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چکیده
این پژوهش تجربی بر موضوع حجاب در سوئد متمرکز است .این مطالعه نشان
می دهد که زنان افغانستانی (مسلمان) مقیم سوئد ،حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت
خود نمیدانند؛ عالوه بر این ،دادههای تجربی جمعآوریشده از طریق مصاحبه با بیست
افغانستانی مقیم سوئد نشان میدهد که حجاب با میانجی ساختاری اجتماعی و اجباری
به زنان و خصوصاً از سوی بستگان مردشان تحمیل شده است .زنان افغانستانی شرکت
کننده در این پژوهش فاش میکنند که بسیاری از بستگان مرد برای اجبار زنان به
حجاب بر سر/تن کردن ،آنها را مورد خشونت کالمی و جسمانی قرار میدهند .این
مطالعه با اتخاذ ابزار بررسی فمینیسم مارکسی توضیح میدهد که اگرچه حجاب و
کنترل بدن زنان ،قرنها قبل از آغاز سرمایهداری نیز وجود داشته است ،اما امروز کنترل
بدن زنان از طریق اجبار آنها به حجاب ،در خدمت پروژهی سرمایهداری نیز هست.
حجاب یکی از راههای متعدد کنترل (بدن) زنان است و همچنین یکی از راههای کمک
به منافع سرمایهداری ،زیرا زنان منبع بازتولید نیروی کار هستند .در بخش نتیجهگیری
این پژوهش با رد موضع هر دو اردوگاه چپ و راست (و خصوصاً نژادپرستان) در سپهر
سیاسی در سوئد ،نشان داده میشود که اردوگاه چپ (خواسته یا ناخواسته) به
هدف/بهانه احترام به فرهنگ ،حفظ حجاب را توجیه و پشتیبانی میکند و از زنان
مسلمان و حقوق انسانی آنها دفاع نمیکند .بازیگران راست (افراطی) نیز در پرداختن
به موضوع حجاب تنها هدفشان قطع یا کاهش بودجهای است که به حمایت از حقوق
انسانی اساسی مهاجران اختصاص داده شده و در اصل وجود و حضور مهاجران را هدف
حمله قرار میدهند تا امکان توسعه (بیشتر) سیاستهای (اقتصادی) سرمایهداری را
فراهم کنند .این پژوهش استدالل میکند که گفتمان قادر نیست (به عنوان عامل مهم
و اول) تغییری اساسی در چنین رفتارهایی ایجاد کند و برای توقف چنین خشونتی این
تنها شخص مردان نیستند که باید مسئول در نظر گرفته شوند .در این مطالعه،
رویکرد/بدیل سومی نیز برای تغییر وضعیت مادی چنین جوامعی بهمنظور توقف این
خشونت پیشنهاد شده است .در اینجا با تأکید دوباره بر مسئولیت دولت سوئد توضیح
داده میشود که دولت موظف است تأمین جنبههای مادی در عرصهی آگاهیرسانی،

2

 1زندانیان خاموش

آموزش ،اشتغال و توسعهی زنان تحت ستم از طریق حجاب را بر عهده بگیرد .بدین
طریق است که دولت میتواند از حقوق بشر دفاع کند و ظرفیت زنان برای مقابله با این
خشونت را به فعلیت برساند.
کلیدواژهها :حجاب ،سوئد ،زنان افغانستانی ،زنان مسلمان ،خشونت ،حقوق بشر،
چندفرهنگی ،ساختار مردساالرانه ،فمینیسم مارکسیستی ،دولت سوئد و زنان مهاجر
مسلمان.
تقدیم نامه:
این پژوهش به یک زن افغانستانی و مقیم سوئد تقدیم میشود که به گفتهی
خودش حتی در سوئد نیز گروگان حجاب بوده است .او یکی از مشارکتکنندگان در
این پژوهش بود و در حال حاضر بهدلیل فشارهایی که از سوی بستگان مردش هنگامی
که اعالم کرده دیگر نمیخواهد حجاب بر تن کند به او اعمال شده دچار افسردگی حاد
است .زنی که شغل خود را از دست داده ،تحصیل خود را (بهدلیل افسردگی) ادامه
نداده و هنوز نتوانسته شغلی پیدا کند .این مطالعه بهرسمیتشناختن رنج این زن است
که اظهار میداشت «گروگان جامعهای مردساالرانه در خانوادهای افغانستانی و جامعه
افغانستانیهای مقیم سوئد» است و هیچ طرف و نهادی از او حمایت نمیکند و او
نمیداند که برای رهایی از این وضعیت رنجآور به کجا بگریزد.
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فهرست مطالب
مقدمه
فصل  ،1چارچوب نظری ،مفهومی و حقوقی/قانونی
 1-1تعاریف
 1-2چندفرهنگی
 1-1هویت/فرهنگ
 1-4حجاب سرکوبگر
 1-9چارچوب حقوقی و قانونی
فصل  ،2روش
فصل  ،3دادههای مصاحبه
 1-1چالشهای گردآوری داده بهعنوان نوعی از داده
 1-2چند داده عمومی
 1-1ریشههای حجاب :باورهای خود/خانواده/سنت/قانون
 1-4نقش بستگان مرد در حجاب
 1-9هویت/فرهنگ
 1-6تأثیر جامعه افغانستانی(های مقیم سوئد) بر حجاب
 1-7دادههایی در مورد چارچوب حقوقی و قانونی
فصل  ،4تجزیه و تحلیل دادهها
فصل  ،5بحث
اقدامات الزم برای متوقف کردن خشونت
نتیجهگیری
پیوست
پرسشنامههای مصاحبه و تشریح روش
فهرست مراجع/مآخذ
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مقدمه
حجاب زنان مسلمان بهطور کلی و بهطور خاص حجابی که زنان مسلمان در
کشورهای غربی دارند همواره ،خصوصاً در بحثهای حقوق بشری ،موضوعی بحثبرانگیز
بوده است .سوئد هنوز هیچ نوع بر سر/تن کردن حجاب از جمله حجاب اسالمی
( slöjanدر سوئدی) را ممنوع نکرده و پیوسته موضوع حجاب ،موضوعی مورد بحث
و مناقشه بوده است .اگر توجه شود که سوئد یکی از پنج کشور اتحادیهی اروپا است
که به نسبت جمعیت خود بیشترین شمار مهاجر را دارد و همچنین اظهار میشود که
اسالم دومین دینی است که بیشترین تعداد پیروان را در سوئد دارد موضوع حجاب
اهمیت بیشتری نیز پیدا میکند ( .)Andersson & Sander 2225این وضعیت
توضیح میدهد که چرا مطالعهی چنین موضوع بحثبرانگیزی (حجاب) و با توجه به
موضوع حقوق زنان مهم به نظر میرسد.
در حالی که بسیاری از سیاستمداران ،محققان (مانند  )Grace 2224و فعاالن
اجتماعی ،حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان مسلمان و بنابراین مصداق نقض حقوق
بشر میدانند ،برخی دیگر ،به عنوان مثال تحت عنوان کثرتگرایی فرهنگی ،استدالل
میکنند که حجاب باید مورد احترام قرار گیرد ( Bonnevier, 2216; Janulf,
 .)2217اردوگاه دوم استدالل میکند که حجاب عنصری فرهنگی و حافظ هویت در
میان جوامع مسلمان در جامعهی میزبان (به عنوان مثال سوئد) است .ازاینرو حجاب
باید بهعنوان حقوق بشر و محض خاطر کثرتگرایی فرهنگی مورد احترام واقع شود
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( .)Aftonbladet, 2211در مقابل ،برخی از نیروهای سیاسی در سوئد ،هنجارهای
مذهبی مسلمانان از جمله حجاب را تهدیدی برای ارزشها و جامعهی سوئد میدانند.
ازاینرو ،آنها خواستار محدودیت پذیرش بیشتر مهاجران/پناهندگان و ممنوعیت برخی
اعمال و شعائر مذهبی هستند .یکی از احزاب راستگرا در سوئد (حزب  )SDاز این
هم فراتر رفته و پیشنهادش اخراج برخی گروههای مهاجر از جمله مسلمانان است که
به عقیدهی  SDالگو و ارزشهای اجتماعی سوئد را نقض میکنند (.)SD, 2222
بهدلیل محدودیت حجم در نوشتن این پژوهش و مالحظات مربوط به موانع زبانی
و مالحظهی دسترسی به افراد صاحب اطالع در این زمینه ،هدف این تحقیق تمرکز بر
موضوع حجاب در میان جامعهی مسلمان خاصی ،یعنی جامعهی افغانستانیهای مقیم
سوئد است .این تحقیق به بررسی این موضوع میپردازد که آیا حجاب عنصری فرهنگی
و هویتساز در این جامعهی خاص است و آیا زنان افغانستانی بهدلیل اعتقادات شخصی
خود حجاب بر سر/تن میکنند یا عوامل اجتماعی دیگر نقش مهمتری در این زمینه
دارند .نکتهی مهم این است که ساختار مردساالرانه باید مورد بررسی قرار گیرد تا
ببینیم که آیا حجاب عمدتاً بهدلیل اجبار بستگان مرد زنان افغانستانی و همچنین اجبار
و فشار جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد (تحت سلطهی مردانه) بر سر/تن میشود
یا خیر .آیا زنان افغانستانی در سوئد از سوی بستگان مرد خود برای اجبار آنها به بر
سرکردن حجاب و یا بهخاطر بیحجابی مورد خشونت قرار میگیرند؟ استداللهای
مرتبط با حجاب سرکوبگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای بررسی وجود رویهی
سرکوبگرانهای بین زنان و مردان که در بر سر/تن کردن حجاب تجلی مییابد با دادههای
تجربی جمعآوریشده مقایسه شده است.
همچنین این تحقیق ،گفتمان کثرتگرایی فرهنگی را بررسی میکند تا نشان دهد
که آیا این رویکرد همسو با حقوق بشر زنان افغانستانی برای داشتن آزادی عمل در بر
سرکردن یا نکردن حجاب است یا خیر .سوئد اغلب نمونهی خوبی از جامعهای
چندفرهنگی جلوه داده میشود ) .(Borevi, 2211این تحقیق بررسی میکند که آیا
از حقوق بشر ،بهویژه حقوق زنان افغانستانی مقیم سوئد ،تحت لوای کثرتگرایی
فرهنگی دفاع میشود یا خیر.
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این تحقیق از ابزار بررسی و شناخت مارکسیستی  -فمینیستی بهره میگیرد که با
آن بررسی میشود که عالوه بر عوامل اجتماعی (مثل ساختار مردساالرانه) کدام عوامل
اقتصاد سیاسی بر به سر/تن کردن حجاب تأثیر میگذارد .چارچوب ماتریالیسم تاریخی
برای پرداختن به موضوع شرایط مادی زیست این زنان اتخاذ شده است .بدین ترتیب
بحث خواهد شد که اگر زنان افغانستانی بیحجاب مورد هر درجهای از خشونت با
موضوعیت حجاب قرار گرفتند چه اقدامات عملی معینی باید صورت گیرد و چه خدمات
مادی معینی باید ارائه شود تا از حقوق آنها دفاع شود.
بهعنوان یکی از راهحلهای عملی برای توقف خشونتهای اعمالشده بر زنان
افغانستانی مقیم سوئد و در ارتباط با حجاب ،چارچوب قانونیای که سوئد موظف به
رعایت آن است خاطرنشان میشود تا مشخص شود که دولت سوئد چه اقداماتی را در
قبال چنین تخلفاتی باید انجام دهد .به طور خاص «میثاق رفع هرگونه تبعیض علیه
زنان» مصوب سازمان ملل در سال  )UN, 1575( 1575که سوئد نیز عضو و متعهد
به اجرای آن است برای پرداختن به برخی از راهحلها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با این حال ،این تحقیق تجربی با هدف فاصلهگرفتن از استداللهای نظری ،انتزاعی
و مفهومی صرف ،اساساً مبتنی بر دادههای عینی و مستند جمعآوریشده از مصاحبه
با بیست فرد افغانستانی مقیم سوئد نگارش شده که پانزده نفر از آنها زن و پنج نفر از
آنها مرد بودهاند .با انجام این کار تالش شده تا به خود «موضوع/ابژههای» مورد بحث
صدایی داده شود تا مسائل خود را بیان کنند .آنها بدین ترتیب به «فاعل/سوژههای»
بحث بدل میشوند و حقایقی را آشکار میکنند که برای جامعه نامرئی است .این فرصت
دادن برای شنیدن آنها میتواند موجب شود که متوجه شویم در خانوادههای
افغانستانی بین مردان و زنان افغانستانی و در جامعه افغانستانیها در مورد موضوع
حجاب چه میگذرد .با این وجود ،با اجتناب از هرگونه تعمیم به جمعیت بزرگتر
جامعهی مسلمانان مقیم سوئد و دیگر جغرافیاها ،این پژوهش پیشنهاد مطالعات
بیشتری را در مورد چنین موضوع بحثبرانگیزی میکند و اگر قرار است با خشونت
علیه زنان مسلمان مقابله شود ،انجام مطالعات بیشتر ضروری است.
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این پژوهش کیفی و تجربی/سندمحور ،بهطور کلی بهلحاظ ردهبندی موضوعی در
تقاطعی از جامعهشناسی ،بهویژه جامعهشناسی دین ،حقوق بشر و علوم سیاسی قرار
میگیرد .برای بررسی خشونت علیه زنان بیحجاب افغانستانی مقیم سوئد چهار سؤال
متفاوت ،هرچند مرتبط با هم ،طراحی شده است:
- 1انگیزهها ،دالیل و عواملی (مانند فرهنگ ،هویت ،باورهای شخصی) که غالباً زنان
افغانستانی مقیم سوئد را به بر سر/تن کردن حجاب (یا به بیحجابی) وادار میکند،
چیست؟
-2نقش بستگان مرد زنان افغانستانی مقیم سوئد در بر سر/تن کردن حجاب
چیست؟
- 1آیا حجاب جلوهای از عملی سرکوبگرایانه است؟
- 4آیا کثرتگرایی فرهنگی در رابطه با موضوع حجاب ،همراستای دفاع از حقوق
زنان افغانستانی ست؟
 -9دولت سوئد برای حمایت از حقوق بنیادین زنان افغانستانی در رابطه با موضوع
حجاب چه اقدامات قانونی خاصی باید انجام دهد؟
به منظور پاسخ دادن به این سؤاالت و برای بررسی موضوع حجاب در سوئد ،ابتدا
و در فصل اول ،چارچوب نظری ،مفهومی و قانونی/حقوقیای که با آن مسئله تحقیق
مورد بررسی قرار میگیرد ،معرفی میشود .در فصل دوم ،روش تحقیق و عمدتاً روش
گردآوری دادهها توضیح داده شده است .در فصل سوم ،دادههای جمعآوریشدهی
حاصل از مصاحبه ها ارائه و در فصل چهارم ،دادهها بررسی فشرده و جمع بندی خواهد
شد .در فصل پنجم ،دادهها ،تحلیل و مورد بحث قرار خواهد گرفت و با نظریههای
پیشتر ارائه شده مقایسه و نتایجی نیز ارائه خواهد شد .نتیجهگیری در پایان آمده و
در آن خالصهای از نتیجهگیری بحث و برخی نتیجه گیریهای دیگر که از کل تحقیق
نشأت گرفته مطرح شده است .شایان ذکر است که مرور متون و تحقیقات مشابه در
این زمینه ،در فصول مختلف و عمدتاً در فصلهای یک و پنج انجام شده است.
نکتهی آخر اما مهم اینکه پیشنهاد میشود هر مخاطب/خوانندهای دادههای
گردآوریشده و ارائهشده در فصل سوم را مورد توجه ویژه قرار دهد .صرف نظر از تفسیر،
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تحلیل و بحثی که در فصول دیگر در خصوص دادهها ارائه شده ،این دادههای خام که
در فصل سوم ارائه شده به خودی خود میتواند برای مطالعات بیشتر با موضوع حجاب،
گزارشهای تحلیلی ،گزارشهای حقوق بشری ،بحثهای اجتماعی و سیاسی و
سیاستگذاری استفاده شود .اگر این دادههای خام دست به دست و منتشر و مطالعه
شوند و دیگران از آنها استفاده کنند این تحقیق به یکی از اهداف اصلی خود یعنی
شنیدهشدن صدای زنان ستمدیده رسیده است.

فصل  ،1چارچوب نظری ،مفهومی و حقوقی/قانونی
یکی از مفاهیم مورد بررسی در این پژوهش کثرتگرایی فرهنگی است .این رویکرد
حجاب را به فرهنگ و حقوق اقلیتها (در اینجا جامعه افغانستانیهای مقیم سوئد) در
جامعهی میزبان ربط میدهد .این مفهوم بررسی خواهد شد تا ببینیم که کثرتگرایی
فرهنگی تا چه حد از حقوق زنان افغانستانی حمایت میکند زیرا میدانیم که
کثرتگرایی فرهنگی از بر سر/تن کردن حجاب دفاع میکند .مفاهیمی اجتماعی مانند
هویت نیز توضیح داده و به کار گرفته شده است تا متوجه شویم که حجاب چگونه با
هویت و فرهنگ زنان افغان پیوند خورده است .تئوری مارکسیستی  -فمینیستی و
همچنین ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس برای تفسیر بهتر سازوکار عمل به حجاب
و مهمتر از همه برای مرتفع کردن خشونتهای اعمال شده بر زنان به کار گرفته شده
است .ضمناً شایان ذکر است که دو رویکرد مارکسیستی  -فمینیستی و کثرتگرایی
فرهنگی که در این پژوهش مورد استفاده بوده دههها است که در متون و تحقیقات
مختلف به کار گرفته شده است ،از جمله در پژوهش ساناز احمدی ( )2212در مورد
حجاب در ایران و پژوهش سیارتا بونویر در مورد حجاب در سوئد (Syarta , 2216
 .)Bonnevierهرچند که این مطالعه در مقایسه با دو پژوهش مذکور بستر/زمینهی
مجزایی دارد اما در این پژوهش ،بهکارگیری این رویکردها تا حدی نیز از همین دو
پژوهش الهام گرفته شده است .این مطالعه مانند پژوهش دوم استدالل و نتیجهگیری
نمیکند اما مشترکاتی با پژوهش اول دارد .پیش از طرح نظریات و مفاهیم ،تعریفی از
حجاب که در این مطالعه مد نظر بوده ارائه میشود.

