
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
  

 1122امبر ون 21 سیدعبدهللا کاظمداکتر 

 

 " کشورزن افغان در جامعۀ "مرد ساالرموقف 
 

 :مقدمه 
ال ؤتاریخ مردانه است که درآن نمیتوان کمترین )حتی هیچ( نقش زن را سراغ کرد. س تاریخ افغانستان مثل اکثرکشورها،

کس زن درطول تاریخ درهمه عبر اینست که چرا نقش مرد به حیث یک عنصر تاریخ سازهمیشه ثبت اوراق شده و
ر مرد دۀ بوده است ویا اینکه غلب رویدادهای تاریخی ومهم بدور ازاز اشتراک  واقعا   زن یاآمسائل درحاشیه رفته است؟ 

 امورمهمه، برای زن جای الزم را درایفای نقش باقی نگذاشته است؟
 

 "مردساالر" خالصه می شود، ولی شدت آن درهرکشور ؤال ها بطورعموم درخصوصیات جامعۀاگرچه جواب این س
رعوامل مختلف ازجمله انکشاف سطح دانش، پیشرفتهای تخنیکی، ارتقای سطح یثزیرتأ زمان وایجابات عصر به مرور

 شده است. ایجاد چشمگیر ن جوامع مدرن وجوامع عنعنوی فاصلۀزندگی وغیره متفاوت بوده واز این ناحیه اکنون بی
هنگی همآپیگیرجهت تالشهای  وجودافغانستان یکی از نمونه های بارز آن محسوب می شود، با درجوامع عنعنوی که 

رفته است که به  ارزش های حقوق بشر درجهان، هنوزهم ریشه های مردساالری چنان عمیق وقوی دربنیان جامعه فرو
 یدزم عصرجدلتکه یک مسئله انسانی مس  احقاق حقوق زنان را حیث یک دیوار مستحکم مانع نفوذ تجددگرائی شده و

 به حیث یک پدیده سعی می شود تا خصوصیات نظام مردساالر را جادراین تحت الشعاع قرار داده است. میباشد، شدیدا  
 :ررسی وتحلیل داریمب مختلف آنرا بتاریخی وبنیادی در رابطه با موقف زن درجامعه افغانی زیربحث برده جوان ای
 

 مردساالریمنشأ  -زور

عنی م فقدان یکی درحقیقت فقدان هستی انسان راهستی بشرخلق کرده که ای پایه  را به حیث دو خداوند)ج( زن ومرد
حکمت خلقت درتفاوتهای نهفته است که هریک  میدهد. دراین رابطه هیچ فرق وامتیازی بین این دو موجود نیست واما

 نطوریکه خداوند)ج( برای مرد بیشترمی بخشد. هما به زندگی انسان صلح وصفا هستی بوده و ای ج دهندهضنظم ون
 جاگزین کرد، مرد را گرانبهای عطوفت ونفاست را زن عطیۀتخوان قوی وهیکل درشت داد، دروجود بازو، اس زور

رفع غرایض جنسی  در زن را به همان اندازه باتحمل وصاحب گذشت بارآورد؛ برای مرد و فریدآ خون گرم وهیجانی تر
 هستگی نصیب کرد.به زن تدرج وآ برانگیختگی فوری داد واما

 
 ات زندگی بشر غازیزه های مرد ساالری را ازآانی وعاطفی متفاوت بین زن ومرد نخستین انگهمین خصوصیات جسم

بازو مرد را درجوامع اولیه مکلف به حصول خوراک وسپرشدن دربرابر  زور آورده است: تنومندی و به وجود امروز
درحواشی  برای امورسبکتر گذاشت، آوردن طفل را خلقت بدوش او بارداری و زن که وظیفۀ موانع وخطرات ساخت و

ضعف جسمانی  رسیدگی به اطفال توظیف شد، زیرا زن نمیتوانست درمدت نه ماه بارداری و و به پخت وپز خانه و
ته گذاش "مرد ساالری"درتهداب  پیکارکند. ازهمین جاست که اولین سنگها و برود وظایف مرد را بعهده گیرد، به شکار
ه ب بر زن درجوامع اولی شکل میگیرد و  تقسیم کارابتدائی است که حقوق مرد میشود وازهمین تفاوت جسمانی وبنا  

