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 زن افغان در جامعۀ "مرد ساالر" کشورموقف 
 )قسمت سوم(

 
 : تاری وموقف زن در دهالامردس
 ظۀن لحاز هماین خصوصیت ا .ستان ای عیانیز یک پدیده  ان، بلکه در شهرهانستافغات ادر ده اتنهه ری نالامردس

ز می گردد. تولد پسرموجب جشن اغآست، اپسری شده حب اه می شود که صاگآ دراید و مآمی  اول که طفل به دنیا
در در امو  ر می کندافتخاس غرور واحساد اتولد پسرنوز اپدر ب و ده میشودانوامیل و خای فاعضاوسرور در بین همه 

 ند.ادیسهیم م ازپدرخود راشتریر بافتخاین ا
 

  "ز جمله "شب شش" و "قیچی گردانا ،فلاری محاگوسفند وبرگز حی تفنگ وذبافیرهاب معموالا  پسرم تولد عالات ادرده
ار و دستیست اصل ونسب پدر" اای رنده ازنده نگهد "پسرشد.  میگویند: امی ب هاهمر ایه هاود اورهآم ادن خلعت به پیاود

نی اخودش قطع میشود ونش و بعداکه نسل  ب می کنداحسو بازوی او؛ پدری که پسر ندارد، خود را بدون "بیخ و ریشه" 
م رد وهامی در پیری ندار وحاند که غمخوا" میدا"بیکس وتنه اکمبود پسرخود ر اب نیز دراند. مامه نسل نمی مادارو داز ا
آمدن  اوب"زن دوم" شود  به فکر زد و شوهرازش و لطف شوهر محروم ساز نوا ار وا پسرشتن اند اداترسد که مب یم

ل روحیه اگذشت هر س اب و أ میگیردمنش اج ز همینانی افغامعه اه گردد. تفوق مرد بر زن در جارش سیاق" روزگاب"ام
زه حس اندان ابه هم وپیش می رود،ال ازه که سن وسانداد تقویه می شود و به هرانوز وجود پسرکمیت در اح برتری و

 زن بیشتر وبیشتر میشود. برابر تفوق جوئی مرد در
 
که مقوله ناست، چناز همه بیشترائل پشتون اوص در بین قبن به خصانستافغای انشین هاس در بین همه روستاحساین ا

ن میکند. ابی این خصوصیت را ،" یشان  بی پسرنبادرادر بین بر در وادربین قبیله بی قوم، در بین قوم بی بر": مشهورکه
ی اتلقین ه و انگیزه هان ادرعین زم امارند، ایل مختلف حرمت می گذبه زن به دال انی مرد هافغامعه اکه در جآن اب

مبنی  ار این مشخصه ها ینکاد که صدمه میرساننمعه عنعنوی ارند که برموقف زن، بخصوص در جادیگری وجود د
 سی می کنیم:رئی برارت زن درمحیط روستابه حرمت ونیزحق

 
 ی حرمت زن:انگیزه هاعلل و

ت نای عنعنه ودیایه هارد و برپاد ریخیای عمیق تاست که ریشه هانی افغامعه ای عمده جارزش هاز ام به زن یکی احترا
 ز جمله:است. اراستوامل مختلف اوعو انگیزه هاو امی مردم مسالا
 
 در:ازن به حیث م – 4

ن ادر یک موضوع جهام به ماحتراکه آن ات می کند. بأدر نشاوبه حیث مالی ام عاز حیثیت ومقاول احرمت زن در قدم 
درمجموع  نافغامعه عنعنوی ارد. جار داوج خود قرام دراحتراین ان اتنسافغادر محیط عنعنوی  اما ،ستانی اشمول وهمگ

 ال رینکه طفا وۀدر برعالاست". مادراکس م آنشد، ازبامج یسجده کردن به کس ادنی در گراست که "این نظر متفقق ابه 
دم وجیبه آ د بنیوالاو برهمه اتغذیه میکند وحرمت  اره جسم خود طفل رازعصاوپرورش می دهد و آوردمی  ابه دنی

 رد.ان نقش محوری وکلیدی دافغاده گی انوامیلی وخاست، درفرهنگ فا
 
 ازکنده آشتردل یب امادرس وای دختر که کمتر دابخصوص بر ست،ادختر و رپسراداوف رای ر وازدادر همیشه رام ---

