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 1122نوامبر  21 داکتر سیدعبدهللا کاظم

 

 موقف زن افغان در جامعۀ "مرد ساالر" کشور
 

 مقدمه :
را سراغ کرد. آن نمیتوان کمترین )حتی هیچ( نقش زن  کشورها، تاریخ مردانه است که در تاریخ افغانستان مثل اکثر

کس زن درطول تاریخ عسؤال اینست که چرا نقش مرد به حیث یک عنصر تاریخ سازهمیشه ثبت اوراق شده و بر
بوده است ویا اینکه غلبۀ رویدادهای تاریخی ومهم بدور  از اشتراک از درهمه مسائل درحاشیه رفته است؟ آیا زن واقعا  

 ای نقش باقی نگذاشته است؟ایف مهمه، برای زن جای الزم را در مرد در امور
 

 هر خصوصیات جامعۀ "مردساالر" خالصه می شود، ولی شدت آن در اگرچه جواب این سؤال ها بطورعموم در
ایجابات عصر زیرتأثیرعوامل مختلف ازجمله انکشاف سطح دانش، پیشرفتهای تخنیکی،  کشور به مرور زمان و

جوامع عنعنوی فاصلۀ چشمگیر ایجاد  اکنون بین جوامع مدرن وارتقای سطح زندگی وغیره متفاوت بوده واز این ناحیه 
 شده است.

درجوامع عنعنوی که افغانستان یکی از نمونه های بارز آن محسوب می شود، با وجود تالشهای پیگیرجهت همآهنگی 
که  بنیان جامعه فرو رفته است قوی در ارزش های حقوق بشر درجهان، هنوزهم ریشه های مردساالری چنان عمیق و
که یک مسئله انسانی مستلزم عصرجدید  به حیث یک دیوار مستحکم مانع نفوذ تجددگرائی شده و احقاق حقوق زنان را

اینجا سعی می شود تا خصوصیات نظام مردساالر را به حیث یک پدیده  میباشد، شدیدا  تحت الشعاع قرار داده است. در
 ب مختلف آنرا بررسی وتحلیل داریم:بحث برده جوان افغانی زیر بنیادی در رابطه با موقف زن درجامعه ای تاریخی و

 

 منشأ مردساالری -زور

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

نظم ونضج دهنده ای هستی بوده و به زندگی انسان صلح وصفا می بخشد. همانطوریکه خداوند)ج( برای مرد بیشتر 
 زور بازو، استخوان قوی وهیکل درشت داد، دروجود زن عطیۀ گرانبهای عطوفت ونفاست را جاگزین کرد، مرد را

صاحب گذشت بارآورد؛ برای مرد در رفع غرایض  تحمل و ا به همان اندازه بافرید و زن رآخون گرم وهیجانی تر 
 جنسی برانگیختگی فوری داد واما به زن تدرج وآهستگی نصیب کرد.

 
زندگی بشر تا  همین خصوصیات جسمانی وعاطفی متفاوت بین زن ومرد نخستین انگیزه های مرد ساالری را ازآغاز

 و زور بازو مرد را درجوامع اولیه مکلف به حصول خوراک وسپرشدن در امروز به وجود آورده است: تنومندی
برابر موانع وخطرات ساخت و زن که وظیفۀ بارداری و آوردن طفل را خلقت بدوش او گذاشت، برای امورسبکتر 
 درحواشی خانه و به پخت وپز و رسیدگی به اطفال توظیف شد، زیرا زن نمیتوانست درمدت نه ماه بارداری و ضعف

برود و پیکارکند. ازهمین جاست که اولین سنگها درتهداب "مرد  جسمانی وظایف مرد را بعهده گیرد، به شکار
بر زن درجوامع اولی   همین تفاوت جسمانی وبنا  تقسیم کارابتدائی است که حقوق مرد از ساالری" گذاشته میشود و

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

 پیدا میکند.
 

گفته می شود که درآن حق حمکروائی جمعی مردان بر زنان به حیث یک نظم اجتماعی مورد  "مردساالر"جامعه وقتی 
وسرکشی از آن به مثابۀ جرم وتخلف ازدستور یا نورم اجتماعی آن جامعه تلقی گردد. دراین  یردنی قرارگقبول همگا

ازنظر جسمانی حتی ضعیف تر از بعضی زنان باشند، با آنهم حق حکمروائی آنها بر زنان خلل اگرجامعه مردانی که 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_auqefe_zane_afg_dar_jame_ae_mardsalar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_auqefe_zane_afg_dar_jame_ae_mardsalar.pdf
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 که قویتر و زور می گیردراس قرار ر مردی درناپذیر پنداشته میشود. درجوامع کوچک بدوی در بین مردان محل بیشت
شود، مرد قویتر و شجاع تر در  آورتر از دیگران بوده باشد. به همین شکل به هر اندازه که حلقۀ اجتماعی بزرگتر

دیگرمردان بیشتر پیدا میکند و سعی همیشگی او درآنست تا  حکمروائی را بر میدان زورآزمائی چانس سرکردگی و
اینجاست که "زور" اولین مرجع  ا افزایش دهد و خود را به سلطان پرقدرت آن جامعه تبدیل نماید. ازحلقۀ سلطۀ خود ر

مشروعیت می بخشد. تداوم این شیوه  ومنشأ قدرت فردی واجتماعی محسوب میشود و به سلطۀ مرد درجامعۀ مردساالر
 ای اجتماعی را به خود می گیرد. حیثیت یک نورم قبول شده در طول زمان به عنعنۀ مردساالری تبدیل می شود و

 
تکاثف نفوس  یکطرف و توپوگرافیک سرزمین از درتکامل جامعۀ مردساالر موقعیت جغرافیائی و :قابل یاد آوریست

ازطرف دیگر نقش عمده داشته است، طوریکه در سرزمین های هموار و جلگه های وسیع کنار رودخانه ها که زمین 
ایسه جاهای که درنشیب فراوان برای کشت و زراعت دراختیار قراردارد، عامل منازعه وجنگجوئی کمتربوده به مق

کوهستان ها موقعیت داشته ودارای زمین های کوچک ومرتبه دار بوده و باشنده گان آن  برای استفاده از زمین اغلبا  
محالت مردها به حیث محافظ منافع جمعی بیشتربا جنگ ودفع تهاجم  همچو در برخورد و خصومت قرار دارند. در

درآن جا ها ریشه عمیقتر پیدا کرده است که در نتیجه موقف زن درآنجا مصروف بوده و از این طریق سلطۀ مرد 
 بیشتر زیر تأثیرمرد رفته و زن شخصیت خود را از دست داده است.

 
نقش زنان درعرصه های مختلف حیات اجتماعی تأکید داشت و  بردر آن دوره جوامع اسالمی بعد ازصدراسالم که  در

تیازات قابل ذکراعطا نمود، در دوره های بعدی بخصوص با استقرار ام برای زنان حقوق و بار اول درآن عصر
داشتند، جامعۀ اسالمی تدریجا  به سمت  خالفت وتعبیر و تفسیر مسائل دینی که همه در انحصارعلمای مرد قرار

با زن مهرمشروعیت دینی زده شد که تا امروز این شیوه  مرد بر بدینوسیله برسلطۀمردساالری مطلق تکامل کرد و 
  برجا مانده است. کشورهای اسالمی پا شدتهای متفاوت در درجات و

 

 : ) سه "ز"( زمین، زر و زن
سرزمین کهن آریانا که یک قسمت آن اکنون مسما به افغانستان است، ازقدیم تاحال از یک موقعیت بخصوص 

توسعه جو واستفاده ازآن به  ژیوپولتیک برخوردار بوده و درچارراه تمدنهای مختلف قرارداشته است. هجوم قوه های
ی شان چنان با روحیۀ جنگی احیث یک معبر ستراتژیک، مردمان این سرزمین را دردفاع ازخاک ومنافع دست داشته 

و شهامت و دلیری پرورده است که بزرگترین قدرتهای نظامی زمان دراین سرزمین با مشکل فراوان برخورده 
 ودرگیرمقاومت های مردمی شده اند.

