :  تائيد تنبيه بدني اطفال ارايه كردند

بدني و دليل دوم نگراني روي اعتراض روحي و اخالقي تنبيه بدني مـي    
 .باشد

چوكات اول در مورد اينكه افراد از ساحات مختلف روستايي و شـهـري       
چگونه تنبيه بدني را اساساً روش موثري در تربيت اطفال نمي پـذيـرنـد،    

اين نظريه توسط مشاهده ها و تجارب شخصـي افـراد     .  توضيح مي دارد
داستان هاي در مورد رفتار هاي بسيار بد اطفال با اينكـه  .  شكل يافته بود

يك زن جوان در كـابـل بـا        .  بسيار لت و كوب شده بودند، داده مي شد
اطفال را انسان خوبتر نمي سازد گفـت كـه       اشاره به اينكه خشونت لزوماً

چگونه برادرشوهرش، پسران او را از زمانيكه شش و يا هفت ساله بودنـد  
يـك  .  لت مي كرد ولي اكنون هر دو پسرش معتاد به مواد مخدر شده اند

اطفال شـان تـوضـيـح         “  زدن، لت و كوب” تعداد افراد تجارب خود را از 
نور بي بـي كـه يـك زن          .  كردند كه خشونت باالي اطفال موثر نيست

ميانسال است و در يك خانه متمول در ساحه شهري هرات زنده گي مي 
او مي گويد كه اطفالش را وقتيكه .  كند، چهار پسر جوان و يك دختر دارد

به ادامه نامبرده افزود كه اطـفـالـش      .  سرو صدا مي نمايند با چوب ميزند
  اما پس از آن بدتر از آنچه كه بودند،.  فقط براي چند لحظه آرام مي باشند

 .شوخي مي كنند

 داليلي كه چرا خشونت كار آمد يا موثر نيست: 1چوكات 

 مرد جوان، ساحه روستايي باميان  -.  اگر او از نصيحت نياموزد از لت و كوب نيز پند نمي گيرد

اگر يك طفل عالقه نداشته باشد تا به مكتب برود ما نمي توانيم او را بزور بـه مـكـتـب       .  فكر مي كنم كه در تمام حاالت مردم اطفال را نصيحت كنند
 مرد بزرگسال، ساحه روستايي كابل -. بفرستيم

امـا اگـر مـادرش او را            .  فكر مي كنم كه اگر يك طفل اشتباهي بكند، مادرش نبايد او را بزند چراكه ممكن است او همان عمل را دوباره انجام دهـد 
 .زن بزرگسال، ساحه روستايي ننگرهار -. نصيحت كند، اطفالش آن كار را دوباره نخواهند كرد

 .مرد ميانسال، ساحه روستايي كابل -. اگر او را به خاطر شكستاندن يك پياله، امروز بزنم، مطمن ام كه روز بعدي ده پياله را مي شكند

اينكار آنان را خرابتر مي كند و باعث ميشود تا آنان بيشتر مقاومت كنند و از قـبـول نـمـودن       .  نخير لت و كوب عمل خوبي نيست، اين خوب كار نيست
  زن بزرگسال، ساحه شهري هرات -.  خوب است كه با آنان با الفاظ خوب صحبت كنيم  نصيحت والدين شان سرپيچي نمايند،
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در يك بحث متمركز گروهي كه مردان جوان از ساحه روستايي باميان در 
آن اشتراك داشتند يكي از آنها داستاني را حكايت كـرد كـه چـگـونـه          
مامايش او را در هنگام استعمال مواد مخدر ديده و با عصبـانـيـت او را        

همان سرزنش او خوب كار كرد، لـت و    ” :  نامبرده گفت كه.  سرزنش كرد
از البالي آن بحث هـا    “  . كوب كردن و سرزنش نمودن بسيار موثر است

ديده مي شد كه تعداد زيادي از اشتراك كننده گان در آن بحث مخـالـف   
گفته هاي آن مرد جوان بودند و برايش گفتند كه اگر مامـايـش در آن       

نصيحت كردن از لت و   ” :  زمان او را مي زد، آنكار او  آنقدر مفيد نمي بود
و اگر او را لت و كوب مي كـرد او حـتـمـاً         “  . كوب كردن مفيد تر است

 “.سرسخت و بدخوي بار مي آمد”

در يك مثال ديگري دليل عدم موثريت لت و كوب اطفال توسط يك زن 
كه چگونه عادي شدن خشـونـت     .  بزرگ از شهر هرات چنين توضيح شد

باالي اطفال در خانواده ها، اجازه نمي دهد تا اطفال به آسانـي بـدانـنـد       
 :كاري را كه كرده اند، اشتباه بوده است، بناً آنكار تاثيرات اندكي دارد

نخير اگر يك طفل از سن دو تا هشت سالگي مورد لت و كـوب قـرار     
. گيرد ديگر هيچ كسي او را مانع شده نمي تواند تا كـاري را نـكـنـد          

بخاطريكه آن طفل موقعيكه بسيار خورد بوده است بسيار لت و كـوب      
شده و اكنون وي از هيچ چيزي هراس ندارد چراكه لت و كوب اطفـال  

بعد از آن، آن طفل به هيچ كس گـوش نـمـي      .  زشت ترين عمل است
 .ما بايد اطفال را ياد بدهيم و آنان را نصيحت نمايم. دهد

نشان مي دهد، مردم در برابر لت و كوب اطفال از    2طوريكه در چوكات 

نظر اخالقي اعتراض دارند اين گفته ها نشان مي دهد كه خشونت باالي 
اطفال سبب غضب خداوند مي گردد، با اطفال نبايد مانند حيوانات برخورد 

بزرگساالن اطفال را درك كرده نمـي تـوانـنـد،        فقط بخاطر اينكه، .  شود
  طوريكه قبالً بـحـث شـد،       .  دليلي براي لت و كوب شان بوده نمي تواند

با   مشكالت ميتوديك در مقايسه معلومات جمع آوري شده از يك واليت،
اما جالب است كه اشتراك كننده گان بحث هاي .  واليت ديگر وجود دارد

متمركز گروهي در ساحه شهري كابل، كه در آن مردان جـوان حضـور       
فقط يـك    .  داشتند، بطور مشخص مخالف خشونت باالي اطفال بوده اند

هرچند با چنيـن  .  تعداد كمي درين گروه با اين نظر عمومي توافق نداشتند
از تنبيه بدني براي اطفال كه درين گروه وجـود داشـتـه          احساسات ضد

است، بنظر مي رسد كه اين مسئله بيشتر از عوامل ديگر اجـتـمـاعـي و       
كـه  .  مردمي به وضعيت مدني و سن و سال اين مردان ارتباط داشته است

سال عمـر   30تا  20اكثراً تمامي مردم درين مباحث متمركز گروهي بين 
به اين منظور احتمال مي رود كه آنان خـود    .  داشته و ازدواج نكرده بودند

را با اطفالي كه باالي شان خشونت مي شد بيشتر همنوا مي دانستند نه با 
 .بزرگاني كه باالي اطفال خشونت مي نمودند

يك زن از ساحه روستايي ننگرهار و يك مرد از ساحه شهري ننگرهار هر 
دو نتنها خود مخالف خشونت باالي اطفال بودند بلكه تالش مي كردند از 

يك دايه در يكي از قريـه هـا در       .  ديگر مردم بخواهند تا آنكار را نكنند
ننگرهار كه بين سي تا چهل سال عمر داشت و پـنـج فـرزنـد دارد و             

ساله پائين تر عمر دارند و از نظر اقتـصـادي در وضـع         16فرزندانش از 
خوبي قرار دارند، براي تيم تحقيق گفت كه او هيچگاه فرزندانش را نمـي  

 داليلي براي نادرست بودن لت و كوب اطفال از نظر اخالقي: 2چوكات 

 )9ن خ . (مجيد يك مرد بزرگسال از ساحه روستايي باميان -. اگر اطفال خود را بزنم، عرش خدا تكان مي خورد

 . زن جوان، ساحه روستايي باميان -لت و كوب آنها را خرابتر مي كند   اطفال حيوان نيستند كه لت و كوب شوند،

. و بعضي اوقات آنان را به شدت لت و كوب ميكنند اما من با اين عمل آنها موافق نيستم.  بسياري از خانواده ها اطفال شانرا با كفش و يا سيلي مي زنند
به اين خاطر والدين آنان را بايد رهنمايي و نصيحت كنند، اگـر    .  چراكه اطفال خورد هستند و نمي دانند كه چي كنند و يا از كدام كار ها خودداري كنند

الي بـا    آنان اشتباه مي كنند بهتر است تا آنان را نصيحت كنيم و اگر نصيحت را قبول نكنند با آنان قهر شويم، لت و كوب خوب نيست و تاثيري بـدي 
 .زن جوان و مجرد، ساحه شهري ننگرهار -.  آنان دارد

فيصد بـاور     100.  آنها را نصيحت كنيم هرگاه اشتباه بكنند، .  به نظر ما بايد اطفال را دوست داشته باشيم، آنان مانند گل اند، ما بايد از آنان مراقبت كنيم
اطريكه بخ دارم كه نصيحت ما را قبول مي كنند، و شما مي  دانيد كه مردم چي فكر ميكنند، آنها به اين فكر اند كه لت و كوب اطفال قابل قبول است،

  زن جوان، ساحه روستايي ننگرهار -. اين معمول است كه مردم اطفال خود را مي زنند. آنها خورد هستند، و ما را درك كرده نمي توانند
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زند، مگر اينكه گاهي آنانرا سيلي زده باشد و فكر مي نمايد كه نصيـحـت    
 :بهترين روش براي تربيت اطفال است

نخير، هرگز، من با لت و كوب اطفال موافق نيستم، بهترين راه نصيحت 
من براي ديگر زنان مي گويم كه اطفال خود را نصـيـحـت        .  مي باشد

آنان ازين طريق به شكل خوبي بزرگ مي شوند، تا در آينده براي .  كنند
 .توسط آنها كشور ما انكشاف خواهد كرد. جامعه خود كار نمايند

عبدالصبور كه اصالً از واليت كنر است و اكنون در شهر جالل آباد زنـده  
ن خ ( گي مي كند، شديداً برخالف هرنوع خشونت باالي اطفال مي باشد 

وي در زمان جنگ مجاهدين و شوروي پوليس بود و بـه شـدت در       ).  5
وي در   .  بمبارد هاي هوايي آنزمان زخمي شده بود و از پاي معلول اسـت 
با اينكـه  .  آن منطقه، وكيل گذر است كه ازين كار هيچ نوع درآمدي ندارد

اين خـانـواده   .  يك مقدار زمين زراعتي دارد  خانواده اش نسبتاً فقير است،
باالي يك دكان يخ فروشي سرمايه گذاري كرده اند كه آن دكان نيز از   

. اكنون آنان به مشكالت اقتصادي و قرض گرفتار انـد .  كار بازمانده است
عبدالصبور بعنوان يك پسر جوان و برادرش مجبور شدند زمانيـكـه پـدر      
شان آنها را ترك كرده بود و با زن ديگرش زنده گي مي كرد و بـا آنـان     
كمك نمي كرد، بيرون رفته كار نمايند، و آنها را با خواهرانـش و مـادر       

وي و   .  شان تنها گذاشت تا خود به مشكالت فايق آيند و زنده گي نمايند
سـالـگـي بـه        11برادرش هر دو به مكتب مي رفتند با اينكه وي تا سن 

. مكتب شامل نشده بود، كه پس از تشويق معلمش به اين كار اقدام كـرد 
 .تمام پسرانش كه واجد شرايط اند به مكتب مي روند

ميان زنان اين خانواده هميشه روي مسايل مختلف منازعه وجود دارد و     
گفته مي شود كه عبدالصبور در برابر هر دو زنش از خشونـت كـار مـي        

قسـمـيـكـه     .  هرچند او شديداً مخالف خشونت باالي اطفال اسـت  21گيرد
 :نامبرده براي تيم تحقيق در خصوص نحوه تربيت اطفالش مي گويد

فكر مي نمايم كه لت و .  من به لسان خود شان با آنان صحبت مي كنم
. در عوض اطفالم را نصيحت مي كنـم .  كوب اطفال كاري خوبي نيست

همچنان دوست ندارم تا ديگر مردم اطفال شان را بزنند چراكه اين كـار  
بـه  .  لت و كوب اطفال فقط سبب خرابي آنها مي گـردد .  فايده اي ندارد

 .اين سبب آنان بايد نصيحت شوند

وي با ارايه اين مثال تالش مي كرد تا به همسايه اش بـيـامـوزانـد كـه        
پسر وي توسط همـسـايـه اش      .  خشونت باالي اطفال عمل نيكو نيست

متاسفانه از معلومات جـمـع شـده        ( بسيار به شدت لت و كوب شده بود 
عـبـدالصـبـور     ).  واضح نيست كه چرا آن همسايه پسر او را لت كرده بـود 

در    22. گفت كه او نخواست بخاطر اطفال، با همسايه اش دعـوا نـمـايـد      
عوض وي توضيح كرد كه چگونه به شكل غير مستقيم همسايه خـود را    

 .معتقد ساخت كه لت و كوب اطفال عمل زشت است

صبرينا كه زن دوم عبدالصبور است نيز تاكيداً گفته است كه شـوهـرش     
 :وي براي تيم تحقيق گفت. جداً برخالف هرنوع خشونت در خانواده است

اگر بفـهـمـد    .  او هيچگاه اطفال را حتي با گُل هم نمي زند!  نخير، هرگز
او هيچگاه اطفال را .  مرا خواهد زد.  كه من اطفال را لت و كوب كرده ام

 .نمي زند

مانند بسياري مردم كه مخالف استفاده از خشونت باالي اطفـال بـودنـد      
گفت كه شـوهـرش     )  خانم اولي اش( يكي از اعضاي خانواده عبدالصبور، 

او گفت كـه  .  فرزندان خود را حد اقل در يك مورد لت و كوب كرده است
تـوشـلـه    ” خشويش براي عبدالصبور گفت كه اطفال هر دو زنش بخاطر 

باالي يكديگر خود قسم ياد كرده اند، كه عبدالصبور با شنيدن آن،  “ بازي
چنين نا همـاهـنـگـي مـيـان         .  فرزندان خود را با سيلي لت و كوب نمود

نظريات مردم روي درست و يا نادرست بودن خشونت باالي اطـفـال و       
اينكه عمالً چگونه عمل مي نمايند در بخش هاي زير زيـادتـر بـحـث         

 .گرديده است

 عدم موافقت در ميان خانواده ها  6.4
بطور واضح هيچ كدام از اعضاي عين خانواده باالي بهترين روش بـراي  
. تربيت اطفال و مناسب بودن استفاده از تنبيه بدني موافقت نداشتـه انـد    

اين بخش روي عدم موافقت ها البته در بعضي از خانواده هـا، را مـورد       
روي عدم توافق مردان كه مخالف   در دو مثال اول،.  بررسي قرار مي دهد

خشونت اند و زنان آن خانواده كه فكر مي كنند لت و كوب براي تربيـت  
ديگر بحث مـي      بعداً دو مثال.  شده است  فرزندان شان الزم است، بحث

در .  شود كه در آن زنان در خانواده مخالف تنبيه و شكنجه اطـفـال انـد       
اخير، دو مثال ديگر ارايه مي شود كه مردان در يك خانـواده مـخـالـف       

در پهلوي بررسي اختالفات عمده در .  چگونگي تربيت اطفال شان هستند
طرز برخورد مردم در رابطه به تربيت اطفال و درست و يا نادرست بـودن    
تنبيه بدني درين بخش توضيح مي شود كه داليل خشونت، نسـبـت بـه      

 .استدر گزارش تركيبي اين اداره تحت نام خشونتهاي خانواده گي و انگيزه هاي تغيير در خانواده ها كه بعداً نشر ميشود مفصل تر بحث گرديده انگيزه هاي تغيير درين خانواده ها   21
  .عموميت داشته استاً تحقيق ديگر اين اداره روي قوانين عرفي نشان مي دهد كه منازعه ميان همسايه ها و يا خانواده هاي بزرگ، باالثر دعوا ميان اطفال، غالبيافته هاي اين   22
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بحث هاي دايمي مردم كه خشونت بخاطر وضع تعليمي و اقـتـصـادي        
 .معمول است، بسيار پيچيده تر مي باشد

طوريكه در بخش قبلي بحث شد، عبدالصبور شديداً مخـالـف خشـونـت       
اما زن اولش يعني رحيمه باور دارد كه اطفال بايد بـا    .  باالي اطفال است
سرپايي لت و كوب شوند البته در صورتيكه از انـجـام       / سيلي و يا چبلي

او گفته است كه خـودش  .  كاري كه براي شان گفته شده، سرپيچي كنند
طوريكه گفته هاي زير نشان مي دهـد  .  اطفال را ناسزا گفته و مي ترساند