د وحتی مسدود محدو محیط بیرونان بان ودختراس زناه تمان که رانستافغائی ارد. درمحیط بسته ومحصور روستادرد د
هد اد می خوارشا درکمک وازما میکند. زاب وابر ان دلش رای نهازهادریچه ر ست که دخترانه مرجعی ادر یگاست، ما
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یک نزد رابسیدر و پسربط پارو رالامردس معۀاکه درجیوجود امیدهد. به همین ترتیب ب اگوش فر وا زرندا به سخن و و
ین اند. پسراشته نمی توان گذادرمی درپ اص بام خاحترای که رو ردای داست، ولی پسرسخن هاد اعتمااز پر نه واوصمیم

 ند.امی رس و به گوش پدراطریق  زامطرح میکند و درام انخست ب ائل رامس
 
ر، افتن نیک راهم پسرآن ، شتن پسرازهمه مهمتر داو شداربان بسیاحب فرزندادر وقتی بیشترمیگردد که صاحرمت م ---

 ربهترال بسیاشد، ولی به هرحاده ضعیف می بانوان خادر می قد پسراف یرداکه موقف مآن ار. باد تنومند، زحمتکش ومردم
ضعیف تر می گردد  یو وقتانند و موقف ان" میخوادردخترایه "ماکن اب ادر بدون پسر راست. ماد والاز موقف زن بدون ا

 تاچون در حی ی وبی کسی می کند،ئاس تنهاحسادر اه ماگآندور شوند.  دراز ما نه شوهر بروند وان همه به خاکه دختر
  د.دی" شوامانه دابه قبول "خ ضراند وشوهرش حانه پدر بماعروسی به خ فتد که دختر بعداق می اتفائی کمتر اروست

 
ترشوند، نش بزرگازه که فرزندانداهرده بیشترمی گردد و به انوامیل وخالش در بین فاپیشترفت سن وس ادر باحرمت م ---

شروع میکند به باال نشستن و هدایت دادن و دراین حال تا زنده  وبه همان اندازه فشار کار و زحمت بر او کمتر میگردد 
 رند.ار داو قراهمه درخدمت است، 

 
 نه:اه خانون نظم ورفاکزن به حیث  -2

تی در ت کمتر وحاخدمو ر ازاست ودسترسی به باکم ابه خود" حاکتفاد "اقتصام ان که یک نظانستافغائی امعه روستادرج
ده انوامیل وخاج روزمره فایحتام ت وتولیدارک خدمانه مهمترین مرکز تداخاده هیچ میسرنیست، لذافتاط دور ابعضی نق

ست. پختن اشته شده او گذامور مربوطه به عهده ام نجااین مرکز بوده واکم ومنتظم اح محسوب می شود. زن بطور عموم
سته اخو ل، رفعاطفازی، رسیدگی به انواری ومهمالداط، سیا، روفتن منزل وحیالاس، شستن کادوختن لب و،ان، دوشیدن گان
ی دینی و ایض ومکلفیتهای فرادان ازم ودرعین افل خوشی وعزات محان، ترتیباری بزرگام وغمخواحترای شوهر، اه
 و در بینانه حرمت ان پیماشد، به همابیشترموفق ب این نقش های ایفازه که زن در اندان. به هر ار به دختراموزش کآ
 انه راخاخد" ست که می گویند:اینجاز ان قریه بیشترمیگردد. ان و حتی  مردادر بین زن آنز اتر افرو  خانواده میل واف

 .ست"اخله انه وزیردازن در خدی "ان جهاز رهبرازد" وهم به گفته یکی ابدون زن نس
 
 دی:اقتصا زن به حیث قوه تولید -3

وه ده تقویت می گردد که برعالانوامیل وخاو در بین فاموقف  ومی رود  الای بتئی وقاروست معۀان درجافغاحرمت زن 
وب ی جناهادر روست معموالا  شد.اشته بال داشتغا ،ستا میلای فاید برامور تولیدی که منبع حصول عابه  ،نهایف خاوظ

زند، همه اعت می پردازر موران به اند، زنای قریه مصروف امنیت برامین أن به تاکه مردیلان درحانستافغاو شرق 
فی الین بازبک وترکمن به شغل قان ازن ل کشورای شماهام می دهند. در روستنجااخرمن  و درو از قلبه تا امور را
رج ابه خربیشت آنهار اصل کاورند، بلکه حآفی بدست می افی وکاضاید امیل عای فابر اتنهه حیه ناین ناز ارند وال داشتغا