 
وتا  ساختمان طبیعی کوهستانی این سرزمین با داشتن دره های صعب العبور ازیکطرف وقلت زمین های زراعتی عال

دراکثر نقاط  آن ازطرف دیگر، درمیان باشندگان این سرزمین حس دفاع ازملکیت وساحات مربوطه را بین اقوام 
ا به زور و قوت با خون آنها عجین شده مختلف آن درطول تاریخ چنان متبارز ساخته که گوئی شهامت جنگی واتک

است. روی همین دالیل درفرهنگ افغانی بطورعموم روحیه جنگی و توسل به زوراسلحه ریشه عمیق پیداکرده، 
سلحشوری وشجاعت جنگی ازقرنها بدینسو جزء امتیاز و شهرت اجتماعی هرفرد افغان محسوب می گردد که هریک 

ن روحیه است که افغانها بطورعموم برای رسیدن به هدف، بیشتربه زور متوسل می باداشتن آن مباهات میکند. با همی
نها درجهت دسترسی به قوت و زور فزیکی و استفاده از اسلحه، بیشترین سعی را بکارمی افغاشوند تا به تدبیر؛ بنا  

نها درمیدان جنگ افغاا برند وحتی در بین بعضی ازاقوام اسلحه جزء ناموس آنها محسوب می گردد. دلیل اینکه چر
برنده، ولی درعرصۀ سیاست اغلبا  بازنده هستند، نیزبرمبنای همین خصوصیات است که آنها در طول تاریخ به کسب 

 علم ودانش کمتر توجه کرده و شهامت را درجنگ باالتر از درایت درامور دانسته اند.
 

سهولت حاضراست جان خود را برای حفظ وحراست مردافغان در سه مورد سخت پیکارجو است به عبارت دیگر به 
سه عنصر حیاتی متعلق به خودش یعنی )زمین، زر و زن( قربان کند، زیرا مرد افغان دفاع ازمایملک را از وظیفۀ 

از زمین تنها  اصلی خود می شمارد و دراز شدن دست بیگانه را دراین سه چیزهیچگاه تحمل نمیکند. دراینجا مقصد
نیست، بلکه این موضوع به مفهوم وسیع آن مطرح است یعنی همان گونه که یک افغان در حفظ  وزمین مایملک ا

زراندوز  ملکیت شخصی خود پیکارجو است، درحراست ازخاک وکشورخود نیز جان فدا میباشد. با آنکه افغان بسیار
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اعت وبه کم ساختن جزء خصلت وحریص دراندوختن پول نیست واگراز بعضی استثناها بگذریم، گفته می توانیم که قن
او بستاند. آنچه مرد افغان باالتر  از ولی درعین زمان افغان نمیگذارد پول حالل او را کسی به زور وجبر ،افغانی است

"زن" است که البته شامل زوجه، دختر، خواهر، مادر وخالصه  از هرچیز دیگر در حفظ وحراست آن میکوشد، همانا
او می گردد. ازاینجاست که زن به حیث مایملک مرد درآن مقامی قرارمیگیرد که  و خانوادۀ همه منسوبین اناث فامیل

 جامعه افغان به آن "ناموس وننگ" خطاب می کند.
 

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

مرد که هرلحظه مرد بخواهد زن باید خواست او را به هرنحوی ممکن برآورده  یزن به حیث وسیله تمتع جنس – 2
اقناع مرد همه چیز پایان  ایت نمی گردد وگویا باعسازد. دراین حالت عواطف وخواست زن از طرف مرد هیچگاه ر

 د. اینجاست که زن وجه مشترک با زمین و زر پیدا میکند که طرزاستفاده آن کامال حق مالک آنست.یافته تلقی میشو
 
زن به حیث عامل تولید که حاصل کار او متعلق به شوهرش میباشد. اگرازنقش زن دراجرای امور یومیۀ منزل  – 1

چه درعرصه صنایع دستی منظم فعال بگذاریم، اغلب زنها درافغانستان درعملیه تولید چه درساحه کشت و زراعت و
رار میگیرد، البته به  قهستند واغلب حاصل کارآنها ازطریق شوهران به بازارعرضه شده وعاید آن دراختیار شوهر 

 زنان منسوب به قبایل "دوره گرد"  معمول است. استثنای بعضی حاالت که رابطه با
 
امالت عادی و یومیه فرق دارد، بدین معنی که زن معموال  ــ  زن به حیث متاع مورد معامله که شکل آن با مع 3

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

درجامعۀ مردساالرافغان َمهراز فلسفه اصلی آن بیرون  صورت میگیرد. متأسفانهی زن که ادای آن بذمۀ مرد است، برا
شده وشکل معاملۀ تجارتی را بخود گرفته است که بنامهای "طویانه، شیربها، ولور" یاد میگردد. دراین حالت پدردختر 

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

یکه زن را خریداری شده پنداشته می شود که اختیارآن بدست شوهر و غیرمستقیم بدست فامیل شوهر میباشد. یگانه چیز
از متاع تجارتی عادی متمایزمی سازد، همانا موقف انحصاری شوهر دراستفاده جنسی از زن است  و چون زن آورنده 

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

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

  میشود ونه به هرمقصد دیگراستفاده می گردد.
 

تجاوزبه زن وحتی نگاه تیزیک مرد بیگانه به او درجامعه مردساالرافغان بزرگترین گناه وجرم حساب شده وعواقب 
وحتی در داخل خانواده  هابسیارجدی بدنبال دارد که اغلب موجب قتل وقتال می گردد ودشمنی های دوامدار را بین مرد

ه وجود می آورد. همچنان مردی که نتواند از ناموس خود حراست کند و مردی که نتواند امرخود را بر زن خود نافذ ب
سازد، دراجتماع مردان محل به نظرسبک و به اصطالح "نامرد" دیده میشود واین بزرگترین تحقیردرشأن یک مرد 

 است.
 

رعیت اسالم جزء درموارد خاص حق تقاضای طالق را آنکه زن ازنظر ش با موضوع مغلق دیگرمسئله طالق است:
ازشوهر ندارد واین حق بیشتر به شوهر داده شده اما مردافغان حاضر نیست زنش را با وجود مشکالت عدیدۀ 
خانوادگی وغیره طالق دهد، زیرا زن ناموس مرد بوده وطالق به مثابه جریحه دار شدن شخصیت اجتماعی مرد تلقی 

حتی در صورت برطبق سنن قدیمه جدی مرد در اجتماع می گردد. روی همین دلیل است که  شده، موجب کسرشأن
وفات شوهر، زن نمیتواند بیرون از فامیل شوهر ازدواج کند؛ معموال  برطبق معمول برادر شوهرمتوفی درهرسن 

 وسال وشرایطی که باشد، احساس مکلفیت میکند تا با بیوۀ برادرخود ازدواج نماید.
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ا نمیخواهم ازموقف کنیزصحبت نمایم، چون از صد سال بدینسو داشتن غالم و کنیز درافغانستان قانونا  منع شده دراینج
است. با آنهم روحیۀ کنیزبودن دربسا محالت بخصوص در ارتباط با زنانی که قادر به آوردن طفل نیستند ویا پسر بدنیا 

وهر به مثابۀ کنیز رفتار میشود و از او مثل کنیز بهره برداری آورده نمیتوانند، مطرح است وبا این زنان درفامیل ش
 میگردد.

 
بعضی ازمحققان به این نظر اند که مقولۀ "زمین، زر و زن"  تنها دربین اقوام پشتون افغانستان مصداق عمل دارد 

نزدیک با شرایط زندگی  که ازی وآنرا جزء احکام عرفی "پشتونوالی" میدانند. این برداشت اشتباه آمیزاست، زیرا کسان
افغانستان در دهات و روستاها آشنائی دارند، به وضاحت درمی یابند که محتوای این مقوله در تمام افغانستان و بین 
تمام اقوام کشور با شدت های مختلف اعتبار دارد، البته معادلت زن به حیث مایملک مرد مثل زمین و زر بیشتردر بین 

به عبارت دیگر: به هراندازه که محالت ازجنوب بطرف شمال کشورامتداد می یابند، به  اقوام پشتون محسوس است.
همان اندازه درجه شدت این معادلت کمترمیشود و دلیل آن شاید یکی درقرابت فرهنگی اقوام پشتون بطورکل باثقافت 

مرد قرار دارد ودلیل دیگر اسالمی هند تحت تأثیر دبستان "دیوبندی" باشد که درآن موقف زن شدیدا  زیر فشار 
درکمبود زمین های مزروعی ومنابع تولیدی درمناطق جنوب کشورخواهد بود که درآنجا کمبود زمین اغلبا  منجربه 
جنگ ها و برخوردهای قومی شده و دراثر آن قدرت مرد به حیث مدافع مایملک بیشتر تبارز کرده واین وضع 

درصفحات شمال کشوراین دوعامل متفاوت اند، زیرا ازیکطرف  اما و ؛ برحکمروائی  مزید مرد بر زن افزوده است
فضای فرهنگی آنجا بیشتر متمایل به فرهنگ قدیمی آسیای مرکزی است وازطرف دیگر وفرت و حاصلخیزی زمین از 

مروائی شدت برخورد و جنگ بین اهالی آنجا ها کاسته و روحیه جنگی را درآنجا بطور کل مالیمترساخته است. بنا  حک
مرد بر زن در آنجاها ازشدت نسبتا  کمتر برخوردار میباشد، چنانکه موقف زنان تاجیک، ازبیک وهزاره درهمین حدود 

 قرار دارند. 
 

