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  1054نوامبر  51 سیدعبدهللا کاظمداکتر 

 

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

 
 

 تأثیرات مردساالری بر زندگی زن:
زندگی باهمی مردم افغانستان بطور کل و خاصتاً در محیط روستائی  که بیشترین نفوس کشور را  نظام مردساالر در

را در روابط اجتماعی، اقتصای، وحقوقی زن به وجود آورده که ازجمله می توان به تشکیل میدهد، تأثیرات مختلف 
 ذیل اشاره کرد:ای نکات عمده 

 
 مقیدشدن زن درمحصورۀ خانه:  – 1

اعم از انگیزه های  ،درجامعه روستائی می گردد یهریک ازانگیزه ها وعواملی که موجب استحکام نظام مردساالر
مرد ساالر را درقبال موقف زن، نقش، وظایف وصالحیت  ۀف بودن او، جامعادعای های مبنی برضعی حرمت زن و

های او وهمچنان روابط اجتماعی زن با دیگران به این نظر وامیددارد که زن درمحیط خانه بماند وکمتر از خانه بیرون 
 فقط درمحالتی است وحتی در این حالت نیز باید با یک مرد همراه باشد. یگانه استثنأ ،شود، مگر روی ضرورت عاجل

که زن در زراعت اشتغال دارد. رفتن وکارکردن در مزرعه خودش به مفهوم حریم خانه بوده و بناً مانع ندارد. درغیرآن 
ف است و از خود دفاع کرده یزن به حیث مادر، به حیث کانون نظم خانه، به حیث ناموس وعالوتاً اینکه زن عاجز وضع

 تأکید میدارند. از خانه بیرون نشدن زن  همه برلزوم خانه ماندن و ،ه می شود نمی تواند و مرجع فساد پنداشت
 

محیط زیست زن ومرد بطورکل از هم جدا میشود ومحصورۀ  مرد ساالر کشور اجتماعدر  است کههیمن انگیزه ها روی 
محیط یکنواخت خانه  و بیرون رفتن از آن محصوره را داردخانه در قالب جهان زن روستائی در می آید که کمتر مجال 

 دفاع"و  "حاکمیت برخود"ه یک زندان دلتنگ مبدل می گردد. لذا  زن در قید آن حصار برای زن، خاصتاً زنان جوان ب
 بیگانه می شود. اگرگاهی با شوهر، پدر شنا وخانه نا آاز باهمه پدیده های بیرون  را تدریجاً از دست می دهد و "از خود

رکس وهمه چیز می ترسد وبه آن اعتماد ویا برادر خود دورتر از محل برود، همه چیز برایش بیگانه ونو است، از ه
که غیر از ی گانه ساخته است . در این حالت زننمی کند، زیرا قید درحریم خانه او را از محیط وهم از خودش بی

آنوقت نمی یابد،  شود، راه خود را بازاز خانه و محل دور اگر تنها محصورۀ خانه، با محیط و مردم دیگر آشنا نیست، 
از او به  و به او دست یابد ، ممکن است به جای کمکداد جویدتمآشنا به ماحول از هرکی اساو به حیث یک شخص نا 

 "دفاع از خود" درفکر و وجود او انکشاف نکرده است.  قدرت سهولت کام گیرد، چونکه روحیه مقاومت در برابر زور و
حالیکه ، در«زن منبع فتنه و فساد است»که :  میشود ادعاو  گردیده مبدل  "ضعیفه وعاجزه"که زن به همین دلیل است به 

وطه ور شود و نتواند از خود غدر دام فساد  اواز محیط و ماحول موجب میشود که  زنزیرا بی خبری  ،اینطور نیست
وقتی  یابد.وناخودآگاه به فساد راه  ه سهولتممکن است ب زناینجاست که  و کند دفاعمردان مفسد  و فشار در برابر زور

یک بار به این دام افتاد، دیگرنمی تواند خود را ازاین منجالب بیرون کند وعنان زندگی از دستش از "خود بیگانه"  یزن
های فراوان در زمینه موجود است که در رسانه های کشور کمترانعکاس یافته است، مگر عین حالت را می رود. مثال 

میتوان در ایران ازسالهای متمادی به اینسو مطالعه کرد وحتی فلم های متعدد از داستان زنان فریب خورده ای روستائی 
 .در آنجا تهیه شده اند

  
د، زیرا  زن در محصورۀ خانه از واقعیت های زندگی، از می کن أتنیز از همین حالت نشبر زن  "نقصان عقل"ام اته

