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 ۲۸/۰۴/۲۰۱۶          اکرم زهره داکتر
 

 نبود ما از چادری
 

پوشیدن و یا نپوشیدن چادر و حجاب در بین جامعه افغانی مورد سوال و مناقشه قرار می گیرد و هیچ جواب واحدی 
ورق زده ریشه های اصلی و وجود نیامده است. بدین ملحوظ الزم دیدم تا صفحات تاریخ را جهت حل این معضله ب

تاریخچه چادرپوشی را در جوامع مختلف و باالخره در اسالم و ساحه کلتوری سرزمین ما افغانستان، بررسی نموده 
 :فشرده آن را به دسترس خوانندگان قرار دهم

  

پوشیدن چادر در نخستین جوامع متمدن دنیا قدامت طوالنی دارد. در قدیمی ترین مراکز تمدن دنیا مثل مصر، یونان 
سر و وضع زنان طبقات بلند جامعه به شکل یک وسیله  تزئینقدیم، و ایطالیا پوشیدن چادر برای نخستین بار جهت 

ن ین را داشتند و بدآسرزمین ها توان و اجازه استفاده از  وجود آمد که تنها زنان اشراف و معتبرانبزینتی با ارزش 
ین اجتماع متمایز می ساختند. زنان غیر اشراف یا طبقه عوام نه تنها حق ئوسیله خود را از زنان طبقات متوسط و پا

کرد، ین می ئپوشیدن چادر را نداشتند بلکه اگر زنی از طبقه عوام و یا برده بر حسب تصادف با چادر خود را تز
مورد لت و کوب قرار گرفته و به جزا محکوم می گردید. درین جوامع قدامت چادرپوشی در حدود چهارهزار سال 

 .پیش را حکایه می کند
 .پوشیدن چادر قدامت تاریخی طوالنی تر دارد ،همینگونه در ممالک شرقی مثل در سرزمین بزرگ هند

ط مردان نیز صورت می گرفت که به قسم عنعنه تا به پوشیدن چادر توسط زنان و حتی در بعضی مناطق توس
  .می کند تزئینامروز ادامه دارد. چنانچه در مراسم عروسی تا به امروز داماد با پوشیدن چادر خود را 

در ایران پوشیدن چادر قدامت تاریخی به مراتب پیشرفته تر دارد. شواهدی در دست است که دیگر ممالک عربی و 
 .موخته و مدتها بعد به پوشیدن آن پرداختندآن چادر را از ایرانیان شرق میانه پوشید

در ممالک عربی بالخاصه عربستان سعودی که پوشیدن چادر قدامت تاریخی قرنها قبل از اسالم را داشته است. به 
د عوامل محض اینکه مردم این سرزمین قادر به ستر کردن بدن خود با انسجه بافتگی گردیدند بنابر ملحوظات شدی

طبیعی و جغرافیایی مجبور به ستر کردن سر و قسمت های باالی پیشانی از افتاب شدید و طوفان های ریگی 
دوامدار گردیدند که نه تنها زنان بلکه مرد، طفل، جوان و پیر عرب با استفاده از یک پارچه تکه در سر خود را 

ادامه دارد و با وجود آمدن دین اسالم در این سرزمین در ، که تا به امروز تزئینمحافظت می کردند و نه به منظور 
 .پوشیدن چادر و طرز لباس مردم کدام تغییری وارد نشد

 

  .هیچ چیزی به دینداری ارتباط ندارد بجز از دو مورد
  .افکار درونی ما که با زبان بیان می شود: اول
 .به نفع بشریت باشداعمالی را که با دو دست انجام می دهیم که هر دو باید : دوم

در اسالم تنها ذکر شده که مرد و زن مسلمان باید لباس مناسب و مستور بپوشند. به همین ارتباط می خواهم متذکر 
جمال الدین افغان بعد از مسافرت در ممالک عربی عازم اروپا شد دریشی اروپایی را برای  شوم که وقتی سید

و مستحکم دریافت و به این نتیجه رسید که مرد و زن مسلمان و افغان  مردان مسلمان بهترین لباس اسالمی مستور
 .مطابق لباس اروپایی با دریشی و زن ها با جاکت دامن اروپایی در اجتماع ظاهر شوند

بدین صورت پیراهن و تنبان پاکستانی با دامن دراز زنانه و تنبان کالن که توسط شمال پرپر می شود و حاوی 
دوزی در روی سینه می باشد و با قیمت دو برابر دریشی چینایی که توسط سران دولتی گالباتون و خامک 

