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درباره مولف
ديبرا ج اسميت مدير ارشد تحقيق در زمینه مسائل مربوط به جنسیت و صحت در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مي باشد .ديبرا از زمان آغاز كار خود در واحد
شامل قوانين عرفي و حل وفصل تنازع از طريق اجتماع
تحقیق و ارزیابی افغانستان يعني از ماه فبروري  1385مجموعه اي از اسناد تحقيقي را تكميل نموده كه
ِ
محلي؛ ارائه منفعت زنان در ولسي جرگه ،ارتقاي توازن جنسيت در وزارتخانه ها ،مشكل استفاده از دوا های امراض روانی؛ و پويايي خانواده ها و خشونت خانوادگي،
مي باشد .قب ً
ال در انستيتوت طب بهداشتي و استوايي لندن كار مي كرد كه پالسي صحي را در ملوي و زامبيا تكميل نمود .وي از انستيتوت علوم سياسي و اقتصاد
لندن درجه داكتري خود را كسب نموده است ،كه براي تكميل آن تحقيق ساحوي را در مورد مسايل توازن جنسيت در راجستان هندوستان راه اندازي كرد.

درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان موسسهء مستقل تحقيقاتي مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقيقات با کيفيت در عرصه هاي مختلف
جهت اطالع رساني و استفاده از آنها در تاثير گذاري روي پاليسي ها و فعاليت هاي گوناگون ميباشد .واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با تقويت و ارتقا ظرفيت
هاي تحليلي و ايجاد فرصت براي تفکر و بحث ،ميکوشد تا فعاالنه فرهنگ پژوهش و آموزش را در اين کشور ترويج دهد .اين اداره سعي مينمايد تا زمينه هاي
بازتاب انديشه ها ،مناظره ها و مباحث علمي را فراهم سازد که باعث بهبود و پيشرفت فکري در ابعاد مختلف در زندگي افغانها ميگردد.
واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در سال  1381خورشيدي با همکاري سازمان هاي امدادي که در اين کشور فعاليت دارند تأسيس گرديده و اعضاي هيئت مديرهء
آنرا نماينده گان مراجع تمويل کننده ،سازمان ملل متحد ، ،ادارات غير دولتي و ديگر نهاد هاي که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعاليت اند ،تشکيل
ميدهد  .اين اداره ،در حال حاضر ،عمدتأ از جانب کشور هاي فنلند ،ناروي ،سويدن ،سويس ،و انگلستان تمويل مالي گرديده و موسساتي مثل انستيتوت جامعه
باز افغانستان ( ،)FOSIAبنياد آسيايي ( ،)TAFکميسيون اروپا ( ، )ECکمشنري عالي ملل متحد براي پناهندگان ( ،)UNHCRصندوق وجهي ملل متحد
براي کودکان ( ،)UNICEFصندوق انکشافي ملل متحد براي زنان ( ،)UNIFEMو بانک جهاني نيز بعضي از پروژه هاي مشخص اين اداره را حمايت مالي
مي نمايند.

سپاسگذاری
انجام تحقيقات و نوشتن اين گزارش بدون همكاري ،حمايت و تعهد بسياري از اشخاص امكان پذير نبود.
با تشكر فراوان از باشندگان قريه جات و مناطق شهري كه تحقيق در آنجا صورت گرفت به دليل مهمان نوازي كه از اعضاي تيم تحقيق به عمل آوردند ،به خاطر
تحمل و استقبال از گفتگو در مورد داستان خانواده هايشان و تشريح جزئيات زندگي شان ،به خاطر اشتياق آنها به اين تحقيق و درك و حمايت آنها از اهداف تحقيق
و گذاردن وقت گرانبهاي خود جهت صحبت با تيم تحقيق و همكاري با آنها .اميد وار هستم در بازگويي تحليل داستانها و معلوماتي كه آنها در اختيار تيم تحقيق
قرار داده اند ،از عدالت كار گرفته باشم.
اين تحقيق بدون تالش ،دقت و پشتكار اعضاي تيم تحقيق كه در ساحات معلومات جمع آوري مي كردند ،غير ممكن بود .در واليت باميان علي حسن فهيمي؛ در
سكينه سخي محمد حسن وفايي و زهرا نظامي؛ در هرات اصيله شريف صديقي ،هما صالحيار ،فقراهلل نيكزاد و عزيزاهلل رويش؛ در كابل سخي فروزش ،لينا وحیدی،
يما قاسميار و ساغر وفا؛ و در ننگرهار حنيفه گلميران ،عبدالجليل نورستاني ،عبدلمنان صديقي و پروانه وفا .از زحمات اعضاي تيم كه بعد از تكميل كار در ساحه،
نظرات تحليلي خود ابراز و مدام به جزئيات توجه داشتند ،نيز بايد قدرداني گردد.
همكاري میان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان يكي از اجزاي اصلي جهت تكميل اين تحقيق بود .من مي خواهم علي
الخصوص از تمام كارمندگان دفاتر ساحوي در باميان ،هرات و ننگرهار به دليل مهمان نوازي و ياريشان با همكارانم و خو ِد من طي سفرهاي متعددمان ،ابراز سپاس
و امتنان نمايم.
حمايت ارضال اشرف و ياسمين دامجي در جمع آوري و تكميل مجموعه اي از معلومات مشرح از اهميت خاصي برخوردار بود .تشكر مخصوص از ياسمين به خاطر
طراحي نقشه هاي خانوادگي .همچنان از ايلين سامرز به خاطر حمايت بي شايبه از تيم جهت راه اندازي تحقيق در اين مورد ،كه مي تواند در بعضي موارد طاقت
فرسا باشد ،قدرداني مي گردد .من عالوتا از مصاحبه شوندگان بينام به خاطر نظراتي كه به گزارش افزوده اند ،تشكر مي كند.
و در نهايت مي خواهم از پاوال كانتور بدليل حمايت بي شايبه اش در جريان تحقيق ابراز امتنان نمايم.
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تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

خالصه
تصاميم ،عاليق و تنوع يكي از مجموعه گزارشاتي است كه توسط واحد تحقيق
و ارزيابي افغانستان جهت مطالعه روابط خانوادگي و خشونتهاي خانوادگي در
افغانستان تهيه گرديده است .اين گزارش راه هاي مختلفي را كه طي آنها
در مورد ازدواج تصميم گرفته مي شود و رواج پيدا مي كنند ،مورد ارزيابي
قرار مي دهد .مصاحبه شوندگان در جريان تحقيق به تكرار در مورد تصميم
گيري باالي ازدواج و عرفهاي آن صحبت مي كردند ،و به همين دليل بود
كه موضوع عرفهاي ازدواج يكي از ابعاد مهم تحليل روابط خانوادگي منظور
شد .در واقع رسم ازدواج در زندگي اجتماعي افغانها كليدي مي باشد – از هر
منطقه ،قوميت يا گروهي مي باشند.
معلومات اين تحقيق ،كه ماهيت كيفي دارد ،بين ماه سرطان  1385و حوت
 1384در مناطق روستايي و شهري چهار واليت باميان ،هرات ،كابل و ننگرهار
جمع آوري گرديد .گزارش حاصله به سه بخش تقسيم شده است :بخش اول
معلومات مفهومي ،روش تحقيق و بافت ساحه تحقيقي را ارائه مي دهد .بخش
دوم در مورد پروسه تصميم گيري در رابطه با ازدواج اوالد يك خانواده بحث
مي كند .و بخش سوم ازدواجهاي رايج بشمول بدل ،طويانه و ازدواج متعدد
بحث مي كند.
اين گزارش به مقاصد و يا براي اشخاص ذيل قابل استفاده است:
•كساني كه در كمپينهاي حمايوي يا آگاهي عامه در مورد عرفهاي ازدواج
و مسایل مربوط به توازن جنسيت فعاليت دارند.
•سازمانها يا اشخاصي كه جهت جلوگيري از محو خشونت عليه زنان در
خانواده هاي افغاني فعاليت مي كنند.
•كساني كه تالش دارند تا در هر نوع پروژه توسعه اجتماعي يا اقتصادي
فعاليت كنند و احتياج دارند تا در مورد روابط خانوادگي و اينكه ازدواجها
در بافت خانواده هاي افغان چطور شكل مي گيرد ،معلومات بدست آورند.
•خوانندگاني كه مي خواهند فهم عميق تري در مورد روابط خانوادگي و
ازدواج در افغانستان داشته باشد.

يافته هاي كليدي
يافته هاي اين تحقيق در شش جنبه از تصميم گيري در مورد ازدواج و
عرفهاي ازدواج در افغانستان ،بحث مي شود:
•رابطه بين خشونت خانوادگي ،اينكه چطور تصاميم ازدواج گرفته مي شود
و كدام رواجهاي استفاده مي شود.

•تنوع در روش تصميم گيري در مورد ازدواج
•جبر و اختيار در موضوع ازدواج و تصامیم ازدواج
•تفاوتها در رسوم فرهنگي و توقعات اجتماعي در مورد رفتارهاي مقبول
در ازدواج
•تفاوت میان عاليق و نظرات فردي در مورد اينكه تصاميم ازدواج چگونه
اتخاذ گردد
منفي سلب اجازه اتخاذ
•آگاهي اجتماعات محلي در مورد پيامدهاي
ِ
تصميم و برخي رواجهاي خاص ازدواج

خشونت در خانواده و تصميم گيري باالي عرفهاي
ازدواج
پروسه هاي تصميم گيري كه منتج به ازدواج يا به يك عرف خاص ازدواج
مي شود ،مي تواند خشونت بين زوج و يا ديگر اعضاي خانواده را در آينده
بنيانگذاري نمايد .به عنوان مثال ،تحقيق نشان داد كه پسران و مرداني كه به
ازدواج اجباري تن مي دهند ،بي حوصلگي خود را از طريق خشونت عليه زن
خود و يا ازدواج مجدد ،ابراز مي كنند.

تنوع در روش تصميم گيري باالي ازدواج
تفاوتهاي متعددي ميان روشهاي تصميم گيري باالي ازدواج در بين خانواده
هاي مختلف و حتي خواهر و برادر در يك خانواده يافت شد .باالي اين كه
تصاميم چطور گرفته مي شود و نتايج شان چه است ،عوامل زيادي كه هم
بيروني و هم دروني مي باشد ،تاثير دارد .اين عوامل شامل روابط بين جنسيتها
و نسلها در خانواده و اجتما ِع به طور وسيعتر؛ تجارب و خصوصيات فردي هر
عضو خانواده ،ساختار خانواده و يا خانوار زماني كه تصميم گيري صورت مي
پذيرد؛ و وضعيت سياسي و اقتصادي موجود مي باشد .ميزان نفوذ زنان در
تصميم گيري باالي ازدواج به مرور زمان تغيير مي كند كه وابسته به موقعيت
نسبي آنها و ساختار خانواده شان مي باشد .مث ً
ال طوري كه دريافت شد ،زنان
بيوه و سالخورده مي توانند نفوذ خاصي در تصميم گيري مربوط به ازدواج در
خانواده شان داشته باشند .افرادي كه داراي عين خصوصيات خانوادگي اند،
مي توانند نظرات كامال متفاوتي در مورد روش صحيح تصميم گيري و اجراي
مراسم ازدواج داشته باشند.

پیش رو
راه های ِ
نمیتوان با استناد به خصوصیات مهم خانواده مانند موقعیت زنده گی (شهری
ج
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از اندازه متنوع اند.
برای مطالعه باالی عرفهای ازدواج باید گزارشها ،پالیسی ها و برنامه های زنان
را تفکیک نمایند و باید موقف هر زن در خانواده تشخیص گردد .مهم است
که این باور کلیشه ای که زنان افغان فقیر و بیوه های آسیب پذیر اند ،تغییر
کند و این که مردان افغان یک گروه متنوع را تشکیل می دهند ،پذیرفته شود.

جبر و اختيار در تصاميم ازدواج
در تحليل معلومات مربوط به تصميم باالي ازدواج ،مقوله جبر و اختيار در
رأس قرار داشت .بنا به متن اين گزارش ،تصور اينكه ازدواجها يا جبري و يا
غير جبري مي باشند ،در واقع ساده سازي مفرطِ روش تصميم گيري باالي
ازدواجها است .در عوض ،بايد متوجه بود كه روشي كه مردم وارد زندگي
مشترك مي شوند در حقيقت دسته بزرگ از جبر گرفته تا اختيار مي باشد .در
حالي كه بعضي از ازدواجها در يك طرف دسته قرار مي گيرند و برخي ديگر در
طرف ديگر آن ،بسياري ديگر از آنها تركيبي از جبر و اختيار مي باشد.
سن يك شخص عامل مهمي در توانايي شخص در اتخاذ تصميم به صورت
آزادانه و رضايت دادن به يك ازدواج دارد ،و همچنان مهم است كه شخص
حين تصميم در مورد ازدواج ،يا نامزدي ،اخذ مي گردد ،داراي چه سني است و
اينكه در موقع ازدواج شخص چه سني داشته باشد.
درك اين نكته مهم است كه تنها دخترها مجبور به ازدواج نمي گردند؛ بلكه
پسرها ،و مردان و زنان كالنسال نيز ،با چنين جبري مواجه مي شوند .همچنان،
تنها زنان نيستند كه از رسوم موجود در مورد جنيست و اينكه چطور تصاميم
عرفي به آنها تحميل مي شود ،رنج مي برند؛ مردان نيز از اين بابت دچار
مشكل اند .مرداني كه وادار به ازدواج در سن يا زماني كه انتخاب خودشان
نيست ،مي شوند ،و يا همسرشان انتخاب خودشان نيست ،ممكن از ازدواجشان
لذت نبرده ،و دچار افسردگي و نااميدي گردند .اين به معني ناديده گرفتن
رنجهايي كه زنانشان مي كشند نيست زيرا ممكن است در چنين حاالت اين
زنان قرباني خشونت شوهرانشان گردند.

پیش رو
راه های ِ

جداً پیشنهاد می گردد تا سازمانهای که جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان
در خانواده ها فعالیت می کنند ،در هر صورت ممکن حداقل به همان اندازه
که با زنان از نزدیک همکاری می کنند ،با مردان نیز این کار را انجام دهند.
به همان اندازه که باالی سن اطفال در زمانیکه در مورد ازدواج شان تصمیم
گرفته می شود ،توجه می گردد ،باالی سن شان وقتیکه ازدواج نموده اند نیز
دقت صورت گیرد.
هنجار های فرهنگي در مقايسه با عاليق و نظرات شخصي

ح

رعايت هنجار و توقعات فرهنگي مردم را به سوي ازدواجهايي مي برد كه
مي دانند به احتمال زياد در آينده دچار مشكل خواهند شد .هر چند هنجار
ها و توقعات فرهنگي در قبال رفتارهاي جنسيتي انعطاف ناپذير نبوده و مورد
سوال قرار مي گيرد ،و با مطالعه اين گزارش در مي يابيم كه عاليق و نظرات
شخصي به چه ميزان در مقابل عرفها و هنجار های فرهنگي قرار مي گيرد.
نظرات شخصي افراد _ هم زنان و هم مردان – غالب ًا نسبت به هنجار و
توقعات فرهنگي اجتماعي كه در آن زندگي مي كنند ،سودمند تر و تساوي
گرايانه تر بودند .وجود اين تفاوت بين هنجار های فرهنگي و عاليق شخصي
نشان مي دهد كه عرفهاي مورد استفاده توسط اشخاص و اجتماعات قابل
مباحثه بوده و اينكه حداقل در بين بعضي از اعضاي اين اجتماعات محلي،
آمادگي برای تغيير موجود است.

آگاهي به پيامدهاي زیان آور بعضي از تصاميم در مورد
ازدواج
دليل اصلي موجوديت تفاوت بين هنجار های فرهنگي و عاليق شخصي پيامد
نساختن در تصميم گيري و برخي از رواجهاي ازدواج
هاي زیان آور شريك
ِ
مي باشد .اكثر مردم در محالتي كه تحقيق مذکور صورت گرفته ،از پيامد هاي
منفي بعضي از رواجهاي ازدواج مانند بدل ،طويانه ،و ازدواجهاي متعدد با خبر
اند .عده مشخصي از مردم هم مي دانند كه بسياري از رسومات فرهنگي شان،
مانند شريك نساختن دختر يا پسر در تصميم گيري ازدواجشان ،بعضي نمونه
هاي مشخص از ازدواج متعدد و پرداخت طويانه ،در مغايرت با اسالم قرار دارد.
هر چند ،با وجود اينكه اين آگاهي وجود داشته و آمادگي به مباحثه در اين
مورد وجود دارد ،راه حلهاي بديل براي چنين رواجها و روشي جهت جلوگيري
از دريافت و پرداخت طويانه ،پيشنهاد نشده يا عمل نشده است.

راه های پیشرو
تمرکز کمپینهای آگاهی باید روی معلوماتی که خود مردم از قبل می دانند
نباشد بلکه به آنها روشهای بدیل ،با توجه به محدودیتهای که در مقابل
خانواده ها و افراد وجود دارد ،به آنها روشهای بدیل ارائه کنند .سازمانهای
که با عرفهای زیان آور ازدواج و خشونت در خانواده مبارزه می کنند ،باید با
اجتماعات محلی در تماس شده و راه های را که از نظر اقتصادی و عملی
قابل قبول باشد ،جهت برگزاری مراسم ازدواج جستجو کنند ،طوری که این
روشهای بدیل آسیب های روحی و جسمی مردان و زنان را کاهش دهد.
همانطوریکه این نقل قول از یک مرد مسن در بامیان بیان می کندف تغییر
تنها از خود اجتماعات محلی آمده می تواند:
بعضی از رسوم و عنعنات جامعه را به خطر می اندازد .ازدواج اجباری برخالف
قوانین اسالم است و باید از بین برود .مردم خودشان باید علیه این رسم غیر
قانونی تبلیغ کنند .تبلیغی که از طرف کمیسیون حقوق بشر و کرزی صورت
بگیرد باالیشان تاثیر ندارد ،و کافی نیست.
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طوری که این تحقیق نشان می دهد ،مردم آماده اند تا در مورد مسایل مربوط
به روش تصمیم گیری در مورد ازدواج و برخی رواجهای زیان آور ازدواج
مباحثه نمایند .سازمان های که در این راستا فعالیت دارند باید به مردان و زنان
از سنین مختلف فرصت صحبت در این مورد را بدهند و به اجتماعات فرصت
بدهند تا خود شان سیستم تصمیم گیری ازدواج را طوری اصالح کنند که
در هماهنگی با خواستها و عالیق خود شان باشد .بدین صورت برای هنجار
فرهنگی و توقعات اجتماعی که بسیاری را وادار به ازدواجهای نموده است که
در آینده برایشان مشکل آفرین خواهد بود ،روشهای بدیل مطرح خواهد شد.
در اجتماعات که این تحقیق اجرا گردید ،بعضی تغییرات سودمند مشاهده می
گردد که نتیجه ثبات سیاسی نسبی است که طی سالهای پیش تجربه گردیده
است .و به همین ترتیب در بسیاری از جوانب مربوط به زنده گی در افغانستان
شاید بهترین روش جهت ادامه این تغییرات ،پیشرفت در امنیت سیاسی و
اقتصادی خواهد بود که به اجتماعات اجازه دهد تا امکان شروع به تغییر
رواجهای ازدواج را جهت امنیت و رفاه خانواده ها در آینده بدست داشته باشند.

خ
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بخش اول :زمینه نظری ،روش شناسی و ساحه تحقیقاتی
 .1مقدمه
در سال  1385دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با استفاده از حمايت
مالي كميسيون اروپا ،تحقيق وسيعي را راه اندازي نمود تا رفتارهاي رو به
تغيير در خانواده را مورد مطالعه قرار دهد و مخصوص ًا باالي اينكه چطور
ساختار خانوادگي ،توازن جنسيت و نقش نسلها در خشونت هاي خانوادگي
تاثير دارد ،تمركز نمايد .درك روابط بين جنسيتها و نسلها نه تنها جهت
توضيح خشونتهاي خانوادگي از اهميت خاصي برخوردار است ،بلكه در طراحي
و تطبيق پاليسي ها و برنامه ها در يك ساحه وسيع مانند حاكميت ،صحت،
معيشت و تحصيل ،مهم مي باشد.
اين پروژه تحقيقي در مورد داليل خشونت خانوادگي در سه سطح مباحثه
مي كند .اول ،داليل ريشه اي خشونت را كه شامل نسبت قدرت بين مرد
و زن و نوع شكل گرفتن مردانگي و زنانگي در جامعه مربوط مي باشد ،مد
نظر قرار مي دهد .دوم ،علت های خاص خشونت آمیز را بررسي مي كند كه
ممكن شامل رسوم و اعمالي كه باعث افسردگي و نااميدي شخصی شود که
مرتکب خشونت گردیده ،باشد .سوم ،هنجار های فرهنگي و عرفهايي را مورد
مطالعه قرار مي دهد كه خشونت را در خانواده ها تشديد مي كند .در حالي كه
اين ابعاد مختلف داليل خشونت با هم بسيار مرتبط اند ،تقسيم بندي آنها در
كتگوريهاي متفاوت به مقصد تحليل مفيد واقع مي شود.
در اين تحقيق ،در حالي كه پروسه هاي تصميم گيري باالي ازدواج و عرفهاي
ازدواج بحث مي گردد ،عمدت ًا روي دليل سوم تمركز صورت گرفته؛ هنجار
های فرهنگي و عرفهايي كه خشونت را تشديد مي كند .كه البته به نكته اول،
داليل ريشه اي خشونت ،و نكته دوم ،علت های خاص خشونت آميز رجعت
داده مي شود .نگاهي به اينكه تصاميم در مورد ازدواج چطور گرفته مي شود،
به ما در مورد روابط بين جنسيتها و نسلها در خانواده ها به طور وسيع معلومات
مي دهد.
اقدام به ازدواج در زندگي اجتماعي افغانها ،بدون درنظر داشت منطقه يا قوم،
از اهميت كليدي برخوردار مي باشد .ازدواج مكانيزم كليدي هم براي توليد
مثل و هم براي توليد {هنجار} اجتماعي مي باشد .عزت و آبروی خانوادگي
و متعاقب ًا موقف خانواده ،از طريق ازدواج حفظ مي گردد ،كه البته در كنترل
مسایل جنسي زنها و مردها نيز نقش ايفا مي كند .در حالي كه "نكاح خط به
طور رسمي بين زن و شوهر افهام و تفهيم مي شود ...طبعا افراد بسيار ديگري
به شمول زنان و مردان تشكيل ازدواج سهيم بوده و مايل اند پيامدهاي ازدواج
شكل گرفته را بدانند 1".ازدواج قراردادی است که بین دو خانواده بعد از
مذاکره صورت می گیرد ،و یا در صورتی که ازدواج بین اعضای یک خویشاوند
 1ننسی تپر بارترد برايدز :سياست  ،جنسيت و ازدواج در قبايل افغانستان (كمبريج :انتشارات دانشگاه
كمبريج)1371 ،

شکل می گیرد ،قراردادی است که بین اعضای یک خانواده صورت می گیرد.
همانطور که در این گزارش بیان می شود ،تصامیم ازدواج و عرفهای تنها
مربوط نتیجه خواستها و ایدآلها نیست بلکه همچنان مبتنی بر استراتژیها و
ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی می باشد.
خانواده معموال یک محیط شخصی پنداشته می شود ولی این باور از تفکیک
نادرست زنده گی شخصی و عمومی برخاسته است .در حقیقت نه تنها زنده
گی خانوادگی با روابط اجتماع محلی که در محیط های عامه صورت می گیرد،
گره خورده ،بلکه نمیتوان آن را جدا از مقررات دولتی دانست .ازدواج یکی از
ابعاد زنده گی خانوادگی است که دولت ها تالش می کنند آنرا منظم ساخته و
برای آنها قانون گذاری نمایند؛ هر چند میزان تاثیر واقعی مقررات بر ازدواجها
در افغانستان بسیار محدود است .در شرایطی که یک دولت ضعیف با عرفهای
فرهنگی مستحکم در سطح جوامع محلی مواجه می شود ،مقررات دولت در
بهترین حالت می تواند تاثیر نمادین بر طرز تشکیل خانواده ها داشته باشد.
طی یک پروژه تحقیقی که اخیراً توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در
مورد حل وفصل منازعات اجتماع محلی صورت گرفت ،دریافتیم که تنازعات
مربوط به مذاکرات و عرفهای ازدواج اکثراً به نهادهای مبتنی بر اجتماع رجعت
داده می شوند .این بدین معنی نیست که مقررات وضع شده توسط دولت یک
اقدام مهم و یا حتی ضروری جهت مبارزه با عرفهای زیان آور ازدواج می
باشد .اصالحات حقوقي كه با توجه به توازن جنسيت صورت مي گيرد مي
تواند سنجشگر ميزان تغيير در ابعاد اجتماعي بزرگتر و همچنان پيشزمينه اين
تغييرات باشد .2این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در حالی که دسترسی
دولت افغانستان ضعیف می باشد ،اسالم در بافت جامعه افغانستان من حیث
رابط اصلی بین اینکه مردم چطور زنده گی خود را پیش می برند و اینکه قانون
3
چه می گوید ،نقش ایفا می کند.

ساختار گزارش
این گزارش باالی نقطه نظرات و تجارب اعضای هشت اجتماع محلی که در
آنها تحقیق انجام شد ،تمرکز دارد .هر بخش شامل مطالعه موردی خانوادگی و
مثالهای کوچکتر می باشد تا مراحل تصمیم گیری باالی ازدواج را نشان داده
یا عرفهای ازدواج را مورد مطالعه قرار دهد.
 2به عنوان مثال در ماه مارچ  ،1386ستره محكمه افغانستان قرارداد رسمي جديد ازدواج را به تصويب
رساند كه توسط سازمانهاي مدافع حقوق زنان مديكا منديال پيشنهاد شده تا من حيث يك ابزار قوي جهت
«توانمند ساختن موقف حقوقي زنان بعد از ازدواج» باشد( .تحليلها و خبرهاي مددكارانه  14 ،IRINمارچ
)http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=70684 ،1386
 3اين نكته در ايده آلهاي مشترك اسالمي كه هم در قانون و هم در اجتماعات محلي يافت مي شود،
آشكار است.
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باب اول متشکل از مقدمه و بخشهای  2و  3می باشد .این باب در مورد
بافت تحقیق بحث می کند ،محالتی که از آن معلومات جمع آوری شده اند
را تشریح می کند و روش مطالعه را بررسی می نماید .بعضی از معلومات در
مورد روش تحقیق جهت درک یافته ها و اینکه چرا بعضی از معلومات مانند
معلومات آماری موجود نمی باشد ،اهميت كليدي دارد.
باب دوم گزارش که شامل بخشهای  5 ،4و  6می باشد به مراحل تصمیم
گیری که منتج به ازدواج می گردد ،نگاهی می اندازد .در این باب ،با استفاده
از مثالها ،نشان داده می شود که به چه میزان تنوع در طریقه تصمیم گیری
باالی ازدواج وجود دارد .همچنان در این باب مطرح می گردد که افراد همیشه
از طرق آشکار و یا مراحلی که به سادگی قابل رویت باشد ،در تصامیم نفوذ
ندارند ،بلکه بعضی وقتها از راه های مبهم استفاده می کنند.
بخش چهارم روی طرقی تمرکز می کند که با استفاده از آنها ،چطور آن عده
از اعضای خانواده که تصمیم ازدواج در مورد آنها نمی باشد ،در تصمیم مذکور
نفوذ دارند .در این بخش نشان داده می شود که چطور نه تنها جنسیت و نسل
تعیین کننده نقش و صالحیت یک شخص در تصمیم گیری باالی ازدواج می
باشد ،بلکه ساختار خانوار و خصوصیات فردی اعضای خانواده نیز تعیین کننده
است .به عنوان مثال بعضی از زنان به خاطر جنسیت خود از تصمیم گیری باز
داشته می شوند ،در حالی که برخی دیگر به خاطر موقف خود من حیث مادر و
یا مادرکالن بودن ،به خاطر موقف مستقل و یا نقش آنها در خانواده نسبت به
ساختار خاص خانواده ،در تصمیم گیریها سهیم بوده و یا یگانه تصمیم گیرنده
می باشند.
بخش پنجم در مورد نقش و نفوذ اطفال که تصامیم ازدواج در موردشان اخذ
گردیده می شود ،بحث می کند .مقوله ازدواج اجباری را مورد بررسی قرار داده
و استدالل می کند که بسیاری از تصامیم در مورد ازدواج هم بُعد جبری و هم
بُعد اختیاری دارد؛ بدین معنی که طیف تصامیم ازدواج از جبر گرفته تا اختیار را
احتوا می کند .عالوتا تنها دخترها نیستند که به ازدواج اجباری وادار می شوند،
بلکه پسرها نیز چنین سرنوشتی را متحمل می شوند و این می تواند هم برای
زوج و هم برای خانواده شان در بعد کالنتر پیامد های منفی داشته باشد .طی
مباحثه در این بخش ،تفاوت بین خواستها و عالیق شخصی و هنجار های
پذیرفته شده فرهنگی برجسته می گردد .با استفاده از مثال ،مشخص می گردد
که چطور اشخاص با داشتن گذشته مشابه می توانند نظرات متفاوت در مورد
اینکه چه چیز های هنجار های رفتاری فعلی در جامعه را تشکیل می دهد،
داشته باشند .در حالی که تمام فرهنگها در یک حالت ثبات به سر می برند ،در
این بخش ما می بینم که اختالفات در نظرات شخصی و هنجار های فرهنگی
در اجتماعاتی که تحقیق در آنها صورت گرفته می تواند بیانگر احتمال و عالقه
به اجتناب از روند های تصمیم گیری مضر باشد.
بخش ششم در مورد این بحث می کند که چرا به ازدواجهای غیر ایدآل
اطفالشان تن می دهند ،به عنوان مثال چرا اوالد خود را در سن بسیار پایین
به ازدواج می رسانند ،در مورد کافی در مورد تصامیم شان فکر نمی کنند و
2

اینکه چرا با اوالد خود در مورد شریک زنده گی شان مشوره نمی کنند .در این
عامل این رفتارها می باشد؛ هراس از
بخش می بینیم که هراس ،عمده ترین
ِ
اینکه بر سر پسران و دخترانشان در صورتی که ازواج نکرده باشند ،در جریان
جنگ و ناامنی چه خواهد آمد؛ هراس از اینکه خواستگار مناسب پیدا نخواهد
شد؛ یا هراس از اینکه والدین ممکن فوت نمایند و نتوانند ازدواج اوالد خود و
نوه های خود را ببینند.
مروج ازدواج در افغانستان را تشریح می کند ،به
باب سوم برخی از عرفهای
ِ
عنوان مثال بدل ،طويانه و ازدواج متعدد .در بخش هفتم این نکته بحث می
گردد که هر چند بدل و طويانه عرفهای مروجی در افغانستان هستند ،ولی
توسط مردم – زنان و مردان ،پیر و جوان و باسواد و بی سواد – رواجهای
زیان آور معرفی شده اند .مخصوصا رواج بدل مکررا توسط مصاحبه شوندگان
تحقیق ،مورد انتقاد قرار می گرفت و به گفته ایشان چنین عرفی باعث به
گردش افتادن میزان خشونت علیه دو زنی که با یکدیگر بدل شده اند ،می
شود .پرداخت طويانه که یک عرف مروج است نیز باعث آسیب پذیر شدن زنان
در خانه شوهرشان تلقی شد.
بخش هشتم ازدواج متعدد را مورد بحث قرار داده و نشان می دهد که بسیاری
از اشخاص مردی را که بیشتر از یک زن دارد ،مشکل آفرین می بینند .در
مثالهای استفاده شده ،نشان داده شده است که هم مردان و هم زنان به خاطر
هنجار های اجتماعی و رفتارهای متوقعه ،با علم اینکه پیامدهای منفی برای
هردویشان و دیگر اعضای خانوادۀ شان دارد ،وادار به ازدواج متعدد می شوند.

درک کردن خانواده ها
براي اينكه بخواهيم در قسمت اینکه چگونه ازدواج ها صورت میگیرند تغييرات
رونما گردد ،بايد در روابط و نورمهاي مربوط به جنسيت تحول صورت گردد،
كه خود مستلزم تغييرات اساسي در بسياري از نهادها مي باشد .موقعيت حقوقي
زنان در ازدواج يكي از همين مسايل مهم مي باشد ،هر چند "پيچيده ترين
تغيير در خود خانواده و خاندان بايد صورت گيرد" .4متعاقبا درك وسيعتري
نسبت به روابط خانوادگي جهت درك مذاكرات و رواجهاي مربوط به ازدواج و
درك اينكه احتمال تغيير در كدام قسمت ميسر بوده ،كليدي مي باشد.
بسياري از افراد باسواد كه نگران مسایل جندر در این شرایط اند ،از خانواده
به عنوان واحد تحليل استفاده مي كنند .منظور از خانواده ،گروهي از افراد مي
باشد كه به داليل مشخص با هم زندگي مي كنند؛ اين داليل مي تواند شامل
مصرف ،توليد مثل ،اجتماعي شدن ،توليد و يا سرمايه گذاري باشد .5هر چند
 4جي .سن ،اي .جرمين و ال.سي .چن ،تجديد نظر در پالسي نفوذ :صحت ،قدرتمند سازي و حقوق
(بستون :دانشگاه هاروارد {مركز مطالعات نفوس و توسعه هاروارد})1994 ،
 5اس .چنت ،زنان و بقا در شهرهاي مكزيكي؛ نگاهي به جنسيت ،كار و خانوارهاي كم درآمد (منچستر؛
انتشارات دانشگاه منچستر)1991 ،؛ بي .اگروال« ،معامله و روابط جنسيتها :در خانوارها و فراتر از آن»،
فيمينيست اكانميكس  ،3شماره .51-1 :)1997( 1
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من با پسرهايم همين طور رفتار مي كنم .منظورم اينست كه وقتي
چيزي مي خرم ،براي تمامشان يك طور ميخرم .و ما همه با هم نان
مي خوريم .زنهايشان هيچ صالحيت ندارند بگويند كه اين كار را بكن،
آن كار را نكن ،به خاطري كه اين صالحيت من است و من در هر مورد
تصميم مي گيرم .پسران من ساكت مي مانند و چيزي نمي گويند ،چون
مي دانند كه من اينجا استم.

ساختار خانواده بر اساس روابط بيولوژيكي ،فرزندخواندگي و وصلتها استوار مي
باشد ،بدين معني كه يك خانواده مي تواند واحد بسيار بزرگتري براي مطالعه
نسبت به يك خاندان باشد .بنا براين در اين تحقيق روابط آن عده از اعضاي
خانواده كه ممكن با هم در يك خاندان ،محل ،روستا و يا در عين واليت
زندگي نمي كنند ،مورد مطالعه قرار مي گيرد .اعضاي خانواده كه با هم زندگي
نمي كنند نيز ممكن باالي زنده گی یکدیگر نفوذ داشته باشند .اين بدین معني
نيست كه ساختارهاي خانواده عاملي مهم در تحليل که شامل خانواده وسیعتر
9
 مرد سالخورده در شهر كابلمی گردد محسوب نمي شوند .هر چند كه هر ساختار خانواده گی به مرور زمان
							
دستخوش تغيير قرار مي گيرد ،ولي علي الخصوص ساختار خانواده های موجود
در افغانستان به داليلي چون مهاجرتهاي دروني و بيروني – به اميد يافتن كار
اگر يك كالن در خانه باشد ،ديگر جنگ و جر و بحث نمي باشد .اگر
و يا فرار از جنگ ،فوق العاده بي ثبات مي باشد مثال ،در بخش هشتم مثالهايي
كالني نباشد ،خانه چپه مي شود .و در چشم كالن خانه همه افراد بايد
آورده شده كه در آن مرد خانم برادر خود را كه به دليل جنگ بيوه شدند ،به
يكسان باشند.
عقد خود در آورده و يا مثالهايي در بخش ششم نشان مي دهد كه شرايط جنگ
 مرد سالخورده ،اطراف هراتو مهاجرت باعث تشويق ازدواجهاي زودهنگام مي شود ،ازدواجهايي كه در غير
								
اين حاالت ممكن ديرتر اتفاق مي افتاد.
		
درك صحيح از روابط در خاندان ها را مي توان حين تحقيق باالي خانواده ها
مورد استفاده قرار داد ،و در واقع باعث جمع آوري معلومات پسمنظر مفهومي
مهم شده كه براي فهم بهتر معلومات جمع آوري شده در اين تحقيق مفيد مي
باشد .يك روش قديمي جهت درك روابط در خانواده ها در ادبيات آكادميك
6
غربي ،روش متحدانه يا روش "اقتصاد جديد خانواده" بود ،كه ابتدا ًء توسط بِكِر
به كار برده شد .در اين روش خانواده من حيث واحد كامال همكار با يكديگر
پنداشته مي شود كه در آن "منافع فردي بدون هيچ تفاوتي منافغ خانواده
چنين منافع ،عاليق ،سليقه ها و خواستها
محسوب مي شود ".7تركيب اين
ِ
باعث بهره مندي مشترك و متعاقبا باعث رفاه بيشتر خانواده مي گردد .در
اين روش منافع شخصي و منافع خانوادگي از هم تفكيك نمي شود و تحت
سلطه يك رئيس خانواده كه از خودگذشتگي نشان مي دهد – يك ديكتاتور
خیراندیش – بدست مي آيد ،كه عموم ًا اين شخص يك مرد مي باشد .آقاي
مقدم به شباهتهاي بين اين مودل روابط اتحاد در خانواده ها و آنچه در
درسهاي اسالم يافت مي شود ،اشاره مي كند":يك زن با همسر بودن و مادر
بودن خود وظيفه خود را ادا مي كند در حالي كه مرد نقش يك صالحيت دا ِر
ِ
بالمنازعه را دارد ،كسي كه نان آور بوده و يك عضو فعال زندگي عامه مي
باشد."8
برخي از مصاحبه شوندگان به اين باور بودند كه در حالي كه ضروريات ،خواستها
و عاليق يك خانواده مشترك بوده مي بتواند ،نقش ديكتاتور خیراندیش به
صورت ايدآل به عهده مردان مي باشد:
 6جي .اس .بكر ،نوشته اي در مورد خانواده ،كمبريج :انتشارات دانشگاه هاروارد ،1981 ،و «سرمايه
جورنال اقتصاد كار58 -33 :)1985( 3 ،
انساني ،تالش و تقسيم جنسي كار»،
ِ
 7جي .پي .جكبسن ،اقتصاد جنسيت (آكسفورد ،بلك ِول.16 ،)1994 ،
 8چويري نقل قول شده در نوشته مقدم« ،مردساالري در تحول :زنان و خانواده هاي در حال تغيير در
جورنال مطالعات مقايسوي خانواده ها  ،35شماره .139 ،162-137 :)1383( 2
شرق ميانه»،
ِ

مدل اتحاد عموم ًا از طرف صاحب نظران مسائل جندر و عدم تساوي در
خانواده ها ،مورد انتقاد قرار گرفته است .استفاده از اين مدل "اين مفكوره را كه
خانوار يك كانون واحد بوده و بر اساس اصول از خودگذشتگي استوار بوده ،زير
سوال برده است و در عوض باعث ترويج اين باور كه خانوار عرصه اي است
براي كشمكش باالي ادعاها ،حقوق ،قدرت ،منافع و منابع ،شده است" .10هر
چند نظام اتحاد در خانوارها براي بعضي ها يك راه حل ايده آل مي باشد ،در
هيچ بافتي يك تعريف دقيق از طرز پيشبرد خانواده ها نمي باشد .11برداشتهاي
متفاوتي در مورد ساختار خانوارها شناسايي شده است كه نشاندهنده تنازع
منافع در يك خانواده و اين واقعيت كه تفاوت سن و جنسيت تعيين كننده
ميزان دسترسي به منابع مي باشد .13،12بسياري از اين نظامهاي متفاوت در
 9در اين گزارش وقتي از كلمه «سالخورده» جهت توصيف يك مصاحبه شونده استفاده مي شود ،منظور
كساني است كه در سنين  45سال يا باالتر هستند و به احتمال زياد اوالد يا نوه هاي بزرگ دارند .اصطالح
«ميان سال» در مواردي استفاده مي شود كه سن افراد بين  30و  45باشد ،كه ممكن است اوالد بزرگ
و يا متاهل داشته باشند .براي كساني كه زير اين سن قرار دارند ،اصطالح «جوان» استفاده شده است.
معموال مصاحبه شوندگان از سن دقيق خود با خبر نبودند ،كه خود يكي از داليلي بود كه اين گروه بندي
هاي عمومي مورد استفاده قرار گرفته است.
 10اس .چانت ،افزوده هاي تازه به تحليل فقر :چالشهاي روشي و مفهومي در مقابل درك فقر از نگاه
مسائل جنسيتي (سنتيگو :سازمان ملل {واحد زنان و توسعه.19 ،)1382 ،}CEPAL ،
 11عليرغم داشتن نواقص و برداشتهاي غلطي كه از نظام اتحاد صورت مي گيرد ،هنوز هم اين نظام
توسط بسياري از پالسي سازان كشور استفاده مي گردد .شايد دليل اين امر امكان سنجش آسانت ِر ميزان
فقر در حالتي كه نظام تك قطبي در خانوارها حاكم بوده ،مي باشد ،زيرا در غير اين صورت ،سنجش تفاوت
در ميزان فقر اعضاي خانوارها مشكل مي باشد( .چنت ،افزوده هاي جديد به تحليل فقر)
 12منظور از «منابع» بيشتر از مفهوم دسترسي به منابع مادي مانند غذا ،لباس و مراقبتهاي صحي مي
باشد؛ بلكه منظور دسترسي به منابع غير ملموس مانند زمان ،معلومات و رهايي از فشارهاي فزيكي و
احساسي مي باشد.
 13به عنوان مثال :ان .فلبِر« ،گروه سياه قلبها :به طرف تغييري در اقتصاد خانوارها »،در يك خانه تقسيم
3
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ساختار خانوارها ،در يك نظام "معامله اي" در روابط اعضا صورت مي گيرد.
يكي از جامع ترين اين نظامها ،نظام "همكاري و تنازع" از «سِ ن» مي باشد.
در چنين ساختار ،اعضاي خانوار نه در حالت همكاري با يكديگر قرار دارند و
نه به صورت مدام در حالت تنازع با يكديگر :بلكه روابط بين اعضاي خانوارها
متشكل از ميزان مختلف همكاري و تنازع مي باشد .14در حالي كه اكثرا توجه
به تنازع بين اعضاي خانواده ها و زوجها جلب مي شود ،در اين گزارش ذكر
شده است كه در كنار تنازع ،همكاري بين جنسيتها و نسلهاي يك خانواده
موجود مي باشد .به عنوان مثال بخش چهارم نشان مي دهد كه خانواده ها
تصاميم ازدواج دچار تنازع باشند ،و در
خاص
ممكن در مورد برخي عرصه هاي ِ
ِ
عين حال با يكديگر باالي مسائل متفاوت همكاري داشته باشند.

(سنفرد :CN ،انتشارات
شده :زنان و درآمد در يك جهان سوم ،ويرايش توسط جي .بروس و ان .دويِر َ
دانشگاه سنفرد )1988 ،و چه كسي مصارف اطفال را به عهده دارد؟ جنسيت و ساختار ممانعتي (لندن و نيو
يورك :روتليج)1994 ،؛ ا ِن .كبير ،واقعيت هاي معكوس :سلسله مراتب در جنسيتها در تفكر توسعوي (لندن
و نيو يورك :ورسو)1994 ،؛ اچ .ال .مور ،زنگرايي و انسان شناسي (كمبريج :انتشارات پاليتي))1988 ،؛ و
اي .سِ ن“ ،جنسيت و همكاري و تنازع ”،در نابرابري هاي متداوم :زنان و توسعه جهاني ،ويرايش توسط
آي .تينكر (نيو يورك :انتشارات دانشگاه آكسفورد)1990 ،
 14توضيح مشرح در مورد نظام همكاري و تنازع كه مربوط به سِ ن ( )1990مي باشد ،در اين گزارش نمي
گنجد .در اين نظام ،اعضاي خانوار باالي منابع معامله مي كنند و روابط بين جنسيتها و سن باالي موقعيت
در معامله تاثير دارد .به طور اخص ،سه روشي كه نقش جنسيت و روابط بين جنسيتها باالي موقعيت يك
فرد در معامله تاثير دارد ،مورد مطالعه قرار گرفته است :اول ،موقعيت عقب نشيني يك شخص و آسيب
پذيري وي در صورت فروپاشي خانوار؛ دوم ،تصور به دست آوردن منافع توسط يك شخص ،كه ممكن
لزوما براي رفاه خودش نباشد ،و سوم ،تصور سهيم بودن در ساختار خانوار ،كه ممكن مربوط به اشتراك
واقعي در نظام خانوار نباشد.
4

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

 .2روش شناسی
معلومات اين تحقيق از يك منطقه شهري و يك منطقه روستايي در هر يك
واليت باميان ،كابل ،هرات و ننگرهار ،جمع آوري شده است .هر تيم
از چهار
ِ
تحقيق متشكل از دو مرد و دو زن ،يك واليت را تحت پوشش قرار داد.
زن  61خانواده
مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختاري با بيشتر از  200مرد و ِ
صورت گرفت .مصاحبه از بسياري از آنها بيشتر از يك بار صورت گرفت .در
مجموع  319مصاحبه نيمه ساختاري با اعضاي مختلف  61خانواده صورت
گرفت .پنجاه و شش مباحثه متمركز گروهي برگزار شد ،كه  28مباحثه با
مردان و  28ديگر با زنان بود .در ابتداي دوره كار در ساحه 46 ،مصاحبه به
خاطر كسب معلومات كليدي در چهار واليت مذكور صورت گرفت .در كنار اين
فعاليتها ،مكالمه هاي غير رسمي با اعضاي خانواده هاي مطالعه موردي و ديگر
اعضاي اجتماع جريان داشت .تمام مصاحبه ها و مباحثه هاي متمركز گروهي
با استفاده از يادداشت برداري صورت گرفت ،كه متعاقبا تا حد امكان نزديك
به مفهوم اصلي ،كلمه به كلمه ترجمه شد .از مكالمات غير رسمي مربوط و
مشاهدات محققان در ساحه ،يادداشت برداري به عمل آمد.
مسائل مربوط به ترجمه در تمام مراحل تحقيق از اهميت خاصي برخوردار
بود .در مورد ترجمه كلمات يا عبارات خاص بين سرمحققي كه به انگليسي
تكلم مي كرد و محققان دري يا پشتو زبان ،به صورت مفصل مباحثه صورت
مي گرفت .تيم تحقيق نه تنها تالش نمود تا ترجمه به مستقيم و كلمه به
كلمه باشد ،بلكه جهت درك مفهوم ارائه شده در كلمات خاص پشتو ،دري يا
هزارگي ،تساعي به خرج داد.