نقاط  واضح میگردد کهاینحال پدیده های جدید، از طرز برخورد به حوادث و چگونکی مسائل آگاهی الزم ندارد. در
یک پدیده ای اکتسابی است که از شرایط مقید ومحیط تنگ آن ضعف زن  ناشی از ضعف فکری وذاتی زن نیست، بلکه 
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ای ه می تواند خود و شخصیت خود را با محیط بزرگ وپدیده. بدون شک با رفع این حالت زن ریشه میگیردندگی زن ز
فزاید؛ او از اینطریق میتواند هویت خود را تثبیت کند و " دفاع از خود" را در وجود خود آن دریابد و به دانش خود بی

 که چگونه  در برابر حوادث ناهنجارایستادگی کند وآگاهانه از فساد دوری جوید.بیدار کند و راه خود را دریابد 
 
 نداشتن عاید:   - 2

از آنجائیکه در نظام مردساالر زن به مثابۀ "ملکیت" مرد محسوب میشود، لذا او حق ندارد از خود ملکیت مستقل داشته 
آن مال را ندارد که از خانه پدر  اختیارحتی زن  باشد، زیرا هر نوع ملکیت او بشمول خودش به شوهرش تعلق دارد.

حق َمهر خود را که یک حق شرعی است، عمالً از شوهرش تقاضا کند با خود آورده است و او نمیتواند  "جهزیه"بطور 
مرد ساالر  ۀی باشد. با این روحیه زن در جامعو در چهارچوب عنعنه دربعضی محالت از حق میراث محروم م

نستان عمالً فاقد حق تصرف برملکیت شناخته شده است. اکثراً برادران نمی خواهند مال و افغا هایروستابخصوص در 
ملک پدر را بنام میراث به مرد دیگری بدهند که خواهرشان را از طریق ازدواج تصاحب کرده است و معتقد اند که  

عنعنه در بعضی محالت جای  فقط با تصاحب مال پدر توسط پسرعدالت برقرار می شود. با همین دلیل است که این
 قوانین شرعی را گرفته ومورد قبول مردم واقع شده است. 

 
نیز به خودش تعلق نمی گیرد، بلکه جزء دارائی  ها روستاخاصتاً در همچنان در اکثرجا ها حاصل کار اقتصادی زن 

ائی شخصی می گردد که صالحیت مصرف واستفاده آن به دست مرد ویا شوهر است. فقدان عاید و نداشتن پول ودار
مستقماً بر استقالل زن تأثیر دارد و زن را بیشتردرحیطۀ تسلط وتحکم مرد محصورمیسازد. زن با وجودیکه خودش منبع 
تولید اقتصادی است، و لی از حاصل آن بهره نمی گیرد و حق ندارد به میل خود از حاصل کارخود استفاده کند. در 

د وآزادی خود را درهمه امور از دست می دهد. این وضع از عمده اینحال زن مجبوراً زیردست ومطیع شوهرمیگرد
 در جامعه روستائی افغانستان محسوب می شود. بخصوص ترین عوامل  استحکام مرد ساالری 

 
 اطاعت زن از مرد:  – 3

نظام مردساالری درچارچوب فامیل وخانواده به نظام "پدرساالری" تبدیل می شود یعنی همه صالحیت ها در دست پدر 
رار دارد ونائب او یعنی پسربزرگ وبه سلسله پسران دیگرمیباشند. زن یا زن ها ودختران بالترتیب واجد کمترین ق

د: راصالحیت واختیار اند. تقسیم صالحیت ومسئولیت )وظیفه( در سلسله مراتب فامیلی بین زن و مرد تناسب معکوس د
ا دارای صالحیت کم و اما مسئولیت بسیار اند. دختران مردها دارای صالحیت بسیار و مسئولیت کم، ولی برعکس زنه

 جوان هیچ اختیار ندارند و مجبوراند امرمادر ومادرکالن ازهمه مهمتر امر پدر و بعداً امر برادرهای خود را تعمیل و
ازدواج بازهم صالحیت زن پدر را رد نمایند. بعد از  انتخاب همسرحق ندارند نظر از آنها مطلقاً اطاعت کنند. در مورد

 محدود میماند واختیاراز دست پدر و برادر، بدست شوهر و پدر شوهر وحتی برادران شوهرانتقال میکند. 
 