افغانستان در مقامات رسمی بی شرمانه پوشیده می شود، نه مستور است و نه مستحکم، نه مناسب است و نه 
 .اسالمی و نه به هیچ وجه لباس رسمی میتواند باشد

 

 :پوشیدن حجاب اولین بار در اسالم
 

حجاب در زمان خلفای راشدین وجود نداشت. در زمان امپراطوری اسالم که توسط دشمنان اسالم اداره میشد و به 
بهانه اسالم که تاخت و تاز عربها در سرزمین های مختلف از جمله در قسمت زیادی از اروپای جنوبی صورت 
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اول اعراب متهاجم قرار می گرفت و گرفت و طبق معمول مال و زر و دارایی این سرزمین ها مورد چور و چپ
برعالوه امتعه مالی، زنان و اطفال نیز از ممالک اروپایی در مرکز امپراطوری مانند دمشق و یا بغداد اورده 
میشدند و چون تفاوت رنگ و ساختمان جمجمه، این زنان را از زنان عرب متمایز می ساخت، لذا قدرتمندان حیله 

که اعتبار خود را در بین اقوام مسلمان عرب از دست نداده باشند، در پی چاره گشتند گر امپراطوری از واهمه این
که چگونه جنایات خود را از انظار عوام کتمان نموده پرده پوشی نمایند. چنانچه کلمه پرده هم به منظور پوشانیدن 

ربی ها به سادگی و طبق جنایات شان همواره بکار برده می شود. بدین منظور جهت پرده از دزدیدن ناموس غ
صادر شد که در تمام ممالک اسالمی زنان صورت « فتوا»معمول و کلتور همان جامعه توسط سران امپراطوری 

خود را با حجاب )پرده( بپوشانند که تا به امروز بصورت کورکورانه از این فتوای مغرضانه و محیالنه دشمنان 
ردیده بدون اینکه از خود، از دیگران، از تاریخ و از قرآن سوالی در ممالک شرق میانه پیروی گ اسالم مخصوصا  
 .مطرح بسازند

 

 :تاریخچه چادر و چادری در افغانستان
 

، قسمی که افغانستانما  سرزمیندر مورد زندگی و رول زنها در اجتماع کمتر ذکر شده است. در  در تاریخ معموال  
زنان در زمان کوشانی ها پیراهن دراز می پوشیدند، مو های خود را مختصر ذکر شده است،  در تاریخ غبار بگونه  

دو چوتی نموده در پشت سر می انداختند و یک مهره به گردن داشتند. از پوشیدن چادر ذکری به عمل نیامده است. 
ن آبه دوام از اسطوره ها، رسامی ها، نقاشی ها و اشعار چنین برداشت می شود که زنان در دوره قبل و  اما معموال  

آن را می داشتند به منظور محافظت از عوامل محیطی هم مالی در دوره بعد از اسالم از چادر در صورتی که توان 
 .ها هم از پتو استفاده می کردند تزئینی و مرد بعضا  
چادر کدام مدن اسالم کدام تغییری در طرز لباس و عنعنات این سرزمین رخ نداد. پوشیدن چادر و یا نپوشیدن آبا 

 .نفع و نقصی را برای منافع امپراطوری عرب در بر نداشت
از بعضی رسانه ها  می خواهم در قسمت وضع اجتماعی زنان قبل و بعد از اسالم، در اینجا تذکر دهم که معموال  

کار کرده  می شنویم و یا می خوانیم که گویا زنان در طی قرنها در سرزمین ما محکوم بوده اند و یا در خارج منزل
بی اساس و خالف روند اجتماع  نمی توانستند و یا حاکمیت و استقالل اقتصادی در فامیل و اجتماع نداشته اند، کامال  

 و تاریخ بشریت است. برعکس زنها همیشه در تمام جوامع بشری از جمله در تاریخ سرزمین ما فعاالنه در کار
 .به مراتب فعال تر از مردان داشته اند های خارج منزل و داخل منزل در طول تاریخ سهم

زنان نخستین طبیبان گیاهی و خانگی بوده اند. میلیون ها انسان در تمام نقاط دنیا در طی قرنها و هزاره ها تنها 
توسط زنان والدت داده می شدند تا قبل از طبابت مدرن و هنوز هم ادامه دارد. در حقیقت زنان نخستین جراحان 

 .دبشریت بوده ان
در سرزمین  تمام تولیدات بافندگی و خیاطی منحصر به زنها بوده است. در تولیدات مالداری و زراعتی مخصوصا  

ما سهم با ارزش داشته اند که تا امروز به همان شکل بدوی خود دوام دارد و صدها مثال دیگری وجود دارد که 
 .گنجایش ذکر آن نیست