 1,2ايجاد ارتباط بين محقق و مصاحبه شونده
تحقيق باالي روابط بين اعضاي خانواده ها شامل ورود به محيط هايي مي
گردد كه عمدتا مفهوم شخصي و فراتر از تحقيقات عامه مي باشد .صحبت در
مورد روابط بين اعضا در بيرون از (و گاهي هم در داخل) خانواده ها به مفهوم
بي وفايي ،بي احترامي و در برخي موارد بي مورد و غير ضروري مي باشد.
متعاقب ًا ،انجام تحقيق عميق در روابط خانوادگي و خشونت در خانواده ها ،ما را
به چالشهاي روش مطالعه مواجه مي كند .شرط اساسي مقابله با اين چالشها
استفاده از روش مطالعه اي مي باشد كه حس اعتماد بوجود آورده ،انعطاف پذير
بوده و به روابط بين خانواده ها و معلومات بدست آمده احترام بگذارد .همچنان
بايد به ياد داشت كه مطالعه باالي روابط و خشونت خانوادگي مي تواند تجربه
دلخراشي براي محققين باشد .اين حالت مخصوصا در صورتي رخ مي دهد
كه يك رابطه اعتماد بين تحقيق كننده و تحقيق شونده بوجود مي آيد ،كه در
واقع براي براي جمع آوري معلومات عميق و كيفي از شرايط اساسي مي باشد.
جهت ايجاد ارتباط و اعتماد ،مهمترين عوامل زمان و اينكه مصاحبه شوندگان
در مورد محققین ساحوی چه برداشتی دارند .به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد
كه وقت كافي جهت راه اندازي چنين تحقيق وجود دارد؛ هر چند ،با داشتن
تيم هاي مختلف در هر واليت ،تيم ها قادر به تمركز باالي دو ساحه مربوطه

خود (شهري و روستايي) در طول مدت هفت ماه گردند .درست است كه
استفاده از چندين محقق در عين پروژه تحقيقي برخي نكات منفي را با خود
دارد (كه در پايين به آنها اشاره مي شود) ،ولي استفاده تنها از يك تيم تحقيق
مي توانست مدت زمان دو سال را در بر بگيرد تا به همين مقدار معلومات را
جمع آوري نماييم.
به جاي اينكه سه و نيم ماه كار باالي يك منطقه روستايي و سه و نيم ماه كار
باالي منطقه شهري در هر واليت صورت بگيرد ،تحقيق در هر دو منطقه به
طور همزمان صورت گرفت .15اين شیوه به محققين فرصت داد تا عوض سه و
نیم ماه طي هفت ماه با خانواده ها و اجتماعات مورد مطالعه شان شناخت پيدا
كنند .همچنين نظر به مالحظات عملي اين طريقه مورد استفاده قرار گرفت.
اول ،مهارتهاي محقق به مرور زمان بهبود مي يافت و اين نكته مهم بود كه
آنها در هر دو ساحه زماني كه بيشترين مهارت را كسب كرده اند – در پايان
هفت ماه ،كار كنند .دوم ،در حالي كه تيمهاي تحقيق در مورد روابط خانوادگي
بينش بيشتري بدست مي آوردند ،از اين بيشنها مي توانستند در هر دو ساحه
به طور همزمان استفاده كنند .سوم ،در صورتي كه نگراني هاي امنيتي وجود
داشت و يا برنامه هاي غير قابل اجتناب در يكي از ساحات رونما مي گرديد،
تيم مي توانست كار خود را در ساحه ديگر ادامه دهد تا از ضياع وقت در جريان
كار ساحوي جلوگيري گردد.
اينكه خانواده هاي مورد مطالعه از تيمهاي تحقيق چه برداشتي دارند ،از
اهميت كليدي در ايجاد فضاي اعتماد و صميميت برخوردار است .اينكه
مصاحبه شوندگان از تیم تحقیقاتی چه برداشتي داشتند ،باالي اينكه آنها به
افشاي چه معلوماتي استند و روش افشايشان ،تاثيرگذار بود .حين تحقيق در
مورد زندگي خصوصي خانواده ها ،اينكه محقق بيگانه تلقي مي گردد از زيانها
و مزايا برخوردار است .همچنان ،در صورتي كه وي بيگانه تلقي نگردد ،نيز
داراي مزيات و زيانهايي مي باشد .حين انتخاب تيم تحقيق اين نكته مد نظر
گرفته شد :هر يك اعضا بايد يا از منطقه مورد مطالعه باشد و يا در آنجا زندگي
كند ،از قوميت مشابه به مطالعه شوندگان باشد ،و در حد امكان هر تيم داراي
تركيب زن و مرد و سنين مختلف و حاالت مدني مختلف در بين اعضا باشد .به
نحوي از انحا اين روش ،تشابهات بين مصاحبه شوندگان و محققين را افزايش
مي داد .خود محققين نيز اين نزديكي را احساس نمودند ،و اين امر آنها را قادر
به احساس همدردي با كساني كه زندگي هايشان مورد مطالعه بود ،ساخت .در
بعضي موارد محققين داستانهاي زندگي خود را بيان مي كردند – تجربه جنگ
و مهاجرت ،و تنازع و همكاري بين اعضاي فاميل خودشان .اين تبادله متقابل
معلومات به مصاحبه شوندگان فرصت داد تا حس كنند كه كسي آنها را درك
مي كند و راحتتر تجربيات خود را به زبان بياورند.

 15در واقع اين بدان معني است كه تيمهاي تحقيق در هر واليت مدت دو يا سه روز را در يك
ساحه كاري سپري نمودند.
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هر چند در جاهاي ديگر مهم بود كه به محققين با چشم يك بيگانه ديده
شود .اگر محققين من حيث كساني كه رابطه نزديك با اجتماعات مربوط
دارند ،پنداشته مي شدند ،احتمال اينكه مصاحبه شوندگان آزادانه و بدون
ترس از اينكه مورد قضاوت قرار شوند و يا معلوماتي شخصي شان در داخل
اجتماع درز كند ،صحبت نمايند ،كاهش مي يابد .بعضي وقتها ما نمي خواهيم
معلومات "خصوصي" ما به كساني كه بيشتر از همه به ما نزديك اند ،گفته
شود .موقعيت و مقام يك شخص در اجتماع بستگي به اينكه ديگر اعضاي
اجتماعي در مورد وي چه مي دانند و يا در مورد وي چه فكر مي كنند ،دارند.
فلهذا احتمال اين وجود دارد كه مصاحبه شوندگان بخواهند تصويري از خود
ارائه بدهند كه هماهنگ با ديگر اعضاي اجتماع و يا كساني كه به اجتماع
آنها ارتباط مي گيرند ،باشد .در مناطق روستايي ،محققين از لحاظ ميزان سواد،
شهري بودن و داشتن موقف رسمي در خانواده ها ،با روستاييان "متفاوت"
محسوب مي شدند .اين تفاوتها در بافت شهري كمتر محسوس بود ،هر چند
موقف اقتصادي و تحصيلي محققين در مقايسه با كساني كه مورد مطالعه قرار
مي گرفتند نشان مي داد كه تفاوتهايي هنوز موجود بود .محققين زن به صورت
عموم بنابر شغل آنها و تحرک بیشتر شان نسبت به دیگر زنان افغان متفاوت
تلقی می گردیدند .موقف زنان محقق در واقع بيشتر از اينكه مورد انتقاد باشد،
مورد حسادت زنان مصاحبه شونده قرار مي گرفت .تالش صورت گرفت تا نه
محققين و نه مصاحبه شوندگان مورد شناسايي قرار گيرند (مخفي نگه داشتن
اين موضوع در يك واليت كه چهار محقق در قسمتهاي مختلف شهر زندگي
مي كردند ،با چالشهاي مواجه شد).

ساحوي ،با دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همكاري نمود .برداشت مردم
از كمیسيون مذكور و كار آن باالي طريقه برخورد با اعضاي تيمهاي تحقيق
و اينكه نقش آنها در روستا چه مي باشد ،تاثيرگذار بود .کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان در بسياري از ساحات از شهرت خوبي برخوردار بود.16
طريقه ديد مردم نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متنوع بود:
برخي آن دفتر را مدافع زنان در مقابل خشونت مي دانستند ،و بدين باور بودند
كه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال ايجاد تغييرات مثبت در
روابط بين اعضاي خانواده مي باشد .برخي ديگر کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان را مخل روابط در خانواده ها مي دانستند و فكر مي كردند اين دفتر
زنان را تشويق مي كند تا از شوهرانشان طالق بگيرند .بر بعضي از موارد ،اين
ديد منفي نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،اعضاي اجتماعات
را نسبت به پاسخ گويي در مورد روابط خانوادگي شان و مخصوصا در مورد
خشونت عليه زنان ،بي عالقه مي كرد .در بعضي از ساحات ،تيم تحقيق مجبور
بود وقت زيادي را صرف توضيح انگيزه كارشان به اعضاي اجتماع نمايند.
آنها تاكيد مي كردند كه تمام معلوماتي كه آنها در اختيار تيم قرار مي دهند،
محرم خواهد ماند و هيچ اقدام ديگري باالي آنها از طرف اعضاي تيم تحقيق
صورت نمي گيرد .در صورت تقاضا ،تيمهاي تحقيقات از لحاظ اخالقي موظف
به رجعت مردم به سازمانهايي مي شدند تا از آنها عم ً
ال حمايت صورت گيرد؛
اگر اعضاي اجتماعات خواستار كمك مستقيم از کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان مي شدند ،محققين به آنها مي گفتند كه با دفتر کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان مستقيما وارد تماس شوند.

جهت اينكه حس بيگانگي نسبت به اجتماع مربوط تا حدي باقي بماند ،تيم
تحقيق از سازمانهاي غير دولتي موجود در منطقه در رابطه با اجتماعات
معلومات كسب نكرد .دليل اول اين كار اين بود كه در آن صورت مصاحبه
شوندگان فكر مي كردند كه اطالعاتي كه در اختيار تيمهاي تحقيق قرار مي
دهند به سازمانهاي غير دولتي خواهد رسید و اينكه تيمهاي تحقيقاتي در
روابط به سازمانهاي غير دولتي و اعضاي اجتماعات محلي درگير خواهند
شد .دوم ،به اين طريق اعضاي تيم تحقيق ،من حيث كارمندان اين سازمانها
پنداشته نمي شدند و بنا ًء انتظار كمك و مساعدت را از تيمها نداشتند .معمو ًال
با بيگانگان به چشم كساني كه مي خواهند چيزي بگيرند يا كساني كه آمده
اند تا چيزي بدهند ،برخورد مي شد .اين موضوع در جلسات ابتدائي اجتماعات
مشهود بود :مردم يا در مورد كمبود منابع مادي خود ابراز مي كردند ،با اين باور
كه بيگانه ی به قصد دادن چيزي آمده است ،و يا در مقابل مصاحبه و دادن
معلومات خودداري مي كردند ،با اين تصور كه این بيگانه ها مي خواهند از آنها
چيزي را بگيرند .معمو ًال مهمان نوازي اعضاي اجتماع باعث رفع اين ابهامات
گرديد و به تيم تحقيق اجازه مي داد تا اهداف تحقيق را بيان كنند .تيم تحقيق
تا اندازه به قصد گرفتن آمده بود؛ از لحاظ معلومات و زمان ،و همچنان براي
دادن چيزي آمده بود؛ بعضي از مصاحبه شوندگان بيان داشتند كه از مكالمه و
درد دل كردن در مورد زندگيشان لذت مي برند.

همانطور كه در فوق ذكر گرديد ،معلومات ذريعه مصاحبه هاي نيمه ساختاري
جمع آوري گرديد ،كه روي مباحثه هاي گروهي ،مكالمات غير رسمي و
مشاهدات تيمها متمركز بود .منطق استفاده از اين روشهاي چندگانه اي،
انعطاف پذير و با جوابهاي ممكن طوالني اين بود تا به مصاحبه شوندگان
فرصت داده شود باالي مسائلي كه به نظر آنها در مورد مسائل جنسيت و
روابط بين نسلها در خانواده ها مهم است ،تمركز نمايند .استفاده از اين روش
عادي اعضاي تيم تحقيق را كه داراي تجارب مختلف
امكان انتظارات غير
ِ
مي باشند ،كاهش داد.

تيمهاي تحقيق در باميان ،هرات و ننگرهار توسط كميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان استخدام گردید كه اين كميسيون در راه اندازي تحقيق در مناطق
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اعضاي تيمهاي تحقيقاتي در تمام ساحات – چه در مراحل ابتدائيه و چه پس
از كسب معرفت با بزرگان (زنان و مردان) اجتماعات – خود را شامل مكالمات
غير رسمي با باشندگان روستاها مي كردند و مصاحبه با معلومات دهندگان
كليدي را انجام مي دادند كه در مورد اجتماعات معلومات داشتند .مصاحبه با
معلومات دهندگان كليدي با كساني صورت مي گرفت كه با اجتماعات كار
كرده اند ،مثال كارمندان صحي ،همچنان كساني كه در بين مردم منطقه
زندگي كرده اند ،مانند ملكها و دايه ها .هدف انجام اين مصاحبه ها و مكالمات
غير رسمي ،جمع آوري معلومات عمومي در مورد اجتماع مورد نظر – تاريخچه،
 16محققين توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استخدام شدند تا به صورت اختصاصي
باالي اين مطالعه كار كنند و قبل از آن نيز به عنوان كارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
هيچ ارتباطي با اجتماعات نداشتند .همچنان ،آنها حين معرفي خود نامي از کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان نبرده ،بلكه خود و پروژه را به صورت جداگانه به مردم معرفي كردند.
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سياست و استراتژيهاي معيشتي آن – و كمك به شناسايي خانواده هاي
مطالعه موردي بود .اين مكالمات همچنان راه خوبي براي ايجاد صميميت
و اعتماد با اعضاي كليدي اجتماعات بود .مباحثه هاي متمرگز گروهي به
منظور جمع آوري معلومات عمومي و نظرات در مورد روابط خانواده ها و
روابط بين جنسيتها ،بشمول نقطه نظرات در مورد رواجهاي متفاوت ازدواج
و حقوق انفرادي در اتخاذ تصاميم ،بود .تيمهاي تحقيقات از تصاوير رسامي
شده با دست در مورد صحنه هاي مختلف زندگي خانوادگي بشمول صحنه
هاي خشونت عليه زنان ،استفاده كردند تا اشتراك كنندگان را تشويق نمايند
تا باالي مسائلي كه مربوط به تحقيق مي شود ،بحث نمايند .حتي االمكان از
اعضاي مختلف يك خانواده دعوت به عمل نمي آمد تا در عين مباحثه هاي
گروهي شركت كنند تا بتوانند راحت تر احساسات و نظرات خود را بيان كنند،
هر چند كه از لحاظ عملي اين كار هميشه امكان پذير نبود .براي زنان و مردان
مباحثه هاي گروهي جداگانه شكل مي گرفت ،و توسط تيمها اين دسته ها از
لحاظ سن و موقعيت در خانواده ،با در نظر داشت موقعيت و نفوذ فردي شخص
در اجتماع ،به گروه هاي كوچكتر تقسيم مي شدند .مردان و زنان بزرگسال
كه معموال داراي اوالد متاهل بودند ،در يك گروه بحث مي كردند ،در حالي
كه مردان و زنان جوان تر در گروه هاي مجزا .در برخي از گروه ها بعضي از
اشتراك كنندگان متاهل بودند و بعضي ديگر نبودند .موضوعات اندكي در بين
زنان و مرداني كه مجرد بودند و يا به تازگي متاهل شده بودند ،صورت گرفت.
در هر ساحه تحقيق ،خانواده هاي مطالعه موردي به تناسب معيارهاي مشخص
انتخاب شدند .پنج خانواده از خانواده هايي كه مشهور به داشتن خشونت و
پنج خانواده كه مشهور به داشتن اتفاق و هماهنگي بودند ،انتخاب شدند.17
محققان همچنان تالش كردند تا خانوارهايي را شناسايي كنند كه از لحاظ
اقتصاد و تحصيل با هم متفاوت باشند .هر چند در حالي كه استفاده از يك
نمونه (سمپل) كار نسبت ًا سهلي به نظر مي رسد ،اما انتخاب مصاحبه شوندگان
مشخص هميشه دشوار تر مي باشد .تيم تحقيق نتوانست با ده خانواده كه اول
شناسايي كرده بود به صورت متداوم در تمام ساحات ،كار كند .در بسياري از
موارد ،همانطوري كه معرفت بيشتر با خانواده صورت مي گرفت ،كشف مي
گرديد كه دو خانواده از خانواده هاي انتخاب شده با هم خويشاوند اند .در اين
صورت مطالعه باالي چنين دو خانواده – بشمول دو خانواده شهري و روستايي
كه در باميان بودند ،من حيث يك خانواده واحد صورت مي گرفت.

بهره مند بودند و مهارتشان جهت جمع آوري معلومات كيفي متفاوت بود ،بلكه
خصوصيات شخصي و اجتماعي آنها نيز تاثيرگذار بود .اين دو عامل باعث بروز
دسته وسیع از نظرات ،تاكيدات و داستانهايي شد ،ولي نمي توان اين معلومات
را به تاريخ سياسي ،خصوصياتي ،اقتصادي يا اجتماعي يك واليت خاص
نسبت داد ،بلكه اين معلومات نشان مي دهد كه طرز مكالمه باالي موضوعات
خاص در يك واليت چگونه بوده و يا اعضاي تيم تحقيقاتي از چه رفتار،
تبعيضات ،مهارتها و توانايي هاي شخصي برخوردار اند .عليرغم اين موضوع،
بعضي تفاوتها ميان واليات رونما گرديد كه در بخش تحليل معلومات به آنها
اشاره مي شود.
جهت مقابله با اتفاقاتي كه در جريان كار در ساحه اتفاق مي افتاد ،يادداشتها
مدام ًا مرور شده و تحليلهاي اوليه باالي آنها صورت مي گرفت .اين عمل به
تيمهاي تحقيق فرصت مي داد تا محالتي كه از آنجا معلومات ناكافي جمع
آوري شده را شناسايي كرده و اطمينان حاصل كنند كه تمام محققين از برنامه
هاي جديد يا غير مترقبه مطلع مي باشند .به عنوان مثال ،در آغاز تحقيق هدف
تيم تهيه يك گزارش جداگانه در مورد رواجهاي ازدواج نبود ،ولي به مرور زمان
اين موضوع به اندازه اي اهميت پيدا كرد كه خود ايجاب تهيه چنين گزارشي را
مي نمود .در جريان تحقيق ،موضوعات شناسايي شده ،و بعداً در جريان تحليل
معلومات ،كدگذاري گرديد .در مرحله بعد ،معلومات به صورت افقي مورد
تحليل قرار مي گرفت ،بدين معني كه تمام يادداشتهاي مصاحبه ها و مباحثه
هاي متمركز گروهي به صورت جمعي ،واليت به واليت و ساحه تحقيقاتي به
ساحه تحقيقاتي مطالعه مي شد تا موضوعات مشترك بين آنها شناسايي گردد.
هم چنان ،به صورت همزمان خانواده هاي به صورت عمودي مورد مطالعه
قرار مي گرفتند تا معلومات مربوط به بافت خاص بوده و درك عميق از روابط
هر خانواده بدست آيد .نقشه هاي خانوادگي تهيه و ترتيب گرديد تا هم روابط
ساختاري در بين اعضاي خانواده مشخص گردد و هم خانوار در ساختار خانواده
مربوط (به ضميمه شماره  1مراجعه كنيد).
شايان ذكر است كه بيشتر تحليلهاي اين گزارش در نقل قولهاي مصاحبه
شوندگان كه در هشت اجتماع مورد تحقيق زندگي مي كنند ،شكل گرفته
است .واضح است اين مردان و زنان چه با سواد و چي بي سواد ،دارا و فقير،
پير و جوان – توانايي انعكاس زندگي خود را دارند و مي دانند كه انگيز ِه
اعمالشان چيست.

 2.2روش مطالعه جهت تحليل
هر چند روش مطالعاتي در هر چهار واليت مشابه بود ،اما تحليل مقايسوي
باالي معلومات بدست آمده مشكل مي باشد .دو عامل مرتبط به هم وجود
داشت :اول ،نورمهاي ايجاد ارتباط هاي اجتماعي در واليات مختلف باالي
ميزان راحتي مصاحبه شوندگان حين صحبت در مورد خانواده هايشان
تاثيرگذار بود .دوم ،نه تنها اعضاي تيمهاي تحقيقاتي از سطوح متنوع مهارت
 17تمام خانواده هاي كه به عنوان خانواده هاي پر خشونت معرفي شدند ،به صورت منحصر بفرد خشن
بودند و نه هم كساني كه گزارش مي شد از اتفاق و هماهنگي زیادی برخوردار اند ،چنين بودند.
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سلسله نشریات موضوعی

 .3محالت تحقيق
چهار واليت انتخاب شده ،باميان ،هرات ،كابل و ننگرهار به اين دليل انتخاب
شدند تا زمینه وسيعي را از نگاه جغرافيايي و شرایط اجتماعي افغانستان تحت
پوشش قرار دهد .قابل ذكر است كه اين تحقيق مناطق شمالي و جنوبي كشور
را تحت احتوا قرار نداد ،ولي بايد گفت در صورتي كه تعداد واليات تحت
پوشش افزايش مي يافت ،نگه داشتن عمق و كيفيت معلومات بدست آمده
غير ممكن مي شد .حين انتخاب موقعيتهاي جغرافيايي در شهر و روستاي هر
واليت ،تالش صورت گرفته است تا نمونه اي از زندگي در آن واليت باشد و
ساكنان آن تجربيات جنگ و مهاجرت را داشته باشند .همچنان حين شناسايي
محالت مورد مطالعه ،تالش صورت گرفت تا خانواده ها از سطوح اقتصادي
مختلف باشند.18

واليت باميان
زندگي روستايي
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :ساحه روستايي تحقيق شامل پنج روستاي
كوچك با تقريبا  400خانوار مي باشد ،كه در فاصله نزديك و قابل پياده روي
از يكديگر وجود دارند .تمام باشندگان آن هزاره مي باشند .ساحه در فاصله
يك تا دو ساعت رانندگي از شهر باميان قرار دارد كه بسته به شرايط سرك
دارد (در جريان زمستان رفت و آمد در بعضي از جاده ها غير ممكن مي شود).
منطقه مورد نظر سرماي شديدي دارد و در ماه هاي زمستان بارش شديد برف
را تجربه مي كند.
معيشت و اقتصاد :از ساحات روستايي كه مورد تحقيق بودند ،اين منطقه در
وضعيت اقتصادي ضعيفتري قرار دارد .زراعت و مالداري منابع اصلي معيشت
را تشكيل مي دهد .اكثر باشندگان بيشتر از شش جريب زمين ندارند .19در
زمينهاي اين ساحه گندم ،جو و كچالو كشت مي گردد كه عموم ًا به مقصد
اعاشه و تهيه غذاي حيوانات مي باشد تا براي فروش .خانوارها از محصوالت
حيواني مانند ماست ،مسكه ،خامه ،شير براي اعاشه استفاده مي كنند و در
مقابل فروش حيوانات و محصوالت آنها درآمد نقدي بدست مي آمورند.
مردمانش ماه هاي تابستان و زمستان را در ييالق (مناطقي كه بيرون از
روستا موقعيت دارد و براي چریدن حيوانات مناسب است) بسر مي برند تا
براي مواشي خود زمين چراگاه بيابند .خانواده ها همچنين در اين وقت سال
از كوه ها بته جمع آوري مي كنند تا هم براي آشپزي و هم براي گرم كردن
آب در زمستان استفاده كنند .هم مردان و هم زنان در مالداري اشتراك مي
كنند .مهمترين منبع درآمد نقدي قالينبافي است كه عمدتا توسط زنان و اطفال
 18ساحات تحقيق در قسمت تشريح مي گردد تا خواننده به مفهوم بهتري از يافته ها دست يابد .هر چند،
جزئيات مشخص در مورد مناطق عمدت ًا حذف گرديده است تا محرميت اجتماعات حفظ گردد.
 19يك جريب تقريبا معادل يك پنجم يك هكتار مي باشد.
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سرپرستي مي گردد .هر چند ،به اساس مصاحبه ها ،قاليبافي از مشاغل بومي
منطقه نمي باشد – عودت كنندگان از پاكستان اين شغل را به منطقه آورند.
براي بسياري از خانوارها زنده ماندن يك چالش است .يك بزرگ روستا حين
تشريح تفاوتهاي اقتصادي خانواده ها اين موضوع را بيان مي كند:
فقرا كساني مي باشند كه هيچ چيز براي خوردن ندارند و پولدار كسي
است كه تعداد اندكي مواشي و زمين دارد كه معيشت خود را از آنها
بدست مي آورد.
صحت و تحصيالت :يك مكتب ساخته شده توسط يك سازمان غير دولتي
در سال  1381مورد استفاده هر پنج روستا مي باشد ،و صنفهاي دخترانه و
بچگانه مشترک مي باشد .باشندگان منطقه اين مكتب را بسيار با ارزش مي
دانند و اطفال خود را به صورت منظم براي آموختن به آنجا روان مي كنند.
حتي خانواده هايي كه به ييالق مي روند ،در جريان بهار يك شخص بزرگ
سِ ن را موظف مي كنند تا اطمينان حاصل كند كه اطفالشان به مكتب مي
روند .خانواده ها در مورد نبود خدمات طبي در روستاها عميقا نگران مي باشند.
نزديكترين كلينيك كه خدمات صحي ابتدائي را ارائه مي كند ،در صورت پياده
روي دو ساعت فاصله دارد .براي مسائل طبي جدي تر ضرورت است تا به
شهر باميان سفر كنند.
تاثير جنگ :تهاجم طالبان در مناطق روستايي باميان ،علي الخصوص منطقه
مورد مطالعه بسيار زيانبار بوده است ،طوري كه بسياري از مردان كشته شده
يا محبوس گرديدند .خانواده ها مجبور به مهاجرت به مناطق تحت پوشش
كوهستانها شدند .بسياري از مردان سالخورده و اطفال از كمبود غذا و سرما
جان خود را از دست دادند و بسياري از خانه ها و اموال مردم سوختانده شد يا
خراب شد .روستاي مورد نظر كه عموم ًا خط اول جنگ بين طالبان و نيرو هاي
اتحاد شمال قرار داشت ،نه تنها زماني كه تحت تسلط طالبان بود بلكه وقتي
كه نيروهاي جبهه مقابل عقب نشيني مي كردند ،زير رنج قرار مي گرفت .در
دوره سلطنت طالبان تعدا خيلي كمي از باشندگان توانستند به كابل ،پاكستان يا
ايران مهاجرت كنند .بر اساس گفته هاي يك سالخورده روستا ،كساني كه قادر
به ترك كشور شدند از لحاظ اقتصادي در موقعيت بهتري نسبت كساني كه به
صورت داخلي بيجا شدند ،قرار دارند .وي گروه دوم را به پرندگاني تشبيه كرد
كه بايد النه خود را بسازند ،تالش كنند تا خانه و زندگي خود را از صفر بسازند.

زندگي شهري
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :تقريبا  500خانوار در منطقه موجود است.
باشندگان اصال از ولسوالي هاي مختلف واليت باميان مي باشند ،كه تا
زماني كه توسط طالبان بيجا نشده بودند ،در آن ولسواليها زندگي مي كردند و
همه آنها مانند ساحه روستايي از مردمان هزاره مي باشند .بعد از بازگشت به
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ولسوالي هاي خود پس از شكست طالبان در سال  ،1380ديدند كه خانه هاي
ويران شده و مواشي شان از بين رفته است .اين موضوع نيز به آنها انگيزه داد
تا به باميان كوچ كنند ،تا به خدمات بهتر و اشتغال دسترسي بهتر داشته باشند.
معيشت و اقتصاد :فعاليتهاي اقتصادي در ساحه شهري نسبت به ساحه
روستايي از تنوع بيشتري برخوردار است .بعضي از خانواده هاي ثروتمندتر
صاحب الري يا ديگر موترها هستند كه براي حمل و انتقال مواد و اشخاص
استفاده مي كنند ،و ديگران دكانهاي كوچك دارند .هر چند براي بسياري از
مردم فرصتهاي كسب درآمد محدود به كارهاي شاق روزانه و قالینبافي مي
باشد .تعدادي از خانواده ها مالك زمين مي باشند كه جهت كشت مشترك به
اجاره مي دهند؛ برخي ديگر هم منسوبين پوليس يا محافظ امنيتي مي باشند.
صحت و تحصيالت :مكتب و شفاخانه مركزي باميان براي باشندگان محل به
راحتي قابل دسترس مي باشد.
تاثير جنگ :باشندگان تجربه جنگ و مهاجرت را داشته اند و تجربه هايش
مشابه به حاالت ساحه روستايي مي باشد.

واليت هرات
زندگي روستايي
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :روستاي مورد نظر در فاصله  60تا  90دقيقه
فاصله رانندگي از شهر هرات قرار دارد و به جاده اصلي خيلي نزديك مي باشد.
تمام كساني كه در اين روستا زندگي مي كنند تاجيك مي باشند.
معيشت و اقتصاد :ساحه روستايي هرات ثروت مندترين ساحه مورد تحقيق
بود .اين موضوع در مصاحبه با يك معلومات دهنده كليدي كه يك زن عضو
كميته صحت روستا بود ،بيان شد:
ما يك چوپان داريم كه مي توانيم بگوييم فقير است .ولي حتي او هم
آنقدر فقير نيست ،چون ما به او گوسفندان خود را مي دهيم كه نگهداري
كند و در آخر سال براي هر ده گوسفندي كه نگه داري كرده ،يك
گوسفند به او به عنوان معاش مي دهيم .بناء در هر سال حد اقل 30
گوسفند صاحب مي شود و مردم هم به او مخارج زندگي اش را مي دهند.
منبع اصلي معيشتشان زراعت و مالداري مي باشد .به طور عموم خانواده ها
زمينهاي للمي و زراعتی و مواشي را تحت ملكيت خود دارند .اكثر خانواده ها
توليد مازاد دارند كه همراه به مواشي و محصوالت آنها به فروش مي رسانند.
خيلي محتمل است كه جوانان اين ساحه براي كار به ايران سفر كنند تا خانواده
هاي خود را حمايت نمايند و يا به احتمال قويتر براي ازدواج خود پول جمع
آوري كنند.

صحت و تحصيالت :يك مكتب براي شاگردان تا صنف پنجم وجود دارد.
نزديك ترين مكتب براي اطفال بزرگتر در مركز ولسوالي تقريب ًا در فاصله 20
كيلو متري قرار دارد .همچنان ،هيچ كلينيك صحي در روستا وجود ندارد و
نزديكترين مركز خدمات صحي در مركز ولسوالي مي باشد.
تاثير جنگ :هم در جنگ بين مجاهدين و شوروي و هم زماني كه طالبان بر
هرات تسلط داشتند ،زندگي مردمان اين ساحه متحول شد .در زمان تهاجم
شوروي ،روستاي مذكور به دو حزب تقسيم شد ،طوري كه نيم آنها از دولت كه
توسط شوروي حمايت مي شد ،طرفداري مي كردند و نيم ديگر از مجاهدين.
در اوايل دهه  ،1980جنگ باعث شد تا تمام خانواده ها روستا را ترك بگويند.
بعضي از خانواده ها به ايران فرار كردند و بسياريشان به واليت همجوار گريزي
شدند كه بعد از هفت يا هشت سال به خانه هاي خود برگشتند .در دوره طالبان
بعضي از مردان محبوس ،شكنجه يا كشته شدند .برخي به نيرو هاي مخالف
طالبان پيوستند و روستا را ترك كردند .هر چند ،خانواده ها به طور عموم از
اين روستا بيجا نشدند.

زندگي شهري
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :ساحه شهري يك منطقه نسبت ًا وسيع را تحت
پوشش قرار مي دهد و در موقعيت نچندان دور از مركز شهر هرات قرار دارد.
اكثريت باشندگان آن تاجيك و اقليت بزرگي مانند تركمنها دارد .تعداد اندكي
خانواده هاي پشتون و هزاره نيز در منطقه مورد نظر وجود دارد.
معيشت و اقتصاد :به طور عموم مردم شهرنشين نسبت به كساني كه در روستا
زندگي مي كنند از اقتصاد ضعيفتري برخوردارند ،هر چند كه وضعيت اقتصادي
مردم در شهر داراي طيف طويلي مي باشد :بعضي مردم از نگاه مادي هيچ
مشكلي ندارند در حالي كه ديگران هيچ منبع درآمد منظمي ندارند .خانوار
هاي داراتر صاحب مغازه و شركتهاي تجاري كوچك مي باشند و برخي نيز
در در مناطق روستايي زمينهاي حاصلخيز دارند .مشاغل مرداني كه خانواده
هايشان از امنيت اقتصادي كمتري برخوردارند ،شامل فروش سبزي بر روي
گاري؛ كارگري (عملگي)؛ رانندگي در تكسي؛ كار در سازمانهاي دولتي مانند
اردوي ملي كشور مي باشد .فعاليت هاي اقتصادي زنان در ساحه مربوط مهم
مي باشد .آنها با دوختن لحاف ،شكستن پسته و لباس شويي براي خانواده
هاي ثروتمندتر از خانواده هاي خویش حمايت مي كنند .قالینبافي نيز يكی از
فعاليت هاي است كه عموم ًا توسط زنان تركمن انجام مي شود .ارسال پول
توسط كساني كه آن عده از اعضاي خانواده كه در ايران كار مي كنند ،بخش
مهمي از بقاي اقتصادي مردم اين ساحه را تشكيل مي دهد.
صحت و تحصيالت :باشندگان مورد نظر به كلينيك صحي دسترسي موجود
در منطقه دسترسي داشته و از دو كلينيك ديگر نيز استفاده كرده مي توانند .در
ساحه مورد مطالعه هيچ مكتبي موجود نيست ولي مكتبهاي دخترانه و بچگانه
در فاصله نزديكي از ساحه وجود دارد.
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تاثير تنازع :اين ساحه در جنگ بين مجاهدين و شوروي شديداً دچار آسيب
شد .نيروهاي شوروي مورد بمبارد شديد قرار دادند .خانواده هايي كه از آنها
مصاحبه صورت گرفت يا اعضاي خانواده خود را از دست داده بودند يا به
صورت جدي زخمي و معلول شده بودند .در آن زمان باشندگان مجبور به ترك
خانه هاي خود شدند؛ برخي از آنها به مناطق ديگر شهر كوچ كردند و برخي
ديگر به شهرهاي ديگر هرات .تعداد قابل مالحظه اي از آنها به ايران مهاجر
شدند  ،در حالي كه بسياري از تركمنهايي كه در ساحه زندگي مي كردند ،به
تركمنستان برگشته بودند .بيشتر خانواده هايي كه زندگي خود را در ساحه مورد
تحقيق رها كرده بودند ،در اوايل دهه  1990بر سر خانه هاي خود برگشتند.
همانطور كه در بخش مربوط به زندگي روستايي بيان شد ،مهاجرت به ديگر
كشورها طي دوران طالبان بسيار محدود بود؛ هر چند بر اساس گزارشات
بعضي از اعضاي خانواده ها مورد شكنجه ،لت و كوب و اعدام توسط طالبان
قرار مي گرفتند.

واليت كابل
زندگي روستايي
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :منطقه روستاييِ واليت كابل در فاصله 45
دقيقه رانندگي از شهر كابل موقعيت دارد ،و روستا در برگيرنده حدوداً 320
خانوار مي باشد .اكثريت باشندگان آن خود را عرب 20معرفي كردند و به هر دو
زبان دري و پشتو تكلم مي كنند .تعداد اندكي خانواده هاي هزاره نيز در ساحه
موجود مي باشد ،ولي تمام كساني كه از آنها مصاحبه صورت گرفت از خانواده
هاي عرب مي باشند.
معيشت و اقتصاد :خانواده هاي اين ساحه داراي سطوح مختلف وضعيت
اقتصادي مي باشند ،و آنها شامل مالكين زمينهاي وسيع و كساني كه هيچ
زميني نداشته و به معاش مزدوري روزانه وابسته اند ،مي باشد .محصوالت
كشاورزي از قبيل گندم ،كچالو ،پياز و ميوه ،جهت اعاشه و فروش در شهر
كابل مورد استفاده قرار مي گيرد .مردم منطقه مالداري نيز انجام مي دهند و
محصوالتش از قبيل ماست را در شهر كابل به فروش مي رسانند.
بعضي خانواده ها يا دكاندار اند يا روي گاري هاي دستي مواد سودا مي كنند.
بعضي از خانوارها موتر دارند كه به عنوان تكسي در مسير رفت و برگشت كابل
از آن کار می گیرند .تعداد اندكي از زنها در فعاليتهاي اقتصادي سهيم اند ،كه
اين فعاليتها شامل خياطي و فروش محصوالت مالداري در منطقه مي باشد.
صحت و تحصيالت :روستاي مورد تحقيق يك مكتب براي دخترها و پسرها
دارد كه تا صنف پنجم را تحت پوشش قرار مي دهد .نزديكترين مكتبي كه
صنف ششم به باال را تدريس نمايد در فاصله نيم ساعت پياده روي از روستا
 20كساني كه خود را عربهاي افغانستان مي خوانند ،خود را از سيدهاي اين كشور مي دانند (اي .يارشاتر،
دايرة المعارف ايرانيكا ،شماره اول (نيو يورك:انتشارات ببليوتكا پرسيكا)599 ،}2001 ،
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قرار دارد .نزديكترين كلينيك صحي در روستاي همجوار قرار دارد كه فاصله
آن با مردم روستا به مدت  30دقيقه پياده روي مي باشد.
تاثير جنگ :در جنگ بين مجاهدين و شوروي و متعاقب ًا جنگهاي داخلي،
روستاي مورد نظر شديداً دچار آسيب شد .باشندگان منطقه به خاطر دارند كه
چطور تعميرها و درختان پر ميوه تخريب شدند .در جريان جنگهاي ،بيشتر
خانواده ها اعضاي ذكور خود را از دست دادند – اكثراً كساني كه مجاهدين
را در جنگ همراهي مي كردند .جنگهاي داخلي نيز باالي زندگي مردم روستا
تاثير گذاشت و قوماندانان داخلي باالي زمين به مجادله پرداختند .اكثريت
مطلق خانواده در زمان جنگ بين مجاهدين و شوروي روستا را ترك كردند كه
عمدت ًا به پاكستان ،بعضي به كابل و تعداد كمي به كشور ايران مهاجر شدند.
بسياري از باشندگان روستا به كمپ مهاجرين در پاكستان برگشتند و طوري
كه خودشان بيان مي كنند آنها در غربت فرهنگ و ساختار اجتماعي خود را
حفظ كردند .آنها در مقاطع زماني مختلف به خانه هاي خود برگشتند :بعضي
خانواده ها پس از گسترش جنگهاي داخلي عودت كردند كه باز وادار به ترك
روستا شدند .اكثر خانواده ها حاال عودت كرده اند ،هر چند در همه خانواده ها
همه اعضاي آنها بازگشت نكرده اند.

زندگي شهري
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :ساحه شهري نمونه اي از سكونتهاي غير
رسمي در كابل مي باشد كه در دامنه هاي كوه هاي نزديك به صورت غير
منظم گسترش يافته است .مانند ساحه زندگي روستايي كابل ،مردم ساحه
شهري از تنوع قومي برخوردار اند كه اكثريت آنها را هزاره ها ،پشتونها و
تاجيكها تشكيل مي دهند.
بسياري از اين باشندگان از كساني اند كه از پاكستان عودت كرده اند و يا بيجا
شدگان داخلي مي باشند و يا هم باشندگان ديرينه ت ِر ساحه مربوط مي باشند
كه دو سه نسل گذشته شان به كابل كوچ كرده بود.
معيشت و اقتصاد :در اين ساحه تحقيق انواع از منابع معيشتي وجود دارد :برخي
از آنها من حيث كارمند خدمات اجتماعي كار مي كنند ،بعضي ديگر دكان
دارند ،در حالي كه اكثر خانواده ها چشم براه پول ارسالي توسط خويشاونداني
كه در خارج كار مي كنند ،مي باشند .بعضي از آنها در واليات ديگر مالك زمين
مي باشند كه براي مردم محل منبع درآمدي مي باشد .ميزان كمبود مشاغل و
بيكاري بلند است .برخي از زنان و اطفال مشغول قاليبافي مي باشند.
صحت و تحصيالت :در ساحه مورد مطالعه خدمات صحي شخصي در كنار
كلينيك خدمات صحي عامه موجود مي باشد .دو مكتب وجود دارد ،يكي براي
دخترها و ديگري براي پسرها .جنگ و مهاجرت :اين ساحه در زمان جنگهاي
داخلي به خط اول جنگ نزديك بود ،كه طي آن خيلي از مكاتب تخريب شد
و اگر نگوييم تمام باشندگان ،اكثر آنها ساحه را تخليه نمودند.
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واليت ننگرهار
زندگي روستايي
موقعيت جغرافيايي و باشندگان :ساحه تحقيقي روستايي در ننگرهار يك روستا
است كه بخصوص بزرگ مي باشد .به شمول  20 15دقيقه رانندگي از جاده
اصلي ،يك ساعت زمان مي برد تا با موتر از شهر جالل آباد به اين روستا
برسيم .تمام باشندگان آن پشتون اند ولي از خويشاوندان (اقوام) مختلف .در
مركز روستا بازاري وجود دارد كه در آن دكانهاي مختلف وجود دارد.
معيشت و اقتصاد :باشندگان ساحه از طيفي از گروه هاي ثروتمند اند .داراترين
آنها شركتهاي تجاري ،دكان و زمين دارد .كساني كه از وضعيت مالي
ضعيفتري برخوردار اند ،رانندگي مي كنند و يا مشغول عملگي مي باشد ،در
حالي كه برخي ديگر زمينهاي كوچكي را مالك اند .اكثر مردمي كه از آنها
مصاحبه صورت گرفت حدود  2تا  10جريب زمين داشتند .بعضي از خانواده
ها ،مالدار نيز مي باشند .تعداد اندكي از زنان روستاي مورد تحقيق مصروف
كارهاي درآمدزا هستند؛ يكي استاد مكتب است ،ديگري قابله است و دو زن
ديگر مؤظفين آموزش ديده خدمات زايمان مي باشند .ديگر زنان من حيث
خياط كار مي كنند .تعداد كمي از باشندگان براي دولت و سازمانهاي غير
دولتي كار مي كنند .بر اساس گفته هاي روستائيان ،اجتماع محلي آنها وقتي
خشخاش كشت مي شد ،از وضعيت اقتصادي بهتري برخوردار بود؛ هر چند،
بسياري از روستائيان به صورت مداوم از كشت آن جلوگيري كرده اند .همانند
بعضي ديگر ساحات تحقيقي ،مردان اين ساحه در ايران يا پاكستان كار مي
كنند و حمايت آنها براي بقاي اقتصادي خانوار مهم است.

معیشت و اقتصاد :این یکی از فقیرترین ساحات شهر جالل آباد می باشد.
هرچند ،تعداد کمی از خانواده ها ثروتمندتر می باشند .مردان منطقه درآمد
خود را از راه مشاغلی چون بنایی ،کارگری (عملگی) ،حمالی ،کار کردن
من حیث موظف پولیس یا عسکر اردوی ملی ،رانندگی ،کار با گاری های
دستی و دکانداری های کوچک ،بدست می آورند .بعضی از باشندگان مالک
فعالیتهای اقتصادی شخصی و یا زمین در روستاها استند که به کرایه گذاشته
اند .فعالیتهای اقتصادی زنان ناچیز است ،ولی بعضی از آنها مشاغلی با دستمزد
مانند لحاف دوزی ،تدریس و یا کار در مراکز صحی ،را پیش می برند .همانند
بیشتر ساحات مورد تحقیق دیگر ،اعضای ذکور بعضی از خانواده ها در ایران
یا پاکستان زنده گی و کار می کنند.
تاثیر جنگ :بسیاری از باشندگان فعلی این ساحه در زمان جنگ مجاهدین و
شوروی به منظور گریز به این منطقه پناه آوردند .هر چند بسیاری از خانواده
ها در جریان جنگها دوباره مجبور به فرار شدند ،بعضی ها به دیگر ولسوالیهای
والیت گریختند و بعضی دیگر در دیگر مناطق شهر جابجا شدند .همچنان
تعدادی از خانواده ها به پاکستان رفتند و مدت  20سال یا بیشتر را تر مهاجرت
بسر بردند .ساحه مورد نظر بشدت بمبارد شد و بسیاری از خانواده ها اعضای
خود را از دست دادند و یا اعضای آنها معلول شدند .همچنان باشندگان این
منطقه در جریان جنگهای داخلی و سلطنت طالبان آسیب دیدند ،و دوباره
زمانی که امریکایی ها طالبان را بمبارد می کردند ،برای مدت کوتاهی از محل
زنده گی خود بیجا شدند.

صحت و تحصيالت :روستاي اين ساحه يك كلينيك فعال دارد كه در آن
كارمندان صحي مرد و زن ،بشمول يك قابله متعهد و فعال كار مي كنند.
در اين روستا يك مكتب دخترانه و يك مكتب پسرانه وجود دارد .هرچند
باشندگان منطقه شكايت كردند كه مكتب دخترانه صرف تا صنف شش
تدريس مي كند و استخدام استادان اناث مشكل مي باشد.
تاثير جنگ :جنگ بين مجاهدين و شوروي باعث تخريف بيشتر ساختمانهاي
روستا شد .بسياري از خانواده ها اعضاي خود را از دست دادند و بيشتر باشندگان
به پاكستان كوچ كردند كه بعضي ها  14و برخي ديگر تا  20سال آنجا ماندند.
در بعضي از موارد ،خانواده ها جهت بقاي خانواده از هم جدا مي شدند ،و برخي
از اعضاي خانواده در روستا مي ماندند و از زمين و اموال آنها دفاع مي كردند.

