
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

  
  

  4132نوامبر  31 داکتر سیدعبدهللا کاظم

 

 موقف زن افغان در جامعۀ "مرد ساالر" کشور
 )قسمت دوم(

 
 

 زن وسیلۀ استحکام قدرت سیاسی ومصلحت های قومی :
مردساالرافغانستان همانا مبدل شدن زن به حیث متاع قابل تبادله درمعادلۀ قدرت سیاسی یکی دیگرازخصوصیات جامعه 

ونیز وسیلۀ رسیدن به مصلحت های قومی و رفع اختالفات بین اقوام ومنازعات افراد ستیزه جو وقدرت طلب است. این 
رانی و بعداً ساللۀ محمدزائی تاسالهای وسیله اگرچه درکشورما سابقۀ دیرینه تاریخی دارد، ولی با رویکار آمدن حکومت د

 دهه دوم قرن بیستم بیش از پیش مورداستفاده قرار گرفت.
 

توسط یک جرگه بزرگ متشکل از سران قبایل پشتون آغازگردید که احمد خان ابدالی )بعداً  3121سلطنت درانی درسال
گوار که در واقع مؤسس افغانستان امروزمحسوب ملقب به احمدشاه بابای درانی( را به پادشاهی برگزید. این شخصیت بزر

سال سلطنت خود موفق به تشکیل امپراتورعظیمی گردید که حدود آن ازمشهد تا کشمیر و دهلی و  42می شود، درمدت 
از آمودریا  تا بحیره عرب گسترش داشت. بسیاری از محققان ماهیت اداری امپراطوری درانی را یک "کانفدراسیون 

می دانند که قلمروهای مجاور را فتح و به خود مدغم ساخت. دراین نظام بین قبایل و دولت با فقدان اعتماد  قبایل پشتون"
به یکدیگر، یک نوع پیوند متقابل وباهم وابسته وجود داشت که یکدیگر را حمایت می کردند. رهبران قبایلی براساس 

 میان رؤسای قبایل تقسیم می گردید. مالکیت شان بر زمین احزار موقف میکردند ومقامهای دولتی 
 

افغانستان از رقابت های قبیلوی به نفع استحکام قدرت خود  31و31شاهان سالله درانی وبعداً محمدزائی درطول قرن 
استفاده کردند، طوریکه با ایجاد نفاق وبرخورد ازیک طرف تالش میکردند ازقوت رقبای خود بکاهند و ازطرف دیگر 

قبایل پیمان دوستی ومؤدت می بستنند تا آنها را درکنارخود داشته  و از قدرت شان دربرابرمخالفان بعضاً با رؤسای 
استفاده نمایند. گروگان نگهداشتن اعضای خانواده های قبایل نیرومند به اشکال وعناوین مختلف و بعضاً اعدام مخالفان 

ی بود. همچنان خوانین و رؤسای قبایل نیز برای وغیره همه جزء همین سیاست "داد وگرفت" درمعامالت قدرت سیاس
 احراز مقامها ومنافع اقتصادی وپرستیژاجتماعی خویش با دولتمردان وشاهان به عین شکل عمل می کردند.

 
یکی از عمده ترین اشکال این معامالت، همانا ازدواج های متعدد شاهان و رؤسای قبایل با یکدیگربود تا بدانوسیله به 
جلب حمایت، رفع منازعات، استحکام قدرت، وکسب رسوخ ومنزلت دست یابند. این کار با آنکه درمدت کوتاه نتایج 

وشقاق بیشمارمیگردید. حتی یکی ازعوامل عمده سقوط سلطنت مطلوب را بار می آورد، ولی در مدت طویل موجب نفاق 
دودمان سدوزائی همین موضوع بود که ادامه آن افغانستان را برای دوقرن دچارخانه جنگی ها وبرادرکشی های فراوان 

 ساخت. 
 

