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 اشاره

های این شود اگر مخاطب این متن، کمبود وقت دارد دست کم دادهتوصیه می]

 سیری توسط نویسنده بر آنها اعمال نشدهتفتحقیق )فصل سوم( که هنوز هیج تحلیل و 

مصاحبه شوندگان است را مطالعه کند.  بندی موضوعی و خام  روایتاست و صرفا دسته

های مشابه قرار گیرد. قابل تواند مورد استفاده برای پژوهشها همچنین میاین داده

حوی که متن اصلی، تعداد محدودی از جمالت به ن ذکر است که در ترجمه فارسی از

 [م-آزاد شده است  ینوعی ترجمهبهباشد برای مخاطب فارسی بهتر قابل درک 

 

بازنشر و تکثیر و اشتراک این متن، برای همگان آزاد است و این ترجمه از متن ]

ای و یا هیچ فرد حقیقی و حقوقی انجام رسانه-اصلی انحصارا برای هیچ منبع خبری

تن، افزایش آگاهی و کمک به تقویت رویکرد ی این منگرفته است. هدف از ترجمه

 [ستنقادانه نسبت به وضعیت  جاری

 

های در درگاه ملی کشور سوئد برای انتشار پایان نامه] بندی موضوعیرده

 علوم اجتماعی :[دانشگاهی

 :ی اصلی متن به انگلیسیلینک به نسخه

1951-diva:ths:se:nbn://urn.kb.se/resolve?urn=urn:http 

  

 (University College Stockholmدانشگاه آموزش عالی استکهلم )

 2222مه ماه نامه کارشناسی ارشد، پروژه پایان تحصیالت، پایان

 

 هرهاد-استاد راهنما: دکتر اولف یوهانسون

 یستاستاد ممتحن: دکتر لینده لینکوو
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 چکیده
بر موضوع حجاب در سوئد متمرکز است. این مطالعه نشان  این پژوهش تجربی

دهد که زنان افغانستانی )مسلمان( مقیم سوئد، حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت می

شده از طریق مصاحبه با بیست آوریهای تجربی جمععالوه بر این، داده ؛دانندخود نمی

 با میانجی ساختاری اجتماعی و اجباریدهد که حجاب می افغانستانی مقیم سوئد نشان

رکت ش به زنان و خصوصاً از سوی بستگان مردشان تحمیل شده است. زنان افغانستانی

بستگان مرد برای اجبار زنان به بسیاری از کنند که فاش می کننده در این پژوهش

این  دهند.ار میها را مورد خشونت کالمی و جسمانی قرتن کردن، آنسر/حجاب بر 

دهد که اگرچه حجاب و توضیح می م مارکسیمطالعه با اتخاذ ابزار بررسی فمینیس

داری نیز وجود داشته است، اما امروز کنترل ها قبل از آغاز سرمایهقرن ،کنترل بدن زنان

داری نیز هست. سرمایه یدر خدمت پروژه ،ها به حجاببدن زنان از طریق اجبار آن

های کمک های متعدد کنترل )بدن( زنان است و همچنین یکی از راهز راهحجاب یکی ا

گیری جهنتیدر بخش  داری، زیرا زنان منبع بازتولید نیروی کار هستند.به منافع سرمایه

 پهربا رد موضع هر دو اردوگاه چپ و راست )و خصوصاً نژادپرستان( در س این پژوهش

به اردوگاه چپ )خواسته یا ناخواسته( شود که سیاسی در سوئد، نشان داده می

کند و از زنان حفظ حجاب را توجیه و پشتیبانی میهدف/بهانه احترام به فرهنگ، 

بازیگران راست )افراطی( نیز در پرداختن  کند.ها دفاع نمیمسلمان و حقوق انسانی آن

وق ای است که به حمایت از حقشان قطع یا کاهش بودجهبه موضوع حجاب تنها هدف

مهاجران را هدف و حضور وجود  در اصلانسانی اساسی مهاجران اختصاص داده شده و 

 داری راهای )اقتصادی( سرمایهدهند تا امکان توسعه )بیشتر( سیاستحمله قرار می

 )به عنوان عامل مهم کند که گفتمان قادر نیستفراهم کنند. این پژوهش استدالل می

رفتارهایی ایجاد کند و برای توقف چنین خشونتی این تغییری اساسی در چنین  و اول(

 ،تنها شخص مردان نیستند که باید مسئول در نظر گرفته شوند. در این مطالعه

ن منظور توقف ایرویکرد/بدیل سومی نیز برای تغییر وضعیت مادی چنین جوامعی به

توضیح  سوئدجا با تأکید دوباره بر مسئولیت دولت خشونت پیشنهاد شده است. در این

رسانی، آگاهی یههای مادی در عرصشود که دولت موظف است تأمین جنبهداده می
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زنان تحت ستم از طریق حجاب را بر عهده بگیرد. بدین  یآموزش، اشتغال و توسعه

تواند از حقوق بشر دفاع کند و ظرفیت زنان برای مقابله با این طریق است که دولت می

 اند.خشونت را به فعلیت برس

حجاب، سوئد، زنان افغانستانی، زنان مسلمان، خشونت، حقوق بشر،  :هاکلیدواژه

جر و زنان مها ، دولت سوئدمارکسیستی مچندفرهنگی، ساختار مردساالرانه، فمینیس

 .مسلمان

 :تقدیم نامه

 یکه به گفته شودمیزن افغانستانی و مقیم سوئد تقدیم یک این پژوهش به 

کنندگان در یز گروگان حجاب بوده است. او یکی از مشارکتخودش حتی در سوئد ن

دلیل فشارهایی که از سوی بستگان مردش هنگامی این پژوهش بود و در حال حاضر به

خواهد حجاب بر تن کند به او اعمال شده دچار افسردگی حاد که اعالم کرده دیگر نمی

دلیل افسردگی( ادامه است. زنی که شغل خود را از دست داده، تحصیل خود را )به

ست شناختن رنج این زن ارسمیتنداده و هنوز نتوانسته شغلی پیدا کند. این مطالعه به

ای افغانستانی و جامعه ای مردساالرانه در خانوادهگروگان جامعه»داشت که اظهار می

کند و او از او حمایت نمی طرف و نهادیاست و هیچ « های مقیم سوئدافغانستانی

 به کجا بگریزد. آوررنجداند که برای رهایی از این وضعیت نمی
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 مقدمه
طور خاص حجابی که زنان مسلمان در طور کلی و بهحجاب زنان مسلمان به

ز برانگیی، موضوعی بحثهای حقوق بشرکشورهای غربی دارند همواره، خصوصاً در بحث

تن کردن حجاب از جمله حجاب اسالمی سر/بوده است. سوئد هنوز هیچ نوع بر 

(slöjan را ممنوع نکرده و پیوسته موضوع حجاب )مورد بحث  ، موضوعیدر سوئدی

ت اروپا اس یاست. اگر توجه شود که سوئد یکی از پنج کشور اتحادیهو مناقشه بوده 

شود که می اظهاربیشترین شمار مهاجر را دارد و همچنین که به نسبت جمعیت خود 

دارد موضوع حجاب در سوئد دومین دینی است که بیشترین تعداد پیروان را  اسالم

 این وضعیت(. Andersson & Sander 2225کند )اهمیت بیشتری نیز پیدا می

وجه به برانگیزی )حجاب( و با تچنین موضوع بحث یهدهد که چرا مطالعتوضیح می

 رسد.زنان مهم به نظر می حقوقموضوع 

( و فعاالن Grace 2224در حالی که بسیاری از سیاستمداران، محققان )مانند 

اجتماعی، حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان مسلمان و بنابراین مصداق نقض حقوق 

الل تد، اسگرایی فرهنگیکثرتدانند، برخی دیگر، به عنوان مثال تحت عنوان بشر می

 ,Bonnevier, 2216; Janulfکنند که حجاب باید مورد احترام قرار گیرد )می

کند که حجاب عنصری فرهنگی و حافظ هویت در استدالل میدوم (. اردوگاه 2217

رو حجاب اینازمیزبان )به عنوان مثال سوئد( است.  یمیان جوامع مسلمان در جامعه

مورد احترام واقع شود  گرایی فرهنگیرتکثعنوان حقوق بشر و محض خاطر باید به
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(Aftonbladet, 2211در مقابل، برخی از نیروهای سیاسی در سوئد .)،  هنجارهای

دانند. می سوئد یها و جامعهمذهبی مسلمانان از جمله حجاب را تهدیدی برای ارزش

ی برخ ها خواستار محدودیت پذیرش بیشتر مهاجران/پناهندگان و ممنوعیترو، آنایناز

( از این SDگرا در سوئد )حزب مذهبی هستند. یکی از احزاب راست و شعائر اعمال

های مهاجر از جمله مسلمانان است که گروهبرخی هم فراتر رفته و پیشنهادش اخراج 

 (.SD, 2222کنند )های اجتماعی سوئد را نقض میالگو و ارزش SD یبه عقیده

مالحظات مربوط به موانع زبانی پژوهش و  محدودیت حجم در نوشتن ایندلیل به

دسترسی به افراد صاحب اطالع در این زمینه، هدف این تحقیق تمرکز بر  یالحظهو م

های مقیم افغانستانی یمسلمان خاصی، یعنی جامعه یموضوع حجاب در میان جامعه

گی نپردازد که آیا حجاب عنصری فرهمی سوئد است. این تحقیق به بررسی این موضوع

دلیل اعتقادات شخصی خاص است و آیا زنان افغانستانی به یساز در این جامعهو هویت

تری در این زمینه کنند یا عوامل اجتماعی دیگر نقش مهمتن میسر/خود حجاب بر 

مهم این است که ساختار مردساالرانه باید مورد بررسی قرار گیرد تا  یدارند. نکته

دلیل اجبار بستگان مرد زنان افغانستانی و همچنین اجبار به ببینیم که آیا حجاب عمدتاً

شود تن میسر/مردانه( بر  یهای مقیم سوئد )تحت سلطهافغانستانی یو فشار جامعه

ه بر ها بیا خیر. آیا زنان افغانستانی در سوئد از سوی بستگان مرد خود برای اجبار آن

های گیرند؟ استداللونت قرار میحجابی مورد خشخاطر بیکردن حجاب و یا بهسر

 یهمرتبط با حجاب سرکوبگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای بررسی وجود روی

های هیابد با دادتن کردن حجاب تجلی میسر/ای بین زنان و مردان که در بر سرکوبگرانه

 شده مقایسه شده است.آوریتجربی جمع

تا نشان دهد  کندمیرا بررسی  ی فرهنگیگرایکثرت ، گفتمانهمچنین این تحقیق

که آیا این رویکرد همسو با حقوق بشر زنان افغانستانی برای داشتن آزادی عمل در بر 

ای خوبی از جامعه یهکردن یا نکردن حجاب است یا خیر. سوئد اغلب نمونسر

کند که آیا . این تحقیق بررسی می(Borevi, 2211)شود چندفرهنگی جلوه داده می

ی گرایکثرتویژه حقوق زنان افغانستانی مقیم سوئد، تحت لوای بهاز حقوق بشر، 

 .شود یا خیردفاع می فرهنگی
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یرد که با گفمینیستی بهره می - مارکسیستیشناخت این تحقیق از ابزار بررسی و 

شود که عالوه بر عوامل اجتماعی )مثل ساختار مردساالرانه( کدام عوامل آن بررسی می

 گذارد. چارچوب ماتریالیسم تاریخیتن کردن حجاب تأثیر میسر/د سیاسی بر به اقتصا

برای پرداختن به موضوع شرایط مادی زیست این زنان اتخاذ شده است. بدین ترتیب 

ای از خشونت با حجاب مورد هر درجهبحث خواهد شد که اگر زنان افغانستانی بی

معینی باید صورت گیرد و چه خدمات  موضوعیت حجاب قرار گرفتند چه اقدامات عملی

 ها دفاع شود.مادی معینی باید ارائه شود تا از حقوق آن

شده بر زنان های اعمالهای عملی برای توقف خشونتحلعنوان یکی از راهبه

ای که سوئد موظف به افغانستانی مقیم سوئد و در ارتباط با حجاب، چارچوب قانونی

شود تا مشخص شود که دولت سوئد چه اقداماتی را در رعایت آن است خاطرنشان می

رفع هرگونه تبعیض علیه  میثاق»چنین تخلفاتی باید انجام دهد. به طور خاص  قبال

و متعهد ( که سوئد نیز عضو UN, 1575) 1575مصوب سازمان ملل در سال « زنان

 واهد گرفت.ها مورد بحث قرار خحلآن است برای پرداختن به برخی از راهبه اجرای 

 نتزاعی، اهای نظریگرفتن از استداللبا این حال، این تحقیق تجربی با هدف فاصله

شده از مصاحبه آوریجمع عینی و مستندهای و مفهومی صرف، اساساً مبتنی بر داده

ج نفر از ها زن و پنبا بیست فرد افغانستانی مقیم سوئد نگارش شده که پانزده نفر از آن

مورد بحث « هایابژهموضوع/»اند. با انجام این کار تالش شده تا به خود دهها مرد بوآن

« هایسوژهفاعل/»ها بدین ترتیب به . آنمسائل خود را بیان کنندصدایی داده شود تا 

 کنند که برای جامعه نامرئی است. این فرصتشوند و حقایقی را آشکار میمیبدل بحث 

های موجب شود که متوجه شویم در خانوادهتواند ها میشنیدن آن دادن برای

ها در مورد موضوع افغانستانی بین مردان و زنان افغانستانی و در جامعه افغانستانی

تر گذرد. با این وجود، با اجتناب از هرگونه تعمیم به جمعیت بزرگحجاب چه می

عات این پژوهش پیشنهاد مطالمسلمانان مقیم سوئد و دیگر جغرافیاها،  یجامعه

قرار است با خشونت اگر کند و می برانگیزیبیشتری را در مورد چنین موضوع بحث

 .ضروری است انجام مطالعات بیشتر ،علیه زنان مسلمان مقابله شود
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بندی موضوعی در لحاظ ردهطور کلی بهبه /سندمحور،این پژوهش کیفی و تجربی

قوق بشر و علوم سیاسی قرار شناسی دین، حویژه جامعهشناسی، بهتقاطعی از جامعه

حجاب افغانستانی مقیم سوئد چهار سؤال گیرد. برای بررسی خشونت علیه زنان بیمی

 :متفاوت، هرچند مرتبط با هم، طراحی شده است

 

ها، دالیل و عواملی )مانند فرهنگ، هویت، باورهای شخصی( که غالباً زنان انگیزه -1

ند، کحجابی( وادار میبیبه ن کردن حجاب )یا تسر/افغانستانی مقیم سوئد را به بر 

 چیست؟

تن کردن حجاب سر/نقش بستگان مرد زنان افغانستانی مقیم سوئد در بر -2

 چیست؟

 ای از عملی سرکوبگرایانه است؟آیا حجاب جلوه -1

استای دفاع از حقوق ررابطه با موضوع حجاب، هم در گرایی فرهنگیکثرتآیا  -4

 ؟ست زنان افغانستانی

زنان افغانستانی در رابطه با موضوع بنیادین دولت سوئد برای حمایت از حقوق  -9

 حجاب چه اقدامات قانونی خاصی باید انجام دهد؟

به این سؤاالت و برای بررسی موضوع حجاب در سوئد، ابتدا  خ دادنپاسه منظور ب

له تحقیق ای که با آن مسئو در فصل اول، چارچوب نظری، مفهومی و قانونی/حقوقی

. در فصل دوم، روش تحقیق و عمدتاً روش شودمعرفی می گیرد،مورد بررسی قرار می

 یهشدآوریهای جمعها توضیح داده شده است. در فصل سوم، دادهگردآوری داده

بررسی  فشرده و جمع بندی خواهد  هاارائه و در فصل چهارم، داده ها حاصل از مصاحبه

ی هانظریهمورد بحث قرار خواهد گرفت و با ا، تحلیل و ه. در فصل پنجم، دادهشد

 گیری در پایان آمده وو نتایجی نیز ارائه خواهد شد. نتیجه تر ارائه شده مقایسهپیش

های دیگر که از کل تحقیق گیری بحث و برخی نتیجه گیریای از نتیجهدر آن خالصه

و تحقیقات مشابه در  ننشأت گرفته مطرح شده است. شایان ذکر است که مرور متو

 های یک و پنج انجام شده است.فصلدر عمدتاً  و در فصول مختلف این زمینه،

های ای دادهشود هر مخاطب/خوانندهکه پیشنهاد میاین مهم آخر امای نکته

شده در فصل سوم را مورد توجه ویژه قرار دهد. صرف نظر از تفسیر، شده و ارائهگردآوری
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ی خام که هاها ارائه شده، این دادهدر فصول دیگر در خصوص داده تحلیل و بحثی که

تواند برای مطالعات بیشتر با موضوع حجاب، می به خودی خود در فصل سوم ارائه شده

های اجتماعی و سیاسی و های حقوق بشری، بحثهای تحلیلی، گزارشگزارش

 و مطالعهست و منتشر دست به د ی خامهاگذاری استفاده شود. اگر این دادهسیاست

ها استفاده کنند این تحقیق به یکی از اهداف اصلی خود یعنی شوند و دیگران از آن

 دیده رسیده است.شدن صدای زنان ستمشنیده
 

 ، چارچوب نظری، مفهومی و حقوقی/قانونی1فصل 
کرد است. این روی  یفرهنگ ییگراکثرتیکی از مفاهیم مورد بررسی در این پژوهش 

های مقیم سوئد( در ها )در اینجا جامعه افغانستانیرا به فرهنگ و حقوق اقلیت حجاب

ایی گرکثرتدهد. این مفهوم بررسی خواهد شد تا ببینیم که می میزبان ربط یجامعه

دانیم که میزیرا  کندحمایت میی تا چه حد از حقوق زنان افغانستان فرهنگی

کند. مفاهیمی اجتماعی مانند جاب دفاع میتن کردن حسر/بر از  گرایی فرهنگیکثرت

و به کار گرفته شده است تا متوجه شویم که حجاب چگونه با  وضیح دادههویت نیز ت

 فمینیستی و -ی هویت و فرهنگ زنان افغان پیوند خورده است. تئوری مارکسیست

ب حجا هب همچنین ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس برای تفسیر بهتر سازوکار عمل

به کار گرفته شده های اعمال شده بر زنان مرتفع کردن خشونتتر از همه برای و مهم

گرایی کثرتفمینیستی و  - یاست. ضمناً شایان ذکر است که دو رویکرد مارکسیست

و تحقیقات  ها است که در متونکه در این پژوهش مورد استفاده بوده دهه فرهنگی

( در مورد 2212مله در پژوهش ساناز احمدی )به کار گرفته شده است، از ج مختلف

 Syarta, 2216) در مورد حجاب در سوئد حجاب در ایران و پژوهش سیارتا بونویر

Bonnevierیه(. هرچند که این مطالعه در مقایسه با دو پژوهش مذکور بستر/زمین 

دو  کارگیری این رویکردها تا حدی نیز از همینهبدر این پژوهش، مجزایی دارد اما 

ری گیپژوهش الهام گرفته شده است. این مطالعه مانند پژوهش دوم استدالل و نتیجه

از  تعریفی ،پیش از طرح نظریات و مفاهیم .کند اما مشترکاتی با پژوهش اول داردنمی

 .ودشمیارائه  حجاب که در این مطالعه مد نظر بوده
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 تعاریف 1-1
تن کردن در سوئد سر/له حجاب/حجاب بر تمرکز بر مسئ قیتحق نیاز آنجا که در ا

 ,Feketeاز حجاب ارائه کرد. همانطور که فکته ) یفیتعر دیخواهد بود در ابتدا با

 نیم. هشوندیتصور م کدستی یمسلمانان گروه ی،غرب یدر کشورها سد،ینوی( م2225

ن امختلف مسلمان یهاو اعمال گروه دیافرهنگ، عق رکه تنوع د شودیتصور هم موجب م

مختلف  یهاگروه یهادگاهید یبا بررس نشود )همان(. دهیمختلف د یدر جوامع/کشورها

از حجاب وجود ندارد و  یکسانیها برداشت گروه نیکه در ا میشویمسلمانان متوجه م

حجاب در  ،برعکس. شودینم به شکل یکسان و مشابهی اجرا حجاب در میانشان هم

مختلف  یهاکشورها/جوامع مسلمان و فرهنگ ن،ویمختلف، نظر روحان یمکاتب اسالم

حجاب را پوشاندن تمام بدن  ی(. برخEl Guindy, 1555ز دارد )ین یمختلف یمعان

 هم فقط پوشاندن مو یدانند و برخمی زانو ریبدن تا ز یاز مو، گردن، شانه و اندام فوقان

ب، برقع( را هم ممکن است پوشش صورت )نقا گرید یبرخ .دانندیم یو گردن را کاف

 یزیاز حجاب همان چ قیتحق نیا فی. در هر صورت تعررهیبدانند و غ حیحجاب صح

)و در  کنندیسوئد( از حجاب برداشت م میمق ی)هایافغانستان یاست که جامعه

میان  نیمنظور از حجاب در ا به آن اشاره شده است(. زیها نحاصل از مصاحبه یهاداده

پوشاندن بدن با  نیو همچن یروسر ایمو و سر با شال  پوشاندن این گروه اجتماعی،

است که زنان مسلمان  یپوشش قیتحق نیحجاب در ا یمنظور از واژه روپوش است.