قبول شده ونظم همیشگی حیات شناخته میشود. از همین جاست که شخصیت  تدریج درطول زمان به حیث یک عنصر
 میکند. مرد را پیدا "مایملک"ج زن حیثیت به تدری کم ارزش می گردد و و خورد قدرت مرد ریثتأ زن زیر

 
زنان به حیث یک نظم اجتماعی مورد  ائی جمعی مردان برورگفته می شود که درآن حق حمک "مردساالر"وقتی  جامعه

 گردد. درایننورم اجتماعی آن جامعه تلقی دستور یا از فجرم وتخل آن به مثابۀ از یوسرکش یردقبول همگانی قرارگ
 زنان خلل بر نهم حق حکمروائی آنهابعضی زنان باشند، با آ از جسمانی حتی ضعیف تر ازنظراگرکه  نیجامعه مردا

 زور و که قویتر می گیردراس قرار پنداشته میشود. درجوامع کوچک بدوی در بین مردان محل بیشتر مردی در یرذناپ
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میدان  رد شجاع تر و قویتر شود، مرد اجتماعی بزرگتر به همین شکل به هر اندازه که حلقۀن بوده باشد. ادیگر از ورترآ
 قۀ سلطۀحل نست تای همیشگی او درآسع میکند و پیدا زمائی چانس سرکردگی وحکمروائی را بردیگرمردان بیشترزورآ

 قدرت ومنشأاولین مرجع " زور"ل نماید. ازاینجاست که یخود را به سلطان پرقدرت آن جامعه تبد و خود را افزایش دهد
وم این شیوه در طول زمان مردساالرمشروعیت می بخشد. تدا به سلطۀ مرد درجامعۀ فردی واجتماعی محسوب میشود و

 اجتماعی را به خود می گیرد.ای مردساالری تبدیل می شود وحیثیت یک نورم قبول شده  به عنعنۀ
 

رزمین ازیکطرف وتکاثف نفوس مردساالر موقعیت جغرافیائی وتوپوگرافیک س درتکامل جامعۀ :آوریست قابل یاد
رودخانه ها که زمین  ارنجلگه های وسیع ک و نقش عمده داشته است، طوریکه در سرزمین های هموار ازطرف دیگر

که درنشیب  قراردارد، عامل منازعه وجنگجوئی کمتربوده به مقایسه جاهای زراعت دراختیار فراوان برای کشت و
 رد باشنده گان آن  برای استفاده از زمین اغلبا   بوده و ین های کوچک ومرتبه دارموقعیت داشته ودارای زم ها نکوهستا

خصومت قرار دارند. درهمچومحالت مردها به حیث محافظ منافع جمعی بیشتربا جنگ ودفع تهاجم مصروف  برخورد و
بیشتر زیر  زن درآنجاکرده است که در نتیجه موقف  پیدا ریشه عمیقتر ها درآن جا دمر سلطۀ این طریق از بوده و
 زن شخصیت خود را از دست داده است. مرد رفته وتأثیر
 

داشت و بار  یدعرصه های مختلف حیات اجتماعی تأکبرنقش زنان دردر آن دوره ازصدراسالم که  درجوامع اسالمی بعد
 بیروتعاستقرار خالفت  نمود، در دوره های بعدی بخصوص با اول درآن عصربرای زنان حقوق وامتیازات قابل ذکراعطا

کامل ت به سمت مردساالری مطلق اسالمی تدریجا   قرارداشتند، جامعۀ نحصارعلمای مردتفسیر مسائل دینی که همه در ا و
درجات وشدتهای متفاوت  بااین شیوه  امروز زن مهرمشروعیت دینی زده شد که تا بر مرد ۀبدینوسیله برسلط کرد و

  مانده است. درکشورهای اسالمی پابرجا
 

 : ) سه "ز"( زن و زمین، زر
ولتیک پیک موقعیت بخصوص ژیو ریانا که یک قسمت آن اکنون مسما به افغانستان است، ازقدیم تاحال ازسرزمین کهن آ

یث یک معبر درچارراه تمدنهای مختلف قرارداشته است. هجوم قوه های توسعه جو واستفاده ازآن به ح بوده و برخوردار
 شهامت و جنگی وروحیۀ  شان چنان با یا ازخاک ومنافع دست داشتهدفاع دررا ستراتژیک، مردمان این سرزمین 

ای ه مشکل فراوان برخورده ودرگیرمقاومت دلیری پرورده است که بزرگترین قدرتهای نظامی زمان دراین سرزمین با
 مردمی شده اند.