های منزل و پرورش اطفال  در خارج منزل کار کرده است و برعالوه کاروان تاریخ بشریت تا به امروز آزن از 
 .همیشه در تولید حصه داشته است

نیست که کار کتابت و دفاتر رسمی باشد. تنها حاال شکل کار خارج  ۲۰و  ۱۹کار خارج منزل تنها محصول قرن 
نها یک چشمدید خود را به ارتباط از منزل بنابر تکامل تکنالوجی و تحوالت عصر و زمان فرق کرده است. من ت

 کنم.کارهای تولیدی زنان سرزمین ما می خواهم ذکر 
لحاف چینائی می خریدم. ناگهان در دماغم این سوال خطور کرد، ما لحاف را در  ،روزی از یک فروشگاه

اب خود گفتم در تمام به جو نا  آافغانستان از کجا می خریدیم و تولید کجا بود؟ ما که کدام فابریکه هم نداشتیم.....
زمان با نفوس پانزده تا بیست میلیونی که حد اقل یک نفر باید یک لحاف داشته میبود، لحاف بصورت  افغانستان آن

 .نامرئی توسط زنان افغانستان به شکل انفرادی ساخته و توزیع می شد
ذ انگلیس با حیله گری هایش در اما واقعیت اینست که محکوم ترین دوره سیاه برای زنان افغانستان بعد از نفو

 .در این سه دهه اخیر که در طول تاریخ افغانستان نظیر ندارد و ادامه دارد سرزمین ما شروع و مخصوصا  
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عمیق سیاسی داشته و باالی زنان  ءپوشیدن چادری نه دینی است، نه عنعنوی است و نه تصادفی بلکه منشا
 .افغانستان تحمیل گردیده است

بعد از شکست انگلیس در جنگ اول افغان و انگلیس، با وصف باخت در جنگ، انگلیس ها همیشه  :که از اینقرار
ن بودند زیرا با تجارب مختلف سیاسی که در مستعمرات متعدد در دنیا داشتند، در یدر بُرد سیاسی بخود مطمئ

ی را به نفع خود تغییر داده با سرزمین های مختلف با حیله های مختلف شرایط کلتوری، ذهنی، عنعنوی و حتی دین
جمله در جنگ دوم افغان و انگلیس آنگونه که در تاریخ ذکر  پیروزی سیاسی بقای خود را تحمیل می کردند. از آن

 :است
در این جنگ مرد ها در صف اول قرار داشتند و زنان و اطفال در صف دوم و سوم. زنان زخمی ها را منتقل و 

 .مین کرده و اطفال با آنها همکاری می کردندب و غذا برای مردان تا  تداوی می کردند. اسلحه، آ
وقتی انگلیس های باتدبیر، زیرک و حیله گر که اگر در میدان جنگ شکست هم میخورند اما در میدان سیاست 

تدبیر همیشه برنده بودند، متوجه شدند که در این سرزمین مرد ها هم مرد هستند و زنان این سرزمین هم مرد اند، 
جهت تداوم سیاسی خود در قدم اول که خیلی آسان هم برایشان بود، نفوس این  سنجیدند که چطور بتوانند اقال  

صورت سیاست فلج سازی نصف نفوس افغانستان توسط  دینه سیاسی به نصف تقلیل بدهند. ب لحاظسرزمین را از 
مردم افغانستان تحمیل گردید. انگلیس به مال  انگلیس طرح ریزی شد که توسط سرداران اجیر و مال های اجیر باالی

های اجیر خود وظیفه داد تا با تبلیغات زهرآگین بنام دین و مذهب احساسات مردم را مسموم ساخته زنان افغانستان 
اندازند تا تقلیل نفوس افغانستان به یرا در بین یک خریطه که نظیر آن در هیچ یک سرزمین دنیا دیده نشده است ب

قق یابد که تا به امروز این طلسم ادامه دارد. این تفاوت که امروز این سیاست در افغانستان توسط میراث نصف تح
 .غیرمستقیم ادامه داده می شود خور انگلیس یعنی پاکستان تعقیب شده شدیدا  

  
 :چادری از ما نبود بر ما تحمیل کرده اند

 

پاکستانی های هند دیزاین شد که البته برای زنان خود شان چادری برای اولین بار مدت یک و نیم قرن قبل توسط 
ضروری و  ذکر کردم بازمیداشت، غیر های خارج منزل که قبال   بود اما چون استفاده از آن زنان شان را از کار