 یعنیحجاب  تیرعا قیتحق نیدر ا .پوشندیم یطور خاص با شال و روسرعموماً و به

 پوشدیپوشش خاص آن را م یعنیکه حجاب  یتن کردن و زنسر و همان حجاب بر 

و بر اساس نامگذاری  رایج در میان جمعیت مورد ]اساس  نیزن محجبه است. بر ا

 ندکیحجاب نم گریحاال د یمحجبه بوده ول یعنی دهیپوشیکه حجاب م یزن [مطالعه،

شوندگان در طول ضمناً الزم به ذکر است که مصاحبه .شودیم نامیده حجابیب

را  «یپدرساالر»و « مردساالری»، «انهمرد یسلطه»واژگان  ،قیتحق یهامصاحبه

 یاز واژه فقط قیتحق نیاند. در متن امعنا و بستر به کار برده کیاما در  گریکدی یجابه

 تهشمختلف سردرگم نشود. گذ فیاستفاده شده تا خواننده با الفاظ و تعار یپدرساالر
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برده شده و شامل گسترده به کار  یدر معنا قیتحق نیدر ا یپدرساالر یواژه ن،یاز ا

 .شودیم زیتحت سلطه مردان ن گرید یمردانه و هر ساختار اجتماع یسلطه

 

 گرایی فرهنگیکثرت 2-1
 «بر قانون یمبتن کیدولت دموکرات»( در خصوص 1559هابرماس ) یهیطبق نظر

است که در آن  یچندفرهنگ یاجامعه یکه حقوق بشر چارچوب عموم شودیادعا م

توانایی  یاز نظر قانون دیکه مردم با کندیم دیباشد. هابرماس تأک« طرف یب»قانون  دیبا
 نیا اب .مند شوندبهره یفرهنگ یهاارزش دیحفظ و بازتول حقاز  که این را داشته باشند

و استدالل ا کند. دییتأرا  یفرهنگ یهاارزش دیحفظ و بازتول الزاماً دیحال، قانون نبا

را داشته باشند که از تن دادن به  نیا یآزاد دیافراد با یاجامعه نیاست که در چن نیا

 نیبا ا (.Habermas, 1559ها را انتخاب کنند )آن ایها امتناع کنند و ارزش نیا

هابرماس را به اشکال  یهمورد اشار یچندفرهنگ یحال، متفکران مختلف مفهوم جامعه

از  شیب یااگر در جامعه سوف،لیف لور،یچارلز ت یدهیاند. به عقکرده فیتعر تمایزیم

 نیوجود داشته باشد که قصد حفظ فرهنگ خود را دارد و فرصت ا گروه اجتماعی کی

را  یاجامعه نیکند چن دایپسازگاری  اصخ یکه با آن جامعه کندیم دایپ زیرا ن

 یجهیمتفکران مختلف کارکرد و نت در نظر گرفت. یچندفرهنگ یاجامعه توانیم

س مثال هابرما ی. براکنندیم یابیارز یمتفاوت یهاوهیرا به ش فرهنگیگرایی کثرت

 اکیملینهد، اما کمی را با توجه به دفاع از حقوق بشر و حفظ آن ارج یکردیرو نیچن

(Kymlicka, 2212 معتقد است که )و یپسرو یموجب نوع گرایی فرهنگیکثرت 

مشترک  یهابر ارزش یسروپ نیکه در ا دهدیم حیاست. او توض شدهجهش به عقب  

شت بازگ یبه منزله نوع یبازگشت به عقب حت نیو ا شودیم دیواحد تأک یو شهروند

است  )و حتی از بین رفتن هویت افراد( ونیالسیمیآسنمودن/دستیکبه 

(Kymlicka, 2212برخ .)به عنوان مثال،  زین گرید ی(Cumper, 2214 فراتر )

 ینیبا انطباق با اصول د یبدل به مترادف رایی فرهنگیگکثرتکه  کنندیرفته و ادعا م

 (.Cumper, 2214شده است ) یاسالم یباورها ژهیو به و
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 هویت/فرهنگ 3-1
از  یدرک و تصور ،شده است که به فرد فیتوص یامر تیاز متون، هو یدر برخ

 ندکیرا فراهم م «ستیآن فرد ک»سؤال که  نیو پاسخ ا دهدیدر مورد خودش م یتیکل

(Nilsson, 2219.) اطراف فرد طیمح کهنیتوان بر اساس ایم تیبه مفهوم هو، 

از منظر  (.Janulf, 2217:9برد ) یپ زیکند نمی و قضاوت ندیبمی چگونه او را

 طیفرد و مح نیب کینزد یدر تعامل تیمشابه هو ربه طو زین یاجتماع یشناسروان

درک  ن،ی(. گذشته از اPersson, 2212) شودیاطراف او ساخته و حفظ م یاجتماع

خودش  تیمتفاوت از درک همان فرد از هو تواندیفرد م کی تیاز هو یاجتماع طیمح

 م،یدهیشکل م قیرا به دو طر مانتیمان از هوما درک (.Persson, 2212باشد )

 هبخودمان  و نزدیک کردن فیو دوم با تعر گرانیخودمان و د نیب یگذاراول با فاصله

 ،یاجتماع ییگرا(. از منظر برساختHammarén & Johansson 2225ا )هآن

 Angelöwآن جامعه هستند ) ینیدر بازآفر یگریافراد هم محصول جامعه و هم باز

& Jonsson 2222.)  

 میمق یمسلمان )مانند زنان افغانستان یهاتیدر مورد عمل به حجاب توسط اقل

نظرات واگنر و همکاران  به توانیم تیهوارتباط حجاب با مسئله  یسوئد( و چگونگ

مسلمان است که  تیدر جامعه اقل یعمل یحجاب ابزار کنندیم دعاکه ا اشاره کرد

 نینچ تی. با عمل به حجاب و با رعازنندیم دییمهر تأ یمسلمان تیآن بر هو لهیوسبه

ب احج نیشود. همچنمی تیاز زنان مسلمان تقو یاعتماد به نفس برخ ،یپوشش خاص

خود احساس افتخار کنند  یگروه یزنان بابت وابستگ نیکه ا شودیموجب م

(Wagner et al. 2212.) داشته باشد،  تیبا هو یمعنادار وندیپ نیاگر حجاب چن

مسلمان باشد )به عنوان  یهاتیاقل یحجابیکه ممکن است مستلزم ب ییهااستیس

 ساند.بر بیزنان آس نیا تیه هو( ممکن است بیگرید یهر کشور غرب ایمثال در سوئد 

 جادیا یدر راستا ییهااستیس نیکه چن کندیطور مشابه استدالل مبه( 2212ادواردز )

 فرد و گروه مورد نظر را از قومیت/اتنیسیتهو  تیفرهنگ، هو تواندیو م ستین یبرابر

 دنیخشو اعتبارب ریمنجر به تحق تواندیم ییهااستیس نیاو چن یببرد. به گفته نیب

حجاب مطالعات دیگر، در مقابل،  (.Edward, 2212شود )« زنان هیخشونت عل»به 
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که  یزیستزن ی( و مظهر جسمانGrace, 2224سرکوب زنان ) یبرا یرا ابزار

مسئله این به  ی(. در بخش بعدAhmadi, 2212:94) دانندیلمس هم هست، مقابل

 .شودیپرداخته م

 

 گریو انقیادحجاب  4-1
فکرات ت یدو اردوگاه اصل نیب یو عمل یلحاظ مفهومبه یکه اختالفات رسدیم به نظر

 کند،یم ییشناسا انیم نیرا در ا یچپمن تضاد موجود در مورد حجاب وجود دارد.

ت اس یاز زن مسلمان فعال یحجاب نماد یکیرا که طبق  دهیدو ا نیا انیتضاد م یعنی

 یو از سو ردیگیم میتصم شیهاو انتخابفعاالنه در مورد اعمال  ییتنهاکه خود به

 که یو زنان تاس شدندهیادکشیانقاز به یحجاب نماد ،یغرب یهادهیاز منظر ا گرید

ادواردز استدالل  (.Chapman, 2216منفعل هستند ) یانیقربان زیحجاب دارند ن

 یراب به سادگی کند،یم ریکه غرب حجاب را صرفاً سرکوبگر تفس یاوهیکه ش کندیم

 ,Edwards) کندیم یسازشهیکل زیاز جمله عرف پوشش ن یفرهنگ یارهایمع گرید

 یو استعمار یستیالیامپر یهانسبت به حجاب در پروژه یدگاهید نیچن (.2212

برساخت  یدر پروژه نیهمچن دگاهید نیا است. یاساس تیحائز اهم یغرب یکشورها

که  کندیم حیادواردز تصر (.Edwards, 2212) رودیکار مبه زین یغرب ریغ

نسبت به حجاب، صرفاً به خود حجاب حمله  یدگاهید نیبا چن یغرب یکشورها

 تیعرف پوشش را رعا نیکه ا یایو اجتماع یفرهنگ یهابلکه جوامع/گروه کنند،ینم

 یدگاهید نیکه چن دهدیم حیتوض نیهمچن یو .دهندیهدف حمله قرار م زین کنندیم

 یدگاهید به شود،یم یمنته زینژادپرستانه است ن میرمستقیغ ینوعکه به یدگاهیبه د

ش و منطق افتهی زین تیشده و مشروع یکربندیکرده، از نو پ دایپ یدیظاهر جد»که 

طور هب زین یآفار )همان(.« دفاع کرد سمیمقابل تروردر از جامعه  دیبهانه است که با نیا

نافع م ی( براانهیاز حقوق زنان )خاورم یربغ یهاستیالیکند که امپرمی مشابه استدالل

ان شحقوق با منافع و اهداف نیادیگر   کهیو زمان کنندیخود استفاده م کیاستراتژ

 ,Afary) رندیگیم دهیطلبانه نادحقوق را کامالً فرصت نیا ستیسازگار ن

2225:171.) 
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روع ش یکرد. برا یبررس زین یگرید هیاز زاو توانیحجاب را م یحال، مسئله نیبا ا

 یضرورت و برای زنان خود زنان انیدر م یحجاب اسالمعمل به داد که  حیتوض دیبا

(. Ahmadi, 2212:45) کندیم دایندارد، بلکه حجاب در نسبت با مردان معنا پ

 امتداد توانیحجاب را ماز این منظر،  مردانه است. یمشکل ،حجاب یمسئله نیبنابرا

مبانی  ،ونیروحانمالها/آخوندها/دانست.  یرهنگ ناموسمردانه و ف یخشونت جنس

 یحفاظت از زنان در مقابل مردان در عرصه گر،ید لیحجاب را در کنار دال اخالقی

جا، فضای عمومی متناظر با مردان در این (.94کنند )همان، صمی فیتوص یعموم

فهم  یابر نجایدر ا. (46)همان، صشود است  که برای زنان خطرناک توصیف می

ردانه م یخیرهاصطالح نگاه  مردانه استفاده کرد. یرهیاز اصطالح نگاه خ توانیموضوع م

صورت ( به کار برد و آن را بهLaura Mulvey, 1579) یبار لورا مولو نیرا اول

 نیا /مفعول/موضوعسو و ابژه کیمرد از  /فاعلسوژه یعنی نندهیب انیسازوکار قدرت م

هرینگاه خ نیا (.Kosut, 2212:159کرد ) فیتعر گرید یز سوزن ا یعنخیره ینگاه 

 .دکنیکه به بدن زن نگاه م یبردن او است وقتبه لذت مربوطمرد  یهانیدگرجنسگرا ی

 نیحفاظت از زنان مقابل ا یبرا یالهیجهت که وس نیحجاب را از ا ونیرو روحاننیااز

تند هس یعموم یکه در فضا یان زماناساس زن نیبر ا .کنندیم هینگاه مردانه است توج

جامعه هستند  یبرا یخطر نیها همچن. آنروندیمردان به شمار م یبرا یخطر

(Ahmadi, 2212:46.) رو نیا. اززنندیم بیباشند به جامعه آس حجابیزنان اگر ب

 قیطر نیزنان و دختران است که شهوت مردان را کنترل کنند و از ا یفهیوظ نیا

که  یبه زنان، مردان یتیمسئول نیچن لیبا تحم جامعه باشند. یاخالق سالمت ضامن

 یان برا. زنستیبر گردنشان ن یتیمسئول شوندیزنان م هیعل یمرتکب خشونت جنس

نگاه مردانه  یاز افتادن مردان به دام جنس یریجامعه و جلوگ یحفظ سالمت اخالق

زنان و مردان  انیم یجنس تنش یزیچ نیچن کنند. تیدارند حجاب خود را رعا فهیوظ

دهیعق لیمردان با تحم یطیشرا نیدر چن (.Gould, 2214:225برد )می نیرا از ب

قرار داده واسطه خدا و زنان  نیحجاب کردن( ب نجایبر بدن زنان )در ا یاسالم ی

زنان به  یبرا زیدر حرکت ن ییهاتیموانع، محدود ریاگر در کنار سا یحت شوند،یم

نسبت  قیمردان که از طر یبرا یانجینقش م نیا (.Ahmadi, 2212:99) دیوجود آ

 نی. اشودیم یبا اعمال کنترل مردانه بر زنان عمل د،یآیازدواج به ارمغان م ای یخون
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 یحجاب .کندیحفظ م گریمردان د انیو در م یمرد را در عرصه عموم تیکنترل موقع

مردان در  یزنان برا /جنسیتهتیبا محدودساختن سکسوال کنندیکه مردان اجبار م

( و مفهوم شرف و Hassan, 1555شرف و افتخار به همراه دارد ) یعموم یفضا

طور همان (.Ahmadi, 2212و عفت زنان است ) یبا مفهوم پاکدامن وندیناموس در پ

مردانه به سلطه  ازین قاًیدق نیا» کندیم حی( تصرGrace, 2224:212) سیکه گر

( است که اساس حجاب کردن زنان را نیصورت نمادآن و چه به یواقع ی)چه به معنا

است  یزیستمظهر زن یتوان ادعا کرد که حجاب/حجاب اسالممی به وجود آورده است.

(Ahmadi, 2212:94 و )طور که کاوانا )همان یکل ورطبهCavanaugh, 

 یاسیس هیتوج یبرا یالهیمعنا وس نیدر ا دینکارکرد  دهدیم حی( توض2225:1

 زنان است. یهسرکوب مردساالران

و ئالالک انهیپساساختارگرا کردیشده در روگفتمان مطرح لیتحل شکه رو یدر حال

 ;Jørgensen & Phillips, 2222; Machin & Mayr, 2212و موفه )

Torfing, 1555 )دگاهید شود،یگفتمان ساخته م قیاز طر تیکه واقع معتقد است 

فتمان، گ ی است کهدما تیواقعاین دارد که  دیتأک یخیتار سمیالیماتر یستیمارکس

(. Marx & Engels, 1246; Marx 1295) سازدیرا م یدئولوژیفرهنگ و ا

در  یاترییتغ دیبا یدئولوژیدر فرهنگ، گفتمان، هنجارها و ا یرییهر تغ یبرا نیبنابرا

مورد  یابه گونه افراد را ی،دئولوژی( ا2221آلتوسر ) یبه گفته رخ دهد. یماد طیشرا

 یکه افراد به جا دهدیموضع/نظر را به دست م نیکه ا دهدیقرار م و مواجهه خطاب

مشخص باشند، عوامل  یطبقات تیمحدود به موقع خود و یمحصول جامعه کهنیا

توهم  زین یمذهب یهایدئولوژیو ا سمیبرالیهستند. از نظر آلتوسر ل مختارو خود مستقل

است که  یزیچ یاست که حقوق بشر و آزاد دهیا نیو آن هم ا نندکیم جادیا یمشابه

باشد پس  نی(. اگر چنAlthusser, 2221از آن برخوردارند ) یعیطور طببهافراد 

 داشتن دولت است.دفاع از حقوق بشر انجام داد مسئول نگه یبرا دیکه با یتنها اقدام

 و یو حفظ آن، کنترل واقع و حقوق بشر یآلتوسر معتقد است که راه حفاظت از آزاد

  است )همان(. یاجتماع یروهایو کنش ن یجمع
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 مانتهیسیاتنقومیت/و  تیما در جامعه، طبقه، جنس گاهیجا ،یستیمارکس دگاهیاز د

 یپشت کارکردها یاقتصاد ییهازهیو آشکارا انگ گذاردیم ریتأث مانیهابر انتخاب

( قرار دارند. بر اساس یژادپرستو ن یهمجنسگراهراس ،یزیست)مانند زن یاجتماع

 یصادمثال، از نظر اقت یزنان به مردان، برا یوابستگ ،یستینیفم یستیمارکس دگاهید

ی دارهیسرما یازهاینفع نبهو کار ارزان  یروینمنجر به مناسب،  یشغل یهاو نبود فرصت

تنها بدن زن است  نیکه ا دیگوی( م2211(. ووگل )Ahmadi, 2212:91) شودمی

 یوهیاست که در ش لیدل نیکند. به هم نیکار را تضم یروین دیبازتول تواندیکه م

نار در ک نیزنان و حقوق مربوط به سقط جن ی و استقاللخودمختار ،یدارهیسرما دیتول

 ,Bryson) کندیرا با مشکل مواجه م ازیکار مورد ن یروین دیبازتول گر،یحقوق د

2221:127; Vogel, 2211:121یبرا یاوهیعنوان شبهبدن زنان  ی ازتلق نی(. ا 

 ییهاابژهاشیا/موضوعات/شود و زنان یزنان م شدنییکار منجر به کاال یروین دیبازتول

 شودیها محافظت ماز آن یجنس یکار و ارضا یروین دیبازتول یدر جامعه هستند که برا

(Vogel, 2211س .)نیدارند. ا در کنترل بدن زنان یسع یدارهیسرما یهااستی 

محدودساختن نوع  ،یاجتماع یهااز جمله خشونت، عرف یاشکال مختلف هااستیس

نقش  ن،یبنابرا (.ibid, p.141) ردیگیبه خود م رهیو غ نبد یسازپوشش، ناقص

که موجب « هاستبر بدن آن یاشدهلیتحم یدستور یسازکدستی»زنان  یتیجنس

در  یتفاوت جنس» یفضا نینقش همچن نیحفظ ستم بر زنان است. ا

 ر،یتفاس نی(. با اGould, 2214:212) بردیم نیرا از ب« زنانه /جنسیتتهیسکسوال

در اقتصاد (. Ahmadi, 2212:22دارد ) دعملکر یتیجنس یبه عنوان نشانگر حجاب

 دشویاجرا م یحجابیحجاب و ب استیس ،به یک کاالبدن زن تبدیل  یبراسیاسی 

(Gould, 2214.) 