زندگي شهري
موقعیت جغرافیایی و باشندگان :باشندگان ساحه شهرنشین تحقیق ،اصالتا از
مختلف والیت ننگرهار و سایر والیات می باشند .اکثریت آنها
چند ولسوالی
ِ
پشتون و از اقوام مختلف می باشند که در کنار تعداد اندکی از خانواده های
تاجیک زنده گی می کنند.
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بخش  :2پروسه هاي تصميم گيري در مورد ازدواج
عوامل درون و بيرون خانوادگي باالي تصاميم ازدواج تاثيرگذار است .عوامل
درون خانوادگي شامل ساختار خانوارها و خانواده ها ،روابط بين نسلها و
جنسيتهاي هر خانوار و خانواده  ،و شخصيت و گذشته هر يك از اعضاي
خانواده ها مي باشد .عوامل بيروني شامل روابط بين نسلها و جنسيتها در
يك اجتماع محلي مشخص ،وضعيت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي حاكم
و موضوعات مشخصتر مانند زمان خواستگاري مي باشد .اينها همه باالي
تصميم گيري ازدواج ،اينكه چه كسي شروع كننده مراحل ابتدائي ازدواج است،
چه زماني كار باالي آن شروع مي گردد و چه شكلي به خود مي گيرد ،تاثير
دارند.
در مورد اينكه تصاميم ازدواج چگونه اتخاذ مي گردد ،تنوع زيادي از يك
خانواده تا خانواده ديگر ،و حتي در بين اعضاي يك خانواده ،وجود دارد .كساني
كه در تصميم گيري شركت مي كنند شامل پدربزرگ و مادربزرگ ،پدر و مادر،
عمه ها و خاله ها ،ماماها و كاكاها ،خواهران و برداران و كساني كه در مورد
ازدواجشان تصميم گرفته مي شود ،مي باشند .ميزان تاثير اين افراد باالي
تصميم گيري نيز به ميزان قابل مالحظه اي در ميان خانواده ها ،متفاوت
است .پروسه هاي تصميم گيري در بين خانواده ها به مرور زمان تغيير مي
كند و اين تغيير مي تواند طي مدت زمان كوتاهي اتفاق بيفتد ،به عنوان مثال
از يك عضو تا عضو ديگر خانواده اين تغيير ممكن است رونما گردد .تصاميم
در مورد ازدواج مي تواند به دو گروه تقسيم گردد :اول ،تصاميم ازدواج در مورد
كساني كه تا حال ازدواج نكرده اند ،و دوم ،تصاميم ازدواج در مورد كساني كه
قب ً
ال متاهل بوده اند – اين گروه شامل كساني كه بيوه يا طالق داده شده اند
و يا مرداني كه پالن ازدواج دوم ،سوم و يا چهار را دارند .سه بخش ذيل در
مورد تصميم گيري براي كساني است كه تا حال مزدوج نگرديده اند .پروسه
هاي تصميم گيري براي كساني كه قب ً
ال متاهل بوده اند ،در بخش  3مورد
بحث قرار مي گيرد.
مهم ازدواج قبل از رخداد مراسم ،تصميم گرفته مي
•در مورد سه عرصه ِ
شود:
•همسر آينده چه كسي خواهد بود – معمو ًال خانواده ها نگران خانواده
همسر آينده و خصوصيات وي مي باشند؛
•تاريخ نامزدي و ازدواج – شخص ازدواج كننده در زمان نامزدي يا ازدواج
در چه سني يا سطحي از زندگي قرار دارد.
•مراسم ازدواج چطور و تحت چه شرايطي برگزار مي گردد – آيا طويانه
مطرح گرديده است و چه وقت بايد پرداخت گردد و در صورتي كه
دخترها به بدل داده مي شوند ،آيا بايد هر دو مراسم ازدواج در عين زمان
صورت بگيرد؟
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مباحثه آشكار باالي پروسه هاي تصميم گيري ازدواج – مث ً
ال وقتي مردم با
هم نشسته و در مورد يك موضوع بحث مي كنند – بهترين ارزيابي اشكال
و سطوح نفوذ و قدرت شخص را نشان نمي دهد .بنا ًء بخشهاي بعدي نه تنها
در مورد موقعيت كساني كه تصميم گيرنده مي باشند ،بحث مي كند ،بلكه
نفوذ غير علني كساني را كه به صورت غير مستقيم در نتايج تصميم گيري
تاثير دارند ،بررسي مي كنند .روشهاي مختلفي كه باالي تصاميم مربوط به
ازدواج تاثير مي گذارند ،مورد بررسي قرار گرفتند كه اين روشها شامل حمايت
يا مخالفت لفظي با يك تصميم و ديگر اشكال كه مخالفت يا طرفداري به
صورت غير مستقيم و مبهم ابراز مي گردد ،مي باشد .جهت بدست آوردن اين
معلومات مهم بود تا در مورد اينكه چطور يك تصميم اتخاذ مي گردد ،و نه
اينكه چه كسي تصميم گيرنده است ،به مصاحبه شونده توضيح داده شود ،و
همچنان از وي پرسيده شود كه در مورد تصميم خاص چه احساسي دارد و
اينكه چطور اين احساس را به ديگر اعضاي خانواده اطالع مي دهد.
اساس ًا هر پروسه تصميم گيري مشروط به انتخاب است :گزينه ها و انتخابهايي
كه افراد حين گرفتن تصميم ،در مقابل خود دارند .كبير تفاوتي ميان تصاميم
رده اول و رده دوم قايل است .21تصاميم رده اول مربوط به انتخابهاي حياتي
استراتژيك است كه مردم به عنوان مثال در مورد معيشت خود ،يا اينكه چه
وقت و با كي ازدواج كنند ،تصميم مي گيرند ،و انتخابهاي رده دوم ممكن
مهم باشند ولي پيرامون زندگي انسان را تعريف نمي كند .در دو نوع انتخاب
ممكن در سطوح مختلف با ممانعتهايي مواجه شوند .لوكز در آثار اوليه خود
حين تئوري سازي در مورد قدرت به روشي انتخابها توسط محتويات آجنداي
تصميم گيري اشاره مي كند .22در نوشته هاي وي اين نكته بحث مي گردد
كه كنترل اينكه چه چيز قابل تصميم گيري مي باشد از راه بوجود آمدند و
تنفيذ برخي از نورمهاي اجتماعي مشخص صورت مي پذيرد و كنترل اينكه
چه چيزي شامل آجنداي تصميم گيري مي گردد ،در دو مرحله مي باشد .اول،
انتخابها بي قيد و شرط محدود هستند و بعضي از موضوعات خاص ،يك
انتخاب بوده نمي تواند .به عنوان مثال ،براي اكثريت خانواده هاي افغان سوال
اينكه آيا دختر و يا پسر خود را وارد زندگي زناشويي نمايند يا خير ،مكاني براي
انتخاب دوري از ازدواج وجود ندارد .دوم ،حتي در صورتي كه
بحث ندارد ،زيرا
ِ
انتخابهاي مختلف فراتر از نورمهاي اجتماعي قابل تصور باشند ،پيامدهاي آنها
براي اشخاص و خانواده هايي كه با نورمهاي حاكم در جامعه همنوا نيستند ،به
اندازه اي ممكن زيان بار است كه يك انتخاب محسوب نمي شوند.23
 21ان .كبير« ،بدست آوري منابع :انعكاساتي روي اندازه گيري قدرتمند سازي زنان» ،توسعه و تغيير،
464-435 ،)1999( 30
 22اس .لوكز ،قدرت :يك مالحظه تندرويانه (لندن ،مك ميالن)1974 ،
 23شايان ذكر است كه آثار لوكز توسط ديگر نويسندگان (مانند كبير ،واقعيت هاي معكوس ،و ام .هگارد،
قدرت :يك خواننده {نيويورك :انتشارات دانشگاه منچستر }1381 ،بدليل اتكا به هوشياري غلط جهت
توضيح امتداد فرمان برداري گروه هاي خاص در جامعه ،مورد انتقاد قرار گرفت زيرا بيان مي داشت كه

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

اهميت مطالعه عميق پروسه هاي تصميم گيري روي ازدواج در داستانهايي
كه توسط مصاحبه شوندگان بيان شده ،نمايش داده شده است .در اين مثالها
آمده است كه چطور "اشتباهاتي" كه حين تصميم گيري روي ازدواج رخ داده،
باعث بروز خشونت عليه زني كه به ازدواج درآمده و همچنان باعث بروز حالت
پشيماني از جانب كساني كه در مورد ازدواج تصميم گيرنده بودند ،مي گردد .در
اين بخش گزارش بحث مي گردد كه روش اتخاذ تصميم – اينكه چه كسي در
تصميم گيري دخيل و چه كسي دخيل نيست ،اينكه نظرات چه افرادي شنيده
مي شود و از چه كسي ناديده گرفته مي شود – خود مي تواند عامل تعيين
كننده خشونت بين زن و شوهر و خانواده در ابعاد وسيعتر باشد.

گروه ها از منافع خود بي اطالع هستند.
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 .4جنسيت ،نسل و موقف – نقش زنان و مردان در تصميم گيري ازدواج
ساختار خانواده و روابط بين جنسيتها و نسلها در يك خانواده مي تواند تعيين
كننده ميزان و شكل نفوذ افراد در پروسه هاي تصميم گيري باشد .در حالي
كه مقررات اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته و بافتي را كه در آن خانواده ها
تصميم گيري مي نمايند مشخص مي كند ،روش برخورد خانواده ها پيچيده
بوده و نظر به حاالت مختلف ،متفاوت مي باشد .در بين هشت ساحه مورد
مطالعه ،يك سلسله طويلي از روابط خانوادگي مشاهده شد ،و دريافت شد
كه تفاوتهاي زيادي بين ميزان و شكل نفوذ و نقش اعضاي مختلف خانواده
در تصميم گيري وجود دارد .همچنان ميزان همكاري و تنازع در مورد اين
تصاميم در خانواده ها متنوع بود.
نقش و نفوذ زنان در پروسه هاي تصميم گيري در يك خانواده عمدتا پيچيده
و متغير مي باشد ،و به همين لحاظ مطالعه آن نسبت به نقش مردان مشكلتر
مي باشد .مردان غالب ًا نقش آشكاري در تصميم گيري دارند ،در حالي كه زنان
مجبور به استفاده از روشهاي پنهان جهت نفوذ در تصميم گيري ،مي باشند.

 1,4عوامل تشويق كننده زنان در تصميم گيري ازدواج
در تصاميم مربوط به خريد وسايل و ساخت خانه ،مردان از ما نظر نمي
پرسند و به خواستها و نظرات ما گوش نمي كنند ،ولي در مورد ازدواج
يك پسر ،مادر حق دارد كه نظر بدهد.
زن ميانسال با پنج طفل ،شهر هراتبلي ،زنان در تصميم گيريها اشتراك مي كنند و بايد هم شركت كنند تا
در آينده تنازعي به بار نيايد.
مردي در حدود  55ساله با هشت طفل ،مناطق روستايي باميانطي اين گزارش دريافت شد كه بسياري از مردم در هشت ساحه تحقيقي – به
شمول هم مردان و هم زنان و كساني كه دارای سنین مختلف اند – بدين باور
بودند كه زنان بايد در پروسه تصميم گيري باالي ازدواج سهيم باشند .هرچند،
اين بدان معني نيست كه زنان به موقفی هستند كه به صورت قابل توجه اي
در تصاميم ازدواج شركت كنند .بعضي از زنان مي توانند كه نقش داشته باشند،
در حالي كه ديگران در پروسه تصميم گيري سهمي به آنها داده نمي شود.
ميزان تاثير يك زن در تصميم گيري در طول مدت عمر خودش و عمر خانواده
اش متغير مي باشد .زني كه در مراحل اوليه زندگي خود به مشكل مي توانست
در تصميم گيري سهيم باشد ،معمو ًال زماني كه مسن تر مي شود ،صالحيت
بيشتري پيدا مي كند ،مخصوص ًا در صورتي كه بيوه بوده و مسن ترين شخص
خانواده باشد .در اين صورت ممكن است كه وي باالترين مقام تصميم گيرنده
در مورد ازدواج اوالدش و نواسه هايش باشد .بر اساس گفته هاي چندين مرد
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كه از آنها مصاحبه صورت گرفته بود ،تصاميم ازدواجشان توسط مادر سكه يا
نسكه شان گرفته شد .به عنوان مثال نادر شاه 24مردي است كه در حدود 55
سال سن دارد و در ساحه روستايي ننگرهار زندگي مي كند ،توضيح داد كه
مادر نسكه اش كه "پير و فهميده بود" چطور بعد از مرگ پدرش براي ازدواج
وي تصميم گرفت.
در حاالت ديگر خانوادگي و يا ساختارهاي خانوارها ،زناني كه جوانتر هم
هستند مي توانند تاثيرگذار باشند .مثال «بس بي بي» زني كه حدود  45سال
سن دارد به ازدواج يك خانواده (نقشه خانوادگي  )1نسبت ًا ثروتمند و تحصيل
مزدوج ديگري در
كرده در شهر كابل در آمد .در زمان ازدواجش هيچ زن
ِ
خانوار تازه اش (شوهرش) وجود نداشت .بر اساس گفته هاي او ،در حالي كه
خشویش تصميم پاياني اينكه اوالدش با چه كسي ازدواج مي كنند ،را مي
گرفت ،باالي بس بي بي اعتماد مي كرد كه رفته و خانواده هاي همسران
احتمالي اوالدش را ببيند و با زنان اين خانواده ها در مورد امكان نامزدي
صحبت كند .اين روند به بس بي بي اين فرصت را مي داد تا نتيجه پروسه
تصميم گيري را شكل دهي كند .يك مثال بسيار متفاوت از زن جواني است
كه نقش بارزي تصميم گيري ازدواج ايفا مي كند .لطيفه (نقشه خانوادگي )2
زن بيوه اي است كه تقريب ًا  35سال دارد و داراي اوالد مي باشد .وي بعد
از مرگ شوهر دومش ديگر ازدواج نكرد .هر چند كه بسيار فقير است ،ولي
لطيفه در خانه خود در نزديك خانه والدينش در شهر باميان زندگي مي كند.
عليرغم داشتن برادران بزرگسال و اينكه والدين او در حيات هستند ،لطيفه
نقش كليدي را در تصميم گيري در مورد ازدواج پسر/دختر کاکا یا عمه خود كه
فع ً
ال با خانواده ذاتي اش زندگي مي كند ،بازي كرد .موقعيت لطيفه به عنوان
زني كه مستقل ،ولي در كنار خانواده ذاتي اش زندگي مي كند و حمايت آنها
را با خود دارد ،به احتمال زياد دليلي شد بر اين كه از حمايت و پيشنهادات وي
براي اين ازدواج استفاده گردد.
به مرور زمان كه مردان در خانواده به اتكا باالي پيشنهادات زنان مي كنند،
نقش زنان در تصميم گيري ها در طول چرخه حیات خانواده افزايش مي
يابد .به عنوان مثال چندين مورد يافت شد كه در آنها مردها باالي ازدواج
دخترانشان تصميم گرفتند كه بعداً پشيمان شدند .در واكنش به اين اتفاق ،اين
مردها يا اينكه مسووليت كامل اتخاذ تصاميم را به عهده زنان گذاشتند و يا
اينكه در چنين تصاميم از نظرات ديگران استفاده مي كردند .نوروز باي (نقشه
خانوادگي  )3كه در ساحه روستايي هرات زندگي مي كند ،نمي خواهد در
تصميم گيري روي ازدواج اوالدش دخيل باشد از آنجايي كه وي دختر كالن
خود را به ازدواج مردي در آورد كه مشكالت روحي فراوان دارد .او بدون اينكه
مرد را ديده باشد ،و يا به گفته زنش بدون اينكه خانواده دامادش را بشناسد،
با اين ازواج موافقت كرده بود .طوري كه زنش ،مسعوده توضيح داد ،ديگر
 24تمامي اسامي در اين گزارش و در نقشه هاي خانوادگي تغيير داده شده است تا هويت كساني كه
مصاحبه شده اند ،محفوظ بماند.
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اعضاي خانواده نوروز باي را به نسبت حاالت دشواري كه دخترش تحمل مي
كند ،مالمت مي كنند .از آن زمان به بعد ،نوروز باي تصميم گيري در مورد
ازدواج اوالدش را به اختيار زنش قرار داده است .مسعوده مي گويد:
بلي ،من تصميم مي گيرم .براي ازدواج دخترم با اين مرد ديوانه ،شوهرم
خانواده اش را به معرفي كرد و نسبت به آنها احساس خوبي داشت .بعد از
آن عروسي ،شوهرم تمام مسائل مربوط به ازدواج دخترها را به من واگذار
كرد{ ...ازدواج پسرهايم} هم حاال به عهده من است.
اينكه نوروز باي تمام قدرت در مورد ازدواج را به كامال به زنش داده ،شايد
روشي باشد تا از مالمت شدنش در مورد هر تصميم بدي كه براي ازدواج
اوالدش گرفته مي شود ،جلوگيري كند و يا مي توان اين را هم ادعا كرد كه
وي مسووليت تصميم گيري را به دوش زنش گذاشته است .هر چند ،طوري
كه مسعوده توضيح داد كه اين تصاميم به عهده او است ،نشان داد كه شايد
اين يك فشا ِر و مسووليت باشد ،ولي مسعوده از پذيرش آن راضي است.
يك مثال مشابه در مورد خانواده شمسيه (نقشه خانوادگي  )4وجود دارد .آنها در
يك خانواده فقير در ساحه شهري ننگرهار زندگي مي كنند ،كه حيات اقتصادي
شان به درآمد پدر شمسيه در صورت موجوديت كار (در زمان انجام اين
تحقيق ،پدر وي من حيث يك محافظ كار مي كرد) و درآمد كم ولي ثابت خود
شمسيه كه يك كورس سواد حياتي را اداره مي كند ،وابسته مي باشد .خواهر
بزرگ شمسيه در دوره طالبان به ازدواج در آمد؛ خانواده داماد خواستگاري
والدين پدري شمسيه ،پدر شمسيه به ازدواج دخترش
كردند و بعد از مشوره با
ِ
موافقت نمود .اين درحالي است كه به گفته پدر شمسيه ،از آنجايي كه دوره
طالبان بود ،جواب منفي دادن به يك خواستگار ،بسيار دشوار بود .شمسيه مي
گويد كه پدرش از ازدواج خواهر كالنش بسيار ناخورسند است:
پدر كالن و پدرم بودند كه خواهرم را بدون اينكه به وي اجازه دهند در
مورد بداند ،تشويق به ازدواج كردند ...ها ،آنها با مادرم هم صحبت كردند
و مادرم گفت كه از آن خانواده خوشش نمي آيد و نمي خواهد دخترش با
آنها وصلت كند ،ولي پدرم مي گفت كه خانواده داماد اصرار دارند ،فلهذا
بدون در نظر داشت نظر خواهر يا مادرم ،پدرم تصميم به نامزدي و بعد
هم عروسي خواهرم گرفت ...حاال پدرم از اين اشتباه خود آموخته است و
مطمئن ًا از هر كس در مورد تصاميم {بعدي در آينده} نظر خواهد پرسيد.
اين تغيير در رفتار را پدر شمسيه هم تاييد كرد ،طوري كه تغيير در پروسه
هاي تصميم گيري در خانواده خودش را با تغييرات در دولت افغانستان ارتباط
مي دهد:
من هرگز ديگر در ازدواج {اوالدم} دخالت نخواهم كرد و به آنها اجازه
خواهم داد تا باب ميل خود ازدواج نمايند ...اين دوره دموكراسي است و
هر كس آزاد است با هر كسي كه مي خواهد ازدواج كند.

در حالي كه در اين مثالها شرايط طوري به تيم تحقيق توضيح شد كه گويا
قدرت تصميم گيري در خانواده ها به زنان داده شد ،ولي در ديگر موارد زنان
طوري بيان مي كنند كه خودشان اين قدرت را از مردان گرفتند .فوزيه (نقشه
خانوادگي  )5كه در سن حدود  45سال زندگي مي كند و بي سواد است ،يقين
دارد كه وي و دخترش آخرين تصميم در مورد ازدواج دخترش را خواهند
گرفت:
من ازدواج دخترم را با کسی می کنم که خودش می خواهد .اگر كسي
براي خواستگاري بيايد ،از دخترم خواهم پرسيد كه با كدام یک عروسي
مي كند ...من به شوهرم خواهم گفت كه من تنها يك دختر دارم و باالي
او صالحيت كامل دارم و خودم شوهرش خواهم داد.
قاطعيت فوزيه مرتبط با تصميم بدي كه شوهرش گرفت مي باشد ،بر خالف
پيشنهاد فوزيه دختر نسكه وي را به ازدواج مردي در آورد كه خانواده اش را
هرگز نديده بودند.
مسن بيسواد از يك خانواده فقير در ساحه
ثريا (نقشه خانوادگي  )6يكي زن
ِ
شهرنشين هرات ،در جريان اولين مصاحبه اش توضيح داد كه چرا تنها تصميم
گيرنده او است:
من تصميم گرفتم كه دخترم را به آنها بدهم و به شوهرم هيچ حق ندادم.
او مثل يك پدر براي آنها نبوده .براي آنها چه كرده است تا در مورد
ازدواجشان پرسان كند؟
در جريان دومين مصاحبه ،ثريا بيشتر به شوهرش بها داد و گفت كه او هم در
تصميم گيري هاي ازدواج تا حدودي سهيم است:
من {دختران بزرگم را} خودم به ازدواج در آوردم ،ولي به شوهر و برادر
شوهرم را درین مورد مي گفتم و شوهرم مي گفت :اگر خوش داري ،با
آنها وصلت كن".
زنان از اين قبيل كه قدرت تصميم گيري باالي ازدواج اوالد خود را در دست
گرفته اند ،مطمئنا در اقليت قرار دارند كه وضعيت زندگيشان غير معمول است.
فوزيه ،زني كه بيسواد است ،جدا از شوهر و دو زنش و دور از هر عضو ديگري
از خانواده شوهرش در يكي از روستاهاي باميان زندگي مي كند .وي زن دوم
جمعه علي مي باشد كه از پنج طفلش تنها يك دختر برايش باقي مانده است.
وقتي كه شوهرش زن سوم گرفت ،فوزيه از همسرش جدا شد و به او گفت كه
اگر خانه اي جدا برايش نسازد ،او وي طالق خواهد گرفت .ثريا هم زني بيسواد
است كه او هم با هيچ يك از اعضاي خانواده ذاتي شوهرش زندگي نمي كند و
از زماني كه در مقابل خشونت شوهرش ايستاد ،توانست باالي او تسلط داشته
باشد .داستان طفوليت ثريا غير معمول است :تا زماني كه به سن بلوغ نرسيده
و ازدواج نكرده بود ،همانند يك پسر كالن شده بود – كه شايد باالي اينكه
وي روي شوهرش تسلط داشته ،تاثيرگذار بوده است .شوهرش  20سال از
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وي مسن تر است و در حال حاضر كام ً
ال ضعيف شده است ،كه يكي ديگر از
پس توانايي وي در بدست گرفتن مسایل اتخاذ تصميم باالي ازدواج
عوامل در ِ
اوالدش مي باشد .شوهرش با گاري دستي كار مي كند و به گفته ثريا قادر به
تامين اساسي ترين ضروريات خانواده نيست – و اين قسمتي از دليل اينكه
ثريا وي را پدر خوبي براي فرزندانش نمي داند ،است.
حتي در مواردي كه مردهاي خانواده آخرين تصميم گيرندگان مي باشند،
پروسه اي كه طي آن تصاميم مربوط به عروسي اتخاذ مي گردد به زنان اين
فرصت را مي دهد تا باالي نتيجه نهايي تاثيرگذار باشند .مشخص ترين راه
كه زنان بتوانند از نفوذ خود استفاده كنند ،حد اقل در مورد ازدواجهايي كه با
خانواده هايي كه مورد معرفت اعضاي خانواده قرار ندارد ،استفاده از فرصت
ديدار با خانواده هاي همسران احتمالي آينده مي باشد .اين نكته اي است كه
يك مرد سالخورده در باميان بيان مي كند:
بلي ،زنان به من مي گويند كه فالني دختر خوبي است ،خوش اخالق
است ،كار خانه را ياد دارد و والدين و خانواده اش خوب استند .بلي ،آنها
هم در تصميم گيري شركت می كنند.
همانطور كه در بخش مربوط به روش شناسی این مطالعه بحث شد ،مشكل
است تا در مورد بسياري از موارد بر اساس تفاوتها ميان واليات مختلف نتيجه
گيري كرد .با اين حال ،زنان در همه اين واليات تا اندازه اي در انتخاب
همسر احتمالي براي اعضاي خانواده سهيم اند ،طوري كه به نظر مي رسد
زنان باميان نسبت به ديگر واليات در اين ساحه از نفوذ بيشتري برخوردار
اند .احتماالً اين امر وابسته به ميزان تحرك زنان هزاره مي باشد و دليل آن
هم عدم موجوديت نورمهاي جدی تبعیض جنسيتها و جداسازي زنها در اين
اجتماعات نسبت به ديگر نقاط افغانستان مي باشد .زنان گاهي قادر به يافت راه
هاي مخفي تر جهت نفوذ باالي نتيجه تصميم گيري در مورد ازدواج مي باشد.
در حالي كه شايد مطالعه و گزارش باالي مثالهايي از اين قبيل بدون زندگي
عملي دراز مدت با يك خانواده مشكلتر مي باشد ،با مطالعه دقيق يادداشتهاي
مصاحبه ها مي توان برخي از اين نمونه ها را مشاهده كرد .يك مثال از اين
قبيل نقشي است كه آتیکه در تعيين نتيجه تصميم گيري در مورد ازدواج پسر
بزرگش بازي مي كند .عاطفه در منطقه روستايي باميان با شوهر خود حليم و
پنج طفل خود زندگي مي كند كه اطفالش همه زير سن  20سال مي باشند
(نقشه خانوادگي  .)7برخالف تمايل زن خود ،حليم پسرشان را به نامزدي
خواهر زاده خوش در آورده بود .اين نامزدي فعال برهم خورده است .با شنيدن
توضيحي كه حليم در مورد برهم خوردن نامزدي پسرش مي دهد ،مي توان
دريافت كه آتیکه جهت ممانعت از اين ازدواج دخالت كرده است:
هر دو طرف {تصميم گرفتند كه نامزدي را بر هم بزنند} .زنم به خواهرم
گفت كه پسرم نمي خواهد با دختر او عروسي كند ،و در مقابل خواهرم
زن
جواب داد كه دختر وي هم حاضر به زندگي با پسرم نيست { ...اول ِ
من اين را طرح كرد} ،چون پسر من گفته بود كه حاضر به پذيرش اين
دختر نيست.
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حليم ممكن است خود را تصميم گيرنده اصلي در خانواده بپندارد؛ هر چند
واضح است كه زنش توانست نتيجه تصميمي را كه مطابق ميلش نبود ،برهم
بزند.

 2,4عوامل بازدارنده نفوذ زنان در تصميم گيري ازدواج
حاالت هر خانواده مي تواند زنان را از عرصه تصميم گيري در مورد اوالد
خانواده كنار بزند .تسلط يك زن پير در تصميم گيري ها مي تواند به قيمت
رفتن قدرتِ تصميم گيري زنان جوانتر باشد – مخصوص ًا زناني كه در
از بين ِ
مورد ازدواج فرزندانشان تصميم گرفته مي شود .به عنوان مثال ممكن است
مشوره خشو به جاي مشوره مادر در مورد گرفته شود .شيرين داستاني مشابه
دارد (نقشه خانوادگي  .)8او در منطقه روستايي واليت ننگرهار زندگي مي كند
و تقريبا  33سال سن دارد .مادر شيرين با ازدواج شيرين مخالفت كرده بود
مادركالن پدري شيرين
زيرا به باور او شيرين براي عروسي خيلي جوان بود.
ِ
تصميم خود را تحميل كرد و گفت كه شيرين بايد عروسي كند .شيرين توضيح
داد كه چقدر براي پدرش كه با اين ازدواج راضي نبود ،دشوار بود تا بر خالف
بزرگ
تمايل مادر خودش و مطابق با خواست زنش تصميم بگيرد ،زيرا مادر
ِ
پدري شيرين پد ِر شيرين را به تنهايي سرپرستي كرده بود و ترجيح داده بود
ازدواج مجدد ننمايد .ميزان فشاري كه مادر شيرين و ديگر زنان با وضعيتهاي
مشابه مواجه هستند و نمي توانند در مورد ازدواج اوالدشان تصميم بگيرند،
خود نشان مي دهد كه مادران تا به چه اندازه انتظار دارند در تصميم گيري
هاي مربوط به ازدواج فرزندانشان سهيم باشند.
طوري كه دريافت شد ،احتمال بيشتري وجود دارد تا زناني كه شوهران مستبد
و خشن دارند ،در تصميم گيري ازدواج فرزندانشان سهيم نباشند ،كه ممكن
به اين دليل اتفاق مي افتد كه به آنها اجازه عملي كردن نقش عنعنوي خود
را نمي دهند .به عنوان مثال ،زیبا ،زن پیر (حدوداً  60ساله) كه در خانواده ي
نسبت ًا ثروتمند در شهر باميان زنده گی می کند ،به وي اجازه نداد تا در اجتماع
رفت و آمد داشته باشد (نقشه خانوادگي  .)9پسرش بصير توضيح داد كه كه
چطور به اين دليل مادرش نمي تواند در تعيين همسران آينده اوالدش سهيم
باشد.
جميله از منطقه شهري ننگرهار مثال ديگري از زناني است كه سهيم نبودن
آنها در تصميم گيري بدليل خشن بودن شوهرشان است .جميله به ما مي
گويد كه چطور شوهرش دختر جوانش را نامزد ساخت ،بدون اين كه به زنش
چيزي بگويد:
وقتي دختر ما نامزد شد ،شوهرم ما را خبر نكرد .در آن زمان دخترم تنها
شش سال داشت؛ شش سال بعد ما او را به ازدواج در آورديم .بعضي
وقتها كه به شوهرم مي گويم پسرمان را در آينده داماد خواهيم كرد ،او
هم مي گويد كه اين كار را خواهيم كرد ولي من برايش دختري را پيدا
مي كنم كه خيلي زيبا باشد .پس ،وقتي تصميمي قرار است گرفته شود،
شوهرم تصميم گيرنده است.
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هرچند جميله به اين حالت راضي نيست:
بلي{ ،من هم مي خواهم در تصميم گيري دخيل باشم} .چرا ني؟ آنها
فرزندان من هم هستند .من هم مي خواهم براي آنها تصميم بگيرم،
ولي متاسفانه شوهرم اين كار را مي كند .شوهرم به من اجازه نمي دهد
كه تصميم بگيرم چون مي گويد :زنها باهوشتر نيستند ،بناء من از زنها در
مورد مسائل مشكل چيزي نمي پرسم .تنها من بايد تصميم گيرنده باشم.
تعداد كمي از زناني كه تصاميم شان در ازدواج اوالدشان دخيل نيست ،اين
زن برادر و
موضوع را با نورمهاي فرهنگي ربط مي دهند .به عنوان مثال ،يك ِ
يك خواهر شوهر كه در يك خانوار بزرگ در منطقه شهرنشين ننگرهار زندگي
مي كنند ،هر دو گفتند كه مردان خانواده تصميم گيري ازدواج را انجام مي
دهند (نقشه خانوادگي  .)10آنها به اين باور هستند كه اين يك روش طبيعي
در اجتماع محلي آنها است:
با هر چه مخالف باشيم يا موافق ،كاري كرده نمي توانيم .اگر ما حاال
قبول نكنيم كه اين كار مربوط به مردان است ،به مرور زمان قبول مي
كنيم ،چون ما پشتون هستيم.

-سرورو ،زندگي شهري ،ننگرهار

يك چيز كه بايد به شما بگويم اين هست كه در واقع شوهر من باالي
اطفال من صالحيت دارد .من قدرت تصميم گيري ندارم چون مردها مي
گويند كه اين مردها هستند كه بايد تصميم بگيرند و نه زنها.
كاميال ،زندگي شهري ،ننگرهاربايد ذكر گردد كه هر دو زن در خانواده هاي محافظه كار زندگي مي كنند (كه
در اين مورد در بخشهاي فرعي ذيل بشتر بحث مي كنيم).
دو قسمت اول اين بخش در مورد شناسايي حاالت خاص خانواده ها بحث مي
كند كه ممكن باعث افزايش نفوذ زنان در تصميم گيريهاي مربوط به ازدواج
فرزندانشان گردد .اول ،طوري كه شناسايي گرديد بسياري از مردم اجتماعات
بدين باور استند كه زنان نيز بايد در تصميم گيريهاي ازدواج سهيم باشند به
همين دليل ساده كه تصاميم بهتري گرفته شود .هر چند ،اين باور عمومي
نيست؛ بعضي از زنها دليل سهيم نبودنشان در تصاميم را نورمهاي اجتماعي
دانستند .دوم ،طوري كه به سن زنها افزوده مي شود و موقعيت خانوادگي
آنها مهم مي باشد ،ارزشي كه تصاميمشان داده مي شود ،افزايش مي يابد.
اين موضوع مخصوص ًا در مورد زنهاي بيوه اي كه پيرترين اعضاي خانوار
هستند ،صدق مي كرد .در عين حال ،موقعيتي كه به زنان مسن تر داده مي
شود ،ممكن اشتراك زنان جوانتر را در خانواده ها ،مخصوص ًا مادراني كه با
مادرشوهرشان يكجا زندگي مي كنند ،محدود مي سازد .سوم ،تحت شرايط
خاص خانوادگي زنان جوانتر هم ممكن در تصميم گيري ها سهيم باشند ،مث ً
ال

زماني كه آنها تنها زن متاهل يا مسن در خانواده مي باشند و يا در حالتي قرار
دارند كه موقعيتي خاص به انها اطالق مي گردد (مانند لطيفه) .چهارم ،نفوذ
زنان در خانواده ممكن به مرور زمان افزايش يابد طوري كه مردان قدرت و
نفوذ بيشتري به آنها دهند و يا در صورتي كه زنان عالقه به مسووليت تصميم
گيري نشان دهند .پنجم ،نقش زنان جهت مالقات با خانواده هاي همسران
احتمالي مورد قبول واقع شده است (هر چند بعضي از زنان خاص كه تحت
سلطه و خشونت شوهران شان هستند چنين نقشي را ايفا كرده نمي توانند).
نهايتا ،بايد به خاطر داشت كه حتي در شرايطي كه به نظر مي رسد زنان هيچ
نقشي در تصميم گيري ندارند ،ممكن است آنها راه هايي را بيابند تا به صورت
مخفيانه بر تصاميم نفوذ داشته باشند.

 3,4عوامل تاثيرگذار باالي نفوذ مردان در تصاميم
ازدواج
ميزان نفوذ مردان در پروسه هاي تصميم گيري در مورد ازدواج اوالد نيز در
هر خانواده متفاوت است .ميزان قدرتي كه به طور عموم مردان در جامعه
افغاني دارند ،معموم ًا به آنها نفوذ بيشتري نسبت به زنان مي دهد ،اما عليرغم
اين نه تمام مردان افغان ،بيشتر از زنان افغان ،به اندازه زنان افغان در تصاميم
اتخاذ شده در خانواده نفوذ دارند .در حالي پدران ،پدربزرگها ،ماماها و كاكاها و
برادرها ممكن نفوذ كليدي در پروسه هاي تصميم گيري داشته باشند ،ميزان
نفوذ متفاوت آنها ،توسط روابط فردي در بين اعضاي خانواده و ساختار خانواده
حين تصميم گيري باالي ازدواج ،تعيين مي گردد.
بعضي وقتها پدرها ،همانند مادرها ،از اشتراك در تصميم گيري در مورد ازدواج
فرزندانشان محروم اند و يا نسبت به مردان سالخورده خانواده نفوذ كمتري
دارند .به عنوان مثال ،ساغر كه در سنين  70 60در شهر كابل زندگي مي كند،
گفت كه اين تصميم پدرشوهر و مادرشوهرش بود كه دختر كالنش عروسي
كند – كه هم خود او و هم شوهرش از تصميم گيري محروم بودند .هرچند،
سه دختر ديگرش را خودش به همراه شوهرش ،به خانه داماد فرستادند .در
حالي كه معلومات جمع آوري شده نشان نمي دهد كه چنين تغيير دقيقا چگونه
رونما گرديد ،ولي مي توان تصور كرد به مرور زمان كه ساغر و شوهرش سني
را سپري كردند و فرزندان بزرگ شده بيشتري داشتند ،موقف آنها در خانواده
باالتر رفت – و به آنها اين فرصت داده شد تا صالحيت خود را حين تصميم
گيري نشان بدهند.
كاكاها/ماماها ،معموال كاكاها يا ماماهاي كالن ،مي توانند نفوذ قابل مالحظه
اي باالي تصاميم در مورد ازدواج خواهر زاده ها يا برادر زاده هاي خود داشته
باشند .اين موضوع مخصوص ًا وقتي صدق مي كند كه پدربزرگها يا بسيار پير
شده اند يا فوت نموده اند ،كه منتج به عدم حضور شخص كالنسال در خانوار
مي شود .همچنين مشاهده شد كه در صورتي كه برادرها از خانوار جدا شده
باشند ،باز هم مي توانند نفوذ قابل مالحظه اي باالي خانواده هاي يكديگر
داشته باشند .مثال اين موضوع در خانواده رياض در شهر جالل آباد مي
باشد (نقشه خانوادگي  ،)11كه مانند بسياري از خانواده هاي ساحه روستايي
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ننگرهار ،دچار فقر شديد بوده و گهگاهي براي يافتن غذاي كافي مشكل مي
داشته باشند .25يكي از برادران رياض در همان مكاني كه رياض ،دو زنش،
اوالدشان و مادر رياض به سر مي برند ،زندگي مي كند .دو برادر ديگر وي به
همراه خانواده هايشان جدا زندگي مي كنند .به گفته رياض وقتي صحبت از
ازدواج اوالدش مي شود ،او و برادرانش تصميم گيرنده اند؛ زنش هم اين را
تاييد مي كند .همچنان زلمي برادر كوچكتر رياض مي گويد اگر برادرانش قابل
دسترس باشند ،آنها تصميم مي گيرند ،و تنها در صورتي كه آنها قابل دسترس
نباشند ،او به همراه زنش و مادرش در مورد تصميم مي گيرد .طوري كه به
نظر مي رسد ،زنان در اين خانواده تنها در صورتي مي توانند در مورد ازدواج
فرزندانشان صداي خود را بلند كنند كه كاكاهاي اين اوالدشان حاضر نباشند.
يك مثال ديگر از نفوذ قابل توجه كاكاها در تصاميم ازدواج برادرزاده ها از
منطقه روستايي ننگرهار است .هر چند در اين مورد برادر كوچكتر خانواده است
كه در خانوار جدا زندگي مي كند و نفوذ بيشتري دارد (نقشه خانوادگي .)12
صنوبر زن برادر بزرگتر توضيح مي دهد كه برادر شوه ِر جوانترش چطور از نفوذ
خود براي ازدواج فرزندانش كار مي گيرد:
اين تصميم به عهده {شوهر من} نيست .شوهرم با هر چه كه عبدالفتاح،
برادر شوهرم بگويد ،موافقه مي كند .اگر شوهرم به نظرات بيادر كوچكش
توجه نكند ،در آن صورت عبدالفتاح از ما ناراحت خواهد شد و اين به هيچ
وجه مورد قبول بوده نمي تواند.
درك اين موضوع كه چرا دقيقا عبدالفتاح به اين اندازه نفوذ دارد – حتي
در زندگي برادر بزرگتر خود ،مشكل است ،ولي عواملي مانند سطح تحصيل
بيشترش و موقعيت اقتصادي بهترش بدين منظور مهم مي باشد .شايان ذكر
است كه عبدالفتاح در مورد ازدواج پسر كالن صنوبر تصميم گيري نمود كه
اين ازدواج به نظر تمام اعضاي خانواده يك ازدواج نافرجام بوده است .هر
چند كه برخالف ديگر موارد كه در فوق مطرح گرديد ،اين امر باعث نشد تا
عبدالفتاح از تصميم گيري شانه خالي كند .26تنها كاكاها نيستند كه مي توانند
نقش مهمي در تصميم گيري باالي ازدواج برادرزاده هاي خود بازي كنند،
بلكه برادرهاي بزرگتر در تصميم گيري در مورد ازدواج خواهران و برادران
كوچكتر نقش ايفا مي كنند .در بعضي از موارد اين موضوع مي تواند به صورت
مشوره در البالي پروسه تصميم گيري مي باشد ،مخصوص ًا در صورتي كه پدر
خانواده جان خود را از دست داده باشد و برادران بزرگ خانواده نقش تصميم
گيرنده كليدي را در خانواده بر عهده داشته باشند (كه غالب ًا اين مسووليت در
كنار مادر بيوه شان اجرا مي شود) .براي بعضي ها اين بدین معني است كه
برادران مي توانند بر خالف تمايل خواهران خود تصميم بگيرند ،طوري كه
زن برادر شوهرش توضيح مي دهد:
اين زن جوان در مورد ِ

 25در بخش هشتم داستان خانواده رياض به تفصیل در مورد روابط بين رياض و دو زنش بحث مي گردد.
 26پيامدهاي اين ازدواج در بخشهاي  5و  8به بحث گرفته شده اند.
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دختر خودش خوش نبود ،ولي برادرانش مي خواستند كه وصلت صورت
بگيرد .چون يك دختر بود ،مجبور قبول كرد.
در موارد ديگر برادران مي توانند حاميان رفاه خواهرانشان باشند .مثالهايي
از اين قبيل وقتي رونما شد كه برادران تالش كردند با ازدواج خواهران خود
با مردي كه چه برادران و چه خواهران راضي نبودند ،مخالفت كنند .در يك
مورد ،مردي از ساحه روستايي ننگرهار توضيح داد كه پدرش از وي خواست
تا خانه را ترك كند به اين دليل كه وي باعث جر و بحثهاي زيادي در مورد
مخالفت با ازدواج خواهرش با يك مرد ،شده بود .در يك مثال ديگر در منطقه
روستايي كابل ،مجادله يك برادر با پدرش بر سر نامزدي خواهرش منجر به
جنگ با چاقو با شوهر خواهرش گرديد .در هر دو مورد فوق مخالفت برادرها
ادامه يافت ولي خواهران شان با مرداني كه والدين شان براي آنها انتخاب
كرده بودند ،ازدواج كردند.

 4.4نتيجه گيري
در اين بخش در مورد نقشهاي مختلفي كه مردان و زنان يك خانواده در
تصميم گيري در مورد ازدواج اوالد خانواده ايفا مي كنند ،بحث شد .نشان داده
شد كه ميزان قابل توجه اي تنوع در قسمت چگوني اتخاذ تصاميم ازدواجها
بين خانواده ها وجود دارد .نه تنها روابط بين نسلها و جنسيتها باالي نفوذ زنان
نسبت به مردان در تصميم گيريها تاثير دارد ،بلكه ساختار خانوار ،سرنوشت
يك هر خانواده و خصوصيات فردي نيز تاثيرگذار است .همچنان ،شرايط هر
خانواده مي تواند باالي ميزان مشاركت مردها در تصميم گيريها تاثير بگذارد.
در حالي تشابهات مشخص از قبيل نفوذ كاكاها و برادران در تصميم گيري
باالي ازدواج برادرزاده ،برادرها و خواهرانشان ،در بين خانواده ها يافت مي
شود ،و اينكه به طور عموم بدين باور اند كه زنان بايد در مورد ازدواجهاي در
تصميم گيريها سهيم باشند ،طريقه اشتراك اعضاي مختلف خانواده در تصميم
گيريها تا اندازه زيادي پيچيده مي باشد .همچنان در مدت زمان كوتاهي ممكن
است پروسه تصميم گيري در يك خانواده تغيير كند .اين عوامل با هم تركيب
شده و نشان مي دهد كه توقعات و نورمهاي فرهنگي در قبال رفتارهاي
جنسيتها وجود دارد ،هر چند كه ثابت نمي باشند؛ در عوض اين توقعات تعديل
شده و با شرايط هر خانواده به صورت خاص وفق پيدا كرده مي تواند.

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

 .5جبر و اختيار – نقش فرزندان در تصاميم ازدواج
اين بخش در مورد نفوذ و تاثير اطفال 27در تصاميم مربوط به ازدواج خود مي
گيرند ،مطالعه صورت مي گيرد .در قسمت اول آن مفهوم ازدواج اجباري تعريف
شده و طبق طرح هاي پيشنهاد شده ،استفاده از مفهوم ازدواجهاي "جبري" و
يا "غير جبري" ساده سازي بیش از حد موضوع مذکور است و ممكن باعث
محدود سازی درك درست از طريقه های متعددی تنظیم ازدواجها گردد .در
عوض ،ميزان و شكل نفوذ افراد در تصاميم مربوط به ازدواج خودشان به روي
يك طيف مشخص كه از جبر آغاز و به اختيار ختم مي شود ،بهتر قابل درك
است .قسمت دوم گزارش به اين نكته اختصاص داده شده است كه مسائل
مربوط به نفوذ اطفال در تصاميم ازدواج خودشان در بين اجتماعاتي كه تحقيق
صورت گرفته ،مورد بحث قرار گرفته است .اين موضوع در تضاد ميان نظرات
شخصي مردم و تعريف آنها از نورمهاي فرهنگي نشان داده شده است .به
عنوان مثال در حالي كه بسياري از مصاحبه شوندگان به اين باور بودند كه
كساني كه قرار از ازدواج كنند ،چه پسر چه دختر ،بايد قادر به ابراز نظر در
مورد داشته باشند (مثال حداقل حق ر ِد يك همسر احتمالي) ،طوري كه توضيح
داده شد ،و محققين دريافتند ،اين امر در واقعيت احتمال خيلي كمي دارد .دوم،
نورمهاي فرهنگي ثابت نيستند؛ مردمي كه در عين اجتماع محلي زندگي مي
كنند و گذشته بسيار مشابهي دارند ،طوري كه نشان داده شده است ،در مورد
اينكه نورمهاي فرهنگي موجود كدام اند ،از نظرات كامال متفاوتي برخوردارند.
سوم ،در سالهاي اخير تغييراتي در قسمت اينكه اطفال به چه اندازه در تصاميم
ازدواج خويش سهيم اند ،رونما گرديده است .و با در نظر داشت اين موضوع،
برداشت مي شود كه در ميزان نفوذ اطفال در تصميم گيريهاي مربوط به ازواج،
مي توان تغيير بوجود آورد .براي انجام اين امر ،ممكن است بتوان محيطي را
به وجود آورد كه در آن ابعاد انتخاب بيشتر و ابعاد اجبار كمتر باشد.