 
وقلت زمین های زراعتی داشتن دره های صعب العبور ازیکطرف  ساختمان طبیعی کوهستانی این سرزمین با عالوتا  
گان این سرزمین حس دفاع ازملکیت وساحات مربوطه را بین اقوام مختلف آن ازطرف دیگر، درمیان باشند نقاط  دراکثر

شده است. روی  نعجی خون آنها باقوت و  به زور آن درطول تاریخ چنان متبارز ساخته که گوئی شهامت جنگی واتکا
توسل به زوراسلحه ریشه عمیق پیداکرده، سلحشوری وشجاعت  ورعموم روحیه جنگی وهمین دالیل درفرهنگ افغانی بط

هریک باداشتن آن مباهات افغان محسوب می گردد که  شهرت اجتماعی هرفرد و جزء امتیاز بدینسو جنگی ازقرنها
 یر؛ بنا  به تدب شوند تامتوسل می  بطورعموم برای رسیدن به هدف، بیشتربه زور نهامیکند. با همین روحیه است که افغا

عضی بکارمی برند وحتی در بین ب بیشترین سعی را ،استفاده از اسلحه فزیکی و زور به قوت و یدرجهت دسترس نهااافغ
سیاست ، ولی درعرصۀ نها درمیدان جنگ برندهاافغ محسوب می گردد. دلیل اینکه چرا ازاقوام اسلحه جزء ناموس آنها

 در طول تاریخ به کسب علم ودانش کمتر توجه کرده و مبنای همین خصوصیات است که آنهابازنده هستند، نیزبر اغلبا  
 دانسته اند. درایت درامور از شهامت را درجنگ باالتر

 
وحراست  برای حفظ به سهولت حاضراست جان خود را است به عبارت دیگر مردافغان در سه مورد سخت پیکارجو

 افغان دفاع ازمایملک را از وظیفۀ زن( قربان کند، زیرا مرد زر و زمین،سه عنصر حیاتی متعلق به خودش یعنی )
 از زمین تنها مقصد دراین سه چیزهیچگاه تحمل نمیکند. دراینجا شدن دست بیگانه را ازمی شمارد و در اصلی خود

یت ر حفظ ملکبه مفهوم وسیع آن مطرح است یعنی همان گونه که یک افغان داین موضوع نیست، بلکه  زمین مایملک او
 زراندوز وحریص آنکه افغان بسیار میباشد. با جان فدا نیز درحراست ازخاک وکشورخود ،است شخصی خود پیکارجو

 ،بگذریم، گفته می توانیم که قناعت وبه کم ساختن جزء خصلت افغانی است دراندوختن پول نیست واگراز بعضی استثناها

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 هرچیز از افغان باالتر بستاند. آنچه مرد او از را کسی به زور وجبر ولی درعین زمان افغان نمیگذارد پول حالل او
همه منسوبین "زن" است که البته شامل زوجه، دختر، خواهر، مادر وخالصه  همانا دیگر در حفظ وحراست آن میکوشد،

جامعه افغان به  که مقامی قرارمیگیردآن او می گردد. ازاینجاست که زن به حیث مایملک مرد در ۀاناث فامیل و خانواد
 خطاب می کند. "ناموس وننگ"آن 
 

موقع کرده است،  زن در فرهنگ افغانی به حیث ناموس احراز حساب می شود وچرا مایملک مرد اینکه چرا زن جزء
 وابسته به عوامل مختلف می باشد که از جمله سه مشخصه عمده را میتوان نام برد:

ممکن برآورده ی هرنحوه ب را خواست او بخواهد زن باید حظه مردمرد که هرل یزن به حیث وسیله تمتع جنس – 2
پایان  قناع مرد همه چیزا با ایت نمی گردد وگویاعهیچگاه ر سازد. دراین حالت عواطف وخواست زن از طرف مرد

 نست.آمیکند که طرزاستفاده آن کامال حق مالک  پیدا زر ا زمین وبجه مشترک ویافته تلقی میشود. اینجاست که زن 
 
منزل  یومیۀ که حاصل کار او متعلق به شوهرش میباشد. اگرازنقش زن دراجرای امور زن به حیث عامل تولید – 1