جامعۀ مردساالر اطاعت زن را ازمرد برمبنای شرعیت اسالم توجیه میکند و مرد به حاکمیت خویش بر زن مشروعیت 
می شود که سلب حقوق زن بسیار فراتر از محدودیت های دینی میرود  اسالمی میدهد، ولی عمالً دربسا موارد دیده

وصالحیت های را که دین اسالم به زن داده است، آنرا عنعنۀ مردساالری از زن سلب میدارد مثال حق انتخاب همسر، 
تحصیل، حق حق داشتن پول وجایداد، حق میراث، حق رفتن به خانه پدر وبرادر، حق ازدواج مجدد برای زن بیوه، حق 

 کار دربیرون خانه وغیره .
 
 روابط باهمی بین زن ومرد: – 4
 

 الف: روابط بچه و دختر:
سالگی می توانند بدون مشکل وموانع در داخل  50یا  9بچه ها و دخترها چه عضو فامیل وخانواده وچه غیرازآن تاسنین 

ی های طفالنه بچه ها ودخترها تاحدی از هم متفاوت خانه ویا در جوارخانه با هم یکجا ومشترکاً بازی کنند، با آنکه باز
 وقتی سن دختر از ده ساله باال میرود، قید اقامت درخانه تدریجاً آغاز می شود وطی یک سال دیگردهات کشور در اند. 

نزدیکی با پسرنامحرم منع میشود. از همین سن و سال است که دخترها  از دختر نو بالغ جزء "حرم سرا" میگردد و
اب معمول میکنند و دیگرحق ندارند تنها بدون اجازه از خانه بیرون شوند وهرگاه در صورت لزوم شروع به پوشیدن حج
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مجبوربه بیرون رفتن باشند، باید مثل زن ها تن و صورت خود را با چادر بزرگ مروج محل بپوشانند وحق ندارند در 
هر اندازه که سن دختر نزدیکتربه بلوغ   سخن گویند ویا صورت خود را نمایان سازند. بهبیرون خانه با هیچ مردی 

 میشود، دسپلین با شدت براو تطبیق می گردد. 
 

 ازادی ها بآون خانه برخوردار می شوند و این پسرها برعکس با باال رفتن سن وسال از آزادی های بیشتر درخانه وبیر
رفتن به بازار ادامه پیدا می یابد، تا آنکه  رفتن در مسجد وآموزش دینی بعداً با رفتن مکتب ویا بردن رمه به چراگاه یا

آنها از قریه به شهرنزدیک و ازآنجا به هرجا بخواهند سفرمیکنند. پسران نیزتا سنین بلوغ معموالً شانزده تاهجده ساله 
 درصورت دوری از خانه باید از پدر کسب اجازه نمایند.

 
وعاشقانه بین پسر و دخترجوان بطورعلنی وآشکار جداً ممنوع در روستاها رعایت اصل "ناموس داری" روابط دوستی  

و پسر به عقوبت شدید ازطرف بزرگان فامیل گرفتارمیشوند، مخصوصاً این عقوبت برای  است. در صورت تخلف دختر
وسرافگندگی فامیلش در قریه میگردد. در بعضی حاالت این روابط  شدختر بسیاردردناک است و موجب بدنامی خود

ه برخورد های جدی وحتی قتل وقتال بین فامیل ها وخانواده های مربوطه می شوند. روی همین مشکالت پسر و منجر ب
 دختر از برقراری روابط دوستانه وعاشقانه احتراز می کنند. 

 
خانواده ها می کوشند دخترها و پسرها را به سنین پاینتر و آنهم  ،برای جلوگیری از همچوحاالت وعواقب خطیرآن

دربین خانواده نامزد سازند تا ازهمان سنین کودکی، روابط بعدی آنها باهمدیگر مشخص باشد وبا پیشرفت سن وسال بیشتر
از این ناحیه روابط خانواده ها برهم نخورد. عروسی نامزدها باسنین کم وهمچنان رجحان ازدواج پسرها ودخترهای 

مزدی درخوردسالی شناخت ونزدیکی پسر و دختر را سهلترمیسازد خانواده نیزازهمین جا منشأ میگرد، زیرا به نظر آنها نا
ومانع معمول در روابط  پسر و دخترجوان را از بین میبرد و احتمال دوستی وقبول یکدیگر را تقویه میدارد. البته این 

ن دوم تشویق رفتن زکار توأم با نواقص بسیاراست که میتواند بر زندگی بعدی آنها تأثیر ناگوار داشته باشد ومرد را برگ
 نماید. دراین حال خطر، بیشترمتوجه زن است تا مرد، زیرا زن مجبوراست به همه حالت به اصطالح "بسوزد وبسازد".