تنها استثنای که محققان را به تعجب واداشته همانا موقف زنان دربین اقوام ایماق است که مساوات نسبی بین مرد و زن 
این مساوات بایک نوع تفاهم طبیعی، آنی وعمیق طرفین آمیخته شده و در وظایف اجتماعی،  درآنجا به مشاهده میرسد.

سهم مساوی بین شان موجود است که بیننده را به شگفت می اندازد. این محدوده عرف کهن که به  دودمان سالطین 
درآنجا زنان می توانند آزادانه  غوری میرسد، برای یک لحظه انسان را به خطا می اندازد که درخارج افغانستان است.

: لیال عنایت سراج: زن افغان و با مردان مباحثه کنند و روی موضوعی تعمق کرده  و به فیصله برسند. )مأخذ 
 -1111ورنده : نسرین ابوبکر گروس ، امریکا شتی و مسئولیت ما افغانها"، گرد آ"قدمهای آۀ :پیشآهنگی صلح، منتشر

 (253صفحه 
 

 : وحرمسراسراچه 
هیچکس درافغانستان نیست که با این دواصطالح آشنائی نداشته باشد: مقصدازسراچه وحرمسرا جداشدن دومحل مجزا 
دریک محوطه رهایشی است که یکی محض برای رهایش اناث ودیگربرای تجمع مردان اختصاص دارد. هیچ مرد به 

که زنها مجازنیستند ازمحوطۀ حرمسرا پا بیرون گذارند، استثنای افراد مشخص حق دخول درحرمسرا را ندارد، همچنان
مگر تحت شرایط خاص وقبال  تنظیم شده. اگرچه این محدودیت ها اساسا  دراول ریشۀ دینی داشت که بشکلی از محل 
رهایش حرم مبارک حضرت محمد)ص( الهام گرفته بود، ولی بعدا  این شیوه به تدریج دربین خانواده های بزرگ 

 نعنۀ مردساالری شد.مشمول ع
 

درافغانستان موجودیت سراچه وحرمسرا که مشخصه زندگی خان وخوانین بوده وتا هنوزهم رواج دارد، نشانه ای 
واضح از خصلت مردساالری جامعه افغانی است. طوریکه فوقا  ذکرشد، تبدیل شدن زن به ناموس از یک طرف 

، مرد را مجبورساخته تا منسوبین اناث خودرا از نظراغیاربه وحراست از او به حیث وظیفه مقدم مرد از طرف دیگر
دورنگهدارند وحضورآنها را درمجامع عام منع کند. این کاردرجامعه مردساالرافغان تا آنجا پیش رفته که مردافغان 

او را به  د ودربیرونننمی خواهد کسی حتی نام زن او را بداند. معموال  درخانه زن را بنام فرزند بزرگش خطاب میکن
) سیاه سر وعیال( مسما میسازند. ازاینجاست که زن را درمحدوده ای بنام حرم سرا محصورمیدارند وحق بیرون رفتن 

 را از او سلب میکنند. فقط زنان محل ومهمانان اناث میتوانند درحرم سرا آزادانه رفت وآمد کنند. 
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رفت  محض برای مهمانان و قرار داشته  وسراچه محلیست که معموال  درجوار دروازه خروجی محدوده رهایشی 
 وآمدهای روزمره مردینه ها اختصاص دارد. درافغانستان هنوزهم فامیل های یک خانواده اعم از پدر، مادر، برادر

بشکل قلعه آباد شده است، یکجا باهم زندگی  وحتی عمو وعموزاده ها برطبق سنن قدیم درهمان محصوره اجدادی که
میکنند وهرفامیل یک ویا دواتاق را برای خود اختصاص داده وسائر وسائل ازقبیل مطبخ، صحن حویلی، حمام وغیره 
بطورمشترک مورد استفاده قرارمیگیرند. بنا  در رفت وآمد مردان وجوانان فامیل درحرمسرا بعضا  محدودیت های 

حتی الزم دیده نمی شود هرمرد فامیل هرلحظه که بخواهد به داخل حرم سرا رفت و آمد کند. سراچه وجود دارد که  
اکثرا  محل بود وباش روزمرۀ مردان و بخصوص جوانان بوده و بسیارمواقع آنها شب را نیزدرسراچه به سر میبرند. 

ثیت عشرت سرا را به خود میگیرد. معموال  ازاینجاست که سراچه تدریجا  به "خلوتگاه" مردان مبدل شده وگاهی هم حی
های رئیس وریش سفید خانواده شخص متدین و با وقار وصاحب انضباط بوده وسائراعضای خانواده درحضوراومنت

که او درسراچه حضورنداشته باشد وشب ها برای استراحت به حرمسرا برود، آن یب را رعایت میدارند، ولی هنگاماد
 خانواده با مهمانان دلخواه شان به یک محیط آزاد وسرم گرم کننده تبدیل میگردد.  وقت سراچه برای جوانان

 
سراچه وحرم سرا درحقیقت جداشدن محیط زیست مرد و زن را افاده می کند وموجب می شود که هریک برای خود 

ی عنعنوی که از گردد. این طور زندگمیقرابت بین زن وشوهر در زیرلحاف محدود ، حتی جهان دیگری داشته باشد
افغانستان هنوزهم رایج است، راه تبارز زن را می بندد  و نظام  عام دراطراف و قراء سالها بدینسو بشکل نسبتا  

مردساالری را پابرجا نگه میدارد. این کارنزدیکی وعالیق جنسی وغریزه ای مرد را با زن تحت تأثیرقرارمی دهد، تا 
میالن به هم جنس بازی پیدا میکند. درکشورما عالیق هم جنس گرایانه بین حدی که مرد از زن فاصله می گیرد و 

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

دراین ارتباط خالی از دلچسپی نخواهد بود، اگر برنامه رفتن امیرعبدالرحمن خان را به حرم سرا از زبان خودش که 
پسرهای من که تمام روز زحمت می کشند، عموما  شب ها را باعیال واطفال خود »نقل نمایم: درتاج التواریخ آمده 

درحرم سرا بسر می برند. دراوایل سلطنت خودم تقریبا  هرهفته دومرتبه به حرم سرای خود می رفتم، ولی هرچه 
ک مرتبه یا دومرتبه شد، ولی بیشترمشغول کارها وامورات سلطنتی شدم، رسم حرم سرا رفتنم کمترشد، چنانکه ماه ی

حاال این قدراشتغال دارم که فقط سال دو یا سه مرتبه از عیال واطفال خود دیدن مینمایم، سایراوقات سال هم درهمان 
اطاق های که مشغول کار هستم، شب و روز بسر میبرم وعیال های من درسال ده یا دوازده مرتبه چند ساعتی به 

د)ج( مرا به جهت خدمت خودش خلق فرموده است تا از ملت که به من سپرده است، مالقات من می آیند. خداون
حراست نمایم، نه آنکه اوقات خود را صرف عیش وعشرت نمایم. بزرگترین سعادت من اینست که  همیشه مشغول 

 (363در پشاور، صفحه  2335: تاج التواریخ، چاپ جدید خدمت او باشم. )مأخذ 
ی موارد سراچه مهد فرهنگی وتعلیمی جوانان می گردد واین حالت بستگی به ماهیت علمی ناگفته نماندکه دربعض

خانواده وبزرگان آن دارد. خانواده های بوده اند که پسرانشان سواد، دانش وعلم را از همین محل کسب کرده اند 
 وازمهمان های با فرهنگ ودانش استفاده های شایان برده اند. 