زراعت وچه درعرصه صنایع دستی منظم فعال  چه درساحه کشت و درافغانستان درعملیه تولید بگذاریم، اغلب زنها
 میگیرد، البته به  رارق شوهر ن دراختیارآ شده وعایدازطریق شوهران به بازارعرضه  واغلب حاصل کارآنها هستند
 .معمول است زنان منسوب به قبایل "دوره گرد"  رابطه باثنای بعضی حاالت که است
 
 بدین معنی که زن معموال   ،یومیه فرق دارد معامالت عادی و معامله که شکل آن با زن به حیث متاع مورد  ــ 3

نکاح شرعی یک مرد درمی آورد.  به عقد وقت ازدواج که پدر، دخترش را هم در یکبارمورد معامله قرار میگیرد، آن
رای هر" بمعادل آن به حیث "م   تعین یک مبلغ ویا ایجاب وقبول طرفین با ازنظرشریعت اسالم نکاح درمحضرشاهدان و

 هفه اصلی آن بیرون شدفلس هرازمردساالرافغان م   درجامعۀ متأسفانه .یردصورت میگاست،  مردزن که ادای آن بذمۀ 
 یاو میگردد. دراین حالت پدردختر ولور" یاد ،گرفته است که بنامهای "طویانه، شیربها بخود تجارتی را وشکل معاملۀ

، موقف زن مثل متاع تجارتی ازدست عقد نکاح ازاینجاست که با .میفروشد درحقیقت دختر را دربدل همین بها ولی او
می یابد. دراینصورت زن در فامیل شوهربه حیث یک متاع خریداری انتقال  فامیل او یا امیل پدری بدست شوهرف یا پدر

تاع م میباشد. یگانه چیزیکه زن را از غیرمستقیم بدست فامیل شوهر و شده پنداشته می شود که اختیارآن بدست شوهر
فل و شوهر دراستفاده جنسی از زن است  و چون زن آورنده طموقف انحصاری  تجارتی عادی متمایزمی سازد، همانا

چنان اهمیت  بخصوص آوردن "پسر" میباشد، حراست از زن و حق تمتع انحصاری او برای مرد واجد ،بقای نسل مرد
اجاره داد ویا به رهن  یساخته اند. زمین را میتوان به شخص می گردد که آنرا در فرهنگ افغانی به "ناموس" مسما بسزا

 نیست زن این کارها مجاز  هرشی استفاده کرد، ولی در مورد ریدخ "گرو" گذاشت، همچنانکه ازپول میتوان به مقصد
زن در ردیف سه "ز" دارای موقف خاص است که این ملکیت نه اجاره داده میشود، نه به رهن گذاشته میشود ونه به  بنا  

  دیگراستفاده می گردد. هرمقصد
 

ن بزرگترین گناه وجرم حساب شده وعواقب بیگانه به او درجامعه مردساالرافغا تجاوزبه زن وحتی نگاه تیزیک مرد
وحتی در داخل خانواده  هاهای دوامدار را بین مرد یکه اغلب موجب قتل وقتال می گردد ودشمن بسیارجدی بدنبال دارد

نافذ  زن خود مردی که نتواند امرخود را بر حراست کند و ناموس خود از به وجود می آورد. همچنان مردی که نتواند
 ن یک مردده میشود واین بزرگترین تحقیردرشأبه اصطالح "نامرد" دی ماع مردان محل به نظرسبک وسازد، دراجت

 است.
 

تقاضای طالق را  آنکه زن ازنظر شرعیت اسالم جزء درموارد خاص حق با :موضوع مغلق دیگرمسئله طالق است
 خانوادگی وجود مشکالت عدیدۀ را بانیست زنش  داده شده اما مردافغان حاضر به شوهر ندارد واین حق بیشتر ازشوهر

تلقی شده، موجب  زن ناموس مرد بوده وطالق به مثابه جریحه دار شدن شخصیت اجتماعی مرد وغیره طالق دهد، زیرا
حتی در صورت وفات شوهر، زن برطبق سنن قدیمه اجتماع می گردد. روی همین دلیل است که  در ن جدی مردکسرشأ
شوهرمتوفی درهرسن وسال وشرایطی که  برادر برطبق معمول معموال  ؛ ازدواج کند بیرون از فامیل شوهر نمیتواند