یگی خان )مسما احمدشاه بابا چهاربار ازدواج کرد که سه ازدواج اخیر او بیشترماهیت سیاسی داشت: ازدواج بادختر ب
ازسرکردگان بارسوخ قوم پوپلزائی( که موصوف با این قرابت خدمات بزرگی برای  -به وزیرشاه ولی خان بامیزائی

استحکام دولت درانی در زمان احمدشاه بابا انجام داد. ازدواج دوم بعد از فتح نهائی دهلی با دخترمحمد شاه ازخانواده 
ن دخترعالمگیرثانی را نیزبرای تیمورشاه پسرخود که درآن وقت ده سال داشت، شاهان بابری هند بود که درعین زما

 عقد کرد و ازدواج سوم با دخترکاکای نصیرخان بلوچ  بازهم روی یک مصلحت سیاسی صورت گرفت.
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این میالن که سرآغاز ازدواج های سیاسی ومصلحتی بشمارمیرود، درزمان سلطنت اعلیحضرت تیمورشاه به اوج خود 
ائی خاندان سدوز»ید، چنانچه استادعزیزالدین فوفلزائی نویسنده کتاب "تیمورشاه درانی" دراین مورد می نویسد: رس

وعموم سرداران درانی با مردمان کم حیثیت وکم شهرت هرگز وصلت نمی کردند وسالطین گذشته افغان که به وابستگی 
تمایل داشتند، مفهوم می گردد که تیمورشاه به همین منظور اقوام وگروگان گرفتن ازمقتدران به جهت حفظ امنیت عامه 

از سران متنفذ وملوک الطوایف مقتدرهرقوم یک یک و دو دو زن گرفته و از همین نگاه تعداد مجموعی اهالی حرم 
 «. نفر رسیده بود 111محترم درباال حصار کابل به 

مورشاه این بود که یک تعداد آنها با انتخاب اعلیحضرت حقیقت کثرت ازدواج تی»موصوف در این ارتباط عالوه می کند: 
احمد شاه درانی، به جهت استحکام محبت با سران هرقبیله صورت گرفته بود وجمعیت دیگربه حسب پسند خود 
اعلیحضرت تیمورشاه، از بزرگ زاده گان افغان به حباله نکاح او درآمده بودند. عده ای زیادی دیگر دراثرمعرفی و 

سران قبایل که درقدیم عادت بود، رجال متنفذ به واسطه خویشی رشته های تقرب به دودمان شاهی می بستند و  پیشنهاد
خواه از روی احترام وخواه از روی اعزاز بدین امر اقدام می کردند، دختران زیبا روی  ونیکوخوی خود را در میان 

اقی ازدواج شاهنشاه از این قرار بود که وقتی موکب شاهنشاه محفه نشانده و به دولتسرای شاهنشاه.. میرسانیدند..... وب
از راه و یا شهری عبورمیکردند، والیان وصوبه داران و عمده خوانین و رؤسای محل بنابر ازدیاد احترام به حصول 

 هم از افتخار دودمان خویش، یکی از صبیات محترمات خودشان را به جهت ازدواج پیشنهاد می کردند و شاهنشاه افغان
روی افتخارافغانی وهم به جهت دستگیری از احوال خلق هللا که باید به واسطه خویشاوندی روابط یگانگی امیربا هرطایفه 

)وکیلی فوفلزائی، عزیزالدین: تیمورشاه درانی، طبع دوم ، کابل،  «و سردارهرقبیله داشته باشد، مانع این امر نمی شد
  (.13و 11صفحه  ،3122

دخترگردید که همین تعدد پسران بعداً  31پسر و 12تیمورشاه از زنان رسمی خود از اقوام مختلف صاحب  بااین ترتیب
 موجبات سقوط سلطنت این خاندان را فراهم کرد. 

 
سردارپاینده خان رئیس قوم محمدزائی عین روش تیمورشاه را درپیش گرفت و وفرت فرزندانش از بطن مادران منسوب 

رد سر بزرگ را در تاریخ افغانستان ایجاد کرد. البته بعداً یکی از پسران او یعنی امیردوست محمد به قبایل مختلف، د
زن ازاقوام مختلف و با انگیزه های  31خان پادشاه افغانستان بازهم درهمین راه طی طریق کرد. موصوف رسما با 

ا می توان از نزدیکی با سران قومی تا دریافت متفاوت ازدواج کرد که به عقیده بعضی مورخین انگیزه این ازدواج ها ر
د دراین مورد دیده شود: موهن پول وجواهرات بیوه های شاهان پیشین و برادران متوفی خالصه کرد. )برای شرح مزی

 ( 411-414صفحه الل : زندگی امیر دوست محمد خان ـ امیر کابل، مترجم : داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان، جلد اول ،
 

وه درزمان سلطنت امیرعبدالرحمن خان وبه خصوص پسرش امیرحبیب هللا خان نیزبه نحوی دیگرادامه پیدا کرد، این شی
چون تخت »چنانکه امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ دراین مورد شرح مبسوطی دارد که درآغاز آن می نویسد: 