 
متوسط و فقیر که از داشتن سراچه وحرم سرا محروم اند، البته با تفاوت شکل، بازهم عین نتیجه  درمورد خانواده های

بدست می آید به این معنی که: مردان این خانواده ها اکثرا  بعد از فراغت کاربخصوص درایام زمستان درمساجد محل 
و دیگر مردان محل باهم  اند از راه رسیدهکه  ینجهت ادای نماز رفته و بعد از نماز درآنجا اجتماع میکنند وبا مسافرا

دراینجا مساجد برعالوۀ محل عبادت،  روند.به قصه وصحبت می پردازند و فقط برای خواب واستراحت به خانه می 
به محل تبادل افکارمردم و مرکز کسب اطالعات وحل مشکالت تبدیل می شود. تعدادی دیگری ازمردم که نزدیکتربه 
خانواده های اعیانی محل باشند، شام ها به سراچه اعیانی ها و یا به عبارت دیگر خان صاحبان می روند و شب را در 

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

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

اکنون نگاهی به درون حرم سرا می اندازیم که زنان در آن محیط بسته چه فضای دارند: مصروفیت زنان در ارتباط با 
این فرق درمحیط با آنکه موقف اجتماعی مردان خانواده به خصوص درجه اعیانی وخان بودن آنها فرق می کند. 
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را همچو تفاوت ها چندان محسوس نمیگردد، زیرا زنان خانواده با مردانه زیادتر تبارز می یابد، ولی درداخل حرم س
محیط بیرون کمترتماس دارند و دلیل برای  بزرگمنشی وجود ندارد. به استثنای مادرکالنها و زنان ارشد خانه، دیگران 

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

طوریکه یک قسمت غذا دروقت چاشت وشب به سراچه فرستاده می شود وقسمت دیگر در داخل حرم سرا  میدارند آنهم
روزمره وهمچنان سائر امورمنزل بین زنان حرم تقسیم می به مصرف می رسد. دراغلب خانواده ها کارپخت وپز 

گردد وهرکس مسئول کار خود می باشد. در دوخت و دوز لباس گاهی مشترک وگاهی هریک برای خود لباس 
میدوزد. تربیه اطفال و رسیده گی به خوردساالن با آنکه درقدم اول وظیفه مستقیم مادران است، ولی اکثرا  دراین کار 

رهمکاری می نمایند. درتربیه اوالد ودادن هدایت ودستور برای آنها همه زنان یکسان صاحب صالحیت اند. با یکدیگ
رسیدگی به مهمانها وبرپا کردن محافل خوشی زیرنام نامزدی، عروسی، نذرونیازها، مراسم مختلف به مناسبت تولد 

می شوند و دربین خود گاه گاهی به ساز و  اطفال نوزاد وغیره همه مواردی اند که زنان محل واقوام دورهم جمع
سرود می پردازند. البته درهرمحل زنانی اند که در همچو موارد استعداد هنری وتجربه زیادتر دارند. همچنان هنگام 

مراتب عزاداری درمجمع زنان بسیار پرنجوا تراز مردان است. بعضا  خانواده  ،وفات یکی از اعضای خانواده
ارای باغ بوده و زنان حق دارند درصورتکه آنروز باغ برای آنها به اصطالح "قروغ" شده باشد، درجوارقلعه خود د

 همه به باغ رفته به میله بپردازد.
 

جزء رعیت عادی محل محسوب می شوند، روز را در  و زنان دیگرکه ازهمچو توانائی اقتصادی برخوردارنیستندالبته 
پرداخته وگاهی هم از منزل برای آوردن آب ویا آذوقه بیرون می شوند. این امور منزل و نیزبه تولید صنایع دستی 

کتگوری زنان چندان درقید حصارخانه نیستند ومیتوانند با پوشیدن یک چادربزرگ از یک خانه یا قلعه به خانه یا قلعه 
ازهم جدا استند و تماس  دیگر بدون مشکل رفت وآمد کنند. ولی به هرحال در این طبقه نیزمحیط زنان ومردان کامال  

عادی وحتی هم کالم شدن زنان ومردان برای زن وهم برای مرد به نظرخوب دیده نمی شود. مردانی را که با زنان 
خود بیشترمحشورباشند، درمحیط مردانه آنها را به صبغه تحقیر"زنچو" می نامند و برعکس زنان با وقار، مدبر 

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

 
ناگفته نماند که شرح باال بیشترمربوط به مردساالری دردهات وقراء افغانستان بوده ودرهرمحل نظربه ساختمان 

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

روستائی خود را حفظ کرده اند. خالصه به شهرها اقامت گزین شده اند، در شهر نیز تاحدی همان شیوه ای زندگی 
جامعۀ مردساالر افغانستان به این شکل یک پدیدۀ تکامل یافته طی اعصار و قرون متمادی است که کمترین تحول را 

 به خود گرفته و به حیث یک ساختمان اجتماعی مسلط تا هنوزهم پا برجاست.
 

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

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

 محمدزائی تاسالهای دهه دوم قرن بیستم بیش از پیش مورداستفاده قرار گرفت.
 

توسط یک جرگه بزرگ متشکل از سران قبایل پشتون آغازگردید که احمد خان ابدالی  2323سلطنت درانی درسال
)بعدا  ملقب به احمدشاه بابای درانی( را به پادشاهی برگزید. این شخصیت بزرگوار که در واقع مؤسس افغانستان 

راتورعظیمی گردید که حدود آن ازمشهد تا سال سلطنت خود موفق به تشکیل امپ 16امروزمحسوب می شود، درمدت 
کشمیر و دهلی و از آمودریا  تا بحیره عرب گسترش داشت. بسیاری از محققان ماهیت اداری امپراطوری درانی را 
یک "کانفدراسیون قبایل پشتون" می دانند که قلمروهای مجاور را فتح و به خود مدغم ساخت. دراین نظام بین قبایل و 

ن اعتماد به یکدیگر، یک نوع پیوند متقابل وباهم وابسته وجود داشت که یکدیگر را حمایت می کردند. دولت با فقدا
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رهبران قبایلی براساس مالکیت شان بر زمین احزار موقف میکردند ومقامهای دولتی میان رؤسای قبایل تقسیم می 
 گردید. 

 
افغانستان از رقابت های قبیلوی به نفع استحکام قدرت خود  21و21شاهان سالله درانی وبعدا  محمدزائی درطول قرن 

استفاده کردند، طوریکه با ایجاد نفاق وبرخورد ازیک طرف تالش میکردند ازقوت رقبای خود بکاهند و ازطرف دیگر 
الفان بعضا  با رؤسای قبایل پیمان دوستی ومؤدت می بستنند تا آنها را درکنارخود داشته  و از قدرت شان دربرابرمخ

استفاده نمایند. گروگان نگهداشتن اعضای خانواده های قبایل نیرومند به اشکال وعناوین مختلف و بعضا  اعدام مخالفان 
وغیره همه جزء همین سیاست "داد وگرفت" درمعامالت قدرت سیاسی بود. همچنان خوانین و رؤسای قبایل نیز برای 

 ی خویش با دولتمردان وشاهان به عین شکل عمل می کردند.احراز مقامها ومنافع اقتصادی وپرستیژاجتماع
 

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

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

 های فراوان ساخت. 
 

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

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

 عقد کرد و ازدواج سوم با دخترکاکای نصیرخان بلوچ  بازهم روی یک مصلحت سیاسی صورت گرفت.
 