 برادرخود ازدواج نماید. بیوۀ با باشد، احساس مکلفیت میکند تا
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نع شده م درافغانستان قانونا   کنیز داشتن غالم و چون از صد سال بدینسو ،نمیخواهم ازموقف کنیزصحبت نمایم دراینجا
 بدنیا سرپ به آوردن طفل نیستند ویا که قادری نزنا ارتباط با محالت بخصوص در ساکنیزبودن درب ۀنهم روحیاست. با آ

اری بهره برد مثل کنیز او از میشود و رفتار کنیز ا این زنان درفامیل شوهر به مثابۀآورده نمیتوانند، مطرح است وب
 میگردد.

 
 اقوام پشتون افغانستان مصداق عمل دارد وآنرا دربین تنها زن"  "زمین، زر و اند که مقولۀ ن به این نظراقبعضی ازمحق

نزدیک با شرایط زندگی  که ازی کسان میزاست، زیرالی" میدانند. این برداشت اشتباه آام عرفی "پشتونواجزء احک
ین تمام ب شنائی دارند، به وضاحت درمی یابند که محتوای این مقوله در تمام افغانستان وروستاها آ دهات و افغانستان در

وام بیشتردر بین اق زر مثل زمین و البته معادلت زن به حیث مایملک مرد ،دارد شدت های مختلف اعتبار با وام کشوراق
می یابند، به همان  شمال کشورامتداد بطرف دیگر: به هراندازه که محالت ازجنوبپشتون محسوس است. به عبارت 

المی بطورکل باثقافت اسیکی درقرابت فرهنگی اقوام پشتون  ن شایددلیل آ اندازه درجه شدت این معادلت کمترمیشود و
مین درکمبود ز دارد ودلیل دیگر قرار مرد فشار زیر که درآن موقف زن شدیدا   دبستان "دیوبندی" باشد رهند تحت تأثی

 و منجربه جنگ ها زمین اغلبا   کمبود که درآنجا بود های مزروعی ومنابع تولیدی درمناطق جنوب کشورخواهد
 کرده واین وضع برحکمروائی  مزید تبارز آن قدرت مرد به حیث مدافع مایملک بیشتر دراثر برخوردهای قومی شده و

 ازیکطرف فضای فرهنگی آنجا زیرا، درصفحات شمال کشوراین دوعامل متفاوت اند اما و ؛ زن افزوده است بر مرد
 شدت برخورد و حاصلخیزی زمین از ووفرت  سیای مرکزی است وازطرف دیگربیشتر متمایل به فرهنگ قدیمی آ

 رزن د حکمروائی مرد بر کل مالیمترساخته است. بنا   بطور روحیه جنگی را درآنجا ها کاسته و جنگ بین اهالی آنجا
 دارند.  هزاره درهمین حدود قراروک ی، ازبتاجیکمیباشد، چنانکه موقف زنان  کمتر برخوردار ازشدت نسبتا   آنجاها

 
زن  و موقف زنان دربین اقوام ایماق است که مساوات نسبی بین مرد ن را به تعجب واداشته هماناامحققاستثنای که  تنها

وظایف اجتماعی،  در یخته شده ون مساوات بایک نوع تفاهم طبیعی، آنی وعمیق طرفین آمبه مشاهده میرسد. ای درآنجا
دودمان سالطین  است که بیننده را به شگفت می اندازد. این محدوده عرف کهن که به  سهم مساوی بین شان موجود

زادانه آزنان می توانند  می اندازد که درخارج افغانستان است. درآنجا غوری میرسد، برای یک لحظه انسان را به خطا
: لیال عنایت سراج: زن افغان و پیشآهنگی  خذ)مأبه فیصله برسند.  و روی موضوعی تعمق کرده  مردان مباحثه کنند و با

صفحه  -1111، امریکا  گروس ابوبکرورنده : نسرین آشتی و مسئولیت ما افغانها"، گرد "قدمهای آۀ :صلح، منتشر
253) 

 
 : سراچه وحرمسرا

 جداشدن دومحل مجزا شنائی نداشته باشد: مقصدازسراچه وحرمسرااین دواصطالح آ ت که باسیهیچکس درافغانستان ن
تجمع مردان اختصاص دارد. هیچ مرد به  است که یکی محض برای رهایش اناث ودیگربرای یدریک محوطه رهایش