علیرضا عسگری

 1-1تعاریف
از آنجا که در این تحقیق تمرکز بر مسئله حجاب/حجاب بر سر/تن کردن در سوئد
خواهد بود در ابتدا باید تعریفی از حجاب ارائه کرد .همانطور که فکته ( Fekete,
 )2225مینویسد ،در کشورهای غربی ،مسلمانان گروهی یکدست تصور میشوند .همین
تصور هم موجب میشود که تنوع در فرهنگ ،عقاید و اعمال گروههای مختلف مسلمانان
در جوامع/کشورهای مختلف دیده نشود (همان) .با بررسی دیدگاههای گروههای مختلف
مسلمانان متوجه میشویم که در این گروهها برداشت یکسانی از حجاب وجود ندارد و
در میانشان هم حجاب به شکل یکسان و مشابهی اجرا نمیشود .برعکس ،حجاب در
مکاتب اسالمی مختلف ،نظر روحانیون ،کشورها/جوامع مسلمان و فرهنگهای مختلف
معانی مختلفی نیز دارد ( .)El Guindy, 1555برخی حجاب را پوشاندن تمام بدن
از مو ،گردن ،شانه و اندام فوقانی بدن تا زیر زانو میدانند و برخی هم فقط پوشاندن مو
و گردن را کافی میدانند .برخی دیگر هم ممکن است پوشش صورت (نقاب ،برقع) را
حجاب صحیح بدانند و غیره .در هر صورت تعریف این تحقیق از حجاب همان چیزی
است که جامعهی افغانستانی(های مقیم سوئد) از حجاب برداشت میکنند (و در
دادههای حاصل از مصاحبهها نیز به آن اشاره شده است) .منظور از حجاب در این میان
این گروه اجتماعی ،پوشاندن مو و سر با شال یا روسری و همچنین پوشاندن بدن با
روپوش است .منظور از واژهی حجاب در این تحقیق پوششی است که زنان مسلمان
عموماً و بهطور خاص با شال و روسری میپوشند .در این تحقیق رعایت حجاب یعنی
همان حجاب بر سر و تن کردن و زنی که حجاب یعنی پوشش خاص آن را میپوشد
زن محجبه است .بر این اساس [و بر اساس نامگذاری رایج در میان جمعیت مورد
مطالعه ]،زنی که حجاب میپوشیده یعنی محجبه بوده ولی حاال دیگر حجاب نمیکند
بیحجاب نامیده میشود .ضمناً الزم به ذکر است که مصاحبهشوندگان در طول
مصاحبههای تحقیق ،واژگان «سلطهی مردانه»« ،مردساالری» و «پدرساالری» را
بهجای یکدیگر اما در یک معنا و بستر به کار بردهاند .در متن این تحقیق فقط از واژهی
پدرساالری استفاده شده تا خواننده با الفاظ و تعاریف مختلف سردرگم نشود .گذشته
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از این ،واژهی پدرساالری در این تحقیق در معنای گسترده به کار برده شده و شامل
سلطهی مردانه و هر ساختار اجتماعی دیگر تحت سلطه مردان نیز میشود.

 1-2کثرتگرایی فرهنگی
طبق نظریهی هابرماس ( )1559در خصوص «دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون»
ادعا میشود که حقوق بشر چارچوب عمومی جامعهای چندفرهنگی است که در آن
باید قانون «بی طرف» باشد .هابرماس تأکید میکند که مردم باید از نظر قانونی توانایی
این را داشته باشند که از حق حفظ و بازتولید ارزشهای فرهنگی بهرهمند شوند .با این
حال ،قانون نباید الزاماً حفظ و بازتولید ارزشهای فرهنگی را تأیید کند .استدالل او
این است که در چنین جامعهای افراد باید آزادی این را داشته باشند که از تن دادن به
این ارزشها امتناع کنند و یا آنها را انتخاب کنند ( .)Habermas, 1559با این
حال ،متفکران مختلف مفهوم جامعهی چندفرهنگی مورد اشارهی هابرماس را به اشکال
متمایزی تعریف کردهاند .به عقیدهی چارلز تیلور ،فیلسوف ،اگر در جامعهای بیش از
یک گروه اجتماعی وجود داشته باشد که قصد حفظ فرهنگ خود را دارد و فرصت این
را نیز پیدا میکند که با آن جامعهی خاص سازگاری پیدا کند چنین جامعهای را
میتوان جامعهای چندفرهنگی در نظر گرفت .متفکران مختلف کارکرد و نتیجهی
کثرتگرایی فرهنگی را به شیوههای متفاوتی ارزیابی میکنند .برای مثال هابرماس
چنین رویکردی را با توجه به دفاع از حقوق بشر و حفظ آن ارج مینهد ،اما کیملیکا
( )Kymlicka, 2212معتقد است که کثرتگرایی فرهنگی موجب نوعی پسروی و
جهش به عقب شده است .او توضیح میدهد که در این پسروی بر ارزشهای مشترک
و شهروندی واحد تأکید میشود و این بازگشت به عقب حتی به منزله نوعی بازگشت
به یکدستنمودن/آسیمیالسیون (و حتی از بین رفتن هویت افراد) است
( .)Kymlicka, 2212برخی دیگر نیز (به عنوان مثال )Cumper, 2214 ،فراتر
رفته و ادعا میکنند که کثرتگرایی فرهنگی بدل به مترادفی با انطباق با اصول دینی
و به ویژه باورهای اسالمی شده است (.)Cumper, 2214

علیرضا عسگری

 1-3هویت/فرهنگ
در برخی از متون ،هویت امری توصیف شده است که به فرد ،درک و تصوری از
کلیتی در مورد خودش میدهد و پاسخ این سؤال که «آن فرد کیست» را فراهم میکند
( .)Nilsson, 2219به مفهوم هویت میتوان بر اساس اینکه محیط اطراف فرد،
چگونه او را میبیند و قضاوت میکند نیز پی برد ( .)Janulf, 2217:9از منظر
روانشناسی اجتماعی نیز به طور مشابه هویت در تعاملی نزدیک بین فرد و محیط
اجتماعی اطراف او ساخته و حفظ میشود ( .)Persson, 2212گذشته از این ،درک
محیط اجتماعی از هویت یک فرد میتواند متفاوت از درک همان فرد از هویت خودش
باشد ( .)Persson, 2212ما درکمان از هویتمان را به دو طریق شکل میدهیم،
اول با فاصلهگذاری بین خودمان و دیگران و دوم با تعریف و نزدیک کردن خودمان به
آنها ( .)Hammarén & Johansson 2225از منظر برساختگرایی اجتماعی،
افراد هم محصول جامعه و هم بازیگری در بازآفرینی آن جامعه هستند ( Angelöw
.)& Jonsson 2222
در مورد عمل به حجاب توسط اقلیتهای مسلمان (مانند زنان افغانستانی مقیم
سوئد) و چگونگی ارتباط حجاب با مسئله هویت میتوان به نظرات واگنر و همکاران
اشاره کرد که ادعا میکنند حجاب ابزاری عملی در جامعه اقلیت مسلمان است که
بهوسیله آن بر هویت مسلمانی مهر تأیید میزنند .با عمل به حجاب و با رعایت چنین
پوشش خاصی ،اعتماد به نفس برخی از زنان مسلمان تقویت میشود .همچنین حجاب
موجب میشود که این زنان بابت وابستگی گروهی خود احساس افتخار کنند
( .)Wagner et al. 2212اگر حجاب چنین پیوند معناداری با هویت داشته باشد،
سیاستهایی که ممکن است مستلزم بیحجابی اقلیتهای مسلمان باشد (به عنوان
مثال در سوئد یا هر کشور غربی دیگری) ممکن است به هویت این زنان آسیب برساند.
ادواردز ( )2212بهطور مشابه استدالل میکند که چنین سیاستهایی در راستای ایجاد
برابری نیست و میتواند فرهنگ ،هویت و قومیت/اتنیسیته فرد و گروه مورد نظر را از
بین ببرد .به گفتهی او چنین سیاستهایی میتواند منجر به تحقیر و اعتباربخشیدن
به «خشونت علیه زنان» شود ( .)Edward, 2212در مقابل ،مطالعات دیگر ،حجاب
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را ابزاری برای سرکوب زنان ( )Grace, 2224و مظهر جسمانی زنستیزی که
قابللمس هم هست ،میدانند ( .)Ahmadi, 2212:94در بخش بعدی به این مسئله
پرداخته میشود.

 1-4حجاب و انقیادگری
به نظر میرسد که اختالفاتی بهلحاظ مفهومی و عملی بین دو اردوگاه اصلی تفکرات
موجود در مورد حجاب وجود دارد .چپمن تضادی را در این میان شناسایی میکند،
یعنی تضاد میان این دو ایده را که طبق یکی حجاب نمادی از زن مسلمان فعالی است
که خود بهتنهایی فعاالنه در مورد اعمال و انتخابهایش تصمیم میگیرد و از سوی
دیگر از منظر ایدههای غربی ،حجاب نمادی از بهانقیادکشیدهشدن است و زنانی که
حجاب دارند نیز قربانیانی منفعل هستند ( .)Chapman, 2216ادواردز استدالل
میکند که شیوهای که غرب حجاب را صرفاً سرکوبگر تفسیر میکند ،به سادگی برای
دیگر معیارهای فرهنگی از جمله عرف پوشش نیز کلیشهسازی میکند ( Edwards,
 .)2212چنین دیدگاهی نسبت به حجاب در پروژههای امپریالیستی و استعماری
کشورهای غربی حائز اهمیت اساسی است .این دیدگاه همچنین در پروژهی برساخت
غیر غربی نیز بهکار میرود ( .)Edwards, 2212ادواردز تصریح میکند که
کشورهای غربی با چنین دیدگاهی نسبت به حجاب ،صرفاً به خود حجاب حمله
نمیکنند ،بلکه جوامع/گروههای فرهنگی و اجتماعیای که این عرف پوشش را رعایت
میکنند نیز هدف حمله قرار میدهند .وی همچنین توضیح میدهد که چنین دیدگاهی
به دیدگاهی که بهنوعی غیرمستقیم نژادپرستانه است نیز منتهی میشود ،به دیدگاهی
که «ظاهر جدیدی پیدا کرده ،از نو پیکربندی شده و مشروعیت نیز یافته و منطقش
این بهانه است که باید از جامعه در مقابل تروریسم دفاع کرد» (همان) .آفاری نیز بهطور
مشابه استدالل میکند که امپریالیستهای غربی از حقوق زنان (خاورمیانه) برای منافع
استراتژیک خود استفاده میکنند و زمانیکه دیگر این حقوق با منافع و اهدافشان
سازگار نیست این حقوق را کامالً فرصتطلبانه نادیده میگیرند ( Afary,
.)2225:171

علیرضا عسگری

با این حال ،مسئلهی حجاب را میتوان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد .برای شروع
باید توضیح داد که عمل به حجاب اسالمی در میان خود زنان و برای زنان ضرورتی
ندارد ،بلکه حجاب در نسبت با مردان معنا پیدا میکند (.)Ahmadi, 2212:45
بنابراین مسئلهی حجاب ،مشکلی مردانه است .از این منظر ،حجاب را میتوان امتداد
خشونت جنسی مردانه و فرهنگ ناموسی دانست .مالها/آخوندها/روحانیون ،مبانی
اخالقی حجاب را در کنار دالیل دیگر ،حفاظت از زنان در مقابل مردان در عرصهی
عمومی توصیف میکنند (همان ،ص .)94در اینجا ،فضای عمومی متناظر با مردان
است که برای زنان خطرناک توصیف میشود (همان ،ص .)46در اینجا برای فهم
موضوع میتوان از اصطالح نگاه خیرهی مردانه استفاده کرد .اصطالح نگاه خیرهی مردانه
را اولین بار لورا مولوی ( )Laura Mulvey, 1579به کار برد و آن را بهصورت
سازوکار قدرت میان بیننده یعنی سوژه/فاعل مرد از یک سو و ابژه/مفعول/موضوع این
نگاه خیره یعنی زن از سوی دیگر تعریف کرد ( .)Kosut, 2212:159این نگاه خیره
ی دگرجنسگرایانهی مرد مربوط به لذتبردن او است وقتی که به بدن زن نگاه میکند.
ازاینرو روحانیون حجاب را از این جهت که وسیلهای برای حفاظت از زنان مقابل این
نگاه مردانه است توجیه میکنند .بر این اساس زنان زمانی که در فضای عمومی هستند
خطری برای مردان به شمار میروند .آنها همچنین خطری برای جامعه هستند
( .)Ahmadi, 2212:46زنان اگر بیحجاب باشند به جامعه آسیب میزنند .ازاینرو
این وظیفهی زنان و دختران است که شهوت مردان را کنترل کنند و از این طریق
ضامن سالمت اخالقی جامعه باشند .با تحمیل چنین مسئولیتی به زنان ،مردانی که
مرتکب خشونت جنسی علیه زنان میشوند مسئولیتی بر گردنشان نیست .زنان برای
حفظ سالمت اخالقی جامعه و جلوگیری از افتادن مردان به دام جنسی نگاه مردانه
وظیفه دارند حجاب خود را رعایت کنند .چنین چیزی تنش جنسی میان زنان و مردان
را از بین میبرد ( .)Gould, 2214:225در چنین شرایطی مردان با تحمیل عقیده
ی اسالمی بر بدن زنان (در اینجا حجاب کردن) بین خدا و زنان واسطه قرار داده
میشوند ،حتی اگر در کنار سایر موانع ،محدودیتهایی در حرکت نیز برای زنان به
وجود آید ( .)Ahmadi, 2212:99این نقش میانجی برای مردان که از طریق نسبت
خونی یا ازدواج به ارمغان میآید ،با اعمال کنترل مردانه بر زنان عملی میشود .این
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کنترل موقعیت مرد را در عرصه عمومی و در میان مردان دیگر حفظ میکند .حجابی
که مردان اجبار میکنند با محدودساختن سکسوالیته/جنسیت زنان برای مردان در
فضای عمومی شرف و افتخار به همراه دارد ( )Hassan, 1555و مفهوم شرف و
ناموس در پیوند با مفهوم پاکدامنی و عفت زنان است ( .)Ahmadi, 2212همانطور
که گریس ( )Grace, 2224:212تصریح میکند «این دقیقاً نیاز مردانه به سلطه
(چه به معنای واقعی آن و چه بهصورت نمادین) است که اساس حجاب کردن زنان را
به وجود آورده است .میتوان ادعا کرد که حجاب/حجاب اسالمی مظهر زنستیزی است
( )Ahmadi, 2212:94و بهطور کلی همانطور که کاوانا ( Cavanaugh,
 )2225:1توضیح میدهد کارکرد دین در این معنا وسیلهای برای توجیه سیاسی
سرکوب مردساالرانهی زنان است.
در حالی که روش تحلیل گفتمان مطرحشده در رویکرد پساساختارگرایانه الکالئو
و موفه ( ;Jørgensen & Phillips, 2222; Machin & Mayr, 2212
 )Torfing, 1555معتقد است که واقعیت از طریق گفتمان ساخته میشود ،دیدگاه
مارکسیستی ماتریالیسم تاریخی تأکید دارد که این واقعیت مادی است که گفتمان،
فرهنگ و ایدئولوژی را میسازد (.)Marx & Engels, 1246; Marx 1295
بنابراین برای هر تغییری در فرهنگ ،گفتمان ،هنجارها و ایدئولوژی باید تغییراتی در
شرایط مادی رخ دهد .به گفتهی آلتوسر ( )2221ایدئولوژی ،افراد را به گونهای مورد
خطاب و مواجهه قرار میدهد که این موضع/نظر را به دست میدهد که افراد به جای
اینکه محصول جامعهی خود و محدود به موقعیت طبقاتی مشخص باشند ،عوامل
مستقل و خودمختار هستند .از نظر آلتوسر لیبرالیسم و ایدئولوژیهای مذهبی نیز توهم
مشابهی ایجاد میکنند و آن هم این ایده است که حقوق بشر و آزادی چیزی است که
افراد بهطور طبیعی از آن برخوردارند ( .)Althusser, 2221اگر چنین باشد پس
تنها اقدامی که باید برای دفاع از حقوق بشر انجام داد مسئول نگهداشتن دولت است.
آلتوسر معتقد است که راه حفاظت از آزادی و حقوق بشر و حفظ آن ،کنترل واقعی و
جمعی و کنش نیروهای اجتماعی است (همان).
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از دیدگاه مارکسیستی ،جایگاه ما در جامعه ،طبقه ،جنسیت و قومیت/اتنیسیتهمان
بر انتخابهایمان تأثیر میگذارد و آشکارا انگیزههایی اقتصادی پشت کارکردهای
اجتماعی (مانند زنستیزی ،همجنسگراهراسی و نژادپرستی) قرار دارند .بر اساس
دیدگاه مارکسیستی فمینیستی ،وابستگی زنان به مردان ،برای مثال ،از نظر اقتصادی
و نبود فرصتهای شغلی مناسب ،منجر به نیروی کار ارزان و بهنفع نیازهای سرمایهداری
میشود ( .)Ahmadi, 2212:91ووگل ( )2211میگوید که این تنها بدن زن است
که میتواند بازتولید نیروی کار را تضمین کند .به همین دلیل است که در شیوهی
تولید سرمایهداری ،خودمختاری و استقالل زنان و حقوق مربوط به سقط جنین در کنار
حقوق دیگر ،بازتولید نیروی کار مورد نیاز را با مشکل مواجه میکند ( Bryson,
 .)2221:127; Vogel, 2211:121این تلقی از بدن زنان بهعنوان شیوهای برای
بازتولید نیروی کار منجر به کاالییشدن زنان میشود و زنان اشیا/موضوعات/ابژههایی
در جامعه هستند که برای بازتولید نیروی کار و ارضای جنسی از آنها محافظت میشود
( .)Vogel, 2211سیاستهای سرمایهداری سعی در کنترل بدن زنان دارند .این
سیاستها اشکال مختلفی از جمله خشونت ،عرفهای اجتماعی ،محدودساختن نوع
پوشش ،ناقصسازی بدن و غیره به خود میگیرد ( .)ibid, p.141بنابراین ،نقش
جنسیتی زنان «یکدستسازی دستوری تحمیلشدهای بر بدن آنهاست» که موجب
حفظ ستم بر زنان است .این نقش همچنین فضای «تفاوت جنسی در
سکسوالیته/جنسیت زنانه» را از بین میبرد ( .)Gould, 2214:212با این تفاسیر،
حجاب به عنوان نشانگری جنسیتی عملکرد دارد ( .)Ahmadi, 2212:22در اقتصاد
سیاسی برای تبدیل بدن زن به یک کاال ،سیاست حجاب و بیحجابی اجرا میشود
(.)Gould, 2214
گفتنی است که کنترل بدن زنان و برای مثال تحمیل برخی قوانین پوششی به
آنها (مثل حجاب) ابداع گفتمان/پارادایم سرمایهداری نیست .چنین چیزی در
شیوههای تولید قبلی نیز وجود داشته است ،اما سرمایهداری نیز آن را حفظ و در
راستای منافع خودش از آن استفاده میکند .گذشته از این ،کنترل بدن زنان صرفاً در
تحمیل قوانین پوششی (مثل حجاب) تجلی نمییابد و بسته به شرایط خاص جامعه
مورد بحث میتواند در طیف متنوعی از اشکال ،هنجارها ،عرفها و وجوه ظاهر شود.
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با همهی این احوال و مباحث شایان ذکر است که بهکارگیری ابزار بررسی و شناخت
مارکسیستی و چارچوب ماتریالیسم تاریخی در این پژوهش صرفاً برای تفسیر علل
بازتولید خشونت علیه زنان نیست ،بلکه برای پیشنهاد راهی برای خروج از این وضعیت
نیز هست .همانطور که تنها با تغییر شرایط مادی است که گفتمان و فرهنگ میتواند
تغییر کند و اصالح شود ( ،)Marx & Engels 1246برای توقف خشونتهای ناشی
از حجاب  ،باید وضعیت مادی زیست جامعه مورد نظر تغییر کند .بنابراین باید اقدامات،
قانونگذاری و تدابیر معینی صورت گیرد.