ارمیرود، درزمان سلطنت اعلیحضرت تیمورشاه به اوج خود این میالن که سرآغاز ازدواج های سیاسی ومصلحتی بشم
خاندان سدوزائی »رسید، چنانچه استادعزیزالدین فوفلزائی نویسنده کتاب "تیمورشاه درانی" دراین مورد می نویسد: 

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

همین منظور از سران متنفذ وملوک الطوایف مقتدرهرقوم یک یک و دو دو زن گرفته و از همین نگاه تعداد مجموعی 
 «. نفر رسیده بود 311اهالی حرم محترم درباال حصار کابل به 

حقیقت کثرت ازدواج تیمورشاه این بود که یک تعداد آنها با انتخاب »صوف در این ارتباط عالوه می کند: مو
اعلیحضرت احمد شاه درانی، به جهت استحکام محبت با سران هرقبیله صورت گرفته بود وجمعیت دیگربه حسب پسند 

درآمده بودند. عده ای زیادی دیگر دراثرمعرفی  خود اعلیحضرت تیمورشاه، از بزرگ زاده گان افغان به حباله نکاح او
و پیشنهاد سران قبایل که درقدیم عادت بود، رجال متنفذ به واسطه خویشی رشته های تقرب به دودمان شاهی می بستند 
و خواه از روی احترام وخواه از روی اعزاز بدین امر اقدام می کردند، دختران زیبا روی  ونیکوخوی خود را در 

حفه نشانده و به دولتسرای شاهنشاه.. میرسانیدند..... وباقی ازدواج شاهنشاه از این قرار بود که وقتی موکب میان م
شاهنشاه از راه و یا شهری عبورمیکردند، والیان وصوبه داران و عمده خوانین و رؤسای محل بنابر ازدیاد احترام به 

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

انی، )وکیلی فوفلزائی، عزیزالدین: تیمورشاه در «امیربا هرطایفه و سردارهرقبیله داشته باشد، مانع این امر نمی شد
  (.32و 31صفحه  ،2326طبع دوم ، کابل، 

دخترگردید که همین تعدد پسران  23پسر و 32بااین ترتیب تیمورشاه از زنان رسمی خود از اقوام مختلف صاحب 
 بعدا  موجبات سقوط سلطنت این خاندان را فراهم کرد. 

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

منسوب به قبایل مختلف، درد سر بزرگ را در تاریخ افغانستان ایجاد کرد. البته بعدا  یکی از پسران او یعنی 



  

 

 

 42تر 8 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 

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

 

زن ازاقوام مختلف و  21امیردوست محمد خان پادشاه افغانستان بازهم درهمین راه طی طریق کرد. موصوف رسما با 
اج کرد که به عقیده بعضی مورخین انگیزه این ازدواج ها را می توان از نزدیکی با سران با انگیزه های متفاوت ازدو

د دراین مورد قومی تا دریافت پول وجواهرات بیوه های شاهان پیشین و برادران متوفی خالصه کرد. )برای شرح مزی
سیدخلیل هللا هاشمیان، جلد اول دیده شود: موهن الل : زندگی امیر دوست محمد خان ـ امیر کابل، مترجم : داکتر 

 ( 113-111صفحه ،
 

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

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

امیردرادامه به ذکرمفصل .«. پسرهای او را هم با دخترهای دیگر که عمرشان مناسب یکدیگراست، نامزاد کرده ام..
خانواده های هفت عیال ولیعهد خود می پردازد که هر یک را از خانواده های با نفوذ و ازبین اقوام مختلف کشوربه 

 ( 116و  115)تاج التواریخ،... صفحه تزویج پسرخود درآورده است. 
 

سرآغازی یک عده  21و21انستان طی قرن بهرحال تعدد زوجات بشکل که فوقا  بیان شد، بین امراء و خوانین افغ
رواج ها دربین سائر مردم گردید که به تقلید از طبقات پیشتاز آن وقت تالش کردند تا برای جلوه دادن منزلت ومقام 
اجتماعی خویش بیش از چهار زن نکاحی که جوازشرعی دردین اسالم ندارد، درحرم خود داشته باشند وآنها  را 

یرتی( و)کنیز( وغیره مسما سازند که البته از نظرشرعیت این کار مجاز نیست. در مثالهای بنامهای )صورتی یاس
واقعی که ذکرهریک در این مختصرنمی گنجد، دیده می شود که این نوع ازدواج ها موقف زن را بطورعموم بیشتربه 

ر ارتباط با علل وانگیزه های این یک متاع قابل معامله نزدیک می سازد تا به یک انسان دارای حقوق مساوی بامرد. د
 نوع ازدواج های دولتمردان واشخاص بزرگ می توان حاالت ذیل را از هم تفکیک کرد: 

 
گرفتن زن از طرف نیروی غالب درجنگ که بعضا  به رضا و گاهی به اجبار به قسم )غنیمت جنگی( صورت  – 2

 زاره(،می گیرد ) مثال  فتوای امیرعبدالرحمن خان درمورد زنان ه
 دادن زن از طرف نیروی مغلوب برای نیروی غالب به غرض مصالحه ونشانه اطاعت، – 1
 بهره برداری رؤسای قبایل از قدرت دربار به وسیله پیشکش کردن دختران به حکمروایان، – 3
 وصلت حکمروایان با خوانین به منظورجلب حمایت ونزدیکی به دربار،  – 2
 ن رشوت و وسیلۀ نجات از مشکل ،استفاده از زن به عنوا – 5
دادن یک یا چند دختردر بدل قتل یک مرد خانواده ویا قبیله دیگر که در عرف پشتونوالی آنرا بنام "َبد" یاد کرده و  – 6

 بدینوسیله در برابر ادامه تخاصم به اصطالح "سنگ" مانده میشود.
 
رای آن عده زنان بیچاره که از خود اراده ندارند و مثل برده ازاین نوع ازدواج ها اکثرا  نتایج نامطلوب و زجردهنده ب 

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

ها 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 

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

ای شاهانه لباس و اعتماد و اتکا کنند ویا اقال  درد ویا راز خود را با کسی درمیان بگذارند. شاید درهمچو حرم سراه
غذا فراوان 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 

رد. آنها به مشکل می توانند با فامیل خود دیدار کنند، درحقیقت با این حرم شده باشند، حیثیت یک زندان طالئی را دا
 گونه وصلت ها رابطه دختربا فامیلش قطع می شود که این دردناکترین حالت برای یک دخترجوان بوده است. 
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ز است، اما نقطه جالب اینست که در جامعه مردساالرافغانستان طالق ولو به دالیل منطقی وشرعی که از نظردینی جائ
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 

جزسوختن وساختن ندارد وهیچ گاه نمی تواند از  ومایۀ خجلت بشمار می رود. به این اساس زن بیچاره هیچ راهی
شعله نرم سوزاین 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 خانه فرار نماید؛ بعضا  ناچار می شود برای رهائی از این شرایط مصیبت بار دست به انتحار بزند. 
متأسفانه این حالت 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. 
 

 "پشتونوالی" وجامعۀ مردساالر:
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 

ذیرگردیده است. معموال  مردمانیکه درمحالت کوه بند و دره سائرفرهنگ ها ویا رواج ها بدورمانده وبنا  کمترتحول پ
های محصور و فاقد مجرای عبور زندگی داشته اند، رسوم و رواج های دیرینه خود را حفظ کرده اند وبا آن تاحد 
تقدس پابند مانده اند. عالوتا  یکی از مشخصات عمده محالت محصور یا بسته از یک طرف موضوع خودکفائی 

و از طرف دیگرموجودیت یک نظم اداری داخلی است که مناسبات افراد محل را بین خودشان وهم با محالت  اقتصادی
همجوار آنها تنظیم می کند. در بین اقوام پشتون که بیشتر درامتداد ساحات شرقی وجنوبی افغانستان و اغلب درمحالت 

های دیرینه تدریجا  بشکل یک مقرره ویا قانون  صعب العبور و دره های پرپیچ بسر می برند، عرف وعادات و رواج
)غیرمکتوب( درآمده است که از نظرضمانت اجرائیوی مثل قانون برای همه افراد شامل آن قوم قابل قبول واجرا می 
باشد. این "عرف" را بطورکل بنام "پشتونوالی" یاد میکنند که البته در عمومیات بین همه اقوام پشتون ودرحاالت خاص 

صربه اقوام مشخص بوده ودرجزئیات از یک قوم تا قوم دیگرازهم تفاوت دارد. ساحه تطبیق واجرای این نوع منح
 عرف ها را محدوده قومی تشکیل می دهد ونظام "مردساالری و پدرشاهی" اساس آنرا می سازد. 