بیرون گذارند،  پا حرمسرا ازمحوطۀ مجازنیستند همچنانکه زنها ،ندارد را درحرمسرااستثنای افراد مشخص حق دخول 
 از محل یدینی داشت که بشکل دراول ریشۀ تنظیم شده. اگرچه این محدودیت ها اساسا   مگر تحت شرایط خاص وقبال  

 ولمشم بزرگ این شیوه به تدریج دربین خانواده های ولی بعدا   گرفته بود،لهام ارهایش حرم مبارک حضرت محمد)ص( 
 مردساالری شد. عنعنۀ

 
واضح  ای هنوزهم رواج دارد، نشانه وتا هکه مشخصه زندگی خان وخوانین بود درافغانستان موجودیت سراچه وحرمسرا

ذکرشد، تبدیل شدن زن به ناموس از یک طرف وحراست از  از خصلت مردساالری جامعه افغانی است. طوریکه فوقا  
 به دورنگهدارندتا منسوبین اناث خودرا از نظراغیاره دیگر، مرد را مجبورساخت او به حیث وظیفه مقدم مرد از طرف

پیش رفته که مردافغان نمی خواهد کسی  درمجامع عام منع کند. این کاردرجامعه مردساالرافغان تا آنجا راوحضورآنها 
 ل(وعیا سره و را به ) سیاد ودربیرون انبزرگش خطاب میکن درخانه زن را بنام فرزند نام زن او را بداند. معموال  حتی 
سلب  او وحق بیرون رفتن را از ی بنام حرم سرا محصورمیدارندامیسازند. ازاینجاست که زن را درمحدوده  مسما

 کنند.  مدزادانه رفت وآآ میکنند. فقط زنان محل ومهمانان اناث میتوانند درحرم سرا
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های دمهمانان ورفت وآم محض برای و قرار داشته دروازه خروجی محدوده رهایشی  درجوار سراچه محلیست که معموال  
 عموحتی و برادر، مادر، پدراز یک خانواده اعم های دینه ها اختصاص دارد. درافغانستان هنوزهم فامیل رروزمره م
فامیل وهر باهم زندگی میکنند یکجا، شده است بادکه بشکل قلعه آ ین قدیم درهمان محصوره اجدادا برطبق سنهوعموزاده 

حمام وغیره بطورمشترک مورد  لی،یوخ، صحن حطبائل ازقبیل موس رئاختصاص داده وسا برای خودرا دواتاق  یک ویا
م الزحتی  وجود دارد که محدودیت های  بعضا   مردان وجوانان فامیل درحرمسرا مدرفت وآدر  د. بنا  ناستفاده قرارمیگیر

 زمرۀمحل بود وباش رو سراچه اکثرا  . کند مدبه داخل حرم سرا رفت و آ دیده نمی شود هرمرد فامیل هرلحظه که بخواهد
ه ب نیزدرسراچه به سر میبرند. ازاینجاست که سراچه تدریجا   بسیارمواقع آنها شب را مردان و بخصوص جوانان بوده و

 خانواده شخص رئیس وریش سفید سرا را به خود میگیرد. معموال   مردان مبدل شده وگاهی هم حیثیت عشرت "خلوتگاه"
ه کیب را رعایت میدارند، ولی هنگامهای ادوراومنتراعضای خانواده درحضوصاحب انضباط بوده وسائ وقار با متدین و

 برود، آن وقت سراچه برای جوانان خانواده با درسراچه حضورنداشته باشد وشب ها برای استراحت به حرمسرا او
 گردد. میزاد وسرم گرم کننده تبدیل مهمانان دلخواه شان به یک محیط آ

 
 یک برای خودوموجب می شود که هر افاده می کند ازن ر سراچه وحرم سرا درحقیقت جداشدن محیط زیست مرد و

زندگی عنعنوی که از  این طور .گرددمی زیرلحاف محدود در قرابت بین زن وشوهرحتی  ،دجهان دیگری داشته باش
نظام  و زن را می بندد  تبارز راه ،افغانستان هنوزهم رایج است ءعام دراطراف و قرا بشکل نسبتا   بدینسو سالها

تا  ،قرارمی دهدرا با زن تحت تأثیر ارد. این کارنزدیکی وعالیق جنسی وغریزه ای مردپابرجا نگه مید مردساالری را
عالیق هم جنس گرایانه بین مردان  که مرد از زن فاصله می گیرد و میالن به هم جنس بازی پیدا میکند. درکشورمای حد