ی از خانواده های خیلی معتنای این مملکت سلطنت بطور واقعی درتسلط رؤسای ملت می باشد، من سعی نمودم  بعض
را با پسربزرگ خود بستگی داده ودخترهای بعضی اشخاص بزرگ ملت را به جهت او تزویج نموده ام  و پسرهای او 

امیردرادامه به ذکرمفصل خانواده های «. را هم با دخترهای دیگر که عمرشان مناسب یکدیگراست، نامزاد کرده ام...
د خود می پردازد که هر یک را از خانواده های با نفوذ و ازبین اقوام مختلف کشوربه تزویج پسرخود هفت عیال ولیعه
 ( 412و  412)تاج التواریخ،... صفحه درآورده است. 

 
سرآغازی یک عده رواج  31و31بهرحال تعدد زوجات بشکل که فوقاً بیان شد، بین امراء و خوانین افغانستان طی قرن 

مردم گردید که به تقلید از طبقات پیشتاز آن وقت تالش کردند تا برای جلوه دادن منزلت ومقام اجتماعی  ها دربین سائر
خویش بیش از چهار زن نکاحی که جوازشرعی دردین اسالم ندارد، درحرم خود داشته باشند وآنها  را بنامهای )صورتی 

ین کار مجاز نیست. در مثالهای واقعی که ذکرهریک در یاسیرتی( و)کنیز( وغیره مسما سازند که البته از نظرشرعیت ا
این مختصرنمی گنجد، دیده می شود که این نوع ازدواج ها موقف زن را بطورعموم بیشتربه یک متاع قابل معامله 
نزدیک می سازد تا به یک انسان دارای حقوق مساوی بامرد. در ارتباط با علل وانگیزه های این نوع ازدواج های 

 دان واشخاص بزرگ می توان حاالت ذیل را از هم تفکیک کرد: دولتمر
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 3 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 

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

 

گرفتن زن از طرف نیروی غالب درجنگ که بعضاً به رضا و گاهی به اجبار به قسم )غنیمت جنگی( صورت می  – 3
 گیرد ) مثالً فتوای امیرعبدالرحمن خان درمورد زنان هزاره(،

 دادن زن از طرف نیروی مغلوب برای نیروی غالب به غرض مصالحه ونشانه اطاعت، – 4
 بهره برداری رؤسای قبایل از قدرت دربار به وسیله پیشکش کردن دختران به حکمروایان، – 1
 وصلت حکمروایان با خوانین به منظورجلب حمایت ونزدیکی به دربار،  – 2
 استفاده از زن به عنوان رشوت و وسیلۀ نجات از مشکل ، – 2
دادن یک یا چند دختردر بدل قتل یک مرد خانواده ویا قبیله دیگر که در عرف پشتونوالی آنرا بنام "َبد" یاد کرده و  – 2

 بدینوسیله در برابر ادامه تخاصم به اصطالح "سنگ" مانده میشود.
 
ج نامطلوب و زجردهنده برای آن عده زنان بیچاره که از خود اراده ندارند و مثل برده ازاین نوع ازدواج ها اکثراً نتای 

فقط تابع دستور و معامله اولیای خود می باشند، بارمی آید که حیات آنها را تا اخیرزندگی دست خوش حوادث و درد و 
به مقام زن به شمار میرود، این زن ها  اندوه می سازد. گذشته از اینکه همچو معامالت با زنها یک تحقیر و توهین جدی

در حرم بزرگان که در آن زنان متعدد مربوط یک شخص وجود دارند، به سر درگمی وعدم شناخت با اشخاص و محیط 
مواجه گردیده وعنان زندگی را از کف می دهند ونمیدانند زندگی شان به کدام سمت کشانیده می شود. آنها اختیار خود 

نوش روزمره از دست می دهند وتابع دستور چند زن سابقه دار ویک یا دومرد معروف )به خواجۀ را حتی درخورد و
حرم سرا( ویا هرعنوان دیگرمی گردند. آنها دراین محیط  نا آشنا فاقد حامی وپشتوانه بوده  و نمیتواند به کسی اعتماد و 

. شاید درهمچو حرم سراهای شاهانه لباس و غذا فراوان اتکا کنند ویا اقالً درد ویا راز خود را با کسی درمیان بگذارند
باشد، ولی ذوق برای انتخاب لباس و اشتها برای خوراک وجود ندارد. خالصه این حرم های پررزق وبرق وپردبدبه 
برای همچو زنان جوان ونو وارد بخصوص که از یک خاندان کمتراشرافی ویا با یک موقف ضعیف داخل حرم شده 

ت یک زندان طالئی را دارد. آنها به مشکل می توانند با فامیل خود دیدار کنند، درحقیقت با این گونه وصلت باشند، حیثی
 ها رابطه دختربا فامیلش قطع می شود که این دردناکترین حالت برای یک دخترجوان بوده است. 