که همه خود را درخوشی  مقصد از"قوموالی" همچنان همانا مجموعه افراد یک ویا چند قبیله از یک جد مشترک است
وغم و دردفاع از منافع جمعی شریک دانسته ومعموال  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، 

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

در موارد  جوانان قوم یک عده نیز به حیث قوای انتظامی وامنیتی بنام "اربکی" تعین می شوند تا فیصله های جرگه را
 خاص به 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 

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

ربنای قبایلی درمنافع کلی سلطنت و برعکس آن متجلی شد. با آنکه درآن زمان دساتیراسالمی واصول شریعت زی
اساسی حقوقی جامعه افغانی را می ساخت، ولی دیده می شود که بعضا  منافع قبایلی وسران مربوطه درموارد خاص 
فراتر از دساتیرشرعی رفته وبا اغماض ازاصول شرعی به عرف پشتونوالی اهمیت بیشترداده شده است، چنانچه احمد 

دستور دهد که نفع خوانین و رؤسای قبایل درآن مضمر بوده شاه بابا در چند مورد مجبور گردید به اجرای حاالتی 
ق( وتیمورشاه را به ولیعهدی خود 2212است. هنگامیکه احمدشاه بابا درآخرین سفرخود ازمشهد به هرات برگشت )

برگزید، وصیت نامۀ عنوان او در یازده فقره نوشت که از آن جمله دو فقره ای اخیرآن به ارتباط زنان قابل اهمیت 
 است: 

 
یعنی دودمانها همیشه محافظ « زن بیوه را باید ورثه میت نکاح کند ونه بیگانه»موصوف درفقره دهم توصیه کرد که: 

طالق »ننگ وناموس وحامی سیاست  فردی و اجتماعی خود باشند و درفقره یازده هم به تیمورشاه گوشزد کرد که: 
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را طالق دهند، زیرا طالق دادن زن به بی ننگی وبی حیثیتی  دادن زن را امر قبیح بشمار و مگذارکه افغانها زن
 ( 51صفحه وکیلی فوفلزائی : تیمورشاه درانی...، «)وپستی همت خاندان شوهرتمام میشود.

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

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

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

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

ها بشکل یک مقرره مورد اجرا قرار می گیرد که نفیه وعدم اطاعت آن درمحل مربوطه، موجب مؤیده وجزا پنداشته 
ند. شده، ولی در محالت وبین اقوام دیگر افغانستان این ارزش ها بیشترماهیت ارزش های اخالقی وبدون مؤیده را دار

ارزش ها واصول کلی پشتونوالی را قدرت هللا حداد ـ یک نویسنده افغان دریک رساله ای بنام )دی ملی تاریخ فلسفه 
 اوپشتونوالی( بطورمختصرشرح داده که ازجمله چند موضوع آن شامل حال زنان می گردد: 

ول دولتی او برپشتونوالی پادشاه شد، تمامی اص  2323اعلیحضرت احمدشاه بابا در سال »حداد می نویسد: 
استواربود... بطورمثال قطع یک عضو وجود انسان منع شد و ندادن میراث به زن که برای آن دالیل مختلف گفته شده 
است ازجمله: برای کسب میراث هرکس می خواهد با دختریک شخص ثروتمند ازدواج کند وبا دخترشخص غریب 

صل دارائی پدرهرسال حق بگیرد وهرگاه خواهر و دخترنادارباشد، اعاشه نمی خواهد عروسی کند. دخترمیتواند از حا
آنها بدوش برادران و دیگراقارب حتمی است، اما آنهاحق فروش تصرف دارائی پدر را ندارند، در صورتیکه شوهر 

ارزش های  داشته باشند. با فوت پدر، دامادها درآن صورت خانم های خود را مجبورمی سازند که میراث بگیرند، بنا  
خانواده گی زیرپا میشوند و نفاق و پراگندگی شروع می شود، محیط گرم خانواده گی سرد می شود. ونیستی رومی 

 (32-31صفحه،  2111حداد، قدرت هللا: دی ملی تاریخ فلسفه او پشتونوالی، ویرجینیا « )آورد.
زن از حقوق میراث دفاع کند، سخن نمی گویم، راجع به عمق منطقی استدالل فوق الذکر که خواسته ازمحروم ساختن  

ولی خاطرنشان می سازم که دلیل عمده این محرومیت درآن وقت در دو موضوع خالصه می شود: یکی قایل شدن حق 
میراث برای زن به قدرت مالی مرد درخانواده ضرر رسانیده و موجب میشد که دارائی پدری ازدست پسرکه نشانه ای 

طریق "خویشی" یعنی ازدواج بدست دیگران برسد وطی یکی دو نسل دارائی خانواده که تمرکزآن بقای نسل بود، از 
بدست مرد خانواده موجب خان بودن وسرکردگی آنها دربین قوم می شد، تقلیل یابد ومنزلت اجتماعی آن نزول کند و 

داشتن مال و زمین یک نوع استقالل  دیگر اینکه دراجتماع مردساالرآنوقت این تشویش بسیارجدی بود که مبادا زن با
 عمل پیدا کند وازآن طریق بتواند به خصلت حکمروائی مرد صدمه برساند.

 
مطابقت با شریعت  بطور عموم در  در امیر عبدالرحمن خان یک سیستم واحد حقوقی راقابل ذکر است، هنگامیکه 
اهمیت پشتونوالی در موضوعات حقوقی در  ،ضی رسمی بودن تفسیر شریعت در انحصار قاآکشور نافذ ساخت که در 

یکی از عمده ترین مسایل در مورد زنان همانا عرف جاری از زمان احمد شاه کبیر مبنی بر محروم . حاشیه رفت 
 خت.نرا به استناد اصول شرعی ملغی ساآزادی ازدواج زن بیوه بود که امیرآساختن دختران 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 دکند و قدرت امرای محلی را تضعیف نماید، لذا عرف 
زادی ازدواج )درصورت آنمود که هر زن حق میراث و قبایل می افزود، به استناد احکام شرعی منسوخ کرد و حکم 
به موجب قانون قدیم افغانستان، زن نه تنها » :تصریح میکندبیوه بودن( را دارا میباشد. امیر در تاج التواریخ در زمینه 

شوهر  ملک شوهر خود بوده است، بلکه ملک تمام خانواده شوهرش از قبیل برادرها و اقوام دیگر بوده است. لهذا اگر
مشارالیه فوت میشد، یک نفر از اقوام شوهرش حق داشت که اگر زن هم راضی نباشد، او را به زوجیت بگیرد. 

همین که شوهر فوت  ست کهنکه این قاعده بکلی مخالف احکام پیغمبر است. قانونی که خودم اجرا نمودم این اآحال ...
 تاج التواریخ...،برخالف میل خود به شوهری اختیار نماید." ) زاد است و نمیتوان او را مجبور کرد کسی راآشد ، زن 

 ( 324صفحه 
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توسط فشار پدر و مادر عقد شده باشد، نیز  امیر عبدالرحمن خان در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ

باشد و پدر و  برخالف عرف معمول امر صادر کرد که : "به موجب قانونی مروجه من، دختری که به حد بلوغ نرسیده
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 عال وه بر این بعد از قبول عقد، اگرشوهرش به او تعدی یا بد رفتاری نماید و متحمل مخارج او نشود، 

 تاج التواریخ..،د که شوهر من یا نفقه و کسوه مرا بدهد یا مرا طالق بدهد." )مشارالیه میتواند به محکمه عارض شو

 ( 324صفحه 

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

ادهای خود را وامیداشتند گردد. او دراین مورد می نویسد: " رسم بعضی از خانواده ها ی بزرگ این بود که دام
زنهای خود را برخالف میل شان انقدر بسیار قرار دهند که اگر تمام خانواده او متفق مشدند به ]َمهر[ برانیکه قباله های 

این قانون را محدود نمودم و قرار دادم ....من او کمک میدادند، باز هم ممکن نبود که قباله مذکور را بتوانند ادا نمایند 
زادگان خانواده سلطنتی از یک هزار الی سه هزار قباله بکنند و سائرمردم از سیصد الی نهصد روپیه ، البته که شاه

اگر قوه داشته باشند و به طیب خاطربخواهند بیشتر از این مبلغ به زنهای خود بدهند، فاعل مختارند که به موجب میل 

 ( 323صفحه  تاج التواریخ...،خود رفتارنمایند. " )

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

اما تبدل شدن زن به ناموس ودورنگهداشتن او ازچشم اغیار، موقف زن را از منتهای احترام به حالتی می رساند که 
یمتی که باید در یک صندوق آهنین قفل شود. با موجب محصورشدن او برای عمردر یک محوطه می گردد، مثل شی ق

وجود این احترام که به ضرر تبارز شخصیت زن تمام شده است، دیده می شود که دراصول پشتونوالی زن مثل مال، 
زمین، وغیره به حیث "ننواتی" جهت عفو گناه ویا تقصیریک مرد خانواده بطرف مقابل داده میشود. همچنان هرگاه به 

خانواده ضررمادی برسد، پشتونوالی برای جبران این خسارت موضوع "َبدل" را مطرح می سازد واگر یک شخص یا 
این ضرر شامل قتل باشد، درآنصورت فامیل قاتل برای فامیل مقتول از طریق ازدواج یک یا چندین تن از دختران 

 خانواده را برای رفع نزاع پیشکش میکند که این حالت را "بدل" می نامند. 
 