 1.5درك ازدواج اجباري در افغانستان
بیشترین توجه در افغانستان باالی ازدواج اجباری می باشد ،28در حالی که توجه
کمتری به درک بنیاد و دالیل ازدواج اجباری می شود .در این قسمت راجع به
مفکوره ازدواج اجباری بحث می شود ،در حالی که استفاده از آن راه مناسبی
برای مبارزه با خشونت بر علیه زنان می باشد و ترویج فرهنگ اینکه زنان و
مردان در آزادی کامل (به دلخواه خود) با یکدیگر ازدواج کنند ،برای درک روند
تصمیم گیری ازدواج در افغانستان ،یک مفهوم نا مناسب می باشد .طرز فکر
اولیه در مورد ازدواج اجباری و تصویری که از اصطالح «ازدواج اجباری» در
ذهن بسیاری تداعی می کند ،این است که معمو ًال یک دختر جوان به زور وادار
 27در اين گزارش منظور از كلمه «اطفال» موقف اعضا در خانواده مي باشد و نه اينكه شخص مورد
نظر زير سن  18سال است.
 28به عنوان مثال ،سخنرانی رئیس جمهور کرزی در روز  8مارچ  2008که در آن روز «از مردان
هموطن خود خواست تا از ازدواج اجباری دختران خوردسال خود جلوگیری کنند» (مرکز اخبار افغانستان،
 8مارچ http://www.afghanistannewscenter.com/news/march/ ،2008
)mar82008.html

به ازدواج با یک مرد کهنسال شده است .همچنان این اصطالح به ازدواج های
که در آن از سؤ استفاده و خشونت به کار می رود یا ازدواجهای غیر مشروع
خطاب می گردد .29اگر یک دختر جواب منفی به ازدواج بدهد و یا او راضی
به ازدواج با یک شخص خاص نباشد ،اما در آخر ازدواج بدون خشونت انجام
شود و بصورت یک خوشی از طرف زن و شوهر عنوان شود و همچنان آنها
از نظر سنی نزدیک به هم باشند ،نمی توان آن را یک ازدواج اجباری خواند.
یک تعداد از مصاحبه شوندگان ازدواج شان را یک ازدواج اجباری عنوان کرده
اند و همچنان تشریح کرده اند که حاال از ازدواجشان راضی هستند .بنابر این،
این سوال باید پرسیده شود که آیا ازدواج زمانی اجباری گفته می شود که از
خشونت کار گرفته شود؟ زن مورد سؤ استفاده قرار گیرد و مرد به صورت قابل
مالحضه ای از زن بزرگتر باشد؟ آیا فقط دخترها هستند که به زور و بر خالف
میل شان وادار به ازدواج میشوند؟ همچنان که زنان و دختران مجبور به ازدواج
می شوند بعضی اوقات بچه ها و مرد ها نیز بر خالف میل شان وادار به ازدواج
می شوند ،که این عمل می تواند عواقب دردناکی را هم برای زن و هم برای
مردی که وادار به ازدواج شده ،داشته باشد .همچنان یک فامیل ممکن است
توسط یک فامیل دیگر مجبور شود تا به ازدواج با یک نفر و برخالف عالقه
شان رضایت بدهند .غالب ًا رواجهای فرهنگی اشخاص را مجبور می کند تا بر
خالف عالقه شخصی شان اطفالشان را مزدوج کنند .این روش های مختلف
که شامل ازدواج اجباری می شود در شهر بامیان توسط یک گروه مردان جوان
در یک بحث متمرکز گروهی شناخته می شود.
بعضی اوقات ازدواج اجباری زمانی رخ می دهد که پدر بچه به خواستگاری
دختر می رود .اگر او از دختر خوشش آمد ،آنها پدر دختر را طوری تهدید
می کنند مثل اینکه او جواب رد داده باشد .در این شرایط پدر دختر مجبور
می شود تا با پیشنهاد ازدواج موافقت کند حتی اگر دخترش ناراضی باشد.
بعضی اوقات مردم پدر دختر را تهدید به مرگ می کنند ،و طبعا او مجبور
به قبول ازدواج می شود.
مرد جوان ( ،)1شهر بامیانزمانی که یک نفر زن را به زور به خانه شوهر ببرد نیز ازدواج اجباری گفته
میشود .یک نوع دیگر از ازدواج اجباری این است که پدر و مادر دخترشان
را با وجودی که او راضی نیست عروس می کنند ،یا آنها یک دختر را
برای بچه شان می آورند در حالی که او راضی به این وصلت نمی باشد.
مرد جوان ( ،)2شهر بامیان 29به عنوان مثال به داستانهایی که در مورد ازدواجهای اجباری و اطفال توسط سازمان عفو بین الملل
تهیه گردیده است ،مراجعه کنید («افغانستان :زنان هنوز تحت حمله است – شکست سیستماتیک در
مراقبت از آنها" ( ASA 11/007/2005به روی انترنت) در سال  .)2005در این مثالها یا فاصله سنی
عظیمی (در یک مورد 36 ،سال) بین زوج وجود دارد و یا شوهران را طوری توصیف کرده است که گویا
فوق العاده خشن باشند.
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اجبار شیوه های مختلفی دارد ،به شمول هر دو اجبار فزیکی و عواقب تن
ندادن به یک خواهش یا تقاضا که می تواند بسیار جدی باشد و راه چاره
دیگری وجود نداشته باشد برای مثال :فشار اجتماعی که بصورت وسیعی
تحمیل می شود تا آنجا که دیگر راهی غیر از قبول درخواست نمی باشد.
تعریف استندارد ازدواج اجباری این است که «یک یا هیچ کدام از والدین
نتوانند راجع به ازدواج نظر آزاد و یا رضایت بدهند »30و یا «یک خانواده تصمیم
می گیرد که دخترشان با یک مرد حتی بدون موافقت دختر ازدواج کند . »31اگر
چه مهم است بدانیم که بعضی اوقات اشخاص راضی به ازدواج نیستند ولی
به دالیل خاص حاضر به این کار می شوند .ممکن است وقتی از پسر یا دختر
در مورد رضایتشان پرسیده می شود که خانواده های آنها قبال با این وصلت
موافقت کرده باشند که در این شرایط آنها هیچ راهی به غیر از موافقت ندارند.
همینطور ،زمانی که یک طفل راضی به ازدواج میشود ،آنها ممکن است که
حتی معلومات در مورد این که ازدواج چه معنا دارد ،همسر آینده شان ،خسر و یا
خشو یا اینکه واقعا ترتیبات یک ازدواج آگاهانه چه است ،نداشته باشد .ممکن
است که آنها به صورت عمدی حتی زمانی که آنها باالی سن  16می باشند،
از دسترسی به این اطالعات محروم شده باشند ( 16سالگی سن قانونی ازدواج
برای دخترها در افغانستان می باشد) .32اطفال ممکن است که برای ازدواج با
شخصی که مایل به ازدواج با او نیستند و یا در زمانی که برخالف میل آنها می
باشد ،با فشارهای اجتماعی و یا احساسی را مواجه شوند .حداقل فشار ممکن
است که از طرف والدین و یا اعضای خانواده تحمیل شود ،اما طفل نمی خواهد
تا با رد کردن پیشنهادی که والدین فکر می کنند خوب است باعث افسردگی
شان شود .متناوبا ،فشار اجتماعی ،فرهنگی و یا خانوادگی ممکن است تا حدی
وسیع باشد که شخص شکست را قبول کند؛ درست مثل اینکه دیگر هیچ
راهی نداشته باشد .برای این استدالل ،نقش طفل در تصمیم گیری راجع به
ازدواج بصورت مفهومی در جای بین انتخاب یا اجبار قرار دارد .در یک حالت
بصورت ساده ازدواج اجباری می باشد و در حالت دیگر هر دو طرف همدیگر
را انتخاب می کنند و یا خوش هستند و تمایل به انجام وصلت دارند راضی به
وصلت هستند .تصمیم گیری در ارتباط با اشکال مختلف ازدواج ،ازدواجی که
درشرایط تحمیلی از طرف فامیل و یا جمع باشد در جای بین ازدواج اجباری و
انتخاب همسر و انتخاب زمان عروسی قرار می گیرد.

 30از خشونت علیه زنان جلویگری کنید (_http://www.stopvaw.org/forced_and
 .)early_marriage.htmlهمچنان کنوانسیون سازمان ملل در مورد رضایت به ازدواج ،حداقل سن
ازدواج و ثبت حاالت ازدواج“ ،هیچ ازدواجی نباید صورت بگیرد مگر به رضایات کامل و آزادانه طرفیت”
()http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/63.htm

 31کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (.http://wwwکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 .)org.af/wom_rig.htmتوجه داشته باشید که این تعریف تنها مختص دخترها است.
 32بر اساس تعاريف ازدواج اجباري كساني كه هنوز طفل هستند در موقعيتي نيستند كه رضايت آگاهانه
بدهند .به عنوان مثال گزارش سازمان عفو بين المللي را مشاهده نماييد («افغانستان :زنان هنوز تحت
فشار اند )15 »،كه بيان شده است كه «ازدواج اطفال با توجه به ماهيتشان ،ازدواج اجباري خطاب مي
شوند ،زيرا يك طفل نمي تواند آزادانه رضايت بدهد».
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 5,2رضايت – آگاهانه يا اجباري؟
ما اين رسم را داريم كه هر چي والدين گفتند پسران و دخترانشان بايد
به آن رضايت بدهند ،حتي اگر قلب ًا راضي نباشند.
مرد جوان ،روستاهاي باميان
عليرغم اينكه يك نظر كلي در مورد اينكه اطفال بايد به ازدواجشان رضايت
داشته باشند در اجتماعات مورد تحقيق ،بيان شد ،در جريان تحقيق دريافت شد
كه پرسيدن از رضايت طفل – مخصوصا در مورد دخترها ،البته نه اينكه تنها به
آنها محدود باشد – اغلب به صورت رسمي آن انجام مي يابد .اين نقل قول از
جليل ،مرد سالخورده اي كه در مناطق روستايي هرات زندگي مي كند ،نشان
مي دهد كه چطور با پسرش بعد از اينكه تصميم گرفته شده بود ،مشوره كرد:
وقتي من تصميم گرفتم پسرم را نامزد كنم ،دختر برادرم را انتخاب كردم.
بعد با پسرم احمد صحبت كردم و به او گفتم كه من براي او دختر برادرم
را انتخاب كرده ام و پرسيدم كه آيا وي او را مي خواهد؟ او در حالي كه
مي شرميد به من گفت تصميم را بايد من و زنم بيگريم" :اگر شما براي
من انتخاب كرده ايد ،هيچ مشكلي ندارد .خوب است.
درزندگي اجتماعي اطاعت از سالخوردگان مخصوص ًا پدر و مادر به معني داشتن
رفتار درست است .براي طفلي از هر جنسيت يا سني كه باشد مخالفت با
تصميم پدر و مادر خيلي دشوار است .بسياري از اطفال به ازدواجي كه كام ً
ال
با آن خوش نيستند ،رضايت مي دهند تا پدر و مادر را مايوس نكنند و يا
توقعات فرهنگي را زير پا نگذارند .به عنوان مثال يار محمد از ساحه روستايي
هرات توضيح داد كه او نمي خواست با دختر كاكا ازدواج كند ،ولي اگر با
ازدواج مخالفت مي كرد ،پدرش او را رد مي كرد .طوري كه شايد به نظر
برسد ،يارمحمد به انتخاب خود به ازدواج رضايت داده است ،هر چند او با اين
وصلت خوش نبود؛ براي او پيامدهاي مخالفت در همان زمان ،از پيامدهاي
قبول ازدواج مخربتر به نظر مي رسيد .فشار به رضايت با ازدواج معمو ًال براي
دخترها شديدتر مي باشد ،زيرا براي آنها چانس كمتري براي تمرين استقالليت
در خانواده وجود دارد ،و در صورت رفتار خالف تمايالت پدر و مادر ،در مورد
آنها نسبت به پسران قضاوت شديدتري صورت مي گيرد.
توانايي اطفال در ابراز رضايت آگاهانه حتي در صورتي كه پدر و مادر خواستار
رضايت آنها باشند ،تحت الشعاع شرايط ديگر قرار مي گيرد .كساني كه در
شرف ازدواج هستند شايد هيچ معلوماتي در مورد شريك آينده زندگي شان
يا خانواده آنها نداشته باشند .اين موضوع مخصوص ًا در مورد دختران صدق
مي كند كه از تحرك اجتماعي كمتري برخوردار اند .در حالي كه برعكس،
بدليل اين كه دختران معموال با خانواده شوهرشان زندگي مي كنند بيشتر از
هر كس ديگري به معلومات – نه تنها در مورد شوهر احتمالي شان ،بلكه در
مورد خانواري كه در قرار است در آنجا زندگي كنند ،احتياج دارند .حتي در
صورتي كه شوهر احتمالي يكي از اعضاي عين خانواده باشد ،هيچ ضمانتي
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وجود ندارد كه معلوماتي زيادي در مورد آنها در دست باشد .در واقع ،همان
طور كه در مثالهاي بخشهاي  4و  7آمده است ،والدين نيز ممكن معلومات
خيلي محدودي در مورد خانواده اي كه با آن وصلت مي كنند ،داشته باشند.
حتي وقتي از يك طفل نظر خواسته شود ولي نظرش مخالف نظر ديگر اعضاي
خانواده باشد ،طفل دچار فشار زيادي جهت ابراز رضايت مي شود .اين موضوع
هم در مورد پسرها و هم در مورد دخترها صدق مي كند .به عنوان مثال ،خانم
جان زن سالخورده اي كه در مناطق روستايي باميان زندگي مي كند ،توضيح
داد كه پدرش از او پرسيد كه آيا از خواستگار راضي است (و مادرش فوت نموده
بود)؛ خانم جان جواب داد كه نخير .هر چند بعد از آن ،به گفته خودش ،کاکا
و عمه اش آمدند و اصرار كردند كه قبول كند .درنهايت مجبور شد در مقابل
خواست آنها تسليم شود .شايان ذكر است كه در مصاحبه اول خانم جان گفت
كه او در مورد ازدواج با شوهرش مورد پرسش قرار گرفته بود ،شوهرش را ديده
بود و به ازدواج رضايت داده بود .در جريان پرس و جوي بيشتر بود كه خانم
جان چانس خيلي كمي براي مخالفت دارد .از آنجايي كه خانم جان بيان مي
كند كه دوره قاعدگي اش شروع نشده بود ،مي توان دريافت كه وقتي از وي
در مورد ازدواجش پرسيده شده بود ،بسيار جوان بوده است ،فلهذا در موقعيتي
نبود كه بتواند رضايت آگاهانه بدهد.
يك عامل مهم كه مانع توانايي اطفال در ابراز رضايت آگاهانه مي شود
اين است كه در زماني كه درمورد ازدواجشان تصميم گرفته مي شود ،بسيار
خوردسال تر آز آن اند كه بتوانند نقش بامعني در تصميم گيري داشته باشند.
برخي از موارد در اين تحقيق نشان مي دهد در صورتي كه يك نامزدي شكل
گرفت ،از بين بردن آن بسيار دشوار مي باشد ،هر چند غير ممكن نيست ،و از
بين بردن آن پيامدهاي زيانبار براي هر دو خانواده دارد.
سازمانهايي كه در اين زمينه كار مي كنند معمو ًال آمار مختلفي را در مورد
ازدواج اطفال ارئه مي دهند و بيانيه هايي را صادر مي نمايند ،هر چند مهم
است كه وقتي در مورد رضايت آگاهانه صحبت مي شود ،سن طفل در زمان
تصميم گيري را مد نظر گرفت ،و تنها به سن ازدواج وي اكتفا نكرد .در حالي
كه در ساحاتي كه تحقيق صورت گرفت بيان شده كه به صورت عموم سن
نامزدي و ازدواج رو به افزايش است ،در سرتاسر مناطقي كه مورد مطالعه
صورت گرفته ،بسياري از افراد در سنين خيلي پايين نامزد شده بودند .33به طور
معمول زنان و مردان نسلهاي پيرتر و همچنان براي بسياري از كساني كه در
سالهاي اخير مزدوج شده اند ،سن  13سالگي سن ازدواج بود .هر چند ،زماني
كه با هر كدام از اين افراد صحبت مي شد ،حتي به صورت غير علني ،احساس
مي كردند كه اطفال بايد در سنين باالتر عروسي كنند – سن بين  15تا 20
 33شايان ذكر است كه بسياري از كساني كه مصاحبه شده اند سن خود را نمي دانستند و سن دقيق
خود را در زمان ازدواج به ياد ندارند و يا بخاطر ندارند كه اوالد هایشان در چه سن ازدواج نموده اند .در
عوض ،مردم – مخصوصا زنها – بعضي وقتها به طرف اطفالي كه در خانه حاضر بودند ،اشاره مي كردند
و مي گفتند "من هم سن اين دختر بودم كه ازدواج كردم" ،و يا بيان مي داشتند كه سن و سال خود را در
مقايسه با شروع دوره قاعدگي خود مي گفتند .سن تقريبي مصاحبه شوندگان معمو ًال از طريق واقعيتهايي
كه در جريان مصاحبه رونما مي گرديد ،تخمين زده مي شد.

سالگي براي دختران و سن حدود  23سالگي براي پسران.
برخالف ابراز اينكه اطفال بايد در
سنين باالتر مزدوج شوند و اينكه
سن و سال اطفال حيني كه
بايد خود آنها به صورت آگاهانه و
باالي ازدواجشان تصميم گرفته
آزادانه رضايت بدهند ،اعمال مصاحبه
مي شود حداقل به همان اندازه
شوندگان طور ديگري نشان مي داد.
كه وقت ازدواج در چه سن و
يك مثال واضح اين موضوع از يك
سالي مي باشند ،مهم است
مخصوصا در صورتي كه توانايي
زندگي روستايي در هرات است .خالد
ابراز رضايت آزادانه و آگاهانه
كه حدودا  32سال دارد شوهر شامي
مطرح باشد.
گل كه حدود  25سال دارد ،مي باشد.
آنها داراي دو پسر به سنهاي  5و 2
مي باشند (نقشه خانوادگي  .)13با برادر خالد يكجا زندگي مي كنند كه نامش
بصيرت است و يك زن به نام زهره و سه فرزند – دو دختر و يك پسر ،دارد.
از نگاه اقتصادي در موقعيت تقريب ًا مناسبي به سر مي برند؛ اين خانوار زمين
حاصلخيز ،مواشي و يك موتر الري دارند .هم بصيرت و هم شامي گل مكتب
رفته اند و با سواد محسوب مي شوند .خالد و شامي گل وقتي كه طفل بودند
با هم نامزد شدند؛ شامي گل  6ساله و خالد  12ساله .در مراحل اوليه مصاحبه
خالد زماني كه در مورد ازدواجش صحبت مي كرد ،گفت كه متوجه مشكالت
احتمالي نامزدي اطفال در سنين پايين مي باشد:
ما خوشحال هستيم؛ من يك مرد خوش چانسم .بسياري از مردم بدون
اينكه بخواهند به ازدواج در مي آيند .وقتي اطفالشان خردسال اند ،آنها
در مورد ازدواجشان تصميم مي گيرند؛ والدينشان آنها را بدون مشوره
خودشان نامزد مي سازند .وقتي آنها {همسران} همديگر را مي بينند،
بعد از ازدواج مطمئن ًا برخي مشكالت رونما مي گردد.
در اين خانوار تنها خالد نيست كه مخالف ازدواج اطفال خردسال است :زهره
زن برادرش نيز كه خود در سن سه ماهگي نامزد شده بود ،نظر خود را بيان
داشته گفت كه اين رسم اشتباه است و نمي خواهد اين اتفاق براي دختر
خودش بيفتد .شامي گل گفت كه او خوشحال است كه دختري ندارد كه
ممكن در سنين پايين نامزد گردد.
هر چند در دنباله مصاحبه خالد توضيح داد كه برنامه اش براي طفل پنج ساله
اش چي است:
پسر كوچك من كه پنج سال دارد مادرم را خسر صدا مي زند و به زودي
پسرم را با برادرزاده ام نامزد خواهم كرد .برادر زاده ام سه ساله شده است.
وقتي كه در مورد تناقض گويي اش به وي گفته شد ،خود را اين طور توجيح
كرد كه وقتي آنها بزرگ شوند ،همديگر را نخواهند گرفت و پروا نمي كند.
خودشان مي توانند به خود همسر پيدا كنند و باز ازدواج كنند .همانطور كه اين
مثال واضح مي سازد ،لزوما سن و سالي كه اطفال مزدوج مي گردند باالي
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ميزان اختيار آنها نفوذ ندارد ،بلكه اينكه زماني كه در مورد عروسي آنها تصميم
گرفته مي شود ،آنها در چه سن و سالي مي باشند.
اشتراك آشكار در تصميم گيري تنها راهي نيست كه اشخاص باالي نتايج
تصميم گيري اثر مي گذارند و در مورد اطفال بزرگسالتر تاثير باالي نتيجه
تصميم گيري تنها از طريق دادن رضايت شفاهي نمي باشد .واكنشهايي كه
يك طفل حين دريافت شريك زندگي پيشنهادي اش از خود نشان مي دهد
و يا عكس العملي نسبت به زمان برگزاري مراسم ازدواج نشان داده مي شود،
احتماال تاثير بيشتري نسبت به يك موافقه شفاهي به ازدواج دارد ،كه اين گونه
موافقتها معموال قلب ًا نمي باشد .بعضي از مادرها و پدرها كه از آنها مصاحبه
صورت گرفت گفتند كه به صورت فرزندانشان – چه دختر و چه پسر نگاه
مي كنند تا ببينند كه آيا آنها با پيشنهاد ارائه شده موافق هستند يا ني .بعضي
پدرها با علم به اين كه دخترانشان زير فشار قرار مي گيرند تا نسبت به پيشنهاد
رضايت نشان دهند ،از يك زن ديگر در خانواده مي خواهند تا ببيند كه آيا دختر
راضي است يا خير .مرد روستايي از ننگرهار در این مورد مي گويد:
ني ،انتخاب آنها مد نظر گرفته نمي شود .من خودم از او نخواهم پرسيد،
ولي از زنم خواهم خواست تا نظرش را پرسان كند .در فرهنگ ما معمول
نيست تا از دختر خود بپرسيم كه آيا نامزد مي شود يا ني.
در اين نقل قول تناقض ديده مي مي شود .در ابتدا مرد مي گويد كه الزم
نيست با دختر مشوره شود ولي به دنباله بيان مي دارد كه به خاطر رفاه
دخترش ،از زنش مي خواهد تا نظر دختر را جويا شود .واضح است كه وي
تالش مي كند خود را مطابق نورمهاي فرهنگي نگه دارد ،و در عين حال
اطمينان حاصل كند كه دخترش بر خالف ميل خويش عروسي نمي كند.
در یک مثالي از عين قريه ،در حالي كه مادر مستقيما از دختر در مورد تصميم
ازدواج نمي پرسد ،بنا به گفته مادر ،دخترش به او گفت كه با آن ازدواج مخالف
است .جهت جلوگيري از برگزاري ازدواج ،مادر به پد ِر دختر بيان كرد كه با
ازدواج موافق نيست ،و باالخره پد ِر دختر به خواستگار جواب رد داد .بنا به گفته
مادر ،دفعه دوم كه به خواستگاري همان دختر آمدند ،از رفتار و چهره دختر
معلوم بود كه خوشحال تر باشد ،هر چند كه در اين مورد مستقيما با خودش
حرفي نزد.
وقتي كه از زنهاي خانواده خواسته مي شود تا نظر يك دختر را در مورد
خواستگار پيشنهاد شده بيان كند ،و يا اينكه مادر مستقيما عكس العمل دختر
نسبت به خواستگاري زير نظر مي گيرد ،در واقع به پدر و مادر اين فرصت
داده مي شود تا بدون شكستن نورمهاي اجتماعي ،در صورتي كه بخواهند
نظر دختران خود را در رابطه جويا شوند .در حاليكه به پسرها ممكن فرصت
بيشتري براي ابراز مخالفت داده شود ،تاكتيكهاي شناسايي عكس العمل
پسرها نيز در بعضي از خانواده ها مورد استفاده قرار مي گيرد تا ببينند كه آيا
پسرشان موافق است يا خير ،مخصوص ًا در صورتي كه درك شود آنها از گفتن
اينكه چه احساسي دارند ،شرم مي كنند.
22

از اين مثالها كه در آنها پدرها و مادرها تالش كردند تا نظر پسرها و دخترهاي
خود را در قبال خواستگاري بدانند ،مي توان چنين ادعا كرد كه در اين نوع
موارد فشار و جبر كمتري در ازدواج فرزندان خانواده وجود دارد و اين در حالي
است كه آنها به صورت رسمي يا شفاهي رضايت خود را ابراز نكردند.

 5,3پسرها و ازدواج اجباري
نكات زيادي در مورد عوامل ازدواج اجباري بر خالف تمايل دخترها بيان شد،
هر چند معلومات زيادي در دست است كه نشان مي دهد ازدواج اجباري پسرها
هم پيامدهايي در بر دارد .طي مصاحبه با مردان ،دريافت شد كه ازدواج مردها
نيز به جبر صورت گرفته است .بعضي مردها جهت تهي شدن خشم و غضب
خود ،با زنها و يا ديگر اعضاي خانواده خود خشونت مي كردند ،كه خود نشان
مي دهد رابطه اي ميان ازدواج اجباري مردها و استفاده از خشونت باالي
زنهايشان وجود دارد .همچنان ،همانطور كه در بخش هشتم مورد بحث قرار
گرفته است ،استفاده از جبر براي ازدواج پسرها مي تواند منجر به ازدواج مجدد
مرد با زني كه خواست خودش است ،گردد .براي بسياري اينكه با كدام دختر
ازدواج كرده اند آنها را عصبانی نمي سازد ،بلكه زمان ازدواجشان مورد بحث
است .چندين مرد جوان گفتند كه مي خواستند تحصيالت خود را ادامه بدهند،
ولي خانواده هايشان اصرار كردند كه آنها ازدواج نمايند .در برخي موارد نشان
داده شد كه ترس خانواده ها از اينكه مبادا پسرشان به فساد اخالقي دچار شود
و يا اينكه در رابطه هاي عاشقانه اسير گردد ،به ازدواج درآوردن پسر قبل از
زماني كه وي مي خواست و يا به ازدواج در آوردن وي با فردي كه خودش
راضي نبود ،منتج مي شد .در دو خانواده ،پسران به اين دليل ازدواج داده شدند
كه "عاشق" شده بودند و يا در نوعي رابطه با دختری قرار گرفته بودند كه از
نظر خانواده رفتار مناسب نبود .بدين ترتيب ازدواج پسر ترتيب داده شد بدين
اميد كه از رابطه ديگر خود دست بكشد .در هر دوي اين موارد ،طوري كه
گزارش شد مردان نسبت به زنان خود بي توجه بودند و يا مورد سؤ استفاده قرار
مي گرفتند ،و اعضاي خانواده همين دو مرد بيان داشتند كه طريقه ازدواجشان
دليل خشونتهاي موجود در خانواده می باشد.
نوريه و شفيق (برادر/خواهر زاده عبدالفتاح كه در بخش پنج به معرفي گرفته
شد) به همراه دو فرزند خود (يك پسر و يك دختر) ،پدر و مادر شفيق ،برادرش
و پنج خواهر ديگر ،در منطقه روستايي ننگرهار زندگي مي كنند (نقشه خانواده
 .)12شفيق و نوريه در سنين بين  20تا  30سال استند .خانواده شفيق از
موقعيت اقتصادي نسبت ًا خوبي برخوردارند .تمام اطفال موجود در خانوار فع ً
ال
به مكتب مي روند و عبدالغالب ،پدر شفيق ،تا صنف  6درس خوانده است ،هر
چند كه به گفته زنش با وجود آن هم بي سواد است .صنوبر ،ماد ِر شفيق هيچ
به مكتب نرفته است و بي سواد است .آنها يك جريب زمين در روستا دارند ولي
منبع عمده درآمد خانواده از آسيابي تامين مي گردد كه توسط عبدالغالب اداره
مي شود .شفيق گاهي در ايران كار كرده و پول نقد را به خانواده مي فرستد.
نامزدي شفيق وقتي كه  10سال داشت و در پاكستان زندگي مي كرد ،توسط
والدينش و كاكاي جوانش صورت گرفت .خسر وي يعني پدر نوريه تقاضا كرد
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كه عروسي دخترش با شفيق در بدل عروسي خواهر شفيق با پسر او صورت
گيرد .وقتي از پدر شفيق پرسيده شد كه آيا با شفيق در مورد مشوره كرده بود
يا خير ،وي جواب داد كه نخير ،زيرا در آن زمان شفيق خيلي كمسال بود.
ماد ِر شفيق ،صنوبر توضيح داد كه آنها منتظر ماندند تا شفيق كالن شود و باز
مراسم ازدواجش را راه اندازي كردند .هر چند ،در آن زمان شفيق گفته بود
كه حاضر به عروسي با نوريه نيست .صنوبر توضيح داد كه قرار را بر هم زدن
غير ممكن بود" :ما پشتون هستيم و براي ما جاي شرم بود اگر نامزدي را بر
هم مي زديم ".تيم تحقيق از صنوبر شنيد كه چطور در مورد ازدواج پسرش
در مباحثه هاي گروهي سخن مي گفت و اينكه اين ازدواج چطور باالي پسر
تاثير منفي گذارد:
چوكات  :1آيا بايد به اطفال اجازه داد تا در مورد ازدواجشان
تصميم بگيرند؟
من فكر مي كنم هر پسري بايد اجازه داشته باشد با هر كه مي خواهد عروسي كند.
پسران من مي توانند خود در اين باره انتخاب كنند؛ من در مورد دخترانم هم همين
باور را دارم – هيج محدوديتي وجود ندارد .خواست آنها مهم است ولي والدين هم
حق دارند در مورد آينده اطفالشان تصميم بگيرند ،پس من و زنم هم در نامزدي و
ازواج آنها نيز نقش خواهيم داشت.
مرد ميانسال؛ منطقه روستايي ننگرهار

البته كه بايد پدر و مادرش نظر او را بپرسند ،به خاطري كه حقش است .همچنان
اسالم بيان مي دارد كه قبل از اينكه دخترانتان را مزدوج كنيد ،بايد از آنها بپرسيد كه
آيا راضي هستند يا خير ،بعد بنا به تصميم دختر مي توانيد برنامه ريزي كنيد .حتي
اسالم مي گويد قبل از نامزدي ،دختران و پسران بايد با هم ببينند .ولي افغانها هرگز
اين را قبول نمي كنند.
زن جوان ،منطقه شهري ننگرهار

من نمي خواهم در زندگي دخترانم مداخله كنم؛ من فكر مي كنم آنها بايد با هر كسي
كه مي خواهند عروسي كنند و من قبول مي كنم چون خودم زندگي مشكلي داشتم.
زن سالخورده؛ منطقه شهري باميان
من به آنها اجازه مي دهم كه پسر مورد عالقه خود را انتخاب كنند؛ بعضي از مردم
پسر يا دختر خود را وقتي كه آنها خرد استند ،نامزد مي كنند .اين عرف بدي است
و برخالف اسالم مي باشد؛ پسر و دختر بايد قبل از نامزدي همديگر را ببينند ،و
اگر همديگر را پسنديدند ،باز با هم نامزد مي شوند .من از دستورات اسالم پيروي
خواهم كرد.
مرد سالخورده ،منطقه شهري هرات

وقتي اتفاق افتيد كه پسرم کوچک بود .او را با يك دختر نامزد كردم.
وقتي كالن شد و دختر را ديد ،نمي خواست با او عروسي كند .با آن هم
من او را به آن دختر به ازدواج درآوردم .بعد از عروسي براي مدت زيادي
مريض شد و بعد ما او را به داكتر برديم و بعد از مدت طوالني خوب شد.
حاال در ايران است و دلش به آمدن به خانه نيست .با من حرف نمي زند؛
به من مي گويد :تو مادر بدي هستي و نمي بخشمت .حاال من پشيمانم
كه در طفوليت او را نامزد كردم .من خود را سرزنش مي كنم و هميشه
به مردم پيشنهاد مي كنم اطفال خود را در طفوليت نامزد نكنند.
هم پدر و هم مادر شفيق ابراز مي كنند كه وقتي كه او به خانه بر مي گردد،
جنجالهاي جدي بين او و زنش رخ مي دهد ،و با زنش رفتار خشن دارد ،لگد
مي زند ،سيلي مي زند و مشت مي زند:
شريفه عمه خانم شفيق توضيح مي دهد كه چه ازدواج نا خوشايندي بود است،
و آن را به اينكه شفيق زماني كه طفل بود نامزد و وقتي نوجوان شد داماد
شد ،ربط مي دهد:
برادر خواهر من وقتي پسرش را زن داد كه هنوز او نوجوان بود .حاال او
بسيار ناراحت است و هميشه به ايران مي رود .زن و اوالدش از دست او
راضي نيستند و او هيچ وقت خانه نيست ...والدينش در مورد ازدواجش
تصميم گرفتند .پدرش دخترش را با دخت ِر خس ِر شفيق به بدل داد...
{برادر زاده ام و زنش} رابطه خوبي ندارند ،نوريه هميشه غمگين است
و گريه مي كند.
اين مثال به وضاحت دو موضوع را نشان داد :اولتر از همه در صورتي كه
پسرها به اجبار وارد يك ازدواج گردند ،ممكن منجر به خشونت مخصوصا عليه
زنهايشان گردد و اين نكته مهم است كه سني كه در مورد ازدواج شخص
تصميم گرفته مي شود ،مد نظر گرفته شود و نه صرف اينكه در چه سني
ازدواج مي كند .در زماني كه شفيق داماد شد ،به اندازه كافي كالن شده بود
كه با ازدواجش مخالفت كند؛هر چند بدليل اينكه نامزدي آنها شكل گرفته بود،
مادر شفيق به اين باور بود كه بر هم زدن نامزدي غير ممكن بود ،و ازدواج
صورت گرفت.

 5.4نظرات شخصي – نورمهاي فرهنگي و آمادگي به
تغيير
در گذشته مردم نظر اطفال خود را نمي پرسيدند ،ولي در آينده من مي
خواهم با فرزندانم مشوره كنم .همانطور كه قب ً
ال گفتم ،رسم بر اين نيست
كه از آنها بپرسيم ،ولي اميدوار هستم اين تغيير كند .ما حاال فرزندان خود
را به مكتب مي فرستيم تا هوشيار شوند و با استفاده از اين دانش آنها
مي توانند كه براي خود تصميم بگيرند .من خيلي اميد دارم كه مردمم
تغيير كنند .مي خواهم فرزندانم تحصيل كنند و بعد از آن در مورد آينده
خود برنامه ريزي كنند .ما بايد آنها را راهنمايي كنيم .اين آرزوي من
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است ولي مطمئن نيستم ما مي توانيم اين تغيير را تطبيق كنيم زيرا در
جامعه ما چنین رسم وجود ندارد .من بي سوادم ،ولي مي دانم اگر مردم
ما تحصيل كنند ،مطمئن هستم ذهنيتشان تغيير مي كند .ببينيد؛ شوهر
من با سواد است ،ولي تنها مشكل اين است كه او زير فشار جامعه است.
ببينيم تا چي مي شود .ما خيلي اميدوار هستيم كه در آينده اطفالم زندگي
موفقي داشته باشند.
زني كه در حدود  32سال سن دارد ،با  5طفلش در ساحه روستايي ننگرهارزندگي مي كند (شيرين ،نقشه خانوادگي )8
تفاوت ميان نورمهاي فرهنگي جامعه و خواستهاي فردي در نقل قول باال
كامال واضح است از آنجايي كه شيرين تالش مي كند تا نورمهاي فرهنگي را
با عاليق و خواستهاي فردي خود در مورد زندگي آينده اطفالش تطابق بدهد.
بسياري از كساني كه از آنها مصاحبه صورت گرفت بدين باور اند كه كسي
كه ازدواج مي كند – چه پسر و چه دختر بايد سهمي در انتخاب همسر آينده
اشت داشته باشد (چوكات  .)1نقل قول شيرين نشان مي دهد كه هم عالقه
به تغيير در نورمهاي فرهنگي در اجتماعاتي كه تحقيق صورت گرفته ،وجود
دارد و هم آمادگي چنين عملي.
اين طرز ديد در بين تمام والدين – اعم از پدر و مادر – در هشت ساحه تحقيق
وجود داشت خواه با هر عوامل خصوصياتي مانند موقعيت اقتصادي ،سطح
تحصيل يا موقعيت جغرافيايي كه بودند .هر چند تفاوت زيادي بين نظرات
شخصي مصاحبه شوندگان و باور آنها از نورمهاي فرهنگي و توقعات رفتاري
وجود داشت .همانطور كه در بخش روش مطالعه ذكر شد و نقل قول شيرين
در فوق نشان مي دهد ،اين يك حالت مشكل آفرين است كه به آن دچار شده
اند .نقل قولهاي چوكات  2نشان مي دهد كه مصاحبه شوندگان بيان مي كنند
كه نظرات آنها با نورمهاي فرهنگي جامعه كه مردم خود را مكلف به پيروي
از آنها مي دانند ،در تضاد قرار دارد .زنان بيان داشتند كه آنها مي خواستند
از دختران خود در مورد ازدواجشان بپرسند ،ولي گفتند اگر اين كار را مي
كردند" ،مردم آنها را مسخره مي نمودند" .بايد ذكر گردد كه اين موضوع تنها
در مورد تصميم گيري باالي ازدواج صدق نمي كند بلكه در موارد وسيع در
روابط خانوادگي كه مورد تحقيق بود ،مشاهده شد .تفاوت ميان نظرات فردي
و نورمهاي فرهنگي نشان مي دهد كه نورمهاي فرهنگي در يك سيالن قرار
دارد و همچنان مهمتر اينكه نشان مي دهد كه چگونگي تصميم گيري باالي
ازدواجها امكان تغيير را دارد.
تمام افرادی که در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند درارتباط به سهیم
ساختن فرزندان در امر تصمیم گیری برای ازدواجشان دارای نظرات مشترکی
نبودند .میزان قابل توجه ی از تفاوت ها را می توان در میان نظریات افراد
در یک منطقه و خانواده های که بسیار به هم شباهت دارند ،مالحظه کرد.
نظرات غالم احمد ( نقشه فامیلی شماره  )10و عبدالصبور (نقشه فامیلی شماره
 )14و فامیل هایشان نمونۀ از مثالهای ایست که نشان می دهد چطور افرادی
که در یک گروه اجتماعی واقع در یک اجتماع محلی می باشند ،می توانند
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چوكات شماره  :2نظرات فردي در مقايسه با نورمهاي فرهنگي
من فكر مي كنم مهم است كه از دختر نظرش پرسيده شود ،زيرا زندگي او مطرح
است .متاسفانه در بين مردم ما رواج اين است كه از دختر نظرخواهي نكنند ،ولي من
با اين رواج مخالفم.
زن جوان ،منطقه شهري ننگرهار

خواهر من در اوايل گريه مي كرد زيرا هنوز حاضر به ازدواج نبود و هم اينكه خانه
جديدش جاي دوري مثل شمال وجود داشت ،به اين خاطر هم گريه مي كرد .ولي
هيچ كس نظرش را جويا نشد ،زيرا رسم ما اين نيست كه از دختر بپرسيم ...من
فكر مي كنم كه مهم است از هر دو نفر نظرخواهي شود ،چون تنها پسرها نيستند
كه زندگي مي كنند و ازدواج مي كنند .دخترها هم عروسي مي كنند و بايد فرصت
انتخاب شريك زندگي شان را داشته باشند .من فكر مي كنم كه يك رواج بد است
كه ما داريم.
زن جوان ،منطقه روستايي كابل

در اين روستا وقتي پدرها باالي عروسي دخترشان تصميم مي گيرند ،دخترها بلی و
نخیر نگفته بلکه می گویند که" :پدر ما مالك ما است" و تمام اختيار را به والدين مي
دهند .دختران من هم همينطور بودند .وقتي كه از دخترم نظر پرسيدم هيچ نگفت.
پس من هم از مادرش خواستم كه با او حرف بزند .وقتي مادرش اين كار را كرد،
دخترم جواب داد ":نمي دانم ،من با پدرم موافقت مي كنم زيرا او مالك من است و
نمي خواهد آينده ام خراب شود ...".من فكر مي كنم خوب است كه دخترها مستقل
باشند و هيچ كس نبايد در تصاميمشان مداخله كند.
مرد ميان سال – منطقه شهري هرات
بهتر است بپرسيم ولي هيچ يك از مردم ما اين كار را نمي كنند .پس اگر ما بپرسيم،
مردم به ما مي خندند .به هر حال ،تا ببينيم چه پيش مي آيد .دخترم هنوز خرد است.
ما در مورد ازدواجش برنامه اي خواهيم چيد و شوهرم از دخترمان نظرش را نخواهد
پرسيد .من هم نخواهم پرسيد ،زيرا اين فرهنگ ما نيست .والدين مي دانند كه چه
چيز براي دخترانشان خوب است؛ خير دخترانشان را مي خواهند.

نظرات متفاوت و قابل مالحضه ی را در این خصوص داشته باشند .غالم احمد
و عبدالصبور مردانی از قوم پشتون هستند که هر دو در حدود  50سال سن
داشته درعین ناحیۀ شهری در والیت ننگرهار زنده گی می کنند .هر دوی آنها
در حویلی های با تعداد زیادی از اعضای فامیل زنده گی می کنند و دارای
تعداد قابل توجه ای فرزند می باشند .ساختار واقعی خانواده های آنها از هم
متفاوت است :عبدالصبور دارای دو همسر است و تنها رئیس یا سرپرست ذکور
خانواده اش به شمار می آید ،درحالیکه غالم خانه اش را با برادران و همسران
آنها و همچنین فرزندانشان به اشتراک گذاشته است و با آنها زنده گی می کند.

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

می توان این دو فامیل را فقیر توصیف نمود .فامیل عبدالصبور دارای زمینی در
خارج شهر هستند که آن زمین را به زارعین اجاره داده اند و عایدات زمینشان
را با زارعین مناصفه می نمایند .غالم احمد به صورت نامنظم عایداتی ازکار
به عنوان کارگر ساده به دست می آورد .هیچ کدام از این مردان تحصیالتی
نداشته اند ،اما اکثر فرزندان آنها به مکتب می روند .عبدالصبور بسیار عالقه
دارد تا فرزندانش در تصمیم گیری در مورد ازدواجشان نقش بسزایی داشته
باشند:
من به پسرانم اجازه می دهم تا به تصمیم خودشان ازدواج کنند ،زیرا آنها نسل
جوان هستند .من در ازدواج آنها مداخله نمی کنم زیرا این مربوط به آنها می
شود که با چه کسی می خواهند ازدواج کنند ...من صرف بر تاریخچه و سابقۀ
فامیل های دختران نظارت می کنم.
در رابطه به دخترانش نیز ،او همچنین عقیده ای دارد ،اگر چه او این موضوع
را با نوعی تناقض گویی بیان می کند و اشاره می کند که او نسبت به اینکه
دخترانش چه کسی را به عنوان همسرشان انتخاب می کنند ،شرایطی قائل
است:
چوکات  :3تغییرات در پروسه های تصمیم گیری

ازدواج دخترانم انتخاب خودشان خواهد بود ،زیرا ممکن است آنها خود کسی
را برای ازدواج انتخاب کنند .من آنها را به خانواده های می دهم که در آینده
مشکالتی نداشته باشند و زنده گیشان به خوبی بگذرد ...بله اما این انتخاب
خود آنها خواهد بود.
غالم احمد دیدگاهی سنتی تر دارد:
نه ،من از آنها نظرشان را پرسان نمی کنم  ،به خاطر اینکه در فرهنگ
ما رسم نیست تا از پسرانمان در ارتباط به نامزدیشان نظر بخواهیم.
فقط والدین دراین خصوص تصمیم می گیرند...نه ،من از آنها در آینده
نظرشان را پرسان نخواهم کرد؛ در فرهنگ ما این رسم نیست که درباره
ازدواج پسران از آنها نظر بخواهیم .تصامیم در خصوص ازدواج آنها صرف
از طریق والدین آنها گرفته می شود.
او در خصوص دخترانش نظرش را با قدرت بیشتری ابراز نمود:
نه ،این غیر ممکن است .ما حتی از پسران نظرشان را درباره ازدواجشان
پرسان نمی کنیم ،بنا ًء پرسان نمودن نظر دختران حتی
دور ازذهن است.