 
شرعی که از نظردینی جائز است، اما نقطه جالب اینست که در جامعه مردساالرافغانستان طالق ولو به دالیل منطقی و

از لحاظ عنعنه نه تنها چندان معمول نیست، بلکه برای مرد یک نوع تحقیر و )بی غیرتی( حساب می شود: روان کردن 
زن به خانه پدری اش هم برای شوهر وهم برای خانوادۀ زن بخصوص برای پدر و برادرانش هتک حرمت ومایۀ خجلت 

ساس زن بیچاره هیچ راهی جزسوختن وساختن ندارد وهیچ گاه نمی تواند از شعله نرم سوزاین بشمار می رود. به این ا
آتش، خود را به امان دارد و هم هیچ مرجعی نیست که به داد او برسد. او حق ندارد تقاضای طالق کند و نمیتواند از 

ر دست به انتحار بزند. متأسفانه این حالت خانه فرار نماید؛ بعضاً ناچار می شود برای رهائی از این شرایط مصیبت با
نه تنها درگذشته کم وبیش معمول بود، بلکه همین حال با وجود همه تالش ها جهت احیای حقوق زنان در افغانستان، 

 روزبه روز به تعداد زنان ودختران جوان که دست به خودکشی وخودسوزی می زنند، افزوده می شود. 
 

 الر:"پشتونوالی" وجامعۀ مردسا
عرف وعادات و رواج های دیرینه بین همه اقوام افغانستان از سالها بدینسو وجود داشته ومردم به آن پابند بوده اند.  دوام 
این رواج ها مربوط به اندازۀ محصوربودن فرهنگی محل است که نظر به شرایط طبیعی از تماس منظم با سائرفرهنگ 

حول پذیرگردیده است. معموالً مردمانیکه درمحالت کوه بند و دره های محصور و ها ویا رواج ها بدورمانده وبناً کمترت
فاقد مجرای عبور زندگی داشته اند، رسوم و رواج های دیرینه خود را حفظ کرده اند وبا آن تاحد تقدس پابند مانده اند. 

تصادی و از طرف عالوتاً یکی از مشخصات عمده محالت محصور یا بسته از یک طرف موضوع خودکفائی اق
دیگرموجودیت یک نظم اداری داخلی است که مناسبات افراد محل را بین خودشان وهم با محالت همجوار آنها تنظیم می 
کند. در بین اقوام پشتون که بیشتر درامتداد ساحات شرقی وجنوبی افغانستان و اغلب درمحالت صعب العبور و دره های 

رواج های دیرینه تدریجاً بشکل یک مقرره ویا قانون )غیرمکتوب( درآمده است  پرپیچ بسر می برند، عرف وعادات و
که از نظرضمانت اجرائیوی مثل قانون برای همه افراد شامل آن قوم قابل قبول واجرا می باشد. این "عرف" را بطورکل 

 ص منحصربه اقوام مشخص بودهبنام "پشتونوالی" یاد میکنند که البته در عمومیات بین همه اقوام پشتون ودرحاالت خا
ودرجزئیات از یک قوم تا قوم دیگرازهم تفاوت دارد. ساحه تطبیق واجرای این نوع عرف ها را محدوده قومی تشکیل 

 می دهد ونظام "مردساالری و پدرشاهی" اساس آنرا می سازد. 
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ک است که همه خود را درخوشی مقصد از"قوموالی" همچنان همانا مجموعه افراد یک ویا چند قبیله از یک جد مشتر
وغم و دردفاع از منافع جمعی شریک دانسته ومعموالً زیرادارۀ یک رئیس "مشر" و تدویر "جرگه" زندگی می کنند. 
جرگه متشکل از موسفیدان، خوانین وشخصیت های با نفوذ دینی آنها است که درحقیقت مرجع حل وفصل منازعات، 

سوب می شود. هرگاه جرگه نتواند در داخل به فیصله برسد، جرگه منحل شده وجرگه تعین دستورالعمل ها وتطبیق آن مح
جدید جای آنرا می گیرد. جرگه حق ندارد ازاصول "پشتونوالی" در فیصله های خود عدول نماید. از بین جوانان قوم 

گه را در موارد خاص به یک عده نیز به حیث قوای انتظامی وامنیتی بنام "اربکی" تعین می شوند تا فیصله های جر
 منصۀ اجرا گذارند و نیزدر مواقع ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع ازمنافع جمعی قوم آماده خدمت باشند. 