 1-5چارچوب حقوقی و قانونی
هایدن ( )Hyden, 1522میگوید که مردم باید در مقابل سوءاستفاده از قدرت
به هر شکلی محافظت شوند .این محافظت باید از خالل کارایی نظام حقوقی انجام شود.
باناکار ( )Banakar, 1554تأکید میکند که نظام حقوقی باید بهعنوان ابزاری برای
ایجاد نظم اجتماعی عادالنهتر و انسانیتر عمل کند .این ارزشها در قانون اساسی سوئد
که در آن «مردم برابر هستند» نیز بیان شده است (همان) .عالوه بر این ،در سوئد،
مؤسسهی ویژهای مسئول تحقق ظرفیتهای قانونی برای مبارزه با تبعیض علیه زنان
است ( .)Government, 2225با این حال ،بسیاری اظهار میدارند که اگرچه
مقررات ضد تبعیض در کشورهای اروپای غربی وجود دارد ( Franco & Maass,
 ،)1555اما اغلب تدابیر قانونی و اقدامات ضروری برای ایجاد تغییرات واقعی در برابر
تعصبات یا رفتارهای اجتماعی موجود برای ترغیب نفرت ،نژادپرستی ،اسالمهراسی و
غیره ناکافی هستند (.)Franco & Maass, 1555; Banakar, 1554
سوای استانداردهای قانونی داخلی سوئد برای جلوگیری از هر گونه تبعیض علیه
زنان ،سوئد عضو یک میثاق بینالمللی حقوق بشری است که هدف آن حمایت از حقوق
زنان و مبارزه با تبعیض است و ازاینرو سوئد موظف به پیروی کامل از این میثاق است.
این «میثاق رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» سازمان ملل متحد ( )1575تعهدات منفی
و مثبتی را پیش روی همهی کشورهای عضو ،از جمله دولت سوئد ،گذاشته است.
کشورهای عضو باید تمام اقدامات الزم را برای احقاق حقوق زنان و دفاع از آنها در
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مقابل تبعیض مبتنی بر جنسیت ،نژاد ،اتنیسیته/قومیت ،مذهب و غیره انجام دهند
( .)UN, 1575در فصل پنجم ،توضیحات بیشتری در مورد این میثاق و مسئولیت
دولت سوئد در حمایت از حقوق زنان افغانستانی در رابطه با موضوع حجاب ارائه خواهد
شد.

فصل  ،2روش گرداوری داده و تحلیل
هابرماس ( )1559معتقد است که در جامعهای دموکراتیک ،مباحثات ،مشاجرات و
تبادل فکر در زمینهی مباحث عمومی باید در سطح عمومی صورت گیرد .اقلیتهای
اتنیکی/قومی فرصتی یکسان با دیگر گروهها برای شرکت در گفتمان عمومی سیاسی و
اجتماعی ندارند زیرا در چنین گفتمانهایی نماینده ندارند .وی توضیح میدهد که حتی
اگر نماینده هم داشته باشند ،نمایندگان آنها از نفوذ سیاسی و دسترسی کافی به
نهادهای سیاسی و رسانههایی که بر حوزهی بحث عمومی سلطه دارند ،برخوردار نیست.
هابرماس میافزاید که چنین وضعیتی بهطور معناداری مرتبط با مسئلهی قدرت است
(.)Habermas, 1559
برای برگردان و بهکارگیری این استدالل در رویکردی عملی نسبت به مطالعهی
موضوع حجاب در میان زنان مسلمان (افغانستانی) مقیم سوئد ،باید بیش از هر چیز
دیگری این فرصت را برای این زنان فراهم کرد تا در بحثهای شکلگرفته حول این
موضوع شرکت کنند .این پژوهش نه قدرت این را دارد و نه هدفش در حال حاضر این
است که روابط قدرت را که رسانهها و گفتمان سیاسی میسازند ،تغییر دهد اما ممکن
است این ظرفیت را داشته باشد که به (جمعیت نمونه در) گروه اقلیت خاصی صدایی
بدهد تا آنها در مورد مسئله حجاب صحبت کنند .کاوال و برینکمن ( & Kvale
 )Brinkmann, 2214توضیح میدهند که چگونه در پدیدارشناسی ،اول و مهمتر
از همه باید برای درک دیدگاه خود افراد مورد موضوع مطالعه تالش کرد ( Janulf,
 .)2217:9در این مطالعهی کیفی همانطور که سیدمن ( )Seidman, 2226:5نیز
توضیح میدهد مصاحبههای عمیق برای «ارزیابی» پاسخهای مطلعان انجام نمیشوند
بلکه از طریق مصاحبه ها تالش میشود تا تجربهی زیستهی این مطلعان
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(مصاحبهشوندهها) و معنایی که به این تجربیات میدهند درک شود .ضمناً در این
پژوهش ،شرایط الزم برای دستیابی به این هدف وجود دارد .همانطور که برخی از
محققان تأکید داشتهاند ،درک دقیقتر ،در چنین زمینهای مستلزم آن است که فردی
که میخواهد موضوع را درک کند (مثالً محقق) خود نیز تجربهای در رابطه با موضوع
داشته باشند ( .)Angelöw & Jonsson, 2222من بیش از یک دهه تجربهی
کار با جوامع و گروههای افغانستانی در ایران و افغانستان در زمینهی آموزش و
حرفهآموزی دارم .به همین دلیل من با زبان آنها (که همان زبان مادری من است)
آشنا هستم ،اگرچه آنها به گویش(های) متفاوتی صحبت میکنند .در هر صورت من
به دلیل تجربهی کار با جوامع افغانستانی مختلف از قومیتهای متفاوت با این گویشها
آشنا هستم .بنابراین هیچ مانع در درک و رابطهی زبانی در طول مصاحبه ،رونویسی و
تنظیم دادهها و تفسیر نتایج برای من وجود نداشته است .با این حال باید در نظر داشت
که محقق باید بین بحثها ،اعتقادات و هنجاری ذهنی خود از یک طرف و از طرفی
روایتها/شرایط و هنجارها و اعمال شرکتکنندگان تمایز قائل شود.
در این تحقیق کیفی و تجربی برای جمعآوری دادههای اولیه بیست مصاحبهی
عمیق نیمه ساختاریافته (طی تماس صوتی) با پانزده زن افغانستانی و پنج مرد
افغانستانی که همگی مقیم سوئد بودند ،انجام شد .تعدادی از این شرکتکنندگان
تابعیت سوئد را دریافت کرده و تعدادی دیگر نیز در حال طیکردن روند درخواست
پناهندگی بودند (و پرونده برخی نیز در این روند رد شده بود) .همهی مطلعین
(مصاحبهشوندهها) بیش از سه سال و اکثر آنها بیش از هفت سال در سوئد اقامت
داشتند .مطلعین از بازهی سنی متنوعی از  29تا  49سال بودند و در شهرها/استانهای
مختلف سوئد از جمله هلسینبوری ،گوتنبرگ (یوتبوری) ،استکهلم ،اوربرو ،کالمار،
لینشوپینگ ،یَولبُری ،اوپساال و یونشوپینگ ساکن بودند .شرکتکنندگان سطح
تحصیالت متنوعی داشتند .اکثر آنها باسواد بودند ،برخی هنوز در مدارس زبان سوئدی
( )SFIتحصیل میکردند ،برخی از دانشگاه فارغالتحصیل شده بودند ،برخی در
دورههای حرفهآموزی شرکت میکردند و تعداد کمی (از شرکتکنندگان زن) خانهدار
بودند .اکثر آنها شاغل و تعداد کمی از آنها بیکار بودند.
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مصاحبهشوندگان عمدتاً به روش تصادفی و بر اساس رضایت خود برای شرکت در
پژوهش انتخاب شدند .رضایت شرکت در مصاحبه در پاسخ به پستی از من در شبکهای
اجتماعی ،در گروه عمومی فیسبوکیای که بیش از چهل هزار نفر فارسی/دری زبان
(افغانستانی و ایرانی) مقیم سوئد است ،نشان داده شد .مصاحبهها عمدتاً از طریق تماس
صوتی پیامرسان فیسبوک انجام شد و شرکتکنندهها با من تماس گرفتند .مشارکت
پنج نفر از شرکتکنندگان بهروش گلوله برفی از طریق دو زیرشاخهی متفاوت مخاطبان
جلب شد و مصاحبهها تلفنی انجام شدند .بنابراین ،تمام مصاحبهها/گفتگوها از طریق
تماس صوتی انجام شد.
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی تحقیق ( )Codex, 2222شرکتکنندگان از
هدف کلی تحقیق و عواقب و معنای شرکت در آن مطلع شدند .به شرکتکنندگان
گفته شد که اگر احساس میکنند باید مکالمه/مصاحبه را متوقف کنند راحت باشند.
به آنها گفته شد که فقط محقق به دادهها دسترسی خواهد داشت و دادهها پس از
رونویسی و تنظیمشدن از بین میروند و نام و هویت مطلعان به صورت ناشناس به کار
برده خواهد شد .به آنها اطالع داده شد که اگر قرار باشد روایت آنها در متن استفاده
شود ،اطالعاتی که خاص و نشان دهنده هویت آنها است در موردشان ارائه نخواهد
شد .در این تحقیق ضمن پرداختن به روایت/بینش هر یک از شرکتکنندگان ،هیچ
اطالعاتی در مورد سن ،شغل ،تعداد فرزندان ،مکان و مواردی از این قبیل برای
جلوگیری از شناساییشدن آن مطلع خاص ارائه نخواهد شد .هنگام گزارش دادههای
جمعآوریشده در فصل بعدی به همهی مطلعان نامهای ساختگی داده شده و در نتیجه
در این متن ناشناس باقی ماندهاند.
پرسشنامههای مصاحبههای نیمهساختاریافته و پایان باز در این تحقیق ،مجموعهی
متنوعی از موضوعات را شامل میشود از جمله رابطه بین حجاب بر سر/تن کردن و
عوامل مختلف از جمله هویت/فرهنگ ،باورهای شخصی ،نقش بستگان مرد ،ساختار
مردساالرانه ،نقش جامعه و همچنین سؤالی در مورد آگاهی و دانش مطلعان در مورد
قوانین فعلی سوئد برای حمایت از زنان اگر که بخواهند از حقوق خود برخوردار شوند.
پرسشنامهها بهتفصیل در فصل پیوست آورده شده است.
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مصاحبهها از طریق تماس صوتی و بین فوریه تا آوریل  2222و به زبان فارسی/دری
انجام شدند ،بین  9تا  49دقیقه به طول انجامیدند و در نهایت از روی نسخهی صوتی
به فارسی مکتوب و تنظیم شدند .بنابراین ،مسئولیت ترجمههای متن مصاحبهها از
فارسی به انگلیسی بر عهدهی نگارنده است[ .این توضیح به متن اصلی این پژوهش که
به زبان انگلیسی تهیه و منتشر شده است مربوط میشود-م]

فصل  ،3دادههای مصاحبه
در این فصل دادههای جمعآوریشده از طریق مصاحبه (تماس صوتی) آورده شده
است .الزم به توضیح است که دادههای آوردهشده در این فصل یا (وعمدتاً) نقل به
مضمون از آنچه است که مطلعان گفتهاند یا نقل قول مستقیم .هیچ تفسیر یا تحلیلی
از سوی نگارنده به دادههای ارائه شده در این فصل اضافه نشده است [و این
دادها به صورت خام ،همان چیزی است که در مصاحبهها بیان شده و در اینجا تنها به
صورت موضوعی دستهبندی شدهاند].
 3-1چالشهای گردآوری داده بهعنوان نوعی از داده
یکی از بزرگترین چالشها در فرایند جلب مشارکت مصاحبهشوندگان ،یافتن تعداد
مورد نیاز از مطلعان زن افغانستانیای بود که داوطلب شوند در مصاحبهها شرکت کنند،
عمدتاً به این دلیل که موضوع حجاب در میان جامعهی مسلمانان حساسیت خاص خود
را دارد و مصاحبهکننده نیز مردی خارج از خویشاوندان این زنان بود (که نه از طریق
خونی و نه با ازدواج به این زنان ربطی پیدا نمیکرد) .بعداً و حین گفتگو با مطلعین
(مصاحبهشوندهها) آنها توضیح دادند که این امر برای زنان افغانستانی «عادی» است
که در مورد حجاب با غریبهها صحبت نکنند زیرا چنین کاری میتواند آنها را به خطر
بیندازد .برای مثال یکی از مطلعان در توضیح این موضوع بیان داشت:
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«واضح است .در کل اگر زنان ،حقیقتی را فاش کنند مورد آزار و اذیت قرار
میگیرند و اگر شناسایی شوند با شوهر ،برادر و پدرشان ،نمیدانم شاید هم با کل
جامعهی افغانستانیها دچار مشکل شوند .چرا زنی باید خود را اینچنین به خطر
بیندازد؟»
اگرچه جلب مشارکت مصاحبهشوندگان عمدتاً از طریق یک مطلب/پست در
فیسبوک انجام شد و بینندگان این پست فقط میتوانستند پیام خصوصی برایم ارسال
کنند و بهصورت ناشناس از طریق تماس صوتی این پیامرسان در پژوهش شرکت کنند
و این موضوع هم بهصراحت در این پست بیان شده بود ،اما اکثر کسانی که تماس
گرفتند و تمایل به شرکت در پژوهش نشان دادند مردان افغانستانی بودند .به همین
خاطر هم مجبور شدم چندین بار فراخوان شرکت در پژوهش را بازنشر کنم تا بتوانم
به تعداد مورد نیاز از مصاحبهشوندگان زن برسم .به مصاحبهشوندگان توضیح دادم که
نیازی به اطالعات شخصی آنها یا شماره تلفنشان نیست و مصاحبه میتواند از طریق
تماس صوتی پیامرسان فیسبوک انجام شود تا مطمئن باشند که به شماره تلفن و سایر
اطالعات شخصی آنها دسترسی نخواهم داشت .با وجود این ،اکثر همان معدود زنانی
هم که با ارسال پیام خصوصی در فیسبوک ارتباط برقرار کرده بودند وقتی متوجه
شدند موضوع مصاحبه حجاب است از شرکت در این مصاحبه خودداری کردند .یکی از
شرکتکنندگان زن از من خواست که فقط وقتی که شوهرش در خانه نیست با او
تماس بگیرم زیرا به گفتهی خودش اگر با مردی غیر فامیل در مورد موضوع حجاب
صحبت کند ،شوهرش عصبانی میشود .از پانزده زن ،چهارده نفر تأکید کردند که در
تحقیق نباید اطالعاتی در مورد آنها و هویتشان ذکر شود زیرا اگر شناسایی شوند
همانطور که توضیح دادند با بستگان مرد خود یا جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد
به مشکل خواهند خورد زیرا که این زنان بینش واقعی خود در مورد حجاب را فاش
کرده و به اشتراک گذاشتهاند .یکی از مطلعان ابتدا رضایت داد که در پژوهش شرکت
کند اما بعد اطالع داد که نمیتواند این کار را انجام دهد زیرا وقتی از شوهرش «اجازه»
گرفته تا ببیند میتواند در پژوهش شرکت کند یا خیر ،شوهرش اجازه نداده است .یکی
از مطلعان زن که رضایت داده بود مصاحبه کند حین مصاحبه در خانه در میان اعضای
خانوادهاش حضور داشت و هنگامیکه گفت مدتی است بیحجاب شده و بعد شروع به
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ارائهی اطالعات بیشتری کرد ناگهان صحبتش را قطع کرد و گفت که دیگر نمیتواند
به مصاحبه ادامه دهد .صدای مردی شنیده میشد که با عصبانیت بر سر او فریاد میزد
و میگفت« :با کی حرف میزنی؟!» .مصاحبهشونده تلفن را قطع کرد و گفت:
«نمیتوانم ،نمیتوانم [دیگر به گفتگو ادامه دهم]».
یکی از مطلعان زن بیحجاب ،مطلقه و دارای مدرک تحصیلی از یک دانشگاه در
سوئد توضیح داد:
«اگر به عکس پروفایل [در شبکههای اجتماعی] زنان افغانستانی مقیم سوئد نگاه
کنید ،میبینید که فقط تعداد کمی از ما عکسی واقعی از خودمان داریم یا نام خودمان
روی پروفایلمان است .اگر به بقیه نگاه کنید ،میبینید که عکس پروفایلشان تصویر
چیزهای دیگری است ،بیشتر هم عکس گلی ،چشماندازی ،شعری روی یک صفحه یا
چیزهایی شبیه به این است .آنها اجازه ندارند تصویر واقعی خود را [در شبکه های
اجتماعی منتشر کنند] زیرا شوهرانشان آنها را مورد آزار و اذیت قرار میدهند .میتوانم
بگویم که بسیاری از زنان افغانستانی مخفیانه و بدون اطالع شوهرانشان حسابهایی در
شبکههای اجتماعی دارند .چطور انتظار دارید چنین زنانی با یک پست در شبکههای
اجتماعی با شما تماس بگیرند و برای شرکت در مصاحبه داوطلب شوند؟»
 3-2چند دادهی عمومی
تمام بیست مصاحبهشونده/مطلع ،افغانستانی و مقیم (شهرها و مناطق مختلف)
سوئد هستند که از این تعداد پانزده نفر زن و پنج نفر مرد افغانستانی هستند .از بیست
زن افغانستانی که خود مصاحبهشونده زن یا همسر مصاحبهشونده مرد هستند 5 ،نفر
بیحجاب هستند و دیگر حجاب ندارند و یازده نفر هنوز حجاب دارند .دیدگاه مشترکی
که اکثر مصاحبه شوندگان به اشتراک گذاشتند این بود که شکل حجاب زنان افغانستانی
(مسلمان) بهطور معناداری با سایر زنان مسلمان و بهویژه زنان مسلمان عرب متفاوت
است.
برخی از مصاحبهشوندگان اظهار داشتند زمانی که در سوئد حجاب داشتند ،زنان
مسلمان دیگر ،بهویژه زنان مسلمان عرب ،نحوهی حجاب بر تن کردن زنان افغانستانی
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را به چالش میکشیدند و حتی به تمسخر میگرفتند .مصاحبهشوندگان توضیح دادند
که زنان مسلمان دیگر ادعا میکنند حجاب زنان افغانستانی مطابق قواعد واقعی اسالم
نیست زیرا زنان افغانستانی (غالباً) شال/روسری را آزاد و شُل نه خیلی محکم و بسته
بر سر میکنند و به همین خاطر هم کل سر/مو پوشانده نمیشود .از هر پانزده مطلع
زن ،پنج نفر اظهار داشتند که داشتن حجاب ادغامشدن در بازار کار را سختتر میکند
و معتقدند که سوئدیها اگر این زنان محجبه نباشند ،آنها را در محیطهای کاری
صمیمانهتر میپذیرند .در بخشهایی که در ادامه آمده دادههای خاصی آورده شده که
بر اساس موضوع خاصشان مرتب شدهاند.