به  یپوشش نیقوان یبرخ لیمثال تحم یست که کنترل بدن زنان و براا گفتنی

در  یزیچ نی. چنستین یدارهیسرما میپاراداگفتمان/ها )مثل حجاب( ابداع آن

آن را حفظ و در  زین یدارهیوجود داشته است، اما سرما زین یقبل دیتول یهاوهیش

کنترل بدن زنان صرفاً در  ن،یا ز. گذشته اکندیمنافع خودش از آن استفاده م یراستا

عه خاص جام طیو بسته به شرا ابدیینم ی)مثل حجاب( تجل یپوشش نیقوان لیتحم

  ها و وجوه ظاهر شود.از اشکال، هنجارها، عرف یمتنوع فیدر ط تواندیمورد بحث م
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اخت و شن یابزار بررس یریکارگبهاین احوال و مباحث شایان ذکر است که  یبا همه

لل ع ریتفس یپژوهش صرفاً برا نیدر ا یخیتار سمیالیو چارچوب ماتر یستیمارکس

 تیوضع نیخروج از ا یبرا یراه شنهادیپ یبلکه برا ست،یزنان ن هیخشونت عل دیبازتول

تواند می است که گفتمان و فرهنگ یماد طیشرا رییهست. همانطور که تنها با تغ زین

 یناش یهاتوقف خشونت ی(، براMarx & Engels 1246کند و اصالح شود ) رییتغ

قدامات، ا دیبا نیکند. بنابرا رییجامعه مورد نظر تغ ستیز یماد تیوضع دی، با از حجاب

 .ردیصورت گ ینیمع ریو تداب یقانونگذار
 

چارچوب حقوقی و قانونی 5-1  
مقابل سوءاستفاده از قدرت  در دیکه مردم با دیگوی( مHyden, 1522) دنیها

ود. انجام ش ینظام حقوقاز خالل کارایی  دیمحافظت با نیفظت شوند. امحا یبه هر شکل

 یابر یعنوان ابزاربه دیبا یکه نظام حقوق کندیم دی( تأکBanakar, 1554باناکار )

 وئدس یها در قانون اساسارزش نیکند. ا عمل تریتر و انسانعادالنه ینظم اجتماع جادیا

در سوئد،  ن،یشده است )همان(. عالوه بر ا انیب زین« مردم برابر هستند»که در آن 

زنان  هیعل ضیمبارزه با تبع یبرا یقانون یهاتیمسئول تحقق ظرف ایویژه یسسهؤم

که اگرچه  دارندیاظهار م یاریحال، بس نی(. با اGovernment, 2225است )

 ,Franco & Maassوجود دارد ) یغرب یاروپا یدر کشورها ضیضد تبع راتمقر

 بربرادر  یواقع راتییتغ جادیا یبرا یو اقدامات ضرور یقانون ریاما اغلب تداب (،1555

و  یهراساسالم ،ینفرت، نژادپرست ی ترغیبموجود برا یاجتماع یرفتارها ایتعصبات 

 (.Franco & Maass, 1555; Banakar, 1554هستند ) یناکاف رهیغ

 هیلع ضیز هر گونه تبعا یریجلوگ یسوئد برا یداخل یقانون یاستانداردهای واس

قوق از ح تیاست که هدف آن حما یحقوق بشر یالمللنیبمیثاق یک زنان، سوئد عضو 

است.  میثاق این کامل از یرویموظف به پسوئد رو نیاازاست و  ضیزنان و مبارزه با تبع

 ی( تعهدات منف1575سازمان ملل متحد )« زنان هیعل ضیرفع هرگونه تبعمیثاق » نیا

عضو، از جمله دولت سوئد، گذاشته است.  یکشورها یهمه یرو شیرا پ یو مثبت

ها در احقاق حقوق زنان و دفاع از آن یتمام اقدامات الزم را برا دیعضو با یکشورها
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 هنددانجام  رهیمذهب و غ ،/قومیتتهیسینژاد، اتن ت،یبر جنس یمبتن ضیمقابل تبع

(UN, 1575در فصل پنجم، توض .)تیو مسئولمیثاق  نیمورد ا در یشتریب حاتی 

در رابطه با موضوع حجاب ارائه خواهد  یاز حقوق زنان افغانستان تیدولت سوئد در حما

 شد.

 

گرداوری داده و تحلیل ، روش2فصل   
مباحثات، مشاجرات و  ،کیدموکرات یا( معتقد است که در جامعه1559هابرماس )

 یهاتی. اقلردیصورت گ عمومیدر سطح  ی بایدموممباحث ع یتبادل فکر در زمینه

و  یاسیس یشرکت در گفتمان عموم یها براگروه گریبا د کسانی یفرصت ی/قومیکیاتن

 یتکه ح دهدیم حیتوض یندارند. و ندهینما ییهاگفتمان نیدر چن رایندارند ز یاجتماع

به  یکاف یو دسترس یاسینفوذ ساز آنها  ندگانیهم داشته باشند، نما ندهیاگر نما

 .برخوردار نیستسلطه دارند،  یبحث عموم یکه بر حوزه ییهاو رسانه یاسیس یادهانه

ت قدرت اس یمسئلهمرتبط با  یطور معناداربه یتیوضع نیکه چن دیفزاامی هابرماس

(Habermas, 1559.) 

 ینسبت به مطالعه یعمل یکردیاستدالل در رو نیا یریکارگبهو  برگردان یبرا

 زیاز هر چ شیب دیسوئد، با می( مقیزنان مسلمان )افغانستان نایموضوع حجاب در م

 نیگرفته حول اشکل یهازنان فراهم کرد تا در بحث نیا یفرصت را برا نیا یگرید

 نیدارد و نه هدفش در حال حاضر ا ار نینه قدرت ا پژوهش نیموضوع شرکت کنند. ا

ن دهد اما ممک رییتغ ازند،سیم یاسیها و گفتمان ساست که روابط قدرت را که رسانه

 ییاصد یخاص تینمونه در( گروه اقل تیرا داشته باشد که به )جمع تیظرف نیاست ا

 & Kvale) نکمنیکاوال و بر ها در مورد مسئله حجاب صحبت کنند.بدهد تا آن

Brinkmann, 2214تر اول و مهم ی،دارشناسیکه چگونه در پد دهندیم حی( توض

 ,Janulfافراد مورد موضوع مطالعه تالش کرد )  خود  دگاهید  درک یبرا دیاز همه با

 زی( نSeidman, 2226:5) دمنیهمانطور که س یفیک یمطالعه نی(. در ا2217:9

 شوندیمطلعان انجام نم یهاپاسخ «یابیارز» یبرا قیعم یهامصاحبه دهدیم حیتوض

 مطلعان نیا یستهیز یتا تجربه شودیتالش م مصاحبه ها قیبلکه از طر
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 نیضمناً در ا درک شود. دهندیم اتیتجرب نیکه به ا ییو معنا ها(شوندهمصاحبه)

از  یطور که برخهدف وجود دارد. همان نیبه ا یابیدستالزم برای  طیشرا پژوهش،

 یمستلزم آن است که فرد یانهیزم نیدر چنتر، دقیقاند، درک داشته دیمحققان تأک

در رابطه با موضوع  یاتجربه زیرک کند )مثالً محقق( خود نموضوع را د خواهدیکه م

 یدهه تجربه کیاز  شیمن ب (.Angelöw & Jonsson, 2222داشته باشند )

آموزش و  ینهیو افغانستان در زم رانیدر ا یافغانستان هایگروهو  کار با جوامع

من است(  یادرها )که همان زبان ممن با زبان آن لیدل نیدارم. به هم یآموزحرفه

. در هر صورت من کنندیصحبت م ی( متفاوتی)هاشیها به گوآشنا هستم، اگرچه آن

 هاشیوگ نیمتفاوت با ا یهاقومیتمختلف از  یافغانستان معکار با جوا یتجربه لیبه دل

 رونویسی و در طول مصاحبه، یزبان یدر درک و رابطهمانع  چیه نیبنابرا آشنا هستم.

ر داشت در نظ دیحال با نی. با ابرای من وجود نداشته است جینتا ریو تفس هاتنظیم داده

 از یک طرف و از طرفیخود  ی ذهنیهنجار ، اعتقادات وهابحث نیب دیکه محقق با

  قائل شود. زیکنندگان تماشرکت اعمالو هنجارها و  طی/شراهاتیروا

 یمصاحبه ستیب هیاول یهاداده یآورجمع یبرا یو تجرب یفیک قیتحق نیدر ا

و پنج مرد  ی( با پانزده زن افغانستانیتماس صوت ی)ط افتهیساختار مهین قیعم

ان کنندگشرکت نیاز ا یسوئد بودند، انجام شد. تعداد میمق یکه همگ یافغانستان

روند درخواست کردن در حال طی زین گرید یدادکرده و تع افتیسوئد را در تیتابع

 نیمطلع یهمه روند رد شده بود(. نیدر ا زین یه برخ)و پروند بودند یپناهندگ

از هفت سال در سوئد اقامت  شیا بهآناکثر از سه سال و   شیب ها(شوندهمصاحبه)

 یهاسال بودند و در شهرها/استان 49تا  29از  یمتنوع یسن یاز بازه نیداشتند. مطلع

، هلم، اوربرو، کالمار، استک)یوتبوری( گوتنبرگ ،ینبوریمختلف سوئد از جمله هلس

طح کنندگان س. شرکتدندساکن بو نگیوپشونیاوپساال و  ،یرولبُیَ نگ،ینشوپیل

 یهنوز در مدارس زبان سوئد یداشتند. اکثر آنها باسواد بودند، برخ یمتنوع التیتحص

(SFIتحص )در  یبودند، برخ شده لیالتحصفارغاز دانشگاه  یبرخ کردند،یم لی

دار کنندگان زن( خانه)از شرکت یو تعداد کم کردندیشرکت م یزآموحرفه یهادوره

 بودند. کاریها باز آن یبودند. اکثر آنها شاغل و تعداد کم
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ر شرکت د یخود برا تیو بر اساس رضا یشوندگان عمدتاً به روش تصادفمصاحبه

 ایهاز من در شبک یبه پست پاسخشرکت در مصاحبه در  تیپژوهش انتخاب شدند. رضا

زبان  ی/دریهزار نفر فارس لاز چه شیکه ب یایسبوکیف یدر گروه عموم ی،اجتماع

تماس  قیها عمدتاً از طرداده شد. مصاحبه انسوئد است، نش می( مقیرانیو ا ی)افغانستان

مشارکت ها با من تماس گرفتند. کنندهانجام شد و شرکت بوکسیف رسانامیپ یصوت

خاطبان متفاوت م یرشاخهیدو ز قیاز طر یبرف وش گلولهرکنندگان بهپنج نفر از شرکت

 قیراز ط گوهاها/گفتتمام مصاحبه ن،ی. بنابراتلفنی انجام شدندها و مصاحبهجلب شد 

 انجام شد. یتماس صوت

کنندگان از ( شرکتCodex, 2222) قیتحق یمالحظات اخالق تیرعا منظوربه

کنندگان مطلع شدند. به شرکتشرکت در آن  یمعناعواقب و و  قیتحق یهدف کل

مکالمه/مصاحبه را متوقف کنند راحت باشند.  دیبا کنندیگفته شد که اگر احساس م

پس از  هاادهخواهد داشت و د یها دسترسها گفته شد که فقط محقق به دادهبه آن

ه کار ب ناشناسنام و هویت مطلعان به صورت و  روندیم نیاز ب شدنمیو تنظ یسیرونو

آنها در متن استفاده  تیها اطالع داده شد که اگر قرار باشد روا. به آنخواهد شد برده

ها است در موردشان ارائه نخواهد آن و نشان دهنده هویت که خاص یشود، اطالعات

 چیه کنندگان،تاز شرک کیهر  نشی/بتیضمن پرداختن به روا قیتحق نیشد. در ا

 یبرا لیقب نیاز ا یدان، مکان و موارددر مورد سن، شغل، تعداد فرزن یاطالعات

 یهاآن مطلع خاص ارائه نخواهد شد. هنگام گزارش داده شدنییاز شناسا یریجلوگ

 هجیداده شده و در نت یساختگ یهامطلعان نام یبه همه یدر فصل بعد شدهیآورجمع

 .اندماندهباقی  ناشناسدر این متن 

 یوعهمجم ،قیتحق نیا در بازپایان  و  فتهایساختارمهین یهامصاحبه یهاپرسشنامه

تن کردن و سر/ حجاب بر نیاز جمله رابطه ب شودیاز موضوعات را شامل م یمتنوع

نقش بستگان مرد، ساختار  ،یشخص ی/فرهنگ، باورهاتیعوامل مختلف از جمله هو

و دانش مطلعان در مورد  یدر مورد آگاه یسؤال نیمردساالرانه، نقش جامعه و همچن

از زنان اگر که بخواهند از حقوق خود برخوردار شوند.  تیحما یسوئد برا یفعل نیوانق

 آورده شده است. وستیپفصل در  لیتفصها بهپرسشنامه
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 ی/دریو به زبان فارس 2222 لیتا آور هیفور نیو ب یتماس صوت قیها از طرمصاحبه

صوتی  یاز روی نسخه تیو در نها دندیبه طول انجام قهیدق 49تا  9 نیانجام شدند، ب

ها از مصاحبهی متن هاترجمهمسئولیت  ن،یشدند. بنابرا میو تنظ ی مکتوببه فارس

 این توضیح به متن اصلی این پژوهش که]است.  نگارنده یی بر عهدهسیانگل فارسی به

 [م-شودبه زبان انگلیسی تهیه و منتشر شده است مربوط می

 

 

 

 مصاحبه یها، داده3فصل 
( آورده شده یمصاحبه )تماس صوت قیاز طر شدهیآورجمع یهافصل داده نیدر ا

)وعمدتاً( نقل به  ایفصل  نیشده در اآورده یهااست که داده حیاست. الزم به توض

 یلیتحل ای ریتفس چیه. مینقل قول مستق ایاند مضمون از آنچه است که مطلعان گفته

و این ] نشده است فهفصل اضا نیا ی ارائه شده درهابه داده نگارنده یاز سو

ها بیان شده و در اینجا تنها به ها به صورت خام، همان چیزی است که در مصاحبهداد

 .[اندبندی شدهصورت موضوعی دسته

 

 عنوان نوعی از دادههای گردآوری داده بهچالش 1-3

تعداد  افتنیشوندگان، مصاحبه جلب مشارکت ندیافرها در چالش نیتراز بزرگ یکی

ند، ها شرکت کنبود که داوطلب شوند در مصاحبه یایاز مطلعان زن افغانستان ازیمورد ن

خاص خود  تیمسلمانان حساس یجامعه انیکه موضوع حجاب در م لیدل نیعمدتاً به ا

 قیزنان بود )که نه از طر نیا شاوندانیخو زخارج ا یمرد زیکننده نرا دارد و مصاحبه

 نیگفتگو با مطلع نی(. بعداً و حکردینم دایپ یزنان ربط نیاج به او نه با ازدو یخون

ت اس «یعاد» یزنان افغانستان یامر برا نیدادند که ا حیها توضآن ها(شوندهمصاحبه)

ر خط بهها را آن تواندیم یکار نیچن رایصحبت نکنند ز هابهیکه در مورد حجاب با غر

 :داشت انیموضوع ب نیا حیتوض از مطلعان در یکیمثال  ی. براندازدیب
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قرار  تیرا فاش کنند مورد آزار و اذ یقتیحق ،واضح است. در کل اگر زنان»

ل ک باهم  دیشا دانمیشوند با شوهر، برادر و پدرشان، نم ییو اگر شناسا رندیگیم

به خطر  نیچننیخود را ا دیبا یدچار مشکل شوند. چرا زن هایافغانستان یجامعه

 «ندازد؟یب

پست در یک مطلب/ قیشوندگان عمدتاً از طراگرچه جلب مشارکت مصاحبه

ارسال  میراب یخصوص امیپ توانستندیپست فقط م نیا نندگانیانجام شد و ب بوکسیف

د در پژوهش شرکت کنن رسانامیپ نیا یتماس صوت قیصورت ناشناس از طرکنند و به

که تماس  یکسان اکثرد، اما شده بو انیپست ب نیصراحت در اموضوع هم به نیو ا

 نیمبه ه بودند. یبه شرکت در پژوهش نشان دادند مردان افغانستان لیگرفتند و تما

بار فراخوان شرکت در پژوهش را بازنشر کنم تا بتوانم  نیخاطر هم مجبور شدم چند

ادم که د حیشوندگان توضبه مصاحبه شوندگان زن برسم.از مصاحبه ازیبه تعداد مورد ن

 قیراز ط تواندیو مصاحبه م ستیشان نشماره تلفن ایها آن یبه اطالعات شخص یزاین

 ریانجام شود تا مطمئن باشند که به شماره تلفن و سا سبوکیف رسانامیپ یتماس صوت

 یاکثر همان معدود زنان ،نیا با وجود نخواهم داشت. یآنها دسترس یاطالعات شخص

متوجه  یارتباط برقرار کرده بودند وقت بوکسیدر ف یخصوص امیهم که با ارسال پ

 از یکیکردند.  یمصاحبه خوددار نیشدند موضوع مصاحبه حجاب است از شرکت در ا

با او  ستیکه شوهرش در خانه ن یکنندگان زن از من خواست که فقط وقتشرکت

در مورد موضوع حجاب  لیفام ریغ یخودش اگر با مرد یبه گفته رایز رمیتماس بگ

 کردند که در دی. از پانزده زن، چهارده نفر تأکشودیم یکند، شوهرش عصبانصحبت 

شوند  ییاگر شناسا رایذکر شود ز شانتیها و هودر مورد آن یاطالعات دینبا قیتحق

 ی مقیم سوئدهایافغانستان یهجامع ایدادند با بستگان مرد خود  حیطور که توضهمان

خود در مورد حجاب را فاش  یواقع نشینان بز نیکه ا رایبه مشکل خواهند خورد ز

داد که در پژوهش شرکت  تیاز مطلعان ابتدا رضا یکی اند.کرده و به اشتراک گذاشته

 «اجازه»از شوهرش  یوقت رایکار را انجام دهد ز نیا تواندیکند اما بعد اطالع داد که نم

 یکی ازه نداده است.شوهرش اج ر،یخ ایدر پژوهش شرکت کند  تواندیم ندیگرفته تا بب

 یاعضا انیمصاحبه در خانه در م نیداده بود مصاحبه کند ح تیاز مطلعان زن که رضا

شده و بعد شروع به  حجابیاست ب یگفت مدت کهیاش حضور داشت و هنگامخانواده
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 تواندینم گریو گفت که د صحبتش را قطع کرد کرد ناگهان یشتریاطالعات ب یارائه

 زدیم ادیبر سر او فر تیکه با عصبان شدیم دهیشن یمرد یدهد. صدا به مصاحبه ادامه

 :شونده تلفن را قطع کرد و گفتمصاحبه!«. ؟یزنیحرف م یبا ک» :گفتیو م

 «.به گفتگو ادامه دهم[ گری]د توانمینم توانم،ینم»

 در دانشگاهیک از  یلیمدرک تحص یمطلقه و دارا حجاب،یاز مطلعان زن ب یکی

 :داد حیوضسوئد ت

نگاه  سوئد میمق ی[ زنان افغانستانیاجتماع یهاشبکهدر ] لیاگر به عکس پروفا»

مان نام خود ای میاز خودمان دار یواقع یاز ما عکس یکه فقط تعداد کم دینیبیم د،یکن

 ریتصو انلشیکه عکس پروفا دینیبمی د،ینگاه کن هیاست. اگر به بق لمانیپروفا یرو

 ایصفحه  کی یرو یشعر ،یاندازچشم ،یگلهم عکس  شتریباست،  یگرید یزهایچ

 یخود را ]در شبکه ها یواقع ریها اجازه ندارند تصواست. آن نیبه ا هیشب ییزهایچ

 متوانی. مدهندیقرار م تیها را مورد آزار و اذشوهرانشان آن رایمنتشر کنند[ ز یاجتماع

در  ییهاحساب رانشاندون اطالع شوهو ب انهیمخف یاز زنان افغانستان یاریکه بس میبگو

 یهاپست در شبکه کیبا  یزنان نیچن دیدارند. چطور انتظار دار یاجتماع یهاشبکه

 «شرکت در مصاحبه داوطلب شوند؟ یو برا رندیبا شما تماس بگ یاجتماع
 

 یعموم یچند داده 2-3

ختلف( )شهرها و مناطق م میو مق ی، افغانستانشونده/مطلعمصاحبه ستیتمام ب

 ستیز بهستند. ا یتعداد پانزده نفر زن و پنج نفر مرد افغانستان نیسوئد هستند که از ا

نفر  5شونده مرد هستند، همسر مصاحبه ایشونده زن که خود مصاحبه یزن افغانستان

 یمشترک دیدگاهنفر هنوز حجاب دارند.  ازدهیحجاب ندارند و  گریحجاب هستند و دیب

 یانبود که شکل حجاب زنان افغانست نیدگان به اشتراک گذاشتند اکه اکثر مصاحبه شون

زنان مسلمان عرب متفاوت  ژهیوزنان مسلمان و به ریبا سا یطور معنادار)مسلمان( به

 است.