 مورد ندارد.  داستان های فراوان است که بحث آن دراینجا پراز
 

 کهاز زبان خودش  حرم سرابه ن خان را برنامه رفتن امیرعبدالرحم بود، اگر چسپی نخواهددل ارتباط خالی از دراین
باعیال واطفال خود درحرم  شب ها را عموما   ،پسرهای من که تمام روز زحمت می کشند: »نقل نمایمآمده درتاج التواریخ 

ول ولی هرچه بیشترمشغ می رفتم، هرهفته دومرتبه به حرم سرای خود بسر می برند. دراوایل سلطنت خودم تقریبا   سرا
غال دومرتبه شد، ولی حاال این قدراشت چنانکه ماه یک مرتبه یا حرم سرا رفتنم کمترشد،کارها وامورات سلطنتی شدم، رسم 

هم درهمان اطاق های که مشغول  دارم که فقط سال دو یا سه مرتبه از عیال واطفال خود دیدن مینمایم، سایراوقات سال
 یند. خداوند)ج(مرتبه چند ساعتی به مالقات من می آدرسال ده یا دوازده میبرم وعیال های من روز بسر  کار هستم، شب و

نه آنکه اوقات خود را  ،مرا به جهت خدمت خودش خلق فرموده است تا از ملت که به من سپرده است، حراست نمایم
 تاج التواریخ، چاپ : خذباشم. )مأ دمت اوصرف عیش وعشرت نمایم. بزرگترین سعادت من اینست که  همیشه مشغول خ

 (363، صفحه در پشاور 2335 جدید
نواده به ماهیت علمی خا می جوانان می گردد واین حالت بستگیفرهنگی وتعلی ناگفته نماندکه دربعضی موارد سراچه مهد

های  ناز همین محل کسب کرده اند وازمهماکه پسرانشان سواد، دانش وعلم را  . خانواده های بوده اندداردوبزرگان آن 
 نش استفاده های شایان برده اند. فرهنگ ودا با
 

وت شکل، بازهم عین نتیجه البته با تفا محروم اند، که از داشتن سراچه وحرم سرا فقیر درمورد خانواده های متوسط و
محل  غت کاربخصوص درایام زمستان درمساجدافر از بعد ید به این معنی که: مردان این خانواده ها اکثرا  بدست می آ

مردان محل باهم به  دیگر و اند راه رسیده ازکه  یمسافران اجتماع میکنند وبا درآنجا مازناز بعد  جهت ادای نماز رفته و
محل عبادت، به برعالوۀ  مساجد دراینجا .ندرو قصه وصحبت می پردازند و فقط برای خواب واستراحت به خانه می

ربه ی دیگری ازمردم که نزدیکتدمرکز کسب اطالعات وحل مشکالت تبدیل می شود. تعدا محل تبادل افکارمردم و
شب را در  خان صاحبان می روند و یا به عبارت دیگر عیانی ها واعیانی محل باشند، شام ها به سراچه اخانواده های 

اشتراک میدارند. در این حالت بازهم ، که مقام اجتماعی شان اجازه دهد آنجا خورده درمجلس آنها، تا دسترخوان آنها غذا
دارد که  ده، زن برای خود ومرد برای خود جهانی دیگرمان زن از هم مجزا و دیده می شود که محیط معاشرت مرد

 مردساالری میباشد.  ای بنیه حکامآن بازهم تضعیف نهاد فامیلی بسود است نتیجۀ
 

 اارتباط ب مصروفیت زنان دراکنون نگاهی به درون حرم سرا می اندازیم که زنان در آن محیط بسته چه فضای دارند: 
این فرق درمحیط مردانه آنکه با عیانی وخان بودن آنها فرق می کند. اخصوص درجه موقف اجتماعی مردان خانواده به 
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زنان خانواده با محیط  تفاوت ها چندان محسوس نمیگردد، زیرا همچو حرم سرایابد، ولی درداخل ی تبارز م تردزیا
ه با دیگران هم ،خانه دزنان ارش ها وکالنوجود ندارد. به استثنای مادردلیل برای  بزرگمنشی  و بیرون کمترتماس دارند