 3-3ریشههای حجاب :باورهای خود/خانواده/سنت/قانون
 3-3-1دیدگاه زنان نسبت به ریشههای حجاب
حسیبه ،یک زن حجابندار/بیحجاب افغانستانی ،تأکید میکند که حجاب بهخاطر
اعتقادات قوی و شخصی بر سر/تن نمیشود بلکه چیزی است که در دوران مدرسه (قبل
از مهاجرت به سوئد یعنی در افغانستان) آموزش داده میشود و همان چیزی هم است
که جامعه [مبداء] میخواهد .او میافزاید که حجاب عملی آگاهانه نیست بلکه عنصری
است که از سوی جامعه تحمیل میشود .پروانه ،یک زن افغانستانی محجبه ،میگوید
که حجاب از دوران کودکی آموزش داده شده و به عادت بدل شده است و باوری
شخصی و واقعی نیست .و سیمه (یک مطلع زن که حجاب دارد اما آنطور که خودش
میگوید حجاب آزادتر و شُلی بر سر دارد) اظهار میکند که وقتی حجاب برسر /تن
دارد بیشتر احساس امنیت و آرامش میکند ،زیرا دیگر مردان غیر خویشاوند به او نگاه
نمیکنند .با این حال او اضافه میکند که این احساسش به این علت است که حجاب
چیزی است که از کودکیاش آن را بر سرکرده و دیگر برای او عادت شده است .او
همچنین میگوید از آنجایی که در جامعهای مذهبی زندگی میکرده و مجبور به
رعایت حجاب بوده محجبه شده است .عالوه بر این ،او تأکید میکند که در آن زمان
حجاب چیزی بوده که مردان میخواستند و به همین دلیل هم او مجبور بوده حجاب
بر سر /تن کند .در حال حاضر برای او سخت است که در سوئد بیحجاب باشد چون
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احساس میکند اگر حجاب نداشته باشد چیزی را از دست خواهد داد .نغمه ،یک زن
بیحجاب افغانستانی ،میگوید که داشتن قلبی پاک مهم است نه پوشاندن سر .کریمه،
یک زن بیحجاب افغانستانی ،توضیح میدهد که تنها زمانیکه در ایران (بهعنوان
پناهنده) زندگی میکرده حجاب داشته ،زیرا حجاب در ایران اجباری است .تهمینه،
یک مصاحبهشوندهی زن ،به همین ترتیب توضیح میدهد که در ایران مجبور به بر
سر/تن کردن حجاب شده است و با وجود اینکه اعتقادی به حجاب ندارد اما در سوئد
به اجبار خانوادهاش حجاب بر سر میکند .لیال ،یکی دیگر از مصاحبهشوندگان زن ،بیان
میکند که مسلمانی مؤمن است و به این امر افتخار میکند و برای همین هم حجاب
دارد .با این حال او میافزاید که در آینده ممکن است حجاب بر سر نکند زیرا مطمئن
نیست که در حال حاضر بهخاطر اعتقادات شخصی خودش است که حجاب میکند یا
خیر .وقتی از او پرسیده میشود که اگر در شهری زندگی کند که هیچ یک از بستگانش
آنجا نباشند هم آیا باز حجاب خواهد داشت یا خیر ،میگوید ممکن است در آنصورت
حجاب نکند .او بالفاصله اضافه میکند که فکر میکند حجاب ممکن است باور واقعی
درونی او نباشد .سیما ،یک زن بیحجاب افغانستانی که دارای مدرک تحصیلی از
دانشگاههای سوئد است ،توضیح میدهد که نمیتواند حجاب را باوری شخصی بداند.
وی تصریح میکند که حجاب تا حدی به دلیل روانی برسر میشود ،زیرا که زن از
کودکی به اجبار جامعه به حجاب عادت کرده و بهتدریج این حجاب جزئی از بدن فرد
میشود .او بهشدت انکار میکند که حجاب بهدلیل آزادی انتخاب بر سر/تن میشود.
رودابه ،یک زن بیحجاب افغانستانی مقیم سوئد ،به همین ترتیب تأکید میکند که
حجاب از دوران کودکی بر زنان تحمیل شده است .معصومه نیز میگوید حجاب را از
کودکی بستگان مردش به او تحمیل کردهاند و حجاب انتخاب خودش نبوده است.
 3-3-2دیدگاه مردان نسبت به ریشههای حجاب
مجید و نبیل ،دو مرد متأهل افغانستانی ،اظهار میدارند که مؤمن واقعی اسالم
هستند و همسرانشان باید حجاب داشته باشند ،زیرا آنطور که آنها توضیح میدهند،
زنانشان بهخاطر اعتقادات مذهبی خود حجاب دارند .نصیب ،یک مرد افغانستانی،
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میگوید که زادهی خانوادهای بیدین و کمونیست در افغانستان است و هیچ یک از
اعضای زن خانوادهشان حجاب ندارند .با این حال ،همسرش ،آنطور که نصیب میگوید،
بهخاطر اعتقادات شخصیاش حجاب دارد.

 3-4نقش بستگان مرد در حجاب
ریشه (باور داشتن یا نداشتن به) بر سر /تن کردن حجاب هرچه (قبالً بوده یا هنوز)
باشد ،در اینجا ،ذیل عنوان این موضوع ،دادههایی در مورد حال حاضر و نقش مردان
افغانستانی مقیم سوئد در اینکه بستگان زنشان حجاب بر تن کنند (یا نکنند) ارائه
خواهد شد.
 3-4-1دیدگاه مطلعان زن
حسیبه از مشکالتی میگوید که در دوران ازدواجش با همسرش در سوئد داشته و
اینکه شوهرش او را در بسیاری از جنبههای زندگیاش کنترل میکرده و برای مثال او
را مجبور میکرده است که در سوئد حجاب بر سر کند .او شرح میدهد که اگرچه هیچ
قانونی در سوئد در جهت حجاب اجباری نیست ،اما شوهرش حجاب اجباری را بر او
واجب میدانسته است .نصیبه تأکید میکند که مردان خانواده به زنان حق انتخاب و
عمل آزادانه نمیدهند و مدت زیادی طول میکشد تا شوهرانشان بیاموزند که نباید به
زنانشان حجاب را تحمیل کنند .وی در تشریح روند اجبار حجاب توسط بستگان مردش
به او میگوید:
«اول به ما میگویند اگر بیحجاب باشی نجابتت را از دست میدهی و بیحجابی
گناه بزرگ و زشتی است .میگویند در تمام این سالها و قبل از آمدن به سوئد توانستی
حجاب داشته باشی .چرا حاال در سوئد دیگر نمیتوانی حجاب داشته باشی؟ آنها تمام
تالش خود را میکنند تا حجاب بر سرمان کنند .اگر به حرفشان گوش ندهیم ،با توهین
و تحقیر کالمی شروع میکنند و ممکن است به کتکزدنمان هم برسند .سعی میکنند
در میان قوم و خویشمان بدناممان کنند .سعی میکنند از شبکههای اجتماعی و
خانوادگیمان طرد کنند تا برای دیگران درس عبرتی شویم و هیچ زن دیگری جرئت
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نکند که حجاب نداشته باشد .حتی به زن خودشان هم برچسب فاحشه و هرزه میزنند
یعنی انگار که کسی که حجاب ندارد البد حاال با هر مردی میخوابد (رابطهی جنسی
دارد)».
نصیبه میگوید که باالخره پس از تالشهای چالشبرانگیز بسیار« ،موفق به طالق
میشود» و حاال احساس میکند که آزاد است ،بیحجاب است ،احساس گناه نمیکند
و در وضعیت روانی بهتری قرار دارد .او معتقد است که زمانی که حجاب داشته و از
شوهرش اطاعت میکرده در افسردگی عمیقی به سر میبرده است .نصیبه همچنین
میگوید که وقتی طالق گرفت و بیحجاب شد ،اینبار پسر شانزده سالهاش بود که به
او گفت:
«مادر! خیال نکن حاال که دیگر پدرم نیست هر کاری دوست داری میتانی بکنی!
نی! حاال دیگر من مرد این خانه استم و تو هم باید حجاب داشته باشی .اگر بیحجاب
باشی من با انگی که دوستانم که مادرانشان محجبه هستند به من میزنند ،چکار
کنم؟!»
پروانه که حجاب دارد نیز میگوید طبق تجربهی او ،بسیاری از زنان افغانستانی
مقیم سوئد به اجبار شوهرانشان حجاب دارند .او میگوید:
«مردان توان اعمال قدرت زیادی بر همسرانشان دارند .من زنان افغانستانی بسیاری
را در سوئد دیدهام که بهخاطر مخالفت با حجاب برسر کردن یا هر خواستهی دیگری
که شوهرشان قبول نداشته مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند».
با این حال ،او میگوید که شوهرش از او خواسته که حجاب نداشته باشد ،زیرا
حجاب را دوست نداشته است .پروانه فاش میکند که حجابش دلیل دیگری دارد:
«در اولین دورهی بهقدرترسیدن طالبان در افغانستان ،حدود بیست سال پیش ،یا
بیشتر ،من دختری ده ساله بودم .یک بار در حال قدم زدن در بازار بودم که یکی از
سربازهای طالبان که از مأموران پلیس امنیت اخالقی طالبان بود ،به من نزدیک شد و
بهخاطر اینکه جوراب نپوشیده بودم ،مرا تازیانه زد .خیلی اذیت شدم ،گریه کردم و به
سمت خانهمان دویدم .االن حتی در سوئد هم هنوز میترسم و همیشه آن ترس عمیق
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و تروما را همراه خودم دارم .ترس آن هنوز با من است .برای همین هم هست که این
جا هم حجاب دارم».
وسیمه میگوید که شوهرش او را مجبور نکرده که حجاب کند و به او گفته است
که هرکس مسئول اعمال خودش است .با این حال ،او همچنین میگوید که هنوز در
سوئد حجاب بر تن دارد زیرا به آن عادت کرده چون همیشه پدرش و جامعه مجبورش
کردهاند که حجاب داشته باشند .کریمه که حجاب ندارد بیان میکند که مادران نیز در
این مسئله نقش دارند و ساختار مردساالرانه را حفظ میکنند .او تأکید میکند که
مادران از دخترانشان میخواهند که حجاب داشته باشند و اگر دختر چنین نکند موضوع
به سرپرست خانواده که پدر است گزارش داده میشود .او توضیح میدهد که مادران
این کار را انجام میدهند چون اگر دخترانشان حجاب نداشته باشند ،پدر ،همسرش را
سرزنش میکند زیرا چنین چیزی را ناشی از عدم کنترل و تربیت صحیح مادر میداند.
کریمه همچنین بیان میکند که زنان افغانستانی بسیاری را در سوئد میشناسد که
مجبور بودهاند توهینهای کالمی و خشونت فیزیکی شوهرانشان را تحمل کنند اما باید
سکوت میکردهاند .تهمینه میگوید که بهخاطر اجبار خانواده مجبور است حجاب
داشته باشد .او میگوید:
«ما در جامعهای مردساالر زندگی کردهایم و بزرگ شدهایم و وقتی به اینجا نقل
مکان کردیم ،مردان سعی کردند آن سیستم را در سوئد نیز حفظ کنند .ما اکنون در
جامعهی مردساالر افغانستان درون جامعهی سوئد زندگی میکنیم».
او میگوید که نمیتواند پدر و مادرش را ترک کند زیرا آنها مسن و نیازمند مراقبت
هستند .تهمینه همچنین میگوید که در جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد ،این
عقیده غالب است که «اول خدا و بعد مردان .مردان این عقیده را بر زنان تحمیل
کردهاند تا زنان نیز به این عقیده ایمان داشته باشند .قدرت و کنترل مردانهی مردان،
زنان را محاصره کرده است ».تهمینه میگوید که افسردگی عمیقی دارد و نیاز دارد که
از خانوادهاش فرار کند .او میگوید که دیگر نمیتواند به حجاب و سایر اعمال ،رفتارها
و هنجارهای تحمیلی تن دهد .تهمینه در آخر میگوید:
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«نیاز دارم که از این جامعهی مردساالر [افغانستانی] درون سوئد فرار کنم.
میخواهم بروم جایی خیلی دور ،جایی که هیچ افغانستانیای مرا نشناسد و باالخره
بتوانم آزاد شوم .به کجا باید بگریزم؟»
لیال تأکید میکند که همسرش آزادی و «اجازه» انتخاب این را به او داده که حجاب
داشته باشد یا نداشته باشد و لیال هم انتخاب کرده که حجاب کند .او همچنین میگوید
که دخترانش حجاب ندارند ،زیرا آنطور که خودش میگوید ،پدرشان «به آنها اجازهی
بیحجابی داده است» .فرزانه که حجاب بر سر/تن میکند ،نخست داوطلب شد که
مصاحبه کند اما بعد اعالم کرد که نمیتواند این کار را انجام دهد زیرا بعد از اینکه از
شوهرش «اجازه» گرفته ،شوهرش اجازه نداده که او با یک مرد (مصاحبهکننده)
مصاحبه کند.
سیما که درست از زمانیکه توانسته طالق بگیرد بیحجاب است معتقد است که
زنان افغانستانی مقیم سوئد بهخاطر خواست مردانشان حجاب دارند .او میگوید زنانی
را میشناسد که میخواهند حجاب داشته باشند ،اما شوهرانشان به آنها این اجازه را
نمیدهند و در مقابل ،زنانی که نمیخواهند حجاب داشته باشند اما شوهرانشان به
آنها این اجازه را نمیدهند .او تأکید میکند که به عقیده او «بیش از  72تا  22درصد
زنان افغانستانی بهخاطر اجبار شوهرشان حجاب دارند» .سیما میافزاید:
«مردان افغانستانی ،منظورم همهشان نیست ،اما بیشتر آنها فکر میکنند که مالک
زنان هستند و وقتی زن مال آنها باشد ،فکر میکنند هر کاری که دوست دارند
میتوانند با ما بکنند .دقیقاً همین مرد هم در اینجا در سوئد به زنان دستور میدهد که
حجاب داشته باشند یا نه».
رودابه و نغمه ،دو زن حجابندار ،بینش یکسانی دارند و تأکید میکنند که
دختران/زنان تحت فشار برادران ،پدران و شوهران خود حجاب بر سر میکنند .آنها
همچنین روایتهای از زنانی افغانستانی را بازگو میکنند که وقتی حجابشان را رعایت
نکردهاند بستگان مردشان آنها را مورد آزار ،ضرب و شتم و خشونت قرار دادهاند ،چون
این مردان نتوانستهاند چنین چیزی را تحمل کنند/بپذیرند .معصومه که اکنون
بیحجاب است ،میگوید که قبل از ازدواج به اجبار برادرانش حجاب داشته است .با این
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حال میگوید که همسرش مخالفتی نداشته و او توانسته حجاب را کنار بگذارد .اما بعد ًا
همسرش ،دخترشان را مجبور به رعایت حجاب میکرده و جروبحثهای بسیاری در
مورد موضوعات مختلفی داشتهاند و او در نهایت طالق گرفته است .معصومه میگوید
که اکنون دخترش بهخاطر فشار و خشونت روانیای که از سوی پدرش یعنی همسر
سابق معصومه متحمل شده ،دچار مشکالت روانی شده و تحت درمان است .او توضیح
میدهد:
«در سنت ما ،تا زمانی که ازدواج نکردهای ،خانوادهات ،خصوصاً پدرت ،برای
زندگیات تصمیم میگیرد .وقتی هم که ازدواج میکنی ،شوهرت در مورد انتخابها و
زندگیات تصمیم میگیرد .دقیقاً همان سنت را اینجا در سوئد هم ادامه میدهند».
معصومه میگوید ازدواج و خانوادهای که در سوئد داشته« ،زنجیرهای» بسیاری را
به بدن و روحش تحمیل کرده است .او اظهار میکند که شوهرش «زندانبان» او بوده
و حاال که طالق گرفته ،حجاب ندارد و کاری که دوست دارد را انجام میدهد و احساس
میکند که آزاد شده است .زهرا که حجاب دارد ،در یک آموزشگاه زبان سوئدی برای
مهاجران ( )SFIبا این تحقیق آشنا شده بود و زمانی هم که به او گفته شد موضوع
مصاحبه ،حجاب زنان افغانستانی در سوئد است ،پذیرفت که در مصاحبه شرکت کند
اما بعدا از شرکت در مصاحبه امتناع کرد .او از طریق یک واسط اطالع داده بود که اگر
شوهرش از این موضوع مطلع شود که در مورد حجاب و نگرش واقعی خودش نسبت
به آن صحبت کرده است ،به دردسر میافتد .صفیه نیز بعداً اطالع داد که نمیتواند
مصاحبه کند زیرا اگر بستگان مردش در جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد ممکن
است از شرکت او در چنین مصاحبهای مطلع شوند و از آنجایی که همیشه «بستگانشان
او را زیر نظر دارند» به سراغش خواهند آمد و او را مورد آزار و اذیت قرار خواهند داد.
 3-4-2نقش مردان از دیدگاه مردان
برهان ،یک مرد متأهل افغانستانی ،میگوید که زنان خانوادهاش حجاب ندارند .با
این حال او همچنین میگوید که «اگر به همسرم بگویم حجاب داشته باشد ،باید حجاب
داشته باشد» .وقتی از او پرسیدم که آیا اجازه دارم با همسرش صحبت کنم ،مخالفت
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کرد .او گفت که در این مورد فکر خواهد کرد و اگر «خودش» رضایت داشت به من
اطالع خواهد داد .او هیچ گاه با من تماسی نگرفت .نصیب توضیح داد که صرفاً انتخاب
همسرش بوده که موجب شده حجاب داشته باشد .تمیم که همسرش حجاب دارد و
دخترانش حجاب ندارند ،میگوید که به آنها «اجازه» انتخاب داده است .حبیب که
همسرش بیحجاب است ،میگوید که وقتی به سوئد نقل مکان کردند ،همسرش از او
پرسیده که باید با حجابش چه کند و حبیب هم به او گفته است که از نظر او همسرش
«اجازه» انتخاب دارد .نبیل که همسرش حجاب دارد میگوید:
«واضح است که زنان افغانستانی باید حجاب داشته باشند .چرا برخی فکر میکنند
که زنان ما به محض رسیدن به سوئد باید برهنه شوند؟ ما سنت ،شرف و ناموس داریم.
ما اجازه نمیدهیم که چنین بیعفتیهایی برای زنانمان اتفاق بیفتد».