صبرينا خانـم  .  او بطور واضح اطفال خود را بشكل بد لت و كوب مي كند
دومي عبدالصبور، در جريان مصاحبه در باره برخوردش با اطفال چـيـزي     
نگفت، در عوض در مورد لت و كوب خودش توسط شوهرش و جنگ هـا  
و منازعات او با انباغ اش و روابط شكننده ميان خـودش و خشـويـش،        

با اينكه او روي اين مسئله بحث نكرده، عبدالصـبـور   .  صحبت كرده است
سرپايي، چوب و هر آنچـه  / اظهار داشت كه هر دو زنش اطفال را با چبلي
 . كه در دست شان برسد، لت و كوب مي نمايند

بشكل طعنه آميز عبدالصبور و هر دو زنش اظهار نموده اند كـه دلـيـل        
عمده اي كه او زنانش را زده است، اينست كه اگر آنان فرزندان خـود را    

اظهارات رحيمه اين را چنين واضـح    .  بزنند، آنان را لت و كوب مي نمايد
 :مي سازد

من يكي از فرزندانم لت كـردم كـه       .  بلي اينكار فقط يكبار اتفاق افتاد
پس از آن پدرش بااليم قهر شـد و از مـن         .  كمرش كبود گرديده بود

پدرش دوسـت نـدارد     .  خواست تا ديگر اطفال را آنقدر لت و كوب نكنم
يكبار دخترم اشتبـاهـي   .  و يا به آنان ناسزا بگوئيم.  كه ما اطفال را بزنيم

شوهرم مـرا  !  كرده بود و برايش ناسزا گفتم، برايش گفتم كه برو و بمير
 .با سيلي زد و اخطار داد كه اين نوع الفاظ بد را استفاده نكنم

عبدالصبور نيز تائيد نمود كه يگانه مورديكه او و زنانش با هم  منازعه مي 
 .كنند، روي مسايل فرزندان آنان است

. درين زمينه بين عبدالصبور و منصور برادرش نيز موافقت وجـود نـدارد      
منصور مانند بسياري مردم باور دارد كه اگر اطفال نصيـحـت را قـبـول         

او تائيد كـرد كـه     .  سرپايي سرزنش گردند/ نكنند، بايد با سيلي و يا چبلي
زنش نيز عين برخورد را كه او در برابر تربيت اطفال استفاده مـي كـنـد،      

 .دارد

مثال ديگر خانواده اي است كه در ساحه روستايي باميان زنده گـي مـي     
كنند و شوهر و زن اين خانواده در زمينه نحوه تربيت اطفال شان، با هـم  

گُـل  .  اين خانواده بسيار كوچكتر از خانواده عبدالصبور اسـت .  توافق ندارند

سـال     1و  5با شوهرش نوروز و دو دخترش كه هركدام )  6.  خ.  ن( بخت 
عمر دارند و يك پسر شان كه سه ساله است با خشوي خود يكجا زنـده    

نوروز از طريق كار هاي روزمره تدريس اطفال در مسجد و   .  گي مي كند
اين خـانـواده دو رأس         .  بعضي اوقات كار در وركشاپ برق، درآمد دارد

. مركب نيز دارند و خانه اي كه در آن زنده گي مي كنند، از خود آنهاسـت 
گُل بخت اطفال كوچـكـش را     .  زمين حاصل خيز و حيوانات اهلي ندارند

طوريكه گفته شده اينكار را هم خودش و هم خشويش انجام مي .  مي زند
خشويش گفت كه نوروز خبر ندارد كه تا چه حد زنش اطفال را مي .  دهند
طوريكه گُل بخت گفت شوهرش يك نظر بسيار متفاوت دارد و فكر .  زند

  :مي كند كه اطفال كوچك، نبايد لت و كوب شوند

اگر اطفال شوخي مي كنند او براي آنان نـمـي   .  شوهرم بسيار صبر دارد
برايش مي گويم كه او عادت اطفال را خراب مـي    .  گويد كه آرام گيرند

به وي گفتم كه او با اينكارش واقعاً طرز رفتار آنان را خرابتر مـي    .  كند
شوهرم مي گويد كـه    .  چراكه او براي اطفال هيچ چيز نمي گويد.  سازد

او پسر .  آنان طفل اند، و تو نمي تواني آنان را با لت و كوب آرام بسازي
طوريكه شما خود شاهد هستيد، پسـرم    .  و دخترش را هيچ گاه نمي زند

 .پدرش را مي خواهد

و واضـحـاً     .  نوروز در آوان طفوليت توسط پدر شديداً لت و كوب شده بود
 .همين مسئله او را وا مي دارد تا باالي اطفال خشونت نكند

ماللي خانم كاكاي شكيب، كه اين خانواده قبالً زنده گي آنها ذكر شـد،    
دختر خود تحميل / از خشونت كه شكيب و مادرش باالي خواهر)  2ن خ ( 

او فكر مي نمايد كه فقط مي تواند مداخله نمايد و   .  مي كند، رنج مي برد
قسميكه اين نقل قول واضح مـي  .  تا حد كمي به دختر ايورش كمك كند

 :سازد

از .  مادرش در خانه نـبـود  .  چندي قبل خواهر شكيب خواست حمام برود
او پرسيدم كه اگر او در خانه تنهاست، مي توانم پسر خوردم را همرايش 

ليكن او گفت كه ضرورت به همراهـي پسـرم     .  تا نزديك حمام بفرستم
او يك پيراهن آستين كوتاه، و پتـلـون   .  ندارد و مي تواند به تنهايي برود

او را با آن لباس هايش ديـد  )  برادرش( در وسط راه شكيب .  پوشيده بود
و او را به خانه آورده و او را با مشت و لگد لت و كوب مي نمود در آن   

دختر ايورم را بـه اتـاق     .  هنگام من مداخله كرده و شكيب را مانع شدم
وقتيكه شام شد و مادرش خانه آمد و ازيـنـكـار      ...  بردم، او گريه ميكرد

به فكر مـن    .  اطالع يافت، او نيز دختر خود را با كفش لت و كوب كرد
در آن .  بسيار بد است تا يك دختر جوان را به اين شكل لت و كوب كرد

زمان هيچ كاري نكردم چراكه نمي خواستم به كار هـاي شـخـصـي         
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اما وقتيكه او نباشد، اينكار را مي كنم چراكه دختـر  .  شكيال مداخله كنم
ايورم را، مانند دخترانم بسيار دوست دارم، من شكيب را از لت و كـوب    

 .او مانع شدم، اما زن برادرم را نمي توانم از زدن دخترش مانع شوم

بايد گفت كه به عقيده ماللي برخورد اطفالش بهتر از بـرخـورد اطـفـال       
شكيال است، چراكه زن ايورش و پسر بزرگ آنان شكيب، دختر ايورش را 

ماللي باور دارد كـه      .  بخاطر نپوشيدن لباس مناسب لت و كوب مينمايد
 .اطفال آنها گرديده است“ بد رفتاري”خشونت در خانواده برادرش سبب 

سال عمر داشته و در يك خانواده بزرگ ساحه روستـايـي    60يك زن كه 
واليت ننگرهار زنده گي مي كند، احساسش را در موقعيكه انباغ جوانـش  

 :فرزندان خود را مي زند، چنين حكايت مي كند

بسياري از   .  نهايت غمگين مي شوم زمانيكه مردم اطفال خود را ميزنند، 
مردم اين كار را مي كنند، اما به نظر من نصيحت كردن خيلي بـهـتـر      

شب گذشتـه او    .  من آنان را نمي زنم اما مرغلري اطفال را ميزند.  است
 .پسرش را لت كرد و من تمام شب را ناراحت بودم

مثالهاي اخير روشن مي سازد كه چگونه مردم در هنگام خشونت بـاالي    
و در مداخلـه  .  اطفال، از نظر روحي و عاطفي ناراحت و غمگين مي گردند

و يا جلوگيري ازين خشونت ها در داخل خانواده هاي شان احساس كمي 
 .و ضعف مي كنند

سال عمر دارد و تحصيـل كـرده اسـت، در           20آمنه كه تقريباً بيش از 
. جريان بحث متمركز گروهي داستان يكي از خويشاوندانش را بيان نمـود 

آن داستان نشان مي دهد كه چگونه اعضاي خانواده ها نظرات مختـلـف   
و هـمـچـنـان آن         .  دارند و رفتار هاي شان در برابر اطفال متفاوت است

داستان نشان مي دهد كه چطور خاله ها، عمه ها، كاكاها، مـامـاهـا، از        
آن داستـان  .  خواهر زاده ها برادر زاده هاي شان دفاع و حمايت مي نمايند

نيز نشان مي دهد كه چگونه سرافكنده گي در جامعه گاهي بـه عـنـوان      
  .وسيله محافظت اطفال، استفاده شده مي تواند

يكي از خـويشـاونـدان        .  براي شما داستان ديگري را حكايت مي كنم
سال عمر داشـتـه و      11خواهرم قاري است، او يك برادر زاده دارد كه 

. پدرش فوت نموده است و مادرش با برادر شوهرش ازدواج نموده اسـت 
. در يكي از روز ها آن قاري در خانه بود و برادر زاده اش در مـدرسـه        

معلم برادرزاده اش برايش گفت من با قاري يعني كاكايت صحبت كرده 
كاكايت برايم گفت تا تو را بـه      .  من يك جلد قرآن شريف نياز دارم. ام

بعد از چند دقيقه آن پسـر    .  خانه بفرستم تا قرآن شريف را برايم بياوري
زمانيكه به خانـه رسـيـد،      .  رفت تا از نزد كاكايش قرآن شريف را بيارود

. كاكايش در خانه نبود، و او قرآن شريف را گرفته براي معلـمـش آورد    
هنگاميكه كاكايش خبر شد كه او قرآن را به معلمش داده است، بسيـار  
خشمگين گرديد و او را با كيبل بسيار لت و كوب كرد كـه حـتـي از          

آن پسر رفت و كمرش را به پدر اندرش نشـان  .  كمرش خون جاري شد
اين بـه مـن مـربـوط         ” :  پدرش بدون كدام توجه اي برايش گفت.  داد

بعداً آن پسرك نزد كـاكـاي   “  . نيست، با اين مشكالت خودت مقابله كن
ببين كه كاكـايـم   ” :  ديگرش رفته و كمر خود را برايش نشان داده گفت

وقتيكه به پدر اندرم شكايت كردم او مرا از پـيـش   .  چگونه مرا زده است
با شـنـيـدن آن،        “  . خود رانده و گفت كه اين مشكل به وي ربط ندارد

كاكايش برادرزاده خود را گرفته و به بازار رفت و براي تمام مردم گفـت  
لطفاً به مدرسه نرويد چراكه برادرم در آنجا درس مي دهد، اگر شما ” كه 

فرزندان خود را به آن مدرسه بفرستيد، آنانرا همانند برادر زاده من لت و 
هـمـه   !  مـي دانـيـد     .  و بعداً آن پسر را به خانه آورد  .  كوب خواهند كرد

اعضاي اين خانواده براي آن پسر اشك ريختند، بخصوص من بـرايـش   
 .زياد گريه كردم

اين مثال ها روشن مي سازد كه چگونه اعضاي خانواده ها با اينكه از نظر 
اقتصادي، تحصيلي و تعداد با هم شباهت هاي دارند، ولي روي تـنـبـيـه     

درين مثال ها نيز واضح .  بدني اطفال، نظريات و رفتار هاي متفاوت دارند
شده البته تا جاييكه امكان داشته، با اينكه در چوكات نورم هاي اجتماعي 
رابطه ميان والدين و فرزندان شان رابطه خصوصي و افراد بيرونـي حـق     
  مداخله را ندارند، اما ديده شده كه اعضاي ديگر خانواده ها از قبيل كاكـا، 

ماما و عمه زمانيكه اطفال مورد خشونت قرار مي گيرنـد، از آنـان         خاله،
در مثال اخير، با اينكه بطور واضح هـيـچ     .  حمايت و پشتيباني مي نمايند

چيزي در مورد روابط ميان كاكا هاي آن پسر واضح نيست، ولي به نـظـر   
مي رسد كه يكي از آنان عالقه مند است تا آن مشكل خانواده گي خـود    
را به معرض عموم مردم بيان دارد و بدان شكل از برادرزاده اش و ديگـر  

  .اطفال در برابر خشونت، دفاع و حمايت نمايد

 تضاد ها و مناقشات در داخل خانواده ها  6.5

اين پديده يعني اينكه به نظر اكثر مردم هر شكل از خشـونـت بـاالي          
اطفال، درست نيست و در عين حال اظهارت حد اقل يكـي از اعضـاي       
خانواده ها مبني برينكه عمالً آنان اطفال را سرزنش مي نمايند، و يـا در    
گذشته آنان را لت و كوب كرده اند، در سراسر اين تحقق عموميت داشته 

آنچه كه عموميت داشته است اين است كه مردم خود اظهـار مـي     .  است
نمودند كه خشونت باالي اطفال اشتباه است و به تعقيب آن، داسـتـان       

 .هاي را بيان ميكردند كه چگونه خود، اطفال را سرزنش نموده اند
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شكيب كه قبالً معرفي شد، نتنها در برابر خواهر جوانش برخـورد  :  بطور مثال
شديداً خشن دارد ولي آزادانه نيز اعتراف ميكند كه برادران كوچك خـود را    

نامبرده در جريان يكي از بحث ها، ميگويد كه   لت و كوب ميكند، و برعكس
 :مخالف خشونت باالي اطفال است

. ولي من با او موافق نيستم، فكر ميكنم كه بايد با اطفال مهربان باشيـم 
بهتر است .  لت و كوب آنها كار خوب نيست و به صحت آنان مضر است

اگر ما اطفال را دوست .  كه با آنان صحبت كرده و آنانرا نصيحت نمائيم
داشته باشيم و با آنان مهربان باشيم، اطفال با ما نزديك بوده و دوستانه 

و اگر با آنان دوستي نكنيم و مهربان نباشيم، ايـنـكـار      .  برخورد ميكنند
 .به نظرم هيچگاه اطفال را تنبيه نكنيم. روي آينده آنها تاثير بد ميگذارد

بايد افزود، آنچه كه شكيب اظهار نمود با آنچه كه ديگران در آن گـروپ        
قسميكه مـردي  .  موافق نبوده است  گفتند، با وجوديكه آن نظر اكثريت بوده،

پيشتر از آن گفته بود كه فكر مي كند كه .  كه در برابر آنان صحبت مي كرد
و او هميشه اطفالش را ازين .  لت و كوب اطفال براي تربيت آنان خوب است

پسراش را جداً حمـايـت     با اينكه شكيال مادر شكيب،.  طريق تربيه مي نمايد
بعداً در عين بحث استـدالل    كرده و او را حق مي دهد تا خواهرانش را بزند،

كرد كه خشونت باالي اطفال در داخل خانواده كار درستي نيست و نـبـايـد      
 :باالي اطفال خشونت صورت گيرد

نخير، فكر ميكنم كه اينكار خوب نيست، چراكه اطفال با گفتن و نشـان  
 .دادن مي فهمند

دوباره شكيال با آساني با آنچه كه ديگران در گروپ گفته بودند، موافق نبوده 
است، و در واقع براي پاسخ براي زني كه باالي نواسه هايش، هنگـامـيـكـه     

 .خود را كثيف مي نمايند، به شدت خشونت مي نمود، ابراز نظر نموده است

نظريات قطعي مردم با آنچه كه در عمل، مانند مثال هاي شكيب و شكيال و 
عبدالصبور، انجام ميدهند اين خود نشان مي دهد كه منازعات شخصي بـه    

روي .  شك و ترديد تا يك حد زيادي در خصوص تربيت اطفال وجـود دارد   
  .اين مسئله در فصل بعدي بحث شده است

آنچه كه واضح است نظريات قطعي مردم در جريان مصاحبه ها و بـحـث       
بطور نمونه زن كه در جريان يـكـي     .  هاي متمركز گروهي تغيير يافته است

سـال     40    ازين بحث ها در ساحه شهري هرات كه در آن تمام زنان حدوداً
. عمر داشتند گفته است كه او خشونت باالي اطفال را محكوم مـي كـنـد       

 :نامبرده واضح كرد كه منظور او تمام انواع خشونت مي باشد

ولـي بـراي     .  يك مادر نبايد از روش هاي خشونت آميز استفاده كـنـد    

دخترش بايد بگويد كاري را كه كرده خوب نبوده است و بهتر است تـا    
لت و كوب اطفال و يا فحش گفتن به آنـان در    .  آنرا دوباره انجام ندهد

يك مادر نبايد با دخترش سرسـخـتـانـه     .  واقع خشونت باالي آنان است
اگر دخترش كار بدي را كرده باشد، برايش به آرامي بگويـد  .  رفتار نمايد