خانواده فعال اند. چون اغلب  اداره زن ارشد و تحت نظر یک نوع تقسیم کار یومیه با داشتن خدمه وغیره درامور وجود
 آنهم عی خوراک روزمره را تهیه میدارندبصورت مشترک وجم لذا، زندگی می کنند خانواده ها به این شکل باهم یکجا

فرستاده می شود وقسمت دیگر در داخل حرم سرا به مصرف طوریکه یک قسمت غذا دروقت چاشت وشب به سراچه 
امورمنزل بین زنان حرم تقسیم می گردد وهرکس  رئروزمره وهمچنان سا می رسد. دراغلب خانواده ها کارپخت وپز
 لباس گاهی مشترک وگاهی هریک برای خود لباس میدوزد. تربیه اطفال و مسئول کار خود می باشد. در دوخت و دوز

دراین کار با یکدیگرهمکاری می  ولی اکثرا   ،آنکه درقدم اول وظیفه مستقیم مادران استبا خوردساالن  رسیده گی به
 پانها وبرصاحب صالحیت اند. رسیدگی به مهما همه زنان یکسان برای آنها نمایند. درتربیه اوالد ودادن هدایت ودستور

مناسبت تولد اطفال نوزاد وغیره همه به ونیازها، مراسم مختلف ذرزیرنام نامزدی، عروسی، ن شیکردن محافل خو
سرود می پردازند. البته  و دربین خود گاه گاهی به ساز اند که زنان محل واقوام دورهم جمع می شوند و یموارد

دارند. همچنان هنگام وفات یکی از اعضای  هنری وتجربه زیادتر موارد استعداد درهرمحل زنانی اند که در همچو
خانواده درجوارقلعه خود دارای باغ بوده  از مردان است. بعضا  وا تررنجپ زنان بسیار رمجمعداری دعزامراتب  ،خانواده

 .شده باشد، همه به باغ رفته به میله بپردازد "وغرقبه اصطالح "د درصورتکه آنروز باغ برای آنها زنان حق دارن و
 

 ررا د وزرعیت عادی محل محسوب می شوند، ر جزء و توانائی اقتصادی برخوردارنیستند ازهمچوکه ان دیگرنزالبته 
وقه بیرون می شوند. این آذ ب ویاته وگاهی هم از منزل برای آوردن آایع دستی پرداخنیزبه تولید صن ل ومنز امور

قلعه  اقلعه به خانه ی یاپوشیدن یک چادربزرگ از یک خانه  ومیتوانند با ارخانه نیستندصح کتگوری زنان چندان درقید
تماس  ستند وا ازهم جدا زنان ومردان کامال   ر این طبقه نیزمحیطمد کنند. ولی به هرحال دآدیگر بدون مشکل رفت و

 زنان خود وب دیده نمی شود. مردانی را که باعادی وحتی هم کالم شدن زنان ومردان برای زن وهم برای مرد به نظرخ
رسان وخیر مدبروقار،  برعکس زنان با را به صبغه تحقیر"زنچو" می نامند و درمحیط مردانه آنها ،بیشترمحشورباشند

ایشان احترام می گذازند. درتاریخ کشورنام بعضی از این  "شیرزن" یاد می کنند ومردها با یا "مردانه صفت"را بنام زن 
 ازآنها یاد خواهیم کرد. یافته که البته درجای دیگر "شیرزنان" تذکر

 
ادی، ودرهرمحل نظربه ساختمان اقتصشترمربوط به مردساالری دردهات وقراء افغانستان بوده یب ناگفته نماند که شرح باال

 اجتماعی وفرهنگی محل وقرب آن به شهرها ازهم متفاوت است. این خصوصیات راحتی میتوان درشهرها
که ازدهات  بین خانواده وفامیل های ارزشهای شهری مدغم شده هنوزهم دید، مخصوصا   حدی با تا و نیزبطورمالیمتر

 را حفظ کرده اند. خالصه جامعۀ ی خودئزندگی روستا ای ی همان شیوهتاحد نیز در شهر ،به شهرها اقامت گزین شده اند
 دکمترین تحول را به خوقرون متمادی است که  و اعصارطی تکامل یافته  افغانستان به این شکل یک پدیدۀ مردساالر
 برجاست. تا هنوزهم پا به حیث یک ساختمان اجتماعی مسلط گرفته و
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