در گذشته مردم دختران خود را بر طبق خواسته های خودشان ،به اجبار عروس می کردند .اما امروز شما می بینید
که آنها بر طبق خواسته خود ازدواج می کنند و قبل از ازدواج کردن ،شوهرانشان را مالقات می کنند.
خانم مسن ،شهر نشین در بامیان
اوضاع قدیم در مقایسه با امروز بسیار متفاوت بود .امروز دختران و پسران بدون دیدن همدیگر با هم ازدواج نمی
کنند ،یا یک پسر به والدینش می گوید که او به یک شرط ازدواج می کند که والدینش فالن دختر را برایش بگیرند.
امروزه پسران از صحبت کردن با والدین شان در این خصوص احساس شرم نمی کنند.
زن میانسال ،روستا شین در بامیان
آن زمان یک دوران بسیارساده ایی بود .در آن زمان مردم چیزی را نمی دانستند .اما امروزه مردم روشنتر شده اند.
فکرشان نسبت به گذشته باز تر شده است .امروزه مردم از فرزندانشان در باره ازدواج آنها نظر خواهی می کنند.
زن مسن ،شهرنشین در کابل
در گذشته تصمیم ازدواج فرزندان توسط پدر و مادر گرفته می شد و فقط آنها تصمیم می گرفتند .اما امروزه آنها با
پسران و دخترانشان در این باره صحبت می کنند .و دختران و پسران می توانند همدیگر را مالقات کنند .چند سال
قبل از این اگر پدر و مادر می خواستند پسران یا دخترانشان را به کسی بدهند ،فرزندان مجبور بودند که با خواسته
والدینشان موافقت کنند .آنها حق انتخاب نداشتند اما امروز آنها می توانند انتخاب کنند.
مرد مسن ،شهر نشین در کابل

اعضای فامیل های غالم احمد و عبدالصبور دیدگاه های
متفاوتی با هم دارند .کامله و سرورو دو زنی هستند که
در بخش قبلی به تیم تحقیق گفتند آنها هیچ نقشی در
تصمیم گیری ازدواج فرزندانشان ندارند و تمام تصمیم
گیری ها منحصر به شوهرانشان می باشد .سرورو همسر
غالم احمد ،و کامله همسر برادرش است .هر دوی این
زنان گزارش دادند که از فرزندانشان در خصوص ازدواج
های آنها نظر خواهی نخواهد شد ،اگرچه کامله تاکید
کرد ،چنانچه دیگران در شیوه برخوردشان با این مسئله
تغییری بیاورند ،ممکن است خانواده اش در آینده از
فرزندانشان در خصوص ازدواجشان نظرخواهی نماید.
صبرینا ،همسر دوم صبور ،با اشاره به تجربه خودش
از ازدواج  ،نظری شبیه به نظر همسرش را بیان نمود:
والدین من باید نظر مرا پرسان می کردند ،اما
متاسفانه آنها این کار را نکردند .اگر آنها این کار
را می کردند ،من آن ازدواج را قبول نمی کردم،
و با مردی به انتخاب خود ازدواج می کردم ...بلی
چرا نه؟ من از دختران و پسرانم نظرشان را پرسان
خواهم کرد به خاطر اینکه این زنده گی آنها است
نه زنده گی من .باید آنها این حق را داشته باشند،
من هر زمان و هر طور که آنها بخواهند آنها را به
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ازدواج در می آورم.
معمول است که زنان نظریۀ شان را به این صورت بیان کنند و شیوه تصمیم
گیری و سازماندهی ازدواج خودشان را به انتقاد گرفته و تاکید نمایند که
نمی خواهند این چنین پروسه ای برای فرزندانشان تطبیق گردد .مثالی دیگر
از این نمونه ،نظیفه ( نقشه فامیلی  )15که  20سال دارد می باشد که با
خشو ،شوهرش ،و برادران و خواهران جوانش در یک خانوادۀ فقیر در ناحیه
شهری کابل زنده گی می کند .او می گوید بعد از مرگ پدرش ،برادرش به
صورت پیاپی در مورد ازدواج خواهرانش تصمیم گرفته است بدون اینکه با آنها
مشورتی انجام دهد .او ازدواج خودش را که به همین صورت انجام شده بود
را توصیف می کند:
پدرم می گفت" من مرده گو نیستم ،34که نظر دخترانم را در ارتباط به
ازدواجشان پرسان کنم ".حتی اگر دختر به مدت ده شبانه روز گریه و
زاری کند برای پدر یا برادرش هیچ اهمیتی ندارد .آنها به گریه و زاری
دختران یا خواهرانشان گوش نمی کنند؛ و آنها را به ازدواج هر کسی که
خود می خواهند در می آورند .در ابتدا من هم گریه و زاری کردم اما هیچ
کس به من گوش نکرد.
نظیفه امیدوار است که در آینده شرایط برای دختران خودش متفاوت باشد:
در حال حاضر دخترانم کوچک هستند ،اما وقتی که آنها کالن شدند و به
سن ازدواج رسیدند من از آنها نظراتشان را درباره ازدواج شان خواهم پرسید.
و من از پدر آنها خواهم خواست تا به آنها اجازه دهد برای آینده و زنده گی
شان تصمیم بگیرند.
چنانچه بعضی از مردان اظهار نمودند که ازدواج پسران شان نیز مشابه ازدواج
خود شان خواهد بود ،با این وجود عده ای آرزو های را برای آمدن تغییردر این
عرف اظهار نمودند:
ازدواج پسرانم در مقایسه با ازدواج من بسیار متغیر خواهد بود .ازدواج آنها
مانند ازدواج من نخواهد بود .مادرم خواهر من را به خاطر ازدواج من به
بدل داد ،اما من این کار را نخواهم کرد .پسران من کار خواهند کرد و
پول پیدا خواهند نمود ،و بعد آنها ترتیبات ازدواج خود را از پول خودشان
خواهند گرفت.
این مرد در حدود  35سال دارد و دریک ناحیه شهری در ننگرهار زنده گی
می کند .او در زمانی که بسیار جوان بود و خودش نمی خواست ازدواج کند،
به ازدواج در آورده شد ،و به خاطر این ازدواج مجبور شد دوره شاگردی را رها
کند .به همین نحوی که این مردان و زنان تغییری را در آینده در فامیل های
خود پیش بینی می کنند ،بسیاری از افراد در این تحقیق اظهار نمودند که هم
 « .1 34مرده َگو» در لغت به معنی شخصی است که زنان را به منظور جنسی می فروشد .مورد
استفاده این لغت در اینجا به خاطر اینست که یک مرد از زنان در فامیل خود دفاع یا حمایت نمی کند.
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اکنون تغییری در اجتماعات محلی و فامیل های آنها بوقوع پیوسته است(.
چوکات شماره  3را مالحظه نمایید).
بدیهی است که اینگونه تغییری مطلوب در پروسه تصمیم گیری نسبت ًا جدید
می باشد ،همانطور که شواهد داللت می کند ،تعدادی از خانواده ها هم اکنون
در سدد سهیم ساختن فرزندان جوانترشان در تصمیم گیری های ازدواجشان
می باشند ،یا تصمیم دارند که این مسیر را دنبال نمایند ،و می خواهند این
شیوه را بیشتر از آن چیزی که برای فرزندان بزگترشان پیش گرفته بودند،
انجام دهند .به عنوان مثال ،زنی در بحث متمرکز گروهی با زنی مسن در یک
منطقه روستایی در والیت بامیان اظهار نمود که دختر بزرگش به او شکایت
می کند و به او می گوید که او به همان اندازه که حاال والدینش به دختر
کوچکتر برای ازدواجش قدرت در امر تصمیم گیری می دهند ،در خصوص
ازدواج وی به آن اندازه حق نفوذ داده نشده بود .به طور مشابه ،در گفتگویی با
زنان جوان در هرات ،زن جوانی که در حدود  30سال داشت توضیح داد که او
فکر می کند تغییر مثبتی در این زمان به وجود آمده است به طوری که اکنون
خواهرانش برخالف او ،بیشتر قادر خواهند بود تا در ارتباط به ازدواج هایشان
ابراز نظر نمایند.
از آنجایکه تغییر اجتماعی دارای ابعاد زیادی می باشد ،شناسایی دقیق اینکه
چه عاملی سبب بوجود آمدن این انکشاف در تمایالت مربوط به اتخاذ تصامیم
برای ازدواج کار دشواری می باشد .به احتمال زیاد ،عوامل وابسته به هم دریک
نقطه زمانی مشخص با یکدیگر تلفیق گردیده اند که در نتیجه جهت گیری
یک نورم اجتماعی را به سمت یک تغییر تسهیل نموده است .از آنجایی که
درک از نورم های و رفتار های جنسیتی مناسب ،جنبه دیگری از ابعاد برای
تغییر به شمار می آید ،عواملی همچون جنگ و به طور خاص مهاجرت ها
و بی جا شدگی های ناشی از آن ،از نقطه نظر پاسخ دهنده گان این تحقیق
به عنوان عامل محرک یا انگیزه ای برای بوجود آمدن تغییر در طرز تفکر و
طرزالعمل های آنها شناسایی گردید:
مهاجرت تاثیرات خود را باالی آنها داشته است ،آنها از مردمان آنجا
آموختند تا به فرزندانشان فرصت انتخاب و تصمیم گیری در مورد ازدواج
های آنها بدهند ...مردم از دیگران آموختند؛ آنها از زنده گی و تجارب
آنها درس گرفتند .آنها آموختند که چه چیز خوب و چه چیز بد است ،وبعد
خود نیز تغییر کردند.
زنی جوان ،شهرنشین در هراتمردم جنگ و مشقت ها را دیدند .آنها بسیار تغییر کردند .من به خاطر می
آورم که در آن زمان ،مردم دختر  14ساله را به یک پیر مرد  70ساله می
دادند .بعضی از ازدواج ها برای پول انجام می شد و ازدواج های اجباری
بسیار رایج بود.
-مردی میان سال ،روستانشین در بامیان

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

داستانی خصوصی تر در رابطه به اینکه چطور مهاجرت ،یک تغییر را در روابط
یک فامیل آورده است توسط لیال که دختری در حدود  25ساله است و در شهر
هرات زنده گی می کند ،نقل گردید .رفتار پدرش به طور قابل مالحظه ای بعد
از تجربه زنده گی وی در ایران تغییر کرده بود :او دیگر مبلغ طویانه طلب نمی
کرد و به لیال اجازه داد تا از میان خواستگارانی که به خواستگاری او آمده بودند
با هر کدام که او با وی تمایل به ازدواج دارد ،ازدواج کند .با وجود اینکه لیال
این تغییر در نحوه طرز تفکر پدرش را به زنده گی کردن پدرش در ایران نسبت
می دهد ،اما او فکر نمی کند که این تغییر صرف از راه مشاهده طرز العمل
های مختلف زنده گی فامیلی در ایران حاصل شده باشد؛ او همچنین بیان
کرد که مهاجرت برای پدرش فرصت فرار از نفوذ فامیلش را فراهم نموده بود.
بی جا شدگی های ناشی از جنگ و مهاجرت های اقتصادی در سالهای اخیر
افغانها را در معرض شرایط مختلفی قرار داده است که طرز تفکر های آنها را
دستخوش تغییر نموده است ،این طرز تفکر های متفاوت با عودت مهاجرین به
وطن خود ،به افغانستان انتقال می یابند .35پاسخ دهنده گان این گزارش اظهار
نمودند که بی جا شدگی های داخلی نیز تا حدی افق دید آنها را نسبت به دنیا
وسیعتر نموده است .به طور خالصه می توان گفت در سالهای اخیر ،حداقل در
نقاطی که این اطالعات از آنجاها جمع آوری شده است ،این اولین بار در طی
نسلهای گذشته است که مردم احساس مصمم بودن نموده و در وضعی قرار
دارند که برای خود و فامیل هایشان پالن ریزی می نمایند 36.این دو عامل به
صورت ترکیبی با هم عمل می کنند :قرار گرفتن در معرض شرایط مختلف و
37
ثبات نسبی فعلی ،زمینه را برای تغییر بوجود آورده است.

 5.5نتیجه گیری فرصتی برای تغییر
این بخش با بحث در خصوص مفهوم ازدواج اجباری در بافت افغان آغاز
گردید .این موضوع مورد بحث قرار گرفت که عناصر اجبار و اختیار در ازدواج
ها در یک سلسله یا محدوده ای از اختیار و اجبار قرار دارند ،وازدواج ها
صرف یک عنصر دقیقا اختیار یا دقیقا اجبار ندارند ،بسیاری از تصامیم ازدواج
شامل هر دو عامل اجبار و اختیار شخصی برای افرادی که در حال ازدواج
هستند ،می باشند .همیشه قضاوت اینکه آیا یک فرد رضایت آگاهانه ای را
به ازدواجش داده است ،کار ساده ای نیست .به عنوان مثال ،بعضی از افرادی
که ظاهراً با ازدواجی موافقت می کنند ،ممکن است در رابطه به ازدواج اختیار
 .2 35گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در خصوص نسل دوم از مهاجران افغانی که در
کشورهای همسایه زنده گی کرده اند و تجارب که با خود آورده اند،می باشد به طور بیشتر تفاوتهای زنده
گی در کشورهای پاکستان ،ایران و افغانستان را مورد بررسی قرار می دهد (.ام.سایتو را از مهاجر به هموطن:
افغانها به خانه بر می گردند[ کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،سال  ]1387را مالحظه نمایید.

کمی به آنها داده شده باشد ،و رضایت آنها صرف یک امر تشریفاتی باشد،
عده ای ترجیح می دهند به جای اینکه اعضای فامیل خود را ناراحت نمایند،
با پشنهاد باری ازدواجشان موافقت نمایند ،امکان دارد افراد دیگر با ازدواجی
رضایت داشته و یا تمایل به انجام ازدواج داشته باشند اما هیچگونه اطالعی
از شریک آینده زنده گیشان یا خانواده وی برای قرار گرفتن در موقفی که
بتوانند از آن برای ازدواجشان یک رضایت آگاهانه بدهند ،نداشته باشند؛ امکان
دارد به افراد دیگری هیچگونه فرصت رضایت یا عدم رضایت داده نشود یا
در عوض ممکن است این افراد بتوانند در نتیجه تصمیم برای ازدواج به شیوه
مخفی یانه تاثیر گذار باشند .عالوه براین ،باید خاطر نشان ساخت در هنگامی
که از ازدواج اجباری بحث می شود تنها موضع سن ازدواج شخص نیست که
باید مورد مالحظه قرار گیرد بلکه ،سنی که درآن درباره ازدواج توافق انجام
می پذیرد یا شخص در آن سن نامزد می شود ،نیز باید مورد مالحظه گرفته
شود که این موضوع حداقل ،با موضوع سن ازدواج از اهمیت یکسانی برخودار
می باشد .سپس بخش فرعی موضوع ازدواج اجباری پسران و تاثیر اینگونه
ازدواج ها را بر فامیل های آنها مورد بحث قرار داد ،به طوری که نشان داده
شد اینگونه ازدواج ها ممکن است زمینه ایجاد خشونت شوهر را در خانواده
علیه همسر ترویج نمایند.
قسمت دوم این بخش به دیدگاه های اجتماعات محلی در خصوص نقشی که
فرزندان باید در مورد تصامیم ازدواجشان داشته باشند ،می پردازد .در حالی
که فرزندان هنوز هم در سنینی به ازدواج در آورده می شوند که از دید پاسخ
دهنده گان این تحقیق سن ایده آلی برای ازدواج نیست ،افراد تمایل خود را
در خصوص نقش داشتن فرزندان در اجتماعات محلی شان در تصامیم مربوط
به ازدواج هایشان ابراز نمودند.که این امر ثابت می سازد موضوعاتی از این
قبیل برای گفتگو و ایجاد تغییر در نورم های پذیرفته شده باز می باشند .بخش
فرعی همچنین نشان داد که تعداد زیادی از پاسخ دهنده گان نظرات خود را
متفاوت از آنچه که آنها را به عنوان هنجار اجتماعی پذیرفته اند ،توصیف می
کنند .با این حال ،واضح گردید افرادی که در عین منطقه زنده گی می کنند
و دارای سوابق یکسان می باشند ،هنوز می توانند طرز تفکر و دیدگاه های
متفاوتی در رابطه به اینکه ماهیت نورم های اجتماعی چیست ،داشته باشند.
این موضوع شاهد بر این مدعی است که نه تنها نورم های اجتماعی توسط
اشخاص مختلف به صورت های متفاوت تفسیر می شوند ،بلکه این گونه نورم
ها در یک حالتی از تغییرات پی در پی قرار دارند به شکلی که نه به صورت
قطعی تثبیت شده و نه مورد قبول تمام ( یا احتماال اکثریت) اعضای اجتماعات
محلی قرار دارند ،و به این ترتیب در صورت وجود عوامل انگیزه صحیح ،راه
برای اعمال تغییرات در آنها هموار خواهد بود.

 .3 36شایان ذکر است که به دلیل اینکه اطالعات این مطالعه در بین سالهای  1386 – 1385جمع آوری شده
اند ،وضعیت امنیتی به طور قابل مالحظه ایی در بعضی از ساحه های تحقیق ،به خصوص در والیت ننگرهار
وخیم شده است .به همین دلیل ،ممکن است تغییر دیدگاه ها و تمایالت در این در این نقاط متوقف گردیده است.
.4 37محبت ،ترس و تربیت :خشونت همه روزه باالی اطفال در خانواده های افغان
( دی .جی .اسمیت [،کابل :واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان،سال  ]1387با جزئیات
بیشتری عواملی را که به تغییر در رفتار جهت پرورش اطفال مورد بررسی قرار می دهد.
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۱ .۱تصمیم ازدواج ترس و فشارهای
بیرونی
این بخش به فشارهای می پردازد که والدین و فامیل ها در ارتباط به ازدواج
فرزندانشان درسنین پایین احساس می کنند .بنا به توصیف والدین ،ازدواج
فرزندانشان در سنین پایین امری ایده ال می باشد واغلب اینگونه ازدواج ها
با شتابزدگی انجام می شود .ثابت شده است که اینگونه فشارها برای ازداوج
فرزندان می تواند منجربه عدم تعادل در پروسه های تصمیم گیری زوجین در
آینده گردد ،که این امر متعاقبا می تواند سبب بروز نتایج مخرب برای هردو
نفر (زن و شوهر) به خصوص باالی زن ،گردد .چهارعامل در خارج از حیطه
خانواده ها و روابط خانواده شناسایی شده است که ازطرف آنها بروی والدین
در خصوص ازداوج فرزندانشان فشار اعمال می شود.
•فشار از سوی اعضای فامیل ها اقوام خارج از یک خانواده؛
•جنگ و بیجا شدگی های مرتبط با آن به عنوان عامل یا انگیزه ازدواج
فرزندان برای دختران این امر ممکن است یک نوع مصونیت در برابر
سوء استفاده جنسی به حساب آید و برای پسران به عنوان عامل باز
دارنده از رفتن به جنگ ؛
•وجود یک نگرانی کلی در میان والدین نسبت به اینکه ،در صورت
عدم ازدواج فرزندانشان در سنین پایین  ،ممکن است دیگر فرزندانشان
هیچگاه نتوانند ازدواج نمایند؛ و
•ازدواج زود هنگام پسران به دلیل نیاز خانواده به دختر برای انجام
کارهای منزل.
عوامل الزام آوری اقتصادی که باعث تحریک والدین به ازدواج دخترانشان بر
خالف میل آنها می گردد ،در بخش  7تحت عنوان مهریه عروس به طور جامع
تر مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد ،در همچنین موضوع ترس از به انحراف
جنسی کشیده شدن پسران در بخش  5مورد موشکافی قرار گرفته است.

 1,6اعضای فامیل والدین را "مجبور" به ازدواج
فرزندانشان می کنند
در بحث پیشین در رابطه به ازدواج اجباری ،موضوع افرادی که از طرف والدین
یا اعضای نزدیک فامیل هایشان بر خالف میل باطنی "مجبور" به ازدواج می
شوند ،مورد مالحظه قرار گرفت .تحقیقات نشان داده است که والدین نیز می
توانند از طرف اعضای اقوامشان ،تحت فشار قرار گیرند تا علیرغم میل باطنی
فرزندانشان ،آنها را مجبور به ازدواج نمایند .دلیل این امر را می توان به سادگی
در این مسئله یافت که والدین تصورمی کنند رد پیشنهاد اعضای فامیل ،یک
نوع بی احترامی به آنها محسوب می شود.
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جنسیت و روابط بین نسل ها نقش بارزی را در تشخیص اینکه چه کسی در
یک فامیل می تواند پیشنهاد خود را بر روی عضو دیگر فامیل تحمیل نماید،
بازی می کند .برادران بزرگتر می توانند برروی خواهران کوچک تر خود اعمال
فشار نمایند تا آنها فرزندان شان را به ازدواج فرزندان ایشان درآورند .به طور
مشابه ،زمانی که از یک زن مسن از نواحی روستایی بامیان در مورد نحوه
تصمیم گیری برای ازدواج دخترش سوال شد ،وی اینگونه اظهار نمود که رد
پیشنهاد مبنی بر ازدواج یک پسر کاکا با دختر کاکا بسیار مشکل می باشد.
زمانی که اقوام ما برای خواستگاری به پیش ما می آیند ،ما آنها را رد
نمی کنیم .زمانی که یک قوم ما به خواستگاری می آید چه کسی می
تواند آنها را رد کند ،ما نمی توانیم آنها را رد کنیم ،به خاطر اینکه [دختر
من] یک زن است.
بنا به گفته این زن وی تمام دخترانش را در زمانی که آنها بسیار جوان بودند
به عروسی در آورد و حال او از این کار خود پشیمان است.
در یک مثال دیگر از منطقه شهری کابل ،یک زن که در حدود  45ساله است،
نحوه اتخاذ تصمیم برای ازدواج خود را اینگونه توصیف می کند:
پدر شوهرم مامای من است ،او به خانه ما آمد و از والدین من خواست
تا من را به ازداوج پسرش در آورد .والدینم در مقابل درخواست وی
نتوانستند چیزی بگویند زیرا او از آنها کالنتر بود ،بنا ًء من را به پسر
مامایم دادند .هیچ کس از اعضای فامیل من با این وصلت موافقت
نداشتند .مادرم گفت ":دختر من بسیار کوچک است ،اوهیچ چیز در مورد
زنده گی و شوهر داری نمی داند" .اما مامایم در جواب گفت "،مشکلی
نیست من مامای او هستم .خانه من همانند خانه خود اوست و اوهمه
چیز را یاد خواهد گرفت ".بعد از آن مادرم نتوانست چیزی به او بگوید
زیرا مامایم برادر بزرگتر او است و خواهران کوچکتر نمی توانند چیزی در
برعلیه خواسته برادران بزرگتر خود بگویند.
باید یاد آور شد که علیرغم این دو مثال که در آنها مادران احساس می کنند
برادران بزرگترشان عامل ازدواج اجباری فرزندانشان بودند ،عمدت ًا مردم بر این
باورند که ازدواج با اقوام بهتراز ازدواج با یک فرد "بیگانه" می باشد تصور بر
این است که دختران در خانواده خاله و ماما هایشان دارای امنیت بیشتری می
باشند و ازدواج با یک فرد از اقوام می تواند تقاضای طویانه را به حداقل برساند.
با این حال ،این موضوع همیشه اینگونه نیست و بعضی از زنان از این اینکه
مجبور بوده اند تا با پسران خاله ،کاکا یا ماما ازدواج کنند ابراز ناامیدی می
کنند ،این ناامیدی به خصوص زمانی که این زنان آشنایی کامل با شوهرانشان
داشتند شدت بیشتری می یابد:
یک روز من به خانه کاکایم رفتم .بعد از دو روز به خانه برگشتم و
خواهرانم به من گفتند "،پدر تو را با عبدل نامزد کرده است" .او پسر
کاکایم است و من بسیار گریه کردم زیرا عبدل درست مانند برادر من بود
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که من با او بازی می کردم.
-زنی میان سال ,شهرنشین در ننگرهار

 6,2ترس از داشتن فرزند مجرد در زمان جنگ و
مهاجرت
دلیل اصلی این مسئله جنگ های داخلی می باشد زیرا در نتیجه جنگ
های داخلی بسیاری از فامیل ها اقدام به ازدواج دخترانشان در سنین
خردسالی نمودند.
زنی جوان ،شهرنشین در کابلهمانطور که نقل قول فوق بیان می کند ،جنگ ها و نا امنی ها باالی خانواده
ها فشار آورده و آنها را مجبور نموده است تا با شتابزدگی درمورد ازدواج
فرزندانشان اقدام نمایند .بر اساس اظهار نظر یک فرد مسن از مناطق روستایی
بامیان ،ازدواج دختران به شیوه شتابزده ،اغلب به دلیل حفظ "عزت (آبروی)"
آنها صورت می گرفته است:
ما در حالت مهاجرت قرار داشتیم ،و به سمت یکاولنگ می رفتیم که
پیغام همشیره احمد را دریافت کردیم که از ما خواسته بود دختران خود
را شوهر بدهیم .دختران به اندازه کافی بالغ بودند و بیم آن می رفت که
برای آنها اتفاقی رخ دهد ...ما آنها را به فامیل ها در یکاولنگ دادیم و
نکاحشان را بستیم و مراسم ازدواج آنها را به حالت مهاجرت در لباسهای
کهنه و ناپاک برگزار کردیم.
 یک زن مسن که هم اکنون در شهر کابل زنده گیمی کند انگیزه ای مشابه را برای زمانی که پسرش،
ازدواج دخترانش را ترتیب داد ،توصیف نمود:
بعد از این که به مدت کوتاه چند ماه به مزار برگشیتم پسرم به من گفت،
" مادر ،من دخترت را با آن فامیل نامزد کردم .همانطورکه خودت می
دانی آنها فامیل بسیار خوبی هستند و همچنان می دانی که شرایط فعلی
در افغانستان خوب نیست .بهتر است که دختران جوانت را عروس کنی".
این گمان ،که باور افراد در رابطه به ازدواج های زمان جنگ صرف این بوده
است که زنان متاهل احتماال کمتر در معرض تجاوزات جنسی یا به شیوه
های دیگر مورد سوء استفاده قرار می گرفتند ،غیر محتمل است .بلکه اینگونه
به نظر می رسد که تمایل برای ازدواج دختران جوان در زمان جنگ به این
دلیل بوده است که ،تقریب ًا ازدواج دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته
بودند عم ً
ال غیر ممکن بود ،و یا شاید اینگونه ازدواج ها به این دلیل انجام می
گرفت که پنهان نمودن موضوع تجاوز به یک زن متاهل آسانتر بوده است.
به عین شکل ،یک پدر با به ازدواج درآورن دخترش و یک پسر با به ازدواج

درآوردن خواهرش ،مسوولیت حفظ دختر را بر دوش مرد (شوهر) قرار می داد.
ممکن است تصور بر این بوده باشد که جهت حمایت و حفظ همسر ،شوهری
که صرف به همرای همسرش زنده گی می کند ،نسبت به پدری که وظیفه
مراقبت بیش از یک دختر خود را بر دوش دارد ،از موقف بهتری برخوردار باشد.
در مثالی از مناطق روستایی در شهر هرات ،پدری توضیح می دهد ،زمانی که
خانواده اش در سال های کشمکش و جنگ در افغانستان بی جا شده بود،
قوماندان منطقه ای که وی در آنجا زنده گی می کرد تصمیم گرفته بود تا بداند
دختران درآن منطقه با چه کسی و چه وقت ازدواج می کنند .برای جلوگیری
از تحقق تصمیم قوماندان در خصوص دخترش ،وی دخترش را به عقد پسر
کاکایش درآورده بود.
هرچند ازدواج های که بنا به مقتضات جنگ و بی جاشدگی ترتیب می شد،
محدود به ازدواج دختران نبوده است .در والیت بامیان ،تعداد کمی از فامیل ها
گزارش دادند که آنها به منظور منع پسرانشان از رفتن و پیوستن به جنگ ،آنها
را مجبور به ازدواج کرده بودند .به عنوان نمونه ،یک برادر بزرگتر قبل از ازدواج
خودش ،زمینه ازدواج برادران کوچکتر خود را فراهم نموده بود ،زیرا برادران
کوچکترش می خواستند به جنگ ملحق شوند .این انحراف از عرف فرهنگی
برای برادر بزرگتر مشکالتی را در بر داشت .وی تا زمانی که خودش اقدام به
ازدواج نکرده بود ،مردم محل "مردانگی" او را مورد استهزاء قرار می دادند.
در یک مثال دیگر ،مردی از داستان خود خبر داد و بیان نمود زمانی که وی
به حالت مجروح از جنگ بازگشته بود ،والدینش برای وی زنی را برای ازدواج
پیدا کرده بودند ،تا بدین وسیله از بازگشت دوباره وی به جنگ جلوگیری کرده
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 6,3ترس از ازدواج دیر هنگام فرزندان.
اگرچه ازدواج از یک بناید مرکزی در فرهنگ زنده گی اجتماعی افغان
برخوردار است ،اما موضوع ازدواج کردن یا نکردن گزینه انتخابی نیست که به
سادگی در اختیار اکثر افراد قرار داشته باشد .بنا ًء ،والدین ممکن است نسبت
به اطمینان یافتن از ازدواج فرزندانشان تحت فشارهای زیادی قرار بگیرند ،و
برای آنها امرازدواج فرزندانشان به حیث یکی از وظایف خطیر آنهاست که
درقبال فرزندانشان تلقی می کنند .میزان تصمیمات ازدواج های که بطوربد
و اغلب شتابزده صورت گرفته است ،داللت بر سطح باالی تشویش والدین
از این موضوع می کند که ،در صورت رد یک مورد خواستگاری ،ممکن است
خواستگار بعدی به سراغ دخترانشان نیاید 39.همچنان ،همانطور که در بخش 5
 38این مسئله به این معنا نیست که مردان متاهل در زمان جنگ های متعدد در افغانستان به جنگ
نمی پرداختند ،بلکه طوری که به تیم تحقیقاتی گزارش داده شد؛ این شیوه یک استراتژی بود که
از سوی فامیل ها به منظور توقف پسرانشان از رفتن به جنگ مورد استفاده قرار می گرفت.
 39به عنوان نمونه بخش  4را مورد مالحظه قرار دهید .این بخش ازدواج هایی را توصیف می
نماید که در آنها والدین قبل از ازدواج فرزندانشان ،شناخت بسیار کمی نسبت به همسر دخترشان
داشتند .در طی تحقیقات در والیات مختلف مثال های دیگری از اینگونه ازدواج ها بدست آمد.
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سلسله نشریات موضوعی

درقسمت ازدواج اجباری پسران به آن اشاره شده است ،در تعداد کمی از موارد
پسران قبل از اینکه خود احساس آمادگی برای ازدواج داشته باشند ،به دلیل
"عاشق" بودن یا داشتن یک نوع ارتباط با دختری که والدین آنها ازداوج با
آن را به صالح پسرشان نمی دیدند ،ازسوی والدینشان مجبور به ازدواج با فرد
دیگری شده اند .بنابراین ،ترتیب ازدواج یک پسر با فرد دیگر به امید خاتمه
دادن به رابطه پسر انجام می گیرد .نگرانی از به انحراف جنسی کشیده شدن
پسران در صورت عدم ازدواج آنها درسنین جوانی با ابراز نظر های همچون"،
ما باید پسران خود را زود داماد کنیم تا آنها مرتکب گناه نشوند " یا ما باید
آنها را زود داماد بسازیم تا از "بروز اتفاقی" برای آنها جلوگیری نمایم" توضیح
داده می شود.
دیگر پاسخ دهنده گان این تحقیق دلیل به ازدواج درآرودن زود هنگام
فرزندانشان را ،دیدن ازدواج آنها قبل از فرا رسیدن مرگ خودشان ذکر کردند.
این مسئله را نوروزالدین از ناحیه روستایی هرات اینچنین بازگو می کند:
در آن زمان ،پسر من  5ساله بود .زمانی که دخترخواهر زن من  3ساله
بود و پسر من  5ساله ،همسر من تصمیم گرفت تا پسرمان را به ازدواج
دختر خواهرش درآورد ...من با آنها موافقت نمودم ،زیرا ما صرف یک
فرزند داشتیم و می خواستیم تا زمانی که زنده هستیم مراسم ازدواج او
را ببینیم.
در حالی که نوروزالدین صرف  35سال دارد ،این حقیقت که برادران بزرگترش
از دنیا رفته اند ،ترس او از وقوع حادثه مرگ زود هنگام را برای خودش واقعی
تر و متحمل تر می سازد.
پاسخ دهنده گان دیگر  ،دلیل زود به ازدواج درآوردن فرزندانشان را قبل از
رسیدن آنها به سن ایده ال برای ازدواج ،داشتن نواسه ذکر کردند.یک خانم
میان سال از مناطق روستایی ننگرهار این موضوع را چنین تشریح می دهد:
همانطور که می دانید من یک پسر دارم ،به همین خاطر من آرزو می
کنم که پسرم زود ازدواج کند تا من نواسه خود را ببینم .من پول کافی
برای ازدواج دخترانم نداشتم به همین دلیل دخترانم را معاوضه کردم.

 4.6ضرورت به داشتن عروس برای انجام کارهای خانه
چندین تن از پاسخ دهنده گان این تحقیق بیان کردند که مادری به دلیل
اینکه وی تنها زن در خانه بوده و در کار خانه نیاز به کمک داشته  ،پسرش را
مجبور به ازدواج نموده است ،اگرچه اعضای فامیل بر این عقیده بودند که سن
وی برای ازدواج بسیار کم بود و سن عروسی را که به خانه آوردند نیز برای
ازدواج بسیار کم بود .بنابر گزارشات ،پدرانی که همسرشان از دنیا رفته است به
دلیل اینکه دیگر فردی در خانه برای انجام کارها وجود ندارد ،پسرانشان را به
ازدواج درمی آورند .در یک مثال ،لطیفه بی بی ،که در شهر نشین در والیت
ننگرهار می باشد ،توضیح می دهد که وی به اندازه ای بیمار است که نمی
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تواند کار کند بنا ًء وی پسرش را که صرف  19سال داشت به ازدواج دختری
در آورد که درآن هنگام  13سال داشت ،اگرچه خود وی می دانست که آنها
برای ازدواج بسیار جوان بودند .وی حاال این موضوع را درک کرده است که
این ازدواج منجر به افزایش مشکالت برای خانواده گردیده است زیرا عروس
خانواده بسیار جوان می باشد:
به دلیل اینکه کریمه [ اولین عروس لطیفه بی بی] در زمان وضع حمل هنوز
یک دختر خردسال بود ،گرده هایش در اثر وضع حمل آسیب دید و او بطور
مداوم از درد گرده شکایت می کند .او و گاللی [ دومین عروس لطیفه بی بی]
در مورد کارهای خانه همیشه با هم جدال می کنند :کریمه می گوید من به
خاطر دردم نمی توانم کار خانه را انجام بدهم و گاللی از اینکه او مجبور است
تمام کار خانه را انجام دهد شکایت می کند.
یک مثال مشابه از این مورد در یک ناحیه شهری بامیان نیز اتفاق افتاده است
که پدر فامیل در این مورد توضیح می دهد:
به خاطر اینکه همسرم تنها بود و نمی توانست کار های خانه را به خوبی
انجام دهد ،تصمیم گرفتیم تا یکی از پسرانمان را داماد بسازیم .ما از پسر
بزرگمان درخواست کردیم ولی وی پیشنهاد ازدواج را قبول نکرد .بعد از
پسر دوم درخواست کردیم و او گفت "،هر کاری که شما انجام می دهید
برای من قابل قبول است" .بناء ًما عروسی او را کردیم.
این ازدواج بسیار مشکل آفرین گردید و عروس به خانه والدینش برگشت.

 6.5نتیجه ترس به عنوان عامل تسریع کننده در ازدواج
های زود هنگام و شتابزده
این بخش بعضی از دالیلی را که با استناد به آنها والدین فرزندان خود را به
ازدواج در می آورند مورد بحث قرار می دهد .والدین ازدواج فرزندانشان را به
شیوه های انجام می دهند که خود بر مخرب بودن اینگونه ازدواج ها اذعان
دارند ،این نوع از ازدواج ها عبارتند از:
•ازدواج فرزندان در زمانی که آنها بسیار جوان می باشند؛
•ازدواج فرزندان بدون در نظر گرفتن نظریات آنها؛ و
• ازدواج بدون شناخت کافی از همسر آینده یا خانواده وی
ترس ،به عنوان یک عامل مشخص در تناقض آنچه که والدین آن را صالحدید
فرزندانشان بیان می کنند و چیزی که آنها در نهایت در رابطه به ازدواج های
فرزندانشان تصمیم می گیرند ،شناسایی گردیده است .اینگونه ترس ها عبارتند

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

از ،ترس از اینکه در صورت عدم ازدواج فرزندانشان در زمان جنگ و ناامنی چه
اتفاقی ممکن است برای فرزندانشان رخ دهد ،ترس از انحراف جنسی فرزندان،
و ترس والدین از ندیدن ازدواج فرزندان یا نواسه هایشان قبل فرارسیدن مرگ
آنها .دلیل نهایی که در ارتباط به ازدواج زود هنگام فرزندان شناسایی گردید،
نیازعملی به وجود یک عروس در خانه برای انجام کارهای خانه می باشد.
بخش آتی از طریق بحث برروی روش های مطالبه طویانه و ازوداج های بدل
را نشان می دهد .عوامل الزام آور اقتصادی نیز ممکن است منجر به ازدواج
زود هنگام دختران با افرادی گردد که فامیل های آنها ممکن است شناخت
بسیار کمی از آن افراد داشته باشند.
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بخش  :3شیوه های ازدواج
قسمت سوم این گزارش تحقیقاتی در خصوص تعداد شیوه های ازدواج رایج
در اجتماعات محلی ای که این تحقیق در آنجا صورت گرفته است ،می باشد:
عرف ازدواج بدل ،طویانه و ازدواجهای متعدد .انواع دیگری ازشیوه های ازدواج
نیز در افغانستان رایج است ،که در ذیل مورد بحث قرار نگرفته اند ،دلیل اصلی
این موضوع کمبود منابع استنادی از سوی پاسخ دهنده گان مورد تحقیق و
40
نادر بودن اینگونه شیوه های ازدواج در کشور بود.
اطالعات جامعی در نحوه مذاکره در خصوص ازدواج ها فراهم گردیده است.
این اطالعات موضوعاتی مانند اینکه چه عاملی باعث می شود تا فامیل ها
شیوه خاصی را از میان شیوه های رایج ازدواج انتخاب نمایند ،و اینکه نتایج
شیوه های اتخاذ شده چه تاثیری بر روی زوجین و فامیل ها خواهد داشت ،را
در بر می گیرد .در این بخش تعدادی از فامیل ها به صورت موضوعی مورد
مطالعه قرار گرفته اند و شیوه های که در آن فامیل ها ازدواج صورت گرفته
است را  ،ارائه می کند .اما ،در عین حالی که این داستانها موقعیت های
منازعات بین شوهران و همسرانشان را توصیف می کند ،این بدین معنی
نیست که منافع مردان و زنان همیشه در تضاد قرار دارند .ممکن است با
شکل گیری یک ازدواج ،زنان به موقفی پایین تنزیل نمایند ،که این تنزیل می
تواند از طریق اتخاذ شیوۀ خاص از ازدواج مضاعف گردد؛ با این وجود ،بنا به
اظهارات جکسون "،ما نباید منافع را که زنان و مردان در گروه های محلی با
هم مشترک می گذارند را نادیده بگیریم" 41.بدون شک ،در فامیل های خاص،
زنان و مردان منافع را با مشترک گذاشته اند و از اطالعات بدست آمده واضح
می سازد که این صرف زنان نیستند که از نتیجه حاصل شده بعضی از شیوه
های ازدواج رنج می برند ،بلکه مردان نیز از این شیوه ها رنج می برند.
این قسمت صرف برروی مسائل گزارش شده از اتفاقاتی که در اجتماعات
محلی روی می دهد تمرکز نمی کند بلکه این قسمت بر روی تحلیل های خود
پاسخ دهنده گان از شرایط ،ادراک و نظریات آنها درباره نحوه زنده گی خود و
همسایه های شان نیز متمرکز می نماید .دراین تحقیق میزان قابل توجه ای
از سطح آگاهی در میان اعضای اجتماعات محلی که از جنسیت های مختلف
و در سنین مختلف بودند ،در خصوص نتایج مخرب احتمالی بعضی از شیوه
های ازدواج ،مشاهده گردید.
بخش  7بطور خاص به موضوع بدل ( ازدواج معاوضه ای) و َمهرعروس می
 40به عنوان مثال خانه داماد و بد .خانه داماد شیوه ایی از ازدواج است که در آن شوهر به همراه فامیل همسر
خود زنده گی می کند .این شیوه ممکن است چندین دلیل داشته باشد؛ یکی از این دالیل را که تیم تحقیقاتی آنرا
بدست آورد ،این است که شوهر بجای پرداخت مهر عروس ،تا مدتی را برای پدر شوهر خود کار می کند .بد ،شیوه
ایی از ادواج است که در آن دختران به ازدواج با یکی از اعضای جناح مخالف در یک منازعه وصلت می نماید که
این عمل خود یک نوع از جبران با هدف ایجاد صلح بین دو فامیل تلقی می گردد .در این رابطه می توانید بحثی
را در گزارشات آینده مربوط به راه حل های مبتنی بر اجتماعات محلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پیدا نمایید

 41سی .جکسون"،رفع خطر؟ ازدواج و حالت زناشویی نوآورانه "،توسعه و تغییر ،38شماره  1سال.109-107: 1386
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پردازد .این دو شیوه ازدواج به طور یکجا مورد بحث قرار گرفته اند ،زیرا به طور
معمول گزارش شده است که شیوه ازدواج بدل به منظور عدم پرداخت از مهر
عروس مورد استفاده قرار می گیرد .بخش  8ازدواج های متعدد ،و دالیل بیش
از یک زن داشتن مردان و همچنان تاثیر این وضعیت بر روی فامیل مردان را
مورد بحث قرار می دهد.
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 .7بدل دختران در مقابل عروس ،بدل دختران در مقابل پول
عرف بدل دختران دراجتماعات محلی که این تحقیق درآن نقاط صورت گرفته
است ،به عنوان عرفی شناخته شده است که زمینه را برای خشنونت علیه زنان
در فامیل ها به صورت پایدار هموار می سازد .از دیدگاه عده ای این رف یک
عرف غیر اسالمی تلقی می شود .علیرغم این ،عرف بدل دختران به عنوان
یکی از رایجترین عرف های ازدواج در اجتماعات محلی به شمار می آید.
تقریب ًا ازدواج ها در نیمی از خانواده های مرکزی 42که موضوع مطالعه فامیلی
این گزارش تحقیقی را تشکیل می دادند ،به شکل بدل دختران انجام گرفته
است .همچنین ،تعداد زیادی از پاسخ دهنده گان ازعواقب منفی پرداخت مهریه
عروس ،هم بر روی پسر و هم بر روی دختری که با هم ازدواج می کنند،
سخن گفته اند .با این وجود ،راهکار های جایگزین برای اینگونه عرف ها از
طرف پاسخ دهنده گان این تحقیق پیشنهاد نگردید.
این بخش با شرح داستانهای از دو فامیل آغاز می شود که دختران یکی از
این فامیلها به حیث همسر به صورت بدل به پسران فامیل دیگر داده شده اند.
این داستانها نشان می دهند که چطور چنین پروسه بدیل دختران می تواند
یک حلقه شوم از خشونت را که تاثیر مستقیم باالی زنانی که به صورت بدل
به فامیل پسر داده شده اند ،داشته باشد .دراین رابطه ،مثالهای از فامیل های
مختلف تهیه شده است که در آنها انگیزه و عامل و پایه تفکر فامیل ها را در
اتخاذ چنین عرفی برای ازدواج فرزندانشان را مورد ارزیابی قرار می دهد .بخش
فرعی ذیل به بحث در باره نظریات افراد در خصوص عرف بدل می پردازد و
نشان می دهد که ،اگرچه عرف بدل در جامعه ،عرفی پذیرفته شده است و به
صورت گسترده ای مورد اجرا قرار می گیرد ،و دردید مردم به حیث یک عرف
عادی برای ازدواج دختران و پسران تلقی می شود ،در حقیقت این عرف به
صورت کلی مورد قبول همگان نمی باشد .این عرف به عنوان عرفی تلقی می
شود که می تواند در آینده منجر به بروز مشکالتی گردد .این عرف صرف به
این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد که به گمان عموم راه مناسبتر دیگری به
غیراز آن موجود نمی باشد.
باب دوم این بخش به بحث در خصوص طویانه می پردازد و مشخص می
سازد که چطور مسایل اقتصادی و نیاز به فراهم نمودن مبلغ طویانه برای
ازدواج پسران که درمقابل رفاه دختران قرار می گیرد ،بر وضعیت کلی معیشت
خانواده ها باعث بروز نگرانی ها می گردد .باب این بخش همچنان نحوه تاثیر
مبلغ طویانه بر روی روابط دختر با همسرش و فامیلهای او ،را مورد مطالعه و
تحقیق قرار می دهد.

 « 42خانواده های مرکزی» خانواده هایی هستند که حداقل دو فرد در این خانوداه ها که
به صورت دائم در خانواده زنده گی می کنند ،در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفته اند.

 1.7عرف بدل مطالعات موردی
مطالعه موردی  :1والیت بامیان
پروین و شوهرش به نام بصیر دارای پنج فرزند هستند (نقشه فامیلی شماره
 .)9آنها با برادر کوچکتر بصیر به نام اسماعیل ،و همسرش ملکه و چهار فرزند
کوچکش ،یک برادر مجرد ،دو خواهر مجرد و والدین بصیر زنده گی می کنند.
اسماعیل و یکی از خواهران بصیر در یکی از موسسات غیر دولتی مشغول به
کار هستند که اغلب برای انجام وظیفه به ولسوالی های همسایه سفر می
کنند .با درآمدی که این دو فرزند عاید می شوند و کار بر روی زمینی زراعتی،
این خانواده در وضعیت اقتصادی خوبی قرار دارد .آنها اخیرا ً یک موتر خریداری
کرده اند .اعضای این خانواده نسبت ًا از سطح تحصیلی خوبی برخوردارهستند:
خواهران بصیر تا صنف ششم تحصیل کرده اند ،برادر کوچک وی در صنف
هشتم مکتب می باشد و تمام فرزندان در فامیل به مکتب می روند .نه بصیر و
نه اسماعیل هیچ کدام به صورت رسمی به مکتب نرفته اند اما در منزل تحت
تعلیم قرار گرفته اند و هر دوی آنها باسواد هستند .همسران آنها به مکتب
نرفته اند ،اما ملکه اخیراً با کمک دخترش شروع به یادگیری نوشتن و خواندن
43
نموده است.
زمانی که پروین و بصیر با هم ازدواج کردند به ترتیب  9ساله و  19ساله بودند.
آنها با هم رابطه خویشی دارند .پدر بصیر مامای مادر پروین است .با وجود
آن هم این فامیل ها در زمان تصمیم گیری برای ازدواج ،با یکدیگر آشنایی
چندانی نداشتند .به دلیل این که ازدواج از نوع بدل بود ،خواهر بصیر به برادر
پروین داده شد و در عین زمان بصیر با پروین ازدواج نمود .دراین ازدواج ،مادر
پروین به منزل بصیر آمده بود تا به وی پیشنهاد ازدوج بدهد ،و بصیر نیز بدون
اینکه همسر آینده اش را ببیند ،با ازدواج موافقت نمود .بصیر می گوید ،درآن
زمان درباره اینکه آیا همسر آینده اش زیبا است و شخصیت خوبی دارد یا خیر،
تشویش داشت .اما به دلیل اینکه او از مادر دختر خوشش می آمد ،احساس
می کرد که او می تواند اطمینان داشته باشد که همسر آینده اش نیز خوب
خواهد بود .خواهر وی که در آن زمان  15سال داشت ،از ازدواج خودش خرسند
نبود و مطمئن ًا از اینکه با مردی ازدواج می کرد که او را تا آن زمان مالقات
نکرده بود خوشحال نبود .بصیرهم راضی نبود تا خواهرش در آن زمان بدون
شناخت کامل از فامیل آنها ،با آن فامیل وصلت نماید .در حالی که اعضای
فامیل عقیده داشتند که دختران در مورد ازدواج خودشان حق ابراز نظر دارند،
با این وجود در این ازدواج واضح گردید که مخالفت خواهر بصیردرخصوص
ازدواجش ،مورد مالحظه قرار نگرفته است .با وجود اینکه بصیر و پروین خبر
داده اند که بصیر دیگر با پروین با خشونت رفتار نمی کند ،اما در سال های
اول ازدواجشان ،بصیر همانند بردار و پدرش ،با همسرش با خشونت رفتارمی
 43داستان تصمیم ملکه برای تحصیل خودش در نشریه محبت ،ترس
و تربیت نوشته اسمیت مورد بحث قرار گرفته است.
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نمود .هم پروین وهم بصیر هردو دلیل این خشونت را در ازدواجشان از طریق
بدل دختران می بینند ،نقل قول ذیل این موضوع را توضیح می دهد:

هر دو زن شامل در معامله بدل تاثیر می گذارد ،به صورت مداوم باقی
خواهد ماند.

ازدواج من از در بدل ازدواج خواهر شوهرم انجام گرفت؛ خواهر شوهرم
در یک قریه دیگر زنده گی می کند .او خبر های بدی را از آنجا به
مادرش[خشو من] به اینجا می فرستد و او از این موضوع شکایت می
کند که خشویش [مادر من] همه چیز درخانه را از دسترس وی دور نگه
می دارد و قفل می کند و حتی به او غذا هم نمی دهد .خشویم مرا متهم
می کرد و می گفت که من برادرم را تشویق می کنم تا او دختر او را
مورد لت و کوب قرار دهد ،و به همین دلیل شوهرم من را مورد لت و
کوب قرار می داد.

•در مورد رفتار خشونت آمیز مردان ،معمو ًال زنان مورد مالمت قرار می
گیرند ،حال زن مورد مالمت ممکن است زنی باشد که خود قربانی
خشونت شده است و یا ،چنانچه دراین مورد مشاهده شد ،یک زن دیگر
باشد 44.بصیر نداشتن قدرت کنترل اعمال خود وهمچنین فشار های را
که والدینش به خصوص مادرش بر او وارد می کردند و از او می خواستند
تا انسان خشن باشد ،را دلیل برای رفتار خشونت آمیز خود می داند.
پروین هم از دلیل وی حمایت می کند و رفتار های خشونت آمیز بصیر
را به آنچه که مادرش از وی تقاضا می کرد ،نسبت می دهد.

 -پروین

به خاطر اینکه او (پروین) در بدل خواهرم به ازدواج من درآمده بود ،هر
زمانی که وضعیت در خانه آنها (خانه خواهرم) خراب می شد ،این وضعیت
بر خانه ما نیز تاثیر خود را می گذاشت...هر زمانی که در آنجا خواهرم بر
سر هر مسئله ای مورد لت و کوب قرار می گرفت ،مادرم باالی همسرم
فشار وارد می کرد و به او می گفت ":چرا تو در اینجا آسوده هستی ولی
دختر من در آنجا زیر فشار پدر و مادر تو زنده گی می کند؟"من نیز تحت
فشار قرار می گرفتم تا در این مسئله سهیم شوم و مجبور می شدم که
همسرم را با بوت و هر چیزی که ممکن بود مورد لت و کوب قرار دهم
تا از فشار روحی خود خالص شوم ،به این خاطر که من مورد آنچه بر
خواهرم می گذشت احساساتی می شدم .در حقیقت من از خود می پرسم
که چرا چیزی که برای خواهرم اتفاق می افتد باید بر روی همسر من
نیز اتفاق بیافتد .به هر حال برای رهایی از فشار روحی خودم همسرم را
لت می کردم.