تانی اقتصادی قلمداد شد که بعد از یک مدت کوتاه زنها به پوشیدن آن ادامه داده نتوانستند و به کمک همین پاکس غیر
ها این دیزاین برای انگلیس ها پیشنهاد گردید که انگلیسها آن را سزاوار زنان افغانستان دانستند. باالخره به کمک 

فق شدند که چادری را تنها در دو سه شهر بزرگ معمول ساختند اما در بسیاری از شهر های مو  مالهای اجیر 
 .د استفاده قرار گرفته نتوانستکوچک، دهات و قصبات مور

، تطبیق چادری را باالی زنان افغانستان که به اشاره انگلیس ها مذدور در داخل دولت وقت افراد و اشخاصبعضی 
  .کندبا زور و جبر تحمیل صورت گرفت 

و خود هم از سیاست فلج سازی نصف نفوس افغانستان  شدهمتوجه باخت سیاسی ودی زبه امیر امان هللا خان 
بواسطه انگلیس ها آگاه بوده و ضدیت شدید با سیاست های محیالنه انگلیس در مورد افغانستان داشت با وصف 

یس هنوز هم قدرت کافی در بین مردم افغانستان داشتند، جهت جبران این اشتباه بزرگ اینکه مال های اجیر انگل
سیاسی عجله می کند و به ناکامی می انجامد. اما سالها بعد مرد سیاسی دیگری یعنی داوود خان شهید که ضدیت 

فوس افغانستان پاکستانی و انگلیسی و حس وطن پرستی را با خود داشت، جدا بر ضد سیاست فلج سازی نصف ن
بواسطه انگلیس برخاست و به موفقیت های زیاد نایل شد. یکی از عوامل عمده موفقیت وی آن بود که در این دوره 

 .ندمرده بود مال های تربیه شده انگلیس کامال  
 همین بود چنانچه ما شاهدان عینی هستیم چند دهه بعد سیاست فلج سازی نصف نفوس افغانستان توسط پاکستان و

طالبان اجیر و مزدور دوباره احیا گردید و تا به امروز  پاکستان و بعدا   از طریق مجاهدین پرورش یافته   اینبار اوال  
ادامه دارد. بطوریکه تا به حال با وصف دیموکراسی نام نهاد در اثر فقدان رجال سیاسی ملی وطن پرست و عدم 
آگاهی مردم امحای کامل این سیاست خیلی بدور و ناممکن به نظر می رسد. اما شرایط تاریخی تغییر می کند، ملت 

ر نیست که منتظر کدام اجیر دیگر باشد فقط آگاهی ملت ضرور است که بتواند ریشه های اصلی چادری را ضرو
در افغانستان بررسی کرده چادری این دیزاین پاکستانی را با سیاست فلج سازی نصف نفوس افغانستان توسط 

ی فردفرد افغانستان توضیح پاکستان از طریق رسانه های مختلف و مال های مردمی و صادق و وطن پرست برا
نموده همراه با تضاد و نفرت شدید مردم افغانستان که از سیاست های حیله گرانه پاکستان دارند برانگیخته شده در 
محو این طلسم اقدام نمایند و مردم آنقدر اگاه گردند که پوشیدن چادری را همکاری با پاکستان دانسته و خود بخود و 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

فعال ساختن دوباره نصف نفوس افغانستان را احیا نمایند. پوشیدن چادری شده نداختن این طلسم بدون فشار آماده برا
 .یعنی تقویه نفوذ و سیاست پاکستان بر ضد افغانستان

زنان در نواحی نامصئون افغانستان می توانند در عوض از لباس های ملی خود ما که نمونه آن لباس را در تن 
ها مثال دیگر آن استفاده نمایند. این لباس بصورت طبیعی در طی قرنها به همین  یا صدریزه گل قهرمان دیدیم و 

متر تکه را در سر خود تاب و پیچ  ۵نه چادریکه در ممالک عربی پوشیده می شود و زنان  .حالت باقی مانده است
نه بعضی از خانم های افغان در سفاداده و در پشت گره می کنند. آن خارج از کلتور و عنعنه ملی ما می باشد که متا  

 .ممالک غربی جهت جلب توجه از آن استفاده می کنند
من نمی دانم وزارت امور زنان چه وظیفه مهمتر از این دارد که ابتکاری بخرج دهد تا زنان افغانستان بتوانند 

ز این طلسم استعماری در نواحی ناامن حد اقل از لباس رایج هزار سال قبل استفاده نموده، خود را ا مخصوصا  
آماده پیکار زندگی  ،توسط برقع می باشد، رهانیده فلج سازی نصف نفوس افغانستان طویل المدت که عبارت از

 بسازند.
 پایان
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