که در سوئد حجاب داشتند، زنان  یشوندگان اظهار داشتند زماناز مصاحبه یبرخ

 یحجاب بر تن کردن زنان افغانستان یزنان مسلمان عرب، نحوه ژهیوبه گر،یمسلمان د
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دادند  حیشوندگان توضمصاحبه .گرفتندیبه تمسخر م یو حت دندیکشیرا به چالش م

الم اس یمطابق قواعد واقع یفغانستانحجاب زنان ا کنندیادعا م گریکه زنان مسلمان د

 تهم و بسخیلی محکنه  شُل و را آزاد ی)غالباً( شال/روسر یزنان افغانستان رایز ستین

. از هر پانزده مطلع شودیخاطر هم کل سر/مو پوشانده نم نیو به هم کنندیبر سر م

 ندکیتر مشدن در بازار کار را سختزن، پنج نفر اظهار داشتند که داشتن حجاب ادغام

 یکار یهاطیها را در محزنان محجبه نباشند، آن نیاگر ا هایکه سوئد دو معتقدن

آورده شده که  یخاص یهاکه در ادامه آمده داده ییها. در بخشرندیپذیم ترمانهیصم

 اند.شان مرتب شدهبر اساس موضوع خاص

 

 خود/خانواده/سنت/قانون یباورها :حجاب یهاشهیر 3-3
 حجاب یهاشهیزنان نسبت به ر دیدگاه 1-3-3

ر طخاکه حجاب به کندیم دیتأک ،یافغانستان حجابیبندار/حجاب زن کی به،یحس

است که در دوران مدرسه )قبل  یزیبلکه چ شودیتن نمسر/بر  یو شخص یاعتقادات قو

هم است  یزیو همان چ شودیدر افغانستان( آموزش داده م یعنیاز مهاجرت به سوئد 

 یبلکه عنصر ستیآگاهانه ن یکه حجاب عمل دیفزاایخواهد. او ممی که جامعه ]مبداء[

 دیگومی محجبه، یزن افغانستان کی. پروانه، شودیم لیجامعه تحم یاست که از سو

 یآموزش داده شده و به عادت بدل شده است و باور یکه حجاب از دوران کودک

مطلع زن که حجاب دارد اما آنطور که خودش  کی) مهیس . وستین یواقعو  یشخص

 تن سر/حجاب بر یکه وقت کندیدارد( اظهار م و شُلی بر سر حجاب آزادتر دیگویم

گاه به او ن خویشاوند ریمردان غ گرید رایز کند،یو آرامش م تیاحساس امن شتریدارد ب

اب حجکه  این احساسش به این علت استکه  کندیاو اضافه م حال نی. با اکنندینم

او  او عادت شده است. یبرا گریکرده و دسرآن را بر  اشیاست که از کودک یزیچ

و مجبور به  کردهیم یزندگ یمذهب یار جامعهکه د ییجااز آن دیگویم نیهمچن

که در آن زمان  کندیم دیاو تأک ن،یحجاب بوده محجبه شده است. عالوه بر ا تیرعا

هم او مجبور بوده حجاب  لیدل نیو به هم خواستندیبوده که مردان م یزیحجاب چ

چون باشد  حجابیکه در سوئد ب استاو سخت  یتن کند. در حال حاضر برا سر/ بر
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زن  کینغمه،  را از دست خواهد داد. یزیاگر حجاب نداشته باشد چ کندیاحساس م

 مه،یپاک مهم است نه پوشاندن سر. کر یکه داشتن قلب دیگویم ،یافغانستان حجابیب

عنوان )به رانیدر ا کهیکه تنها زمان دهدیم حیتوض ،یافغانستان حجابیزن ب کی

 نه،یتهم است. یاجبار رانیحجاب در ا رایاشته، زحجاب د کردهیم یپناهنده( زندگ

مجبور به بر  رانیکه در ا دهدیم حیتوض بیترت نیزن، به هم یهشوندمصاحبه کی

به حجاب ندارد اما در سوئد  یاعتقاد کهنیتن کردن حجاب شده است و با وجود اسر/

 انیشوندگان زن، بمصاحبه از گرید یکی ال،ی. لکندیم سراش حجاب بر به اجبار خانواده

هم حجاب  نیهم یکند و برامی افتخارامر  نیمؤمن است و به ا یکه مسلمان کندیم

مطمئن  راینکند ز سرممکن است حجاب بر  ندهیکه در آ دیفزاایحال او م نیدارد. با ا

 ای کندیخودش است که حجاب م یخاطر اعتقادات شخصکه در حال حاضر به ستین

گانش از بست کی چیکند که ه یزندگ یکه اگر در شهر شودیم دهیرساز او پ یوقت .ریخ

صورت آنممکن است در  دیگویم ،ریخ ایباز حجاب خواهد داشت آیا آنجا نباشند هم 

 یحجاب ممکن است باور واقع کندیکه فکر م کندی. او بالفاصله اضافه مکندحجاب ن

 از یلیمدرک تحص یکه دارا یافغانستان حجابیزن ب کی ما،یس او نباشد. یدرون

. بداند یشخص یحجاب را باور تواندیکه نم دهدیم حیسوئد است، توض یهادانشگاه

که زن از  رایز شود،یم سربر یروان لیبه دل یکه حجاب تا حد کندیم حیتصر یو

از بدن فرد  یجزئ حجاب نیا جیتدربه اجبار جامعه به حجاب عادت کرده و به یکودک

. دشویتن مسر/ انتخاب بر یآزاد لیدلکه حجاب به کندیشدت انکار مبهاو  .شودیم

که  ندکیم دیتأک بیترت نیسوئد، به هم میمق یافغانستان حجابیزن ب کیرودابه، 

حجاب را از  دیگویم زیشده است. معصومه ن لیبر زنان تحم یحجاب از دوران کودک

 انتخاب خودش نبوده است. اباند و حجکرده لیبستگان مردش به او تحم یکودک
 

حجاب یهاشهینسبت به ر مردان دیدگاه 2-3-3  

اسالم  یکه مؤمن واقع دارندیاظهار م ،یدو مرد متأهل افغانستان ل،یو نب دیمج

 د،دهنیم حیها توضآنطور که آن رایحجاب داشته باشند، ز دیهستند و همسرانشان با

 ،یمرد افغانستان کی ب،یدارند. نص خود حجاب یخاطر اعتقادات مذهبزنانشان به
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 از کی چیدر افغانستان است و ه ستیو کمون نیدیب یاخانواده یهکه زاد دیگویم

 ،دیگویمنصیب طور که حال، همسرش، آن نیشان حجاب ندارند. با ازن خانواده یاعضا

 حجاب دارد. اشیخاطر اعتقادات شخصبه

 

 نقش بستگان مرد در حجاب 4-3
هنوز(  ایبوده  قبالًتن کردن حجاب هرچه ) سر/ نداشتن به( بر ایاور داشتن )ب شهیر

نقش مردان حال حاضر و در مورد  ییهاموضوع، داده نیعنوان ا لیذ جا،نیباشد، در ا

ند( ارائه نکن ایبستگان زنشان حجاب بر تن کنند ) کهنیسوئد در ا میمق یافغانستان

 خواهد شد.

 

 نمطلعان ز دیدگاه 1-4-3

که در دوران ازدواجش با همسرش در سوئد داشته و  دیگویم یاز مشکالت بهیحس

 مثال او یو برا کردهیکنترل م اشیزندگ یهااز جنبه یاریشوهرش او را در بس کهنیا

 چیکه اگرچه ه دهدیکند. او شرح م سرحجاب بر در سوئد است که  کردهیرا مجبور م

را بر او  یشوهرش حجاب اجبار ماا ست،ین یاردر سوئد در جهت حجاب اجب یقانون

کند که مردان خانواده به زنان حق انتخاب و می دیتأک بهیاست. نص دانستهیواجب م

ه ب دیکه نبا اموزندیتا شوهرانشان ب کشدیطول م یادیدهند و مدت زینمعمل آزادانه 

 بستگان مردشروند اجبار حجاب توسط  حیدر تشر یکنند. و لیزنانشان حجاب را تحم

 :دیگویم اوبه 

 یحجابیو ب یدهینجابتت را از دست م یباش حجابیاگر ب ندیگویم ما اول به»

 یتبه سوئد توانس آمدنها و قبل از سال نیدر تمام ا ندیگویاست. م یگناه بزرگ و زشت

م آنها تما ؟یحجاب داشته باش یتوانینم گری. چرا حاال در سوئد دیحجاب داشته باش

 نیوهبا ت م،یکنند. اگر به حرفشان گوش نده سرمان برتا حجاب  کنندیالش خود را مت

 کنندیم یزدنمان هم برسند. سعو ممکن است به کتک کنندیشروع م یکالم ریو تحق

و  یاجتماع یهااز شبکه کنندیم یمان کنند. سعبدنام مانشیقوم و خو انیدر م

ت جرئ یگریزن د چیو ه میشو یدرس عبرت رانگید یطرد کنند تا برا مانیخانوادگ
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 دزننیبه زن خودشان هم برچسب فاحشه و هرزه م ینکند که حجاب نداشته باشد. حت

 یجنس ی)رابطه خوابدیم یحاال با هر مرد البد که حجاب ندارد یکسانگار که  یعنی

 .«دارد(

طالق  موفق به» ار،یبس زیبرانگچالش یهاکه باالخره پس از تالش دیگویم بهینص

 کندیاست، احساس گناه نم حجابیکه آزاد است، ب کندیو حاال احساس م «شودیم

که حجاب داشته و از  یقرار دارد. او معتقد است که زمان یبهتر یروان تیو در وضع

 نیهمچن بهیاست. نص بردهیبه سر م یقیعم یکرده در افسردگمی شوهرش اطاعت

به بود که اش پسر شانزده ساله باراینشد،  حجابیو ب طالق گرفت یکه وقت دیگویم

 :او گفت

! یبکن یناتیم یدوست دار یهر کار ستیندیگر پدرم نکن حاال که خیال ! درما»

 حجابی. اگر بیحجاب داشته باش دیستم و تو هم بااخانه  نیمن مرد ا گری! حاال دین

 چکار زنند،یند به من مکه دوستانم که مادرانشان محجبه هست یمن با انگ یباش

 «کنم؟!

 یاز زنان افغانستان یاریاو، بس یطبق تجربه دیگویم زیپروانه که حجاب دارد ن

 :دیگویسوئد به اجبار شوهرانشان حجاب دارند. او م میمق

 یاریبس یبر همسرانشان دارند. من زنان افغانستان یادیمردان توان اعمال قدرت ز»

 یگرید یهر خواسته ایکردن  سرخاطر مخالفت با حجاب برکه به امدهیرا در سوئد د

 .«اندداشته مورد ضرب و شتم قرار گرفتهقبول نکه شوهرشان 

 رایکه شوهرش از او خواسته که حجاب نداشته باشد، ز دیگویحال، او م نیا با

 :دارد یگرید لیکه حجابش دل کندیحجاب را دوست نداشته است. پروانه فاش م

 ای ،شیسال پ ستیطالبان در افغانستان، حدود ب دنیرسقدرتبه یهدور نیاول در»

ز ا یکیبار در حال قدم زدن در بازار بودم که  کیده ساله بودم.  یمن دختر شتر،یب

د و ش کیطالبان بود، به من نزد یاخالق تیامن سیطالبان که از مأموران پل یسربازها

به  کردم و هیشدم، گر تیاذ یلیزد. خ انهیتازمرا  م،بود دهیجوراب نپوش نکهیخاطر ابه

ترس عمیق آن  شهیو هم ترسمیدر سوئد هم هنوز م ی. االن حتدمیمان دوسمت خانه
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اینهم هست که  نیهم یتروما را همراه خودم دارم. ترس آن هنوز با من است. براو 

 «حجاب دارم.جا هم 

کند و به او گفته است  که شوهرش او را مجبور نکرده که حجاب دیگویم همیوس

که هنوز در  دیگویم نیحال، او همچن نیکه هرکس مسئول اعمال خودش است. با ا

پدرش و جامعه مجبورش  شهیبه آن عادت کرده چون هم رایسوئد حجاب بر تن دارد ز

در  زیکه مادران ن کندیم انیکه حجاب ندارد ب مهیراند که حجاب داشته باشند. ککرده

ه ک کندیم دی. او تأککنندیش دارند و ساختار مردساالرانه را حفظ ممسئله نق نیا

 نکند موضوع نیکه حجاب داشته باشند و اگر دختر چن خواهندیمادران از دخترانشان م

که مادران  دهدیح می. او توضشودیبه سرپرست خانواده که پدر است گزارش داده م

همسرش را  ن حجاب نداشته باشند، پدر،چون اگر دخترانشا دهندیکار را انجام م نیا

. داندیمادر م حیصح و تربیت از عدم کنترل یرا ناش یزیچ نیچن رایز کندیسرزنش م

که  دشناسیرا در سوئد م یاریبس یکه زنان افغانستان کندیم انیب نیهمچن مهیکر

 دیبا اشوهرانشان را تحمل کنند ام یکیزیو خشونت ف یکالم یهانیتوه ندامجبور بوده

خاطر اجبار خانواده مجبور است حجاب که به دیگویم نهی. تهماندکردهیسکوت م

 :دیگویداشته باشد. او م

نقل  نجایبه ا یو وقت میاو بزرگ شده میاکرده یمردساالر زندگ یادر جامعه ما»

حفظ کنند. ما اکنون در  زیرا در سوئد ن ستمیکردند آن س یمردان سع م،یمکان کرد

 .«میکنیم یسوئد زندگ یمردساالر افغانستان درون جامعه یعهجام

بت مراق ازمندیها مسن و نآن رایپدر و مادرش را ترک کند ز تواندیکه نم دیگویاو م

 نیسوئد، ا میمق یهایافغانستان یکه در جامعه دیگویم نیهمچن نهیهستند. تهم

 لیرا بر زنان تحم دهیعق نیااول خدا و بعد مردان. مردان »غالب است که  دهیعق

مردان،  یداشته باشند. قدرت و کنترل مردانه مانیا دهیعق نیبه ا زیاند تا زنان نکرده

ه دارد ک ازیدارد و ن یقیعم یکه افسردگ دیگویم نهیتهم« زنان را محاصره کرده است.

عمال، رفتارها ا ریبه حجاب و سا تواندینم گریکه د دیگویاش فرار کند. او ماز خانواده

 :دیگویدر آخر م نهیتن دهد. تهم یلیتحم یو هنجارها
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 د فرار کنم.ئدرون سو [افغانستانی]مردساالر  یجامعه نیدارم که از ا ازین»

مرا نشناسد و باالخره  یایافغانستان چیکه ه ییدور، جا یلیخ ییخواهم بروم جامی

 «؟بگریزم دیکجا با به بتوانم آزاد شوم.

را به او داده که حجاب  نیانتخاب ا« اجازه»و  یکند که همسرش آزادمی دیتأک الیل

 دیگویم نیهم انتخاب کرده که حجاب کند. او همچن الیو ل نداشته باشد ایداشته باشد 

 یها اجازهبه آن»پدرشان  د،یگویآنطور که خودش م رایکه دخترانش حجاب ندارند، ز

داوطلب شد که  ، نخستکندیتن مسر/اب بر فرزانه که حج«. داده است یحجابیب

از  هکنیبعد از ا رایکار را انجام دهد ز نیا تواندیمصاحبه کند اما بعد اعالم کرد که نم

کننده( مرد )مصاحبه کیگرفته، شوهرش اجازه نداده که او با « اجازه»شوهرش 

 مصاحبه کند.