 3-5هویت/فرهنگ
در این بخش ،نگرش مصاحبهشوندگان نسبت به رابطه میان حجاب و هویت/فرهنگ
مطرح میشود.
 3-5-1نگرش زنان نسبت به رابطهی حجاب با هویت/فرهنگ
وسیمه میگوید که گاهی شال و گاهی هم کاله سر میکند تا از خودش مقابل
«آب و هوای بد» محافظت کند .او تأکید میکند که بیحجابی منجر نمیشود فرد
هویتش را از دست بدهد .او میگوید «هویت ما زبان ،ملیت و سنن ماست ».کریمه
تأکید دارد که حجاب هویتش نیست .او میگوید:
«حجاب شیوهی لباس پوشیدن شماست ،نه هویتتان .وقتی در ایران هستم،
پوشش خاصی دارم ،در افغانستان ،پوششی دیگر و در سوئد هم همینطور .چطور حجاب
میتواند هویت من باشد وقتی که با گذشت زمان و با تغییر مکان تغییر میکند؟»
کریمه همچنین میگوید که هویتش پدر ،مادر ،خانواده و فرهنگش هستند .او
اضافه میکند که به سوئد نقل مکان کرده و در حال حاضر حجاب ندارد ،اما هویتش را
رها نکرده زیرا حجاب هویتش نیست .تهمینه معتقد است که حجاب ممکن است برای

علیرضا عسگری

برخی از زنان مسلمان هویت باشد اما میگوید که حجاب «هویت من بهعنوان زنی
افغانستانی» نیست .او ادامه میدهد« :به من حجاب تحمیل شده و من اصالً حال خوبی
ندارم ».سیما بهتفصیل به موضوع هویت میپردازد و توضیح میدهد که مسالهی حجاب
و هویت به پیشینهی اجتماعی آن جامعهی خاص بستگی دارد .او تأکید میکند که
معموالً زنانی که از مناطق روستایی هستند ممکن است حجاب را بخشی از هویت خود
بدانند ،اما برای بسیاری از زنانی که از شهرهای بزرگ آمدهاند اینطور نیست .سیما
میگوید حجاب هویت او نیست ،زیرا پوشاندن موها به او تحمیل شده است و میگوید
«مگر موی زنان چه مشکلی دارد؟ چرا مردان نباید موهای خود را بپوشانند؟! چه کسی
گفته است که هویت من این است؟!» او میگوید عکسی که روی پاسپورت سوئدی او
چاپ شده نشاندهندهی هویت او است و او در آن عکس حجاب ندارد .رودابه نیز به
همین ترتیب تأکید میکند که حجاب هویت او نیست .او میگوید:
«اگر به عکسهای چهل سال پیش که در کابل گرفته شده نگاه کنید ،میبینید که
بسیاری از زنان حجاب ندارند .این حجاب را طالبان و مجاهدین به ما تحمیل کردند.
چگونه چنین هویتی میتواند اینقدر و تنها در کمتر از چهار دهه تغییر کرد؟ به هیچ
وجه ،حجاب نه هویت من است و نه فرهنگم».
معصومه نیز به همین ترتیب تأکید دارد که پنجاه سال پیش در بسیاری از شهرهای
افغانستان حجاب وجود نداشته است .او میگوید که حجاب «محصول اجبار ،ناآگاهی و
سنت شرف و ناموس و سلطهی مردانه» است .او همچنین میگوید که «صداقت،
درستکاری و وفاداری به خانواده و همچنین قوی بودن هویت زنان افغانستانی است».
 3-5-2نگرش مردان نسبت به حجاب و هویت/فرهنگ
برهان میگوید که زنان آنها زنان مسلمان افغانستانی مؤمنی هستند اما حجاب
ندارند و اسالم و فرهنگ وابسته به حجاب نیست .برهان و حبیب هر دو معتقدند که
«یک انسان درست بودن» هویت است نه حجاب .تمیم نیز تأکید دارد که حجاب ،هویت
خانوادهی او نیست و جامعه و شیوهی تربیتشان حجاب را به آنها تحمیل کرده است.
حبیب همچنین میگوید« :از افغانستانیهای مقیم سوئد که ممکن است بگویند حجاب
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هویتشان است ،باید پرسید که پس چرا تالش میکنید شهروند سوئد باشید؟ چرا
سعی میکنید پاسپورت سوئدی بگیرید؟ این چیزها به هویتتان آسیب نمیزند اما یک
تکه پارچه این کار را میکند؟»
نبیل تأکید دارد که حجاب دستوری الهی است و بنابراین فرهنگ ،هویت و همه
چیز آنهاست ،چه در افغانستان باشند و چه در سوئد .مجید تأکید میکند که زنان
باید حجاب داشته باشند زیرا حجاب هویت افغانستانیها است و مردم نباید هویت خود
را از دست بدهند.

 3-6تأثیر جامعهی افغانستانیها(ی مقیم سوئد) بر حجاب
آنچه در این بخش آورده شده تجربه/نگرش/روایت مصاحبهشوندگان در مورد تأثیر
جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد بر اجبار حجاب به زنان/دختران افغانستانی،
شرم/استیگما یا انگ (حجاب بر تن نکردن) که چنین جامعهای آن را تولید و بازتولید
کرده و نحوهی برخورد برخی از زنان افغانستانی با این اجبار از سوی جامعه است.
 3-6-1نگرش زنان نسبت به اثرگذاری جامعه افغانستانی مقیم سوئد
حسیبه میگوید زنانی افغانستانی را میشناسد که در مراسم و مهمانیهایی که
افرادی افغانستانی در آن حضور ندارند ،حجاب ندارند ،اما در جایی که افغانستانیها
حضور داشته باشند ،حجاب دارند .پروانه میگوید که جامعهی افغانستانیهای مقیم
سوئد برای زنان بیحجاب افغانستانی احترام قائل نیستند ،خصوصاً مردانی افغانستانی
که همیشه ادعا دارند زنان بیحجاب افغانستانی از آزادی جامعهی سوئد «سوءاستفاده»
میکنند .نغمه میگوید شوهرش بهخاطر فشاری که از سوی جامعهی افغانستانی(های
مقیم سوئد) احساس میکرده ،او را مجبور به حجاب کرده و اگر او حجاب بر سر/تن
نمیکرده ،شوهرش باید با شرم/انگ که از طرف جامعه افغانستانی های سوئد برایش
ایجاد میشده کنار میآمده است .نغمه میگوید «اگر به مالمو سفر کنید ،ممکن است
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فکر میکنید که به کشوری اسالمی سفر کردهاید» و مردان افغانستانی «بسیار خوشحال
هستند» که زنان محجبه در آنجا بیشتر هستند .او میگوید:
«یک بار ،یک میهمان مرد از آلمان داشتیم .وقتی مردم را در مکانهای عمومی
[در مالمو] میدید ،میگفت که کاش میتوانست به سوئد نقل مکان کند ،زیرا [به نظر
او] در آلمان بیش از حد آزادی وجود دارد و تعداد کمی از زنان حجاب دارند ،اما در
سوئد ،زنان محجبه بیشتری وجود دارد».
نغمه میگوید« :برخی از مردان افغانستانی میگویند کسانی که حجاب را از
سر/تنشان درآوردهاند فاحشه و از نظر اخالقی فاسد هستند .همینطور هم ما را تحت
فشار قرار میدهند تا همچنان حجاب کنیم ».وسیمه از تجربهی خود با زنان
افغانستانیای که در کمپهای [پناهندگی در] سوئد زندگی میکردند میگوید و این
که این زنان به محض بیرونآمدن از کمپ ،دیگر حجاب بر تن نمیکردند و هیچ مرد
افغانستانیای نیز تاب نمیآورد که آنها را بیحجاب ببیند .تهمینه که درگیر افسردگی
عمیق است ،آرزو دارد که بتواند از جامعه افغانستانیها(ی مقیم سوئد) فرار کند تا از
فشاری که افرادی که میشناسندش به او میآورند ،راحت شود .لیال که میگوید به
حجاب اعتقاد دارد ،توضیح میدهد که بیشتر به این دلیل به حجاب معتقد است که
دوست ندارد مردان دیگر بدن او را ببینند .با این حال ،او شفافتر توضیح میدهد که
دوست ندارد مردان افغانستانی و مسلمان او را ببینند و اگر میتوانست در سوئد از
چنین افرادی فاصله بگیرد ،ممکن بود که دیگر حجاب نکند.
معصومه میگوید زنان متأهل به خاطر اجبار شوهرانشان حجاب دارند .دختران
مجرد هم یا به اجبار پدرانشان و یا دیگر مردان افغانستانی در جامعه حجاب میکنند
زیرا «در چشم این مردان ،دختر بیحجاب فاحشه شده است» .معصومه توضیح میدهد
که پس از طالق از شوهرش ،مجبور شده از گروه های افغانستانیها و مسلمانان مقیم
سوئد فاصله بگیرد ،زیرا چنین گروه هایی ،زن مطلقه بیحجاب را «فاحشهای که احتماالً
آماده است با همه رابطه جنسی داشته باشد» میبینند .او میگوید حتی مردانی که
کمتر با بیحجابی مشکل دارند ،بهخاطر فشاری که از سوی جامعه احساس میکنند،
اجازهی برداشتن حجاب را به بستگان زن خود نمیدهند و این مردان باید به جامعهای
که شرفشان را زیر سؤال میبرد حساب پس بدهند.
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 3-6-2نگرش مردان نسبت به نقش جامعه
حبیب تعریف میکند که زنان/دختران افغانستانی بسیاری را میشناسد که وقتی
از خانه/محلهشان دور میشوند ،دیگر حجاب نمیکنند ،زیرا در چنین حالتی ،از فشار
جامعه دور شدهاند .اوهمچنین میگوید وقتی تعدادی از عکسهای خانوادگی از جمله
عکس همسرش را بدون حجاب [در فضای مجازی] منتشرکرده ،کامنتهای
توهینآمیز زیادی دریافت کرده که به او گفتهاند غیرت و ناموس و شرفش را از دست
داده است .او میگوید که حتی اعضای خانوادهاش هم در افغانستان و هم در سوئد او
را تهدید جانی کردهاند و به او گفتهاند که باید کشته شود زیرا شرف خانواده را زیر
سؤال برده است .نبیل و مجید تأکید داشتند کسی که بیحجابی را انتخاب میکند
«فاسد» است و جایی در جامعه ندارد .نبیل میگوید که با زنان بیحجاب باید تا جای
ممکن بدرفتاری شود.

 3-7دادههایی در مورد چارچوب حقوقی و قانونی
بیشتر مطلعان (برای مثال دوازده نفر از پانزده مصاحبه شوند زن) از قوانین موجود
در سوئد آگاه نبودند ،یعنی از وجود قوانینی که اگر زنی بهخاطر انتخابش برای دوری
از انجام هر عمل مذهبیای مورد هرگونه خشونتی قرار بگیرد ،در دفاع از حقوق زنان
وضع شده است .برخی از آنها توضیح دادند که حتی اگر بتوانند مقابل اجبارشدنشان
به حجاب از سوی شوهرانشان بایستند و بخواهند بر دفاع/حمایت قوانین اجتماعی سوئد
حساب کنند ،نمیتوانند از چشمها ،تهدیدها و انگی که ماحصل جامعه است ،فرار کنند.
ضمناً ،برخی دیگر نیز گفتند که فکر میکنند هیچ قانون و مرجعی نمیتواند به
آنها کمک کند ،زیرا اگر به مقامات مربوطه مراجعه کنند و ادعایی علیه شوهرانشان
داشته باشند ممکن است مورد آزار و اذیت قرار بگیرند و یا کشته شوند .معصومه،
حجابندار و مطلقه ،بیان میکند که در حال حاضر تحت حمایت مقامات مربوطه است
و بهصورت ناشناس زندگی میکند ،زیرا احتمال این وجود دارد که همسر سابقش به
او آسیب بزند .او میگوید که بسیاری از زنان از وجود چنین قوانینی اطالعی ندارند.
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بسیاری دیگر هم مطمئن نیستند که اگر به مقامات مراجعه کنند ،از حمایت کافی
برخوردار خواهند شد یا نه ،بهویژه آنهایی که بچه دارند و نمیدانند چگونه حمایت
دریافت کنند و فرزندانشان را نگه دارند .معصومه معتقد است که اگر زنی افغانستانی
میخواهد دیگر حجاب نکند ،به احتمال زیاد باید تحت حمایت دولت قرار گیرد .سیما
که کشمشهای زیادی با همسرش داشته« ،باالخره طالق گرفته» و به گفتهی خودش
«سرنوشتش را به دست گرفته» میگوید:
«فرض کنید که زنی تصمیم گرفته است حقوق خود را پس بگیرد .او نهتنها با
شوهرش بلکه با جامعه نیز باید بجنگد .او ممکن است به احتمال زیاد توسط شوهرش
مورد آزار جسمی قرار گیرد و مطمئن هم نیست که اگر این موضوع را گزارش دهد
میتوانند از او محافظت کنند یا خیر .این زن چطور میخواهد هزینههای زندگیاش را
تأمین کند؟ چه کسی قرار است از او در زمینهی شغلی حمایت کند؟ چه کسی در
رابطه با فرزندانش به او کمک خواهد کرد؟ زنان نیاز به حمایت در این زمینهها دارند».