ت اعارتفا ن ودرانستافغای مرکزی اهان در روستاید. زنآری به کشورمی اسعاید احیه عاین نازادرشده واص کشور
رند و هم اعرضه می د ارهازان به بارجاز طریق تا ات لبنی خویش راند، تولیداری مصروف الدانی که به ماکوهست

 ت میکند.ار حیامرامیل اف آنز فروش ازند که ای پشمی می پردارچه هاپ و نمد فتن گلیم وامور ریسیدن پشم وبادر
 
 ده:انواخ موس وحیثیت مرد وازن به حیث ن -4

ه ئی مسئلاروستمعه عنعنوی ابه خصوص در ج م وانی بطورعافغامعه ائل درجاس ترین وعمیق ترین مساز حسایکی 
هموطن هر یت ادرنه یه واهمس رب،اقاهر وحتی ادر، خوازن به حیث همسر، م آنق امحردر ست که اری اموس دان

بدینسو  از قرنها آننت اصی برحفظ وان دربرافغاست و هر مرد ان افغا موس مردان جزء نافغارد. درمجموع زن اد راقر
رد خویی منسوبه برمامرده اشد، به حیثیت مرد یاب هرکی ز طرفاس مکلفیت می کند. هرنوع هتک حرمت به زن احسا

ی زن، رگاض به زن، بدکردگی وحتی قبیلوی وقومی می گردد. تعانواخ ،میلیاف، شخصی برخورد شدید ع واوموجب نز
موس ابطه به مسئله نادر ر العمل هامل عمده عکس از جمله عوانه از خازن  ران،  فرامردامشروع زن بابط نارو

زیک طرف موجب حرمت زن می اشد، ارمیبالامعه مردساصلی مرد درجاموس که وظیفه احفظ ن. محسوب می شود
موقف زن به حیث یک  آن ثراکه در ر میدهداقر شدید ی جدی وامحدودیت ه و رازیرفش اگر زن ریز طرف داگردد و

 ی گردد. نی زن مانساز حقوق اید ودرنتیجه موجب سلب بعضی آ و در میادرحیطه کنترول  و مرد أثیرن زیرتانسا
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عی زندگی می کنند، اجتمابط نزدیک اغلب روای شخصی واخت هاشن احه کوچک وبائی چون همه در سامعه روستادرج
 بی بند رند، بروزایت میدابطورجمعی رع اری راموس دارند ونامل یک حلقه می شماش اینکه همه خود رار ادرجو

 موسائل مربوط به نایت مساعر روآنزامی گردد.  خته وتشخیصازود شن د وی زن زود در محیط قریه می پیچاری هاوب
 یسه محیطائی به مقادر محیط محدود روست العمل هاشته می شود ونیزعکس ان جدی تر پندای مردان وهم برای زناهم بر

نمی  است که حتی مردهاحدی جدی اموس تان مسئله نانستافغای اهاروست ست. دراشدیدتر و دترازی رابسی بزرگتر شهری
د ای ناش ن بزرگام فرزندابن ای خود رازن ه اغلبان انند. شوهرابد ان رالغ شان بادختر انم ویام ولقب خای نکس هنداخو

ل ا"عی یند مثالاد مینمام شوهرش یابن ارنم اورت یک خرن دیگردرصورت ضادرمحمود" ومردامیگویند "م میکنند مثال
 .حمد"اه سرا"سی احمد" ویاکوچ  ای
 

 ن:رت زایل مبنی برضعف وحقدال
ی حقوق اراد دو نی هرانساز نظرایکدیگر بوده و لکم  )ج( وم  ان ومخلوق خدانسادو هر ی شک نیست که زن ومرداج
وت افرینش در همین تفآشند. بزرگترین رمز اوت میبازهم متفای مختلف از جنبه هاند، ولی فطرت زن و مرد اوی امس
یض ای درونی به شمول غرالعمل هابروزعکس  ، درطفه وترحمانی، درشدت عاوت درقدرت جسماست. تفانهفته  اه

 درحقیقت اوتهاین تفاین شکل نمی بود. ابه  ان ماشت، جهابین مرد وزن وجود نمی د اوت هاین تفاگر ا جنسی وغیره.
 شند.ازم وملزوم یکدیگرمیبال و رنداد احیثیت دو روی یک سکه ر