 علمای دینی ومسئلۀ مردساالری:
می ساخت، اما دراین 21با آنکه پشتونوالی زیربنای ایدئولوژیکی دولت افغانستان را ازآغاز سلطۀ ابدالی تا اواخر قرن 

کشور که از لحاظ قومی غیرمتجانس است، دین اسالم از قرنها بدینسوهمبستگی مردم را به حیث مسلمان دوریک 
زیربنای حقوقی واخالقی جامعه را تشکیل داده است. لذاهرشخص تعلیم یافته وآموزش دیده  محورحفظ کرده و 

دراموردینی ومذهبی چه به حیث مسئول تعلیم وتربیه، چه درتطبیق شریعت، عدالت ونظارت براخالق عامه وچه در 
های قبایلی ومحلی در  اداره امور در کشور نقش مهم داشته است؛ به عبارت دیگر رهبران دینی درجوار شخصیت

رهنمائی مردم صاحب نفوذ بسزا بودند. ازآنجائیکه مذهب تسنن )حنفی( مذهب اکثریت مردم افغانستان است ودراین 
مذهب مرجع تقلید وجود ندارد، بنا  رهبری امورمذهبی بدوش "پیر" ها وعلمای انفرادی ردیف "باال" گذاشته شده که 

عیین می شدند. درحالیکه دارائی شخصی سران قبایل، وسیله حفظ استقالل نسبی آنها آنها معموال  ازطرف زمامداران ت
دربرابر دولت محسوب میشد، رهبران مذهبی بطورعموم وابسته به اعطای خیریه ها ازجانب پیروان شان بودند و نیز 

یشود که چه درنظام قبیلوی ازکمکهای سران قبایل وخوانین وهم ازامداد دولت مستفید می شدند. به این اساس دیده م
رهبران مذهبی اعم از پیرها  21وچه طی تالشهای جهت تشکیل حکومت مرکزی درسالهای اخیرقرن  21و 21قرن 

وعلما، زیرفشارسران قبایل از یکطرف و دولتمردان از طرف دیگر قرار داشتند ونمی توانستند دربرابر ارزشهای 
ستناد دساتیردینی موقف مخالف اتخاذ کنند. آنها ناگزیر بودند به نحوی بر قبیلوی ویا سیاستهای امراء وشاهان به ا

رواجها وعرف جامعه قبایلی که خودشان نیزجزء آن بودند، مهرمشروعیت بگذارند ونیزآنچه راشاهان می خواستند، 
 تائید کنند.

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

نگذاشتند وآنرا متفاوت ازاصول دینی ابالغ نکردند، درهمین نکته است که آنها تحت فشار شاهان و رؤسای قبایل 
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قرارداشتند و نیزچون خود شان از این ارزشها به ارتباط حقوق زنان نفع می بردند، بنا  نه تنها در برابرآن اقدام 
 ت دینی را نیز بر آن گذاشتند.هر مشروعینکردند، بلکه م  

هنگامیکه دولت مرکزی توسط امیرعبدالرحمن خان استحکام یافت و پادشاه به حیث "سایه خدا)ج( در روی زمین" 
پنداشته شد وحیثیت مرجع تقلید را به خود گرفت، در این احوال پادشاه عده ای از رهبران وعلمای دین را در بدل 

ه ازیک طرف آنها را ازتأثیرسران قبایل بیرون کند وبه تضعیف قدرت سران مذکور معاش بکارگماشت تا بدانوسیل
بپردازد و از طرف دیگربا صدور فتواهای شرعی، ازآنها بهرۀ سیاسی گیرد )مثال  اخذ فتوای علمای دین در مورد 

 "بغی" هزاره ها وجوازجهاد علیه آنها(.
 

دوره یعنی هم در دوره دولت قبیلوی وهم دردوره بعدی متحدانه  نکته دلچسپ آنست که رهبران وعلمای دینی درهردو
درمحدود ساختن حقوق زن همکار وهم فکر بودند ومثل شاهان و رؤسای قبایل برحقوق زنان محدودیت های بسیار 
وضع کردند. یکی از دالیل دیگر وضع قیود برزنان  ومحدود ساختن حقوق شان این بود که اغلب علمای دینی 

تان پیرو دبستان "دیوبندی" درهند بودند واین دبستان در مورد زنان اصول شرعی را بطور بسیار مقید و پر از افغانس
تعصب توجیه، تفسیر و تدریس میکردند که حتی از ناحیه همچوتعبیر وتفسیرهای سختگیرانه، آنها مسما به "وهابیون 

آمد وتوافق آنها با ارزش های قبیلوی وخواسته های امراء هندی" گردیده بودند، لذا با این تهداب تعلیمی امکان جور
 درمورد حقوق زنان مسلم بود. 

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

عد ازاستقرارحکومت یعنی سران قبایل، علمای دینی و امراء تحت فشارقرارداشت. راجع به چگونکی موضوع، ب
مرکزی درافغانستان دراواخرقرن وبعد ازآن تا امروز، کشور سیر متفاوت را دنبال کرده است، گاهی رو به 
تجددگرائی داشته و گاهی هم عنعنه برتجددگرائی غلبه کرده و مسیر تحول را به عقب رانده است که البته همه شاهد 

مزید هر دوره را به تفصیل میتوان درکتاب "زنان افغان زیر فشار ح تحوالت چند دهه اخیر تا امروز هستیم و شر
 .در کابل در ششصد صفحه چاپ گردیده است، مطالعه کرد 1115تجدد و عنعنه" از این قلم که در سال 

 

 مردساالری وموقف زن در دهات :
. این خصوصیت از همان لحظۀ ی عیان استامردساالری نه تنها در دهات افغانستان، بلکه در شهرها نیز یک پدیده 

اول که طفل به دنیا می آید و مادر آگاه می شود که صاحب پسری شده است، آغاز می گردد. تولد پسرموجب جشن 
مادر در ر می کند و وسرور در بین همه اعضای فامیل و خانواده میشود و پدر با تولد پسرنوزاد احساس غرور وافتخا

 داند.یسهیم مشترازپدرخود را یاین افتخار ب
 

دردهات اعالم تولد پسر معموال  بافیرهای تفنگ وذبح گوسفند وبرگزاری محافل، از جمله "شب شش" و "قیچی گردان"  
زنده نگهدارنده ای اصل ونسب پدر" است و  "پسرشد.  میگویند: ودادن خلعت به پیام آورها ودایه ها همراه می با

ندارد، خود را بدون "بیخ و ریشه" حساب می کند که نسل او بعد خودش قطع دستیار و بازوی او؛ پدری که پسر 
میشود ونشانی از او درادامه نسل نمی ماند. مادر نیز با کمبود پسرخود را "بیکس وتنها" میداند که غمخوار وحامی در 

"زن  به فکر شوهر را از نوازش و لطف شوهر محروم سازد و پیری ندارد وهم می ترسد که مبادا نداشتن پسر او
دوم" شود وبا آمدن "امباق" روزگارش سیاه گردد. تفوق مرد بر زن در جامعه افغانی از همین جا منشأ میگیرد و با 
گذشت هر سال روحیه برتری و حاکمیت در وجود پسر نوزاد تقویه می شود و به هراندازه که سن وسال اوپیش می 

 در برابر زن بیشتر وبیشتر میشود.رود، به همان اندازه حس تفوق جوئی مرد 
 

این احساس در بین همه روستانشین های افغانستان به خصوص در بین قبائل پشتون از همه بیشتراست، چنانکه مقوله 
مشهورکه: "دربین قبیله بی قوم، در بین قوم بی برادر و در بین برادران  بی پسرنباشی "، این خصوصیت را بیان 

امعه افغانی مرد ها به زن به دالیل مختلف حرمت می گذارند، اما درعین زمان انگیزه ها و تلقین میکند. با آنکه در ج
های دیگری وجود دارند که برموقف زن، بخصوص در جامعه عنعنوی صدمه میرسانند که اینک این مشخصه ها را 

 مبنی به حرمت ونیزحقارت زن درمحیط روستائی بررسی می کنیم:
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 حرمت زن: علل وانگیزه های
احترام به زن یکی از ارزش های عمده جامعه افغانی است که ریشه های عمیق تاریخی دارد و برپایه های عنعنه 

 ودیانت اسالمی مردم ما وانگیزه ها وعوامل مختلف استواراست. از جمله:
 
 زن به حیث مادر: – 2

حرمت زن در قدم اول از حیثیت ومقام عالی اوبه حیث مادر نشأت می کند. با آنکه احترام به مادر یک موضوع جهان 
شمول وهمگانی است، اما در محیط عنعنوی افغانستان این احترام دراوج خود قرار دارد. جامعه عنعنوی افغان 

به کسی مجازباشد، آن کس مادراست". مادر برعالوۀ درمجموع به این نظر متفقق است که "اگر در دنیا سجده کردن 
اینکه طفل را به دنیا می آورد وپرورش می دهد وازعصاره جسم خود طفل را تغذیه میکند وحرمت او برهمه اوالد 

 بنی آدم وجیبه است، درفرهنگ فامیلی وخانواده گی افغان نقش محوری وکلیدی دارد.
 