 
با تشکیل وگسترش امپراطوری درانی که دراستحکام آن نقش اقوام پشتون افغانستان بیشتراز دیگران بود و از نظراداره 

داشت تا یک نظام سلطنتی مرکزی، پشتونوالی نیز توأم با قدرت قبایل واقوام پشتون  به یک "کانفدراسیون قبایل" شباهت
موقف قوی تر پیدا کرد و درحقیقت پایه های اساسی سلطنت درانی را  تشکیل داد. ازاینجاست که منافع  قبایلی درمنافع 

عت زیربنای اساسی حقوقی جامعه کلی سلطنت و برعکس آن متجلی شد. با آنکه درآن زمان دساتیراسالمی واصول شری
افغانی را می ساخت، ولی دیده می شود که بعضاً منافع قبایلی وسران مربوطه درموارد خاص فراتر از دساتیرشرعی 
رفته وبا اغماض ازاصول شرعی به عرف پشتونوالی اهمیت بیشترداده شده است، چنانچه احمد شاه بابا در چند مورد 

التی دستور دهد که نفع خوانین و رؤسای قبایل درآن مضمر بوده است. هنگامیکه احمدشاه مجبور گردید به اجرای حا
ق( وتیمورشاه را به ولیعهدی خود برگزید، وصیت نامۀ عنوان 3312بابا درآخرین سفرخود ازمشهد به هرات برگشت )

 همیت است: او در یازده فقره نوشت که از آن جمله دو فقره ای اخیرآن به ارتباط زنان قابل ا
 

یعنی دودمانها همیشه محافظ « زن بیوه را باید ورثه میت نکاح کند ونه بیگانه»موصوف درفقره دهم توصیه کرد که: 
ن طالق داد»ننگ وناموس وحامی سیاست  فردی و اجتماعی خود باشند و درفقره یازده هم به تیمورشاه گوشزد کرد که: 

ها زن را طالق دهند، زیرا طالق دادن زن به بی ننگی وبی حیثیتی وپستی همت زن را امر قبیح بشمار و مگذارکه افغان
 ( 24صفحه وکیلی فوفلزائی : تیمورشاه درانی...، «)خاندان شوهرتمام میشود.

عالوتاً برطبق دستوراحمدشاه بابا زن از حقوق میراث محروم می گردد، در حالیکه هرسه مورد فوق با شرعیت اسالم 
سازگارنیست، زیرا زن بیوه در مورد ازدواج مجدد خود آزاد است، مرد حق دارد زن خود را طالق دهد )به حیث یک 

ازه نصف مرد است. دلیل این اوامراحمدشاهی را می توان جواز نه چندان مطلوب( و زن دراسالم مستحق میراث به اند
در فشار وارده ناشی از منافع  قبایلی متکی براصول پشتونوالی دانست، درغیرآن احمدشاه بابا یکی از شخصیت های 

 بسیاردیندار و بادیانت بود که از این ناحیه درتاریخ شهرت به سزا دارد. 
 

حقیقتاً نظرانداخته شود، واضح می گردد که اغلب ارزش های آن با ارزش های اگربه محتوای کلی اصول پشتونوالی 
کلی جامعه افغانی و اقوام مختلف کشورشباهت وهمگونی دارد، البته  با این تفاوت که در پشتونوالی همه ای این ارزش 

مؤیده وجزا پنداشته  ها بشکل یک مقرره مورد اجرا قرار می گیرد که نفیه وعدم اطاعت آن درمحل مربوطه، موجب
شده، ولی در محالت وبین اقوام دیگر افغانستان این ارزش ها بیشترماهیت ارزش های اخالقی وبدون مؤیده را دارند. 
ارزش ها واصول کلی پشتونوالی را قدرت هللا حداد ـ یک نویسنده افغان دریک رساله ای بنام )دی ملی تاریخ فلسفه 