ه معتقد است ک است حجاببی ردیتوانسته طالق بگ کهیکه درست از زمان مایس

 یانزن دیگویخاطر خواست مردانشان حجاب دارند. او مسوئد به میمق یزنان افغانستان

اجازه را  نیها احجاب داشته باشند، اما شوهرانشان به آن خواهندیکه م شناسدیرا م

حجاب داشته باشند اما شوهرانشان به  خواهندیکه نم یو در مقابل، زنان دهندینم

درصد  22تا  72از  شیب»او  دهیکه به عق کندیم دی. او تأکدهندیاجازه را نم نیاها آن

 :دیفزاایم مایس«. خاطر اجبار شوهرشان حجاب دارندبه یزنان افغانستان

ه مالک ک کنندیها فکر مآن شتریاما ب ست،یشان نمنظورم همه ،یمردان افغانستان»

که دوست دارند  یهر کار کنندیفکر مها باشد، زن مال آن یزنان هستند و وقت

که  ددهیدر سوئد به زنان دستور م نجایمرد هم در ا نیهم قاًیبا ما بکنند. دق توانندیم

 «نه. ایحجاب داشته باشند 

که  کنندیم دیدارند و تأک یکسانی نشیب ،ندارحجابرودابه و نغمه، دو زن 

. آنها کنندیم سرخود حجاب بر  دختران/زنان تحت فشار برادران، پدران و شوهران

 تیحجابشان را رعا یکه وقت کنندیرا بازگو م یافغانستان یزناناز  یهاتیروا نیهمچن

اند، چون ضرب و شتم و خشونت قرار داده زار،ها را مورد آاند بستگان مردشان آننکرده

کنون . معصومه که ارندیرا تحمل کنند/بپذ یزیچ نیاند چننتوانستهاین مردان 

 نیکه قبل از ازدواج به اجبار برادرانش حجاب داشته است. با ا دیگویاست، م حجابیب
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 عداًبنداشته و او توانسته حجاب را کنار بگذارد. اما  یکه همسرش مخالفت دیگویحال م

در  یاریبس یهاو جروبحث کردهیحجاب م تیدخترشان را مجبور به رعا ،همسرش

 دیگویطالق گرفته است. معصومه م تیاند و او در نهاتهداش یمورد موضوعات مختلف

همسر  یعنیپدرش  یکه از سو یایخاطر فشار و خشونت روانکه اکنون دخترش به

 حیشده و تحت درمان است. او توض یانسابق معصومه متحمل شده، دچار مشکالت رو

 :ددهیم

 یوصاً پدرت، براات، خصخانواده ،یاکه ازدواج نکرده یدر سنت ما، تا زمان»

ها و شوهرت در مورد انتخاب ،یکنیهم که ازدواج م ی. وقتردیگیم میتصم اتیزندگ

 .«دهندیدر سوئد هم ادامه م نجایهمان سنت را ا قاًی. دقردیگیم میتصم اتیزندگ

را  یاریبس «یرهایزنج»که در سوئد داشته،  یاازدواج و خانواده دیگویمعصومه م

او بوده « زندانبان»که شوهرش  کندیم ظهارکرده است. او ا لیتحمبه بدن و روحش 

 احساس و دهدیانجام م دوست دارد راکه  یو حاال که طالق گرفته، حجاب ندارد و کار

 یبرا یآموزشگاه زبان سوئد کیکند که آزاد شده است. زهرا که حجاب دارد، در می

هم که به او گفته شد موضوع  ینآشنا شده بود و زما قیتحق نی( با اSFIمهاجران )

که در مصاحبه شرکت کند  رفتیدر سوئد است، پذ یحجاب زنان افغانستان ،مصاحبه

 که اگر از طریق یک واسط اطالع داده بوداز شرکت در مصاحبه امتناع کرد. او  ااما بعد

خودش نسبت  یموضوع مطلع شود که در مورد حجاب و نگرش واقع نیشوهرش از ا

 اندتویبعداً اطالع داد که نم زین هی. صففتدامی ت کرده است، به دردسربه آن صحب

 سوئد ممکن میمق یهایافغانستان یبستگان مردش در جامعهاگر  رایمصاحبه کند ز

 شانبستگان» شهیکه هم ییجامطلع شوند و از آن یامصاحبه نیاست از شرکت او در چن

 قرار خواهند داد. تید و او را مورد آزار و اذبه سراغش خواهند آم« نظر دارند ریرا ز او

 

 مردان دگاهینقش مردان از د 2-4-3

اش حجاب ندارند. با که زنان خانواده دیگویم ،یمرد متأهل افغانستان کی برهان،

جاب ح دیحجاب داشته باشد، با میاگر به همسرم بگو»که  دیگویم نیحال او همچن نیا

 مخالفت ،اجازه دارم با همسرش صحبت کنم ایکه آ دمیاز او پرس یوقت«. داشته باشد
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داشت به من  تیرضا« خودش»فکر خواهد کرد و اگر  وردم نیکرد. او گفت که در ا

 داد که صرفاً انتخاب حیتوض بینگرفت. نص یبا من تماس هیچ گاهاطالع خواهد داد. او 

ارد و که همسرش حجاب د میبوده که موجب شده حجاب داشته باشد. تمش همسر

که  بیانتخاب داده است. حب« اجازه»ها که به آن دیگویدخترانش حجاب ندارند، م

به سوئد نقل مکان کردند، همسرش از او  یکه وقت دیگویاست، م حجابیهمسرش ب

هم به او گفته است که از نظر او همسرش  بیبا حجابش چه کند و حب دیکه با دهیپرس

 :دیگویمسرش حجاب دارد مکه ه لیانتخاب دارد. نب« اجازه»

 کنندیفکر م یحجاب داشته باشند. چرا برخ دیبا یواضح است که زنان افغانستان»

. میشرف و ناموس دار ،برهنه شوند؟ ما سنت دیبه سوئد با دنیکه زنان ما به محض رس

 .«فتدیزنانمان اتفاق ب یبرا ییهایعفتیب نیکه چن میدهینمما اجازه 

 

 /فرهنگتیهو 5-3
هنگ /فرتیحجاب و هو انیبه رابطه منسبت شوندگان نگرش مصاحبه ،بخش نیا رد

 .شودیم مطرح

 

 /فرهنگتیهو باحجاب  یرابطهنگرش زنان نسبت به   1-5-3

تا از خودش مقابل  کندیهم کاله سر م یشال و گاه یکه گاه دیگویم مهیوس

فرد  شودیمنجر نم یحجابیکه ب کندیم دیمحافظت کند. او تأک« بد یآب و هوا»

 مهیکر« و سنن ماست. تیما زبان، مل تیهو» دیگویرا از دست بدهد. او م تشیهو

 :دیگوی. او مستین تشیدارد که حجاب هو دیتأک

هستم،  رانیدر ا ی. وقتتانتیشماست، نه هو دنیلباس پوش یهویش حجاب»

 . چطور حجابطورنیو در سوئد هم هم گرید یدارم، در افغانستان، پوشش یپوشش خاص

 «ند؟کیم رییمکان تغ رییکه با گذشت زمان و با تغ یمن باشد وقت تیهو تواندیم

پدر، مادر، خانواده و فرهنگش هستند. او  تشیکه هو دیگویم نیهمچن مهیکر

ا ر تشیکه به سوئد نقل مکان کرده و در حال حاضر حجاب ندارد، اما هو کندیاضافه م

 یمعتقد است که حجاب ممکن است برا نهی. تهمستین تشیحجاب هو رایرها نکرده ز
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 یعنوان زنمن به تیهو» که حجاب دیگویباشد اما م تیاز زنان مسلمان هو یبرخ

 یشده و من اصالً حال خوب لیبه من حجاب تحم» :دهدی. او ادامه مستین «یافغانستان

جاب ح یلهاکه مس هددیم حیو توض پردازدیم تیبه موضوع هو لیتفصبه مایس« ندارم.

که  کندیم دیدارد. او تأک یخاص بستگ یهآن جامع یاجتماعی هنیشیبه پ تیو هو

د خو تیاز هو یهستند ممکن است حجاب را بخش ییکه از مناطق روستا ینمعموالً زنا

 مای. سستین نطوریاند ابزرگ آمده یکه از شهرها یاز زنان یاریبس یبدانند، اما برا

 دیگویشده است و م لیپوشاندن موها به او تحم رایز ست،یاو ن تیهو حجاب دیگویم

 یخود را بپوشانند؟! چه کس یموها دیبادارد؟ چرا مردان ن یزنان چه مشکل یمگر مو»

او  یپاسپورت سوئد یکه رو یعکس دیگویاو م« است؟! نیمن ا تیگفته است که هو

به  زیاو است و او در آن عکس حجاب ندارد. رودابه ن تیهو یهدهندچاپ شده نشان

 :دیگوی. او مستیاو ن تیکه حجاب هو کندیم دیتأک بیترت نیهم

که  دینیبیم د،یکه در کابل گرفته شده نگاه کن شیچهل سال پ یهااگر به عکس»

کردند.  لیبه ما تحم نیحجاب را طالبان و مجاهد نیاز زنان حجاب ندارند. ا یاریبس

 چیکرد؟ به ه رییو تنها در کمتر از چهار دهه تغ قدرنیا تواندیم یتیهو نیگونه چنچ

 «.نه فرهنگم ومن است  تیوجه، حجاب نه هو

 یشهرها از یاریدر بس شیدارد که پنجاه سال پ دیتأک بیترت نیبه هم زین معصومه

 و یاآگاهمحصول اجبار، ن»که حجاب  دیگویافغانستان حجاب وجود نداشته است. او م

صداقت، »که  دیگویم نیاست. او همچن« مردانه یهسنت شرف و ناموس و سلط

 «است. یزنان افغانستان تیهو بودن یقو نیبه خانواده و همچن یو وفادار یدرستکار

 

 /فرهنگتینگرش مردان نسبت به حجاب و هو 2-5-3

د اما حجاب هستن یمؤمن یها زنان مسلمان افغانستانکه زنان آن دیگویم برهان

هر دو معتقدند که  بی. برهان و حبستیندارند و اسالم و فرهنگ وابسته به حجاب ن

 تیهو ،دارد که حجاب دیتأک زین میاست نه حجاب. تم تیهو «بودن انسان درستیک »

کرده است.  لیها تحمآنرا به  حجاب شانتیترب یهویو جامعه و ش ستیاو ن یهخانواد

حجاب  دنیسوئد که ممکن است بگو میمق یهایاز افغانستان» :دیگویم نیهمچن بیحب
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را چ د؟یشهروند سوئد باش دیکنیکه پس چرا تالش م دیپرس دیاست، با شانتیهو

 کیاما  زندینم بیآس تانتیبه هو زهایچ نیا د؟یریبگ یپاسپورت سوئد دیکنیم یسع

 «کند؟یکار را م نیتکه پارچه ا

 و همه تیفرهنگ، هو نیاست و بنابرا یاله یدستوردارد که حجاب  دیتأک لینب

که زنان  کندیم دیتأک دیهاست، چه در افغانستان باشند و چه در سوئد. مجآن زیچ

ود خ تیهو دیاست و مردم نبا هایافغانستان تیحجاب هو رایحجاب داشته باشند ز دیبا

 را از دست بدهند.

 

 وئد( بر حجابس میمق ی)هایافغانستان یجامعه ریتأث  6-3
 ریشوندگان در مورد تأثمصاحبه تیبخش آورده شده تجربه/نگرش/روا نیدر ا آنچه

 ی،سوئد بر اجبار حجاب به زنان/دختران افغانستان میمق یهایافغانستان یجامعه

 دیلو بازتو دیآن را تول یاجامعه نیانگ )حجاب بر تن نکردن( که چن ای گمایاستشرم/

 جامعه است. یاجبار از سو نیبا ا یاز زنان افغانستان ید برخبرخور یکرده و نحوه

 

 افغانستانی مقیم سوئد جامعهاثرگذاری نگرش زنان نسبت به  1-6-3

ه ک ییهایکه در مراسم و مهمان شناسدیرا م یافغانستان یزنان دیگویم بهیحس

ا هفغانستانیاکه  ییدر آن حضور ندارند، حجاب ندارند، اما در جا یافغانستان یافراد

 میمق یهایافغانستان یکه جامعه دیگویحضور داشته باشند، حجاب دارند. پروانه م

 یانستانافغ یخصوصاً مردان ،احترام قائل نیستند یافغانستان حجابیزنان ب رایسوئد ب

 «سوءاستفاده»سوئد  یجامعه یاز آزاد یافغانستان حجابیادعا دارند زنان ب شهیکه هم

 یا)هیافغانستان یجامعه یکه از سو یخاطر فشارشوهرش به دیگوینغمه م. کنندیم

تن سر/او را مجبور به حجاب کرده و اگر او حجاب بر  کرده،یسوئد( احساس م میمق

که از طرف جامعه افغانستانی های سوئد برایش انگ شرم/با  دیشوهرش با کرده،ینم

 ممکن است د،یاگر به مالمو سفر کن» دیگویاست. نغمه م آمدهیکنار م شدهمی ایجاد
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خوشحال  اریبس» یو مردان افغانستان «دیاسفر کرده یاسالم یکه به کشور دیکنمیفکر 

 :دیگویهستند. او م شتریکه زنان محجبه در آنجا ب« هستند

ی عموم یهامردم را در مکان ی. وقتمیمرد از آلمان داشت همانیم یک بار، کی»

به نظر ] رایبه سوئد نقل مکان کند، ز توانستیکه کاش م گفتیم د،یدی[  مدر مالمو]

حجاب دارند، اما در  زنانتعداد کمی از وجود دارد و  یاز حد آزاد شیاو[ در آلمان ب

 «دارد. وجود یشتریسوئد، زنان محجبه ب

که حجاب را از  یکسان ندیگومی یاز مردان افغانستان یبرخ» :دیگوینغمه م

هم ما را تحت  نطوریفاسد هستند. هم یاند فاحشه و از نظر اخالقرآوردهشان دتنسر/

خود با زنان  یاز تجربه مهیوس.« میکن تا همچنان حجاب دهندیفشار قرار م

نیا و دیگویکردند میم ی[  سوئد زندگپناهندگی در]ی هاکه در کمپ یایافغانستان

 مرد چیو ه کردندیجاب بر تن نمح گرید ،از کمپ آمدنرونیزنان به محض ب نیا که

 یفسردگا ریکه درگ نهیتهم .ندیبب حجابیها را بکه آن آوردیتاب نم زین یایافغانستان

سوئد( فرار کند تا از  میمق ی)هایاست، آرزو دارد که بتواند از جامعه افغانستان قیعم

ه ب دیگویم که الیراحت شود. ل آورند،یبه او م شناسندشیکه م یکه افراد یفشار

به حجاب معتقد است که  لیدل نیبه ا شتریکه ب دهدیم حیحجاب اعتقاد دارد، توض

ه ک دهدیم حیتر توضحال، او شفاف نی. با انندیبدن او را بب گریندارد مردان د تدوس

ز ادر سوئد  توانستیو اگر م نندیو مسلمان او را بب یدوست ندارد مردان افغانستان

 حجاب نکند. گریممکن بود که د رد،یله بگفاص افرادی نیچن

خاطر اجبار شوهرانشان حجاب دارند. دختران زنان متأهل به دیگویمعصومه م

 کنندیدر جامعه حجاب م یمردان افغانستان گرید ایبه اجبار پدرانشان و  ایمجرد هم 

 ددهیم حیمعصومه توض«. فاحشه شده است حجابیمردان، دختر ب نیدر چشم ا» رایز

مقیم  و مسلمانان هایافغانستان گروه های از شدهکه پس از طالق از شوهرش، مجبور 

حتماالً که ا یافاحشه»را  حجابیزن مطلقه ب گروه هایی، نیچن رایز رد،یفاصله بگ سوئد

ه ک یمردان یحت دیگوی. او منندیبیم« داشته باشد یآماده است با همه رابطه جنس

د، کننیجامعه احساس م یکه از سو یخاطر فشاردارند، به مشکل یحجابیتر با بکم

 ایاین مردان باید به جامعه و دهندیحجاب را به بستگان زن خود نم داشتنبر یاجازه

 برد حساب پس بدهند.شان را زیر سؤال میکه شرف
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 نگرش مردان نسبت به نقش جامعه 2-6-3

 یه وقتک شناسدیرا م یاریبس یکند که زنان/دختران افغانستانمی فیتعر بیحب

از فشار  ی،حالت نیدر چن رایز کنند،یحجاب نم گرید شوند،یشان دور ماز خانه/محله

از جمله  یخانوادگ یهاعکستعدادی از  یوقت دیگویم نیاند. اوهمچنجامعه دور شده

 یهامنتکرده، کامنتشر[  در فضای مجازی] عکس همسرش را بدون حجاب

شرفش را از دست  غیرت و ناموس و اندکرده که به او گفته افتیدر یادیز زیآمنیتوه

اش هم در افغانستان و هم در سوئد او خانواده یاعضا یکه حت دیگویداده است. او م

 ریشرف خانواده را ز رایکشته شود ز دیاند که بااند و به او گفتهکرده یجان دیرا تهد

کند می را انتخاب یحجابیکه ب یاشتند کسد دیأکت دیو مج لیسؤال برده است. نب

 یاتا ج دیبا حجابیکه با زنان ب دیگومی لیدر جامعه ندارد. نب ییاست و جا« فاسد»

 شود. یممکن بدرفتار

 

 یو قانون یدر مورد چارچوب حقوق ییهاداده 7-3
د وجوم نین( از قوانصاحبه شوند زمثال دوازده نفر از پانزده م یمطلعان )برا شتریب

 یدور یخاطر انتخابش برابه یکه اگر زن ینیاز وجود قوان یعنیدر سوئد آگاه نبودند، 

در دفاع از حقوق زنان  رد،یقرار بگ یخشونتهرگونه مورد  یایاز انجام هر عمل مذهب

اگر بتوانند مقابل اجبارشدنشان  یدادند که حت حیها توضاز آن یبرخ .ستا وضع شده

وئد س یاجتماع نیقوان تیو بخواهند بر دفاع/حما ستندیشان باشوهران یبه حجاب از سو

 که ماحصل جامعه است، فرار کنند. یو انگ دهایها، تهداز چشم توانندیحساب کنند، نم

به  اندتوینم یقانون و مرجع چیه کنندیگفتند که فکر م زین گرید یضمناً، برخ

شوهرانشان  هیعل ییکنند و ادعااگر به مقامات مربوطه مراجعه  رایها کمک کند، زآن

کشته شوند. معصومه،  ایو  رندیقرار بگ تیداشته باشند ممکن است مورد آزار و اذ

مقامات مربوطه است  تیحال حاضر تحت حما درکه  کندیم انیو مطلقه، ب ندارحجاب

وجود دارد که همسر سابقش به  نیاحتمال ا رایکند، زمی یصورت ناشناس زندگو به

د. ندارن یاطالع ینیقوان نیاز زنان از وجود چن یاریکه بس دیگویبزند. او م بیاو آس
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 یکاف تیاکه اگر به مقامات مراجعه کنند، از حم ستندیهم مطمئن ن گرید یاریبس

 تیچگونه حما دانندیکه بچه دارند و نم ییآنها ژهیونه، به ایبرخوردار خواهند شد 

 یتانافغانس یدارند. معصومه معتقد است که اگر زنکنند و فرزندانشان را نگه  افتیدر

 مای. سردیدولت قرار گ تیتحت حما دیبا ادیحجاب نکند، به احتمال ز گرید خواهدیم

 خودش یبه گفته و «باالخره طالق گرفته» ،با همسرش داشته یادیز یهاشکه کشم

 :گویدمی« سرنوشتش را به دست گرفته»

ا با تنهنه. او ردیه است حقوق خود را پس بگگرفت میتصم یکه زن دیفرض کن»

ش توسط شوهر ادیبجنگد. او ممکن است به احتمال ز دیبا زیشوهرش بلکه با جامعه ن

موضوع را گزارش دهد  نیکه اگر ا ستیو مطمئن هم ن ردیقرار گ یمورد آزار جسم

را  اشیدگزن یهانهیهز خواهدیزن چطور م نی. اریخ ایاز او محافظت کنند  توانندیم

در  یکند؟ چه کس تیحما یشغل یهنیقرار است از او در زم یکند؟ چه کس نیتأم

 .«دارند هانهیزم نیدر ا تیبه حما ازیرابطه با فرزندانش به او کمک خواهد کرد؟ زنان ن

 

 هاداده و جمع بندی از لیو تحل هیتجز، 4فصل 
سوئد  میمق یفرد افغانستان ستیها مصاحبه شده شامل بکه با آن یانمونه یجامعه

 ستیز بهستند. ا یو پنج مرد افغانستان یتعداد پانزده نفر زن افغانستان نیاست که از ا

نفر حجاب  ازدهیمرد هستند(،  یدهشونمصاحبه ها همسران پنجزن )که پنج نفر از آن

ر فشونده، هفت نمصاحبه یزن افغانستان نزدههستند. از پا حجابیدارند و نه نفر ب

 هستند و هشت نفر هنوز حجاب دارند. حجابیب

وضوح به توانیاشاره شد، م زیداده ن یگردآور یهاهمانطور که در بخش چالش

دارند،  /ترسیحجاب نگران یکردن در مورد مسئلهصحبت یبرا یکه زنان افغانستان دید

نگران  وجود دارد و شدنییشناسا سکیر کنندیکه فکر م لیدل نیعمدتاً هم به ا

ها را مورد سوئد آن میمق یهایستانافغان یجامعه ایهستند که بستگان مردانشان 

هم اشاره داشتند،  شوندگان(مصاحبه) خشونت قرار دهند. همانطور که اکثر مطلعان

 یبرخ یمرد جامعه بر زنان است. حت یقدرت/کنترل اعضا لیبه دل زیخشونت جامعه ن

د و کار را انجام دهن نیحبه کنند بعداً قبول نکردند که اکه داوطلب شدند مصا یاز زنان
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حجاب صحبت کنند  یلهادر مورد مس دهندینم« اجازه»ها شوهرانشان به آن ای دگفتن

به  رایبا صحبت در مورد حجاب خود را در معرض خطر قرار دهند، ز خواهندینم ای

 تیها را مورد آزار و اذشوند بستگان مردشان آن ییکه شناسا یدر صورت ادیاحتمال ز

شروع به صحبت در  یبود، وقت حجابیز که بیاز مطلعان زن ن یکیقرار خواهند داد. 