-نقل قول بصیر

خواهرم هر زمانی که کسی برای برگرداندن او به خانه ما می آمد گریه
و زاری می کرد .گریه و زاری خواهرم هر یک از اعضای فامیل ما را
غمگین می کرد و من به خاطر خواهرم همسرم را لت می کردم.
نقل قول بصیرسه نکته از این نقل قول ها واضح می گردد:
•خشونت یا سوء رفتار باالی زنی که از طریق بدل ازدواج کرده است،
خشونت و سوء رفتارباالی زنی دیگر شامل در معامله بدل را به دنبال
دارد .در نتیجه این امر حلقه ای شوم و همیشگی سوء استفاده ،که باالی
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• به نظرمی رسد همسری که از طریق عرف بدل به ازدواج درآمده است،
حداقل در مراحل اولیه زنده گیش ،بیشتر به فامیل خود وابسته باشد تا
به فامیل شوهرش ،بنا ًء برای فامیل شوهرش آزار و اذیت نمودن وی
راهی برای گرفتن انتقام از فامیل وی بخاطر رفتار بدی است که با خواهر
شوهرش دارند .بصیر نگران وضعیتی بود که خواهرش درگیر آن بود و
تنها کاری که احساس می کرد می تواند انجام دهد ،مورد حمله قرار
دادن همسرش بود که خود او نیز دچار شرایطی مشابه بود .این مشابهت
در رفتار با دو عروس درمعامله بدل صرف از لحاظ خشونت انتقام جویانه
صورت نمی گیرد؛ به عنوان مثال ،در این قسمت والدین بصیر به وی
پیشنهاد کردند تا او همسرش را طالق دهد تا بدین شکل خواهر او نیز
از طرف شوهرش طالق داده شود.
•در حالی که نمی توان تمام خشونت ها در این خانواده را به عرف
ازدواج بدل نسبت داد ،اما این عرف وضعیت موجود را وخیم تر کرده
یا حداقل بهانه ای را برای بروز یک چنین خشونت های فراهم نموده
است .اسماعیل ،بردار بصیر ،که ازطریق عرف بدل ازدواج نکرده بود نیز
نسبت به همسرش با خشونت رفتار می کرد ،و مادر بصیر در طول زنده
گی اش سالهای مدیدی را از رفتار خشونت آمیز شوهرش رنج دیده بود.
به نظر می رسد از میان تمام مردان متاهل در این خانواده ،صرف بصیر
تمایل به قبول اشتباه خود در اعمال خشونت علیه همسرش داشته و از
رفتار خودش پشیمان بود.

مطالعه موردی :2منطقه روستایی در ننگرهار
ناز بی بی و تورپیکی (نقشه فامیلی شماره  )16که در حدود  35سال دارند  ،در
اواخر دوران نوجوانیشان در یک معامله از طریق عرف بدل به ازدواج درآمدند؛
شوهران آنها نیز در یک سن و سال قرار دارند .ناز بی بی با شوهرش منان ،دو
پسر و سه دخترش( همه زیر سن  11سال هستند) ،خواهر شوهر و خشو زنده
 44این موضوع در مطالعه موضوع دی جی اسمیت تحت عنوان رسوم سنتی
چالشگریانه و یافتن فضایی برای تغییر ،روابط و خشونت فامیلی در افغانستان ( کابل
– گزارش آتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان) به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرد.

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

گی می کند .تورپیکی با همسرش جلیل ،دو پسرش یکی چهار ساله و دیگری
دو ساله ،خواهر شوهرش بنام جهان تاب ( که یک بیوه است) ،با سه فرزند
نوجوان جهان تاب و مادر جلیل زنده گی می کند.
خانواده جلیل و تورپیکی فقیر هستند؛ جلیل راننده تکسی است و بر روی زمین
کوچکی که دارند نیز کشاورزی می کند .جهان تاب در خانه خیاطی می کند.
به نظر می رسد که خانواده ناز بی بی و منان از نگاه اقتصادی در وضعیت
نسبت ًا بهتری قرار دارند ،اما هنوز برای رفع نیازهای خانواده شان با مشقت
های روبرو می شوند .آنها صاحب  3جریب زمین هستند ،ومنان هر زمانی که
کار باشد به حیث کار گر ساده کار می کند .شکیال ،خواهر شوهر ناز بی بی ،از
مدتی پیش به این طرف در یک موسسه غیر دولتی مشغول به کار بود ،اما این
کار اخیراً به اتمام رسیده است .تمام افراد بالغ در فامیل بی سواد هستند .در
ابتدا پیشنهاد ازدواج بدل از سوی فامیل جلیل داده شده بود .تعدادی ازاعضای
فامیل منان به دلیل اینکه ازدواج اول پدر منان نیز از نوع بدل بود و بعدها آن
ازدواج مشکل آفرین شده بود ،با انجام این ازدواج موافق نبودند .با این حال،
سیما گل مادر منان ،توضیح می دهد که ضروریات اقتصادی منجر شده بود تا
آنها این پیشنهاد ازدواج را بدهند:
زمانی که من از پدرشوهر و بردار شوهرم درخواست موافقت آنها را
نمودم ،هر دوی آنها با این درخواست من موافقت نمودند .اگر چه آنها با
ازدواج بدل موافقت نداشتند ،با این حال می دانستند که من پولی ندارم
و این وضعیت مرا مجبور ساخته بود تا ازدواج به شیوه بدل را انجام دهم.

از دید سیما گل عرف بدل در ازدواج ،یک عرف غیر اسالمی است که می
تواند زیان آور باشد:
این عرف خوبی نیست .مالها می گویند که این عرف خوب نیست .من
این موضوع را از یک مفتی در رادیو شنیدم ،که او هم می گفت این عمل
بدی است .یک روش خوب برای ازدواج دختران دادن آنها در بدل پول
است نه در بدل دختران دیگر.

اکنون جلیل و مادر ناز بی بی از اینکه فرزندان شان را از طریق بدل به ازدواج
در آورده بودند پشیمان هستند و مادر ناز بی بی این چنین توضیح می دهد:
در حقیقت ازدواج از طریق بدل خوب نیست ،اما چه کار می توان کرد؟ ما
به انجام آن مجبور بودیم .آرزو می کنم که ای کاش من این ازدواج بدل
را انجام نداده بودم چونکه ازدواج برای یک روز نیست بلکه موضوع یک
عمر است ،وهیچ کس با انجام این نوع از ازدواج موافقت ندارد.
هم شوهر تورپیکی و هم شوهر ناز بی بی با همسرانشان با خشونت رفتار می
کنند و موضوع خشونت درمورد ناز بی بی بسیار شدیدتر بوده است .واضح
گردید که به خصوص شوهر ناز بی بی یک مرد ظالم است که فرزندانش را
مورد شکنجه قرارمی دهد .همانند داستان بصیر و پروین ،تورپیکی ،ناز بی بی

و شوهران شان ریشه خشونت و سوء استفاده را در مطالبه عین رفتار برای هر
دو زن که در معامله بدل رد و بدل شده بودند ،و همچنین در انتقام برادران به
خاطر بد رفتاری های که با خواهرانشان می شد ،می بینند .جهان تاب توضیح
می دهد که چطور آنها تورپیکی را در توقیف نگه می دارند تا اطمینان یابند که
خواهرشان می تواند برای مالقات فامیل خود به خانه پدرش بیاید:
ما هرگز اجازه نمی دهیم که تورپیکی به خانه پدرش برگردد ،چونکه
این یک ازدواج بدل است .اگر مادرم به او اجازه بدهد تا به خانه پدرش
برود ،برادرم و من به او اجازه رفتن نمی دهیم .اگر ما به او اجازه رفتن
بدهیم ،دراین صورت خواهرم هیچ گاه اینجا نخواهد آمد ،اما اگر ما به
تورپیکی اجازه رفتن ندهیم ،خانواده تورپیکی دچار یک ترس می شوند...
این تصمیم به فامیل های شوهر نازبی بی تعلق دارد :اگر آنها به او اجازه
بدهند تا به خانه ما بیاید ،ما به تورپیکی اجازه رفتن به خانه پدرش را
خواهیم داد.
جهان تاب و برادرش از روش توقع در توازن جنسیت برای هر دو زن شامل در
ازدواج بدل به هدف حفاظت از خواهرانشان استفاده می کنند .جهان تاب رفتار
برادرش را با همسرش مثبت توصیف می کند و هرگز این مسئله را قبول نمی
کند که برادرش به خاطر انتقام از رفتاری که با خواهرش می شود ،با همسرش
با خشونت رفتار می کند .خود جمیل به قبول رفتار خشونت آمیزش در قبال
همسرش بیشتر تمایل دارد ،و منان نیز به عین اندازه رفتار خشونت آمیزش را
با همسرش می پذیرد .هر دوی این مردان از ازدواج هایشان دلسرد هستند و
به نظر می رسد که آنها راه صبوری را در برابر مشکالتی که بینشان در نتیجه
پروسه بدل بوجود آمده است ،در پیش گرفته اند:
ازدواج از طریق بدل یک عرف بد است؛ در حقیقت بدل در اسالم حرام
است  ...نتیجه بد آن این است که هرگاه جنگی بین من و همسرم در
می گیرد یا زمانی که من همسرم را لت می کنم و جلیل مادرش و
خواهرانشان از این موضوع آگاه می شوند ،آنها عین کار را در حق خواهر
من انجام می دهند .چرا من همسرم را لت می کنم؟ جلیل هم خواهر
من را لت می کند ...ازدواج از طریق بدل به معنای انتقام است و به معنی
ازدواج نیست.
 منانمن از زنده گی خسته شده ام؛ نمی دانم که چه کسی این عرف را بوجود
آورد .عرف بدل چیز بسیار بدی است .این عرف به معنی مشاجره ها ،لت
و کوب و بی احترامی است .بدل به معنای جنگ تا آخر عمر است .هر
زمانی که من چیزی می گویم یا همسرم را به دلیل مورد لت و کوب قرار
می دهم ،آنها اگر از این موضوع خبر شوند ،آنها هم خواهر من را مورد
لت و کوب قرار خواهند داد.
 -جلیل
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سلسله نشریات موضوعی

ناز بی بی؛ همسر منان نیز مشکالتش را به ازدواج خود که به صورت بدل
انجام شده بود نسبت می دهد:
من در بدل خواهر شوهر به ازداوج در آورده شدم ،به خاطر همین با
مشکالت زیادی مواجه هستم ...چون ازدواج من به صورت به عرف بدل
انجام شده ،اگر یکی طرف ازدختران در این معامله بدل ناراحت باشد،
دختر دیگر نیز تحت فشار قرار داده می شود تا عین مشکالت را تحمل
نماید .می دانم که این بسیار مشکل است ،اما چه کاری می توان انجام
داد؟
به دلیل تجارب منفی شان ،هم منان و هم جلیل و دیگر والدینی که مورد
مصاحبه قرار گرفتند بر این نکته مصمم هستند که فرزندانشان را از طریق
عرف بدل به ازدواج در نخواهند آورد .با این وجود؛ این تصمیم ممکن است
در نهایت از طریق بعضی از عوامل خارجی تغییر کند :همان طور که در باال
توصیف گردید ،پدرمنان نیزدر ابتدا دارای همین مفکوره بود اما در نهایت از
طریق همسرش به خاطر ضرورت های اقتصادی به انجام ازدواج بدل قانع شد.

خشونت علیه یک عروس به این دلیل که خواهر شوهر آن عروس توسط اقوام
خودش مورد سوء استفاده قرار می گیرند آن چنان امری عادی به شمارمی آید
که بعض ًا زن از این موضوع به حیث عامل تهدید استفاده می کند تا به این
شکل خود را از خشونت محافظت نماید .زن جوانی از یک منطقه روستایی در
ننگرها چنین می گوید:
در آن وقت من بسیار گریه کردم به خاطر اینکه تمام جانم درد می کرد .من
به خشویم خود گفتم؛" آیا حاال خوش شدی؟ ببین ،او مرا لت می کند ،من
هم از مادرم می خواهم که دختر تو را لت کند چونکه پسر تو بی دلیل من را
لت می کند".
توازن رفتاری برای هر دو زن که در معامله بدل رد و بدل می شوند ،صرف از
نگاه رفتار زیان آور در قبال زن یا مسئله طالق خالصه نمی شود .این توقع نیز
وجود دارد که چنانچه برای یکی از زنان تحفه یا کاال از طرف فامیل مادری
دختر خریداری می شود ،باید عین تحفه یا کاال را برای دختری که در معامله
بدل ،به بدل داده شده است نیز خریداری گردد .در اکثر موارد زنده گی های
زنانی که در این معامالت با هم رد و بدل می شوند با یکدیگر مرتبط باقی
می مانند.

داستان دوم ،در حالی که واضح می سازد ازدواج های بدل می توانند مقدمه ای
برای ایجاد حلقه سوء استفاده و خشونت باشد ،در عین حال نشان می دهند،
اما ،در بعضی از مواقع گزارش شده است که زنانی که به صورت بدل به
علیرغم این که تمام اعضای فامیل با این نوع از شیوه ازدواج مخالف هستند
ازدواج در آمده اند ،توقع در توازن جنسیت رفتار را از بین برده اند .زنی از
و آن را زیان آور و یک فشار غیر اسالمی برای وادار نمودن پسران به ازدواج
والیت بامیان توانسته بود تا
می پندارند ،این طرز تفکر زمانی که با مشکالت
به طور موافقانه ،زمانی که
اقتصادی همراه است به حالتی منجر می شود که
چوکات  :4نظریات در مورد ازدواج بدل
برادرش همسرش را یعنی
آنها احساس می کنند چاره ی جز تن دادن به این
خواهر شوهرش را طالق
عرف برای ازدواج فرزندانشان ندارند.
رابطه من با همسرم هنوز خوب نیست .مردم می گویند که عرف بدل وضعیت را درخانواده
داد ،جلوی طالق خودش را
بدتر می سازد .در حقیقت بدل چیز خوبی نیست و این در اسالم نیز حرام است ....امیدوارم
از شوهرش بگیرد.
که بتوانم پول کافی بدست آورم تا بدون استفاده از عرف بدل ،پسرهایم را به ازدواج در آورم.

 2,7تمایالت و دالیل برای ازدواج
بدل
عالوه بر این دو مطالعه موضوعی از والیت بامیان
و ناحیه روستایی ننگرهار ،محققین این تحقیق
مثالهای بسیاری را از ازدواج های که به صورت
بدل انجام شده بود در میان فامیل های که مورد
مصاحبه قرار گرفتند دریافتند ،که اینگونه ازدواج
ها نیز منجر به شکل گیری همان حلقه شوم و
همیشگی از خشونت و سوء استفاده علیه زنانی
که دراین ازدواج ها شامل هستند گردیده اند .در
حقیقت این ،موضوعی است که تمام گروه های
مختلفی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به آن اذعان
داشته اند( .چوکات شماره  4را مالحظه نمایید).
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مرد جوان -منطقه روستاتی ننگرهار
خواهر بزرگتر من به رسم بدل ازدواج نکرده است به همین خاطر در خانواده اش جنگ و
نزاع نیست ...رسم بدل بد است .من افراد زیادی را دیده ام که از طریق بدل ازدواج کرده

اند و در خانواده شان جنگ و نزاع به وجود آمده است و در نهایت مردان همسران خود را

طالق می دهند.

مرد میان سال ،از منطقه شهری در بامیان

من هیچ وقت دخترانم را به بدل نمی دهم .وقتی که آنها درس مکتب راخالص کردند ،من

آنها را عروس می کنم .بدل چیزخوبی نیست .من در بعضی از فامیل ها که دخترانشان را به

بدل می دهند ،دیده ام که در نهایت زن و شوهر یکدیگر را ترک می کنند.

زن مسن ،شهرنشین در هرات

در هر دو مطالعه موضوعی
که در باب فرعی قبلی مورد
بحث قرار گرفت ،رایج
ترین شکل از ازدواج بدل
یعنی بدل زنان به خاطر
ازدواج برادرانشان ،بوده
است .با وجود این ،ازدواج
های بدل همچنان می
تواند بین اعضای مختلف
فامیل صورت بگیرد به
عنوان مثال پدران دختران
خود را به منظور گرفتن
همسری جوان برای خود
به بدل می دهند .در یک
فامیل از مناطق روستایی

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

والیت هرات ،ازدواج های زیادی در طول یک نسل صورت گرفته بود .شازیه
که در حدود  45سال دارد و بزرگترین عضو خانواده می باشد ،توضیح می دهد
که او زمانی که طفل خردسالی بود در قبال یک همسر جدید برای پدرش به
بدل داده شده بود .اما ،برای تیم تحقیقاتی این امکان وجود نداشت تا بتوانند
انگیزه و دلیل پدر شازیه را برای این کار مورد تحقیق و بررسی قرار دهند ،زیرا
مدتی بود که او از دنیا رفته بود و شازیه هیچگاه نتوانست علت این کار پدرش
را بفهمد .با وجود اینکه در میان خانواده های که تحت مطالعه موضوعی قرار
داشتند اینچنین نوع از بدل مشاهده نگردید ،اما این گونه از موارد ازدواج های
بدل بعض ًا در گفتگو های گروهی مورد تمرکز و بحث قرار گرفته شده اند ،بنا ًء
گروه کاری متقاعد شدکه اینگونه از موارد بدل بسیار معمول و رایج نیست.
افرادی که در این خصوص با تیم تحقیقی صحبت کردند این شیوه از بدل را
ناپسند تلقی می نمایند.

استفاده از شیوه یا عرف بدل می گیرند.
باید یاد آور شد که ،احساس فامیل ها در ناتوانی به پرداخت مبلغ طویانه یا
ممکن است مربوط به شیوه زنده گی آنها و تقاضای های طویانه درمیان گروه
اجتماعی که در آن زنده گی میکنند باشد .عرف بدل صرف توسط فامیل های
فقیر برای ازدواج فرزندانشان مورد استفاده قرار نمی گیرد ،و نیز تمام فامیل
های بی بضاعت ازعرف بدل برای تمام موارد ازدواج هایشان استفاده نمیکنند.
به عنوان نمونه ،خانواده بصیر و پروین یکی از ثروتمند ترین فامیل ها در
جامعه محلی خود می باشند ،با این وجود از این شیوه جهت ازدواج استفاده
نموده اند.

فشار برای ازدواج فرزندان
همانطور که در بخش  6مورد بحث قرار گرفت ،یک سلسله از فشارهای
خارجی ممکن است فامیل ها را مجبور سازد تا ازدواج فرزندانشان را در تحت
شرایطی انجام دهند ،که این عمل آنها ممکن است در راستای آن آرزوهای
ایده آلی که برای فرزندانشان در ذهن خود می پروراندند ،نباشد.

پدری که یک دخترش به منظور گرفتن همسری جدید برای خود به بدل می
دهد ،این کار وی می تواند موجب ترویج ازدواج زود هنگام دختران گردد .در
موارد دیگری که در طی تحقیق بدست آمد ،یک ازدواج بدل می تواند منجر
به ازدواج زود هنگام پسران و دختران گردد ،زیرا یک زوج در ازدواج بدل
ممکن است از دید والدین شان به اندازه کافی آماده ازدواج باشد اما زوج دیگر
ممکن است هنوز برای ازدواج بسیار جوان باشند 45.در بعضی از موارد بر این
موضوع توافق می شود که زوج جوان مدتی را جهت رسیدن سن مناسب برای
ازدواجشان ،صبر نمایند .با وجود این ،ممکن است با ازدواج یک زوج ،صرف
نظر از این توافق ،بر روی زوج جوان نیز جهت انجام ازدواج فشار اعمال گردد.
اگر یک دختر ،همان با دختری که در معامله بدل داده می شود ،به ازدواج در
نیاید ،خانواده ای که دختراشان ازدواج نموده است به دلیل اینکه دخترشان را
از دست داده اند اما بالفاصله صاحب عروس نشده اند ،ممکن است از خانواده
مقابل ،طلب مبلغ نسبت ًا پایینی از طویانه را نمایند.

در حالی که والدین از این موضوع آگاهی دارند که ازدواج دخترانشان از طریق
بدل به شدت باعث رنجش و عذاب آنها خواهد شد ،با وجود این،اهمیت و
اولیت ازدواج پسرانشان بعضا این نگرانی ها از عواقب عذاب آور ازدواج بدل
برای دخترانشان را تحت شعاع قرار می دهد .سلیمه ،زنی شهرنشین در والیت
ننگرهاراست  ،این موضوع را قبول می کند که نیازهای برادرش در برابر
خواستهای وی قرار داده شده بود:

این تحقیق به اثبات رسانیده است که علیرغم اینکه افراد به میزان زیادی از
عواقب منفی احتمالی عرف بدل اگاهی دارند ،با این وجود این شیوه از ازدواج
به عنوان یک رسم بسیار رایج در افغانستان در آمده است .این تناقض بین
طرز تفکر و شیوه حقیقی عملکرد را می توان از طریق ترکیب نمودن عوامل
توضیح داد.

ما فقیر بودیم و پدرم برای ازدواج برادرم پولی نداشت زیرا همان طور که
شما نیز می دانید ،اگر فامیل ها خواسته باشند اقدام به ازدواج پسرانشان
نمایند باید پول داشته باشند ....اما پدرم فقیر بود و برادرم نیز پولی
نداشت ،به همین دلیل اگر چه من بسار خرد بودم اما پدرم من را به
بدل داد .اما چه می شود کرد؟ من خواهر مجرد و بزرگتر از خود نداشتم.

نبود گزینه ها
از دید فامیل ها پرداخت طویانه یا انجام ازدواج از طریق بدل تنها راهی برای
به ازدواج در آوردن فرزندانشان می باشد .عمده ترین دلیلی که برای ازدواج
پسران در بدل دختران ذکر گردیده ،ضروریات اقتصادی می باشد .علیرغم
اینکه فامیل ها به خوبی از خطر مشکالت آینده ای که از اینگونه ازدواج ها
ناشی می شوند ،آگاهی دارند ،با این وجود برای ازدواج فرزندانشان تصمیم به

اولویت دادن به ازدواج پسران

اینگونه اولویت دادن بر نیازهای پسران از طریق زیر پا قرار دادن نیازهای
دختران می تواند منجر به این شود که خانواده ها دخترانشان را زودتر از آن
که خود این خانواده ها تمایل به ازدواج آنها داشته باشند ،به ازدواج در می
آورند ،زیرا ممکن است پسربزرگترشان در سنی باشد که تمایل آنها برای داماد
نمودن او بیشتر باشد.

 45برای جزئیات یک منازعه جدی که ناشی از یک چنین ترتیباتی بوده است ،مطالعه
موضوعی جی دی اسمیت و اس مناالن تحت عنوان :راه حل برون رفت از منازعات مبتنی
بر اجتماعاتمحلی( کابل :گزارش آینده واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان) مالحظه نمایید.
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سلسله نشریات موضوعی

 3,7طویانه
وقتی که زنها دختر به دنیا می آورند بسیار غمگین می شوند ،اما زمانی
که طفل پسری به دنیا می آورند خوشحال می شوند و محفل برایش
می گیرند .اما زمانی که دخترانشان را به ازدواج در می آورند ،والدین
از خانواده شوهر دخترشان پول می گیرند به همین خاطر خوشحال می
شوند .پس به هم دلیل ،طبیعی است که در بعضی از خانواده ها کشمکش
ها و نزاع های بوجود آید ....درآن زمان است که آنها احساس غم می
کنند چونکه دخترانشان در شرایط بسیار بدی قرار می گیرند.
زن جوان ،از منطقه روستایی در ننگرهاردر خصوص تمایالت افراد برای انجام ازدواج های بدل ،واضح گردید که
عموم ًا افراد از تاثیرات منفی پرداخت طویانه عروس آگاهی دارند ،با این وجود
این روش به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد .عواقب زیان آور
طویانه که پاسخ دهنده گان این تحقیق به آنها اشاره کردند شامل این موارد
می شوند :نحوه ای که طویانه عروس ممکن است بر روی فامیل ها تاثیر گذار
باشد و یا آنها را تشویق نماید تا تصمیم برای ازدواج دخترشان را در راستای
نیاز های اقتصادی خود اتخاذ نمایند که دراین حالت ممکن است این تصمیم
معیشت و رفاه دخترشان را از بین ببرد؛ مشکالت اقتصادی که برای مردی
که قصد ازدواج دارد و همچین برای فامیل وی خلق می شود؛ و در نهایت
رفتار خشونت آمیز فامیل های شوهر با دختر ،که اینگونه رفتار انتقام جویانه
شوهر و فامیلش به عنوان پاسخ آنها به مبلغ باالی طویانه ای که مجبور بوده
اند برای دختر بپردازند ،می باشد .در ارتباط به ازدواج بدل ،طویانه به عنوان
عرف پذیرفته شده است و توسط افراد زیادی مورد اجرا قرار میگیرد اما ین
حال ،این عرف در نزد همگان پذیرفته نیست .به عنوان مثال ،زن جوانی از
منطقه ای روستایی در ننگرهار توضیح می دهد که او طویانه را یک امر غیر
اسالمی می داند:
اسالم گرفتن طویانه را حرام کرده است ،اسالم می گوید کسانی که
طویانه می دهند به جهنم خواهند رفت .همچنان خداوند(ج) و پیامبر(ص)
ما از این کار سخت ابراز تنفر نموده اند اما متاسفانه مردم ما به این
موضوع توجه نمی کنند و فکر می کنند که این کار خوبی است .اما
صرف عده بسیار کمی از مردم این مبلغ را نمی گیرند .برای عده ای از
افراد گرفتن مبلغ طویانه در صورتی قابل قبول است که بدانند این مبلغ
برای خریداری اقالم و وسایل برای دخترشان مورد استفاده قرارمی گیرد
و دختر این وسایل را برای رفاه خود به خانه شوهرش انتقال می دهد:
به عقیده من ،خانواده عروس باید مبلغ کمی را بگیرند و باید آن را
برای دخترشان به استفاده برسانند .من فکر می کنم که این راه حل
خوبی است به خاطر اینکه همانطور که شما می دانید مردم با مشکالت
اقتصادی مواجه اند.
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در این تحقیق تعداد بسیارکمی از والدین اظهار نمودند که آنها مبلغ طویانه
را برای دخترانشان مصرف کرده اند .به عنوان نمونه مرد میان سال ذیل که
خانواده اش از نگاه اقتصادی نبست ًا مرفه می باشد و در منطقه ای روستایی
هرات زنده گی می کند ،این کار را انجام داده است .او چهار دختر دارد که یکی
ازآنها را اخیرا عروس کرده است .او توضیح می دهد که چطور مبلغ طویانه را
برای دخترش به مصرف رسانیده است:

من مبلغ  160000افغانی از دامادم گرفتم ،اما تمام این مبلغ را برای دخترم
مصرف نمودم .در این قریه این رسم است که هروقت پدر دخترش را به کسی
می دهد ،او طویانه را برای دخترش به مصرف می رساند .پدر باید تمام وسایل
زنده گی را از قبیل ظرف و کاسه ،دیگ ،فرش ،لباس ،کمپل ،چاینک برای
دخترش خریداری نماید.
ممکن است در این گفته یک اصل آرمانی یا تا حدی مبالغه آمیز وجود داشته
باشد ،اما حداقل این چیزی است که وی آنرا ایده آل و قابل قبول می بیند.
همسر این مرد خبر از دریافت درخواست مبلغ طویانه بیشتری برای ازدواج
دخترانشان می دهد ،و زمانی که از وی پرسیده شد که همسرش چطور امورات
معیشتی خانواده آنها را می گذراند او گفت که در حال حاضر خانواده اش از
طریق مبلغی که به عنوان طویانه دخترشان طلب کرده بودند ،زنده گی خود
را پیش می برند.
استفاده از مبلغ طویانه برای رفع امورات اولیه خانواده توسط افراد دیگر نیز
گزارش داده شده است .به عنوان مثال ،بخت بی بی ،که در منطقه شهری
در هرات زنده گی می کند و خانواده اش همیشه فقیر بوده است ،با مرد زنده
گی می کند که بعالوه نابینا بودنش ناتوانایی های دیگری هم دارد و قادر به
کار کردن نیست .در اکثر سالهای زنده گی مشترکش با این مرد ،بخت بی بی
مجبور بوده است تا برای حمایت فامیلش در خانه دیگران به کارهای همچون
کاال شویی ،پختن نان و اخیرا به حیث دایه کار کند .او میگوید که سه دخترش
را از طریق بدل به ازدواج درآورده است تا بدین وسیله سه پسر بزرگش
بتوانند ازدواج نمایند .برای دو دختر بعدش او طویانه ای در حدود  500000تا
 600000هزار افغانی دریافت کرده است که بنا به گفته وی این مبلغ معیشت
فعلی خانواده را تامین می کند .در این مثال ،تصامیم در خصوص شیوه ازدواج
به حیث یک استراتژی را برای بقای بیشتر خانواده تشکیل داده اند.
افراد دیگر عمداً راه حل طویانه را به عنوان راه بیرون رفت از تشنج اقتصادی
خانواده پیش گرفته بودند .به عنوان مثال ،عزیزه ( نقشه فامیل  ،)17یک
دختر  23ساله از نواحی روستایی شهر هرات ،زمانی که دختری خردسال بود
به ازدواج یک مرد از بلوچستان که در کشور ایران زنده گی می کند ،در آورده
شد .بنا به تخمین عزیزه شوهرش در زمان ازدواج وی با او در حدود  60سال
داشت  .عزیزه و خواهرش می گویند که پدرشان در آن زمان بسیار بیمار بود
و آنها توانایی پرداخت هزینه تداوی وی را نداشتند .مرد بلوچستانی ثروتمند
بود و قادر بود تا مبلغ طویانه زیادی را بپردازد ،به همین دلیل عزیزه با او
ادواج کرد تا از این طریق بتواند مبلغ دریافتی طویانه را برای تداوی پدرش به
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مصرف برساند .عزیزه و مادرش گفتند که فامیلشان اطالع بسیار کمی از آن
مرد داشت و همچنین از این حقیقت که وی دارای پنج همسر بوده بی خبر
بوده اند 46.نگرانی اولیه خانواده از توانایی مرد در پرداخت طویانه بود .عزیزه از
طرف شوهرش متحمل سوء استفاده های جسمی و روحی بسیار شدیدی شد.
انباق های او نیز بدست شوهرشان مورد سوء استفاده قرار می گرفتند( .روابط
میان عزیزه و انباق های وی در بخش  8مورد بررسی قرار می گیرد).
جمیله از ناحیه شهری ننگرهار نیز خبر داد که برادرشان دو خواهر آنها را به
مردان ناشناس داده است تا از طریق آن پول درمان بیماری اعتیاد پدرشان
را فراهم نماید.
از هر کدام از این داستانهای فامیلی و اطالعات کلی دیگر در طی بحث های
گروهی واضح گردیده است ،دریافت مبلغ طویانه به حیث یک استراتژی برای
بقاء معیشت فامیل های دختران به حساب می آید .به طورمشابه ،فراهم نمودن
مبلغ طویانه ،معیشت های فامیل های پسران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
مثالهای متعددی بدست آمد که در آنها فامیلها مجبور بوده اند تا دارایی های
را که منبع تولید معیشتی فامیل شان بود را برای ازدواج پسر یا برادرشان به
فروش برسانند.
مردان زیادی برای فراهم نمودن مبلغ طویانه مورد نیاز ازدواجشان به
کشورهای ایران یا پاکستان می روند و چندین سال در آنجا مشغول به کار می
شوند ( .این شیوه به خصوص در والیت هرات رایج بود) این شیوه تامین مبلغ
طویانه ،که به خاطر آن مردان خانواده را برای مدت مدیدی ترک می کنند،
تاثیر منفی را بر ساختار خانواده می گذارد .بنا به گفته عده ای از پاسخ دهنده
گان این تحقیق ،خانواده های آنها به خاطر فراهم نمودن مبلغ طویانه در زیر
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قرض قرار دارند.
پرداخت مبلغ طویانه ،به خصوص زمانی که این مبلغ بسیار باال باشد یا اینکه
درمدت دوران نامزدی افزایش یابد ،می تواند باعث بی میلی وعصبانیت فامیل
پسر نسبت به دختر گردد ،و دختر از زمان شروع زنده گی با آنها ،این موضوع
را درک می کند .در این مثال جمیله که درحدود  37سال دارد ،با پسر کاکایش
ازدواج کرده است و از این ازدواج صاحب  16فرزند شده بود اما تنها هفت
فرزند توانسته اند دوران طفولیت را طی کنند و بقیه آنها قبل از دوران طفولیت
فوت کردند .شوهر وی معیوب و بی کار است؛ آنها برای امرار معاش برپولی
که برادر شوهرش به آنها می دهد و پولی که او از نگهداری چند حیوان خانگی
و بعضی وقت از کار های خیاطی بدست می آورد ،تکیه می کنند .آنها در یک
خانه بسیار کوچک و قدیمی درناحیه روستایی والیت ننگرهار زنده گی می
.46 46این تنها موردی است که تیم تحقیق مردی را پیدا نمود که بیش از چهار زن داشته است و
این مسئله در افغانستان قابل قبول و رایج نمی باشد .آ انجایی که با خود این مرد و فامیلش در ولسوای
گفتگویی صورت نگرفت ،امکان دانستن نحوه توجیه این مرد از داشتن بیش از چهار زن را وجود نداشت.
 47گزارشات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را با موضوع قرض و اعتبار جهت اطالعات مزید در این
رابطه و همچنان گزارش اف – کلیجین و ای پین با عنوان یافتن پول :شیوه های غیر رسمی اعتبار
پولی در مناطق روستایی افغانستان ( کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان سال  ) 1386مالحظه نماید

کنند .جمیله می گوید شوهرش از نگاه روانی بیمار است و خشونتش اخیراً
به اثر از دست دادن هردو پایش در اثر انفجار بیشتر شده است .او همچنین
توضیح می دهد که شوهرش می گوید خشونت وی نسبت به او مستقیما به
خاطر مبلغ باالی طویانه ای است که پدر زنش از او طلب نموده بود.

تمام اعضای فامیل شوهرم از دست من ناراحت بودند .آنها به من می گفتند»،
پدر تو پول زیادی را از ما گرفت ولی آن پول را برای تو مصرف نکرد ».خدا
را شکر که آنها اقوام من هستند ...یک روز من به شوهرم گفتم »،من تمام
روز تنها هستم امکان دارد که برای من یک تیپ خریداری کنی؟» او به من
گفت »،پدر تو پول بسیاری از ما گرفته از او بخواه تا برایت تیپ بخرد ».وقتی
که من به خانه پدرم رفتم و از او درخواست کردم و پدرم هم آنرا برایم خرید.
وقتی که به خانه شوهرم برگشتم و تیپ را روشن کردم ،شوهرم من را به
شدت مورد لت و کوب قرار داد .معموال وقتی که او من را لت می کند به من
می گوید »،پدرت بسیار ظالم است ،او تمام پول ما را گرفت و به همین خاطر
است که من عصبانی هستم».بعضی وقت ها می خواهم خودکشی کنم ...پدر
شوهرم هنوز  20000هزار افغانی به پدرم بدهکار است ...هفته گذشته پدرم
به من گفت »،من  20000افغانی ضرورت دارم .آیا این مبلغ از پدر شوهر تو
بگیرم؟» من به او گفتم »،نه ،لطفا این کار را نکن ،اگر این کار را بکنی وقتی
شوهرم به خانه برگردد و از این موضوع خبر شود ،من را لت خواهد کرد».
متاسفانه این چنین تجارب شدید خشونت ،مرتبط به نحوه مطالبه طویانه می
باشد ،و از زمانی که زن به ازدواج درمی آید این خشونت در طول سالهای آتی
زنده گی اش ادامه خواهد داشت و شدت این خشونت ها در ماه های اول زنده
گی او بیشتر خواهد بود .یک مثال به شکل افراطی از حالتی که یک فامیل
ممکن است عروس تازه خود را از دید مرتبط با میزان مبلغ طویانه وی بنگرد،
توسط مرد مسنی که در حین بحث گروهی در والیت بامیان بیان سخن می
گفت ،این چنین بازگو شد:

من فامیلی را می شناسم که مبلغ  60000افغانی را برای عروس شان مصرف
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کردند ،و آنها عادت داشتند او را با نام دختر  60000افغانیگی صدا بزنند.
مبلغ طویانه به فامیل ها این احساس را می دهد که گویا آنها مالک همسر
پسرشان هستند و هرگونه حقی را باالی او دارند ،نقل قول های ذیل این
موضوع را نشان می دهد:

فامیل های شوهر دختر فکر می کند که چون ما مبلغ زیادی را باالی
عروسمان به خاطر عروسیش مصرف می کنیم پس هر حقی را باالی او داریم
ولی پدرش در قبال دخترش حقی نخواهد داشت.
-یک زن مسن ،شهر نشین در ننگرهار

 48قابل ذکر است که این موضوع چیزی است که در زمان گزارش آن درسالهای گذشته اتفاق افتاده بود.
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خشو به عروسش می گوید »،من با پول زیادی تو را خریداری کرده ام و
برای این کار پول زیادی پرداخت کرده ام  .چرا ناوقت آمدی؟»
زن میان سال ،شهرنشین در بامیاندر حالیکه تاثیرات منفی درخواست طویانه به طور گسترده ای شناخته شده
است ،با این حال این عرف هنوز در کشور رایج است .بنابراین ،مهم است
پرسیده شود پس علت تداوم این عرف چیست .یک دلیل آن ممکن است
این مسئله باشد که با وجود درک اینکه طویانه به حیث عامل ایجاد مشکالت
برای دختران تازه عروس شناخته شده است ،یک انتظار و احساس نا امیدی
در خصوص این حقیقت در میان فامیل ها وجود دارد که گذشته از اینکه چه
اتفاقی می افتد ،به هر حال دختران تازه عروس با مشکالتی مواجه خواهد شد(
و این امریست طبیعی) :زن جوانی از منطقه روستایی در ننگرهار این موضوع
را اینگونه توضیح می دهد که والدین صرف به زمان حال می اندیشند و به
عواقب آینده تصامیم شان فکر نمی کنند:

متاسفانه ،والدین توجه ای به زنده گی آینده دخترانشان ندارند؛ آنها صرف
به زمان حال فکر می کنند .والدین می گویند هر دختر در آغاز ازدواجش با
مشکالتی مواجه می شود و بعد از گذشت چند سالی ،از زنده گیشان راضی
خواهند بود ...اما من با این عرف موافق نیستم.
دلیل دیگر رواج این عرف ممکن است این مسئله باشد که ،علیرغم اینکه
مسئله طویانه به حیث عامل ایجاد رفتارهای سوء استفاده گرایانه با عروسان
بعد از ازدواج آنها شناخته شده است  ،و علیرغم درک از این اصل که طویانه
می تواند بر روی فامیل های پسران بار اقتصادی سنگینی را اعمال کند ،با
وجود آن ،این عرف می تواند مفاد اقتصادی قابل توجه ای را برای خانواده
های دختران در پی داشته باشد .در این حلقه پرداخت طویانه ،خانواده ای پولی
را از دست داده و خانواده ای آنرا بدست می آورد .برای فامیلها امکان این
نیست تا هم بدون یک توافق وسعیتر در سطح اجتماعات محلی با پرداخت
طویانه مقابله کنند ،و هم بتوانند در عین زمان پسرانشان را به ازدواج در آورند،
و در حقیقت این کار مشکلی است.

 4,7نتیجه گیری – نبود راه چاره مفید دیگر
این بخش عواقب منفی درعرف های بدل دختران در قبال همسر برای
پسران و بدل دختران با پول یا طویانه را توصیف نمود .درک تیم تحقیق از
این عواقب منفی به طور مستقیم برخواسته از بحث ها و مصاحبه های می
باشد که این تیم با اعضای اجتماعات محلی در آن نقاط انجام داده است ،به
همین دلیل واضح گردید که افراد اعم از زن و مرد در این اجتماعات محلی
از عواقب زیان آور احتمالی انجام ازدواج ها از طریق این عرف ها آگاهی
کامل دارند .درعین زمان ،پاسخ دهنده گان تحقیق به ندرت راه های چاره
مفید دیگر ،یا راه های را که بتوان از طریق آن حلقه پرداخت طویانه یا بدل
دختران را از میان برداشت ،پیشنهاد نمودند .به طور مشابه ،با در نظر داشت
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اینکه پرداخت طویانه برای بعضی از فامیلها به عنوان مکانیزم اقتصادی بقای
آنها و راهی برای فراهم نمودن هزینه ازدواج پسرانشان به حساب می آید ،و
همچنین ازدواج از طریق بدل برای عده ای از خانواده های که نمی توانند یا
نمی خواهند مبلغ طویانه را به خاطر ازدواج پسرانشان بپردازند ،به حیث یک
گزینه از میان تعداد کمی گزینه های موجود به حساب می آید ،مقابله با این
معضالت برای فامیلها به صورت منفرد امر دشواری است که خود ممکن است
باعث بروز تغییرات منفی وسیعتری گردد .بعالوه ،اقتصاد داخلی اجتماعات
محلی تا آن حد وابسته به پرداخت طویانه است که از بین بردن داد و گرفت
طویانه خیلی مشکل می باشد.
چوکات  :5نظرات در خصوص ازدواجهای متعدد
داشتن بیش از یک همسر در میان مردم قابل قبول نیست.
مردم می پرسند چرا آن مرد دو همسر دارد .دراین ناحیه داشتن بیش از یک همسر
امر بدی تلقی می شود .مردانی که دو همسر دارند زنده گی بدی داشته اند زیرا در
خانواده شان منازعات وجود دارد .مرد به این امید همسر دوم را به خانه ا ش می آورد
تا وضعیت زنده گی اش بهتر شود ،اما داشتن دو همسرخود وضعیت را وخیم تر می
کند...وقتی مردی دو همسر دارد مردم این مسئله چیز بدی می دانند و می پرسند با
اینکه او یک همسر دارد چرا همسر دیگری را به خانه خود آورده است.
زن جوانی ،روستا نشین در بامیانمن در ارتباط به رعایت حقوق همسرانم بسیار محتاط بودم؛ هر زمانی که من چیزی
را برای همسر پیرترم می خریدم عین آن را برای همسر جوانم نیز می خریدم .من
به نوبت با آنها مالقات می کردم .من همیشه کوشش می کردم که آنها را خوش
نگاه کنم .اما من فکر می کنم که داشتن همسر دوم خوب نیست و تاثیر بدی بر
فرزندان خواهد گذاشت.
مرد مسن ،روستا نشین در هراتدو همسر داشتن تاثیر بدی بر فرزندان داشته است زیرا آنها جنگ و دعوا های مادر
ها را می دیدند .وقتی که اوالدها از خانه بیرون می شوند با اطفال دیگر به عین
شکل جنگ می کنند ،و وقتی که این اوالدها بزرگتر شوند تاثیر بسیار بدی را بر
جامعه خواهد گذاشت.
-زن میان سال ،روستانشن در ننگرهار

جنبه مثبت شرایط موجود این است که ،آگاهی ثابت شده در میان اعضای
اجتماعات محلی به خصوص در ارتباط به عواقب منفی اینگونه ازعرف های
ازدواج ،این امکان را برای آنها بوجود می آورد تا به صورت آزادانه اینگونه
عرف ها را با هم مورد بحث و گفتگو قرار دهند و جهت از میان برداشتن این
حلقه مشکل آفرین ،خود راه های ممکن را شناسایی نمایند.
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 .8ازدواجهای متعدد
من با گرفتن همسر دوم مخالف هستم ،زیرا شوهر نمی تواند حق
همسرش را برایش بدهد .بعضی از مواقع اگر مرد فرزند نداشته باشد می
تواند دوباره ازدواج نماید ،درغیر اینصورت این خوب نیست که چندین
زن را در خانه جمع کرد .دراین حالت این زنان در خانه با هم به جنگ
می پردازند ،بناء ًداشتن یک همسر بهتر است .خدواند (ج) گفته است
شما زمانی حق دارید دوباره ازدواج کنید که بتوانید عدالت را در میان
همسرانتان رعایت کنید ،در غیر اینصورت بهتر است که یک همسر
داشته باشید .البته این بسیار مشکل است که عدالت را در بین آنها رعایت
کرد ،بناء اسالم نیز داشتن یک همسر را ترجیه می دهد.
 زن جوان ،شهر نشین در ننگرهارهمانطور که نقل وقول فوق بیان می کند ،افراد در اجتماعات محلی که
این تحقیق در آن جوامع صورت گرفته است بر این باورند که یک مرد با
چندهمسر حداقل ،مجبور است روابط فامیلی دشواری را اداره نماید .اینگونه
روابط دشوار عموم ًا مربوط به روابط مخرب فامیل و خشونت ،نسبت داده می
شود و همان طور که این نقل قول اشاره می کند ،ازدواجهای متعدد از نگاه
عده ای به خصوص در صورتی که به شیوه ای صحیح و معقول انجام نپذیرد،
غیر اسالمی تلقی می گردد .نقل قول ها در چوکات شماره  5نقطه نظرات
شخصی افراد را در خصوص ازدواجهای متعدد ارائه می کند .امکان ایجاد نزاع
در خانواده ،دلیل عمده عدم رضایت افراد از این عرف پنداشته می شود .یاد
آوری این موضوع جالب است که پاسخ دهنده گان تحقیق مذکور از اثرات
زیان آوری که اینگونه نزاع ها می تواند بر روی فرزندان داشته باشد به میزان
زیادی آگاهی داشتند .بعضی از پاسخ دهنده گان دلیل عدم رضایت خود از این
عرف را دالیل اخالقی ذکر نمودند .زنی میان سال یک مرد جوان را توصیف
می کند که چطور علیرغم ترغیبات دیگران با ازدواج دوباره مخالفت نمود:

من داستان زنده گی یکی از اقوامم را برای شما تعریف می کنم .او بسیار
خوش سیما و جوان بود اما همسرش از او پیرتر و بد سیما بود ...تمام اقوام
ما به او می گفتند »،تو خوش سیما هستی اما همسرت بد سیما است .چرا
تو دوباره با همسری زیبا ازدواج نمی کنی؟» اما او به آنها می گفت »،من
هیچ گاه دوباره ازدواج نمی کنم ،زیرا زمانی که من محصل بودم و هیچ
چیز برای خوردن نداشتم او با من بود .حاالمن ثروتمند هستم ،و من دوباره
ازدواج نخواهم کرد نه هرگز ».اما ما افراد کمی را می شناسیم که از حقوق
همسرانشان بی اطالع باشند.
به طور مشابه ،پدر یک دختر جوان شهرنشین دروالیت ننگرهار در ابتدای این
بخش نقل می کند ،زمانی که خانواده مردی که قب ً
ال یک همسر داشت به
خواستگاری یکی از دخترانشان آمد ،با درخواست آنها مخالفت نمود:

روزی فامیلی برای خواستگاری به خانه ما آمد .آنها گفتند که می خواهند یک
همسر دیگر برای پسرشان بگیرند .پدرم از آنها پرسید »،چرا می خواهید که
او دوباره ازدواج کند؟» آنها در جواب گفتند »،بخاطر اینکه عروس فعلی ما
هوشیار نیست و از نگاه صحت هم مشکل دارد تمام وقت او مریض است».
پدرم به آنها گفت »،شما باید او به پیش داکتر ببرید .و می توانید همین حاال
از خانه من خارج شوید!»
با توجه به نگرش منفی کلی که در خصوص ازدواج متعدد در میان زنان ،
مردان ،افراد پیر و جوان وجود دارد ،این بخش چهار دلیل عمده اولیه را که
از طریق پاسخ دهنده گان این تحقیق در ارتباط به اینکه مردان چرا برای بار
دوم ،سوم و چهارم ازدواج می کنند ،ارائه می کند:
•همسر فعلی مرد هیچ فرزندی یا هیچ پسری ندارد؛
•فردی از قوم مرد از دنیا رفته و این مرد متاهل یا دارای نامزد در خانواده
با بیوه فرد متوفی ازدواج می کند؛
•مرد یا فامیل وی از همسر اول ناراضی هستند ( به خصوص در مواردی
که مرد احساس می کند ازدواج اولیه وی بصورت اجباری صورت گرفته
است)؛ و
•مشکالت بوجود آمده در دوران نامزدی با همسر اول و تاخیر
قابل مالحظه ای که در انجام آن ازدواج صورت گرفته است منجر به این
می شود که مرد قبل از ازدواج با نامزد اولش ،همسر دیگری اتخاذ نماید.
پاسخ دهنده گان این تحقیق مثالهایی از مواردی را که در آنها ثروت یک
مرد انگیزه ازدواج دومش شده باشد ارائه نکردند .بلکه ،مسئله ثروت توسط
تعداد کمی از پاسخ دهنده گان (زن و مرد) به عنوان موضوعی بیان گردید
که ممکن است مرد را قادر سازد تا با همسرانش به صورت مساویانه رفتار
نماید و توانایی مالی وی در فراهم
نمودن مکان زنده گی جداگانه
با در نظر داشت این مطلب ،در خصوص
عواقب زیان آور ازدواج یک مرد با بیش
برای هر کدام از همسرانش ،از
از یک زن بر روی خانواده ها ،آگاهی در
بروز نزاع جلوگیری نماید .با این
سطح گسترده وجود دارد .داستانهای ارائه
وجود عده ای به این موضوع اشاره
شده در این قسمت مبین این مطلب است
نمودند که الزاما ثروت نمی تواند
که تبعیت از عرفهای فرهنگی و رفتار
های قابل پیش بینی جنسیتی ،منجر
تضمین کننده رفتار مساویانه با
به این می شود که افراد در ساختارهای
همسرانشان گردد و این موضوع
خانواده ای زنده گی کنند که قبل از ورود
را نمی توان به حیث دلیل موجه
به آنها ،از احتمال مشکل ساز بودن آنها
ای برای عرف ازدواجهای متعدد
آگاهی داشته اند.
دانست.
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سلسله نشریات موضوعی

تعدادی از داستانهای فامیلی ارائه شده اند که در آنها شیوه های شکل گیری
ازدواجهای متعدد نشان داده می شود .در این بخش روابط فامیلی ،بخصوص
روابط میان انباق ها توصیف می شوند و نتیجه ای که از این بخش بدست
آمده این است که با وجودیکه در اکثر موارد میان همسران نزاع و رقابت وجود
دارد ،در بعضی از موارد روابط بین آنها می تواند منبع مهمی از حمایت و
همکاری را تشکیل دهد.