 .كه آن كار اشتباه بوده و بهتر است كه آن را دوباره انجام ندهد

 :ليكن كمي پس از آن، آن زن اين نظر متفاوت را اظهار نمود

اطفالي كه دو تا هشت سال عمر دارند و به آساني غذا خورده نميتواننـد  
و ظروف و صفره را برهم ميزنند بايد سرزنش شوند تا دست راسـت و      

. يك طفل نبايد هميشه بخاطر چيزي زده شـود     .  چپ خود را بشناسند
 .ولي هفته يكبار و الي مدت هشت سال زير سرزنش قرار داشته باشد

، نوريه كه يك زن جوان است و با سه طفلش در خانواده اي  در مثال ديگري
متمول در ساحه روستايي هرات زنده گي مي كند، توضيح مي دارد كه   نسبتاً

دعوا مي نمايند و يـا    / او و شوهرش اطفال خود را زمانيكه شوخي و يا جنگ
او استدالل كرد كه .  لت و كوب مي كنند  در داخل خانه خرابكاري مي كنند،

اندكي پس از آن نامبرده بـه    .  در بعضي مواقع لت و كوب آنان الزمي است
توصيف نمودن خواهر زاده اش كه در همان حويلي زنده گي مي كند و بـه    

تنهـا بـا     .  سن و سال او بود و فرزندانش را لت و كوب نمي كرد، مي پردازد
ستختگيري او مي توانست فرزندان خود را كنترول نمايد، و مورد احترام آنان 

 .باشد

طوريكه مثال هاي باال نشان مي دهد در باره روش هاي خوب براي تربيت 
اطفال وضاحت وجود نداشته و تفاوت هاي زيادي ميان نظريات مردم دريـن  

با اطفال چگونه برخورد مي كنند، وجود دارد و نـيـز ايـن        باره و اينكه عمًال
مثالها نشان مي دهد كه تالش از طرف اعضاي خانواده ها براي جلوگيري از 

اكثراً، ولي نه تمام مردم گفـتـه انـد كـه         .  خشونت باالي اطفال وجود دارد
خشونت باالي اطفال در مجموع عمل غلطي است مگر فـقـط در حـاالت        
بسيار شديد و يا منحيث آخرين چاره قابل پذيرش بوده مـي تـوانـد؛ ولـي         

به عين شكل، اما در يك سـطـح     .  عملكرد آنان برخالف نظريات آنها است
كُلي تر نظريات مردم كه در بحث هاي گروهي و مصاحبه هـاي انـفـرادي      
بيان شده به طور عموم خشونت باالي اطفال و استفاده از تنبيه بـدنـي در       

اما در عين حال مردم گفته انـد    .  برابر آنان را يك كار منفي تلقي مي دارند
بيان اظهـارات مـردم از       .  كه خشونت باالي اطفال بسيار معمول بوده است

ناخوشنودي شان در برابر خشونت باالي اطفال كمك مي نمايد تا بـر ايـن     
دو فصل بعدي روي داليل . عمل كه بطور عام پذيرفته شده است، غالب آمد

تفاوت ها ميان نظريات مردم و آنچه كه در عمل اتفاق مي افتد، بحث مـي    
 .نمايد
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تنبيه بدني اطفال با وجود آگاهي گسترده از نادرست بودن و پيامد هـاي    
. منفي و ناموثر آن، بصورت گسترده در ميان خانواده ها مشاهده مي شـود 

اين فصل روي دو دليل عمده و مرتبط كه سبب ادامه اين خشونـت هـا     
ترس والدين از آينده فرزندان شان و دوم ايـن    :  ميگردد، بحث مي نمايد

. عقيده كه اطفال بايد از بزرگان بترسند تا رفتار و كردار شان خوب گـردد 
والدين به شدت مي ترسند كه مبادا اطفال آنها اشخاص خوب و مـفـيـد      

مثالً، براي تمام والدين كه تيم تحقيق با آنان صحبت نمود، .  تربيه نشوند
اينكه فرزندان شان خوب درس بخوانند و تحصيالت عالي كسب نماينـد،  

از آنجائيكه خشونت منحيث نخسـتـيـن    .  مهمترين نگراني آنها بوده است
روش براي تربيت و پرورش اطفال استفاده مي شد، اكثر از بـزرگـان و       
اعضاي خانواده مي ترسيدند كه تنبيه بدني ممكن فرزندان آنان را به راه   
درست رهنمايي نخواهد كرد و روي رفتار آنها تاثير بدي مـي گـذارد، و       

اكثراً براي تيم تحقيق گفته اند .  احتماالً به شخصيت هاي خوبي بار نيايند
در كنـار آن، ايـن       .  براي اينكه اطفال خوب تربيه شوند، بايد بترسند  كه

مفكوره مروج است كه هرگاه اطفال به شدت تنبيه شوند آنان هرگز آنـرا    
 .خود را تكرار نخواهند كرد“ رفتار بد”  فراموش نمي كنند بناً

برخالف واضحاً مشاهده شده كه اكثر والدين نمي خواهند باالي فرزندان 
اين احسـاس  . ( خود خشونت نمايند و يا غالباً بعد از آن افسوس خورده اند

نتنها در هنگام تنبيه بدني و يا خشونت كنترول شده مي شـود لـيـكـن         
خشونتي كه از روي قهر، فشار هاي روحي و يا عصبانيت بـزرگـان بـر        
اطفال تحميل مي شود نيز ارتباط مي گيرد كه اين نوع خشونت در فصل 

بخش دوم اين فصل در بـاره روش        .)  هشتم بيشتر بحث گرديده است
هاي جايگزين كه والدين براي تربيت و پـرورش اطـفـال شـان در               

در اخير فصـل  .  بحث مي كند)  البته نه بصورت فعاالنه( جستجوي آن اند، 
روش هاي جايگزين و عمده كه بعضي از پاسخگويان بيان داشته انـد و    

 .ممكن عالقمند آموختن آن باشند، معرفي شده اند

 نگهداري اطفال در ترس  7.1
، فقط مثال هاي است كه مردان و زنـان  3نقل قول هاي زير در چوكات 

از هر چهار واليت در باره صحبت كرده اند كه چگونـه مـي خـواهـنـد          
 .فرزندان شان از آنان بترسند

از معلومات جمع شده چنين بر مي آيد كه نگهداري اطفال در ترس يگانه 
مـرد  :     بطور مثـال .  روش تلقي شده است كه آنها رفتار خوب داشته باشند

جوان در جريان بحث در ننگرهار به افتخار به تيم تحقيق مي گفت كه او 
اين بـدان  .  فرزندان اش را به شدت تنبيه مي نمايد تا هميشه از او بترسند

معني است هنگاميكه او در خانه داخل مي شود، اطفال از او ترسـيـده و     
وي به اين وضع در خانواده اش افتخار مي ورزد .  خاموش مي گردند  فوراً

 . و باور دارد كه عمل درستي را براي فرزندان اش انجام مي دهد

اكثراً آنانيكه گفته اند كه نمي خواهند باالي فرزندان شان خشونت نمايند 
و يا فقط گاهي و آنهم تا حد كمي اطفال شانرا ميزده اند، هنوز در باره راه 
هاي كه بتوانند اطفال خود را در خوف و هراس نگهداري كنند، صحبـت  

در يكي از بحث هاي كه ديگر مـردان      مردي جواني كه:  مثالً.  نموده اند
نيز در آن حضور داشتند، سوال كرد كه اگر پدر ها اجـازه  )  ننگرهار( جوان 

. لت و كوب فرزندان خود را نداشته باشند، پس اطفال را چگونه بترساننـد 
در جريان ديگر مباحث، نظريات از قبيل اينكه باالي اطفال نبايد خشونت 
شود، و در عوض بايد ترسانده شوند و اينكه لت و كوب بهتـريـن روش     

  .براي ترسانيدن آنان است، بيان گرديده است

پاسخگويان به ندرت به اين باور بودند كه اطفال هميشه در حالت تـرس  
ن ( يكي از محدود كسانيكه به اين عقيده بود سمندر است . قرار داده شوند

مـادر بـيـوه،        ، مردي كه تقريباً سي سال عمر دارد و با شش فرزند،) 7خ 
برادر متاهل با خانم و سه فرزندش، و يك برادرش كه مجرد است، زنـد    

در وضـع خـوب       )  خانواده سمندر( طوريكه خود ميگويد، آنان . گي ميكند
تعليم و تربيه براي سمندر اهميت زيـاد دارد چـون       .  اقتصادي قرار دارند

خودش نتوانسته است به مكتب برود زيرا در موقع طفوليت در قريه آنـهـا   
او بخاطر تشويق فرزندان خود جهت رفتن به مكتـب،  .  مكتب نبوده است

 :روش هاي ديگري را چنين توضيح ميدارد

هميشه براي فرزندان خود و برادرم ميگويم تا درسهاي شان را آموختـه  
آنها را نصحيت ميكنم تا وقت خود را ضايع نسـازنـد و     .  و مكتب بروند

زيرا اگر آنان درس نخوانند و   .  و كتابچه تهيه مي كنم  براي شان كتاب
وقتيكه .  تحصيل نكنند، كارگر خواهند شد كه از آن كار فايده اي نيست
آنـهـا   .  شوخي كنند آنها را مي فهمانم تا بي ادبي نكنند و خاموش باشند

خاموش بـاشـنـد    ” را هرگز از خود نمي ترسانم، و آنان را با گفتن اينكه 
به آنها چـيـز   .  نمي ترسانم  “ ورنه پشك يا سگ آمده و آنها را مي خورد

بعضي مرد ها مانع بي ادبي فرزندان خـود نـمـي      .  هاي خوب مياموزانم
من از آنها در باره دروس شان سوال مي نمايم براي شـان مـي     .  شوند

 “.درس هاي خود را بخوانند و بچه هاي خوبي باشند”گويم 
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. سمندر غالباً در برابر خشونت باالي اطفال و يا زنان، اعتراض كرده است
چراكه او خود در هنگام طفوليت شاهد بوده كه چگونه پدرش بي رحمانـه  

بـا     23. باالي مادرش ظلم مي كرد و او سعي مي كرد تا مانع پدرش شود
آنهم در يك نقطه از صحبت هاي خود گفت اطفال را زمانيكه به سنـيـن   

 .سالگي مي رسند، مي توان با سيلي تنيه كرد 13و  12

 ترس والدين  7.2
طوريكه در فصل چهارم بحث شد، و جاي تعجب هم نيـسـت، والـديـن       
عميقاً براي آينده و تحصيالت فرزندان خود نگران بوده اند تا باشد آنـهـا   
افراد مسوول و مفيد براي خانواده خود و در سطح وسيعتر براي جـامـعـه    

گرچه اكثر مردم اظهار كرده اند كه امـروزه    .  خود، تربيت و پرورش يابند
اطفال فرصت ها و سهولت هاي بيشتري نسبت به زمان طفوليـت خـود     
آنها، در اختيار دارند، بايد گفت كه تاثيرات بدي اجتماعي نيز درين زمـان  

والدين فقط از رفتار و كردار بد اطفال شـان در    .  در برابر اطفال قرار دارد
هر سن و سال كه باشند، يا اينكه به مكتب نروند و يا با اطفال همسـايـه   
دعوا نمايند، و يا در خانه نافرماني يا شوخي نمايند نمي ترسند، بلكه آنهـا  
ازين در هراس اند كه مبادا فرزندان شان دزد، شرابي، قمار باز، تـريـاكـي    

بنابرين ترس والدين ازينكه اگر اطفال خوب تربيت نشوند و اينكه .  نشوند
 .بعداً به آنها چي چيز اتفاق مي افتد، نهايت جدي و شديد بوده است

درين مورد نمونه روشن اينست كه مردم از آينده دختران شان در خانواده 
زنان دليل لت و كوب دختران خود را گفته اند كه آنان .  شوهر، مي ترسند

مي ترسند كه مبادا دختران شان كار هاي خانه را بخوبي ياد نگيـرنـد و     

پس ازينكه ازدواج مي كنند در خانه شوهر خود مورد سوء استفـاده قـرار     
 :گيرند

او دخترش را بخاطر كار هاي خانه ميزند تا اينكه وي زمانيـكـه ازدواج     
هرگاه دخـتـرش   . مي نمايد بتواند كار هاي خانه را به درستي انجام دهد

نتواند امور خانه شوهر خود را انجام دهد آنها به وي دشـنـام داده و           
لعنت بر پدر و مادر تو كه برايت كـار هـاي خـانـه را           ” :  خواهند گفت

 .نياموختند
 زن كهنسال، ساحه روستايي واليت باميان -

 

اگر دختر در خانه كار نكند و يا حركتي اشتباه بكند، مادرش او را مـي      
مردم فكر نمي كنند كه اينكار بد است، چون زمانيكه او به خـانـه     .  زند

شوهر برود و كار خانه را نداند مادرش مورد اتهام قرار مي گيرد كه چـرا  
،    بنـاً مـادران    .  تالش نكرده تا براي دخترش كار هاي خانه را بياموزاند
 .دختران خود را در خانه مي زنند و مردم آنرا بد نمي دانند

 زن ميانسال، ساحه روستايي واليت باميان - 

اين نقل قول ها نشان مي دهند كه زنان نتنها در باره حفظ دختران شـان  
از سو استفاده و خشونت هاي كه در آينده متوجه شان خواهد بود، نـمـي   

اين مفكوره كـه چـرا       .  انديشند بلكه به حفظ شهرت خود نيز توجه دارند
ارايـه     3.4بايد دختران مورد لت و كوب قرار گيرند، با آنچه كه در بخش 

شد كه خشونت باالي دختر ها، باعث خواهد شد تا آنها مداوم قـربـانـي      
در واقع، حفـظ  .  خشونت خانواده شوهرش گردد، بطور آشكار مغايرت دارد

 بزرگساالن باالي اطفال خشونت مي نمايند تا اطفال از آنان بترسند: 3چوكات 

 .شهر باميان  زن بزرگسال، -. بلكه فقط تا حدي آنانرا بزنند تا از آنان بترسند. والدين نبايد اطفال خود زياد بزنند تا آسيب ببينند

 .شهر باميان  مرد ميانسال، -. آنها را با لت و كوب مي ترسانم، تا اينكه براي آينده شان عبرتي باشد و شوخ و بي تربيت بار نيايند

 .زن ميانسال، ساحه روستايي هرات -. يا يك شخص در بعضي اوقات آنها را سرزنش نمايد. اطفال بايد از يك نفر در خانه بترسند

 .ساحه روستايي هرات  مرد ميانسال، -.  نصيحت والدين را قبول نمي كنند  اگر آنها ترس نداشته باشند،. بلي اين بهترين روش براي تربيت اطفال است

و با ديـگـر     .  اطفال بايد از والدين خود بترسند تا سگرت و نصوار نكشند و شراب ننوشند.  به فكر من والدين نبايد اطفال را بزنند بلكه اطفال را بترسانند
 .زن ميانسال، ساحه روستايي كابل -.  بچه ها در بين جاده ها و سرك ها بازي نكنند

  مرد بزرگسال، شهر كابل -. فكر مي كنم كه بايد در دولت و يا در خانواده شخص باشد كه همه گي از او بترسند

روابط و تاريخ خشونت درين خانواده، مفصالً در گزارش موردي اين اداره در باره رسوم ازدواج، بحث گرديده است  23    
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شهرت، حيثيت و شرف خانواده عمدتاً دليل ديگريست كه مردم شـديـداً     
قبالً اين موضوع در زمينه قابل .  متوجه رفتار و كردار فرزندان شان هستند

پذيرش بودن تنبيه بدني در برابر رفتار هاي زشت جنسي و نقش برادر ها 
ولي اين مسئله در .  براي مواظبت از رفتار هاي خواهران شان، بيان گرديد

رابطه به مسايل عادي روزمره نيز ارتباط دارد، بطور مثال هرگاه اطفال در 
جنگ نمايند، آنكار آنان مي توانـد  / سرك و يا در قريه با ديگر اطفال دعوا

والدين را شرمنده سازد و احساس نمايند كه شهرت آنان صـدمـه ديـده      
توضيح شد، تعداد از مرد ها شـخـصـاً بـاالي        3قسميكه در فصل .  است

رفـتـار   “  به درستي” فرزندان شان قهر مي شوند كه اگر در مقابل مهمان 
 . نكنند

نگراني براي آينده اطفال و ترس از نحوه رفتار شان مستقـيـمـاً سـبـب        
خشونت زياد باالي اطفال نمي گردد، ولي مردم انواع بسيـار كـم روش       

در عوض، تعدادي از .  هاي جايگزين براي تربيت اطفال را ارايه داشته اند
پاسخگويان گفته اند كه آنها روش ديگري را نداشتند و يا فكر كرده نمي 
توانستند كه چي روش ديگري را در عوض خشونت پيش گـرفـتـه مـي       

 .توانند

 جستجوي مهارت هاي جاگزين   7.3
در واقع ما چيزي ديگري را نمي دانيم، هيچ نوع نصيحت، تنها لـت و     