 اده که ازجمله چند موضوع آن شامل حال زنان می گردد: اوپشتونوالی( بطورمختصرشرح د
پادشاه شد، تمامی اصول دولتی او برپشتونوالی استواربود...   3121اعلیحضرت احمدشاه بابا در سال »حداد می نویسد: 

ه: لبطورمثال قطع یک عضو وجود انسان منع شد و ندادن میراث به زن که برای آن دالیل مختلف گفته شده است ازجم
برای کسب میراث هرکس می خواهد با دختریک شخص ثروتمند ازدواج کند وبا دخترشخص غریب نمی خواهد عروسی 
کند. دخترمیتواند از حاصل دارائی پدرهرسال حق بگیرد وهرگاه خواهر و دخترنادارباشد، اعاشه آنها بدوش برادران و 

را ندارند، در صورتیکه شوهر داشته باشند. با فوت پدر،  دیگراقارب حتمی است، اما آنهاحق فروش تصرف دارائی پدر
دامادها درآن صورت خانم های خود را مجبورمی سازند که میراث بگیرند، بناً ارزش های خانواده گی زیرپا میشوند و 

دی حداد، قدرت هللا: « )نفاق و پراگندگی شروع می شود، محیط گرم خانواده گی سرد می شود. ونیستی رومی آورد.
 (12-14صفحه،  3114ملی تاریخ فلسفه او پشتونوالی، ویرجینیا 

راجع به عمق منطقی استدالل فوق الذکر که خواسته ازمحروم ساختن زن از حقوق میراث دفاع کند، سخن نمی گویم،  
حق ولی خاطرنشان می سازم که دلیل عمده این محرومیت درآن وقت در دو موضوع خالصه می شود: یکی قایل شدن 
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میراث برای زن به قدرت مالی مرد درخانواده ضرر رسانیده و موجب میشد که دارائی پدری ازدست پسرکه نشانه ای 
بقای نسل بود، از طریق "خویشی" یعنی ازدواج بدست دیگران برسد وطی یکی دو نسل دارائی خانواده که تمرکزآن 

وم می شد، تقلیل یابد ومنزلت اجتماعی آن نزول کند و بدست مرد خانواده موجب خان بودن وسرکردگی آنها دربین ق
دیگر اینکه دراجتماع مردساالرآنوقت این تشویش بسیارجدی بود که مبادا زن با داشتن مال و زمین یک نوع استقالل 

 عمل پیدا کند وازآن طریق بتواند به خصلت حکمروائی مرد صدمه برساند.
 

مطابقت با شریعت  بطور عموم در کشور  در عبدالرحمن خان یک سیستم واحد حقوقی راامیر قابل ذکر است، هنگامیکه 
اهمیت پشتونوالی در موضوعات حقوقی در حاشیه  ضی رسمی بود،ن تفسیر شریعت در انحصار قاآنافذ ساخت که در 

بر محروم ساختن  یکی از عمده ترین مسایل در مورد زنان همانا عرف جاری از زمان احمد شاه کبیر مبنی. رفت 
 خت.نرا به استناد اصول شرعی ملغی ساآزادی ازدواج زن بیوه بود که امیرآدختران از حق میراث و سلب 

 
از آنجائیکه امیر عبدالرحمن خان به منظور استحکام دولت مرکزی سعی داشت تا پایه های فئودالی را درکشور سست 

رانی را که شامل قواعد پشتونوالی شده و بر اقتدار روسای قبایل دف کند و قدرت امرای محلی را تضعیف نماید، لذا عر
زادی ازدواج )درصورت بیوه آمی افزود، به استناد احکام شرعی منسوخ کرد و حکم نمود که هر زن حق میراث و 

نها ملک زن نه ت به موجب قانون قدیم افغانستان،» :تصریح میکندبودن( را دارا میباشد. امیر در تاج التواریخ در زمینه 
شوهر خود بوده است، بلکه ملک تمام خانواده شوهرش از قبیل برادرها و اقوام دیگر بوده است. لهذا اگر شوهر مشارالیه 

 نکه اینآحال ...فوت میشد، یک نفر از اقوام شوهرش حق داشت که اگر زن هم راضی نباشد، او را به زوجیت بگیرد. 
زاد آهمین که شوهر فوت شد ، زن  ست کهر است. قانونی که خودم اجرا نمودم این اقاعده بکلی مخالف احکام پیغمب

 ( 342صفحه  تاج التواریخ...،است و نمیتوان او را مجبور کرد کسی را برخالف میل خود به شوهری اختیار نماید." )