 
 دمر برتحکم سلطۀ آنی اتکاده وبه ار دامرد برزن قرس برتری اسا ای فطری راوت هاین تفارالامعه عنعنوی مردساج
معه ایکه درجئآنجاز است. امبدل کرده  بل تردیداغیرق اا بیک عنعنه نسبت ارآن مده وآریخ برار مختلف تادوازن در  بر

 الذ، ستانی زن نظربه مرد کمتر بوده ائی جسماناوتو ن محسوب میشدامل مهم سلطه بردیگرابدوی، قدرت جسمی ع
. آوردن ایابردگی پ سرحد ازیرسلطه خود ت او راست استه ازن تحمیل کرده وخو بر ازور خود ر همیشه منطق مرد
که برای مشروعیت و قبول آن به ئه کرده ارا ائلی ری خود دالاین حق براق احقامعه عنعنوی درجهت ان درجامرد

 کیدأت هاین رادرشد. ان بازن بر آنها ۀسلط ند که مؤیداده کر تعبیر و تفسیرده و آنرا به نحوی نمودساتیر دینی رجوع 
عی ادف نش وقدرتائی که سطح دامعه روستاز طرف دیگردرجاقدیمی  برعنعنۀ داستنایکطرف وزادینی ومذهبی  بیرابرتع
 ن میکنند:امبنی برضعف زن بی ایل ذیل ردال، خود ۀم سلطاستحکابمنظور اشد، مردهان محدود میبازن
 
 !ستا "عقلالقص اکه: "زن ن گفته میشود – 1

ن اه مردیازنظرفکری وعقلی هم پا اا تان ذاست که زناده ان دان نشالوژی درجهاینس وتکنامختلفه س موران دراپیشرفت زن
یک  کهآن زابیشتر "زن ن "عقلای نقصادعاست. ان ازمردابیشتر آنهادقت  و رد قدرت تمرکزابوده وحتی در بعضی مو

ط درمحی هت مربوطانامکائل واوس نانش وفقداسطح د زکمبوداشی است که ناشد، یک موضوع کسبی اتی باموضوع ذ
 میسربوداوحتی ن رمحدودان بسیای زنایط تعلیم وتربیه برال شراحار قدیم تاعصازامع عنعنوی اد. درجوشامیب آنها زندگی

 "لعقلاقص ان" اا تازن ذ است که گویاتقویه کرده این ذهنیت ران گردیده واف فکری زنانکشانع امل بطورکل ماین عاکه 
 انرالاسد مرداستناین است ان یی جدید، یقیایده هخت پدای معرفت وشنادنی اس زن بانش وتمابلندرفتن سطح د است. با

 د می گردد.ابی بنی
 
 !ستا "جزه وضعیفهازن ع"گفته می شود که:  -2
ن بر ال سلطه شاعمادر  ان رارالاین وضع دلیل عمده مردساست وا مرد زا ضعیف تر اا ی شک نیست که زن جسماج

، بگیرد ای زور راید حق جامروز که بان ادرجه ست واجنگل نون انی قای قوت جسمازن تشکیل میدهد. برتری برمبن
 د. ار داقر زیرسلطه مرد ازن ر آند استنابه  نون جنگل  عمل کرد وای قاتکابه  یدانب
 

نی اند که قوت جسماشته اوجود د ینازهم فرق می کنند. همیشه مردان ای مختلف جهام هازن ونظ و ی مردامکلفیت ه
ز یک دختر ا نی یک مرد مسن همیشه کمتراینکه قوت جسما اوی ستانی یک زن قوی کمتر بوده از قوت جسمان اش
ز ا او زیرسلطه مرد منطق کلی خود رادن ار داوسیله قرنابدو ی "ضعفیه" بودن زن ادعابه  اتکا روآنزاست، ان اجو

ط انبستار الامعه مردسانی زن در جاز ضعف جسمابه خود میگیرد. نکته دیگری که  ادست میدهد وموضوع شکل نسبی ر
فت افع حیثیت وشراید مداست که باع کند وفقط مرد از خود دفاند ازم نمی توزن درموقع ال :میشود ادعانست که آدد میگر
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 4تر 4 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

 