 
 ب: روابط زن وشوهر:

"زنی و شوهری" با نامزدی آغاز میگردد، ولی رسمیت ومشروعیت آن بعد ازعقد نکاح بر طبق سنن  موضوعبا آنکه 
د وبعد از آن جفت به حیث زن وشوهر روابط را برقرار می سازند. این روابط در روستاهای اسالمی اعالم میشو

اکمیت مرد ایفای وظیفه میکند. در این ح افغانستان بازهم زیرهمان دستورهای مرد ساالری تنظیم میگردد که زن زیر
د خصوصیاتی است که در زندگی مشترک تأثیرات چند جانبه ارتباط مسئله ازدواج با "ازخود" ویا "بیگانه" شامل یکتعدا

 دارد، از جمله:
 

در ازدواج با بیگانه، در بین بسیار فامیلها و خانواده ها، همردیف بودن "نسب" یا سلسلۀ خانوادگی و به عبارت دیگر  ـ ـ 
خانواده نیست ونمیخواهند "کفو" بودن اهمیت دارد. معموالً ازدواج با اشخاص دارای "نسب" پایانتر مطلوب نظر 

  بدینوسیله سلسله نسب خود را پایان آورند.
 

دختر مجبوراست با فامیل شوهر زندگی کند که اغلب در قریه ویا ساحۀ دورتر قرار دارد. عروس ـ ـ در ازدواج با بیگانه 
کسی" میکند و از آینده  جوان نا آشنا با محل ومردم و اعضای خانواده شوهر است و برای مدتها احساس تنهائی و "بی

خود بیمناک میباشد. او نمیتواند هروقت دلش بخواهد به دیدن فامیل خود برود. پدر و برادر او نیز نمی خواهند به خانۀ 
داماد بیگانه زیاد رفت و آمد کنند. زن جوان درخانه شوهر زیر دست "خشو، ننوها، ایورها و از همه مهمتر خسر، 

  ر میگیرد که تحمل آن برای عروس جوان دشوار است.خسرکالن وخشوکالن" قرا
 

ـ ـ  در ازدواج با بیگانه، پرداخت طویانه  )ولور( ، زن جوان را به مثابه ای کنیز خانواده شوهر در پایان ترین سطح 
 سلسله مراتب خانواده قرار میدهد که صالحیتش هیچ و مسؤلیتش در اجرای اوامر بسیار زیاد است.
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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

 

با بیگانه، هرگاه شوهر وفات کند و از او چند طفل صغیر بماند، زن مجبور است یا تا اخیر عمر "بیوه  ـ ـ  در ازدواج
داری" کند ویا به ازدواج  برادر شوهر تن دهد ویا اینکه از اطفال خود بگذرد وبه خانۀ پدر برگردد ویا شوهر دیگر 

 کند.
 

خانواده باقی میماند و اعضای فامیل  ۀزن در حلق د، زیرا مشکالت فوق الذکر در ازدواج با "از خود" کمتر شدت دار
قریه دور نمیشود، دوستان خود را از دست نمی دهد، به خانه پدر وبرادر به  شوهر برای او بیگانه نیستند، زن جوان از

متر سرش کرفتن به خانه او"پا" نمیگیرند، چانس آمدن "امباق" بر سهولت رفت و آمد کرده میتواند، پدر و برادرنش از
 است، اگر اوالد نداشته باشد ویا شوهرش بمیرد، او در جوار خانواده و اطفال رنج تنهائی را کمتر احساس میکند.

 
ئی در افغانستان و جامعه مرد ساالر آن آشنا بسا محققان، بخصوص غربی ها که کمتر با مشکالت عدیده زندگی روستا

از یک جامعۀ شهری دارند، براین خصوصیات جامعه روستائی افغانستان و موقف زن در میباشند، با برداشت هائیکه 
آنجا انگشت انتقاد میگذارند و آنرا به حکم فرسودگی نظام، مورد نکوهش قرار میدهند و میکوشند تا این روابط را با 

تند که این نظام بطور "بسته" در یک استناد معیار های جدید و وارد کردن فشار بر دولتها تغییر دهند، ولی متوجه نیس
حلقۀ با هم مربوط و بر طبق اقتضأت محل و شرایط زندگی روستائی در آنجا تکامل کرده و تا زمانیکه شیرازه اصلی 
آن تغییر نکند، تحوالت ظاهری و نمایشی نتیجه مثبت بار نمی آورد. برعکس اجرای ریفورمها، وضع قوانین و یا صدور 

ها و تعمیل جبری آن موجب عکس العمل های جدی در جامعه روستائی میگردد که نمونه ها و مثالهای هدایات و فرمان
 .همه شاهد بوده ایمآنرا طی دوره های مختلف 

 
 )ادامه دارد(
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