 .كوب يگانه روش براي تربيت اطفال است
 ساحه روستايي ننگرهار  مرد جوان، -

سـال از او         12صنوبر كه     سال عمر دارد با خانمش، 50عبدالغالب كه 
 6جوانتر است، پسر و عروسش كه يك دختر و يك پسر دارند و بيشتر از 

در يـكـي از سـاحـات           )  8ن خ   (   سال اند، 18فرزند ديگر كه همه زير 
. تمام اطفال آنها در مكتب شامل اند.  روستايي ننگرهار زنده گي مي كنند

صنوبر هرگز بـه  .  عبدالغالب الي صنف ششم در مكتب درس خوانده است
آنها در قريه اي كـه زنـده     .  مكتب نرفته و به همين خاطر بي سواد است

عبدالغالب بنايي مي كند و كـار در    .  گي مي كنند، يك جريب زمين دارند
 .آسياب آرد، يگانه منبع درآمد اين خانواده است

برادر جوان وي عبدالفتاح در قريه نزديك با خانمش كه دايه است و دو     
ظـاهـراً   .  سال خوردتر اند، زنده گي مي كند 18پسر و سه دخترش كه از 

وي پنچ جريب زمين .  خانواده وي نسبت به خانواده برادرش متمولتر است
عبدالفـتـاح در     .  حاصل خيز داشته و در يك دكان در پشاور شراكت دارد

فرزندان او مانند اطفـال كـاكـاي شـان،         .  دفتر ولسوالي نيز كار مي كند
او خود تا صنف دهم درس خوانده و مـوقـعـيـكـه بـه           .  مكتب مي روند

 .پاكستان مهاجر شدند به مدرسه نيز درس خوانده است

برادر جوان وي عبدالفتاح در قريه نزديك با خانمش كه دايه است و دو     
ظـاهـراً   .  سال خوردتر اند، زنده گي مي كند 18پسر و سه دخترش كه از 

وي پنچ جريب زمين .  خانواده وي نسبت به خانواده برادرش متمولتر است
عبدالفـتـاح در     .  حاصل خيز داشته و در يك دكان در پشاور شراكت دارد

فرزندان او مانند اطفـال كـاكـاي شـان،         .  دفتر ولسوالي نيز كار مي كند
او خود تا صنف دهم درس خوانده و مـوقـعـيـكـه بـه           .  مكتب مي روند

 .پاكستان مهاجر شدند به مدرسه نيز درس خوانده است

مانند اكثر مردانيكه با آنها درين ساحه صحبت شد، آن دو برادر نيز فـكـر   
 .نمي كنند كه تنبيه بدني روش خوبي براي تربيت اطفال باشد

. آنها را نصيحت مي كنم كه كار هاي غلط آنان، خوب و مناسب نيسـت 
شكنجه براي آينده اطفـال  .  لت و كوب، اطفال را خوب تربيت نمي كند

. زدن، اطفال را بهـتـر نـمـي سـازد         .  و رفتار آنها بسيار خطرناك است
 )عبدالغالب(

هيچ كس اطفال را نمي زند اما زنم راه خوب را براي آنان نشـان مـي     
 )عبدالفتاح. (دهد و آنها را تشويق مي كند تا خوب رفتار نمايند

زده است زيرا به كورس “  كمي” با آنهم او گفت  كه يكي از فرزندانش را 
تيم تحقيق از وي درين باره پرسيدند، و اظهـار  .  لسان انگليسي نمي رفت

كرد كه او افسوس مي خورد كه نمي داند در هنگاميكه اطفال سـركشـي   
 .مي كنند، چه بايد بكند

نمي دانم كه با فزندان خود .  زمانيكه پسرم را مي زدم، غمگين مي شدم
اگر چيزي را كه به آنها مي گويم قبول نكنند و بعداً حوصله ام .  چه كنم

تـالش مـي     .  كار مشكل اسـت     پرورش اطفال واقعاً...  را آزمايش كنند
ليكن بعضي اوقات آنها شوخي مي .  نمايم تا آنها را درست هدايت نمايم

 .كنند

هم در مباحث متمركز گروهي و هم در مصاحبه هاي انفرادي، اينكه بـه    
كدام شكل ديگر مي توان اطفال را تربيت كرد، واضحاً بـيـان گـرديـده       

اين زن جوان كه در يك بحث متمركز گروهي در ساحه شـهـري     .  است
ننگرهار صحبت مي كرد، نگراني اش را در زمينه اينكه بدون توصل بـه    

 :خشونت قادر نيست فرزندانش را كنترول نمايد، چنين بيان نمود

ولي اگر هميشه شوخي كنند، ما چـي  .  خوب نيست)  اطفال( لت و كوب 
 .كنيم؟ بي حوصله شده و آنانرا به درستي آموزش داده نمي توانيم
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به همين گونه بس بي بي كه در يكي از ساحات روستايي ننگرهار زنـده    
سال عمر دارد و چهار پسر جـوان و دو       30گي مي كند و كمي بيش از 

دختر داشته و در آن زمان بازهم حامله بود، نگراني خود را در مورد اينكـه  
بدون استفاده از لت و كوب، چگونه مي تواند فرزندان خـود را تـربـيـه         

 :نمايند

. من خوش نيستم كه آنها را بزنم، ليكن چي كنم، آنها شوخ هسـتـنـد     
با لت و كـوب آنـهـا،          .  وقتيكه آنها را مي زنم ديگر شوخي نمي كنند

 .غمگين مي شوم

با وجود اين احساس غم و عصبانيت هم بس بـي بـي و شـوهـرش             
نصرالدين تاكيد مي كنند كه آنها بر فرزندان خود، به حدي كه والـديـن     
شان باالي خود شان خشن بودند، خشونت نمي كنند و هرگز اطفال را با 

فقط نصرالـديـن بـا كـار         .  اين فاميل خيلي فقير هستند.  چوب نمي زنند
روزمره كارگري نتنها خانواده خودش، بلكه والدين خود و همچنان برادر و 
خواهر و برادر ديگرش كه عروسي كرده با پسرش را كمك مـالـي مـي      

 .هيچ كس از بزرگان اين خانواده تحصيل نكرده اند. كند

. شميم گل زن جوان است كه در قريه اي در هرات زنده گي مـي كـنـد     
فاميل وي، نسبت به خانواده بس بي بي، در وضع خوبي اقتصـادي قـرار     

وي نيز درمانده گي اش را دريـن    .  داشته و تا حدي تحصيل نيز كرده اند
 :زمينه چنين بيان مي دارد

نخير، لت و كـوب    .  بعضي وقت فرزندان ام را با چوب يا سيلي مي زنم
فكر نمي كنـم  .  كاري خوب نيست، ولي گاهي خوب است كه لت شوند

كه كار خوب باشد، ولي بعضي وقت بايد آنها را بزنيم و يا تنبيه كـنـيـم    
 .اما نصيحت كردن بهتر است. زيرا ما قهر مي شويم

به عين شكل مجيد كه مرد جوان است و در ساحه روستاي باميان زنـده    
، گفته است كه تالش مي نمايد در برابر اطفال خود ) 9ن خ ( گي مي كند 

مجيد با خانم خود كامله و چهار فرزندش كه همـه  .  از خشونت كار نگيرد
يك دختر و يك پسـرش    ( سال كمتر عمر دارند زنده گي مي كند  12از 

نـه  .  مجيد و خانمش نيز بسيار فقير اند  مانند بس بي بي،.).  فوت كرده اند
مجيد به صفت دهـقـان در فصـل          .  زمين و نه هم حيوانات اهلي دارند

تابستان روي زمين هاي ديگر مردم كار مي كند و در فصل زمستـان در    
با اينكه مجيد اعتراف مي كند كه اطفال را مي زنـد  .  مسجد كار مي نمايد

ولي هر دو زن و شوهر اين حقيقت را پنهان نمي كنند كه كامله بيشتر از 
مجيد مي گويد كه با لت و كـوب      .  مجيد باالي اطفال خشونت مي كند

تيم تحقيق از وي پرسيد پـس ازيـنـكـه         .  اطفال اظهار تاسف مي نمايد

 :فرزندان اش را مي زند چه احساس مي كند، او پاسخ داد

با خود مي گويم كه او طفل اسـت و در      .  من احساس ندامت مي كنم
من نبايد او را بزنم، او شايد بتواند آن كـار را      .  مورد هيچ چيز نمي داند

 .بكند

اين توضيحات مختصر از چگونگي اظهار ندامت مردم بخاطر خشـونـت     
باالي فرزندان خود نشان مي دهد كه مردم با ويژه گي هاي خاص شان، 
و وضع اقتصادي و اجتماعي متفاوت، مايل اند تا روش هاي بديل بـراي    

 .تربيت و پرورش اطفال را كسب نمايند

جاگزين ها در عوض تنبيه بدني و آموزش   7.4
 مهارت هاي جديد والدين براي تربيه اطفال 

تنبيه بدني طوريكه قبالً نيز برجسته شد، در ميزان هاي مختلف در تمـام  
. خانواده هايكه تيم تحقيق با آنان مصاحبه كردند، استفـاده شـده اسـت       

آنانيكه در بحث هاي متمركز گروهي اشتراك نمودند، معمول بودن لت و 
قسميكه بخش فوق توضيح مـيـدارد،     .  كوب اطفال را نيز تائيد نموده اند

. مردم عالقمند اند تا روشهاي ديگري را براي تربيت اطفال خود دريابنـد 
اما گذشته از نصيحت نمودن، آنان مثالهاي ديگري را درين زمينه ارايـه    

 .نكرده اند

مـثـالً   .  با آنهم در چنين مباحثي بعضي پيشنهاد هاي نـيـز ارايـه شـد          
عبدالصبور براي محققين گفت كه زمانيكه معلم پسرش نزد وي آمـد و      

وي در عـوض لـت و         “  بترساند” برايش گفت تا پسر خود را به نحوي 
كوب، پسر خود را جبراً بخصوص در هنگاميكه باران نيز مي باريد، بـراي  
جمع آوري علوفه به صحرا فرستاد تا ازين طريق مورد سـرزنـش قـرار        

 .گيرد

در عين زمان عبدالصبور كه او در جالل آباد زنده گي مي كند گفت كـه    
هنگاميكه دختر كوچكش گريه مي كرد تا با مادرش به كلينيك برود، او   
دختر خود را در عوض اينكه بزند، خود نگهداشت تا مادرش از ساحه دور   

 .شد و او خود بالخره آرام گرديد

دو زن جوان كه در مكاتب ساحات روستاي هرات و ديگري در ننگـرهـار   
توضيح دادند زمانيكه اطفال خانواده بد رفتاري كننـد،    تدريس مي نمايند،

مادران شان با آنها تا مدتي صحبت نمي كنند تا درك كنند كه از آنـان      
 .قهر اند و از كاري كه كرده اند، خوش نيستند

دادن پول براي اطفال به عنوان جايگزين در عوض تنبيه بدني تا اينـكـه   
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اطفال خوب كار نمايند و رفتار بدي نداشته باشند، روش ديگري بوده كه 
زن جواني در جريان يك بحـث در هـرات       .  والدين از آن كار گرفته اند

 :ميگويد كه اينكار بخصوص با بچه ها زيادتر موثر است

زيرا فكر مي كنند كه اگر آنـهـا كـار        .  دادن پول به اطفال خوب است
اينكار .  خوبي را انجام دهند يك مقدار پول يا چيزي را بدست مي آورند

بخصوص براي آينده پسر ها خوب است چراكه به آنان مي آموزاند تـا    
 .چطور پول بدست بياورند

چيزي در مورد اين مثال ها قابل تعجب نيست مگر اينكه تعدادي بسيـار  
اندك مردم به آنها بعنوان روش هاي جاگزين تنبيه بدني و يا روش هاي 

 .تربيت و پرورش اطفال اشاره داشته اند
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اين مفكوره كه از طريق تنبيه بدني ميتوان اطفال را به شخصيـت هـاي     
خوب و كارا بار آورد، يكي از داليلي بوده كه بـزرگسـاالن بـر اطـفـال          

در اين فصل داليل ديگر كه سبب خشونـت بـاالي     .  خشونت مي كردند
كه در “  عصباني” در آغاز روي كلمه .  اطفال مي شود، نيز بررسي مي شود

برگيرنده فشار روحي، اضطراب و عصبانيت بزرگساالن كه باعث خشونت 
غالباً اطفال به آساني در برابر قهـر  .  باالي اطفال مي شود، بحث مي شود

دوم داليلـي را كـه       .  و عصبانيت بزرگساالن آسيب پذير قرار مي گيرند
پاسخگويان براي تيم تحقيق ياد آور شده كه ممكن آن داليـل سـبـب      
افزايش ميزان فشار هاي روحي در خانواده ها شده و در نتيـجـه بـاعـث       
افزايش خشونت باالي اطفال شود، نيز در ادامه اين فصل بررسي گرديده 

 است

احساسات بزرگساالن چگونه ميزان خشونت   8.1
 را تعيين مي كند

اگرچه اطفال به كاري متوصل شده باشند كه ممكن آن عمل بـي ادبـي     
بحساب آيد، با آنهم اين قهر بزرگان است كه ممكن سبب لت و كـوب      

همچنين نظر عموم آنانيكه مصاحـبـه   .  اطفال و خشونت باالي آنها گردد
“ رفتار هاي نا مودبانـه ” شدند اينست كه شدت تنبيه و خشونت در مقابل 

اطفال به حالت احساسات و عواطف بزرگساالن ارتباط دارد نـه ايـنـكـه       
آنانيكه با تيم تحقيق صحبت كـرده انـد،       .  اطفال چي كاري را كرده اند

 :همين موضوع را بطور آشكار بيان داشته اند

بعضي والـديـن      . اين به حالت روحي و احساسات پدر و مادر ارتباط دارد
 .      حوصله ندارند و اطفال خود را براي كار هاي بسيار كوچك مي زنند

 شهر باميان  زن بزرگسال، -

هرگاه شخصي حوصله و تحمل داشـتـه   .  به شخصيت افراد تعلق دارد  
اگر كسي مانند من بي حـوصـلـه    .  باشد، هيچگاه فرزند خود را نمي زند

 .                                                باشد، فرزند خود را مي زند
 مرد جوان، ساحه روستايي باميان -

مخصوصاً زنان داستان هاي را در باره حركات و برخورد هـاي شـديـداً        
خشن خود در برابر اطفال اظهار كرده اند كه فشار هاي روحي، قـهـر و       

اين مطلب نيز واضـح    .  عصبانيت دليل آن نوع رفتار هاي آنان بوده است
گرديد كه شدت خشونت باالي اطفال اغلباً به اينكه بزرگان در هـمـان       
لحظه چي احساس داشته اند، ارتباط داشته نه به اينكه يك طفل به چـي  

اين موضوع در واقع هنگامي روشـن شـد كـه        .  عمل متوصل شده است
 .بزرگساالن در باره خشونت باالي اطفال، صحبت كرده اند

مكررًا توسط مرد ها و زن ها استفاده مـي  “  من قهر شدم” اصطالحي كه 
و قبل ازينكه در باره خشونت باالي اطفال صحـبـت كـنـنـد ايـن           .  شد

و به ندرت ديده شد كه مردم گفته بـاشـنـد،      .  اصطالح را بيان مي كردند
در عوض گفتـه  “  . طفلم شوخي مي كرد، و من به همين خاطر او را زدم” 

طفلم شوخي مي كرد و من عصباني شده او را لـت و كـوب         ” شده كه 
 :به كرات اين نقل قول براي تيم تحقيق گفته شده است“ .كردم

... ، مـي زنـيـم     ما را عصباني كنندمن و شوهرم اطفال را هنگاميكه 
جنگ نماينـد و يـا       / زمانيكه زياد سر و صدا كرده و يا باهم ديگر دعوا

 .وسايل خانه را برهم بزنند

رسول كه مرد جوان از ساحه روستايي باميان است مي گويد كه وي بـر    
برادرزاده اش هنگامي عصباني شد كه از او خواست تا مهماني را دعـوت  

در هنگام عصبانيت وي در عـوض    .  نمايد ولي وي آن را انجام نداده بود
 :برادرزاده اش، دختر خود را مجروح ساخته است

عصباني شدم، مي خواستم پسر حاجي محمد جليل را با ريسمان بزنـم،  
اما از وي خطا خورد و اشتباهاً به گردن دخترم اصابت كرد كه گردنـش  

 .من از آنچه كه اتفاق افتاده بود، خيلي متاثر شدم. مجروح گرديد

اصطالح ديگري كه معموالً كسانيكه مصاحبه شدند اظهار نـمـوده انـد        
ديده مـي  “  . اطفال را با هر چيزي كه بدست مي آمد مي زدم” :  اينست كه

مـردي در    .  شود كه بزرگان اطفال را توسط هر چي كه بخواهند مي زنند
نشان “  . هر چيزي كه بدستش مي آمد” يك بحث گفت كه لت و كوب با 