فصل  ،4تجزیه و تحلیل و جمع بندی از دادهها
جامعهی نمونهای که با آنها مصاحبه شده شامل بیست فرد افغانستانی مقیم سوئد
است که از این تعداد پانزده نفر زن افغانستانی و پنج مرد افغانستانی هستند .از بیست
زن (که پنج نفر از آنها همسران پنج مصاحبهشوندهی مرد هستند) ،یازده نفر حجاب
دارند و نه نفر بیحجاب هستند .از پانزده زن افغانستانی مصاحبهشونده ،هفت نفر
بیحجاب هستند و هشت نفر هنوز حجاب دارند.
همانطور که در بخش چالشهای گردآوری داده نیز اشاره شد ،میتوان بهوضوح
دید که زنان افغانستانی برای صحبتکردن در مورد مسئلهی حجاب نگرانی/ترس دارند،
عمدتاً هم به این دلیل که فکر میکنند ریسک شناساییشدن وجود دارد و نگران
هستند که بستگان مردانشان یا جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد آنها را مورد
خشونت قرار دهند .همانطور که اکثر مطلعان (مصاحبهشوندگان) هم اشاره داشتند،
خشونت جامعه نیز به دلیل قدرت/کنترل اعضای مرد جامعه بر زنان است .حتی برخی
از زنانی که داوطلب شدند مصاحبه کنند بعداً قبول نکردند که این کار را انجام دهند و
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گفتند یا شوهرانشان به آنها «اجازه» نمیدهند در مورد مسالهی حجاب صحبت کنند
یا نمیخواهند با صحبت در مورد حجاب خود را در معرض خطر قرار دهند ،زیرا به
احتمال زیاد در صورتی که شناسایی شوند بستگان مردشان آنها را مورد آزار و اذیت
قرار خواهند داد .یکی از مطلعان زن نیز که بیحجاب بود ،وقتی شروع به صحبت در
مورد این موضوع کرد ،بهخاطر دخالت یکی از بستگان مردش در گفتگو ،مصاحبه را
متوقف کرد.
در مورد ارتباط میان حجاب برسر/تن کردن زنان افغانستانی مقیم سوئد و اعتقادات
شخصی ،اجبار خانوادگی ،مسائل تربیتی و مانند آن ،اکثر مصاحبهشوندگان به این نکته
اشاره دارند که عوامل دیگر بیش از اعتقادات شخصی بر حجاب تأثیر میگذارد .حتی
اکثر آن دسته از مطلعان زنی که حجاب دارند میگویند که اگر از قضا در سوئد در
جایی قرار بگیرند که مرد افغانستانی یا مسلمانی در آنجا نباشد ،ممکن است که دیگر
حجاب بر تن نکنند ،زیرا وقتی عمیقاً میاندیشند که چرا حجاب دارند ،به این نتیجه
میرسند که بر سر/تن کردن حجاب ممکن است واقعاً به خاطر اعتقادات شخصی
خودشان نباشد .در عوض ،توضیح میدهند که حجاب بیشتر عادت یا مسئلهای تربیتی
است که خانوادهها ،مدارس و جامعه آن را آموزش دادهاند و اینکه تردید دارند که
حجاب انتخاب خودشان باشد .تنها دو نفر از مطلعان مرد (از بیست نفر) معتقدند که
حجاب از اصول واجب مسلمانبودن است و زنان «باید» آن را رعایت کنند .حتی در
این دسته از پاسخها نیز این مرد [و نه خود زن] است که اعالم میکند که حجاب
کردن به اعتقادات شخصی زنان ربط دارد.
در مورد نقش مردان افغانستانی مقیم سوئد در بر سر/تن کردن حجاب بستگان
زنشان ،همانطور که دادههای جمعآوریشده بهوضوح نشان میدهد ،اکثر پاسخها نشان
میدهد که تأثیر مردان خانواده تعیینکنندهترین عاملی است که زنان را «مجبور»
میکند حجاب داشته باشند (یا نداشته باشند) .همهی مصاحبهشوندگان زن به اشکال
مختلف به کنترل مردان بر تصمیمات بستگان زنشان در رابطه با بر تن کردن (یا بر
تن نکردن) حجاب اشاره داشتند .فقط یک استثنا در گروه مطلعان مرد وجود دارد؛ او
تأکید دارد که حجاب داشتن یا نداشتن ربطی به او ندارد و همسرش باید شخصاً در
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این مورد تصمیم بگیرد .دو مطلع مرد دیگر که همسرانشان بیحجاب هستند ،میگویند
که همسرانشان آزاد هستند انتخاب کنند حجاب داشته باشند (یا نه) ،زیرا آنها (این
شوهران) به بستگان زن خود (زنان و دخترانشان) «اجازه» این کار را دادهاند .برخی
از مطلعان زن همچنین اظهار میدارند که با شوهرانشان در این مورد گفتگو کردهاند و
شوهرانشان به آنها «اجازه» دادهاند (یا ندادهاند) که حجاب داشته باشند یا نداشته
باشند .دو مطلع مرد دیگر نیز بهصراحت میگویند که همسرانشان «باید» حجاب داشته
باشند زیرا آنها اینطور میخواهند که همسرانشان حجاب داشته باشند .حتی یکی از
آنها میگوید که اگر همسرش حجاب نداشته باشد ،باید هر اقدامی را برای «اجبار» او
به این کار انجام دهد.
بیشتر مطلعان (مصاحبهشوندگان) با ذکر روایتهایی افشا میکنند که در تعداد
زیادی از خانوادههای افغانستانی مقیم سوئد وقتی زنان/دختران افغانستانی قصد
داشتهاند که دیگر حجاب نکنند مورد خشونت کالمی و فیزیکی مردان قرار گرفتهاند و
در بسیاری از موارد شوهران/پدران این زنان هر نوعی از اقدامات ممکن برای جلوگیری
از چنین کاری را انجام میدهند .لقب «فاحشه»« ،روسپی» و «مفسد اخالقی» دادن
به زنان بیحجاب و همچنین مطرحکردن اینکه زنان با این هدف حجاب بر تن
نمیکنند که «با هر کسی بخوابند» و تالش مردان برای منزویکردن زنان بیحجاب،
مورد خشونت فیزیکی قراردادن زنان/دختران بیحجاب و بسیاری از دیگر اشکال
خشونت بهوضوح در پاسخهای مطلعان ذکر شده است .برخی از مطلعان بهوضوح تأکید
دارند که مردان افغانستانی و مسلمان بر زنان افغانستانی «قدرت» و «کنترل» دارند.
یکی از مطلعان میگوید که در جامعهی افغانستانیها «اول خداست و بعد مردان».
سایر مطلعان زن اظهار میکنند که (اکثر) مردان افغانستانی (در سوئد یا جغرافیاهای
دیگر) فکر میکنند که زنان بخشی از «اموال» آنها هستند و به همین دلیل هم هست
که فکر میکنند اجازه دارند در مورد تمام جنبههای زندگی همسرانشان تصمیم بگیرند
و در این میان به آنها «دستور» بدهند که حجاب کنند (یا نه).
همچنین بهوضوح به نقش مردان خانواده در اجبار زنان به حجاب ،کنترلشدن زنان
توسط مردان در بسیاری از جنبه های زندگی خصوصی و عمومیشان ،از جمله ،اجبار
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زنان (با اشکال مختلف اعمال قدرت و خشونت) به بر سر/تن کردن حجاب (یا
بیحجابی) بهعنوان عامل اصلی حجابداشتن زنان افغانستانی در سوئد اشاره شده است.
در مورد موضوع هویت و/یا فرهنگ افغانستانیهای (مهاجر مقیم سوئد) و رابطهی
آن با حجاب ،چهارده نفر از مطلعان زن (از پانزده نفر) وجود چنین رابطهای را رد
کردند .آنها سایر عوامل اجتماعی را (مانند زبان ،سنتها ،خانواده ،وفاداری به خانواده،
انسانی درست بودن) عنصری از فرهنگ/هویت خود میدانستند ،اما حجاب را نه .سه
نفر از پنج مطلع مرد حجاب را بخشی از هویت/فرهنگ خود نمیدانستند و دو نفر هم
حجاب را بخشی از هویت/فرهنگ خود میدانستند .در مورد دومی میتوان دید که
اگرچه حجاب عملی است که زنان باید آن را انجام دهند ،اما این مردان هستند که
خود را عامل تصمیمگیری در مورد این موضوع میدانند.
همانطور که اکثر مطلعان (اعم از زن و مرد) اشاره داشتند ،جامعهی افغانستانیهای
مقیم سوئد تأثیر قابلتوجهی بر زور و اجباری دارد که بستگان مرد خانواده در رابطه با
همسران/دخترانشان به کار میبرند تا آنها را مجبور کنند که حجاب داشته باشند.
هرچند که همچنان منبع اصلی این فشار جامعه ،مردان جامعه هستند.
مصاحبهشوندگان روایت میکنند که تجربهی مشاهدهی زنان/دختران افغانستانی
بسیاری را دارند که در مناطقی که با محل زندگیشان فاصله دارد و احساس میکنند
که هیچ مرد افغانستانی یا کسی از بستگان افغانستانی و/یا همسایههای افغانستانی در
آنجا حضور ندارند ،حجاب خود را برمیدارند .بیشتر مطلعان زن و مرد توضیح میدهند
که زنان بیحجاب معموالً مورد بیاحترامی جامعه قرار میگیرند و یا مجبور میشوند
دوباره حجاب بر تن کنند و یا منزوی شوند .یکی از مطلعان که در حال حاضر بیحجاب
و مطلقه است ،شوهر سابقش را همچون «زندانبانی» توصیف میکند که «زنجیر»های
مختلفی را به جسم و روح او تحمیل میکرده است .یکی از مطلعان میگوید در حال
حاضر در جامعهای مردساالر در جامعهی سوئد زندگی میکند و نمیداند از این شرایط
ویرانگر به کجا بگریزد .از هر پانزده مطلع زن ،پنج نفر اظهار داشتند که داشتن حجاب
تحرکشان را محدود و ادغامشدنشان در بازار کار را سختتر میکند و معتقدند که
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سوئدیها اگر زنان حجاب نداشته باشند ،آنها را با صمیمیت بیشتری در محیطهای
کاری میپذیرند.
در مورد وجود و/یا آگاهی از ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود در جامعهی سوئد
برای حمایت از زنانی که قصد دارند از کنترل/خشونت بستگان مرد خود بگریزند و از
این آزادی برخوردار شوند که اعمال مذهبی را انجام دهند یا از انجام آنها فاصله
بگیرند ،اکثر مطلعان از وجود هیچ ظرفیت قانونی/حقوقی اطالع نداشتند .برخی از آنها
میگویند فرض کنیم که در سوئد ظرفیتهای قانونی و دولتی/اجرایی وجود دارد و زنان
هم میتوانند از این ظرفیتها برای رهایی از کنترل و خشونت بستگان مرد خود استفاده
کنند ،اما بعد از اینکه این زنان چنین اقداماتی را انجام دادند چه کسی میخواهد
مقابل بستگان مردشان و جامعه از آنها محافظت کند؟ آیا از آنها بهاندازه کافی حمایت
خواهد شد؟ آیا هیچ مرجعی برای یافتن شغل و مستقلشدن از بستگان مردشان از
آنها حمایت خواهد کرد؟ یکی از مطلعان میگوید که زن مسلمانی که تصمیم میگیرد
در مالء عام حجاب خود را بردارد و شروع به تصمیمگیری در مورد بدن و جانش کند،
باید مورد حمایت مقامات قرار گیرد .باید از او برای ادغام در جامعه حمایت شود .باید
به او کمک شود تا تحصیالت ،آموزش ،اشتغال و موارد مشابه بیشتری را دریافت کند
و از او حمایت شود که مسکن «امنی» را بیاید .او معتقد است که «زنان جرئت نمیکنند
که بگریزند» از «زنجیرهایی» که با آنها «زندانی شدهاند» بدون اینکه چنین
«حمایت» و محافظتی را دریافت کنند.
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فصل  ،5تحلیل و بحث
فکته ( )Fekete, 2225میگوید مسلمانان را یک گروه یکدست در نظر گرفتن،
فهم جوامع آنها را دچار اشتباه و خطا میکند .عموماً فرض بر این است که حجاب در
همهی جوامع مسلمان وجود دارد و عنصری از فرهنگ و هویت آنها به شمار میرود.
با این حال ،همانطور که نشان داده شد ،بینش اکثر شرکتکنندگان افغانستانی این
تحقیق ،بهوضوح نگرشی متفاوت نسبت به حجاب است .در این گروه اجتماعی ،حجاب
لزوماً نه یکی از عناصر فرهنگ/هویت تلقی میشود و نه اساساً بر اساس
باورها/انتخابهای شخصی به آن عمل میشود .همچنین ،اکثر مطلعان ،میان عرف و
پوششی که به عنوان حجاب رعایت میکنند با عرف و پوششی که سایر جوامع مسلمان،
خصوصاً مسلمانان عرب دارند ،وجه تمایز قائل میشوند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که طیف متنوعی از بینشها ،اعمال و عرف پوشش در میان جوامع مختلف مسلمانان
وجود دارد.
در تبیین هابرماس ( )Habermas, 1559از «دولت دموکراتیک مبتنی بر
قانون» ،مطرح میشود که حقوق بشر چارچوب کلی جامعهای چندفرهنگی است .تیلور
( )Taylor, 1554جامعهی چندفرهنگی را جامعهای تعریف میکند که در آن جوامع
مختلف با فرهنگهای متفاوت میتوانند هویت و فرهنگ خود را حفظ کنند .همچنین،
سوئد اغلب نمونه خوبی از جامعهای چند فرهنگی معرفی میشود (.)Borevi, 2211
با در نظر گرفتن این ادعاها نتیجهگیری میشود که اگر ادعا میشود سوئد جامعهای
چندفرهنگی است و به حقوق بشر احترام میگذارد و از آن حمایت میکند ،جامعهی
افغانستانیهای مقیم سوئد نیز باید مانند دیگر جوامع بتواند به اعتقادات فرهنگی و
دینیاش عمل کند و آنها را حفظ کند .در گفتمان جامعه چندفرهنگی ،غالباً فرض بر
این است که برای مثال عمل به حجاب باید بهعنوان یک فرهنگ در نظر گرفته شود و
مورد احترام قرار گیرد .مطالعات دیگری نیز ادعا میکنند که برخی از زنان مسلمان (به
جز افغانستانیها) معتقدند که سوئد جامعهای چندفرهنگی است زیرا به گفتهی آنها،
زنان مسلمان از آزادی عمل به حجاب برخوردار هستند ( Bonnevier, 2216,
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 .)Janulf, 2217با این حال ،همانطور که در این پژوهش نشان داده شد ،به نظر
میرسد که خود زنان افغانستانی ،حجاب را نه فرهنگ و نه هویت زنان افغانستانی
میدانستند .مطلعان (مصاحبهشوندگان) به ساختار مردساالرانه ،کنترل مردان و
خشونتهای کالمی و فیزیکیای که زنان را مجبور به رعایت حجاب میکنند اشاره
دارند .بنابراین ،اگر قرار باشد از کثرتگرایی فرهنگی سوئد برای تأیید حجاب به عنوان
یکی از عناصر فرهنگ/هویت زنان مسلمان افغانستانی مقیم سوئد استفاده شود ،این
کثرتگرایی فرهنگی نمیتواند چارچوبی برای دفاع از حقوق انسانی زنان افغانستانی
باشد .درعوض ،این کثرتگرایی فرهنگی در خدمت خشونتهای اعمالشده بر زنان
افغانستانی از طریق حجاب سرکوبگر است .دادههای جمعآوریشده در این پژوهش،
ادعای مطرحشده توسط کامپر ( )Cumper, 2214را تأیید میکند .او میگوید که
کثرتگرایی فرهنگی مترادف با مماشات با اصول دینی ،بهویژه باورهای اسالمی شده
است .به نظر میرسد حداقل در مورد زنان افغانستانی مقیم سوئد که در این تحقیق
شرکت کردند و اکثریت آنها نیز مخالف حجاب هستند ،اما از نظر اجتماعی مجبور به
رعایت حجاب هستند ،چنین است .نتیجهی این تحقیق ادعای مطرحشده در متون
دیگر را (به عنوان مثال )Wagner et al. 2212 ،مبنی بر اینکه حجاب ابزاری
عملی برای تأیید هویت مسلمانان است ،مورد تأیید قرار نمیدهد .در حالی که ادواردز
( )Edwards, 2212بهدرستی هر سیاستی را که به نفع ممنوعیت حجاب باشد
بهعنوان «خشونت علیه زنان» در نظر میگیرد ،این تحقیق نشان میدهد که نادیده
گرفتن ریشههای اصلی و اساسی عمل به حجاب نیز میتواند منجر به بازتولید خشونت
علیه زنان مسلمان شود .راهحل نه ممنوعیت حجاب است و نه نادیدهگرفتن حجاب
سرکوبگر و در بخشهای بعدی به این راهحل پرداخته خواهد شد.
با این حال ،مسئله تنها این نیست که حجاب لزوماً نباید بهعنوان عنصری از
فرهنگ/هویت زنان افغانستانی در نظر گرفته شود .بلکه در عوض ،نکته این است که
همانطور که در بخشهای قبلی هم به اختصار اشاره شد و گریس ()Grace, 2224
نیز بیان میکند ،حجاب ابزاری برای انقیاد زنان است .بر اساس دادههای جمعآوریشده،
همانطور که احمدی ( )2212میگوید ،حجاب همچنین مظهر جسمانی زنستیزی
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است .در بخشهای بعدی بهتفصیل به ریشههای روانی اجتماعی و اجتماعی حجاب
انقیادآور پرداخته خواهد شد.
نگاه خیرهی دگرجنسگرایانهی مرد وابسته به لذتبردن او است وقتی که به بدن
زن نگاه میکند ( )Mulvey, 1579, Koust, 2212و این امر زنان را در جایگاه
ابژهی جنسی سوژههای مرد قرار میدهد .روحانیون بهجای [تالش یا تمایل برای
ازبینبردن] این سازوکار ،حجاب را بهعنوان وسیلهای برای محافظت از زنان در برابر
این نگاه مردانه پیشنهاد میکنند ( )Ahmadi, 2212:46و به تبع آن ،زنان در
فضاهای عمومی خطری برای مردان و جامعه به شمار میروند .این مسئولیت زنان است
که آسیبهای اجتماعی ناشی از بیحجابی زنان را جبران کنند و به همین دلیل هم
است که بدن زنان محملی برای تأمین سالمت اخالقی جامعه میشود .بنابراین مردان
با اجبار حجاب اسالمی بین خدا و زنان قرار میگیرند (همان) .این امر به بینش یکی
از مطلعان (مصاحبهشوندگان) که میگفت در جامعهی مسلمان افغانستانی «اول
خداست و بعد مردان» شباهت دارد.
با وجود این ،دالیل دیگری پشت اجبار زنان به حجاب (یا بیحجابی) وجود دارد.
اوالً ،کنترل زنان توسط بستگانشان (با خون یا ازدواج) در فضای عمومی باعث افتخار
مردان است ،همانطور که اکثر مصاحبهشوندگان بهوضوح بیان کردند مردان افغانستانی
مقیم سوئد میگویند که برای حفظ آبروی آنها ،بستگان زنشان باید حجاب بر تن
کنند .دوماً ،با این حال دالیل دیگری نیز دخیل هستند .دیدگاه پرتکرار بسیاری از
مصاحبهشوندگان این تحقیق نشان میدهد که تا چه اندازه موضوع حجاب با
خشونتهای کالمی و فیزیکی مردان افغانستانیهای مقیم سوئد نسبت به زنان و
سرکوب آنها در صورتی که این زنان نخواهند دیگر حجاب بر تن کنند در ارتباط است.
همانطور که نشان داده شد ،زنان افغانستانی مقیم سوئد غالباً بهخاطر اجبار بستگان
مردشان حجاب دارند .به عبارت دیگر ،این ساختار مردساالرانه است که از طریق آن
بستگان مرد زنان افغانستانی ،بر تن کردن حجاب را اجبار میکنند .زنان افغانستانی نیز
بدل به زندانیان خاموششده در درون حجاب شدهاند .دادههای جمعآوریشده در این
تحقیق ،ادعای مطرحشده در برخی از دیگر متون را نیز تأیید میکند؛ اینکه زنان