 
ف مادر عقد شده باشد، نیز برخالتوسط فشار پدر و  امیر عبدالرحمن خان در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ

عرف معمول امر صادر کرد که : "به موجب قانونی مروجه من، دختری که به حد بلوغ نرسیده باشد و پدر و مادر او 
را به نکاح کسی درآورده باشند، پس از اینکه به حد بلوغ رسید، فاعل مختار است که این نکاح را قبول یا رد نماید و 

د از قبول عقد، اگرشوهرش به او تعدی یا بد رفتاری نماید و متحمل مخارج او نشود، مشارالیه میتواند عال وه بر این بع

 ( 342صفحه  تاج التواریخ..،به محکمه عارض شود که شوهر من یا نفقه و کسوه مرا بدهد یا مرا طالق بدهد." )

 
ا این موضوع بر طبق توان شخص محدود گردد. در مورد مهر و طویانه امیر نیز عرف قدیمه را شکست و دستور داد ت

او دراین مورد می نویسد: " رسم بعضی از خانواده ها ی بزرگ این بود که دامادهای خود را وامیداشتند برانیکه قباله 
زنهای خود را برخالف میل شان انقدر بسیار قرار دهند که اگر تمام خانواده او متفق مشدند به او کمک ]َمهر[ های 
این قانون را محدود نمودم و قرار دادم که شاهزادگان ....من ادند، باز هم ممکن نبود که قباله مذکور را بتوانند ادا نمایند مید

خانواده سلطنتی از یک هزار الی سه هزار قباله بکنند و سائرمردم از سیصد الی نهصد روپیه ، البته اگر قوه داشته باشند 
از این مبلغ به زنهای خود بدهند، فاعل مختارند که به موجب میل خود رفتارنمایند. " و به طیب خاطربخواهند بیشتر 

 ( 343صفحه  تاج التواریخ...،)

 
جای شک نیست که در اصول پشتونوالی زن مقام ارجمند دارد واحترام به زن یک جزء عمده پشتونوالی حساب میشود 

اغیار، موقف زن را از منتهای احترام به حالتی می رساند که اما تبدل شدن زن به ناموس ودورنگهداشتن او ازچشم 
موجب محصورشدن او برای عمردر یک محوطه می گردد، مثل شی قیمتی که باید در یک صندوق آهنین قفل شود. با 
وجود این احترام که به ضرر تبارز شخصیت زن تمام شده است، دیده می شود که دراصول پشتونوالی زن مثل مال، 

، وغیره به حیث "ننواتی" جهت عفو گناه ویا تقصیریک مرد خانواده بطرف مقابل داده میشود. همچنان هرگاه به زمین
یک شخص یا خانواده ضررمادی برسد، پشتونوالی برای جبران این خسارت موضوع "َبدل" را مطرح می سازد واگر 

از طریق ازدواج یک یا چندین تن از دختران  این ضرر شامل قتل باشد، درآنصورت فامیل قاتل برای فامیل مقتول
 خانواده را برای رفع نزاع پیشکش میکند که این حالت را "بدل" می نامند. 
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 علمای دینی ومسئلۀ مردساالری:

می ساخت، اما دراین 31با آنکه پشتونوالی زیربنای ایدئولوژیکی دولت افغانستان را ازآغاز سلطۀ ابدالی تا اواخر قرن 
که از لحاظ قومی غیرمتجانس است، دین اسالم از قرنها بدینسوهمبستگی مردم را به حیث مسلمان دوریک کشور 

محورحفظ کرده و زیربنای حقوقی واخالقی جامعه را تشکیل داده است. لذاهرشخص تعلیم یافته وآموزش دیده  
الت ونظارت براخالق عامه وچه در دراموردینی ومذهبی چه به حیث مسئول تعلیم وتربیه، چه درتطبیق شریعت، عد

اداره امور در کشور نقش مهم داشته است؛ به عبارت دیگر رهبران دینی درجوار شخصیت های قبایلی ومحلی در 
رهنمائی مردم صاحب نفوذ بسزا بودند. ازآنجائیکه مذهب تسنن )حنفی( مذهب اکثریت مردم افغانستان است ودراین 

بناً رهبری امورمذهبی بدوش "پیر" ها وعلمای انفرادی ردیف "باال" گذاشته شده که آنها  مذهب مرجع تقلید وجود ندارد،
معموالً ازطرف زمامداران تعیین می شدند. درحالیکه دارائی شخصی سران قبایل، وسیله حفظ استقالل نسبی آنها دربرابر 