 1,8دالیل ازدواج مجدد ناباروری
پاسخ دهنده گان این تحقیق با بحث و گفتگو در ارتباط به دالیل موجه وغیر
موجه وعواقب ازدواج های متعدد  ،به باور کلی رسیدند که اگر همسر فعلی
یک مرد برای او فرزندانی به دنیا نیاورد یا به درجه خفیفتر اگر فرزند پسری به
دنیا نیاورد ،مرد می تواند دوباره ازدواج نماید (.چوکات  6را مالحظه نمایید).
بعضی از پاسخ دهنده گان زن گفته اند که جنسیت طفل کار خداوند است بنا ًء
این مسئله به کلی غیر قابل قبول است که اگر زنی نتواند فرزند پسری به دنیا
آورد ،همسر وی می تواند دوباره ازدواج نماید.
چوکات  :6ازدواج مجدد به دلیل ناباروری
گرفتن همسر دوم در این وضعیت امری الزامی است[زمانی که همسر اول نتواند اوالدار
شود].
 زن جوان ،روستانشین در بامیاناز نظر من اگر در چنین زمانی مرد فرزندی نداشته باشد این کار خوبی است که دوباره
ازدواج کند .ولی در صورتی که مرد برای این کار دلیل خوبی نداشته باشد این کار خوبی
نیست.
 زن جوان ،روستانشین در ننگرهاربعضی از زنان نمی تواننداوالددار شوند و مرد مجبور است تا همسر دوم ،سوم یا چهارم
بگیرد .همانطور که همه ما می دانیم،اگر شما فرزندی نداشته باشید زنده گی آینده شما
بسیار مشکل خواهد بود ...پسران و دختران باید از والدین شان درسن پیری مراقبت
نمایند.
 -زن مسن ،روستا نشین در ننگرهار

پاسخ دهنده گان این تحقیق از این موضوع آگاهی داشتند که مشکل ناباروری
می تواند توسط مردان نیز ایجاد گردد ،اگر چه مردان این مسئله را به ندرت
می پذیرند و نظر مشترکی در این خصوص ندارند .در این رابطه زنی شهر
نشین در بامیان چنین توضیح می دهد:

مردان تقصیر خود را نمی بینند و تمام تقصیر ها را به گردن همسرانشان می
اندازند .مردانی در این منطقه هستند که عقیم هستند ،اما برای بار دوم ازدواج
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کرده اند .حاال آنها از هر دو همسرشان فرزندی ندارند و به همین خاطر زنده
گی هر دو همسرشان را خراب کرده اند ،اما آنها هرگز خود را مالمت نمی
کنند .همسایه ما دو همسر دارد ،و هیچ کدام از دو همسرش فرزندی ندارند .او
زنده گی هر دو همسرش را خراب کرده است.
یک مورد استثنایی در این خصوص بدست آمد که در آن مردی قبل از ازدواج
مجدد درمورد وضعیت باروری خود تحقیق نمود .هم مرد و هم همسرش
اولش تمایلی برای ازدواج مجدد وی نداشتند ،اما او در نهایت برای بار دوم
ازدواج نمود و به نظر وی اگرچه این کار برایش خوشایند نبود ،اما به گفته وی
مسئله ازدواج مجدد به دلیل ناباروری همسر امرغیر قابل اجتنابی می باشد.
مثالهای دیگری نیز توسط پاسخ دهنده گان این تحقیق که خود همسران
اول شوهرانشان بودند ،ارائه گردید که نشان می دهد آنها برای ازدواج مجدد
همسرانشان به علت نداشتن فرزند پافشاری و اصرار نموده اند .این مطالعه
موردی نشان می دهد که چطور یک همسر اول در صورت نداشتن فرزند
ممکن است در مورد ازدواج مجدد شوهرش به وی کمک نماید ،و همچنین
واضح می سازد که نیاز به داشتن فرزند در فامیل تا حدی ضروری تلقی می
شود که همسر اول حاضر است تا شوهرش را با زن دیگری شریک بسازد تا
بدین وسیله فرزندانی برای فامیل شان بیاورد.

مطالعه موردی :منطقه روستایی در کابل
عارف ،ماها جان و زری جان به همراه دو دختر مجردشان در منطقه ای
روستایی در کابل زنده گی می کنند ،دو دختر بزرگترشان متاهل هستند و
در همان قریه زنده گی می کنند ( نقشه فامیلی شماره  18را مالحظه کنید).
عارف خودش را بی کار توصیف می کند ،اما او بر روی زمین کوچکی که دارد
کشاورزی می کند و از این طریق معیشت فامیلش را تامین می سازد .این
خانواده چندین گاو دارند که از شیر آنها ماست تهیه می کنند و ماست ها را
به فروش می رسانند.
عارف سابق در اردو ملی بود و هنوز از دولت معاش تقاعدی می گیرد .او تا
حدی به مکتب رفته و باسواد می باشد .هر دو همسر وی بی سواد هستند اما
دخترانش به مکتب می روند.

عارف و ماه جان( دختر خاله عارف) در حدود  35سال پیش با هم ازدواج
نموده بودند که در آن هنگام عارف  20ساله و ماه جان در بین سنین  10تا
 15سالگی قرار داشت .مشابه به مثالهای که در بخش  4ارائه گردید ،انگیزه
فامیل عارف در به ازدواج درآوردن عارف با ماها جان ،به خاطر ضرورت یک
زن برای انجام مسوولیت های داخلی خانه بود .آنها به مدت هفت سال با هم
زنده گی کرده بودند و در این مدت ماها جان صاحب فرزندی نشد و این زمانی
بود که عارف تصمیم گرفت تا دوباره ازدواج نماید .عارف به جای اینکه مالمت
ناباروری را بر دوش همسرش بگذارد ،همانطور که خودش توضیح می دهد،
قبل از گرفتن همسر دوم در این زمنیه جویای مشوره طبی شد:

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

من تا سالهای زیادی فرزندی نداشتم .بعد به پیش داکتر رفتم چونکه فکر
می کردم اگر مشکل از من باشد نه از همسرم نباید دوباره ازدواج کنم .من به
پیش چندین داکتر رفتم و نتایج نشان دادند که همسرم مشکل ناباروری دارد،
بناء من برای بار دوم ازدواج کردم.
خاله ماه جان به پیش او آمد و دخترش با نام زری جان را به عنوان همسر دوم
برای عارف پیشنهاد نمود .عارف و ماه جان بر این عقیده بودند که در صورت
ازدواج عارف با دختر خاله ماه جان ،احتمال نزاع و جنگ در بین دو همسرش
کم خواهد بود و به همین خاطر ازدواج مورد توافق هر دوی آنها بود .اما زری
جان نمی خواست با مردی ازدواج کند که یک همسر دارد و به خصوص نمی
خواست یک شوهر را با دختر خاله اش به صورت مشترک داشته باشد:

من بسیار گریه کردم و برای مدت چند روز نان نمی خوردم اما کسی به حرف
من گوش نمی داد ...من نمی خواستم که با همسر دختر خاله ام ازدواج کنم
و انباق او شوم.
قبل از ازدواج دوم عارف و ماه جان گفتند که در ازدواج ( زنده گی) آنها
خشونتی وجود نداشت .اما ،مدت کمی بعد از ازدواج دوم ،عارف با هر دو
همسرش با خشونت رفتار می کرد .عامل تسریع کننده این خشونت خشم
عارف به خاطر این بود که معلوم گردید زری جان صحتمند نبوده و احتماال
از بیماری های مورقه و تبرکلوز رنج می برده است .همچنان واضح گردید که
وی مشکالت روانی نیز دارد .عارف ماه جان را به خاطر اطالع ندادن او از
مشکالت صحی دختر خاله اش قبل از ازدواجش با او ،متهم می کند.
هم ماه جان و هم عارف از اینکه عارف مجبور بود به خاطر نداشتن فرزند
دوباره ازدواج کند ،ابراز پشیمانی می کنند .عارف می گوید که هر دو ازدواجش
بسیار ناامید کننده بود زیرا در ارتباط به هر کدام از این ازدواج ها گزینه انتخاب
کمی در اختیار داشته است.

من از هر دو ازدواجم راضی نبودم .ازدواج دوم یک فریب کاری بود؛ همسر
دوم من بیمار بود .همسر اولم به اجبار به من داده شده بود .من بسیار جوان
بودم و به خاطر اینکه کسی را در خانه نداشتیم پدرم تصمیم به ازدواج من
گرفت و من قبول کردم ...من برای ازدواج آمادگی نداشتم اما مجبور بودم با
آن موافقت کنم.
در سه سال اول ازدواجشان ،زری جان حامله نشد و خشونت عارف نسبت به
هر دو همسرش افزایش یافت .عارف ماه جان را به خاطر این وضع مالمت
می کرد ،چون زری جان دختر خاله او بود و او در ترتیب دادن این ازدواج نقش
عمده ای بازی کرده بود:
وقتی که همسر از کار به خانه بر می گشت ،او به اتاق من می آمد و من
به او می گفتم »،سالم ،چی حال داری؟» او بجای جواب به من با مشت
به پشتم می زد و می گفت « ،دهانت را بسته کن ،احمق .به خاطر تو من

فرزندی ندارم .تو دختر خاله ات را به عقد من درآوردی  .تو من را به عقد
دختر خاله ات که مانند تو است در آوردی ،و او هم برای من اوالد نمی
آورد ».او شروع به گریه می کرد و وقتی من شوهرم را در حالت گریه
می دیدم برایش بسیار متاسف می شدم.
 ماه جانهمچنین ماه جان اظهار نمود که آتش خشم عارف با شنیدن شایعات دیگران
شدیدتر می شد:

زمانی که ما از خانه بیرون می رفتیم ،مردم دربارۀ شوهر من صحبت می
کردند و می گفتند »،سنش را ببینید ،او پیر شده است و دو همسر هم دارد اما
فرزندی ندارد .من فکر می کنم که او مشکلی دارد و اوالدار نشدنش تقصیر
اوست» .زمانی که شوهرم به خانه می آمد بسیار عصبانی می شد و شروع به
لت و کوب من می نمود.
بعد از گذشت سه سال زری جان صاحب دختری شد و بعد از آن نیز دختر
دیگری را تولد نمود .با اوالدار شدن زری جان خشونت در خانه فروکش کرد.
در همان زمان بود که جنگ میان مجاهدین و دولت شوری سابق شدت
پیدا کرد و فامیل آنها به همراه خسر عارف ( که اکنون فوت نموده است) به
پاکستان فرار نمودند .عارف بالفاصله با خانواده اش افغانستان را ترک نکرد
و در افغانستان ماند و به همراه مجاهدین بر علیه روسها جنگید .ماهاجان می
گوید بعد از اینکه با تولد اولین دختر زری جان خشونت شوهرش کم شده بود،
شدت خشونت وی به وضعیتی که در اول بود برگشت:

ما به پاکستان رفتیم .بعد از آن انباقم به مدت هشت سال صاحب فرزندی نشد
و وضعیت زنده گی ما به همان وضعیتی که در اول زنده گی داشتیم ،برگشت.
منظور من اینست که شوهرم از دست هر دوی ما عصبانی بود چونکه فرزند
سومی به دنیا نیامده بود ...او به خاطر اینکه فرزند سوم نداشت شروع به لت
و کوب کردن ما نمود.
بعد از اینکه شوروی ها افغانستان را ترک گفتند و خانواده به قریه خود
بازگشتند ،زری جان صاحب دو دختر دیگر شد و خشونت عارف فروکش کرد.
زری جان می گوید در حالی که شوهرش هنوز به صورت لفظی به هر دو
همسرش فحاشی می کند ،اما دیگر با آنها خشونت فیزیکی ندارد.
واضح است که ماه جان نظر به زری جان از موقف بهتری در خانواده برخوردار
است .تیم تحقیقاتی دریافت که که ماه جان همیشه کاالهای بهتری نسبت
به کاالهای زری جان که عمدتا نامرتب به نظر می رسید ،به تن می کرد.
ماه جان در خصوص کارهای خانه نقش مهم تری داشت :او مسوول دارایی
های تولیدی خانواده است و می تواند آزادانه به بیرون و به میان جامعه محلی
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خود برود .او دلیل این مسئله را قسم ًا به این مسئله نسبت می دهد که وی در
این قریه رشد کرده است وهرکس در قریه او را می شناسد اما زری جان از
قریه دیگری به اینجا آمده است.
رابطه این دو زن به حیث دختران خاله مشخص است ،و ماه جان با زری جان
به حیث خواهر بزرگتر او رفتار می کند نه به حیث یک انباق .ماه جان به او
می گوید که چطور رفتار کند و همان طور که در این مثال توضیح می دهد،
سعی می کند تا او را از خشونت عارف محافظت نماید:
یک شب انباقم دسترخوان را آورد و آنرا با عصبانیت در جلوی همسرم،
من و پسر کاکای شوهرم که به خانه ما بود ،انداخت .در آن وقت شوهرم
چیزی به او نگفت ،اما وقتی که همگی خوابیدند ،او بلند شد ،و یک چوب
کالن را برداشت ،زری را به اتاق دیگر برد و شروع به لت و کوب او نمود
و به او می گفت »،تو بعد از چندین سال حامله هم نمیشوی و این کارها
را در پیش روی پسرکاکایم انجام می دهی؟ من به خاطر تو شرمسار
هستم!» وقتی که من صدای گریه و فریاد زدن زری جان را شنیدم به
اتاق رفتم و سعی کردم جلو لت و کوب شوهرم را بگیرم و به گفتم»،
بس است و گرنه او می میرد!» وقتی که شوهرم من را دید ،زری را رها
کرد و به شدت شروع به لت و کوب کردن من نمود و به من میگفت»،
به خاطر تو من یک چنین همسری دارم!»
ماه جانماه جان معتقد است که زری جان بسیار کم پشتیبان اوست و برای دفاع از او
در مقابل خشونت عارف کوشش نمی کند .وی تا حدی زری جان را عامل این
خشونت می داند زیرا خشونت عارف زمانی آغاز شد که عارف به همرای زری
جان ازدواج کرد .متاسفانه تیم تحقیق نتوانست با زری جان بدون حضور ماه
جان صحبت نماید تا شرح حال قضایا را از دهان وی نیز به ثبت برسانند .این
حقیقت که تیم نتوانست با زری جان مصاحبه کند نشان دهنده از میزان توازن
قدرت در رابطه آنهاست که در این رابطه ماها جان قدرت کنترل کننده می
باشد .عالرغم این نابرابری ها میان ماها جان و زری جان ،نزاع کمی بین آنها
وجود دارد و عارف این موضوع را تصدیق می کند که رابطه بین همسرانش
مشابه به دیگر انباق ها نیست:

آنها مانند دیگر انباق ها نیستند ،همان طور که می دانیم انباق ها با یکدیگر
دشمن هستند.
در این وضعیت ازدواجهای متعدد می توان یک الگویی از خشونت را مالحظه
نمود که این الگو با ورود زری جان به ازدواج آغاز شده است.نه عارف ،نه ماه
جان و نه زری جان راضی به انجام این ازدواج نبودند ،اما هم عارف و هم
ماهاجان به خاطر اینکه صاحب فرزندی نبودند در پیدا نمودن همسر دوم
برای عارف ،احساس مکلفیت می کردند .تنها نقش زری جان در خانواده به
دنیا آوردن فرزند بود و هدف عارف از ازدواج با وی صرف همین موضوع بود.
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زمانی که زری جان تا مدتی حامله نمی شود ،نا امیدی عارف از آن وضعیت
مشهود بود که منجر به اعمال خشونت از طرف باالی هر دو همسرش گردید.
نقش زری در به دنیا آورنده فرزند با دو شیوه دیگر تایید می شود :اول اینکه،
عارف می پذیرد که وی ماه جان را بیشتر از زری جان دوست دارد؛ و دوم
اینکه ،فرزندان در خانواده فرزندان ،نه تنها فرزندان عارف و زری جان تلقی
میشوند بلکه ماه جان نیز احساس مالکیت آنها را می نماید .در حقیقت ،ماه
جان فرزندان را ،فرزندان خود می داند و می گوید که او آنها را بیشتر از زری
جان دوست دارد.

چوکات  :7نظریات مردان در رابطه ازدواج آنها با زنان بیوه
اقوامشان
وقتی یک برادر می میرد و همسرش بیوه می شود ،برادر دیگر را که خود دارای همسر
است ،مجبور می کنند تا با بیوه برادرش ازدواج نماید ،زیرا در فرهنگ ما اگر این مرد با
وی ازدواج نکند ،جای خجالت خواهد بود .یک پشتون اجازه نمی دهد که همسر برادرش
با فرد دیگری ازدواج کند.
 مرد میان سال ،شهر نشین درننگرهار

				

در ابتدا من نمی خواستم تا دو همسر داشته باشم .یکی برادرانم که با من زنده گی می
کرد از دنیا رفت و همسر او به مدت پنج سال پیش ما باقی ماند .هیچ کدام از اقوامش
برای ازدواج با او نیامدند ،به همین خاطر من با او ازدواج کردم .برای ما یک شرم بزرگ
است اگر فرد بیگانه بیاید و با همسر برادرمان ازدواج کند ،در این صورت ازدواج نکردن
شخص با همسر برادرم ،این شرم را با خود به گور می برد .من مجبور بودم که با او
ازدواج کنم.
					
نشین در بامیان

-مرد میان سال ،شهر

من نمی خواستم دوباره ازدواج کنم ...برای یک زن بسیار مشکل است که برای بار دوم
برادر شوهر خود ازدواج نماید ،در وقتی که شوهرش زنده است ،برادر شوهر همانند یک
برادر با او رفتار می کند .و وقتی که شوهرش از دنیا می رود ،زن مجبور است با کسی
ازدواج کند که با او به حیث برادر بوده است .اما من با او به خاطر فرزندانم ازدواج کردم.
اگر من با او ازدواج نکرده بودم ،خشویم فرزندانم را از من می گرفت و من را از خانه
بیرون می انداخت.
-خانم میان سال ،شهر نشین در کابل

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

 2,8دالیل ازدواجهای متعدد " حفاظت" یک بیوه از
طریق ازدواج
یکی از رایج ترین دالیل برای بیش از یک زن داشتن مردان ،مکلفیت آنها در
ازدواج با یک بیوه برجای مانده از یک عضو مرد فامیلشان می باشد .دراکثر
این نمونه ها ،زنان شوهرهایشان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ
از دست داده اند .تعداد بیوه ها به خصوص در والیت بامیان بسیار باال بود.
همانطور که مطالعه موردی ذیل نشان می دهد ،مشابه با موارد ازدواج با همسر
دوم به دالیل ناباروری ،ازدواج با یک زن بیوه در خانواده ،هم برای زن و هم
برای مرد شامل در این ازدواج ،نیز امری اجتناب ناپذیری تلقی می گردد .نقل
قولها در چوکات  7واضح می سازد که در چهار والیت تحت مطالعه ،ازدواج
یک زن بیوه با کسی بیرون از فامیل شوهرش ،امر شرم آوری تلقی می گردد،
و برای این کار گزینه انتخابی کمی دارند زیرا در صورتی که آنها دوباره با
فردی از اعضای فامیل شوهرشان ازدواج نکنند ،ممکن است قدرت سرپرستی
از فرزندان شان را از دست بدهند.
موضوع ازدواج مهری با برادر شوهرش ( که فامیل آنها در بخش  4و نقشه
فامیلی شماره  11معرفی گردید) نشان می دهد که بعضی از وقت ها مردان
چاره دیگری جز ازدواج با همسر برادرشان ندارند ،همانطور که وضعیت های
ارائه شده در بخش  5نشان می دهند ،اینگونه ازدواجهای « اجباری» مردان
می تواند در آینده منجر به بروز خشونت های در فامیل گردد .این بخش
همچنان واضح می سازد که ،وضعیت های که در آنها ازدواج های متعدد اتفاق
می افتد می تواند نه تنها بر روابط بین مرد و همسرانش  ،بلکه بر روی روابط
بین دو همسرش نیز تاثیر بگذارد .وقتی مهری با ریاض ازدواج کرد هیچ یک
از زنان راضی نبودند تا قربانی ازدواجهای متعدد گردند ،با وجود این دو زن
احساس می کردند که گزینه انتخابی دیگری در این خصوص برایشان وجود
ندارد .مهری که اکنون در حدود  35سال دارد ،ازدواج اولش در خردسالی با
جلیل صورت گرفت .بعد از یک سال او صاحب اولین فرزندش که یک دختر
بود ،گردید .و سه سال بعد فرزند پسرش را به دنیا آورد .مدتی بعد از آن جلیل
که در اردو بود کشته شد .مهری می گوید ازدواجش با جلیل بسیار برایش
خوشایند بود .بعد از اینکه شوهرش کشته شد ،مهری در حدود سه سال بیوه
بود تا اینکه پدرش بر این موضوع پافشاری داشت که یکی از برادران شوهرش
باید با وی ازدواج کند .تصمیم بر این شد که برادر شوهر او ریاض با او ازدواج
نماید .ریاض میلی به انجام این ازدواج نداشت ،وی دراین خصوص این چنین
توضیح می دهد:
من بسیار ناراحت بودم به خاطر اینکه من نمی خواستم با همسر برادرم ازدواج
کنم او همسر برادرم من بود و من می گفتم »،من چطور می توانم با همسر
برادرم ازدواج کنم؟» فکرم قبول نمی کرد که همسر برادرم ،همسر من خواهد
شد .از طرف دیگر ،ما به یک بیوه نمی توانیم بگویم که خانه را ترک کند و ما
اجازه هم نمی دهیم که بیوه ما با شخصی دیگر ازدواج نماید .من بنابر دالیل
فرهنگی مجبور شدم با او ازدواج کنم .ناخرسندی ریاض برای ازدواج به گونه
ای پیچیده بود ،زیرا او قبال با دختر خاله اش به نام شریفه نامزد بود اما وی

تمایلی به ازدواج با او را نداشت .شریفه نیز با شنیدن این خبرکه همسر آینده
اش قبل از ازدواج با او ،با کسی دیگر ازدواج خواهد نمود ،از نگاه روحی بسیار
تخریب شد ،و چنین توضیح می دهد:
من بسیار گریه کردم و وضعیتم بسیار خراب بود زیرا من فکر نمی کردم که او
با همسر برادرش ازدواج کند .در تمام این مدت من فکر می کردم که »،آینده
من با فرزندانم به چه شکل خواهد بود» ،به خاطر اینکه زنده گی کردن با
زن دیگری بسیار مشکل بود .باید بگویم که یک زن می تواند تمام چیزش را
بدهد و هر چیزی را با یک زن دیگر شریک بسازد ،اما نمی تواند همسرش را
به زنی دیگر شریک بسازد .من در تمام آن مدت به خودکشی فکر می کردم.
پدر و برادران شریفه نیز آشفته بودند و کشمکش های میان دو فامیل به میان
آمد .خانواده شریفه می خواستند تا مسئله نامزدی را فسخ کنند اما شریفه آنها
را متقاعد ساخت تا این کار را نکنند ،او به آنها گفت:

او اولین و آخرین شوهر من است و من یک افغان هستم؛ برای من شرم است
تا نامزدی خود را فسخ کنم.
مدت کمی بعد از ازدواج مهری رژیم نجیب اهلل سقوط نمود و این فامیل به
خاطر وضعیت متشنج اوضاع ،به کشور پاکستان گریختند و در آنجا تا سال
 1382اقامت نمودند .تصمیم به ازدواج ریاض و شریفه چهار سال بعد از ازدواج
مهری ،گرفته شد.
 11سال است که ریاض و شریفه با هم زن و شوهر هستند .ریاض و هر دو
همسرش در یک حویلی بزرگ مشترک ًا با مادر و برادرش زنده گی می کنند.
مهری برای خودش ،دخترش (که از ازدواج اولش می باشد) ،و هفت فرزند
دیگریش که ثمره ازدواج با ریاض می باشند ،یک اتاق مجزا دارد .ریاض و
شریفه در یک اتاق دیگر از حویلی به همرای پنج فرزندشان زنده گی می
کنند .مادر ریاض و یک برادر و همسر برادرش ،و همچنین پسر مهری که
ثمره ازدواج با همسر اولش بود نیز در همان حویلی زنده گی می کنند ،اما
مکانی مجزا برای زنده گی خود در حویلی دارند .همانند بسیاری از خانواده ها
در جالل آباد ،آنها نیز فقیر هستند .ریاض به حیث نگهبان شب کار می کند
و روزها اگر کاری وجود داشته باشد به صورت روز مزد کارگری می کند .یک
برادر وی که در آن حویلی زنده گی می کند در اردو ملی می باشد .کالنترین
پسر مهری به حیث شاگرد خیاط مشغول به کار است و مهری به طور پراگنده
از راه دوختن لحاف در آمد کسب می کند.
ریاض ادعا دارد که او کوشش می کند تا به هر دو همسرش به عین مقدار پول
بدهد ،اما علیرغم این ادعای ریاض ،مهری می گوید که شوهرش به او می
گوید شریفه همسر واقعی او است و او فقط به خاطر اینکه مجبور بوده است با
مهری ازدواج نموده است .در حالی که مهری ازدواج خود با ریاض را تشریح
می کند ،تصویری از شوهر اولش را به تیم تحقیق نشان می دهد و می گوید
که تمام مشکالت او با مرد شوهرش شروع شده است و این مشکالت تا زمان
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فرا رسیدن مرگش ادامه خواهد یافت.
رابطه بین شریفه و مهری خوب نیست :با وجود اینکه آنها در یک حویلی زنده
گی می کنند ،اما با همدیگر صحبت نمی کنند .شریفه معتقد است که مهری
فرزند او را که یک پسر سه ماه بود ،کشته است .او داستان را اینطور شرح می
دهد که یک روز او رفته بود تا ظرفها را بشوید و پسرش را تنها در اتاقش رها
کرده بود .وقتی که به اتاقش برگشت مشاهده کرد که خون از گوشها و بینی
طفل بیرون می آید .خانواده طفل را به پیش داکتر بردند و داکتر به آنها گفت
کسی بر روی بطن و گردن طفل فشار آورده و او را به قتل رسانیده است.
شریفه می گوید مهری اتهام قتل فرزندش را پذیرفته است و در این خصوص
هیچ احساس تاسف هم نمی کند و ادعا می کند که او این کار را به این دلیل
انجام داده بود که شریفه پسرش را قبل از او به دنیا آورده بود .شریفه همچنین
توضیح می دهد که به همین خاطر است که ریاض با او با خشونت رفتار می
کند ،وی داستانی را شرح می دهد که در آن احساس خودش را نسبت به لت
و کوب شدن مهری توسط ریاض شرح می دهد:

در آن روز شوهرم همرای مهری جنگ می کرد وبه او می گفت »،چرا این
کار را کردی؟ پسرم بسیار خرد بود و تو او را کشتی! ممکن است تو همرای
همسرم دشمنی داشته باشی ،اما پسر من به تو کدام حرف بدی نزده بود ».او
از دست مهری بسیار عصبانی بود و چوب بزرگی را برداشته و شروع به لت و
کوب او در اتاق نمود و با چوب به پاها و شانه های او می زد ،بعدا خشویم جلو
او را گرفت .من بسیار قلب مهربان دارم زیرا وقتی که شوهرم او را لت می
کرد من در اتاقم بودم و می توانستم صدای گریه و ناله او را بشنوم ،و بسیار
غمگین شدم به خاطر اینکه او یک مادر است و در آن وقت فرزندانش بسیار
گریه و زاری می کردند .من تصمیم گرفتم که برم و جلوی او را بگیرم اما
خشویم قبل از من آنجا رسیده بود و جلوی او را گرفت.
به دالیل محرمانه ،تیم تحقیق نتوانست تا صحت داستان شریفه را در خصوص
مرگ پسرش را در میان دیگر اعضای فامیل بررسی کند؛ به هر حال حس
رقابت و حسادت در میان این دو زن تا آن حد زیاد است که ،یکی از این زنان
که فرزند دیگری را کشته است ،تمایل دارد تا زن دیگر را متهم به کشتن
طفل نماید .ریاض در ارتباط به مشکالت موجود بین همسرانش صحبت نمی
کند ،با این حال ،او این موضوع را می پذیرد که چنانچه آنها نصیحت های
او را گوش نکنند یا کوشش کنند به او بگویند که چه کاری را انجام دهد ،او
آنها را لت می کند.
واضح است که نه ریاض ،نه مهری و نه شریفه از این ازدواج های متعدد
رضایت نداشتند اما به خاطر رسم و رواجهای فرهنگی موجود ،برای انجام این
ازدواج احساس مجبوریت می کردند .آنها از آغاز این ازدواج می دانستند که
ازدواج ریاض با مهری وضعیت مخاطره انگیزی را در خانواده را بوجود آورده و
آن را تسریع خواهد نمود .برخالف مثال ماه جان و زری جان ،مهری و شریفه
تکیه گاه حمایتی یکدیگر نیستند ،اما با این وجود گاهی شریفه برای مهری
احساس تاسف می کند.
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در دیگر موارد مردان برخالف ریاض  ،ازدواج با همسر برادرشان راضی بودند؛
به عنوان مثال نوروز بای ( نقشه فامیلی شماره  ،)3که این خانواده در بخش
 4معرفی گردید ،از اینکه با همسر برادرش به نام مسعوده ازدواج کرده است
خوشحال است زیرا این ازدواج به معنای داشتن فرزندان بیشتری برای او می
باشد (.همسر فعلی وی صرف یک پسر برای او به دنیا آورده است) .مسعوده
می گوید که او راضی به ازدواج به برادر شوهرش نبود اما برای انجام این کار
احساس مجبوریت می کرده ،زیرا او می ترسید در صورت ازدواج نکردن با
برادر شوهرش ،خانواده شوهرش سرپرستی فرزندانش را از او بگیرند.
بیوه ای که با برادر همسرش ازدواج می کند و بدین طریق وارد یک ازدواج
های متعدد می شود در خانواده به ندرت صاحب همان موقعیتی می شود که
وی در ازدواج با شوهرش اول داشته است .در تعداد کمی از موارد ،این موضوع
نیز گزارش شده است که اعضای فامیل مرد متوفی فشار اندوه و خشم خود
را باالی بیوه او می اندازد ،نقل قول های ذیل این موضوع را نشان می دهد:
من همسرم دوم را لت نکرده ام ،اما همسر دومم را که بیوه برادرم است
را لت می کنم .وقتیکه برادرم از دنیا رفت من با همسر او ازدواج کردم.
وقتیکه برادرم از دنیا رفت ،من مصدوم شدم و در مزار توسط طالبان
توقیف شدم .هر وقت که من به خانه می آمدم ،برادرم به یادم می آمد
ومن او را لت می کردم.

-مرد میان سال ،شهر نشین در بامیان

عروسم به خاطر اینکه نمی خواست با رها کردن پسرش او را یتیم کند،
با او (پسرم) ازدواج نمود .من به او( پسرم) می گفتم « ،او را بگذار هر
جا که می خواهد برود »،اما او قبول کرد تا با پسر دیگرم صرف به خاطر
پسرش ازدواج کند ،هر زمان که من او را می بینم نسبت به پسرم که
از دنیا رفته احساس غم و اندوه می کنم و پشت او دق می شوم ...اما او
فرزندش را رها نمی کند ...هر روز و شب که من این زن را می بینم ،غم
از دست دادن آخرین پسرم برایم تازه می شود.

-زن مسن ،شهر نشین در بامیان

تمام زنان بیوه با برادر شوهر ازدواج نمی کنند که قبال دارای همسر است ،و
همچنین تمام این مردان بعد از ازدواج با همسر برادر خود ،همسر دیگری نمی
گیرند .بعالوه ،تعداد کم اما قابل مالحظه ای از زنان بیوه که جریان تحقیق
مورد مصاحبه قرار گرفتند ،توانسته اند تا از ازدواج با یک فرد دیگر از فامیل
شوهرشان خودداری کنند .به عنوان نمونه ،لطیفه که در ناحیه شهری بامیان
زنده گی می کند ،بعد از اینکه برای بار دوم بیوه شد ،با اینکه به شدت دچار
فقر مالی و درعین حال جوان بود ،توانسته است تا در کنار خانه والدینش خانه
ای برای خود بسازد و در آنجا با سه فرزند زنده گی کند ،در حالی که سه فرزند

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

دیگرش در داراالیتامی در نزدیکی محل زنده گی شان ،زنده گی می کنند.
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 3,8دالیل زادواج های متعدد ازدواج مجدد مردان به
منظور یک نوع دیگر از ازدواج
نمونه های بسیار کمی به دست آمد که در آنها یک مرد تنها به این دلیل که
وی یا خانواده اش از « همسر اولش رضایت خاطر نداشتند» ،اقدام به گرفتن
همسر دوم نموده است .مثال اول از یک منطقه روستایی در ننگرهار می باشد.
نعیم دارای دو همسر می باشد و همچنین با پدر و فرزندانش زنده گی می کند.
( نقشه فامیلی شماره  12را مالحظه نمایید) 50.او می گوید که عایدات او نسبت
به دیگران در سطح قریه ،متوسط می باشد ،او صاحب یک زمین  9جریبی می
باشد و به حیث معلم مکتب مشغول به کار است .او همچنین یک مال است.
وی دالیل اتخاذ همسر دومش را اینگونه توضیح می دهد:

او ًال ،هر زمانی که همسرس به خانه پدرش می رفت و چند شب آنجا می ماند،
ما همه گشنه می ماندیم چونکه نان خوردن در خانه ما نبود ،مادرم هم پیر بود
قادر نبود تا نان پخته کند .ثانی ًا ،همسر با مادرم و مادرم با همسرم مشاجره و
جنگ می کردند ،همسر اول من نمی خواست با مادرم زنده گی کند .به همین
خاطر مادرم به گفت که دوباره ازدواج کنم و من هم موافقت کردم.
انگیزه نعیم برای ازدواج مجددش تا حدی به خاطر داشتن یک زن برای انجام
کارهای داخل خانه بود .برخالف مثال عارف و ماه جان ،نعیم درباره ازدواج
دومش با همسر اولش گفتگویی انجام نداده بود ،و همسر اولش از این موضوع
زمانی مطلع گردید که شوهرش همسر دوم را به خانه آورد .همانند مثال ریاض
و مهری ،نزاع و درگیری در بین همسران نعیم بسیار زیاد است .مشکالت بین
این دو زن تا حدی افزایش یافت که نعیم مجبور شد دیواری را در بین حویلی
اش بسازد تا بدین وسیله هر کدام از زنان خانه جدا داشته باشند .نعیم می
گوید که حاال او وقتش را به طور مساویانه بین این دو خانه تقسیم می کند.
درهمین فامیل ،شفیق ( پسرخواهر ناسکه نعیم) که در بخش  5معرفی شد ،می
خواهد دوباره ازدواج کند ،اما ازدواج دوم او به خاطر عدم رضایت او از همسر
اولش نیست ،بلکه او تمایل دارد تا یک ازدواج» عاشقانه» داشته باشد که در
آن ازدواج ،او عروسش را به والدینش ترجیح می دهد و پدرش چنین می گوید:

حاال او به مادرش می گوید »،من عاشق یک دختر دیگر هستم و می خواهم
با او ازدواج کنم .چرا شما مرا وقتی که بسیار خردسال بودم به ازدواج در
آوردید؟»
مادر شفیق به شدت مخالف این تصمیم شفیق است .اوال ،او به همسر اول
 49این مثالها در گزارش تحقیقی اسمیت ،افسانه های چالشگرایانه ،بیشتر مورد بررسی قرار داده می شوند.
 50قابل ذکر است که نعیم در بین خانواده های مرکزی که مطالعات موردی فامیل ها در آنها صورت
می گرفت ،شامل نبود .به همین دلیل همسران وی مورد مصاحبه قرار نگرفتند و نقطه نظرات آنها در این
نقل قول بیان نشده است .اما زنان دیگر از اقوام آنها در ارتباط به ازدواج های نعیم گفتگو و بحث نمودند.

پسرش عالقه مند است و نمی خواهد که به وی آسیبی برسد و ثانیا ،او تمام
مشکالتی که برای برادر ناسکه اش نعیم ،به خاطر دو همسر داشتن او بوجود
آمده را دیده بود .تیم تحقیق با یک مورد مشابه در مناطق روستایی در کابل
مواجه شد :فرزانه و لقمان با هم دخترکاکا و پسر کاکا اند ،و در زمانی که
نوجوان بودند ،به ازدواج هم درآورده شدند .آنها در یک حویلی کالن شده
بودند ( نقشه فامیلی شماره  19را مالحظه نمایید) .مادر ناسکه فرزانه که حاال
خشو اوست ،مادر لقمان می باشد .هم فرزانه و هم لقمان بر ماهیت اجباری
ازدواج خود اذعان دارند .آنها صاحب پنج فرزند که در بین سنین  6تا  16ساله
هستند ،می باشند .مادر لقمان ،برادران ناسکه فرزانه و لقمان ،و دو همسر بیوه
برادرانش به همراه سه طفلشان نیز با آنها زنده گی می کنند .خانواده آنها
فقیر نیستند .آنها به اندازه کافی زمین برای کشت محصوالت کشاورزی مورد
نیاز خود را دارند .و مقداری از زمین خود را جهت کشت به کشاورزان اجاره
می دهند و مقداری از محصوالت بدست آمده را در بازار کابل به فروش می
رسانند .لقمان همچنین یک موتر دارد که آنرا به برای حمل و نقل مسافرین از
قریه به شهر کابل مورد استفاده قرار می دهد .او مکتب را تا صنف  6خوانده
است و برادرش اسد اهلل دوره لیسه را تکمیل نموده است .هیچ کدام از زنان
فامیل به مکتب نرفته اند و دختران فامیل صرف تا زمانی که خردسال هستند
می توانند به مکتب بروند و در مکتب قریه شامل گردند.
فرزانه با تیم تحقیق درباره احساسش در زمانی که پدرش تصمیم گرفت او را
به ازدواج پسر کاکایش در آورد اینچین گفت:

من نمی خواستم با لقمان ازدواج کنم به خاطر اینکه او پسر کاکایم بود و با هم
از زمانی که تولد شدیم در یک حویلی زنده گی کرده بودیم .من نمی خواهم
با کسی که همرایش کالن شده ام ،ازدواج کنم.
دلیلی دیگری که فرزانه نمی خواست با لقمان ازدواج کند این بود ،که مادر
ناسکه او که مادر لقمان بود ،در صورت ازدواج او با لقمان ،خشوی او می شد.
این زن زمانی که فرزانه خردسال بود ،با او بسیار بد رفتاری می کرد ،و فرزانه
همیشه آرزو می کرد که ازدواج او طوری باشد که زمینه فرار او را از این سوء
رفتار فراهم سازد .فرزانه توضیح داد که ازدواجش به چه شکل بوده و چطور
همسرش از یک زن دیگر خواستگاری کرده بود:
رابطه من با شوهرم خوب نیست زیرا هیچ کدام از ما نمی خواستیم با هم
ازدواج کنیم .حتی دو سال قبل ،قبل از اینکه شوهرم بیمار شود ،می خواست
که همسردوم داشته باشد ،او همسر برادرش را برای خواستگاری فرستاد...
زمانی که شوهرم به خانه بازگشت من با او دعوی کردم و از او پرسیدم که چرا
می خواهد دوباره ازدواج کند .شوهرم در جواب گفت »،ازدواج ما انتخاب من
نبود ،دوم اینکه من بسیار جوان بودم و ازمراسم ازدواجم و زنده گی مشترکمان
لذت نبرده ام ،من به خاطر جنگ نتوانستم که یک مراسم ازدواج خوب داشته
باشم ،به همین خاطر من می خواهم دوباره ازدواج کنم و از این چیزها لذت
ببرم.
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فرزانه توضیح می دهد که چطور وی نیز از شوهرش تالفی کرده و به او می
گوید که وی نیز عین موقف را نسبت به ازدواج با او دارد:

من به او گفتم ":من نیز همانند تو از ازدواجمان راضی نبودم .ما تازه ازدواج
کرده بودیم که به زیر زمینی رفیتم .51من هم محفل عروسی یا نامزدی را
ندیدم و هیچگونه تحفه ای از طرف فامیل ها دریافت نکردم .حاال که من از
این چیزها شکایت نمی کنم ،چرا تو می خواهی که دوباره ازدواج کنی؟
این مثالها نشان می دهند که چطور در بعضی موارد نارضایتی یک مرد یا
فامیل وی از زن فعلی مرد ،می تواند منجر به تمایل مرد برای ازدواج با زنی
دیگر گردد .در مثال اول ،نعیم و مادر وی از ازدواج اول وی ناراضی هستند،
زیرا همسرش مدام با خشویش دعوی و کشمکش دارد و هر وقت او به دیدن
پدرش می رود کسی در خانه باقی نماند تا کار های داخل خانه را انجام دهد.
دو مثال دگیر ،همان طور که در بخش  5مورد بررسی قرار گرفت ،به طور
مستقیم مربوط به عواقب ازدواج اجباری پسران می باشد .در هر دوی این
مثالها ،مردان احساسی می کنند که آنها بر خالف میلشان مجبور به ازدواج
نموده اند ،و فرصت این را پیدا نکردند تا یک ازدواج ایده آل آنطور که خود می
خواستند ،داشته باشند به همین دلیل هر دوی آنها تمایل به ازدواج دوبارند تا
این فرصت از دست رفته را تجربه کنند.