علیرضا عسگری

محجبه ،قربانی و تحت انقیاد فرهنگ یا نظام مذهبی مردساالر هستند ( Bano,
 .)2221; Gal -Or, 2211; Piatti-Crocker & Tasch, 2219احمدی
( )2212اظهار میدارد که حجاب عملکردی بهمثابه نشانگری جنسیتی دارد و مظهر
ملموس و جسمانی زنستیزی است .کاوانا ( )Cavanaugh, 2225:1بیان میکند
که کارکرد دین در این معنا ابزاری برای توجیه سیاسی سرکوب مردساالرانه زنان است.
با این حال ،موضوع را باید در سطح عمیقتری بررسی کرد .نه باید تمام تقصیر را به
گردن مردان افغانستانی انداخت و نه ریشهی اصلی ،مردساالری است .این ساختار
مردساالرانه مجرای تجلی سرکوب زنان محجبه توسط مردان است ،اما این ساختار نیز
ریشههای بنیادین خود را دارد .سؤال این است که چرا ساختار مردساالرانه حفظ و
اعمال میشود؟
همانطور که در فصل اول توضیح داده شد ،در حالی که در رویکرد تحلیل گفتمان
ادعا میشود که واقعیت از طریق گفتمان ساخته میشود ( & Jørgensen
 ،)Phillips, 2222; Machin & Mayr, 2212; Torfing, 1555در رویکرد
ماتریالیسم تاریخی گفته میشود که واقعیت مادی ،سازندهی گفتمان ،فرهنگ و دیدگاه
ماست ( .)Marx & Engels; 1246, Marx, 1295جایگاه ما در جامعه ،طبقه،
جنسیت و قومیت/اتنیسیتهمان بر میزان انتخاب ما تأثیر میگذارد ( Ahmadi,
 .)2212آلتوسر ( )2221اظهار میدارد که هم لیبرالیسم و هم ایدئولوژیهای مذهبی،
توهمی مشابه یکدیگر دارند و آن هم این ایده است که حقوق بشر و آزادی چیزهایی
هستند که افراد بهطور طبیعی از آنها برخوردارند .بر اساس دیدگاه مارکسیستی،
وابستگی زنان به مردان ،به عنوان مثال ،از نظر اقتصادی و نبود فرصتهای شغلی
مناسب ،برای استفاده از نیروی کار ارزان بهنفع نیازهای سرمایهداری است .ووگل
( )Vogel, 2211میگوید که تنها بدن زن میتواند بازتولید نیروی کار را تضمین
کند .به همین دلیل است که در سیاستهای سرمایهداری ،مانند شیوههای تولید قبلی
(مثالً فئودالیسم) ،تالش بر این است که بدن زنان کنترل شود .با این حال ،سرمایهداری
مبدع کنترل بدن زنان برای مثال با بر تن کردن یا نکردن حجاب نیست ،اما از آنجایی
که به این کنترل نیاز دارد ،قصد الغای آن را ندارد .سیاستهای کنترل بدن زنان به
شیوههای مختلفی اعمال میشوند ،از جمله با خشونت ،عرفهای اجتماعی،
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محدودساختن نوع پوشش و غیره ( .)Vogel, 2211:141با اتخاذ دیدگاه
مارکسیستی در این زمینه میتوان توضیح داد که چرا در شیوهی تولید سرمایهداری،
درست مانند شیوههای تولید قبلی ،مردان بدن زنان را کنترل میکنند و برای مثال،
چرا زنان مجبور به بر سر/تن کردن حجاب میشوند .محض خاطر منافع سرمایهداری
و برای تبدیل بدن زنانه به یک کاالیی در اقتصاد سیاسی است ،که سیاست بر سر/تن
کردن حجاب (و یا بر تن نکردن آن) اجرا میشود ( .)Gould, 2214همانطور که
اشاره شد ،این سیاستها از قرنها قبل از آغاز سرمایهداری به ارث رسیدهاند ،اما
سرمایهداری نیز بر آنها تأکید داشته و موجب حفظ و تداومشان شده است .گریس
( )Grace, 2224:212به نوال سعداوی اشاره میکند که «حجاب کردن را به
سیاست بینالملل ارتباط میدهد و احیای بنیادگرایی را نیز به آن مرتبط میداند» و
معتقد است که «این سیاستها و بنیادگرایی میخواهند که زنان از زیست عمومی کنار
گذاشته شوند ،منزوی شوند و در خانه بمانند» .گریس ( )Grace, 2224بهطور
خالصه میگوید که سعداوی استدالل میکند «استعمار نو/بنیادگرایی مذهبی دو روی
یک سکه هستند» و «استعمار نوی سرمایهداری را سیستمی میداند که هم مردان و
هم زنان را با ستمگری به تباهی میکشاند» (همان).
برای خالصهکردن بحث تا اینجا میتوان تأکید کرد که اجباری که مردان مسلمان
(از جمله مردان افغانستانی) برای وادار کردن بستگان زنشان به حجاب کردن به کار
میبرند ،در عوامل مذهبی و فرهنگی (برای مثال فرهنگ ناموسپرستی) تجلی مییابد
و در ساختار مردساالری به مرحلهی عمل گذاشته میشود .از سوی دیگر این اجبار در
خدمت کاالییسازی بدن زنان است .پارادایم سرمایهداری این کنترل بر بدن زنان را از
پیشینیانش به ارث برده ،اما خود سرمایهداری نیز برای کنترل منبع بازتولید نیروی کار
آن را احیا و حفظ کرده است .برای بیان از راه مثال و به بیانی استعاری ،ساختار
مردساالری شبیه به وسیله نقلیهای است که زنان در آن اسیر و ناتوان نگه داشته
میشوند .رانندهی این وسیله نقلیه ،مردی است که به طرزی ایدئولوژیک ،اجتماعی و
سیاسی به او دستور داده شده است تا وسیله نقلیه را به سمت هدفی معین هدایت
کند .طنز تلخ ماجرا در این استعاره این است که این وسیلهی نقلیه هم راننده و هم
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مسافر را زندانی کرده است .هر دو گروگان درجه یک و درجه دو در وسیلهی نقلیه ،به
ترتیب ،زن و مرد ،محکوم به رفتن به سمت مقصدی هستند که در دستورکار
سرمایهداری و از پیش تعیین شده است .سرمایه داری ابزارهای کنترل مختلفی را تولید
و بازتولید میکند ،از جمله ساختار مردساالرانهای که از پیشینیانش به ارث برده است.
ساختار مردساالرانه نیز در جهت تقویت و حفظ نظم سرمایهداری کارکرد دارد .با این
تفاسیر ،حجاب عبارت است از پوشاندن و حبس زنان در قفسی از پوشش با هدف
کنترل بدن و انتخابهای زنان که به سرمایهداری به ارث رسیده و سرمایه داری آن را
بازتولید کرده است .حجاب یکی از راههای بسیار گوناگونی است که در خدمت کمک
به حفظ شیوه تولید سرمایهداری قرار دارد .یکی از معانی ضمنی چنین استداللی این
است که وقتی کثرتگرایی فرهنگی حجاب را حق ،هویت و فرهنگ زنان تحت ستم
میداند ،خواسته یا ناخواسته ،در خدمت نقض حقوق این زنان و منافع پروژهی
سرمایهداری قرار میگیرد .گذشته از این ،اعتقاد و عمل به جایگاه تصاحب و کنترل
بدن زن توسط (جامعه) مردانه نه تنها بهشکل حجاب بلکه ممکن است به اشکال
مختلفی بروز و ظهور پیدا کند .در حالی که کاالییسازی بدن زنان در جوامع مسلمان
از طریق تحمیل حجاب بر زنان در کنار سایر اقدامات تجلی مییابد ،در جوامع دیگر
(غیر مسلمان) ،ممکن است به شکلهای دیگری خود را نشان دهد که از جمله آن
میتوان به اشکال مختلف ایجاد میل کاذب به انواع مد ،لوازم آرایشی ،رژیمهای غذایی،
جراحی زیبایی ،لباسهای سکسی ،بدنهای الغر ،لباسهای برند و غیره اشاره کرد.
با وجود این ،سؤاالت مهمی همچنان حلنشده باقی ماندهاند .تاکنون دو ریشه برای
حجاب مشخص شده است .اوالً ،حجاب بهعنوان خشونتی علیه زنان غالباً و از نظر
اجتماعی توسط ساختار مردساالرانهای که از کشور مبداء آورده شده و با کثرتگرایی
فرهنگی در سوئد حفظ شده است به زنان تحمیل میشود.
دوماً ،سرمایهداری کنترل بدن زنان بهشکل خاص تحمیل حجاب بر آنها (در کنار
سایر اشکال و روشها) را به ارث برده و آن را حفظ و بازتولید میکند و ادامه میدهد.
این کنترل و حجاب محصول شرایط مادی است و در خدمت منافع پروژهی سرمایهداری
جهانی قرار داد ،همانطور که در خدمت پیشینیان سرمایهداری نیز قرار داشت .با این
وجود ،همچنان این پرسش مطرح است که چطور باید این حجاب سرکوبگر را در عمل
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از بین برد؟ آیا برای توقف خشونتهای مرتبط با حجاب فقط مردان باید بهعنوان بازیگر
این صحنه مطرح شوند؟ آیا فقط باید رفتار ،گفتمان و دیدگاه ما تغییر کند تا این قبیل
خشونتها از بین بروند؟ آیا برای توقف خشونتی که بر زنان -با حجابی که از نظر
اجتماعی تحمیل شده -میرود باید به طور کلی منتظر از بین رفتن ساختار اجتماعی
و یا بهطور خاص در انتظار پایان یافتن پروژهی سرمایهداری بود؟
با به کار بستن تحلیل گفتمانی میتوان اینگونه گفت که این گفتمان است که رفتار
مردان افغانستانی را شکل داده که بستگان زن خود را سرکوب و این زنان نیز از آنها
اطاعت و حجاب میکنند .در این صورت برای توقف این خشونت یا گفتمان باید
اصالح/تصحیح شود یا مردان باید مقصر و بازیگر مسئول توقف این خشونتها دانسته
شوند .اما با اتخاذ رویکرد مارکسیستی ،بهویژه ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس
( ،)1246میتوان نتیجه گرفت که این شرایط مادی است که منجر به [بازتولید و تداوم]
چنین گفتمان و رفتار سرکوبگرانهای در میان جوامع مسلمان (تحت سلطه مردان) شده
است .شایان ذکر است که بحث شرایط مادی و دیدگاه مارکسیستی (و بهویژه رویکرد
ماتریالیسم تاریخی) صرفاً در مورد پارادایم سرمایهداری صدق نمیکند ،بلکه این دیدگاه
در مورد دیگر انواع شیوهی تولید نیز صادق است ،چه سرمایهداری باشد ،چه فئودالیسم
و چه شیوه های قبل از آنها ( .)Marx & Engels, 1246هدف از اتخاذ این دیدگاه،
در کنار دیگر اهداف ،بهرهبردن از آن بهعنوان ابزار بررسی و شناختی برای تجزیه و
تحلیل شرایط مادی است ،خواه درون سرمایهداری باشد ،خواه درون فئودالیسم و خواه
هر چیز دیگری .در نهایت باید تأکید کرد که استفاده از ابزار بررسی و شناخت
مارکسیستی در این تحقیق صرفاً برای تفسیر وضعیت خشونت نیست ،بلکه برای ارائه
ی راه حلهای واقعی نیز هست.
همانطور که پیشتر بحث شد ،رفتار سرکوبگرانهای را که از طریق اجبار حجاب
صورت میگیرد نمیتوان تنها با تغییر گفتمان/دیدگاه یا تأکید بر آن تغییر داد .گذشته
از این ،تنها مردان افغانستانی نباید بازیگران مسئول اصلی توقف این خشونتها معرفی
شوند .بلکه شرایط مادی هم باید تغییر کند و سایر بازیگران نیز باید برای کمک به زنان
ستمدیده مداخله کنند .این یکی از معانی ضمنی به کارگیری دیدگاه مارکسیستی
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است .آلتوسر ( )2221معتقد است که راه دفاع از آزادی و حقوق بشر و حفظ آن ،کنترل
واقعی و جمعی و کنش نیروهای اجتماعی است .بر این اساس ،برای مقابلهی اجتماعی
و جمعی با این شکل از نقض حقوق بشر علیه زنان (که از طریق حجاب سرکوبگر
بهوسیله ساختار مردساالرانه اعمال میشود) باید قانونگذاری صورت گیرد و اقدامات
عملی خاصی انجام شود .با اتخاذ دیدگاه مارکسیستی این نتیجه به دست میآید که
باید اقدامی واقعی برای تغییر شرایط مادی جهت ایجاد تغییری واقعی صورت گیرد .بر
این اساس ،کنار گذاشتن این گونه اقدامات و راهکارهای واقعی و عدم اجرای اقدامات
ملموس برای رفع این قبیل نقض حقوق زنان ،بهقصد صرفهجویی در بودجه بهنفع
مصالح طبقهی باالدست است .در نهایت مسئله این است که بازیگران اجتماعی چگونه
باید برای تغییر شرایط مادی و توقف اینگونه خشونتها مداخله کنند؟ کدام بازیگر
اجتماعی ،مسئول مستقیم مداخله است؟

اقدامات الزم برای توقف خشونتها
در قانون اساسی سوئد تأکید شده است که «مردم» «برابر» هستند ( Banakar,
 .)1554بهطور خاص در سوئد ،مؤسسهی ویژهای برای برابری وجود دارد که توسط
دولت برای مبارزه با تبعیض علیه زنان تأسیس شده است (.)Government, 2225
با وجود این ،همانطور که در این تحقیق نیز نشان داده شده ،خشونتی مستمر علیه
زنان افغانستانی در رابطه با حجاب و تحمیل آن در جریان است و اقدامات صورتگرفته
برای رقمزدن تغییراتی واقعی در این زمینه ناکافی بوده است.
عالوه بر این ،از آنجایی که سوئد عضو «میثاق رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»
سازمان ملل متحد ( )1575است ،دولت سوئد باید مسئولیت مبارزه با خشونتی که به
زنان افغانستانی [مقیم سوئد] از سوی بستگان مردشان از نظر اجتماعی تحمیل میشود
را برعهده بگیرد .این میثاق (کنوانسیون) بین المللی «با الگوهای فرهنگیای مبارزه
میکند که حوزهی عمومی را عرصهی مردانه و ساحت خانگی را حوزهی زنانه تعریف
میکند» ( .)UN, 1575بر اساس دادههای جمعآوریشده ،چنین الگویی در جامعهی
افغانستانیهای مقیم سوئد وجود دارد .ازاینرو ،الگوی مردساالرانهای که حوزهی عمومی
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را عرصهی مردانه تعریف میکند و زنان افغانستانی را مجبور میکند که مقابل مردان
غیرخویشاوند حجاب داشته باشند ،باید مورد حملهی نهادهای دولتی مربوطهی سوئد
قرار گیرد .این میثاق بر تعهد دولتهای عضو به «تضمین برابری حقوق مردان و زنان
برای برخورداری از همهی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و سیاسی» تأکید
دارد (همان) .با این تفاسیر در اینجا هم حقوق فرهنگی زنان افغانستانی ضایع شده که
حجاب به آنها بهعنوان فرهنگ/هویتشان تحمیل شده و هم حق مدنی آنها برای
داشتن آزادی در عمل نکردن به حجاب تحمیلی نقض شده است و بنابراین دولت سوئد
باید در دفاع از این زنان اقدام کند (همان) .در بند ( )eماده  2میثاقنامه ،رفع هرگونه
تبعیض علیه زنان تصریح شده است که دولتهای عضو موظفند برای رفع تبعیض علیه
زنان از سوی «هر فرد» ،سازمان و یا نهاد/شرکتی ،اقدامات الزم را انجام دهند (همان).
در اینجا ،فرد سرکوبگر ،خویشاوند مرد زنان افغانستانی است و از این رو این وظیفهی
دولت سوئد است که از زنان در برابر این خشونت که از طریق حجاب که توسط افراد
مذکر خانواده به آنها تحمیل شده ،حمایت کند .همانطور که بسیاری از مطلعان این
تحقیق نیز بیان داشتهاند ،زنان افغانستانی دارایی مردان در نظر گرفته میشوند ،مردان
برتر از زنان دانسته میشوند و این مردان هستند که در مورد حقوق خویشاوندان زنشان،
از جمله دربارهی حق عمل نکردن به شعایر و آیین و رفتار مذهبی (مثالً حجاب)
تصمیم میگیرند .این الگوی اجتماعی بهوضوح با الگوی سرکوبگر فرادستی مردان و
فرودستی زنان در جامعهی افغانستانیهای مقیم سوئد مطابقت دارد .در اینجا نیز دولت
سوئد باید مسئولیت بپذیرد ،زیرا بند ( )aماده  9میثاقنامه ،خواستار انجامشدن همه
ی اقدامات الزم توسط دولتهای عضو برای مبارزه با «ایدهی فرودستی یا فرادستی هر
یک از جنسها یا نقشهای کلیشهای مردان و زنان» است (همان).
در نهایت ،با توجه به تغییرات شرایط مادی در جوامع اقلیت ،این میثاق ،دولتهای
عضو را موظف میکند تا اقدامات مادی ،ملموس و عینی معینی را انجام دهند .مواد
 11 ،12و  12این میثاقنامه ،به تعهد دولتهای عضو برای حفظ حقوق زنان به ترتیب
در زمینهی آموزش ،اشتغال و سالمت اشاره دارد ( .)UN, 1575تحقق این سه مورد
میتواند منجر به تغییر معناداری در وضعیت مادی زندگی زنان افغانستانی شود و در
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نتیجه آنها را قادر سازد تا مناسبات اجتماعی و مناسبات قدرت میان خود و
خویشاوندان مردشان را تغییر دهند .همانطور که یکی از مصاحبهشوندگان نیز اشاره
داشت ،زنان باید به حقوق خود آگاه باشند و این امر نیازمند آموزش است .این مطلع
تأکید دارد که باید به زنان تحت ستم برای یافتن شغل کمک شود تا از نظر اقتصادی
از همسر خود مستقل باشند .هم مردان و هم زنان افغانستانی باید در مورد حقوق برابر
زن و مرد آموزش ببینند و زنان حق دارند در مورد بدن خود تصمیم بگیرند و هر عمل
مذهبیای را که نمیخواهند انجام ندهند (یا اگر میخواهند انجام دهند).
نهادهای دولتی مختلف در سوئد باید تمام اقدامات ذکرشده را برای احقاق و حمایت
از حقوق زنان مسلمان (افغانستانی) و کاهش خشونتها و تبعیضهای تحمیلشده بر
آنها از طریق حجابی که از از خالل یک ساختار اجتماعی و بهصورت مردساالرانه اجبار
شده ،انجام دهند .باید بودجهی مناسبی برای انجامشدن این مسئولیت دولتی تخصیص
داده شود .همانطور که پیشتر اشاره شد ،کنار گذاشتن چنین اقدامات ضروریای
میتواند به معنی صرفهجویی در بودجه به نفع افراد طبقات فرادست و به حال خود رها
کردن اقلیتهای تحت ستم ،زنان و افراد طبقات فرودست باشد.