از بستگان مردش در گفتگو، مصاحبه را  یکیخاطر دخالت موضوع کرد، به نیمورد ا

 متوقف کرد.

ت اسوئد و اعتقاد میمق یتن کردن زنان افغانستانسر/حجاب بر انیدر مورد ارتباط م

نکته  نیشوندگان به امصاحبهاکثر و مانند آن،  یتیمسائل ترب ،یاجبار خانوادگ ،یشخص

ی . حتگذاردیم ریبر حجاب تأث یاز اعتقادات شخص شیب گریاشاره دارند که عوامل د

که اگر از قضا در سوئد در  ندیگویکه حجاب دارند م یآن دسته از مطلعان زن اکثر

 گرینباشد، ممکن است که د جادر آن یمسلمان ای یفغانستانکه مرد ا رندیقرار بگ ییجا

 جهینت نیکه چرا حجاب دارند، به ا شندیاندیم قاًیعم یوقت رایحجاب بر تن نکنند، ز

 یشخص تاعتقادا خاطر تن کردن حجاب ممکن است واقعاً بهسر/رسند که بر می

 یتیترب یامسئله ایعادت  شتریکه حجاب ب دهندیم حیخودشان نباشد. در عوض، توض

دارند که  دیترد کهنیاند و اها، مدارس و جامعه آن را آموزش دادهاست که خانواده

نفر( معتقدند که  ستیحجاب انتخاب خودشان باشد. تنها دو نفر از مطلعان مرد )از ب

در  یکنند. حت تیآن را رعا «دیبا»است و زنان  بودنمانحجاب از اصول واجب مسل

 حجابکند که اعالم می[  است که و نه خود زن] مرد نیا زیها نپاسخ دسته از نیا

 .دارد زنان ربط  یاعتقادات شخص کردن به

تن کردن حجاب بستگان سر/سوئد در بر  میمق یدر مورد نقش مردان افغانستان

ها نشان اکثر پاسخ دهد،یوضوح نشان مبه شدهیآورجمع یهازنشان، همانطور که داده

 «مجبور»است که زنان را  یعامل نیترکنندهنییمردان خانواده تع ریکه تأث دهدیم

 شوندگان زن به اشکالمصاحبه یباشند(. همه نداشته ایحجاب داشته باشند ) کندیم

بر  ایشان در رابطه با بر تن کردن )بستگان زن ماتیکنترل مردان بر تصمبه مختلف 

استثنا در گروه مطلعان مرد وجود دارد؛ او  کیتن نکردن( حجاب اشاره داشتند. فقط 

ر د شخصاً دیبه او ندارد و همسرش با ینداشتن ربط ایدارد که حجاب داشتن  دیتأک
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 ندیگویهستند، م حجابیکه همسرانشان ب گری. دو مطلع مرد دردیبگ میمورد تصم نیا

 نیها )اآن ارینه(، ز ایکه همسرانشان آزاد هستند انتخاب کنند حجاب داشته باشند )

برخی  اند. کار را داده نیا« اجازه»شوهران( به بستگان زن خود )زنان و دخترانشان( 

و  اندمورد گفتگو کرده نیکه با شوهرانشان در ا دارندیاظهار م نیمطلعان زن همچناز 

نداشته  ایاند( که حجاب داشته باشند نداده ایاند )داده« اجازه»ها شوهرانشان به آن

اشته حجاب د «دیبا»که همسرانشان  ندیگویصراحت مبه زین گریند. دو مطلع مرد دباش

از  یکی یحجاب داشته باشند. حت نکه همسرانشا خواهندیم نطوریها اآن رایباشند ز

 او« اجبار» یرا برا یهر اقدام دیکه اگر همسرش حجاب نداشته باشد، با دیگویآنها م

 کار انجام دهد. نیبه ا

عداد تکه در  کنندیافشا م ییهاتیرواذکر با  شوندگان(مصاحبه) مطلعان شتریب

 قصد یزنان/دختران افغانستان یسوئد وقت میمق یافغانستان یهااز خانواده زیادی

اند و مردان قرار گرفته یکیزیو ف یحجاب نکنند مورد خشونت کالم گریاند که دداشته

 یریجلوگ یممکن برا داماتاز اق ینوعهر نان ز نیاز موارد شوهران/پدران ا یاریدر بس

دادن  «یمفسد اخالق»و  «یروسپ»، «فاحشه». لقب دهندیرا انجام م یکار نیاز چن

هدف حجاب بر تن  نیزنان با ا کهنیکردن امطرح نیو همچن حجابیبه زنان ب

 ،بحجایزنان ب کردنیمنزو یو تالش مردان برا« بخوابند یبا هر کس»که  کنندینم

اشکال  گریاز د یاریو بس حجابیقراردادن زنان/دختران ب یکیزیمورد خشونت ف

 دیوضوح تأکاز مطلعان به یمطلعان ذکر شده است. برخ یهاوضوح در پاسخخشونت به

ارند. د« کنترل»و « قدرت» یو مسلمان بر زنان افغانستان یدارند که مردان افغانستان

«. خداست و بعد مردان اول» هایافغانستان یعهکه در جام دیگویاز مطلعان م یکی

 یاهایجغراف ای)در سوئد  یکه )اکثر( مردان افغانستان کنندیمطلعان زن اظهار م ریسا

ت هم هس لیدل نیها هستند و به همآن« اموال»از  یکه زنان بخش کنندی( فکر مگرید

 رندیبگ میسرانشان تصمهم یزندگ یهااجازه دارند در مورد تمام جنبه کنندیکه فکر م

 نه(. ایبدهند که حجاب کنند )« دستور»ها به آن انیم نیو در ا

شدن زنان وضوح به نقش مردان خانواده در اجبار زنان به حجاب، کنترلبه نیهمچن

از جمله، اجبار  شان،یو عموم یخصوص یزندگ یاز جنبه ها یاریتوسط مردان در بس
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 ایتن کردن حجاب )سر/رت و خشونت( به بر زنان )با اشکال مختلف اعمال قد

 .در سوئد اشاره شده است یافغانستانداشتن زنان حجاب یعنوان عامل اصل( بهیحجابیب

 یسوئد( و رابطه می)مهاجر مق یهایفرهنگ افغانستان ایو/ تیدر مورد موضوع هو

را رد  یاهرابط نیآن با حجاب، چهارده نفر از مطلعان زن )از پانزده نفر( وجود چن

به خانواده،  یها، خانواده، وفاداررا )مانند زبان، سنت یعوامل اجتماع ریکردند. آنها سا

اما حجاب را نه. سه  دانستند،یخود م تیفرهنگ/هو از یدرست بودن( عنصر یانسان

و دو نفر هم  دانستندی/فرهنگ خود نمتیاز هو ینفر از پنج مطلع مرد حجاب را بخش

که  دید توانیم ی. در مورد دومدانستندی/فرهنگ خود متیاز هو یحجاب را بخش

هستند که  دانمر نیآن را انجام دهند، اما ا دیاست که زنان با یاگرچه حجاب عمل

 .دانندیموضوع م نیدر مورد ا یریگمیخود را عامل تصم

 یهایافغانستان یطور که اکثر مطلعان )اعم از زن و مرد( اشاره داشتند، جامعههمان

دارد که بستگان مرد خانواده در رابطه با  یبر زور و اجبار یتوجهقابل ریسوئد تأث میمق

ها را مجبور کنند که حجاب داشته باشند. تا آن برندیهمسران/دخترانشان به کار م

 فشار جامعه، مردان جامعه هستند. نیا یصلهرچند که همچنان منبع ا

 یزنان/دختران افغانستان یمشاهده یتجربه که کنندیم تیشوندگان روامصاحبه

 ندکنیفاصله دارد و احساس م شانیکه با محل زندگ یرا دارند که در مناطق یاریبس

در  یستانافغان یهاهیهمسا ایو/ یاز بستگان افغانستان یکس ای یمرد افغانستان چیکه ه

 ددهنیم حیمرد توض مطلعان زن و شتریب. دارندیآنجا حضور ندارند، حجاب خود را برم

 شوندیمجبور م ایو  رندیگیجامعه قرار م یاحترامیمعموالً مورد ب حجابیکه زنان ب

 جابحیاز مطلعان که در حال حاضر ب یکیشوند.  یمنزو ایدوباره حجاب بر تن کنند و 

 یاه«ریجزن»که  کندیم فیتوص «یزندانبان»و مطلقه است، شوهر سابقش را همچون 

در حال  دیگویاز مطلعان م یکیاست.  کردهیم لیبه جسم و روح او تحم را یمختلف

 طیشرا نیداند از اینمو  کندیم یسوئد زندگ یمردساالر در جامعه یاحاضر در جامعه

. از هر پانزده مطلع زن، پنج نفر اظهار داشتند که داشتن حجاب زدیبه کجا بگر رانگریو

و معتقدند که  کندیتر مدر بازار کار را سختشدنشان ادغام وتحرکشان را محدود 
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 یاهطیدر مح یشتریب تیمیها را با صماگر زنان حجاب نداشته باشند، آن هایسوئد

 .رندیپذیم یکار

سوئد  یموجود در جامعه یو قانون یحقوق یهاتیاز ظرف یآگاه ایدر مورد وجود و/

و از  دزنیبستگان مرد خود بگرکه قصد دارند از کنترل/خشونت  یاز زنان تیحما یبرا

ها فاصله از انجام آن ایرا انجام دهند  یبرخوردار شوند که اعمال مذهب یآزاد نیا

ها از آن یبرخ اطالع نداشتند. ی/حقوقیقانون تیظرف چیاکثر مطلعان از وجود ه رند،یبگ

زنان  و وجود دارد یی/اجرایو دولت یقانون یهاتیکه در سوئد ظرف میفرض کن ندیگویم

از کنترل و خشونت بستگان مرد خود استفاده  ییرها یبرا هاتیظرف نیاز ا توانندیهم م

 خواهدیم یرا انجام دادند چه کس یاقدامات نیزنان چن نیا کهنیکنند، اما بعد از ا

 تیحما یاندازه کافها بهاز آن ایها محافظت کند؟ آمردشان و جامعه از آن بستگانمقابل 

شدن از بستگان مردشان از شغل و مستقل افتنی یبرا یمرجع چیه اید؟ آخواهد ش

 ردیگیم میکه تصم یکه زن مسلمان دیگویاز مطلعان م یکیخواهد کرد؟  تیها حماآن

در مورد بدن و جانش کند،  یریگمیدر مالء عام حجاب خود را بردارد و شروع به تصم

 دیشود. با تیادغام در جامعه حما یز او براا دی. باردیمقامات قرار گ تیمورد حما دیبا

ند ک افتیرا در یشتریآموزش، اشتغال و موارد مشابه ب الت،یبه او کمک شود تا تحص

 کنندیزنان جرئت نم» که. او معتقد است دیایرا ب «یامن»شود که مسکن  تیو از او حما

 نیچن کهنیابدون « اندشده یزندان»ها که با آن «ییرهایزنج»از  «زندیکه بگر

 کنند. افتیرا در یو محافظت «تیحما»
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 بحثتحلیل و ، 5فصل 
 ،در نظر گرفتن کدستیگروه مسلمانان را یک  دیگوی( مFekete, 2225فکته )

است که حجاب در  نیعموماً فرض بر ا کند.و خطا می اشتباه را دچار هافهم جوامع آن

 .رودیها به شمار مآن تیهنگ و هواز فر یجوامع مسلمان وجود دارد و عنصر یهمه

 نیا یکنندگان افغانستاناکثر شرکت نشیطور که نشان داده شد، بحال، همان نیبا ا

جاب ، حگروه اجتماعی نیمتفاوت نسبت به حجاب است. در ا یوضوح نگرشبه ق،یتحق

و نه اساساً بر اساس  شودیم یتلق تیاز عناصر فرهنگ/هو یکیلزوماً نه 

 و عرف انیمطلعان، م کثرا ن،ی. همچنشودیبه آن عمل م یشخص یهاتخابباورها/ان

مان، جوامع مسل ریکه سا یپوششو با عرف  کنندیم تیحجاب رعابه عنوان که  یپوشش

گرفت  جهینت توانیم ن،ی. بنابراشوندیقائل م زیخصوصاً مسلمانان عرب دارند، وجه تما

جوامع مختلف مسلمانان  انیپوشش در ماعمال و عرف  ها،نشیاز ب یمتنوع فیکه ط

 وجود دارد.

بر  یمبتن کیدولت دموکرات»( از Habermas, 1559هابرماس ) تبییندر 

 ورلیاست. ت یچندفرهنگ یاجامعه یکه حقوق بشر چارچوب کل شودیمطرح م ،«قانون

(Taylor, 1554جامعه )که در آن جوامع  کندیم فیتعر یارا جامعه یچندفرهنگ ی

 ن،یت و فرهنگ خود را حفظ کنند. همچنیهو توانندیمتفاوت م یهالف با فرهنگمخت

 (.Borevi, 2211) شودیم معرفی یچند فرهنگ یااز جامعه یسوئد اغلب نمونه خوب

 یاسوئد جامعه شودیکه اگر ادعا مشود یری میگجهینتها در نظر گرفتن این ادعابا 

 یجامعه کند،یم تیو از آن حما گذاردیم ماست و به حقوق بشر احترا یچندفرهنگ

و  یجوامع بتواند به اعتقادات فرهنگ گریمانند د دیبا زیسوئد ن میمق یهایافغانستان

غالباً فرض بر  ،یدر گفتمان جامعه چندفرهنگ .ندها را حفظ کعمل کند و آن اشینید

 نظر گرفته شود وفرهنگ در  کیعنوان به دیمثال عمل به حجاب با یاست که برا نیا

ه از زنان مسلمان )ب یکه برخ کنندیادعا م زین یگری. مطالعات دردیمورد احترام قرار گ

ها، آن یرا به گفتهیاست ز یچندفرهنگ یا( معتقدند که سوئد جامعههایجز افغانستان

 ,Bonnevier, 2216عمل به حجاب برخوردار هستند ) یزنان مسلمان از آزاد
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Janulf, 2217.) نشان داده شد، به نظر در این پژوهش طور که حال، همان نیبا ا

 یزنان افغانستان تیحجاب را نه فرهنگ و نه هو ،یکه خود زنان افغانستان رسدیم

به ساختار مردساالرانه، کنترل مردان و  شوندگان(مصاحبه) . مطلعاندانستندیم

اشاره  کنندیحجاب م تیاکه زنان را مجبور به رع یایکیزیو ف یکالم یهاخشونت

به عنوان  حجاب دییتأ یسوئد برا گرایی فرهنگیکثرتاگر قرار باشد از  ن،یابرادارند. بن

 نیسوئد استفاده شود، ا میمق یزنان مسلمان افغانستان تیاز عناصر فرهنگ/هو یکی

 یانزنان افغانست انسانیدفاع از حقوق  یبرا یچارچوب تواندینم گرایی فرهنگیکثرت

شده بر زنان اعمال یهادر خدمت خشونت گرایی فرهنگیکثرت نیدرعوض، ا باشد.

پژوهش،  نیدر ا شدهیآورجمع یهاحجاب سرکوبگر است. داده قیاز طر یافغانستان

که  دیگوی. او مکندیم دیی( را تأCumper, 2214شده توسط کامپر )مطرح دعایا

ده ش یاسالم یباورها ژهیوهب ،ینیول دبا اص مماشاتمترادف با  گرایی فرهنگیکثرت

 قیتحق نیسوئد که در ا میمق یحداقل در مورد زنان افغانستان رسدیاست. به نظر م

 مجبور به یمخالف حجاب هستند، اما از نظر اجتماع زیها نآن تیشرکت کردند و اکثر

شده در متون مطرح یادعا قیتحق نیا یهجیاست. نت نیحجاب هستند، چن تیرعا

 یحجاب ابزار کهنیبر ا ی( مبنWagner et al. 2212را )به عنوان مثال،  گرید

 که ادواردز ی. در حالدهدیقرار نم دییمسلمانان است، مورد تأ تیهو دییتأ یبرا یعمل

(Edwards, 2212به )حجاب باشد  تیرا که به نفع ممنوع یاستیهر س یدرست

 دهیکه ناد دهدیق نشان میتحق نیا د،ریگیدر نظر م« زنان هیخشونت عل»عنوان به

شونت خ دیمنجر به بازتول تواندیم زیعمل به حجاب ن یو اساس یاصل یهاشهیگرفتن ر

حجاب  گرفتندهیحجاب است و نه ناد تیحل نه ممنوعزنان مسلمان شود. راه هیعل

 حل پرداخته خواهد شد.راه نیبه ا یبعد یهاسرکوبگر و در بخش

از  یعنوان عنصربه دیکه حجاب لزوماً نبا ستین نیله تنها احال، مسئ نیبا ا

ت که اس نیدر نظر گرفته شود. بلکه در عوض، نکته ا یزنان افغانستان تیفرهنگ/هو

( Grace, 2224) سیهم به اختصار اشاره شد و گر یقبل یهاهمانطور که در بخش

 ده،شیآورجمع یهااس دادهاست. بر اس نانز انقیاد یبرا یحجاب ابزار کند،یم انیب زین

 یزیستزن یمظهر جسمان نیحجاب همچن د،یگوی( م2212) یهمانطور که احمد
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حجاب  یو اجتماع یاجتماع یروان یهاشهیبه ر لیتفصبه یبعد یهادر بخش است.

 پرداخته خواهد شد. انقیادآور

به بدن  که یبردن او است وقتمرد وابسته به لذت یهانیدگرجنسگرا یهرینگاه خ

 گاهیامر زنان را در جا نی( و اMulvey, 1579, Koust, 2212) کندیزن نگاه م

 تالش یا تمایل برای]ی جابه ونی. روحاندهدیمرد قرار م یهاسوژه یجنس یهابژ

محافظت از زنان در برابر  یبرا یالهیعنوان وسسازوکار، حجاب را به نیا [بردننیازب

( و به تبع آن، زنان در Ahmadi, 2212:46) کنندیم شنهادینگاه مردانه پ نیا

زنان است  تیمسئول نی. اروندیمردان و جامعه به شمار م یبرا یخطر یعموم یفضاها

 هم لیدل نیزنان را جبران کنند و به هم یحجابیاز ب یناش یاجتماع یهابیکه آس

ان مرد نیبنابرا .شودیجامعه م یسالمت اخالق نیتأم حملی برایاست که بدن زنان م

 یکی نشیامر به ب نی)همان(. ا رندیگمی خدا و زنان قرار نیب یبا اجبار حجاب اسالم

اول » یمسلمان افغانستان یدر جامعه گفتیکه م شوندگان(مصاحبه) از مطلعان

 شباهت دارد.« خداست و بعد مردان

( وجود دارد. یحجابیب ایپشت اجبار زنان به حجاب ) یگرید لی، دالنیا با وجود

خار باعث افت یعموم یازدواج( در فضا ایاوالً، کنترل زنان توسط بستگانشان )با خون 

 یکردند مردان افغانستان انیب وضوحبهشوندگان طور که اکثر مصاحبهمردان است، همان

ن حجاب بر ت دیها، بستگان زنشان باآن یحفظ آبرو یکه برا ندیگویسوئد م میمق

از  یرایپرتکرار بس دیدگاههستند.  لیدخ زین یگرید لیحال دال نیبا ا ،دوماً کنند.