 4,8دالیل زادواج های متعدد ازدواج اول دچار تاخیر
می شود
اگر چه ازدواج های اول که دچار تاخیر می شوند دلیل رایجی در چگونگی
ازدواج های متعدد نیستند ،با این حال ارزش بحث و گفتگو را دارد زیرا این
بحث واضح می سازد که چطور افراد درگیر در این وضعیت ،احساس مکلفیت
می کنند تا ازعرف های فرهنگی ،و رفتار های مورد انتظار در توازن جنسیت
پیروی نمایند ،وهمچنین در یک ساختار خانواده ای زنده گی کنند که خود می
دانند ممکن است برایشان مشکل آفرین باشد.
عبدالصبور ( نقشه فامیلی شماره  ،)14که در بخش  5معرفی شد ،با مادر
پیرش ،دو همسرش به نام های رحیمه و صبرینه ،هفت دختر و چهار پسرش،
در والیت ننگرهار زنده گی می کند .او معیوب است و از دو مصدومیت ناشی
از دوران جنگ مجاهدین با دولت شوروی سابق ،رنج می برد ،و خانواده اش
نیز فقیر هستند .حویلی که آنها در آن زنده گی می کنند صرف دو اتاق دارد و
هر کدام از همسرانش با فرزندانشان در یک اتاق آن زنده گی می کنند .زمانی
که عبدالصبور بچه ای خردسال بود ،پدرش برای خود همسر دوم گرفت و او را
به شمول مادر و خواهران و برادرانش ترک گفت تا آنها خودشان زنده گیشان
را پیش ببرند .او و بردارانش در حالی که خردسال بودند به دنبال یافتن کار
 51فرزانه و لقمان مجبور شدند در شب محفل ازدواجشان به خاطر در امان ماندن از
حمالت بمباران ،در زیرزمینی مخفی شوند .در اثر این حمالت خواهر لقمان کشته شد.
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از خانه خارج شدند .علیرغم این موضوع او توانست تا حدی به مکتب برود
و درس بخواند .عبدالصبور تمام مشکالتی را که وی از آنها رنج می برد ،به
پدرش که همسر دوم برای خود گرفته بود ،ربط می دهد و از اینکه خودش
به این سرنوشت دچار شده ابراز تاسف می کند و اینچنین توضیح می دهد:

نمی توانم شرایط بدی را که در فامیل ما وجود داشت فراموش کنم .من قسم
خورده بودم که هیچ وقت دو همسر نگیرم زیرا من تمام مشاجره ها و دعوا ها
را در خانه خودمان دیده بودم و می دانستم که داشتن دو زن چقدر بد است،
اما متاسفانه اکنون خودم با این مشکل مواجه هستم ...من نمی خواستم که
دو همسر داشته باشم .برای من بسیار مشکل است تا برای آنها غذا تهیه کنم،
همانطور که می دانید من بسیار فقیر و معیوب هستم.
صبرینه همسر دوم عبدالصبور ،دختر مامای اوست .زمانی که هر دوی آنها
بسیار جوان بودند ،تصمیم گرفته شده بود که صبرینه در صورتی با عبدالصبور
ازدواج کند که خواهر او (عبدالصبور) با برادر صبرینه ازدواج کند .ازدواج خواهر
عبدالصبور بسیار زود صورت گرفت .اما ،به دلیل اینکه صبرینه و عبدالصبور
جوانتر بودند ،ازدواج آنها با تاخیر مواجه شد .زمانی که آنها به سن ازدواج
رسیدند ،جنگ مجاهدین آغار شد و خانواده صبرینه به پاکستان مهاجرت
کردند .پدر عبدالصبور به او به این خاطر که در پولیس خدمت می کرد ،به
کفر متهم می کرد و می گفت که او کمونیست است .به همین دلیل ،علیرغم
درخواست های مکرر از سوی مادر عبدالصبور ،خانواده صبرینه به مدت 14
سال اجازه ندادند که ازدواج آنها صورت بگیرد .عبدالصبور نمی خواست با کسی
دیگر ازدواج کند تا زمانی که خاله اش به او پیشنهاد کرد که دخترش رحیمه را
در بدل ازدواج خواهر عبدالصبور با پسرش ،به او خواهد داد .خانواده عبدالصبور
با این ازدواج ها موافقت نمودند و به این ترتیب رحیمه همسر عبدالصبور
شد .در همین زمان ،صبرینه از ازدواج با کسی دیگر اجتناب می کرد زیرا او
هنوز با عبدالصبور نامزد بود .وقتی که شوروی ها افغانستان را ترک کردند،
خانواده صبرینه به افغانستان بازگشتند و در آن زمان پدرش تصمیم گرفت که
دخترش را به ازدواج عبدالصبور در آورد .در آن زمان عبدالصبور میلی به ازدواج
با صبرینه نداشت زیرا وی دیگر صاحب همسری بود .فشار بسیارسنگینی از
طرف فامیل ها و برادران صبرینه مبنی بر توافق او برای ازدواجش با صبرینه،
باالی عبدالصبور اعمال گردید .رحیمه ،همسر اول او ،از این مسئله بسیار
آشفته بود اما احساس می کرد که راه دیگری برای آنها جز قبولی این موضوع
وجود ندارد ،این وضعیت را عبدالصبور اینچنین توصیف می کند:

رحیمه هیچ چیزی نگفت ،اما در حقیقت او بسیار ناراحت بود و من به او گفتم
که مجبورم با صبرینه ازدواج کنم .و سپس همسرم به من گفت که با صبرینه
ازدواج کنم.
عبدالصبور و همسرانش مدت  16است که با هم زنده گی می کنند ،و تمام
اعضای فامیل عبدالصبور می گویند که او با همسرانش به طور مساویانه رفتار
می کند ،اما با وجود این در خانواده او کشمکش های فراوانی وجود دارد .این
منازعه ها نه تنها شامل کشمکش های می شود که میان همسرانش وجود
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دارد  ،بلکه رفتار خشونت آمیز عبدالصبور با هر دو همسرش به خصوص زمانی
که دو همسرش با هم مجادله می کنند؛ یا زمانی که آنها با فرزندانشان به
خشونت رفتار می کنند ،نیز شامل این کشمکش های درون فامیل او می
شود 52.اینکه تا چه حد صبرینه و رحیمه از اینکه در ازدواج با یک مرد شامل
هستند ،ابراز تاسف می کنند به بهترین شکل در امیدهای آنها برای ازدواج
دخترانشان قابل درک می باشد:

من با خدایم عهد کردم که اگر حتی به قیمت جانم تمام شود ،هیچ گاه
نمی گذارم دخترم به حیث انباق به ازدواج کند .من می دانم که فقر هم
از جانب خداست ،من با اطمینان خاطر دخترم را به یک فرد فقیر می
دهم اما به یک مردی که همسر دارد نخواهم داد .اگر قرار باشد چنین
اتفاقی رخ دهد ،من ترجیح می دهم قبل از اینکه این ازدواج صورت
بگیرد ،دخترم را بکشم.
رحیمه		
اگر کسی یک زن دارد پس درست است .اگر کسی دو زن داشته باشد زنده
گی سه نفر تباه می شود ،زمانیکه من با شوهرم ازدواج نمودم رحیمه زیاد گریه
کرد ،و همچنان خودم...من می خواهم ازدواج دخترانم با مرد های مجرد شود،
او نباید زن دیگر داشته باشد.
-صبرینه

پشتوانه حمایتی را برای یکدیگر تشکیل می دهند .زنان دیگر با گذشت زمان
راههای را برای اینکه بتوانند با هم بصورت مساعدت وار زنده گی نمایند ،پیدا
کرده بودند .این وضع اغلب در زمانی که تفاوت سنی قابل توجه ای در میان
آنها وجود داشته باشد رو نما می گردد.
گل جان ،دولت بی بی و مرغلره ،که هر کدام به ترتیب همسران اول ،دوم
و سوم حاجی خرم می باشند که هر کدام به ترتیب  60ساله 48 ،ساله و 40
ساله هستند .حاجی گل به این دلیل که گل جان صاحب پسر نمی شد ،همسر
دومش را گرفت .دولت بی بی همسر دوم اونیز نابارور بود بنا ًء او با مرغلره
ازدواج کرد که در نتیجه این ازدواج صاحب چهار پسر و چهار دختر شد .در
عین حالی که بعضی مشکالت در میان این همسران وجود دارد ،اما بنا به گفته
خود آنها با هم خوب کنار می آیند  ،که این امر را می توان تا حدی به تفاوت
سنی میان آنها نسبت داد .گل جان نقش یک خانم بزرگ در خانه را دارد و به
صورت جدا زنده گی می کند و رابطه جنسی نیز با شوهرش ندارد .دولت بی بی
در حالی که به خاطر اینکه فرزندی نداشت و در ابتدا با ورود مرغلره به فامیل با
مشکالتی مواجه شده بود ،اکنون از وجود فرزندان مرغلره بسیار خرسند است
و وی را جهت رشد دادن آنها یاری می کند .رفاه اقتصادی نسبی خانواده ،که
از داشتن یک دکان بزرگ ،زمین و احشام نشات می گیرد ،و امکان داشتن
اتاقی جدا در حویلی را برای هر کدام از همسران فراهم می سازد ،بدون شک
عاملی بوده است که رابطه مساعدتی بین آنها را ممکن ساخته است .گل جان
توضیح می دهد که چگونه شرایط را طوری تنظیم کرده اند که منازعه را در
فامیل به حداقل می رساند:

تمام کسانی که شامل این ازدواج بوده اند ،نمی خواستند تا در چنین ازدواج
شامل باشند ،اما برای وارد شدن به این شرایط ،احساس مجبوریت می کردند.
صبرینه احساس می کرد که مجبور است با مرد اولی که با او نامزد بود ازدواج
نماید ،اگر چه همسرش با کسی دیگر ازدواج کرده بود .عبدالصبور نیز زمانی
که ریش سفیدان و برادران صبرینه برای متقاعد نمودنش به پیش او آمدند،
قادر نبود تا زنی را که اول بار با او نامزد کرده بود ،رد نماید .رحیمه توانایی
مخالفت با ازدواجی که در حال شکل گرفتن بود را نداشت و در حالی که گزینه
انتخابی دیگر برای خود نمی دید ،پذیرفت که شوهرش با صبرینه ازدواج کند.

او دو شب را با من و دو شب را با دولت بی بی سپری می کرد ،اما زمانی که
با مرغلره ازدواج کرد من حق دو شب خود را به او دادم تا بدین ترتیب مرغلره
بتواند باردار شود .در ابتدا ،وقتی که مرغلره با او ازدواج کرد ما کمی مشکل
پیدا کردیم ،اما اکنون ما رابطه خوبی با هم داریم ...مخصوص ًا وقتی انسان
پیر می شود ...زمانی که مرغلره ازدواج کرد ،دولت بی بی شروع به دعوی در
خانه نمود؛ به طور مثال ،او می گفت من از مرغلره بزرگتر هستم چرا حاجی
صاحب به او پول می دهد ،و چرا مرغلره به ما که همسران بزرگتر در خانه
هستیم احترام نمی گذارد.

 5,8روابط میان انباق ها

مشابه به مورد ماه جان که از زری جان در برابر خشونت شوهرش محافظت
می کرد ،ازدواج عزیزه به حیث همسر پنچم یک مرد بلوچی ( که مردم او را
بلوچ صدا می کردند) یک مثالی دیگر از انباق های است که همدیگر را حمایت
و از خشونت شوهرشان یکدیگر را حفاظت می کنند ( نقشه فامیلی شماره 17
را مالحظه کنید) .موضوع ازدواج عزیزه در بخش  7به عنوان زن جوانی که
برای طویانه مجبور به ازدواج شده بود ،معرفی شد .بلوچ به صورت خاص یک
انسان سادیسم (به آزار جنسی می پردازد) می باشد که تالش می کند میان
همسرانش نزاع ایجاد کند و همچنین با آنها بسیار به خشونت رفتار می کند.
یک وقت او آنها را در حال چلم کشیدن دید و در جزای اینکار ،آنها را مجبور
ساخت تا به مدت یک ساعت بر روی یک پای خود ایستاده شوند .وقتی که
عزیزه پای خود را بر زمین می گذاشت ،او یک سیلی به صورت عزیزه می زد.

بدترین عواقب ازدواجهای متعدد که از طرف پاسخ دهنده گان به آن اشاره شد
و در عین حال معمولترین دلیل در خصوص نارضایتی از این عرف نیز شناخته
شده است ،منازعه بین دو زنی است که دارای همسرمشترک هستند .در اکثر
مثالهای دریافت شده در طول تحقیق به شمول مثالهای که در فوق تشریح
گردید ،منازعاتی بارز ،رقابتها و خشونت در میان انباق ها ،مشاهده شده است.
علیرغم این موضوع ،مثالهای نیز همانند مثال ماه جان و زری جان ،در یافت
گردید که در آنها دو زن که یک همسر مشترک دارند ،ثابت کرده اند که یک
 52گرایش عبدالصبور به تنبیه بدنی و خشونت علیه فرزندانش در اسمیت،
محبت؛ ترس و تربیت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
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او به طرف عزیزه کارد پرت کرده و بارها او را با کمربند لت کرده است .اما،
با وجود این وضعیت درخانه و تالش های بلوچ برای ایجاد دشمنی در میان
همسرانش ،عزیزه می گوید که دو همسر دیگر او (به استثنای همسر اولی وی)
همیشه کوشش کرده اند تا او را کمک و حمایت نمایند .عزیزه به خصوص
با یکی از انباق هایش رابطه خوبی دارد ،این زن به او کمک کرد تا به مرکز
کنترل حاملگی دسترسی پیدا کند ،و همیشه کوشش می کرد که بلوچ از این
موضوع مطلع نگردد ،این موضوع را عزیزه اینگونه توضیح می دهد:

او می دانست که من چه می کنم .منظورم جلوگیری از حاملگی است .او
خودش نیز این کار را می کرد .او هم نمی خواست که از شوهرمان فرزندی
داشته باشد .او بسیارذکی بود و به من کمک می کرد تا جلو حامله شدنم را
بگیرم و هر دوی ما دوا مصرف می کردیم .او با سواد بود و خانواده اش ،درست
همانند من ،او را که بسیار جوان بود جبراً به ازدواج درآورده بودند .شوهرامان
ما را به پیش داکتر فرستاد .وقتی که او از اتاق داکتر بیرون رفت ما به داکتر
گفتیم "،خواهش می کنیم به خاطر خدا ،به او چیزی نگویید .ما از او راضی
نیستیم و نمی خواهیم که از او فرزندی داشته باشیم ".او قول داد که به ما
کمک نماید .وقتی که شوهرم به اتاق برگشت ،داکتر به او گفت "،یکی از
همسران شما جوان است و به همین خاطر است که او حاال نمی تواند حامله
شود .همسر دیگر شما هم ناباور است و به هیچ وجه حامله شده نمی تواند".
اکنون عزیزه شوهرش را ترک کرده است ،و به کمک مادر و کاکاهایش
کوشش می کند تا او شوهرش را طالق دهد .با این وجود او از اینکه شوهرش
او را پیدا کند ،مدام در ترس و وحشت به سر می برد.

 6,8نتیجه گیری
این بخش نشان داد که برای مردان ،ازدواج با همسر دوم ،سوم و چهارم
وضعیتی نیست که آنها با تمایل به آن داخل شوند .به طور مشابه ،زنانی که
مردان با آنها ازدواج می کنند نیز تمایل به داخل شدن در ازدواجهای متعدد را
ندارند اما اجتناب از اینگونه ازدواج ها برایشان میسر نیست .ازدواج های متعدد
چیزی است که ،تحت شرایط خاص ،افراد برای ورود به آن احساس مکلفیت
می کنند تا بدین ترتیب از عرف های اجتماعی و توقعات رفتاری زنان و مردان
در فامیل متابعت نمایند .از دیدگاه زنان و مردان مخاطب در این تحقیق،
ازدواج های متعدد ،یک ساختار ناخوشایند فامیلی برای زنده گی می باشد .در
حالی که ازدواج های متعدد در اسالم جواز دارد ،در بین بحث متمرکز گروهی
و گفتگو های انفرادی ،برای اینگونه ازدواج ها ،شرط الزامی رفتار مساویانه در
بین همسران مورد تاکید قرار گرفت ،اگرچه مشکالتی ناشی از این گونه ازدواج
ها نیز مورد تصدیق همگان قرار گرفت.
با استفاده از این مطالعات موردی ،مثالهای فراهم آمد که شرایطی را که تحت
آنها زنان و مردان وارد ازدواج های متعدد می شوند ،نشان می دهد .اولین
دلیل از دالیل یعنی ناباروری و ازدواج زنان بیوه با مردان از فامیل شوهرشان،
هر دو به طور کلی ناخوشایند و درعین حال غیر قابل اجتناب تلقی می گردد.
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داشتن فرزند اصوال به دلیل اینکه آنها در دوران پیری از والدین شان پرستاری
و حمایت می کنند ،بسیار ضروری تلقی می شود ،و نیز ازدواج یک زن بیوه با
فردی خارج از فامیل شوهرش ،یک نوع شرمساری پنداشته می شود .بعالوه،
ازدواج یک زن بیوه در داخل فامیل به حیث راهی برای حفظ فرزندان بر جای
مانده از شوهر متوفی که ناگزیر باید مورد حمایت قرار گیرند ،تلقی میگردد.
زنان بیوه مجبورند به یک چنین ازدواجی تن دردهند در غیر اینصوت ممکن
است سرپرستی فرزندانشان از آنها گرفته و به فامیل شوهرش داده شود .دلیل
سوم برای ازدواج های متعدد ،عدم رضایت مردان از همسر یا همسران فعلی
خود می باشد ،که به طور کل این شکل از ازدواج های کمتر معمول بوده و
قابل قبول نمی باشد .چنانچه در بخش  5مورد بررسی قرار گرفت ،روابطی
بین این دلیل برای ازدواج با همسر دوم و ازدواج های اجباری پسران شناسایی
گردید .چهارمین دلیل که در خصوص ازدواج متعدد شناسایی شده است ،زمانی
است که ازدواج یک دوره نامزدی اول با تاخیرهمراه است وناچارا مرد با زن
دیگری ازدواج می کند ،اما در عین حال هنوز برای ازدواج با زنی که با او
نامزد بوده است ،احساس مکلفیت می نماید .در حالی که این حالت یک حالت
نادرشناسایی شد ،با این وجود از آنجای که یک مثال بارز دیگر از اینکه چطور
متابعت از رفتارهای مورد انتظار برای مردان و زنان می تواند منجر به عرف
ازدواج متعدد گردد ،می باشد ،مورد بحث قرار گرفت.
عامل اولی که گمان می رود در ازدواج های متعدد برای ساختار های فامیلی
زیان آور باشد ،منازعه ای است که این نوع ازدواج در خانواده ایجاد می کند،
که این منازعه نه تنها روی افراد بالغ فامیل بلکه روی فرزندان در فامیل نیز
تاثیر مخرب خواهد داشت .با وجود اینکه مطالعات موردی نشان داده است
که اغلب در میان انباق ها نزاع های شدیدی وجود دارد ،اما موارد استثنایی
نیز وجود دارد که در آنها انباق ها به خصوص در برای جلوگیری از خشونت
شوهرشان ،از یکدیگر حمایت می کنند .فکتور های معینی از قبیل ،شامل
بودن همسر اول در تصمیم گیری مرد برای ازدواج مجدد ،روابط قومی میان
همسران در یک ازدواج متعدد ،تفاوت سنی میان همسران و وضعیت مالی
خوب (که امکان زنده گی جداگانه برای همسران را فراهم می سازد) به عنوانی
عواملی شناخته شده اند که می توانند میزان نزاع های احتمالی را که در ازدواج
های متعدد به وجود می آید کاهش دهند ،و در عین حال میزان حمایت را در
میان انباق ها افزایش دهند.

تصاميم ،عاليق و تنوع :رسوم ازدواج در افغانستان

 .9نتیجه گیری ها و پیشنهادات
این گزارش تحقیقی روشهای تصمیم گیری در ارتباط به ازدواج ها و عرف
های های ازدواج در میان فامیل های افغان را مورد بررسی قرار داده است.
یافته های این تحقیق به شش بخش کلیدی تقسیم بندی می شوند:
•تنوع در پروسه های که جهت اتخاذ تصمیم برای ازدواج ها مورد استفاده
قرار می گیرند؛
•میزان انتخاب و اجبار در زمانی که تصمیم به ازدواج اتخاذ می شود؛
•تاثیر تبعیت ازعرف های فرهنگی بر روی ازدواج ها یا بر روی تصامیم
برای ازدواج ها؛
•انحراف میان تمایالت فردی و باورها از هنجار فرهنگی؛
•ارتباطات میان خشونت در فامیل ها و عرف های ازدواج؛ و
•آگاهی موجود درمیان اجتماعات محلی از عواقب منفی بعضی از عرف
های خاص ازدواج و عرف های ازدواجی که افراد (ذیدخل در ازدواج) را
در پروسه تصمیم گیری سهیم نمی سازند.
در جریان این تحقیق ،تنوع و تفاوت قابل مالحظه ای در نحوه اتخاذ تصامیم
برای ازدواج برای افراد بین یک فامیل نسبت به فامیل دیگر و همچنین ازدواج
خواهران و برادران در یک فامیل منفرد نظر به فامیل دیگر ،واضح گردید .با
موجودیت عوامل فراوانی که باالی نحوه تصمیم گیری برای ازدواج ها تاثیر
می گذارد ،عواقب منفی ای که اینگونه تصامیم به دنبال خواهند داشت،
غافلگیر کننده نیست .در بافت یک خانواده معین ،این صرف روابط بین نسلی
و جنسیتی نیست که تعیین می کند چه کسی شامل پروسه تصمیم گیری
ازدواج می باشد ،بلکه تجارب و خصوصیت فردی نیزعامل تعیین کننده در این
خصوص می باشد .یک سلسله از عوامل خارج از فامیل نیز از قبیل شرایط
اقتصادی و سیاسی شناخته شده است که بر پروسه تصمیم گیری باالی ازدواج
تاثیر می گذارند .در این تحقیق همچنین بیان گردید افرادی که از تاریخچه
ویژگیهای نفوسی مشابه ای برخوردار می باشند ،دیدگاه های متفاوتی در
خصوص شیوه مناسب برای تصمیم گیری ازدواج و نحوه انجام آنها را دارا
می باشند .با در نظر داشت متنوع بودن فکتور های که منجر می شود افراد
و فامیلها شیوه های خاصی را جهت اتخاذ تصمامیم برای ازدواج را انتخاب
نمایند ،نمی توان صرف خصوصیات جمعیتی مانند جای سکونت ( شهری و
روستایی) ،تحصیل و سطوح فقر را به طور کل به آنچه که باعث می شود افراد
تصامیم معینی را درارتباط به ازدواج ها در فامیل هایشان بگیرند ،مرتبط نمود.
درعوض ،اگر خواسته باشیم از نحوه اتخاذ تصامیم و جنبه های زیان آور آنها
آگاه شویم و بر اینگونه شیوه ها در افغانستان خط بطالن بکشیم ،به درک
عمیق تر و متفاوتی ضرورت است.

مفاهیم اجبار و انتخاب به طور برجسته ای در طی تحقیق نشان داده شدند.
همانطور که در بخش  4بحث گردید ،شیوه ای که درآن افراد وارد امر ازدواج
می شوند در راستای یک محدوده از اجبار و انتخاب قرار گرفته و عمل می
کند :در حالی که تعدادی از ازدواج ها در حد افراطی به انتهای این محدوده (
یا اجبار و یا انتخاب) منتهی می شوند ،بسیاری از ازدواج ها دارای هر دو عنصر
انتخاب و اجبار می باشند .بعضی از فرزندان ممکن است با یک ازدواج حتی
اگر زمان انجام آن برایشان قابل قبول نباشد ،به خاطر آزرده نساختن والدین
شان ،حتی در مواردی که تحت کدام فشار قرار نداشته باشند موافقت می کنند.
در مواردی دیگر ممکن است خانواده ها از رضایت فرزندان در خصوص ازدواج
جویا نشوند ،و نیز ممکن است فامیلها روش واضحی را جهت تشخیص اینکه
آیا فرزندانشان از پیشنهاد ازدواج با فرد مشخصی راضی هستند یا خیر ،پیدا
نکنند .سن یک عامل مهم تعیین کننده در توانایی یک فرد برای رضایت دادن
آزادانه و آگاهانه نسبت به یک ازدواج به شمار می آید ،بنا ًء همانطور که تمرکز
باالی سن واقعی ازدواج از اهمیت برخودار است ،در نظر گرفتن اینکه یک
ازدواج یا یک نامزدی در چه سنی انجام می شود نیز حائز اهمیت است .توقعات
یا انتظارات اجتماعی و فرهنگی منجر به این می شود که افراد در انجام یک
ازدواج احساس جبر نموده یا این احساس به آنها دست دهد که انتخاب آنها در
خصوص یک ازدواج محدود گردیده است .بخش  8این موضوع را مورد مطالعه
قرار داد که چطور توقعات اجتماعی و فرهنگی خاص و همچنین نگرانی های
عمده دیگر ،می تواند منجر به این شود که افراد اقدام به ازدواج های نمایند
که در صورت داشتن قدرت اختیار ،از انجام آنها جلوگیری می نمودند .به عنوان
مثال یک مرد در صورتی که همسر اولش نابارور باشد به امید اینکه صاحب
فرزندانی شود وارد یک ازدواج متعدد می شود ،و در این حالت همسر دوم یا
سوم برای خود اختیار می کند ،و یک زن بیوه به خاطر حمایت از فرزندانش
و جلوگیری از از دست دادن سرپرستی فرزندانش از طریق خانواده شوهرش،
مجبور می شود تا با برادر شوهر خود ازدواج نماید ،و یا اینکه مردی مجبور می
شود تا با همسر برادرش یا زن بیوه در فامیلش ازدواج نماید.
همانطور که مثالهای بخش  8نشان داد ،متابعت هنجار ها و توقعات اجتماعی،
منجر به آن می شود که افراد وارد ازدواج های گردند که خود از مشکل
آفرین بودن آنها در زنده گی آینده شان آگاهی دارند .با وجود این ،مشخص
شد که هنجار های اجتماعی و توقعات رفتار جنسیتی غیر قابل انعطاف نبوده
و بی پاسخ نمی مانند :واضح گردید که تمایالت فردی اشخاص در تضاد با
تفسیرهای است که آنها از ماهیت رسوم موجود فرهنگی برای ترتیب دهی
ازدواج ها ،دارند .طرز تفکرهای متفاوتی در میان اجتماعات محلی در خصوص
اینکه واقعا ماهیت رسوم فرهنگی موجود چیست ،به دست آمد .در حالی که
از یک طرف این انحراف از هنجار اجتماعی پذیرفته شده و تمایالت شخصی
ممکن است مبین این امر باشد که تغییر عرف فرهنگی کاریست دشوار ،از
طرف دیگر ثابت می سازد که شیوه های که از طرف افراد و اجتماعات محلی
اتخاذ می شوند راه را برای گفتگو باز گذاشته و تمایل برای ایجاد تغییر ،حداقل
در میان تعدادی از اعضای اجتماعات محلی ،وجود دارد .خصوصا در ارتباط به
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جویا شدن نظر فرزندان در خصوص شریک آینده زنده گیشان ،در طی سال
های اخیر ،شواهدی از تغییر قابل مالحظه ای در نحوه تصمیم گیری از طریق
سهیم ساختن افراد ذیل دخل در ازدوج بدست آمده است.

شود :اغلب مردان با سطوح متفاوتی از دارایی نیز می توانند در خصوص گرفتن
بیش از یک همسر ،ازسوی عرف های اجتماعی و فشارهای خانواده ای ،این
احساس مکلفیت و اجبار را داشته باشند.

دلیل عمده برای انحراف موجود میان هنجار فرهنگی و تمایالت فردی ،وجود
آگاهی روز افزون از عواقب زیان بار و پروسه های تصمیم گیری های است
که افراد ذیدخل در ازدوج ،در آنها سهیم نمی باشند .پاسخ دهنده گان در این
گزارش تحقیقی همچنین به ماهیت غیر اسالمی بعضی از این عرف ها و رفتار
ها اشاره نمودند .این موضوع به خصوص در بخش های  5و  7مورد تاکید
قرار گرفت .در این بخش ها نظرات افراد در خصوص شامل ساختن نظرات
فرزندان در نحوه تصمیم گیری مربوط به ازدواجها و شیوه های ازدواج های
بدیل و مبالغ طویانه برای ازدواج ،مورد بحث قرار گرفت .با وجود آگاهی های
موجود ،راه حل های بدیل برای از میان برداشتن عرف های رایج ناپسند و
گرفتن و پرداختن مبالغ طویانه بسیار نادر بود .بخش  6دالیل بیشتری را مبنی
بر احساس فشار نمودن والدین برای به ازدواج در آوردن فرزندانشان به گونه
ای که در اصل با آرزو های آنها برای ازدواج فرزندان شان در زمان مناسب
ازدواج آنها در ذهن می پروراندند ،مغایرت دارد.

 1,9یافته های کلیدی

بخش های  ،7 ،6 ،5 ،4و  8روابط میان شیوه اتخاذ تصامیم ازدواج و شیوه
های خاص استفاده شده در انجام ازدواج و خشونت های متعاقب آن را در
فامیل ها مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد .یک رابطه ای میان ازدواج
های اجباری پسران و تمایل برای خشونت در آنها نسبت به همسرانشان
مورد شناسایی قرار گرفت .به طور مشابه رابطه میان ازدواج های بدل و حلقه
همیشگی خشونت و سوء استفاده نسبت به زنانیکه با هم در یک ازدواج رد و
بدل شده اند ،شناسایی گردید .باید یاد آورشد که شیوه های معین ازدواج مانند
بدل زنان ،طویانه برای ازدواج و ازدواج زنان بیوه با افراد فامیل شوهرشان،
خود عالئمی از هنجار جنسیتی شایع در جامعه و بیانگر موقف بسیار پایین
زن در جامعه افغان می باشند .این هنجار ها به عنوان بخشی از یک سیستم
مخرب می باشند که تالش می کند به طور دائمی ،موقف اکثر زنان در میان
فامیل ها و در اجتماعات بزرگتر را در سطح پایین نگه دارد .علیرغم این آگاهی
از روابط بین عرف های ازدواج و خشونت در خانواده ها ،به خاطر سپردن این
مسئله امر مهمی است که ،ریشه عوامل بروز خشونت نسبت به زنان را می
توان در موقفی پایینی که به دختران و زنان در اجتماع افغان داده میشود،
جستجو و پیدا نمود.
بعضی از باورهای کلیشه یی در میان زنان و مردان مانند " زن بیوه( افغان)
آسیب پذیر" به چالش کشیده شده است :معلوم گردید که بعضی از زنان بانفوذ
و قدرتمند در خانواده ها زنان مسن بیوه می باشند .باورهای قبول شده دختران
بسیار جوان که به زور مجبور به ازدواج می شوند ،این باور افسانه ای را که
تنها دختران جوان قربانیان ازدواج های اجباری می باشند ،جاودانه می کند .در
حالی که در حقیقت پسران ،مردان و همچنان زنان مسن نیز این احساس جبر
را در خصوص ازدواج هایشان دارند .بعالوه ،این باور عامه که صرف مردان
ثروتمند شیوه چندین ازدواج را به پیش می گیرند نیز از دایره اعتبار خارج می
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نسل ،جنسیت ،موقف و ساختار خانواده ،تماما بر میزان صالحیت و
نفوذی که یک شخص در درون خانواده جهت تصمیم گیری می تواند
داشته باشد ،تاثیر گذار می باشد.
شیوه های اتخاذ تصامیمی که منجر به توافق در مورد ازدواج و یک
شیوه خاص جهت انجام ازدواج می گردد ،هر دو بر میزان خشونتی که
بعد از ورود زوجین به داخل فامیل گسترده تر رونما میگردد ،تاثیر گذار
می باشند.
اینکه که ازدواج ها با ماهیت “ اجباری” یا “غیر اجباری” توصیف می
گردند ،یک توصیفی ساده شده از نحوه انجام ازدواجها می باشد .هر دو
عنصر اجبار و انتخاب در شیوه اتخاذ تصمیم ازدواج ها وجود دارند.
در رابطه به مسئله اجبار و انتخاب – به خصوص مسئله انتخاب آگاهانه
در تصامیم مربوط به ازدواج ،توجه به سنی که در آن در خصوص ازدواج
فرزندان یا نامزد نمودن آنها مورد تصمیم گرفته وبه توافقی رسیده می
شود ،به همان اندازه سنی که در آن ازدواج به صورت واقعی انجام می
گیرد ،حائز اهمیت می باشد.
نه تنها زنان از هنجار های جنسیتی موجود در جامعه رنج می برند ،بلکه مردان
نیز در این رنجش شامل می باشند .در حالی که رنج بردن زنانی که قربانی
خشونت شوهرانشان می باشند را نمی توان تکذیب نمود ،مردانی که مجبور
می شوند تا در سن یا زمانی که مورد انتخاب آنها نیست یا با که تمایل به
ازدواج با او را ندارند ،ازدواج نمایند؛ سر انجام دچار ازدواج های بد فرجام،
توام با افسردگی و سرخوردگی می گردند .در راستای جلوگیری از خشونت در
ازدواج ها و فامیل ها ،تمرکز برروی سطوح اجبار و انتخابی که برای مردان و
زنان  ،درخصوص تصمیم گیری در مورد ازدواج خودشان وجود داشته است ،از
اهمیت خاصی برخوردار است.
اکثر افراد در اجتماعات محلی ای که این تحقیق در آنجاها انجام شد ،از
عواقب منفی شامل نساختن فرزندان در تصمیم گیری های مربوط به ازدواج
های آنها ،و همچنین از عواقب منفی اجبار پسران و دختران برای ازدواج بر
خالف میل آنها ،آگاهی دارند .آنها همچنین ازعواقب زیان بار ازدواج های بدل،
درخواست مبلغ طویانه و ازدواجهای متعدد آگاهی کامل دارند.
تعدادی زیادی از افراد بر این مسئله واقف هستند که بسیاری ازعرف های
فرهنگی آنها از قبیل شامل نساختن پسران و دختران در تصمیم گیری های
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مربوط به ازدواج خود آنها و بعضی از اشکال ازدواجهای متعدد ودرخواست
طویانه عروس ،مغایر با اصول اسالمی می باشند.

تبلیغات کمیسیون حقوق بشر و آقای کرزی بر این عرف ها تاثیر ندارد
و کافی نیست.

در این تحقیق اغلب نظریات و تمایالت فردی در تضاد با هنجار ها و شیوه
های فرهنگی موجود قرار داشت ،اشخاص اعم از زنان و مردان بر این باورند
که نظرات شخصی نظر به شیوه ها و هنجار موجود در اجتماعات محلی زنده
گی آنها ،سازنده تر ،ترقی خواه تر بوده و طرفدار تساوی حقوق زن و مرد می
باشند.

این تحقیق دریافت که مردم آماده به گفتگو درخصوص نحوه اتخاذ تصامیم
مربوط به ازدواج  ،و عواقب زیان بار شیوه های معینی از ازدواج ها ،می باشند.
سازمان های که در این رابطه فعالیت دارند باید فرصت های را در اختیار مردان
و زنان قرار دهند تا به بحث در خصوص این مسائل بپردازند .این شیوه ،به
اجتماعات محلی این امکان را می دهد که آنها خود راه های را بیابند که در
راستای نظریات شخصی و تمایالت افراد قرار داشته باشد ،نه هنجار و توقعات
فرهنگی که منجر گردیده است افراد زیادی برای موافقت با انجام ازدواج های
که خود از مشکل ساز بودن آنها آگاهی دارند احساس مجبوریت نمایند.

تفاوت ها میان نظریات شخصی و هنجار اجتماعی ،و آگاهی اجتماعات محلی
ازعواقب زیان بار هنجار های معین از ازدواج باالی مردان و زنان ،هر دو
برآمادگی برای ایجاد تغییراتی در شیوه های ازدواج در افغانستان داللت دارند.
در حقیقت ،در سالهای اخیر در نتیجه ثبات نسبی در کشور( حداقل در والیاتی
که این تحقیق در آنجا انجام شده است) ،گزارش داده شده است که بعضی از
تغییرات در نحوه تصمیم گیری برای ازدواج رو نما گردیده است ،که بر اساس
آن پروسه تصمیم گیری برای ازدواج در حال نزدیک شدن به گزینه “ انتخاب”
می باشد تا “ اجبار” ،که در این صورت میزان احتمال بروز منازعه و خشونت
را در فامیل ها تقلیل خواهد یافت.

 2,9راه های پیش رو
ضروریست تا گزارشات ،سیاست ها و پروگرام ها زنان را ازیکدیگر تفکیک
نمایند و میزان عظیم تنوع در موقف های فردی زنان در فامیل ها به رسمیت
شناخته شود .همچین از بین بردن باور های کلیشه یی در میان زنان منجمله
باور در مورد زن بیوه بیچاره ،از اهمیت برخوردار می باشد ،و این موضوع باید
پذیرفته شود که مردان نیز یک قشر بسیار متنوع می باشند.
فعالیت ها برای ارتقای سطح آگاهی ها باید به صورتی انجام گیرند که درآنها
از تکرار مسائلی که افراد خود از آنها آگاهی دارند اجتناب گردد ،و درعوض
به افراد آگاهی های درخصوص شیوه های موجود دیگر برای تصمیم گیری
و انجام ازدواج ها ،با در نظر داشت محدودیت های که فامیل ها و افراد با
آنها مواجه هستند ،داده شود .سازمان های که با شیوه های زیان بار ازدواج و
خشونت در فامیل ها مبارزه می کنند باید با اجتماعات محلی جهت یافتن راه
های اقتصادی و عملی قابل قبول برای انجام ازدواج ها و کاهش آسیب های
روحی و جسمی به مردان و زنان ،همکاری نمایند.

سازمان های که به هر شکلی در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان در
فامیل ها فعالیت دارند ،باید حداقل به همان نزدیکی که با زنان کار می کنند،
با مردان نیز کار نمایند.
توجه متوازنی باید به سنینی که در آنها در مورد ازدواج های افراد تصمیم
گیری می شود ،و سنینی که ازدواج آنها به صورت واقعی جامع عمل به خود
می گیرد ،صورت گیرد.
و در نهایت ،شواهدی از آغاز تغییرات جدیدی در اجتماعات محلی ای که این
تحقیق در آنجا ها صورت گرفته ،رونما گردیده که می توان این تغییرات مثبت
را به وجود ثبات نسبی اخیر در کشور نسبت داد .مهمترین راهی که می تواند
به این تغییرات تداوم ببخشد ،بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی می باشد ،و باید
برای اجتماعات محلی فضای را ایجاد نمود تا تمایالت و راه های مطلوبی را
که خود در مورد نحوه انجام ازدواج ها بدان رسیده ،را به صورت قانون درآورند،
وکارشان را در این راستا آغاز نمایند.

همانطور که نقل قول این مرد که درناحیه شهری والیت بامیان بیان می کند،
آوردن تغییردر جامعه تنها از طریق خود مردم و اجتماعات محلی امکان پذیر
است:
بعضی ازعرف ها و سنت ها ،اجتماع را در معرض خطر قرار می دهند.
ازدواج اجباری مخالف احکام اسالمی می باشد واین عرف باید فسخ
گردد .مردم خودشان باید بر علیه این عرف غیرمشروع تبلیغات کنند.
53

ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺘﺎﻫﻞ

>100

50
=
4

=

ﺳﺒﺰ /ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﮔﺎﻥ

ﺳﻦ ﺷﺨﺺ

ﺩﺧﺘﺮ /ﺯﻥ

ﻣﺮﺩ /ﺑﭽﻪ

=

=

2

=

ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ

ﻛﺎﺑﻞ

=

=

3

3

5

ﻃﻼﻕ ﺷﺪﻩ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ

=

ﺧﻂ ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ:
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺣﻮﻳﻠﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺪﺍ
ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ

70

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ
=

=

ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ :ﺑﻄﻮﺭ
ﺟﺰﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺣﻮﻳﻠﻲ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﺩ

=

=

ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

*ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

ﻣﺮﺩ /ﺑﭽﻪ ﻣﺘﻮﻓﻲ

2

ﺯﻥ /ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ

ﻧﻘﺸﻪ  :1ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﻻﻳﺖ ﻛﺎﺑﻞ -ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺲ ﺑﻲ ﺑﻲ
ﻭﺭﺩﻙ

ﻭﺭﺩﻙ

=

=

ﻛﺎﺑﻞ

ﻭﺭﺩﻙ

ﻭﺭﺩﻙ

=

=

=

=

=

ﺑﺪﻝ
40

=

ﺑﺲ ﺑﻲ ﺑﻲ

20

17

55
ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

13

10

19

=

=

ﺑﺪﻝ
ﻭﺭﺩﻙ

ﻭﺭﺩﻙ

3m

22

=

ﻧﻘﺸﻪ  :2ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ -ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻟﻄﻴﻔﻪ
=

=

=

=
=

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ
=

4

25

3x

3
ﺩﻭﻡ

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

=

=

=

=

=

2

ﻃﻼﻕ ﺷﺪﻩ

=

ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

=

ﻋﻠﯽ

=
=

ﻃﻼﻕ ﺷﺪﻩ
=
=

=

ﮐﺎﺑﻞ

3xﻗﺴﻤﺖ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ
ﺑﺪﻝ

ﺍﻳﺮﺍﻥ

45

=

32

=

=

24

ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮﻱ
ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻛﺎﻛﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺟﺪﺍ ﺷﺪ

ﻳﺘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻪ

=

=

20

ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

ﺣﺴﻦ

15

2

ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎ

=

17

24

2

4

3x

=

ﺍﻭﻝ

ﻟﻄﻴﻔﻪ

=

2

35

55

ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

60

=

ﺿﻴﺎ

ﻳﻮﻧﺲ

=

=

=

ﮔﻞ ﺑﺨﺖ

ﺳﺎﻏﺮ

=

=

=

=

=

=

ﻭﺭﺩک
=

35

30

50

50

=

ﮔﻞ ﻧﮕﺎﺭ

25

=

ﻋﻴﻦ ﺷﺨﺺ

8

ﺑﺪﻝ

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

ﻧﻘﺸﻪ  :3ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺮﺍﺕ -ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺎﻱ
ﺍﻭﻝ

ﺩﻭﻡ

=

=

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ

=

=
5

ﻧﻴﮏ ﺑﯽ
ﺑﯽ

3

ﻗﻨﺪی ﮔﻞ

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ

ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺎی

17

25

ﻧﺼﺮ ﺍﷲ

30

=

ﺍﻳﺮﺍﻥ
11
ﻣﻬﺘﺎﺏ

5
ﻧﺪﻳﻢ

3
ﻓﺮﻫﺎﺩ

=

10

=

8

X
2
=

23

25

19

=

2

2

=

ﻣﺴﻌﻮﺩﻩ

=

=

=

=

70

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ

ﻧﻘﺸﻪ  :4ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺴﻴﻪ
ﺟﻼﻝ ﺁﺑﺎﺩ

=

=

=
=

46

=
=

ﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺑﯽ

7 Children
X
3

X
5

X
3

X
2

X
5

70
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7

ﻟﻴﺪﺍ

=
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ﺣﻠﻴﻢ
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14

20

16

ﺷﻤﺴﻴﻪ

=

ﺟﻼﻝ ﺁﺑﺎﺩ

1st

ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﻳﻠﻲ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺍﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺴﻴﻪ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
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=
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=

=
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=

ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

2

ﺩﻭ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺳﻜﻪ ﻓﻮﺯﻳﻪ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻠﯽ

ﺯﻥ ﺩﻭﻡ
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ﻣﻮﻣﻨﻪ
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ﺯﻥ ﺍﻭﻟﯽ

=
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ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

=

ﻧﺎﺩﻳﻪ

=

ﻓﻮﺯﻳﻪ

2

3
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=

ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

2

=

=
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ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

ﺯﻥ ﺳﻮﻡ

=

ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﺎﮐﺎ

=
=

=

ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

=

ﺑﺪﻝ
ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

=
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=
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ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

=
=

5
ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

8
ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺯﻧﺪﻩ ﮔﯽ
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=
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ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ

=

=

=

=

=
ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺛﺮﻳﺎ

16

=

=

ﺳﮑﻴﻨﻪ

2

ﺗﺨﺎﺭ

ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻪ

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ

7

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ

9

ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﺮﺍﺕ
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ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ

=
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ﺳﻮﻡ

ﺍﻭﻝ

ﺩﻭﻡ

=

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی
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ﺁﺗﻴﮑﻪ

ﺟﻮﺍﺩ

=

ﺑﺨﺘﻮ

35

=

4

ﺣﻠﻴﻢ
5

2

11

2
ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ
2

=

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
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=
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=

ﺍﻳﺮﺍﻥ

3

2

ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺩﻭﻡ
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ﺍﻭﻝ

2

ﺍﻳﺮﺍﻥ
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ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﻓﺴﺦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ
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ﺳﻠﻴﻤﻪ
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ﺧﺎﻥ ﺁﻏﺎ
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ﻋﺎﺭﻑ
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5
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ﻋﺒﺪﻝ ﺛﻮﺍﺏ
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ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ

<70 = <65

=
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=
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=
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ﻣﻠﻜﻪ
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4
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ﻛﻨﺮ
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=

=
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ﻏﻼﻡ ﺍﺣﻤﺪ
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=
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=

ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ
ﺯﻭﺝ

6

ﻗﻴﻮﻡ
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=

=

2

2

ﺍﻭﻝ

=

ﺩﻭﻡ

=

=

=

=

ﻛﻨﺮ

=

=

2

2

=

=
5

ﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎﻥ

ﺳﺮﻭﺭﻭ
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ﻛﺎﻣﻠﻪ

ﻣﻼﻟﯽ

=
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=
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=
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=

ﺳﺮﻭﺭ
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=

=

=

ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ

ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ
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ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺍﺳﺖ

ﻛﻨﺮ

=
=
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=

=

=
ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ

12

3
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ﺯﻥ ﺩﻭﻡ

=
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ﺭﻳﺎﺽ
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=

=

ﺟﻠﻴﻞ

ﻣﻬﺮی
ﺯﻥ ﺍﻭﻝ
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ﺯﻟﻤﻲ

ﺳﺎﺣﺮﻩ

5
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ﻣﺎﺩﻳﻪ -ﺑﺎ ﺑﭽﻪ
ﻋﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺍﺳﺖ
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=

=
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ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

=

=

ﺍﻭﻝ
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ﺩﻭﻡ

=

3

ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
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ﺷﻔﻴﻘﻪ

ﺻﻨﻮﺑﺮ
=

3

=

=

44

=

ﻧﻌﻴﻢ
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=
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=
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=

=
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=

=
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=
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ﺷﻔﻴﻘﻪ
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ﻧﻮﺭﻳﻪ

=
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ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺮﺍﺕ
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=
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=

ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺮﺍﺕ
=
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ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ
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ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ
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ﺷﻤﻴﻢ ﮔﻞ
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=
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 x7ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺟﺪﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
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=

=
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=

35
ﺯﻥ ﺍﻭﻝ
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ﭘﺸﺎﻭﺭ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﻲ
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15

5
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سلسله نشریات موضوعی

نشریات جدید این اداره
سرطان ( 1388می )2009

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک :فرصت ها برای رشد زراعت افراد غریب ،لورین فلمنگ

سرطان ( 1388می )2009

پالیسی نامه :بهبود بخشیدن حسابدهی متقابل برای موثریت کمک ،ربیکا رابرتس

جوزا ( 1388می )2009

برخورد با کار اطفال در افغانستان ،امیندا سِ م

جوزا ( 1388می )2009

پالیسی سازی در انکشاف زراعتی و روستایی ،ادم پین

جوزا ( 1388می )2009

والیات عاری از کوکنار :اندازه گیری یا کدام هدف؟ دیوید منسفیلد

جوزا ( 1388می )2009

تحقیق و انکشاف برای تولیدات بهتر مالداری ،ایوان تامسن

جوزا ( 1388می )2009

میان انضباط و اختیارات :پالیسی های انتصاب پست های عالیرتبه در والیات ،مارتین ون بجلرت

ثور ( 1388اپریل )2009

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک :چالش ها و فرصت ها برای تقویت معیشت قانونی زراعت ،الن رو

ثور ( 1388اپریل )2009

بازپرسی نابرابری های آبیاری :سیستم های آبیاری در ولسوالی انجیل ،هرات ،شرینیواس چاکوکوال

ثور ( 1388اپریل )2009

آب ،تریاک و مالداری :یافته های ارزیابی سال اول مزرعه و خانواده ها ،الن رو

ثور ( 1388اپریل )2009

خبرنامه تحقیقات افغانستان ،شماره ( 21دری و پشتو)

ثور ( 1388اپریل )2009

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت محلی است ،کای ویگیریچ

ثور ( 1388اپریل )2009

منازعات زمین در افغانستان :ارتقای ظرفیت جهت رسیده گی به آسیب پذیری ،کولن دیچمپس و الن رو

ثور ( 1388اپریل )2009

عکس العمل ها در مورد توافقنامه پاریس و موثریت کمک در افغانستان ،ربیکا رابرتس

ثور ( 1388اپریل )2009

پالیسی سازی در زراعت و انکشاف روستایی در افغاستان ،ادم پین و سید محمد شاه

ثور ( 1388اپریل )2009

حسابدهی متقابل در افغانستان :ارتقای مشارکت ها در انکشاف کمک؟ مریکی دنیسین

ثور ( 1388اپریل )2009

دیدگاه تاریخی در مورد سیستم میراب :مطالعه موضوعی کانال جنگروک ،بغالن ،ونسنت توماس و مجیب احمد

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
جاده گلفروشی (نبش سرک )2
شهرنو ،کابل ،افغانستان
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