نتیجهگیری
همانطور که در این تحقیق تجربی و در پاسخ به سؤاالت تحقیق نشان داده شد،
دادههای اولیهی جمعآوریشده از طریق مصاحبه با بیست فرد افغانستانی (عادی ،نه
سیاستمدار یا فعال) مقیم سوئد نشان میدهد که اکثر زنان افغانستانی در این تحقیق
بهخاطر اعتقادات شخصی خودشان نیست که حجاب بر سر /تن میکنند .این زنان
همچنین حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت خود نمیدانند .گذشته از این و مهمتر از
همه ،حجاب غالباً از طریق ساختاری مرد/پدرساالرانه و توسط خویشاوندان مرد زنان
افغانستانی به آنها اجبار میشود .مردان افغانستانی غالباً در جنبههای مختلف زندگی
زنان خویشاوندشان ،از جمله حق امتناع از حجاب کردن ،آنها را کنترل و بر آنها
اعمال قدرت میکنند .به نظر میرسد که به طور کلی و به استثنای برخی موارد ،اگر
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خویشاوندان زن این مردان تمایلی به بیحجابی نشان دهند ،مردان از خشونت کالمی
و/یا فیزیکی استفاده میکنند .این زنان به زندانیان خاموش شدهای در حجاب بدل
شدهاند .بر اساس دادههای جمعآوریشده ،مردان افغانستانی ،غالباً خود را محق
میدانند که به خویشاوندان زن خود اجازه دهند که حجاب نکنند یا بکنند .فشار
جامعهی مردساالر افغانستانی(های مقیم سوئد) هم بر مردان و هم بر زنان عامل دیگری
است که مردان بهواسطهی آن زنان را مجبور میکنند تا برای حفظ آبروی مردان،
حجاب خود را حفظ کنند .با چنین اجباری ،مردان ساحت خصوصی خود را به ساحت
عمومی گسترش میدهند و در آن خویشاوندان زن خود را مجبور به اطاعت از
فرمانهای خود میکنند .مسئولیت رفع آن بهاصطالح آسیبهای اجتماعی و اخالقی
در جامعه که ادعا میشود نتیجهی بیحجابی زنان است ،برعهدهی زنانی گذاشته
میشود که برای جلوگیری از نگاه خیرهی مردانه ،کنترل شهوت مردان و حفاظت
اخالقی از مردان غیرخویشاوند در جامعه ،باید بدن خود را بپوشانند.
کثرتگرایی فرهنگی جاری سوئد خسارتبار خواهد بود اگر که تنها چارچوبی برای
توجیه حجاب در میان گروههای اقلیت سوئد و مجرایی برای بهرسمیتشناختن حجاب
بهعنوان انتخاب/فرهنگ/هویت زنان مسلمان تلقی شود و فقط از همین جنبه در مورد
این زنان مورد استفاده قرار گیرد .همانطور که در این تحقیق نشان داده شد ،زنان
افغانستانی در سوئد ،حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت نمیدانند ،بلکه حجاب اقدامی
از نظر اجتماعی اجباری و ابزاری برای انقیاد است .بنابراین ،با این تفاسیر ،کثرتگرایی
فرهنگی عمالً خشونت اعمالشده از طریق حجاب انقیادآور بر زنان (افغانستانی) مقیم
سوئد را توجیه کرده و در خدمت آن قرار گرفته است.
با بهرهگیری از تحلیلی مارکسیستی  -فمینیستی ،در این مورد بحث شد که چطور
کنترل بدن زنان از طریق تحمیل حجاب به آنها با نیازهای پروژهی سرمایهداری
مطابقت دارد .زنان و بدن آنها باید در این پروژه کنترل شوند ،زیرا زنان منبع بازتولید
نیروی کار و بازتولید نیروی کار برای زنده نگهداشتن پروژهی سرمایهداری ضروری
است .اگرچه سرمایهداری ،کنترل بدن زنان را از پیشینیان خود به ارث برده است اما
بهخاطر منافع خود آن را احیا و حفظ میکند و ادامه میدهد .حجاب تنها یکی از
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راههای مختلف کنترل بدن زنان است .بنابراین ،در مورد موضوع حجاب در سوئد،
حجاب و چندفرهنگی (خواسته یا ناخواسته) هم در خدمت خشونت علیه زنان محجبه
و هم در راستای منافع پروژه سرمایهداری است.
در پاسخ به این سؤال که برای توقف خشونتهای ناشی از حجاب سرکوبگر چه
اقداماتی باید انجام شود ،باید گفت که تنها گفتمان نمیتواند مشکل را حل کند و این
تنها مردان نیستند که باید مسئول توقف این خشونتها در نظر گرفته شوند .در عوض،
شرایط مادی زندگی زنان باید تغییر کند و در عمل از آنها محافظت شود .ازاینرو،
مسئولیتهای حقوقی/اجتماعی دولت سوئد باید یادآوری شود تا از قانون صرف و تئوری
و شعار به مرحلهی اجرا برسد .خصوصاً از آنجایی که سوئد عضو میثاق /کنوانسیون،
رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد ( )1575است ،به تعهدی که این
میثاق برای همهی دولتهای عضو ( ،)UN, 1575ازجمله دولت سوئد ایجاد کرده،
اشاره شد .آموزش به زنان و مردان افغانستانی در زمینهی برابری حقوق زن و مرد و
حقوق مدنی و سیاسی زنان از جمله اقدامات ضروریای است که دولت سوئد باید انجام
دهد .مهمتر از همه ،تدابیر الزم برای انجام اقدامات مادی معین ،از جمله آموزش و
اشتغال برای زنان جهت توانمندسازی آنها برای مستقل شدن از مردان از نظر
اقتصادی ،از اهمیت باالیی برخوردار است و بهعنوان یکی از تعهدات مندرج در میثاق
که دولت سوئد مسئول تحقق آن است ،بر آن تأکید شد.
در سپهر سیاسی کشور سوئد ،دوگانگی کاذبی در مورد موضوع حجاب وجود دارد
و احزابی که در قدرت/پارلمان هستند عمدتاً یکی از این دو موضع اشتباه را اتخاذ
میکنند :نیروهای مختلفی و خصوصاً در اردوگاه کسانی که خود را «چپ» میدانند و
معموالً بر تکثر فرهنگی تأکید دارند و یا آن را ترویج میکنند ،تاکنون از نقض این
جنبه از حقوق انسانی بنیادین ِ زنان مسلمان غافل شدهاند .از سوی دیگر ،نیروهای
سیاسی دیگر ،بهویژه احزاب راست (افراطی) و خصوصاً نیروهای نژادپرست (مثل حزب
 )SDحجاب را دستاویزی قرار میدهند برای اینکه آنهایی را که حجاب به آنها
تحمیل شده است هدف حمله قرار دهند :آنها وجود مهاجران/پناهندگان/پناهجویان را
هدف حمله قرار میدهند؛ این نیروها نقطهی عزیمتشان این است که حجاب خطری
برای ارزشهای جامعه سوئد محسوب میشود و در نتیجه حقوق اساسی این اقلیتها
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در زمینهی پناهجویی/مهاجرت ،زندگی ،کار و تحصیل در جامعهی میزبان را هدف
حمله قرار میدهند .به نظر میرسد که هدف حمله قراردادن حقوق این اقلیتها صرفاً
راه میانبری برای ترویج و اجرای سیاستهای اقتصادی دست راستی (و عمدتاً
سیاستهای نولیبرالی) است .این امر خود جامعهی میزبان را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد و منجر به محرومیت کل جمعیت (و نهتنها اقلیتها) از حقوق خود از جمله
حقوق اقتصادیشان میشود .بهطور خالصه ،به نام کثرتگرایی فرهنگی و/یا
نسبیگرایی فرهنگی ،از خود زنان و حقوق آنها دفاع نمیشود ،بلکه حجاب انقیادآور
ترویج میشود و اردوگاه راست (افراطی) نه به این حجاب یا بنیادگرایی که به حقوق
بنیادی و خود زنان حمله میکند .یکی از اردوگاهها در عمل این حجاب را ترویج
میکند و دیگری حقوق بنیادی اقلیتها را نادیده میگیرد .هیچ یک از این مواضع نیز
از شأن ،حقوق و توسعه گروههای اجتماعی مورد بحث (ازجمله زنان مسلمان) و
همچنین جامعهی میزبان (سوئد) محافظت نمیکند.
ازاینرو ،این تحقیق رویکرد/راهحل سومی را برای این موضوع پیشنهاد میکند:
دولت سوئد ضمن مبارزه با تبعیض و خشونتها(ی اعمالشده بر زنان محجبهای که
مجبور به برسر /تن کردن حجاب شدهاند) و ضمن فاصله گرفتن ازهدف حمله قرار
دادن خود این زنان ،باید این مسئولیت خود را جدی بگیرد که در عمل اقداماتی برای
حفاظت از گروههای اقلیت انجام دهد .یکی از اقدامات فوریای که باید انجام شود،
حمایت قانونی و عملی از زنانی است که قصد دارند حجاب بر سر/تن نکنند و با خطر
آزار و اذیت و خشونت مواجه میشوند و از سرکوب رنج میبرند ،اما در سکوت .باید
کمپینهایی برای اشاعهی آگاهی و اطالعات میان این گروه های اجتماعی شکل بگیرد
تا آگاهی زنان افزایش یابد و جسارت این را پیدا کنند که در مورد بدن/زندگی خود
تصمیم بگیرند .دولت باید به این زنان تحت ستم این تضمین را بدهد که سازمانهای
دولتی عمالً آمادهی تأمین امنیت آنها و دفاع از ایشان هستند .نکتهی مهم این است
که دولت از نظر قانونی وظیفه دارد بودجهی مناسبی را به آگاهی ،تحصیل ،آموزش،
اشتغال و توسعه زنان و مردان این جوامع اقلیت اختصاص دهد .الزم به ذکر است که
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این رویکرد سوم با مسئولیت قانونی دولت سوئد طبق قانون اساسی سوئد و میثاق بین
المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که سوئد عضو آن است ،مطابقت دارد.
با اجتناب از هرگونه تعمیم به جمعیت بزرگتری از زنان مسلمان مقیم سوئد،
استدالل میکنم که بر اساس دادههای جمعآوریشده از زنان (و مردان) افغانستانی
ساکن سوئد ،تبعیض علیه این زنان (در کنار عوامل دیگر) از این طریق مسئلهای جدی
است .تنها دلیل نامرئیبودن این تبعیضها این است که تبعیض در چنین گروههای
اقلیتی غالباً تبعیضی خاموش است .این زنان تحت ستم ،زندانیهایی به خاموشی
کشیده شده هستند .بنابراین پیشنهاد میشود که هم دانشگاهیان و هم نهادهای
تحقیقاتی دولتی ،بودجه و زمان الزم را برای بررسی چنین موضوعاتی و برای پرداختن
به علت ریشهای چنین شکلها و ابزار نقض حقوق بشر اختصاص دهند و سیاستهای
عملی مناسبی را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برای توقف این خشونتها به مرحله
ی اجرا برسانند.

پیوست
پرسشنامهی مصاحبه و تشریح روش
پرسشنامهی مصاحبه ،طیف متنوعی از موضوعات/مضامین را پوشش میداد .پس
از ارائهی اطالعات کلی در مورد تحقیق و هدف آن ،سؤاالت اولیه بر روی اطالعات
عمومیای در مورد شرکتکننده متمرکز میشد .از مصاحبهشوندگان در مورد سن،
تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شغل ،محل سکونت ،وضعیت اقامت (شهروند سوئد یا پناهجو
و غیره) ،زادگاه در افغانستان و/یا اینکه آیا قبل از آمدن به سوئد در کشور دیگری
(برای مثال ایران و پاکستان) زندگی کردهاند یا خیر ،سؤال میشد.
پرسشهای اختصاصی بر موضوع حجاب متمرکز بودند .از مصاحبهشوندگان زن
پرسیده شد که آیا حجاب دارند یا بیحجاب هستند :و منظور مطلع از اصطالح حجاب
چه عرف و نوع از پوشش است .آیا حجاب برسر/تن کردن او اساساً به خاطر اعتقادات
خودش است (یا بوده است)؟ آیا عوامل دیگری بر عمل حجاب کردن تأثیر میگذارد؟
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سایر افراد ،خصوصاً خویشاوندان مرد ،چگونه در این عمل دخیل هستند؟ نقش پدر و
مادر در رهنمون شدن/اجبار او به حجاب چیست؟ آیا حجاب را برای زنان افغانستانی
عنصری هویتی/فرهنگی میداند؟ چه مؤلفههایی هویت او را میسازد؟ آیا خشونتی را
در رابطه با حق ممانعت از حجاب کردن تجربه کرده است؟ اگر بله ،توسط چه کسی و
اگر هم نه ،آیا چنین تجربهای را در دیگران متوجه شده/از آنها شنیده /در موردشان
شاهد بوده است؟ چه نوع و درجهای از خشونت؟ از شرکتکنندگان محجبه خواسته
شد که وضعیتی را فرض کنند که در آن در منطقه/شهر/مکانی زندگی میکنند که هیچ
مرد افغانستانی/ایرانی یا مسلمان اطرافشان نیست و همه سوئدی هستند ،آیا در چنین
شرایطی همچنان حجاب میکند؟
از مردان شرکتکننده در مورد نگاهشان نسبت به مسئلهی حجاب ،هویت ،فرهنگ
و اینکه چه نقشی برای خود در رابطه با مقوله حجاب و در نسبت با خویشاوند زنشان
(مانند همسر ،دختر ،مادر و خواهرشان) قائل هستند ،سؤال شد .از هر دو گروه در مورد
دانششان نسبت به قوانین و ظرفیتهای قانونی موجود در سوئد برای حمایت از زنانی
که به دلیل انتخاب ایدهآلها و اعمال خود سرکوب میشوند ،سؤال شد.
از آنجایی که بحث حجاب از حساسیت خاصی برخوردار است ،در اینجا توضیح
داده میشود که فضای مصاحبهها چطور بوده است .مهم بود که تالش شود و تمایل به
این وجود داشته باشد که فضای گفتوگویی سالم و محترمانه ایجاد شود تا
شرکتکنندگان احساس راحتی کنند و همچنین هر دو طرف بتوانند تبادل نظر انجام
دهند ،ایدههایشان را به اشتراک بگذارند و مشارکت صورت گیرد ( .)Keyl, 2217در
ابتدای مصاحبهها (ی صوتی) ،اکثریت مصاحبه شوندگان زن در پاسخگویی به سؤاالت
مردد بودند و بیشتر آنها اظهار میداشتند که بهدلیل حساسیت موضوعات ،مواردی
وجود دارد که نمیتوانند بگویند و اگر دیگران متوجه شوند که این شخص خاص ،در
مورد چنین مواردی اطالعاتی داده است ،ممکن است برایشان خطر /آسیب/دردسر
درست شود .با این حال ،در پایان مصاحبهها ،اکثر آنها گفتند از اینکه تصمیم گرفتند
در گفتگو شرکت کنند خوشحال هستند و خوشحال هم میشوند اگر در آینده بتوانند
سؤاالت بیشتری را پاسخ دهند و میتوانم بعداً هم دوباره با آنها تماس بگیرم .بهمنظور
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