که تا چه اندازه موضوع حجاب با  دهدینشان م قیتحق نیشوندگان امصاحبه

سوئد نسبت به زنان و  میمق یهایمردان افغانستان یکیزیو ف یکالم یهاخشونت

 .در ارتباط است نندتن کحجاب بر  گریزنان نخواهند د نیکه ا یها در صورتسرکوب آن

تگان خاطر اجبار بسسوئد غالباً به میمق یهمانطور که نشان داده شد، زنان افغانستان

آن  قیساختار مردساالرانه است که از طر نیا گر،یمردشان حجاب دارند. به عبارت د

 زین ین. زنان افغانستاکنندیبر تن کردن حجاب را اجبار م ،یبستگان مرد زنان افغانستان

 نیدر ا شدهیآورجمع یهااند. دادهحجاب شدهدر درون   شدهشخامو انیبدل به زندان

 زنان کهنیا کند؛یم دییتأ زیمتون را ن گریاز د یشده در برخمطرح یادعا ،قیتحق
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 ,Banoمردساالر هستند ) ینظام مذهب ایفرهنگ  ادیو تحت انق یمحجبه، قربان

2221; Gal -Or, 2211; Piatti-Crocker & Tasch, 2219ی(. احمد 

دارد و مظهر  یتیجنس یمثابه نشانگربه یکه حجاب عملکرد داردی( اظهار م2212)

 کندیم انی( بCavanaugh, 2225:1است. کاوانا ) یزیستزن یجسمانملموس و 

سرکوب مردساالرانه زنان است.  یاسیس هیتوج یبرا یمعنا ابزار نیدر ا دینکه کارکرد 

را به  ریتمام تقص دیکرد. نه با یرسبر یترقیدر سطح عم دیل، موضوع را باحا نیبا ا

ساختار  نیاست. ا یمردساالر ،یاصل یشهیانداخت و نه ر یگردن مردان افغانستان

 زیساختار ن نیسرکوب زنان محجبه توسط مردان است، اما ا یتجل یمردساالرانه مجرا

است که چرا ساختار مردساالرانه حفظ و  نیا الؤسخود را دارد.  نیادیبن یهاشهیر

 شود؟یم اعمال

مان گفت  لیتحل کردیکه در رو یداده شد، در حال حیهمانطور که در فصل اول توض

 & Jørgensen) شودیگفتمان ساخته م قیاز طر تیکه واقع شودیادعا م

Phillips, 2222; Machin & Mayr, 2212; Torfing, 1555کردی(، در رو 

 دگاهیگفتمان، فرهنگ و د یهسازند ی،ماد تیکه واقع شودیگفته م یخیتار سمیالیماتر

ما در جامعه، طبقه،  گاهیجا (.Marx & Engels; 1246, Marx, 1295ماست )

 ,Ahmadi) گذاردیم ریانتخاب ما تأث زانیبر م مانتهیسیاتنقومیت/و  تیجنس

 ،یمذهب یهایدئولوژای همو  سمیبرالیکه هم ل داردی( اظهار م2221(. آلتوسر )2212

 ییزهایچ یاست که حقوق بشر و آزاد دهیا نیدارند و آن هم ا گریکدیمشابه  یتوهم

 ،یستیمارکس دگاهیها برخوردارند. بر اساس داز آن یعیطور طببه دهستند که افرا

 یشغل یهاو نبود فرصت یزنان به مردان، به عنوان مثال، از نظر اقتصاد یوابستگ

است. ووگل  یدارهیسرما یازهاینفع نکار ارزان به یرویاستفاده از ن یب، برامناس

(2211 ,Vogelم )نیکار را تضم یروین دیبازتول تواندیکه تنها بدن زن م دیگوی 

 یبلق دیتول هایوهیمانند ش ،یدارهیسرما یهااستیاست که در س لیدل نیکند. به هم

 یدارهیاحال، سرم نیت که بدن زنان کنترل شود. با ااس نی(، تالش بر اسمی)مثالً فئودال

 ییجانآ زاما ا ست،ینکردن حجاب ن ایمثال با بر تن کردن  یمبدع کنترل بدن زنان برا

کنترل بدن زنان به  یهااستیس آن را ندارد. یدارد، قصد الغا ازیکنترل ن نیکه به ا

 ،یاجتماع یهارفاز جمله با خشونت، ع شوند،یاعمال م یمختلف یهاوهیش
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 دگاهی(. با اتخاذ دVogel, 2211:141) رهیمحدودساختن نوع پوشش و غ

 ،یدارهیسرما دیتول یوهیداد که چرا در ش حیتوض توانیم نهیزم نیدر ا یستیمارکس

ثال، م یو برا کنندیمردان بدن زنان را کنترل م ،یقبل دیلتو یهاوهیدرست مانند ش

 یدارهیمحض خاطر منافع سرما .شوندمیتن کردن حجاب /سرچرا زنان مجبور به بر 

تن سر/ر ب استیسکه  ،ی استاسیدر اقتصاد س ییکاال به یک بدن زنانه تبدیل یو برا

طور که (. همانGould, 2214) شودیبر تن نکردن آن( اجرا م ایکردن حجاب )و 

اما  اند،دهیارث رسبه  یدارهیها قبل از آغاز سرمااز قرن هااستیس نیاشاره شد، ا

 سیشان شده است. گرداشته و موجب حفظ و تداوم دیها تأکآن بر زین یدارهیسرما

(Grace, 2224:212به نوال سعداو )حجاب کردن را به »که  کندیاشاره م ی

و  «انددیبه آن مرتبط م زیرا ن ییادگرایبن یایو اح دهدیارتباط م المللنیب استیس

نار ک یعموم ستیکه زنان از ز خواهندیم ییادگرایو بن هااستیس نیا»معتقد است که 

طور ( بهGrace, 2224) سیگر«. شوند و در خانه بمانند یگذاشته شوند، منزو

 یو رود یمذهب ییادگرایاستعمار نو/بن» کندیاستدالل م یکه سعداو دیگویخالصه م

که هم مردان و  داندیم یستمیرا س یدارهیسرما یاستعمار نو»و « سکه هستند کی

 )همان(. «کشاندیم یبه تباه یهم زنان را با ستمگر

 که مردان مسلمان یکرد که اجبار دیتأک توانیم نجایکردن بحث تا اخالصه یبرا

ار به ک کردن وادار کردن بستگان زنشان به حجاب ی( برای)از جمله مردان افغانستان

 ابدییم ی( تجلیپرستمثال فرهنگ ناموس ی)برا یو فرهنگ یدر عوامل مذهب برند،یم

اجبار در  نیا گرید ی. از سوشودیعمل گذاشته م یمرحلهبه  یو در ساختار مردساالر

کنترل بر بدن زنان را از  نیا یدارهیسرما میپارادا بدن زنان است. یسازییخدمت کاال

کار  یروین دیبازتول کنترل منبع یبرا زین یدارهیبه ارث برده، اما خود سرما انشینیشیپ

ساختار  ،یاستعار یانیاز راه مثال و به ب انیب یبرا و حفظ کرده است. ایآن را اح

و ناتوان نگه داشته  ریاست که زنان در آن اس یاهینقل لهیبه وس هیشب یمردساالر

و  یاجتماع ک،یدئولوژیا به طرزی است که یمرد ه،ینقل لهیوس نیا یه. رانندشوندیم

 تیهدا نیمع یرا به سمت هدف هینقل لهیدستور داده شده است تا وساو  به یاسیس

هم راننده و هم  هینقل یلهیوس نیاست که ا نیاستعاره ا نیکند. طنز تلخ ماجرا در ا
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به  ه،ینقل یلهیو درجه دو در وس کیکرده است. هر دو گروگان درجه  یمسافر را زندان

هستند که در دستورکار  یت مقصدزن و مرد، محکوم به رفتن به سم ب،یترت

 دیا تولر یکنترل مختلف یابزارها یدار هیسرما است. شده نییتع شیاز پ ی ودارهیسرما

 است. هبردبه ارث  انشینیشیکه از پ یااز جمله ساختار مردساالرانه کند،یم دیو بازتول

 نیدارد. با ا کارکرد یدارهیو حفظ نظم سرما تیدر جهت تقو زیساختار مردساالرانه ن

پوشش با هدف  ی ازقفس رحجاب عبارت است از پوشاندن و حبس زنان د ر،یتفاس

ا ر آن سرمایه داری  و دهیبه ارث رس یدارهیزنان که به سرما یهاکنترل بدن و انتخاب

است که در خدمت کمک  یگوناگون اریبس یهااز راه یکیحجاب  کرده است. دیبازتول

 نیا یاستدالل نیچن یضمن یاز معان یکیقرار دارد.  یدارهیسرما دیتول وهیبه حفظ ش

و فرهنگ زنان تحت ستم  تیحجاب را حق، هو یفرهنگگرایی کثرت یاست که وقت

 یوژهزنان و منافع پر نیناخواسته، در خدمت نقض حقوق ا ایخواسته  داند،یم

تصاحب و کنترل  گاهیاعتقاد و عمل به جا ن،یگذشته از ا .ردیگیقرار م یدارهیسرما

شکل حجاب بلکه ممکن است به اشکال بدن زن توسط )جامعه( مردانه نه تنها به

بدن زنان در جوامع مسلمان  یسازییکه کاال یکند. در حال دایبروز و ظهور پ یمختلف

 گریدر جوامع د ابد،یمی یاقدامات تجل ریحجاب بر زنان در کنار سا لیتحم قیاز طر

خود را نشان دهد که از جمله آن  یگرید یهااست به شکل مسلمان(، ممکن ری)غ

 ،ییغذا یهامیرژ ،یشیکاذب به انواع مد، لوازم آرا لیم جادیبه اشکال مختلف ا توانیم

 اشاره کرد. رهیبرند و غ یهاالغر، لباس یهابدن ،یسکس یهالباس ،ییبایز یجراح

 یبرا شهیاند. تاکنون دو ردهمان ینشده باقهمچنان حل ی، سؤاالت مهمنیا با وجود

زنان غالباً و از نظر  هیعل یعنوان خشونتحجاب مشخص شده است. اوالً، حجاب به

ی گرایکثرتکه از کشور مبداء آورده شده و با  یاتوسط ساختار مردساالرانه یاجتماع

 شود.می لیمدر سوئد حفظ شده است به زنان تح فرهنگی

ها )در کنار حجاب بر آن لیشکل خاص تحمزنان به کنترل بدن یدارهیدوماً، سرما

. دهدیو ادامه م کندیم دیها( را به ارث برده و آن را حفظ و بازتولاشکال و روش ریسا

 یدارهیسرما یاست و در خدمت منافع پروژه یماد طیکنترل و حجاب محصول شرا نیا

 نیقرار داشت. با ا زین یدارهیسرما انینیشیخدمت پ رقرار داد، همانطور که د یجهان

حجاب سرکوبگر را در عمل  نیا دیپرسش مطرح است که چطور با نیوجود، همچنان ا
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 گریازعنوان ببه دیمرتبط با حجاب فقط مردان با یهاتوقف خشونت یبرا ایبرد؟ آ نیاز ب

 لیقب نیکند تا ا رییما تغ دگاهیرفتار، گفتمان و د دیفقط با ایصحنه مطرح شوند؟ آ نیا

ر که از نظ یبا حجاب-که بر زنان  یتوقف خشونت یبرا ایبروند؟ آ نیها از بخشونت

 یرفتن ساختار اجتماع نیمنتظر از ب یبه طور کل دیبا رودیم -شده لیتحم یاجتماع

 بود؟ یدارهیسرما یپروژه افتنی انیطور خاص در انتظار پابه ایو 

گفتمان است که رفتار  نیکه ا نه گفتتوان اینگوی میگفتمان لیتحلبه کار بستن با 

ها ناز آ زیزنان ن نیرا شکل داده که بستگان زن خود را سرکوب و ا یمردان افغانستان

 دیگفتمان با ایخشونت  نیتوقف ا یصورت برا نیدر ا .کنندیاطاعت و حجاب م

 انستهها دخشونت نیمسئول توقف ا گریمقصر و باز دیمردان با ایشود  حیاصالح/تصح

لس مارکس و انگ یخیتار سمیالیماتر ژهیوبه ،یستیمارکس کردیبا اتخاذ رو اما شوند.

[  داومازتولید و ت]ب است که منجر به یماد طیشرا نیگرفت که ا جهینت توانی(، م1246)

جوامع مسلمان )تحت سلطه مردان( شده  انیدر م یاگفتمان و رفتار سرکوبگرانه نیچن

 کردیرو ژهیوبه)و  یستیدگاه مارکسیو د یماد طیبحث شراذکر است که  انیاست. شا

 دگاهید نیبلکه ا کند،یصدق نم یدارهیسرما می( صرفاً در مورد پارادایخیتار سمیالیماتر

 سمیباشد، چه فئودال یدارهیصادق است، چه سرما زین دیتول یوهیانواع ش گریدر مورد د

 دگاه،ید نیا اذ(. هدف از اتخMarx & Engels, 1246) شیوه های قبل از آنهاو چه 

 و هیتجز یبرا یو شناخت یعنوان ابزار بررسبردن از آن بهاهداف، بهره گریدر کنار د

 و خواه سمیباشد، خواه درون فئودال یدارهیاست، خواه درون سرما یماد طیشرا لیتحل

ناخت و ش یکرد که استفاده از ابزار بررس دیتأک دیبا تی. در نهار چیز دیگریه

هارائ یه برابلک ست،یخشونت ن تیوضع ریتفس یصرفاً برا قیتحق نیدر ا یستیکسمار

 هست. زین یواقع یهاراه حل ی

اجبار حجاب  قیرا که از طر یابحث شد، رفتار سرکوبگرانه ترشیطور که پهمان

ذشته داد. گ رییبر آن تغ دیتأک ای دگاهیگفتمان/د رییتنها با تغ توانینم ردیگیصورت م

 یها معرفخشونت نیتوقف ا یمسئول اصل گرانیباز دینبا یتنها مردان افغانستان ن،یاز ا

مک به زنان ک یبرا دیبا زین گرانیباز ریکند و سا رییتغ دیبا مه یماد طیشوند. بلکه شرا

 یستیمارکس دگاهید یریبه کارگ یضمن یاز معان یکی نیمداخله کنند. ا دهیدستم
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و حقوق بشر و حفظ آن، کنترل  ی( معتقد است که راه دفاع از آزاد2221است. آلتوسر )

 یاجتماع یهمقابل یاساس، برا نیبر ا است. یاجتماع یروهایو کنش ن یو جمع یواقع

حجاب سرکوبگر  قیزنان )که از طر هیشکل از نقض حقوق بشر عل نیبا ا یو جمع

 و اقدامات ردیصورت گ یگذارقانون دی( باشودیساختار مردساالرانه اعمال م لهیوسبه

که  دیآیبه دست م جهینت نیا یستیمارکس دگاهیانجام شود. با اتخاذ د یخاص یعمل

. بر ردیصورت گ یواقع یرییتغ جادیجهت ا یماد طیشرا رییتغ یبرا یواقع یاقدام دیاب

اقدامات  یو عدم اجرا یواقع یگونه اقدامات و راهکارها نیاساس، کنار گذاشتن ا نیا

ع نفدر بودجه به ییجوقصد صرفهنقض حقوق زنان، به لیقب نیرفع ا یلموس برام

گونه چ یاجتماع گرانیاست که باز نیا لهمسئ تی. در نهاباالدست است یمصالح طبقه

 گریها مداخله کنند؟ کدام بازخشونت نگونهیو توقف ا یماد طیشرا رییتغ یبرا دیبا

 مداخله است؟ میمسئول مستق ،یاجتماع

 

 هاتوقف خشونت یاقدامات الزم برا
 ,Banakarهستند )« برابر« »مردم»شده است که  دیسوئد تأک یقانون اساس در

وجود دارد که توسط  یبرابر ای برایویژه یسسهؤمطور خاص در سوئد، به(. 1554

(. Government, 2225شده است ) سیزنان تأس هیعل ضیمبارزه با تبع یدولت برا

 هیعل مستمر یخشونت ده،نشان داده ش زین قیتحق نیطور که در اهمان ،نیا با وجود

ته گرفاست و اقدامات صورت انیدر جر آنتحمیل در رابطه با حجاب و  یزنان افغانستان

  بوده است. یناکاف نهیزم نیدر ا یواقع یراتییزدن تغرقم یبرا

« نزنا هیعل ضیبعرفع هرگونه تمیثاق »که سوئد عضو  ییجااز آن ن،یعالوه بر ا

به  که یمبارزه با خشونت تیمسئول دی( است، دولت سوئد با1575سازمان ملل متحد )

 شودیم لیتحم یبستگان مردشان از نظر اجتماع ی[  از سومقیم سوئد]ی زنان افغانستان

مبارزه  یایفرهنگ یالگوهابا »میثاق )کنوانسیون( بین المللی  نیا .ردیبرعهده بگ را

 فیزنانه تعر یهرا حوز یمردانه و ساحت خانگ یهرا عرص یعموم یهحوز که کندمی

 یدر جامعه ییالگو نیچن شده،یآورجمع یها(. بر اساس دادهUN, 1575« )کندمی

 یعموم یهکه حوز یامردساالرانه یرو، الگونیاازسوئد وجود دارد.  میمق یهایافغانستان
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که مقابل مردان  کندیرا مجبور م یزنان افغانستانو  کندیم فیمردانه تعر یهرا عرص

سوئد  یهمربوط یدولت ینهادها یحملهمورد  دیحجاب داشته باشند، با شاوندیرخویغ

حقوق مردان و زنان  یبرابر نیتضم»عضو به  یهابر تعهد دولتمیثاق  نی. اردیقرار گ

 دیتأک «یاسیو س ینمد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یحقوق اقتصاد یههم زا یبرخوردار یبرا

ه ک ی ضایع شدهزنان افغانستان یهم حقوق فرهنگ نجایدر ا ریتفاس نیبا ا دارد )همان(.