جانب پیروان شان بودند و نیز ازکمکهای دولت محسوب میشد، رهبران مذهبی بطورعموم وابسته به اعطای خیریه ها از
 31و 31سران قبایل وخوانین وهم ازامداد دولت مستفید می شدند. به این اساس دیده میشود که چه درنظام قبیلوی قرن 

رهبران مذهبی اعم از پیرها وعلما،  31وچه طی تالشهای جهت تشکیل حکومت مرکزی درسالهای اخیرقرن 
طرف و دولتمردان از طرف دیگر قرار داشتند ونمی توانستند دربرابر ارزشهای قبیلوی ویا زیرفشارسران قبایل از یک

سیاستهای امراء وشاهان به استناد دساتیردینی موقف مخالف اتخاذ کنند. آنها ناگزیر بودند به نحوی بر رواجها وعرف 
 راشاهان می خواستند، تائید کنند.جامعه قبایلی که خودشان نیزجزء آن بودند، مهرمشروعیت بگذارند ونیزآنچه 

 
ن وعلمای دینی بر ارزشهای قبیلوی درچارچوب پشتونوالی درمورد زنان انگشت اعتراض نگذاشتند رهبرادلیل اینکه چرا 

وآنرا متفاوت ازاصول دینی ابالغ نکردند، درهمین نکته است که آنها تحت فشار شاهان و رؤسای قبایل قرارداشتند و 
ر هن از این ارزشها به ارتباط حقوق زنان نفع می بردند، بناً نه تنها در برابرآن اقدام نکردند، بلکه م  نیزچون خود شا

 مشروعیت دینی را نیز بر آن گذاشتند.
هنگامیکه دولت مرکزی توسط امیرعبدالرحمن خان استحکام یافت و پادشاه به حیث "سایه خدا)ج( در روی زمین" 

لید را به خود گرفت، در این احوال پادشاه عده ای از رهبران وعلمای دین را در بدل معاش پنداشته شد وحیثیت مرجع تق
بکارگماشت تا بدانوسیله ازیک طرف آنها را ازتأثیرسران قبایل بیرون کند وبه تضعیف قدرت سران مذکور بپردازد و 

وای علمای دین در مورد "بغی" هزاره از طرف دیگربا صدور فتواهای شرعی، ازآنها بهرۀ سیاسی گیرد )مثالً اخذ فت
 ها وجوازجهاد علیه آنها(.

 
نکته دلچسپ آنست که رهبران وعلمای دینی درهردو دوره یعنی هم در دوره دولت قبیلوی وهم دردوره بعدی متحدانه 
درمحدود ساختن حقوق زن همکار وهم فکر بودند ومثل شاهان و رؤسای قبایل برحقوق زنان محدودیت های بسیار 

ن حقوق شان این بود که اغلب علمای دینی افغانستان وضع کردند. یکی از دالیل دیگر وضع قیود برزنان  ومحدود ساخت
پیرو دبستان "دیوبندی" درهند بودند واین دبستان در مورد زنان اصول شرعی را بطور بسیار مقید و پر از تعصب 
توجیه، تفسیر و تدریس میکردند که حتی از ناحیه همچوتعبیر وتفسیرهای سختگیرانه، آنها مسما به "وهابیون هندی" 

یده بودند، لذا با این تهداب تعلیمی امکان جورآمد وتوافق آنها با ارزش های قبیلوی وخواسته های امراء درمورد گرد
 حقوق زنان مسلم بود. 

 
بطورخالصه می توان گفت که حقوق زنان در افغانستان آن عصر ازجانب سه قدرت مردینه حاکم و مسلط برجامعه 

اء تحت فشارقرارداشت. راجع به چگونکی موضوع، بعد ازاستقرارحکومت مرکزی یعنی سران قبایل، علمای دینی و امر
درافغانستان دراواخرقرن وبعد ازآن تا امروز، کشور سیر متفاوت را دنبال کرده است، گاهی رو به تجددگرائی داشته و 

شاهد تحوالت چند دهه اخیر گاهی هم عنعنه برتجددگرائی غلبه کرده و مسیر تحول را به عقب رانده است که البته همه 
مزید هر دوره را به تفصیل میتوان درکتاب "زنان افغان زیر فشار تجدد و عنعنه" از این قلم که تا امروز هستیم و شرح 
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