 :مي دهد كه وي كنترول اش را در آن هنگام از دست مي داد

بعضي ها احساساتي اند و اطفال خود را با هر چيزيكه بدسـتـش شـان      
اما كسانيكه احساساتي نيستند در ابتدا فكر .  بيايد لت و كوب مي نمايند

 .مي كنند كه اطفال خود را با چي چيز بزنند

بعضي كسانيكه مصاحبه شدند مي توانستند كه آنچه را كه سبـب فشـار     
) 7ن خ     ( سمنـدر    .  هاي روحي و عصبانيت آنها مي شد، توضيح نمايند

گفت كه او چطور با آنچه كه در بيرون باعث عصبانيت اش شده اسـت،    
 :در خانه رفتار مي نمايد

در قريه بعضي وقت كار هاي صورت مي گيرد كه مرا عصـبـانـي مـي       

 از دست دادن كنترول : 2داليل خشونت باالي اطفال .  8
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سازد، وقتيكه با آن وضع به خانه مي آيم با سرو صدا هاي اطفال بيشتر 
ولـي در آن      .  قهر شده و از مادر شان مي خواهم تا آنان را آرام بسـازد 

بين من و او دعوا ميشود و يا بر اطفال قهر شده و آنـان را      هنگام حتماً
 .مي زنم

قسميكه در مقدمه اشاره شد تفكيك استفاده از خشونت براي تربـيـت و     
و عصبانيت بزرگان بر اطفـال    پرورش اطفال از خشونتي كه ناشي از قهر

تحميل مي شود بخاطر تحليل مفيد است ولي در اصل اكثراً اين دو نـوع  
بـه نـظـر      .  بعنوان يك شكل از خشونت باالي اطفال استفاده شده است

بعضي ها ممكن سيلي زدن اطفال براي بي ادبي و يا شوخي كـه كـرده     
اند، كافي باشد اما چنين رفتار هاي ممكن باالي بزرگاني كه عصباني اند 

بـه  .  و تحت فشار روحي قرار دارند شديداً اطفال را لت و كوب كرده انـد   
همين شكل مردم هميشه ميان اين دو نوع خشونت فرق قـايـل نـمـي       

گفت زمانيكه از كار خسته بوده پسرش را   )  4ن خ ( مثالً ماه جان .  گردند
اما در عين حال، او لت و كوب پسر و برادر زاده اش را بـراي      . زده است

 .تربيت آنها مرتبط مي داند

ولـي  .  من نيز پسرم را دوسـت دارم   .  والدين اطفال خود را دوست دارند
. وقتيكه از كار خسته برمي گردم و پسرم به من گوش ندهد او را ميزنم

  مشت و سيلي قسميكه برادر زاده ام را ميـزنـم،    او را با چوب و كفش و
مانند همين حـاال     .  لت و كوب مي كنم، بخصوص هنگاميكه قهر باشم

برادر زاده ام را گفتم كه به مكتب برود و با ديگر اطفال در سرك بـازي  
به شما گفتم وقتيكه قهر مي شوم او را با هر چيزيكه بدستم آيد، ...  نكند
 .ميزنم

ماه جان سعي مي نمايد تا با پيش نمودن مسئله تربيت اطفال، خشونتـي  
قهر و عصبانيت خودش است، مـوجـه       را كه اساساً مسبب آن احساسات،

با آنهم ديگران معتقد اند كه هرگاه هر نوع خشونـت بـراي     .  نشان بدهد
تربيت اطفال به يك خشونتيكه از كنترول بيرون مي شود، تبـديـل مـي      

ننـوي خـود     / طوريكه اين زن اظهار نموده كه چگونه از خواهر شو.  گردد
توقع كرده تا مانع لت و كوب دخترش شود كه البته او كنترول خود را از   

 :دست داده و عصباني شده است

من بدون هيچ دليل مكتب نمي ” :  دخترم به من گفت كه  در هفته قبل،
برايش تاكيد كردم تا به مكتب برود، اما قبول نكرد، به اين خاطر “  . روم

پس از آن براي خواهر شوهرم گفتـم كـه     .  زدم...  او را با سيلي و كفش
چرا مرا از آنكار جلوگيري نكرده است؟ به وي گفتم كه در آن وقـت        

 !عصباني بودم و تو بايد مرا مانع مي شدي

اين شناسايي و درك كه حالت احساساتي خود والدين سبب  خشـونـت       
وي يك زن   .  باالي اطفال مي شود در اظهارات كامله نيز ديده مي شود

آنها بـا  .  بسيار فقير بود كه با شوهر و سه پسر كوچكش زنده گي مي كند
سه برادر شوهرش و زنان و اطفال آنها در يك حويلي زنـده گـي مـي          

 :نمايند

. زمانيكه اطفال سر و صدا مي كنند، آنها را ميزنم و عصباني مي شـوم   
آنها نمي دانند كه چي براي شان خوب و يا بد است، چـرا كـه خـورد        
هستند و وقتيكه والدين بخواهند آنها را از كار هاي شان منع كـنـنـد،      

آنها به اندازه كافي بزرگ نشـده    اين نقص آنان نيست،.  قبول نمي كنند
اند كه بدانند كه چي براي شان خوب و يا بد است اما مـن حـاال بـي        

 .حوصله هستم

اين نقل قول نشان مي دهد كه آن زن از خود نيز انتقاد كرده و بر خـود    
او در ادامه گفـت  .  قهر است كه چرا در برابر اطفال حوصله و تحمل ندارد

كه چگونه  آن وضع يعني لت و كوب اطفال، سبب منازعه ميان خـود و    
اين مانند نگراني است كه بزرگان نمي خواهنـد بـاالي     .  شوهرش گرديد

اطفال خشونت كنند ولي بنابر نبود يا عدم آگاهي از روش هـاي ديـگـر      
چنانكه يك مرد جـوان  .  براي تربيت اطفال، متوصل به خشونت مي شوند

چي كرده مي تـوانـم     غمگين مي شوم،” :  از عين ساحه ننگرهار مي گويد
وقتيكه حوصله ام را از دست مي دهم آنها را با سيلي و يا هر چيز ديـگـر   

 “تنبيه مي كنم؟

قهر با ديگران و تحميل خشونت باالي   8.1.1
 اطفال

با آنانيكه تيم تحقيق صحبت نمود روابط خود را با ديـگـر بـزرگسـاالن       
كه در يكجا زنده گي مي كنند و اينكـه بـا     )  خياشنه، انباغ  شوهر، خشو،( 

دلخوري رفيعه جـان از    .  اطفال چگونه برخورد مي نمايند، توضيح نمودند
شوهرش سبب شد تا او با مشت يكي از دندان هاي پسر شش ساله اش   

وي از زمـان      ).  10ن خ     ( را بشكناند مثال برجسته درين زمينه اسـت    
با شوهرش هميشه دچـار مشـكـالت مـالـي و             1989عروسي اش در 

شوهرش با خريداري ماست از ديگر خانواده در آن     .  اقتصادي بوده است
پسر بـزرگ  .  قريه و فروش آن در شهر كابل، نفقه خانوداه خود را مي كرد

او در كار هاي سـاخـتـمـانـي و فـروش               قبالً.  رفيعه اكنون بيكار است
آنها زمين ندارند و يكي از فـقـيـرتـريـن      .  سبزيجات در بازار كار مي كرد
نه رفيعه و نه هم شوهرش تحصيل كـرده    .  خانواده هاي آن قريه هستند

در حاليكه او مـي    .  رفيعه جان هميشه زنده گي دشواري داشته است.  اند
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گويد كه شوهر اولش يعني برادر جان آقا با او مهربان بوده و همـچـنـان    
. ميگويد كه شوهرش او را بنابر تقاضاي مادرش، لت و كوب كرده اسـت   

وي با اينهم از ازدواج .  او در حقيقت با خشويش رابطه خوبي نداشته است
اش راضي به نظر مي رسد، بخاطريكه شوهرش او را لت و كوب نـمـي     

با اينكه او معتقد به لت و كوب اطفال نيست اما مي گويد كـه چـرا     .  كند
 :كماكان به لت و كوب اطفال متوصل مي شود

دختر اولي ام را زمانيكه بسيار كـوچـك   .  لت و كوب اطفال خوب نيست
بود، زياد ميزدم ولي حاال ميدانم كه نبايد اطفال را بزنيم چونكـه آنـهـا      

ليكن هنگاميكه شوهرم بـا    .  والدين نبايد اطفال خود را بزنند.  نمي دانند
و .  دعوا مي كند و من عصباني مي شوم، اطفال را مـي زنـم    / من جنگ

همچنين اگر از كار هاي خانه خسته شوم و اطفال به من گوش نكننـد،  
يك روز كاال شويي مي كردم، حدوداً سه و نيم بـجـه   .  نيز آنان را ميزنم

. شوهرم در خانه مصـروف كـار بـود       .  روز بود و بسيار مانده شده بودم
موقعيكه كاال شوئي تمام شد بدون اينكه به من وقت بدهد تا خسـتـه     
گي ام را رفع نمايم تا يك پياله چاي بنوشم، از من خواست تا نان شب 

او .  برايش گفتم خوب است پس از چاي پخته مي نمايـم .  را پخته نمايم
بسـيـار   .  حرفم را نپذيرفت و خواست تا همان لحظه غذا را پخته نمايـم 

در همان لحظه پسرم از بيرون خانه آمـد،  .  عصباني شده و چيزي نگفتم
از او خواستم تا برود و صورتش را باآب بشويد، ولي از من خواسـت تـا     

چون من از خواست شوهرم عصباني بودم اما بـه    .  من برايش آب بدهم
او چيزي گفته نتوانستم؛ يك سنگ بزرگ را گرفته بطرف پسرم پرتـاب  

من نوكر ” .  نمودم و بااليش فرياد زدم تا كاري را كه برايش گفتم، بكند
بدبختانه آن سنگ به صورتش اصابت كرد و يكي از دنـدان    “  تو نيستم

 .هايش را شكست و از دهانش خون جاري شد

درينجا ديده مي شود كه نه فقط خشونت باالي اطفال تحميل مي گـردد  
 -بخاطر خسته گي از كار و تقاضاي شوهرش براي پختن غذاي شب     -

بلكه ازين مثال نيز بر مي آيد كه آن زن روحاً از نحوه رفتار و برخـوردش  
 .آگاه بوده و از آن متاثر است

مثال ديگر درين ارتباط، داستان ناديه زن سوم جمعه عـلـي اسـت كـه         
و در ساحه روستايي باميان زنـده گـي     )  3ن خ ( انباغش مادر مومنه بوده 

وي توضيح داد موقعيكه مادر شوهرش او را زيـر فشـار قـرار          .  مي كند
 :ميدهد، فرزندانش را لت و كوب مي نمايد

خشويم با مـن  / هميشه بر آنها قهر نمي شوم ولي گاهي كه مادر شوهرم
اگر نزدم چوب نباشد، آنهـا را بـا       .  عصباني مي شود، فرزندانم را ميزنم
زمانيكه او با من قهر شود فرزندانم ...  مشت و لگد لت و كوب مي نمايم

را لت و كوب كرده و به آنان مي گويم كه تمام اين همه رنج را بخاطـر  
 .آنان، متحمل مي شوم

فرضيات در باره مسووليت اطفال بخاطر   8.1.2
 خشونت بزرگساالن

با وجود وسعت شناخت از ميزان متفاوت خشونت باالي اطـفـال كـه          
ارتباط به حالت روحي و احساسي بزرگان در زمان هاي مختلف دارد، ولي 
مفكوره متضاد ديگري كه عموماً بيان شده اينست كه اطفال حتماً كـاري  

بطور روشن اين فرضـيـه   .  نادرست كرده اند كه در برابر آن تنبيه ميگردند
عكس هاي كه براي شـان نشـان داده         / در پاسخ هاي مردم از  تصوير

تـوضـيـح    )  روش تحقيـق ( اين مورد در فصل دوم . ميشد، ديده شده است
اين تصوير ها كه در جريان بحث ها براي مردم نشـان داده شـد،         .  شد

اگـر اشـتـراك      .  مواردي از خشونت باالي اطفال را به تصوير مي كشاند
كننده گان آن تصاوير را طوري تفسير ميكردند كه يكي از بـزرگـان در       
حال لت و كوب طفلي است بطور ثابت ابراز شده كه آن طفل حتماً عمل 

اين گفته را واضـح     4دو نقل قول اول در چوكات .  نادرست را كرده باشد
همچنان از دو نقل قول آخر در آن چوكات برداشت مي شـود    .  مي سازد

زمانيكه بزرگان حوصله اي خود را از دست ميدهند، چگونه مسووليـت را    
باالي اطفال تحميل مي نمايند؛ يعني در واقع اطفال سبب نـاراحـتـي و      

اين نـوع ديـگـري بـرخـورد            . عصبانيت بزرگان در خانواده ها مي شود
خشونت آميز با اطفال است كه با انواع كه قبالً ذكر شدند، تفاوت هـاي    

خوب است تا درينجا بعضي از داليل مردم را كه چي چيز سبب قهر .  دارد
و عصبانيت و فشار روحي آنان مي شود، و آنان را مجبور مي سازد باالي 

 .اطفال خشونت نمايند، مورد بررسي و مطالعه قرار داد

 خطرات اقتصادي و اثرات غير مستقيم آن  8.2
مالحظه شده است كه زياد يا   بايد گفت از آغازيكه اين تحقيق شروع شد،

كم در خانواده هاي فقير و تحصيل نكرده و خانواده هاي تعداد اطـفـال     
اين بدان معني نيست كه فقر و يـا  .  زياد است، خشونت وجود داشته است

درين بخش، باالي نظراتي كه .  تعدد اطفال عوامل فزاينده خشونت باشند
 .و عصبانيت مي نمايند، بحث مي كند  چرا مردم احساس فشار روحي

مرفه و با نـفـوذ     رسول كه سي و پنج سال عمر دارد از يك خانواده نسبتاً
وي پـنـج   .  است كه در يكي از ساحات روستايي باميان زنده گي مي كند

او اشاره كرد كه چگونه اقتصاد ضعيف سبب افـزايـش فشـار      .  فرزند دارد
 :روحي افراد شده كه ممكن بعداً سبب خشونت باالي اطفال گردد
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وضـع      يكي از داليل اساسي براي موجوديت خشونت در خانواده من،” 
موقعيكه به خانه مي آمـدم و    .  ضعيف اقتصادي و محيط خانواده ام بود

كسي را مي ديدم كه در دروازه خانه بخاطر بازگـرفـتـن قـرضـه اش          
منتظرم است، بسيار عصباني مي شدم و با آن عصبانيت در خانه بـاالي  
اطفالم روي مسايل بسيار كوچك قهر مي شدم، و آنها را تهـديـد مـي      
كردم و برعكس با كسانيكه از من قرض مي خواستند، به نرمي و آرامي 

 “.صحبت مي نمودم

وي كسي است كه فكر مي كند جاي براي تنبيه بدني اطفال در خانـواده  
هر چند او بياد مي آورد طوريكه اين نقل قول توضيح مي كند .  وجود دارد

چگونه عوامل بيروني باالي احساسات بزرگسالن تاثير مي گذارد و باعث 
او در آن نقل قول به وضعيت ضـعـيـف      .  خشونت باالي اطفال مي شود

با آنهم خانـواده  .  اقتصادي بعنوان يكي ازين عوامل بيروني اشاره مي دارد
رسول يك خانواده فقير نبوده و نسبت به ديگر مردم آن ساحه، زميـن و    

او را فقر نه بلكه مشكالت اقتصادي زير فشار .  حيوانات اهلي بيشتر دارند
همه مردم چي نسبتاً متمول و يا فقير باشند، گاه گاهي بـا    .  قرار مي دهد

 .خطرات اقتصادي مواجه مي شوند

از آنجاييكه مشكالت اقتصادي فشار هاي خاصي را باالي مردم گذاشتـه  
و سبب مي شود تا آنها احساس ضعف و اضطراب نمايند، ديگر عوامل نيز 

طور مثال، شكـيـب كـه      .  وجود دارد كه چنين احساسات را بر مي انگيزد
باالي خواهران و برادران كوچكترش خشونت مي كند، و والدين او نـيـز     
خشن هستند، از يك خانواده متمولتر نسبت به تمام كسانيكه در چـهـار     

شكيب خودش توضيح مي دارد وقتيكـه  .  واليت مصاحبه شدند، مي باشد
از پوهنتون بر مي گردد و احساس خستگي و گرسنگي مي كند با احتمال 

تيم تحقيق به .  زياد ممكن برادران و خواهرانش را مورد خشونت قرار دارد
اينكه شكيب به پوهنتون مي رفت نيز مشكوك شده اند و فكر مي نمايند 
ممكن وي بيكار بوده باشد، اين نيز دليلي مهم ديگريست كـه بـاعـث        