 وز حدابریک متجادربر از زن راع ائی دفانان توای مرداهمه  ایآکه  خود پرسید زا و ید درنگ کرداب اینجاشد. دراوبا
 ز عهدۀانست اهند تواخو، خواهند داشت؟ مردان ضعیف چطوردکه بر شرافت و عفت زن تعرض میکن لم اس وظاشنان
ت نساهد تواو نخوا ایآدر زن پرورش وتقویه گردد،  "زخوداع ادف"ه حس اهرگیند؟ آبر وزاقوی متج نابرمرداردربراینکا

 ن لنگش میکند.ارالال مرد سستدالای ازهم پادیده میشود که باینجاع کند؟ درازخود دفاضعیف  مرد زابهتر
 
 !ست" اد اگفته می شود که: "زن منبع فتنه وفس – 3

ه ب زودتر مرد اع میگردد، لذاقنازن زودترتحریک وهم  یسۀانی مرد به مقاه شهوزنظرغریزاست که ایک حقیقت مسلم 
د یآکید بعمل می أب زن تاحجست که برامیکند. روی همین دلیل  زاو درانیده می شود ودست تعرض به اسوی زن کش
معه امحصور میشود. جنه اخل خاین دو محیط، زن دردائی اثرجدامی گردد. درازهم جدا مالا انه کانه ومرداومحیط زن

یش کمیت خوای حایه هاپ دینی ومذهبی رجوع میکند و سیراتف و بیرالت به تعاین حادن ای مشروع جلوه دابر رالامردس
 م می بخشد.استحکا آنس اسازن به  بر ار
 

ن اهنه پنرسزپیش گاهمیشه  ان راست نامعقول  ایآزخود پرسید که اید اب ،ست"اد امنبع فتنه وفس"ینکه زن ا ابطه بادر ر
ه ار زاید اب ان راخت که ناند ومجبورسافهم است گرسنه رابهتر یا شد؟؟ ان باماول در ازچپا ادرصندوق قفل کرد ت و

ن یان برام جهانظحب کند: ابزورتص ارآن حمله ور شود و آنبسوی  یدان نبانسائی ادیدن هر زیبا؟ بآوردل بدست حال
 د وادستش برود. درمسئله فس زا راختیان ارد عنانگذ شد واکم باحی خود استه هاید برخود و خوان بانساست که ار استوا

ن ز اید کوشید تانه نیست، بلکه بدالارکشیدن زن عاحص در شتن مرد واد گذازآرند. ا، هم زن وهم مرد نقش دآن قصور
 خت.ان ساق شخالایب وان متوجه وجاهر دو یکس او مرد ر

 
 !ست" ال مردم اگفته می شود که: "دخترم – 4
ده گردی نهاالمثل ورد زباضرب ل یج گشته که بشکای کشور راهارد، در روستاوجه عنعنوی د ق که بیشتری فوادعا
ج ازدوام اهنگ اینکه دختر ران میکند: یکی ابی ادو نکته بس مهم ر است" درمحتوال مردم این گفته که "دخترماست. ا
ن افقد ده شوهر،انواهر وخوج به شازدوا بعد وا ینکه تعلق گرفتنادیگر ن وانسابه یک  ات هت می دهندال شباشتر به میب

 لکامی گردد که میا آن خانواده شخص  نآل متعلق به این معنی که دختر مثل ما، به آوردر می ای دختر بابر اهویت ر
 ست. آن ا

م انب یلغامب اوی  عاست متاست، درخواح اهرکه شرط شرعی نکوه تعیین م  ج، برعالازدوافق است که حین تواینجاز ا
 ذکر لقاب .میگردد اضاتق دختر مطرح و طرف پدرز اکه ج ازدواوغیره به حیث پیش شرط " اربهنه، ولور، شیاطوی"

یت تولیدی ال وکفاعی طرفین، سن وساجتمادی واقتصاص محل وموقف ایط خانه مربوط به شرازه طویاندااست که 
ج اوزداست امه درخوادا زا شته واند ارآن خت ان پرداست که طرف تواف این پیش شرط به حدی گزا اا شد. بعضادخترمیب

شباهت رتی امله تجاه یک معب اهاروست در ارج دختر ازدوا، آننبین روی افق جانه وتوامنصرف میشود. حصول طوی
د ادستبای امحصوره  در ده واز دست دا ارخود راختیاست که اد ازآن انسامله یک اع مورد معانه متاسفأکه مت دمیده
 ست.انده اری گیرمالامردس
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