 یها براآن یشده و هم حق مدن لیتحم تشانیعنوان فرهنگ/هوها بهحجاب به آن

وئد دولت س نیو بنابرا تحمیلی نقض شده است حجابعمل نکردن به در  یداشتن آزاد

رفع هرگونه ، نامهمیثاق 2( ماده eدر بند ) زنان اقدام کند )همان(. نیا در دفاع از دیبا

 هیعل ضیرفع تبع یعضو موظفند برا یهاشده است که دولت حیزنان تصر هیعل ضیتبع

اقدامات الزم را انجام دهند )همان(.  ،یشرکتنهاد/ ای، سازمان و «هر فرد» یزنان از سو

 یفهیوظ نیارو  نیاست و از ا یرد زنان افغانستانم شاوندیفرد سرکوبگر، خو نجا،یدر ا

توسط افراد  حجاب که قیخشونت که از طر نیدولت سوئد است که از زنان در برابر ا

 نیاز مطلعان ا یاریکند. همانطور که بسحمایت ، مذکر خانواده به آنها تحمیل شده

مردان  وند،شیر گرفته ممردان در نظ ییدارا یاند، زنان افغانستانداشته انیب زین قیتحق

شان، زن شاوندانیهستند که در مورد حقوق خو انمرد نیو ا شوندیم هبرتر از زنان دانست

)مثالً حجاب(  یمذهب و آیین و رفتارر یشعاعمل نکردن به  حق  یدربارهاز جمله 

ردان و م یسرکوبگر فرادست یوضوح با الگوبه یاجتماع یالگو نی. ارندیگمی میتصم

دولت  زین جانیا درسوئد مطابقت دارد.  میمق یهایافغانستان یزنان در جامعه یستفرود

هشدن همخواستار انجام ،نامهمیثاق 9( ماده aبند ) رایز رد،یبپذ تیمسئول دیسوئد با

هر  یفرادست ای یفرودست یدهیا»مبارزه با  یعضو برا یهااقدامات الزم توسط دولت ی

 است )همان(.« مردان و زنان یاشهیکل یاهنقش ایها از جنس کی

 یهادولت ،میثاق نیا ت،یدر جوامع اقل یماد طیشرا راتییبا توجه به تغ ت،یدر نها

را انجام دهند. مواد  ینیمع ی، ملموس و عینیتا اقدامات ماد کندیعضو را موظف م

 بیبه ترت حفظ حقوق زنان یعضو برا یهابه تعهد دولت، نامهمیثاق نیا 12و  11، 12

سه مورد  نی(. تحقق اUN, 1575آموزش، اشتغال و سالمت اشاره دارد ) یهنیدر زم

و در  شود یزنان افغانستان یزندگ یماد تیدر وضع یمعنادار رییمنجر به تغ تواندیم
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خود و  انیو مناسبات قدرت م یها را قادر سازد تا مناسبات اجتماعآن جهینت

اره اش زین شوندگانصاحبهماز  یکیطور که دهند. همان رییمردشان را تغ شاوندانیخو

 مطلع نیآموزش است. ا ازمندیامر ن نیبه حقوق خود آگاه باشند و ا دیداشت، زنان با

 یشغل کمک شود تا از نظر اقتصاد افتنی یبه زنان تحت ستم برا دیدارد که با دیتأک

در مورد حقوق برابر  دیبا یناز همسر خود مستقل باشند. هم مردان و هم زنان افغانستا

و هر عمل  رندیبگ میدر مورد بدن خود تصم رندو زنان حق دا نندیزن و مرد آموزش بب

 انجام دهند(. خواهندیاگر م ایدهند )نانجام  خواهندیمنرا که  یایمذهب

 تیاحقاق و حما یتمام اقدامات ذکرشده را برا دیبا در سوئد مختلف یدولت ینهادها

ر ب شدهلیتحم یهاضیها و تبع( و کاهش خشونتینان مسلمان )افغانستاناز حقوق ز

صورت مردساالرانه اجبار و به یجتماعاز خالل یک ساختار اکه از  یحجاب قیها از طرآن

 صیصتخ یدولت تیمسئول نیاشدن انجام یبرا یمناسب یبودجه دید. بانشده، انجام ده

 یایاقدامات ضرور نیشد، کنار گذاشتن چناشاره  ترشیطور که پداده شود. همان

ها به حال خود رو  فرادستدر بودجه به نفع افراد طبقات  ییجوصرفهبه معنی  تواندیم

 .باشد فرودستتحت ستم، زنان و افراد طبقات  یهاتیاقل کردن

 

 

 یریگجهینت
 نشان داده شد، قیو در پاسخ به سؤاالت تحق یتجرب قیتحق نیکه در ا طورهمان

 نه ،ی)عاد یفرد افغانستان ستیمصاحبه با ب قیاز طر شدهیآورجمع یهیاول یهاداده

 قیتحق نیدر ا یکه اکثر زنان افغانستان دهدیسوئد نشان م میفعال( مق ای استمداریس

زنان  نی. اکنندیتن م سر/ که حجاب بر ستیخودشان ن یخاطر اعتقادات شخصبه

تر از و مهم نی. گذشته از ادانندیخود نم تی/هواز فرهنگ یحجاب را عنصر نیهمچن

مرد زنان  شاوندانیساالرانه و توسط خو/پدرمرد یساختار قیهمه، حجاب غالباً از طر

 یمختلف زندگ یهاغالباً در جنبه یمردان افغانستان .شودیها اجبار مبه آن یافغانستان

ها ها را کنترل و بر آنآن امتناع از حجاب کردن،از جمله حق  شاوندشان،یزنان خو

ر موارد، اگ یبرخ یو به استثنا یکه به طور کل رسدی. به نظر مکنندیاعمال قدرت م
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 یاز خشونت کالم مرداننشان دهند،  یحجابیبه ب یلیمردان تما نیزن ا شاوندانیخو

در حجاب بدل  ایشده خاموش انیزنان به زندان نی. اکنندیاستفاده م یکیزیف ایو/

غالباً خود را محق  ی،مردان افغانستان شده،یآورجمع یهابر اساس داده ند.اشده

. فشار بکنند ایزن خود اجازه دهند که حجاب نکنند  شاوندانیکه به خو دانندیم

 یگریسوئد( هم بر مردان و هم بر زنان عامل د میمق ی)هایمردساالر افغانستان یجامعه

مردان،  یحفظ آبرو یتا برا کنندیم را مجبوآن زنان ر یهواسطاست که مردان به

خود را به ساحت  یمردان ساحت خصوص ،یاجبار نیحجاب خود را حفظ کنند. با چن

زن خود را مجبور به اطاعت از  شاوندانیو در آن خو دهندیگسترش م یعموم

 یو اخالق یاجتماع یهابیاصطالح آسرفع آن به تیمسئول .کنندیخود م یهافرمان

گذاشته  یزنان یزنان است، برعهده یحجابیب یجهینت شودیامعه که ادعا مدر ج

مردانه، کنترل شهوت مردان و حفاظت  یهریاز نگاه خ یریجلوگ یکه برا شودیم

  بدن خود را بپوشانند. دیبا ،در جامعه شاوندیرخویاز مردان غ یاخالق

 یبرا یکه تنها چارچوب خواهد بود اگر بارخسارتسوئد جاری  گرایی فرهنگیکثرت

ب حجا شناختنتیرسمبه یبرا ییسوئد و مجرا تیاقل یهاگروه انیحجاب در م هیتوج

از همین جنبه در مورد شود و فقط  یزنان مسلمان تلق تیعنوان انتخاب/فرهنگ/هوبه

داده شد، زنان  اننش قیتحق نیطور که در ا. همانردیمورد استفاده قرار گ این زنان

 یبلکه حجاب اقدام دانند،ینم تیاز فرهنگ/هو یدر سوئد، حجاب را عنصر ینافغانستا

گرایی رتکث ،یرتفاس نیبا ا ن،یاست. بنابرا انقیاد یبرا یو ابزار یاجبار یاز نظر اجتماع

 می( مقیبر زنان )افغانستان انقیادآورحجاب  قیشده از طرعمالً خشونت اعمال فرهنگی

 مت آن قرار گرفته است.کرده و در خد هیرا توج وئدس

ه چطور مورد بحث شد ک نیدر ا ،یستینیفم - یستیمارکس یلیاز تحل یریگبا بهره

 یدارهیسرما یپروژه یازهایها با نحجاب به آن لیتحم قیکنترل بدن زنان از طر

 دیزنان منبع بازتول رایپروژه کنترل شوند، ز نیدر ا دیها بامطابقت دارد. زنان و بدن آن

 یضرور یدارهیسرما یداشتن پروژهزنده نگه یکار برا یروین دیکار و بازتول یروین

خود به ارث برده است اما  انینیشیکنترل بدن زنان را از پ ی،دارهیاست. اگرچه سرما

از  یکی. حجاب تنها دهدیو ادامه م کندیو حفظ م ایخاطر منافع خود آن را احبه
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در سوئد،  جابدر مورد موضوع ح ن،یست. بنابرامختلف کنترل بدن زنان ا یهاراه

زنان محجبه  هیناخواسته( هم در خدمت خشونت عل ای)خواسته  یحجاب و چندفرهنگ

 است. یدارهیمنافع پروژه سرما یو هم در راستا

از حجاب سرکوبگر چه  یناش یهاتوقف خشونت یسؤال که برا نیدر پاسخ به ا

 نیا مشکل را حل کند و تواندیت که تنها گفتمان نمگف دیانجام شود، با دیبا یاقدامات

، ها در نظر گرفته شوند. در عوضخشونت نیمسئول توقف ا دیکه با ستندیتنها مردان ن

رو، نیاازکند و در عمل از آنها محافظت شود.  رییتغ دیزنان با یزندگ یماد طیشرا

ی از قانون صرف و تئور اشود ت یادآوری دیدولت سوئد با ی/اجتماعیحقوق یهاتیمسئول

یثاق/ کنوانسیون، مکه سوئد عضو  ییاجرا برسد. خصوصاً از آنجا یهبه مرحل و شعار

 نیکه ا ی( است، به تعهد1575زنان سازمان ملل متحد ) هیعل ضیرفع هرگونه تبع

کرده،  جادی(، ازجمله دولت سوئد اUN, 1575عضو ) یهادولت یههم یبرا میثاق

حقوق زن و مرد و  یبرابر یهنیدر زم یش به زنان و مردان افغانستاناشاره شد. آموز

ام انج دیبا سوئد است که دولت یایزنان از جمله اقدامات ضرور یاسیو س یحقوق مدن

از جمله آموزش و  ن،یمع یانجام اقدامات ماد یالزم برا ریتر از همه، تدابدهد. مهم

مستقل شدن از مردان از نظر  یبراها آن یزنان جهت توانمندساز یاشتغال برا

 میثاق از تعهدات مندرج در یکیعنوان برخوردار است و به ییباال تیاز اهم ،یاقتصاد

 شد. دیکه دولت سوئد مسئول تحقق آن است، بر آن تأک

در مورد موضوع حجاب وجود دارد  یکاذب یسوئد، دوگانگ ی کشوراسیس پهردر س

دو موضع اشتباه را اتخاذ  نیاز ا یکیعمدتاً  دتنهس /پارلمانکه در قدرت یو احزاب

 و دانندیم« چپ»که خود را  یو خصوصاً در اردوگاه کسان یمختلف نیروهای :کنندیم

این  نقض از تاکنون کنند،یم جیآن را ترو ایدارند و  دیتأک یفرهنگتکثر معموالً بر 

 یروهاین گر،ید یاز سو اند.شدهغافل زنان مسلمان  جنبه از حقوق انسانی بنیادین ِ

نژادپرست )مثل حزب  یروهای( و خصوصاً نیاحزاب راست )افراط ژهیوبه گر،ید یاسیس

SDها را که حجاب به آن ییهاآن کهنیا یبرا دهندیقرار م یزی( حجاب را دستاو

را  انیآنها وجود مهاجران/پناهندگان/پناهجو :شده است هدف حمله قرار دهند لیتحم

 یاست که حجاب خطر نیا شانمتیعز ینقطه روهاین نیا؛ دهندیرار مهدف حمله ق

 هاتیاقل نیا یحقوق اساس جهیو در نت شودیجامعه سوئد محسوب م یهاارزش یبرا



زندانیان خاموش   91  
 

 
 

را هدف  زبانیم یهدر جامع لیکار و تحص ،ی/مهاجرت، زندگییپناهجو یهنیدر زم

صرفاً  هاتیاقل نیدادن حقوق اکه هدف حمله قرار رسدیبه نظر م .دهندیحمله قرار م

)و عمدتاً  یدست راست یاقتصاد یهااستیس یو اجرا جیترو یبرا یانبریراه م

قرار  ریتحت تأث زیرا ن زبانیم یامر خود جامعه نیا ( است.یبرالینول یهااستیس

( از حقوق خود از جمله هاتیتنها اقلنه)و  تیکل جمع تیو منجر به محروم دهدیم

 ایو/ یفرهنگگرایی کثرتطور خالصه، به نام به .شودیم شانیصادحقوق اقت

 ورانقیادآبلکه حجاب  شود،یها دفاع نمزنان و حقوق آن خود  از ،یفرهنگ ییگراینسب

 که به حقوق ییادگرایبن ایحجاب این ( نه به یو اردوگاه راست )افراط شودیم جیترو

 جیحجاب را ترواین  در عمل هااردوگاهاز  یکی. کندیزنان حمله مخود  و  یادیبن

 زیمواضع ن نیاز ا کی چی. هردیگیم دهیرا ناد هاتیاقل یادیحقوق بن یگریو د کندیم

و  زنان مسلمان(جمله از) مورد بحثهای اجتماعی گروهاز شأن، حقوق و توسعه 

 .کندی)سوئد( محافظت نم زبانیم یجامعه نیهمچن

 :کندیم شنهادیموضوع پ نیا یرا برا یحل سوم/راهکردیرو قیتحق نیرو، انیااز

که  یاشده بر زنان محجبهاعمال یها)و خشونت ضیدولت سوئد ضمن مبارزه با تبع

هدف حمله قرار ضمن فاصله گرفتن ازاند( و تن کردن حجاب شده سر/به بر مجبور

 یبرا یداماتعمل اق درکه  ردیبگ یخود را جد تیمسئول نیا دیزنان، با خود این دادن

انجام شود،  دیکه با یایاز اقدامات فور یکی انجام دهد. تیاقل یهاحفاظت از گروه

دارند حجاب بر سر/تن نکنند و با خطر است که قصد  یاز زنان یو عمل یقانون تیحما

 دیبا برند، اما در سکوت.می و از سرکوب رنج شوندآزار و اذیت و خشونت مواجه می

 ردیشکل بگگروه های اجتماعی  نیا انیاطالعات م آگاهی و یاشاعه یبرا ییهانیکمپ

د خو یکنند که در مورد بدن/زندگ دایرا پ نیو جسارت ا ابدی شیزنان افزا یتا آگاه

 یهارا بدهد که سازمان نیتضم نیزنان تحت ستم ا نیبه ا دی. دولت بارندیبگ میتصم

 است نیمهم ا یهستند. نکته شانیا زا ها و دفاعآن تیامن نیتأم یعمالً آماده یدولت

 آموزش، ل،یتحص ،یرا به آگاه یمناسب یدارد بودجه فهیوظ یکه دولت از نظر قانون

اختصاص دهد. الزم به ذکر است که  تیجوامع اقل نیاشتغال و توسعه زنان و مردان ا
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ق بینیثام سوئد و یدولت سوئد طبق قانون اساس یقانون تیسوم با مسئول کردیرو نیا

 زنان که سوئد عضو آن است، مطابقت دارد. هیعل ضیهرگونه تبع رفعالمللی 

سوئد،  میاز زنان مسلمان مق یتربزرگ تیبه جمع میبا اجتناب از هرگونه تعم

 یاز زنان )و مردان( افغانستان شدهیآورجمع یهاکه بر اساس داده کنمیاستدالل م

 یجد یامسئله قیطراین ( از گرید عواملنار زنان )در ک نیا هیعل ضیساکن سوئد، تبع

 یهاهگرو نیدر چن ضیاست که تبع نیا هاضیتبع نیا بودنینامرئ لیتنها دل است.

 یبه خاموش ییهایزندان ،زنان تحت ستم نیخاموش است. ا یضیغالباً تبع یتیاقل

 یو هم نهادها انیکه هم دانشگاه شودیم شنهادیپ نیشده هستند. بنابرا دهیکش

اختن پردبرای و  یموضوعات نیچن یبررس رایرا ب زمبودجه و زمان ال ،یدولت یقاتیتحق

 یهااستینقض حقوق بشر اختصاص دهند و سها و ابزار شکل نیچن یاشهیبه علت ر

هها به مرحلخشونت نیتوقف ا یمدت و هم بلندمدت برارا هم در کوتاه یمناسب یعمل

 اجرا برسانند. ی

 

 

 پیوست

 روش حیمصاحبه و تشر یامهپرسشن
. پس دادیرا پوشش م نیاز موضوعات/مضام یمتنوع فیط ،مصاحبه یپرسشنامه

اطالعات  یبر رو هیو هدف آن، سؤاالت اول قیدر مورد تحق یاطالعات کل یهاز ارائ

شوندگان در مورد سن، . از مصاحبهشدیکننده متمرکز مدر مورد شرکت یایعموم

ناهجو پ ای)شهروند سوئد  تاقام تیأهل، شغل، محل سکونت، وضعت تیوضع الت،یتحص

 یگریقبل از آمدن به سوئد در کشور د ایآ کهنیا ای(، زادگاه در افغانستان و/رهیو غ

 .شدیسؤال م ر،یخ ایاند کرده یو پاکستان( زندگ رانیمثال ا ی)برا

دگان زن شونبر موضوع حجاب متمرکز بودند. از مصاحبه یاختصاص هایپرسش

و منظور مطلع از اصطالح حجاب  :هستند حجابیب ایحجاب دارند  ایشد که آ دهیپرس

تن کردن او اساساً به خاطر اعتقادات سر/حجاب بر ایاست. آ و نوع از پوشش چه عرف

 گذارد؟یم ریبر عمل حجاب کردن تأث یگریعوامل د ایبوده است(؟ آ ایخودش است )
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هستند؟ نقش پدر و  لیعمل دخ نیمرد، چگونه در ا دانشاونیافراد، خصوصاً خو ریسا

 یزنان افغانستان یحجاب را برا ایآ ست؟یاو به حجاب چ رهنمون شدن/اجبارمادر در 

ا ر یا خشونتیآ سازد؟یاو را م تیهو ییهاچه مؤلفه داند؟یم ی/فرهنگیتیهو یعنصر

و  یه، توسط چه کستجربه کرده است؟ اگر بلکردن از حجاب حق ممانعت  در رابطه با

/ در موردشان دهیها شنمتوجه شده/از آن گرانیرا در د یاتجربه نیچن ایاگر هم نه، آ

خواسته  محجبهکنندگان از شرکت ؟خشونتای از و درجهشاهد بوده است؟ چه نوع 

 چیه هک کنندیم یزندگ یمنطقه/شهر/مکان ررا فرض کنند که در آن د یتیشد که وضع

 نیچن در ایهستند، آ یو همه سوئد ستیمسلمان اطرافشان ن ای یرانیا/یمرد افغانستان

 کند؟یهمچنان حجاب م یطیشرا

فرهنگ  ت،یحجاب، هو ینسبت به مسئله شاننگاهکننده در مورد از مردان شرکت

شان زن شاوندیبا خو با مقوله حجاب و در نسبت خود در رابطه یبرا یچه نقش کهنیو ا

مادر و خواهرشان( قائل هستند، سؤال شد. از هر دو گروه در مورد  )مانند همسر، دختر،

 یاز زنان تیحما یبرا در سوئد موجود های قانونیو ظرفیت نیشان نسبت به قواندانش

 سؤال شد. شوند،یو اعمال خود سرکوب م هاآلدهیانتخاب ا لیلکه به د

 حیتوض جانیر ابرخوردار است، د یخاص تیکه بحث حجاب از حساس ییجااز آن

ه ب لیها چطور بوده است. مهم بود که تالش شود و تمامصاحبه یکه فضا شودیداده م

شود تا  جادیسالم و محترمانه ا ییگووگفت یوجود داشته باشد که فضا نیا

بتوانند تبادل نظر انجام  فهر دو طر نیکنند و همچن یکنندگان احساس راحتشرکت

(. در Keyl, 2217) ردیشتراک بگذارند و مشارکت صورت گرا به ا شانیهادهیدهند، ا

االت ؤسبه  ییگوزن در پاسخ صاحبه شوندگان م تیاکثر ،(یصوت یها )مصاحبه یابتدا

 یموضوعات، موارد تیحساس لیدلکه به داشتندیآنها اظهار م شتریمردد بودند و ب

شخص خاص، در  نیه امتوجه شوند ک گرانیو اگر د ندیبگو توانندیوجود دارد که نم

/دردسر بیخطر/ آس شانیداده است، ممکن است برا یاطالعات یموارد نیمورد چن

رفتند گ میتصم کهنیها گفتند از اها، اکثر آنمصاحبه انیحال، در پا نیدرست شود. با ا

وانند بت ندهیاگر در آ شوندیدر گفتگو شرکت کنند خوشحال هستند و خوشحال هم م

منظور . بهرمیها تماس بگبعداً هم دوباره با آن توانمیرا پاسخ دهند و م یشتریسؤاالت ب
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هویت و  نام، شدنشان،ییشناسا قیکنندگان از طربه شرکت رساندنبیاز آس یریجلوگ

ا با تنه قیتحق نیو در ا به صورت ناشناس درآمده شوندگانمصاحبه یتماممشخصات 

  شده است. اشارهها نام مستعار به آن
 

 

 :فهرست مراجع/مآخذ

در متن انگلیسی  پژوهش، نخست فهرست مراجع/مآخذ آورده شده اما در این ]

بر اساس  زیر، است. فهرستجای بخش پیوست و مراجع با هم عوض شده ،ترجمه
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