 .عصبانيت وي گردد

بيكاري بعنوان دليل ديگري كه ممكن مردان را زير فشار روحي قرار داده 
و باعث عصبانيت آنان گردد و متقابالً سبب خشونت باالي اطفال شـود،    

معرفي شد واضح سـاخـت كـه       6.2كامله كه در بخش .  تشخيص گرديد
شوهرش بيكار است و اين نتنها او را در خانه نگهداشته است بلكـه وي    

چراكه از بودن در خانه بسيـار  .  زيادتر فرزندان خود را لت و كوب مي كند
 .مي شود“ مانده/خسته”

زمانيكه اطفال كار غـلـطـي    .  شوهرم بيكار بوده و هميشه در خانه است
اگر من برايش چيزي بگويم مرا با سيلي و يـا  .  نمايند او آنان را مي زند

او خود مي گويد كه از ماندن در خانه زيـاد    .  كفش لت و كوب مي كند
 .خسته شده است

زنده گي در يك خانواده بزرگ نيز دليلي براي افزايش فشار هاي روحـي  
. در داخل خانواده ها بوده كه سبب افزايش خشونت باالي اطفال مي شود

يك مرد جوان از ساحه شهري كابل در جريان بحث توضـيـح داد كـه        
و ليكن بايد تـذكـر داد كـه        .  “زنان و اطفال براي جاي جنگ مي كنند”

گاهي اعضاي خانواده هاي بزرگ ممكن از اطفالي كه قرباني خشـونـت     
طوريكه خاله شكيب با خواهرزاده اش چـنـيـن    .  مي شوند، حمايت نمايند

بعضي ها ها گفته اند كه گاهي مادركالن ها مادران .  همدردي كرده است
 24.را نمي گذارند تا اطفال خود را به شدت لت و كوب نمايند

به استثناي بعضي موارد، مردمي كه در شهر جالل آباد زنـده گـي مـي        
نمايند، تعدد اطفال را دليلي براي خشونت باالي اطفال بنابر فشار هـاي    

شايد اين دليل بخاطري درين سـاحـه   .  روحي و عصبانيت، اعالن نمودند
بيشتر اظهار شده باشد چراكه تعدادي زيادي از فاميل ها در شرايـط بـد     

 .اقتصادي زنده گي مي كردند

براي اينكه تاكيد شده باشد، فشار هاي اقتصادي، بيكاري و مـحـدويـت      
هاي زنده گي توسط پاسخگويان بعنوان داليل اصلي فشار هاي روحي و 

عصبانيت زنان متاثر از روابط با ديگر  6.1در بخش .  عصبانيت بيان گرديد
اعضاي خانواده نيز بعنوان دليل اساسي از خشونت باالي اطفال اظـهـار     

و قهر و ناتواني كه ممكـن    به هر حال، هرنوع فشار، عصبانيت.  شده است
. دستخوش افراد گردد از عوامل مختلف و گسترده ناشي شده مـيـتـوانـد    

نتيجتاً نتنها اين درست نيست تا سعي شود تا شرايط خاص خانواده ها از   
قبيل فقر وغيره را در برابر خشونت باالي اطفال مقصر دانسته شود بلكـه  
هر نوع تالش براي دريافت روش هايكه بتوان از ميزان اين خشونت هـا  

 .كاست و بر آن غالب آمد، نيز بيهوده ميباشد

در عوض؛ اين گزارش استدالل مينمايد كه مهم است تا داليل را كه چرا 
مردم باالي اطفال هنگاميكه زير فشار روحي قرار داشته و عصبانـي انـد      

يكي ازين داليل نـبـود و       .  را پيدا نمود  باالي اطفال خشونت مي كنند،
ندانستن روش هاي كنترول و اداره فشار هاي روحي است و دومـاً در        
حاليكه خشونت باالي اطفال پذيرفته شده است و در بعضي موارد هـيـچ   

ي مفصل روي ساختار هاي متفاوت      هابه گزارش تركيبي اين اداره كه تحت نام انگيزه هاي تغيير در خانواده ها و خشونت هاي خانواده گي بعداً نشر مي شود، براي مطالعه بحث                                24
 .خانواده ها و تاثيرات آن باالي خشونت در خانواده ها مراجعه فرمائيد
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قـهـر و خشـم، از            قابل قبول نيست، احتمال ميرود كه مردم در هنگام
 .طريق خشونت باالي اطفال، اين احساسات خود را ابراز نمايند

بنابرين استدالل شده كه تغيير بسيار كلي در رفتار و برخورد با خشـونـت   
بايد خشونت باالي اطفال نتنهـا  .  باالي اطفال در خانواده الزمي مي باشد

بعنوان يك عمل غير قابل پذيرش بلكه منحيث يك عمل ننگيـن بـوده     
كه بايد با هر قيمتي از آن جلوگيري شود و در بين جامعه به هيچ صورتي 

 .تداعي گردد  قابل تحمل نباشد، در اذهان مردم

برخورد با خشونت و همچنان برخورد با سطح خشونت در گذشت زمـان    
بخش بعدي روي اين تغييرات به بررسي مي پردازد تـا    .  تغيير كرده است

 .باشد زمينه هاي تغيير زيادتر در آينده شناسايي و معرفي گردد

درك از مسووليت اطفال از خشونت هاي كه باالي آنها تحميل مي شود: 4چوكات    

ممكن آن پسر عمل بد و يا نافرماني كرده باشد و پدرش ميخواهد تا او .  فكر مي كنم كه اين تصوير پسري را نشان مي دهد كه پدرش او را مي ترساند
 مرد بزرگسال درحال پاسخ به تصوير، ساحه روستايي كابل -“  .را بزند

درين روز ها اكثر از بچه ها به ترياك معتاد اند و كار هاي بـد مـي       .  به فكر من اين پسر كدام اشتباه كرده و به همان خاطر پدرش ميخواهد او را بزند
اگر پسر رفتار خوبي با پدر و برادرش داشـتـه   .  كنند، ممكن آن بچه نيز چنين كاري كرده است كه پدر و يا برادرش از آن خبر شده و اكنون او را مي زند

 زن جوان درحال پاسخ به تصوير، ساحه شهري كابل  -. باشد هيچ وقت او را نخواهند زد

ب بعضي اوقات اطفال باعث ناراحتي مادران خود شده و حوصله آنان را مي گيرند، كه چنين كاري سبب مي شود تا مادران اطفال خود را لـت و كـو          
 زن پير، شهر جالل آباد -. نمايند

 زن جوان، ساحه روستايي هرات -. اطفال والدين خود را عصباني مي كنند، آنها بايد لت و كوب شوند
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اين بخش گزارش، تاكيد ميدارد كه برخورد هاي مردم و رفتار و كـردار      
مـي  )  انعطاف پـذيـر    ( افراد در امر خشونت باالي اطفال هردو قابل تغيير 

در ابتداي اين بخش گزارش هذا بررسي مي شود كه چگونه رفتـار  .  باشند
هاي خشن آميز باالي اطفال در نسل هاي مختلف يك خانواده در تغييـر  

بعداً تغيير در ميزان خشونت باالي اطفال در خانواده .  و تحول بوده ميتواند
ها در كل و درك مردم برينكه چگونه و چرا سطح خشونت در جوامع در   

باآلخره ايـن    .  گذشت زمان تغيير نموده است، را مورد بحث قرار مي دهد
فصل باالي اينكه افراد چگونه رفتار خود را در برابر اطفال تغيير داده انـد  

اين نتنها نشان مي دهد كـه چـطـور        .  و به كدام داليل، بحث مي شود
برخورد ها و رفتار ها تغيير كرده است بلكه بينش را در مـورد ايـنـكـه           
برخورد ها و رفتار هاي منفي چگونه در آينده تغيير يافته مي تواند، بحـث  

 .مي كند

 تغييرات در نسل هاي يك خانواده 9.1
در مثال هاي متعددي كه مردم نظريات خود را در مورد نحو رفتار بـراي    
تربيت اطفال ارايه داشتند، بطور عموم منتج از تـجـارب خـود شـان از           

اين معمول بـوده كـه     .  خشونت در هنگام طفوليت شان ناشي شده است
كسانيكه خود اين تجربه را در هنگام طفوليت داشتند نمي خواستند كـه    

يك تعداد از مردم .  چنين عملكرد هاي را با اطفال خود شان داشته باشند
گفتند كه آنها از طرف والدين شان هيچ نوع خشونت را نـديـده انـد و          

هنوز هـم تـعـداد      .  ميخواهند با فرزندان خود نيز همان گونه رفتار نمايند
ديگري از مردم كه اين آنقدر معمول نبوده است در باره خشونت هاي كه 

آنان يا اينكه بـطـور   .  والدين بر آنان تحميل نموده بودند صحبت ميكردند
مستقيم آن كار آنها را ستايش ميكردند و يا خود در برابر اطـفـال شـان      

 .همان عمل را انجام ميدادند

يك مرد جواني كه در بحث متمركز گروهي در واليت ننگرهار صحـبـت   
ميكرد، نظريه خود را در مورد آن ديد اولي چنين بيان كرد كه او هـرگـز     

 :عملكردي را كه پدرش با وي نموده است، انجام نمي دهد

هرگـز او را      .  من يك برادر زاده در خانه دارم او يك پسر كوچك است
وقتيكه مـن  .  نزده ام چراكه لت و كوب اطفال يك عادت بسيار بد است

پدرم مرا زياد ميزد من هرگز عملكرد را كه او يعني پدرم بـا    خورد بودم،
 .من كرده است، تكرار نمي كنم

مثال ديگري را بيـان مـي     )  8ن خ ( اسداهللا كه خسربوره عبدالغالب است 
كند، او با تيم تحقيقي از رفتار ها و برخورد هاي پدرش صحبت نـمـوده     

در .  است، كه كاري كه به حق او در سن ده سالگي صورت گرفته اسـت   
آنزمان او در كنار دريا رفته بود و وقتيكه به خانه برگشت پدرش باالي او 

اسداهللا هنوز هم از رفـتـار       .  قهر شده و او را بسيار لت و كوب نموده بود
 :پدرش ناراحت است

من هنوز آن لت و كوب ها را به ياد مي آورم، و بعضي اوقات نـاراحـت   
 .ميشوم كه چرا پدرم به جاي اينكه نصيحت كند مرا لت ميكرد

طفل خويش اين طور برخورد نـكـنـد، او         15اسداهللا تالش ميكند تا با 
هميشه در جيبش براي شان تحفه دارد تا آنها را تشويق نمايد خوب رفتار 

اما او براي تيم تحقيق نيز گفت كه او بعضي اوقات بكـدام انـدازه     .  كنند
در يك مثال او پسرش را در بازار زده است و   .  اطفالش را لت كرده است

آنقدر شديد بوده است كه مردم اطراف وي آمده و پسرش را از زير لت و   
بنابرين در حاليكه نظر او ممكن اينطور نباشد كه بـه    .  كوب بيرون كردند

مانند پدرش با فرزندان خود رفتار نمايد، اما بعضي اوقات كنترول خود را   
 .از دست داده كه منتج به خشونت باالي اطفالش مي گردد

تحصيل كـرده      ضيا كه در اواخر سنين سي سالگي اش قرار دارد و قسماً
نيز است و از نظر اقتصادي در يك فاميل خوبتري در شهر باميـان زنـده     

او گفت كه چگونه پدرش او .  عين داستان را بيان داشته است  گي ميكند،
را لت و كوب ميكرد و اينكه چگونه خودش نمي خواهد با فـرزنـدانـش      

سال از او بزرگتر است برخورد  15برادرش يونس كه .  همچون رفتار نمايد
متفاوت داشته و بطور استثنايي نه تنها با اطفال، بلكه بـاالي زنـان آن       

يونس گفته است كه در برابر اطفال و زنـان  .  خانواده نيز خشونت مي كند
خانواده خود و بشمول اطفال و زن برادرش خشن بوده و آنان را به سيلي 

و تهديد به مرگ كرده و با مشت و لگد آنـان را لـت و         .  و كفش ميزند
او گفت كه زن برادرش را زمانيكه حامله بـوده اسـت زيـر        .  كوب ميكند

مشت و لگد انداخته، كه دست طفل را كه در بطن مادر بوده زخمي نموده 
 .است

با اينكه او در يك قسمتي از مصاحبه بياد آورد كه پدرش نتنها بـا او و        
او .  ديگر برادران و خواهرانش بلكه حتي با خانم خود نيز خشن بوده است

گفت كه او و ديگر برادران و خواهرانش از پدر خود نفـرت داشـتـنـد و         
اما ضـيـا   .  ميخواهد تا اطفالش آنگونه احساس را در برابر او نداشته باشند

 زمينه ها براي تغيير: 1راه هاي پيشرو .  9
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نتنها گفت كه يونس برادرش چقدر خشن است بلكه اظهار داشـت كـه       
 :اطفال خانواده او را دوست نداشته و به او احترام نمي كنند

اما ضـيـا   .  ميخواهد تا اطفالش آنگونه احساس را در برابر او نداشته باشند
نتنها گفت كه يونس برادرش چقدر خشن است بلكه اظهار داشـت كـه       

 :اطفال خانواده او را دوست نداشته و به او احترام نمي كنند

هر زمانيكـه  .  ممكن او اطفال را بيست بار در يك روز لت و كوب نمايد
كالن خانه يعني يونس آنان را بسيار بـه بـطـور        اطفال شوخي ميكنند،

بزرگترين فرزندم شش يا هشت سال عمر دارد و متباقي از .  شديد ميزند
وقتيكه اطفال ببينند كه او يعني كالن خـانـه در حـال        .  او كوچكتر اند

آمـده  “  اونگك” آمدن است، نمي گويند كه كاكايشان بلكه ميگويند كه 
 .)اين يك كلمه غير مودبانه در زبان هزاره گي مي باشد. (است

مردمان ديگري كه با آنان صحبت شده، بيشتر آزادانه و صادقانه در مـورد  
برخورد شان با اطفال آنطور كه با خود شان برخورد شده بود، صـحـبـت      

بطور مثال، مردي در يكي از بحث هاي گروهي با مردان جوان .  ميكردند
با اطفال شان آنطوري كه والدين   ديگر در ننگرهار اظهار داشت كه مردم،

 :آنها با آنان برخورد كرده اند، رفتار مي نمايند

ما هميشه اطفال خود را تهديد ميكنيم، چراكه با ما نيز هـمـان قسـم        
برخورد شده است و ما آنچه را كه پدرمان در گذشته با ما كـرده انـد،       
باالي اطفال تكرار ميكنيم كه اين روند از نسلي به نسل ديگري انتقـال  

 .مي يابد

به عين شكل ماللي، از خانواده شكيب، گفته است كه نتنها شـكـيـب و      
مادرش باالي اطفال ديگر آن خانواده خشونت ميكنند، بلكه پدر شكـيـب   

ماللي اين مسئله را بعنوان يك ويژه گي آن     نيز آنطور برخورد مي نمايد،
 :خانواده بيان نموده است

قسميكه براي شما گفتم، لت و كوب نمودن اطفال مثل يـك عـادت       
مانند زنش، پسرش شـكـيـب       . پدر شكيب اطفال را ميزند.  فاميلي است

يعني اينكه در بعضي خانـواده  ...  هميشه اطفال را با سيلي و مشت ميزند
ها لت و كوب اطفال يك عادت شده است كه از نسلي به نسل ديگر به 

بناً در خانواده پدر شكيب نيز لت و كـوب      .  مانند ميراث انتقال مي يابد
و تمام آنها اين عادت را دارند و مطئمن هستـم  .  اطفال يك عادت است

چـرا كـه     .  زمانيكه شكيب ازدواج نمايد، زنش را لت و كوب مي نمايـد 
 .اينكار عادت او گرديده است

رفتار هاي خشونت بار از والدين ايكه خشونت ميكنند، و يا زنده گـي در    

يك خانوادة كه خشونت در آنجا مروج است، باعث ميشود تا مردم تشويق 
اما بعضي ها بـراي تـيـم        .  شوند كه خود با اطفال شان خشونت ننمايند

و آنهـا نـيـز      .  تحقيقي گفته اند كه والدين شان با آنان خشونت نكرده اند
 .ميخواهند با اطفال شان همان گونه برخورد نمايند

نور اهللا كه در اواخر سنين سي سالگي قرار دارد، در يكي از قريـه هـاي     
او اكـيـداً ابـراز        .  واليت كابل با شش پسر و سه دختر زنده گي مي كند

داشت كه باالي اطفال خود خشونت نمي كند و توضيح داد كـه دلـيـل      
 :اينكار اينست كه پدرش با او هرگز خشونت نكرده است

او واقعاً .  سوگند مي خورم كه پدرم هيچگاه مرا لت و كوب ننموده است
من نيز همينگونه برخورد   با من مهربان بود، فكر مي كنم كه بخاطر او،

 .مي نمايم

او كه در اوايل سنين .  مثال ديگري درين زمينه، رفتار غالم نبي مي باشد
او .  در يك ساحه روستايي هرات زنده گي ميكنـد   چهل سالگي قرار دارد،

گفت كه اطفالش را ميزند و بعد از آن هميشه افسوس ميخورد كـه چـرا     
 :چراكه پدرش او را در هنگام طفوليت نزده است. اينكار را كرده است

بعد از   ...  فرزندانم در سنين هفت سالگي قرار داشتند كه ايشان را ميزدم
چون وقتيكه خودم طفل بودم، توسط پـدر    ...  آن بسيار افسوس ميخورم

لـت و    ...  هرگز لت و كوب نشدم، كه من نيز بايد آنكار را تعقيب نمايـم 
 .كوب اطفال يك روش بد براي تربيت آنها است

آنچه كه اين مثال ها و معلومات روشن ميسازد، اينست كه كدام ارتـبـاط   
مستقيم بين بزرگ شدن در يك خانواده كه خشونت در آن رايج بـوده و    

در .  اينكه در آينده خود از جمله والدين خشونت گر باشيم، وجـود نـدارد      
يعني بعضي ها به آسانـي رفـتـار هـاي         . واقع اين وضع پيچيده تر است

والدين و ديگر مردم را تقليد نمايند و بعضي ها بطور آگاهانه سعـي مـي     
نمايند تا با اطفال خود شان آنگونه كه والدين با آنان برخـورد نـمـودنـد،       

 .برخورد نكنند

تغييرات در رفتار ها و برخورد هاي افراد در  9.2
 گذشت زمان

با وجود گزارش هاي مرتب و مكرر در رابطه به وقايع خشـونـت بـاالي      
اطفال در ساحاتيكه تحقيق صورت گرفته است، توافق نظر برين است كه 
اين نوع خشونت ها در گذشت زمان، بخصوص ميان نسل نـو، كـاهـش      

 .را جهت مطالعه مثال هاي مربوطه مالحظه كنيد 5چوكات . يافته است
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با اندكي تفاوت روي اين نظريه كه از ساكنين ساحات شهري و روستايي 
كه در آنجا يك تعداد زيادي از مردم كه هـنـوز   .  ننگرهار، ديده شده است

در نسـل        در اقليت قرار نمي گيرند، گفته اند كه به تناسب نسل گذشته،
دليل براي اين ويژگي چـه از نـظـر        .  جديد خشونت افزايش يافته است

توضيـح كـه آن       .  واقعيت و يا مفاهيم بودن اين مسئله واضح نمي باشد
مردم در زمينه اظهار داشتند اين بوده است كه به باور آنـان اطـفـال در        

كه آنان فـرصـت هـاي          دليل آن اينست.  شرايط فعلي شوخ تر شده اند
در نتيجه .  بيشتري دارند تا با بزرگان خود بي احترامي و برخورد بد نمايند

داليل افزايش خشونت باالي اطفال وابسته به تغيير برخورد ها و عملكرد 
شرايط فعلي شوخ   . هاي اطفال بوده است، نه تغيير در برخورد بزرگساالن

كه آنان فرصت هاي بيشتري دارنـد تـا بـا          دليل آن اينست.  تر شده اند
در نتيجه داليـل افـزايـش      .  بزرگان خود بي احترامي و برخورد بد نمايند

خشونت باالي اطفال وابسته به تغيير برخورد ها و عملكرد هاي اطـفـال     
 .بوده است، نه تغيير در برخورد بزرگساالن

مردم در زمينه اظهار داشتند اين بوده است كه به باور آنـان اطـفـال در        
كه آنان فـرصـت هـاي          دليل آن اينست.  شرايط فعلي شوخ تر شده اند

در نتيجه .  بيشتري دارند تا با بزرگان خود بي احترامي و برخورد بد نمايند
داليل افزايش خشونت باالي اطفال وابسته به تغيير برخورد ها و عملكرد 

 .هاي اطفال بوده است، نه تغيير در برخورد بزرگساالن

اكثريت از كسانيكه در تمام اين واليات مصاحبه شدند، اظهار داشتند كـه  
خشونت باالي اطفال كاهش يافته است و به باور آنها اين وابسـتـه بـه        

تغيير در رفتار ها و برخورد هاي بزرگساالن بوده است، نـه تـغـيـيـر در          
ولي فقط چند مورد در زمينه بهبود در برخورد اطفال نـيـز   .  برخورد اطفال
داليل متعدد روي اينكه چرا و چگونه برخورد بزرگساالن .  ذكر شده است

بعضي ازين اظهارات بسيار كُلي بوده، .  تغيير يافته است ارايه گرديده است
مثالً جاهليت كمتر، و يا مردم آگاه شده اند كه لت و كوب بهترين روش   

بعضي ها مشخصتر روي اينكه چي چـيـز     .  براي تربيت اطفال نمي باشد
 .باعث اين تغيير كُلي و عمومي در رفتار ها شده است، صحبت نموده اند

يكي از داليل بسيار معمول كه سبب تغيير در برخورد ها شده است ايـن    
مردم ديده و جـهـان       ” بوده كه مردم به جاهاي مختلف سفر كرده اند و 

مهاجرت ها به پاكستان و ايران بعنوان يك فرصت بسيار .  “ ديده شده اند
نـقـل   .  مهم براي آموزش و تغيير رفتار هاي والدين تذكر داده شده اسـت 

قول ذيل از يك زن جوان كه در جريان بحث متمركز گروهي در شـهـر     
كابل صحبت ميكرد توضيح ميدارد كه اين تغيير كلي بنابر مهاجرت هاي 
بيروني بوده است با آنهم او تذكر داده كه بعضي از افراد با وجود مهاجرت 

 :به خارج رفتار هاي خود را تغيير نداده اند

فكر ميكنم از زمانيكه جنگ داخلي شروع شد، و مردم به پاكسـتـان و     
ايران رفتند، بعضي چيز ها را از آنان آموختند، بخصوص مردمان قـريـه   

مفكوره هاي آنان تغيير كـرده و حـاال         .  كه به ايران و پاكستان رفتند
اما بعضي خانواده ها باوجوديكه بـه  .  اطفال خود را لت و كوب نمي كنند

اين كشور ها سفر نموده اند هنوز هم اطفال خود را ميـزنـنـد، مـانـنـد         
 “.خسربوره ام كه قبالً در مورد آن صحبت كردم

 مفاهيم كاهش خشونت باالي اطفال: 5چوكات 

آنها يك مسـئلـه     .  درين روز ها مردم بهتر شده اند، آنها خود را بخوبي كنترول ميكنند.  اكنون آنها اطفال را نمي زنند، اما در گذشته اينكار را ميكرده اند
 .گزيدة از بحث متمركز گروهي با مردان جوان در ساحه روستايي باميان -خورد را بزرگ نمي سازند چراكه آنان در گوشه و كنار جهان سفر كرده اند 

در اينجا مكتب وجـود    قبالً.  اما اكنون آنها را بسيار به شدت نمي زنند، چراكه آنان به مكتب ميروند  قبالً والدين اطفال خود را بسيار لت و كوب ميكردند،
گزيدة از بحث متمركز گروهي با زنان بزرگسال در ساحه روستايـي    -نداشت، اگر مكتبي هم بوده، بخاطر سال هاي جنگ به مكتب رفته نمي توانستند 

 .كابل

مردمان فعلي نيز اطفال خود را ميزنند اما شكنجـه  ...  مردمان قديم اطفال خود را بسيار شكنجه داده و ميزدند بخاطريكه در آن زمان جهالت وجود داشت
عبدالغالب از خانواده دايا ساحـه    -مطلب من اين نيست كه مردم اطفال خود را نمي زنند اما ميزان شكنجه اطفال كاهش يافته است .  كاهش يافته است
 .روستايي ننگرهار

خودم پسرم را زمانيكه كوچك بود با يك ريسمان ميزدم، حاال نـواسـه     .  ما بسيار بد بود، زمانيكه اشتباهي ميكردم، ديگران مرا ميزدند)  عصر( بلي، زمان 
 .زن بزرگسال، ساحه روستايي باميان -هايم را به اندازه كه پسرانم را لت و كوب ميكردم نمي زنم، گاهي آنان را با يك يا دو سيلي ميزنم 
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در باره اينكه چگونه كساني كه به خارج از كشور سفر نمودنـد    مردم اغلباً
. دوباره با نظريات و روش هاي جديد برگشته اند، صحبـت مـيـكـردنـد       

واليت كه اكثر مردم آن در داخـل  ( بسياري از تعداديكه در واليت باميان 
با ايشان صحبت گرديد، عين ديدگاه را   )  كشور سفر كرده اند، نه به خارج

 :در زمينه چنين بيان داشتند

خشونت باالي اطفال نسبت به گذشته تغيير كرده است چراكـه در آن      
زمان مردم، شهر و ديگر مردم جهان را نديده بودند، و به همين سـبـب   

من قرية دانـش    .  اطفال را نسبت به امروز بيشتر لت و كوب مي نمودند
 .را كه نيم ساعت ازينجا زيادتر فاصله ندارد، قبالً نديده بودم

مهاجرت نتنها بعنوان روش كه مردم در كُل آموخته بودند، كه با اطـفـال   
بطور متفاوت برخورد نمايند ابراز شده بود، بلكه افراد نيز ابراز داشتند كـه  

طوريكه اين مـرد    .  چگونه آن پديده شخصاً باالي آنها تاثير گذاشته است
 :ميان سال از شهر باميان چنين بيان داشته است

در گـذشـتـه      .  من پسرم را سه بار بسيار به شدت لت و كوب كرده ام  
فرزندانم را بسيار ميزدم، اما اكنون دنيا و مردم مختلف را ديده ام، حـاال  

 .آنان را نمي زنم

اين نيز توسط مردان از هرات و باميان چندين بار اظهار گرديد، چونـكـه   ( 
اطفال آنها نيز جهانديده شده اند كه اگر والدين شان آنها را بيشتر لـت و    

 .)كوب نمايند، ممكن بطرف شهر و يا كشور ايران فرار نمايند

 اين نيز توسط مردان از هرات و باميان چندين بار اظهار گرديد، چونـكـه  ( 
اطفال آنها نيز جهانديده شده اند كه اگر والدين شان آنها را بيشتر لـت و    

 .)كوب نمايند، ممكن بطرف شهر و يا كشور ايران فرار نمايند

يك زن بيوه به اسم عادله گُل كه در اواسط سنين چهل سالـگـي قـرار      
دارد، با والدين اش در ساحه روستايي كابل زنده گي ميكند نقش رسـانـه   

 :ها را در تغيير طرز تفكر مردم چنين برجسته ساخت

با گذشت هر سال انديشه هاي مردم تغيير مي يابد، امسـال مـردم در       
مقايسه با سال قبل چيز هاي زيادتر ميدانند، و در سال آينده نسبت بـه    
امسال چيز هاي بيشتري خواهند فهميد، بناً سال به سال افكـار مـردم     
توسعه يافته و چيز هاي نو ياد ميگيرند و از طريق تلويزيون ها در بـاره  

 .چيز هاي نو، از قبيل اخبار و يا رفتن به جا هاي ديگر خبر ميشوند

سال عمر دارد در مورد اينكه او  27به همين گونه خليل از شهر كابل كه 
چگونه از برنامه هاي تلويزيون ايران آموخت كه لت و كوب اطفال كاري 

 :بدي است، چنين ميگويد

از تلويزيون هاي ايراني چيز هاي بسيار آموختم، و ميدانم كه ما نـبـايـد    
اطفال را بزنيم اگر آنان كار اشتباهي مي كنند و نافرماني مي نمايند مـا  

 25.بايد داليل اين رفتار شان را پيدا كنيم

مكتب و تعليم و تربيه براي اطفال نيز يكي از داليل جهت كاهش سطح 
و شدت خشونت باالي اطفال است كه اين مطلب توسط پاسـخـگـويـان     

بخصوص اين مسئله در ساحه روستايي باميان كـه ايـن     . ارايه شده است
ممكن اين بخاطر ارايه شـده  .  ارايه شده است  تحقيق در انجا انجام يافت،

دو دليل .  كه درين اواخر يك مكتب ابتدائيه در آنجا تاسيس گرديده است
در .  كه چرا رفتن اطفال سبب كاهش خشونت گرديده است، ارايه گـرديـد  

ابتدا رحيم از ساحه روستايي باميان نظرش اين كه اطفال اكنون بـهـتـر      
برخورد ميكنند تاثيرات خوب تعليم و تربيه در مـكـاتـب اظـهـار          رفتار و
 :داشت

شما چي فكر مي كـرديـد؟       اگر ميگفتم كه من هرگز اطفال را نزده ام،
در گذشته مكتب نبود، اكـنـون   .  اكنون تغييرات زيادي بوجود آمده است

يك مكتب و يك معلم داريم كه چگونگي رفتار و تربيت خوب را بـراي  
آنها براي اطفال آموزش ميدهند تا با هم جنگ .  اطفال ما تعليم ميدهند

نكنند، به بزرگان خانه سالم بدهند، در قسمت نظافت و پـاكـيـزه گـي       
اكنون اطفال بـه مـقـايسـه       .  و ازين قبيل موارد ديگر  توجه زياد نمايند،

 .گذشته ها بسيار با تربيه استند

برادر اين مرد يعني نظير نيز خود را با فرزندان خويش مقايسـه كـرده و       
تاكيد مي ورزد كه داشتن يك مكتب در قريه به چه اندازه روي زنده گـي  

 :مردم تاثير ميگذارد

اكنون اطفال را براي اين چيز ها نمي زنيم، نميدانم ممكن ما با والديـن  
خود خوب رفتار نمي كرديم، و به همين سبب ما را ميزدند، يا اينكه مـا  

و يا اطفال حاال .  اطفال خود را بيشتر دوست ميداريم و آنها را نمي زنيم
. دليل اين موضوع را نمي دانـم .  خوب شده اند و كار هاي غلط نميكنند

بـطـور       اطفال ما داستان هاي را از مكتب خود براي ما قصه مي كنند،
مثال ميگويند كه امروز در مقابل صنف ايستاده و براي صنفـي هـايـم      

 .صحبت كردم، و يا اينكه چي نوع نمراتي را در صنف كسب نموده اند

نام انگيزه هاي تغيير در خانواده و  بايد گفت كه نظريات در باره رسانه هاي مشهور بطور كُلي به تناسب اين دو، بيشتر منفي بوده اند كه بطور مفصل در گزارش اين اداره تحت  25
 . نشر مي شود، بحث ميگردد  خشونت هاي خانواده گي كه بعداً
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افراد روش هاي مختلفي را بيان داشتند كه از آن شخصاً آموخته بودند تـا  
رفتار خود را در برابر اطفال تغيير دهند، يك زن كه در اواسط سي سالگي 
قرار داشت كه با دو دختر متاهلش و دو دختر جوانش و يك پسر در شهر 
كابل زنده گي ميكند، بيان داشت وقتيكه او در يك كودكستان وظـيـفـه    
داشت، آموزش هاي زيادي را كه چگونه بايد با اطفال برخورد نمود كسب 

به ادامه او گفت كه از آن بعد، رفتارش با فـرزنـدان خـودش      .  كرده است
اطفالش را با چوب و     او گفت كه قبل از آن آموزش ها،.  تغيير كرده است

 .يا سيلي لت و كوب ميكرد

يك زن ديگر بنام ديبا كه در يكي از مكاتب محلي در قـريـه شـان در        
هرات معلم بود، گفت كه از طريق تجارب شخصي اش چـگـونـه بـراي       
پرورش و تربيت اطفال در صنف آموخته است كه خشونـت يـك روش       

او توضيح داد كه در صنـفـش   .  خوب براي پرورش و تربيت اطفال نيست
يك دختر جوان بود كه به دروس توجه نمي كرد و ديبا او را شكنجه داده 

بعد از چند هفته آن     باآلخره آن دختر ديگر به مكتب نيامد،.  و لت ميكرد
دختر به مكتب برگشت و ديبا تصميم گرفت تا وقت زيادتر صرف تشويق 
آن دختر براي درس خواندن نمايد، ديبا توضيح داد كه اين روش در واقع 

و حاال تالش مي ورزد تا از طريق تشويق بـا ديـگـر      .  كار آمد بوده است
 .شاگردانش نيز كار گيرد

و در ساحه روستـايـي     صادق كه در اواسط سنين بيست سالگي قرار دارد،
او .  باميان زنده گي ميكند پنج طفل دارد كه از ده سال كـوچـكـتـر انـد       

توضيح كرد كه با مطالعه كتب اسالمي آموخته است كه خشونت بـاالي    
 :اطفال كار نادرست مي باشد

من با آنها به مهرباني رفتار ميكنم، و آنها را به گپ مي فهمانم كه كدام 
  آنها را در گذشته با سيلي ميزدم،.  عمل خوب و كدام براي شان بد است

اما وقتيكه كتب اسالمي را مطالـعـه نـمـودم،       .  اگر كاري بدي ميكردند
 .آموختم كه بزرگان بايد احترام شوند و با اطفال مهرباني گردد

او همچنان مثال هاي را بيان داشت كه در آن اواخر چگونه اطفالـش را    
 .بجاي زدن، نصيحت كرده است

گزارش اين فصل واضح ساخته است كه اغلباً پاسخگويان معتقد بـودنـد     
. كه سطح و شدت خشونت باالي اطفال در خانواده ها كاهش يافته است

بايد خاطر نشان ساخت هر كسي كه عقيده متذكره را بيان داشته و آنـرا    
اظهارات اصلي اين گـزارش    يك تغيير مثبت عنوان نموده اند، اين مجدداً

را كه خشونت باالي اطفال با اينكه در خانواده ها پذيرفته شده است امـا    
 .تاييد ميدارد  بطور كُلي قابل پذيرش نيست،

با بحث نمودن روي مواردي كه مردم آن را بعنوان تغييرات مـثـبـت در      
سطح خشونت در جامعه و همچنان تعيين و شناسائي عوامليكه منحـيـث   
يك كتليست يا انگيزه براي افراد بوده تا رفتار شان را تغيير بدهد اظـهـار   
نمايند، اين امكان دارد تا زمينه هاي را جهت تشويق نمودن به تغيـيـرات   

مهاجرت و رسانه هاي خبري هر دو به عنوان فراهـم  .  بيشتر مهيا ساخت
كننده فرصت براي مردم جهت دانستن اينكه ديگر مردم و جـوامـع بـا        
اطفال شان چي نوع برخورد مي نمايند همچنان براي مـردم نـظـريـات       

همچنان براي يك زن آمـوزش  .  جديد را ارايه ميدارند، پذيرفته شده است
هاي تخصصي كه از طريق وظيفه اش در كودكستان منحيث يك معلـم  

. تغيير داده اسـت     آموخته است نظرياتش را روي چگونگي تربيت اطفال،
براي معلم مكتب، تجارب شخصي اش بوده است كه در برابـر پـرورش      
اطفال آن مكتب استفاده ميكرد، نظريات شخصي اش را نيز باعث شده تا 

و براي يك مرد، مطالعه كتب اسالمي باعث تغيير نـظـريـات    .  تغيير بدهد
فرصت براي اطفال جهت رفتن به مكتب نيز بعنوان يـك  .  وي شده است

روش كه بيشتر براي اطفال پرورش و يك زنده گي معيين و مشخصي را 
 .، نيز شناسائي شده كه در زمينه تغييرات مفيد واقع ميشود مياموزاند
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اين گزارش نظريات چند جانبه و رفتار هاي خشونت بار باالي اطفال در   
داليل ممكنه خشـونـت   .  خانواده را ارايه داشته و در مورد بحث مي نمايد

باالي اطفال در بين متن كه مظهر تعداد نظريات و رفتار هـاي كـه از         
. طرف بزرگان، آنهائيكه بطور مكرر مرتكب خشونت ميشدند بحـث كـرد    

بخش اخير مشخص كننده زمينه ها جهت تغيير تجربه خشونـت بـاالي     
اطفال در سطوح مختلف توسط افراد بزرگ خانواده ميباشد، الـبـتـه بـا         
نظرداشت به اينكه چگونه ميزان مختلف خشونت باالي اطفال درك شده 

كه بايد در وقت اضافه تغيير كند و چگونه رفتار ها و نظريات افـراد  .  است
 .در باره خشونت شكل گرفته است

كليد دانستن خشونت باالي اطفال در خانواده ارتباط مي گيرد بـا درك      
ذهني فرق بين رفتارهاي خوب از نظر اخالقي توسط بزرگان با اطفال در 

كه در بسياري خانواده ها جريان داشته و قـابـل       ( مقايسه با رفتار عادي 
با اينكه معمول نيست يك جامعه افراد خود را به جـرم  ).  قبول نيز ميباشد

باالي اطفال متهم نمايد ولي با اكثريت آنانيكه تيـم  “  همه روزه” خشونت 
تحقيق مصاحبه نمود، هم از آسيبي كه خشونت بر اطفال بجا مـيـگـذارد    
آگاه بوده و هم احساس نموده اند كه خشونت باالي اطفال بهترين روش 

 .براي تربيت و پرورش اطفال نمي باشد

در سرتاسر اين گزارش بصورت واضح توضيح شده است كه بزرگـان در    
رابطه به هر دو آسيب جسمي و روحي كه از علل خشونت باالي اطـفـال   

آنها عالقه مندي خود را در رابطه به اينكه والدين خـوب    .  است، آگاه اند
اظـهـار       براي فرزندان شان هستند و آنها را براه درست مي آورند، عميقاً

همچنين خاطر نشان شده است كه چي تعداد از پاسخگويان قادر .  داشتند
به فهم و تجزيه اوضاع خود و اينكه چرا خشونت باالي اطفال شـان در      

اين دانش و آگاهي ميتوانـد در بـيـن        .  خانواده اتفاق مي افتد، مي باشند
مردان و زنان پير و جوان پولدار و فقير، تحصيل كرده و بيسواد ديده مـي  

 .شود

اين هم بدست آمده بود كه نظريات افراد و جوامع در رابطه به درستي و   
به عـوض  .  نادرستي خشونت عليه اطفال به شكل تنبيه بدني، پابرجا نبود

آن مردم مشتاق به بحث كه اين يك روش خوب جهت تربيت و پرورش 
نه تنها مردم ايكه داراي عين تجربه انـد، مـوافـق      .  اطفال شان مي باشد

گـزارش  .  نيستند، بلكه افراد نيز در سرتاسر مباحثه تجديد نظر كرده انـد   
همچنان عدم توافق بين نظريات مجمل افراد و اينكه انها واقعاً چـگـونـه    

اين عدم توافق در مجموع بعـنـوان يـك      .  رفتار مي نمايند را واضح نمود

اصل كُلي پذيرفته شده ميتواند كه خشونت باالي اطفال معمول بـوده و    
در حاليكه مردم معتقد اند كه خشونت باالي اطفال غير قابل قبول اسـت  

بعضي از افـراد جـوامـع        .  و فقط در شرايط خاص قابل پذيرش مي باشد
و اين افـراد  .  بطور خاص مخالف هر نوع از خشونت باالي اطفال بوده اند
و كـوشـش     .  عالقه داشتند تا با ديگران روي اين نظريات صحبت نمايند

 .كنند تا رفتار هاي آنان را تغيير بدهند

چنين پنداشته شده كه داخل شدن در فضاي خانواده هـا و از آن          اغلباً
طوريكه ايـن  .  طريق غلبه روي خشونت باالي اطفال، امري است مشكل

سرمنشي سازمان ملل متحـد  )  2006سال ( مسئله بطور واضح در گزارش 
مبارزه بـا خشـونـت      ” :  در باره خشونت عليه اطفال چنين بيان شده است

باالي اطفال در زمينه هاي خانواده گي، اگرچه از هر طريق كه كار گرفته 
براي مداخله كردن كه هنوز در اكـثـر جـوامـع       . بسيار مشكل است  شود،

ممكن ايـن    .  تلقي ميگردد، بي ميلي وجود دارد“  فضاي شخصي” بعنوان 
موضوع درست باشد، اما اين مانع عالقه مندي مردم براي بـحـث روي       

در جريـان  .  خشونت باالي اطفال در خانواده و جوامع شان شده نمي تواند
جمع آوري معلومات براي اين تحقيق واضح شد كه در يك محيط آرام با 
كسانيكه صادق باشند، مردان و زنان مختلف عالقه داشتند تا نتنها روي   
خشونت باالي اطفال صحبت نمايند بلكه روي برخورد هـاي خـاص از       
خشونت را كه خود ايشان باالي اطفال مرتكب شده اند را نـيـز بـيـان         

 .نمايند

پنج دليل اساسي كه سبب ادامه خشونت باالي 
 :اطفال در خانواده ها مي شود

بعضي از مردم فكر ميكنند كه تنبيه بدني يك راه خوب بـراي  :  اول •
 .پرورش اطفال مي باشد

آنانيكه فكر ميكنند كه تنبيه بدني فقط در زمان رفـتـار هـاي      :  دوم •
بسيار گمراهانه مورد استفاده قرار گيرد، و منحيـث آخـريـن روش        

و يا اينكه آنان قسماً از روش ها و مهارت هاي بديـل  .  استفاده شود
 .والدين براي پرورش اطفال آگاه بودند

نگراني هاي والدين در رابطه به آينده اطفال شـان و تـرس       :  سوم •
اينكه اطفال آنان ممكن به صفت اعضاي مفيد بـراي جـامـعـه و         
خانواده شان تربيه نشوند، همچنان ندانستن مهارت هـاي بـديـل        

 نتيجه گيري ها و سفارشات: 2راه هاي پيشرو .  10
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والدين براي پرورش اطفال سبب تشويق والدين براي استـفـاده از     
حتي اگر فكر نمايند كه آن كار شان درسـت    .  تنبيه بدني شده است

 .و از موثريت آن درين زمينه مشكوك باشند  نبوده است،

فشار ها و عصبانيت هاي بزرگساالن سبب ميشود تا آنـهـا        : چهارم •
علل ممكنه اين فشار ها و عصبانـيـت   .  باالي اطفال شكنجه نمايند

ها در خانواده ها شامل روابط آسيب انگيز بين بزرگـان در داخـل       
خانواده و مشكالت اقتصادي مربوطه توقعات مادي آن خانواده هـا    

 .ميباشد

از آنجاييكه خشونت باالي اطفال گسترده و پذيرفـتـه شـده      :  پنجم •
بعنوان يك عمل عادي مي باشد، عدم قضاوت اجتماعي عامه كـه    
باالي اين نوع خشونت قرار گيرد، سبب ميشود تا خشونـت بـاالي     

 .اطفال زير سوال قرار نگيرد

 سفارشات براي پاليسي سازي و برنامه ريزي
هر برنامه اي كه در راستاي رفع و كاهش خشونت باالي اطفال كار  •

مي نمايد حتماً بايد در اول اگاه باشد كه در جوامع آگاهي عمـومـي   
وجود دارد كه خشونت باالي اطفال عواقب منفي دارد و ايـنـكـه        
خشونت لزوماً بهترين روش براي پرورش و تربيت و يـا تشـويـق        

كمپاين هاي احساس برانگيز بايد روي آگاه سازي .  اطفال نمي باشد
 .مردم از مهارت هاي بديل والدين براي تربيت اطفال تمركز يابد

اين مهارت ها كه بعنوان مهارت هاي بديل براي پرورش اطفال ياد  •
مي گردد، بايد توسط موسسات كه درين بخش كار مي نماينـد بـا     

تا اينكه چنان بـديـل   .  همكاري همه جانبه مردم مختلف طرح گردد
ها و جايگزين ها مطابق به زمينه هاي مختلف افغاني مناسب بـوده  
و بتوانند با بسياري از خانواده ها و جوامع افغاني سازگار و قابـلـيـت    

بنابرين سعي گردد تا مهارت هاي بديل و غيـر  .  تطبيق داشته باشند
خشونت آميز براي پرورش اطفال قابل تطبيق در خـانـواده هـاي        

 26.افغاني، قابل اجرا باشد

جوامع بايد بطور مستقيم از مهارت هاي بديل والدين آموزش ديـده   •
اشخاص با .  و در باره آن بحث نمايند همچنان بين آنها پخش گردد

، ) از هر دو طبقه مرد و زن    ( نفوذ در يك جامعه بشمول بزرگساالن 
بزرگان دين، دوكتوران جامعه يا معلمين از جمله بهـتـريـن مـردم       

 .هستند كه در قسمت پخش نمودن اين مهارت ها سهم بگيرند

اين تحقيق آنعده افرادي كه درجوامع بطور خاص مخالف خشـونـت    •
اين افراد را ميتوان از طـريـق   .  باالي اطفال بودند، را شناسائي نمود

برنامه هاي كه ضد خشونت باالي اطفال كار مي نمايند، تشخيـص  
كرد و از آنها كمك خواست تا مهارت هاي بديل والـديـن بـراي        

و مردم را از آسـيـب هـاي كـه           .  پرورش اطفال را گسترش دهند
 .خشونت باالي اطفال سبب ميشود، مطلع ساخت

اين برنامه ها بايد جوامع و مردم را تشويق نمايد تا با مداخالت خود  •
آناني را كه بر اطفال شان خشونت مي نمايند، كمك نمايد تا آنها را 

 . از آن عمل مانع شود

الزم است تا اين برنامه ها مردم را تشويق نمايند تا يـك قضـاوت      •
عامه اجتماعي را در مورد عدم پذيرفتن خشونت باالي اطـفـال در     

حتي اگر مردم تحت فشار يا عصباني مي بـاشـنـد،      . ( جوامع بسازند
 .)اگرچه رفتار آنها در آن جامعه معمول مي باشد

تقويت مهارت هاي كنترول فشار هاي روحي و افزايش آگاهـي در     •
مورد تاثيرات منفي اين فشار ها در داخل خانواده، نيز  كمـك مـي     

 27.نمايد تا خشونت باالي اطفال كاهش يابد

در جريان بحث گروهي در كنفرانس كه توسط اين اداره در كابل و ديگر وركشاپ )  كه اكثريت آنها افغانها بودند( در باره روش ها و مهارت هاي بديل والدين براي پرورش اطفال با ديگر مسئولين ذيربط   26
در زمينه اينكه كدام نوع مهارت هاي غير خشونت آميز كه براي خانـواده هـاي     .  بحث گرديده است  هاييكه در باميان، هرات، و ننگرهار توسط كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و اين اداره داير شد،

 .افغان جهت تربيت آطفال شان نياز است، پيشنهاداتي نيز ارايه گرديده است
زمينه، سفارشات پاليسي مرتبط را ارايه نميدارد اما نويسنده در از آنجاييكه اين تحقيق باالي پاليسي ملي افغانستان روي برخورد با خشونت باالي اطفال در خانواده ها متمركز نبوده است كه به آن جهت   27

افغانستان از كشور هاي است كه كنـوانسـيـون    .  ير داده شودتغياين گزارش ميخواهد اكيداً سفارش نمايد تا تغييرات در قانون آيد، بخصوص كه براي غيرقانوني ساختن خشونت باالي اطفال در خانواده ها، 
براي دريافت احكام اين قانون، كنوانسيون كنتـرول  .  ولي احكام اين كنوانسيون در قوانين افغانستان، تدوين نيافته است.  تصويب نموده است 1994اپريل  27ملل متحد براي حفظ حقوق اطفال را به تاريخ 

وجهي يا همچون رفتار هـاي    ي تبررسي هاي مناسب قضايي، اداري، اجتماعي و تعليمي را جهت حفاظت اطفال از تمام انواع خشونت هاي بدني و ذهني، آزار يا سوء استفاده، ب” مي نمايد تا احزاب اياالت 
صي كه از آنان مواظبت مي كنند، قرار داشته باشند، طبق مـاده  شخانادرست و يا استثمار اطفال بشمول سوء استفاده جنسي بخرچ دهند البته زمانيكه اين اطفال تحت اداره والدين، نگهبانان قانوني و غيره ا

ازينكه هيچ يك از اطفال تحت شكنجه يا كدام ظـلـم     ” ؛  “ ) 24:3(بررسي هاي مؤثر و مناسب را با پامال نمودن رواج هاي سنتي كه سبب زيان بخشيدن به صحت اطفال مي گردد، طبق ماده ”؛  “)19:1(
و بررسي هاي مناسب را جهت ارتقاي جسماني، احياي رواني و يكپارچه سازي مجدد يك طفليكه قرباني هريك از ” ؛  “ ) 37( ديگر، رفتار غير انساني يا تنبيه قرار نمي گيرد، خودرا مطمئن سازند، طبق ماده 

اين احيا يا يكپارچه سازي مجدد اطفال بايد در يك فضـاي كـه       “ .انواع به توجهي، استثمار يا سوء استفاده، شكنجه يا كدام ظلم ديگري، رفتار غير انساني يا تنبيه ويا قرباني جنگ شده است، بخرچ دهند
بـراي دريـافـت      )).  1989دسمبر سال  A/RES/44/25   )12سرمنشي سازمان ملل، اسناد شماره ( “  ) 39( بتواند اطفال را از نظر صحي، بزرگ منشي و احترام دوجانبه پرورش نمايد صورت گيرد، طبق ماده 

: (، خاتمه بـخـشـي خشـونـت قـانـونـي بـاالي اطـفـال بـه سـايـت                            ) 2006( مباحثه كامل روي همچون مسائل مي توانيد به عالقه مندي جمعي براي خاتمه بخشي تمام انوع تنبيه باالي اطفال 
www.endcorporalpunishment.org (مراجعه نمائيد. 
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