پسر و دختراست، بخصوص برای دختر که کمتر دادرس واما بیشتردل آکنده از مادر همیشه رازدار و یار وفادار ---

درد دارد. درمحیط بسته ومحصور روستائی افغانستان که راه تماس زنان ودختران بامحیط بیرون محدود وحتی مسدود 
ارشاد می خواهد است، مادر یگانه مرجعی است که دختر دریچه رازهای نهان دلش را براو باز میکند. ازمادرکمک و 

و به سخن و اندرز او گوش فرا میدهد. به همین ترتیب با وجودیکه درجامعۀ مردساالر روابط پدر و پسربسیار نزدیک 
وصمیمانه و پراز اعتماد است، ولی پسرسخن های دارد که روی احترام خاص با پدر درمیان گذاشته نمی تواند. 

 واز طریق او به گوش پدر می رساند. پسراین مسائل را نخست با مادر مطرح میکند
 
حرمت مادر وقتی بیشترمیگردد که صاحب فرزندان بسیارباشد وازهمه مهمتر داشتن پسر، آن هم پسران نیک  ---

رفتار، تنومند، زحمتکش ومردم دار. با آنکه موقف مادری فاقد پسر در میان خانواده ضعیف می باشد، ولی به هرحال 
ضعیف  یبدون اوالد است. مادر بدون پسر را با کنایه "مادردختران" میخوانند و موقف او وقت بسیاربهتر از موقف زن

دور شوند. آنگاه مادر احساس تنهائی وبی کسی می کند،  تر می گردد که دختران همه به خانه شوهر بروند و از مادر
ر بماند وشوهرش حاضر به قبول "خانه چون در حیات روستائی کمتر اتفاق می افتد که دختر بعد عروسی به خانه پد

  دامادی" شود.
 
حرمت مادر با پیشترفت سن وسالش در بین فامیل وخانواده بیشترمی گردد و به هراندازه که فرزندانش  ---

شروع میکند به باال نشستن و هدایت دادن و  وبزرگترشوند، به همان اندازه فشار کار و زحمت بر او کمتر میگردد 
 تا زنده است، همه درخدمت او قرار دارند. دراین حال

 
 زن به حیث کانون نظم ورفاه خانه: -2

درجامعه روستائی افغانستان که یک نظام اقتصاد "اکتفابه خود" حاکم است ودسترسی به بازار و خدمات کمتر وحتی 
مایحتاج روزمره فامیل در بعضی نقاط دور افتاده هیچ میسرنیست، لذاخانه مهمترین مرکز تدارک خدمات وتولید 

حاکم ومنتظم این مرکز بوده وانجام امور مربوطه به عهده او گذاشته شده  وخانواده محسوب می شود. زن بطور عموم
است. پختن نان، دوشیدن گاو، دوختن لباس، شستن کاال، روفتن منزل وحیاط، سیالداری ومهمانوازی، رسیدگی به 

م وغمخواری بزرگان، ترتیبات محافل خوشی وعزا ودرعین زمان ادای فرایض اطفال، رفع خواسته های شوهر، احترا
ومکلفیتهای دینی و آموزش کار به دختران. به هر اندازه که زن در ایفای این نقش ها بیشترموفق باشد، به همان پیمانه 

یگردد. از اینجاست که می فراتر از آن در بین زنان و حتی  مردان قریه بیشترمو حرمت او در بین فامیل و خانواده 
 گویند: "خداخانه را بدون زن نسازد" وهم به گفته یکی از رهبران جهادی "زن در خانه وزیرداخله است".

 
 زن به حیث قوه تولید اقتصادی: - 3

حرمت زن افغان درجامعۀ روستائی وقتی باال می رود و موقف او در بین فامیل وخانواده تقویت می گردد که برعالوه 
معموال  در روستاهای جنوب  وظایف خانه، به امور تولیدی که منبع حصول عاید برای فامیل است، اشتغال داشته باشد.

و شرق افغانستان درحالیکه مردان به تأمین امنیت برای قریه مصروف اند، زنان به امور زراعت می پردازند، همه 
زنان ازبک وترکمن به شغل قالین بافی  وستاهای شمال کشورامور را از قلبه تا درو و خرمن انجام می دهند. در ر
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اشتغال دارند واز این ناحیه نه تنها برای فامیل عاید اضافی وکافی بدست می آورند، بلکه حاصل کار آنها بیشتربه 
 خارج کشور صادرشده وازاین ناحیه عاید اسعاری به کشورمی آید. زنان در روستاهای مرکزی افغانستان ودر

فاعات کوهستانی که به مالداری مصروف اند، تولیدات لبنی خویش را از طریق تاجران به بازارها عرضه می ارت
دارند و هم درامور ریسیدن پشم وبافتن گلیم و نمد و پارچه های پشمی می پردازند که از فروش آن فامیل امرار حیات 

 میکند.
 
 زن به حیث ناموس وحیثیت مرد و خانواده: - 4

ز حساس ترین وعمیق ترین مسائل درجامعه افغانی بطورعام و به خصوص در جامعه عنعنوی روستائی مسئله یکی ا
همسایه و درنهایت هر هموطن  ناموس داری است که در محراق آن زن به حیث همسر، مادر، خواهر وحتی اقارب،
ربرابرحفظ و صیانت آن از قرنها قرار دارد. درمجموع زن افغان جزء ناموس مرد افغان است و هر مرد افغان د

بدینسو احساس مکلفیت می کند. هرنوع هتک حرمت به زن از طرف هرکی باشد، به حیثیت مرد یا مردهای منسوبه 
برمیخورد وموجب نزاع و برخورد شدید شخصی، فامیلی، خانوادگی وحتی قبیلوی وقومی می گردد. تعرض به زن، 

دان،  فرار زن از خانه از جمله عوامل عمده عکس العمل ها در رابطه به بدکارگی زن، روابط نامشروع زن بامر
مسئله ناموس محسوب می شود. حفظ ناموس که وظیفه اصلی مرد درجامعه مردساالرمیباشد، ازیک طرف موجب 
حرمت زن می گردد واز طرف دیگر زن را زیرفشار و محدودیت های جدی و شدید قرار میدهد که دراثر آن موقف 

مرد و درحیطه کنترول او در می آید ودرنتیجه موجب سلب بعضی از حقوق انسانی  به حیث یک انسان زیرتأثیر زن
 زن می گردد. 

درجامعه روستائی چون همه در ساحه کوچک وبا شناخت های شخصی واغلب روابط نزدیک اجتماعی زندگی می 
اموس داری را بطورجمعی رعایت میدارند، بروز بی کنند، درجوار اینکه همه خود را شامل یک حلقه می شمارند ون

بند وباری های زن زود در محیط قریه می پیچد و زود شناخته وتشخیص می گردد. ازآنرو رعایت مسائل مربوط به 
ناموس هم برای زنان وهم برای مردان جدی تر پنداشته می شود ونیزعکس العمل ها در محیط محدود روستائی به 

رگتر شهری بسیار زیادتر و شدیدتراست. در روستاهای افغانستان مسئله ناموس تاحدی جدی است که مقایسه محیط بز
حتی مردها نمی خواهند کسی نام ولقب خانم ویا دختران بالغ شان را بدانند. شوهران اغلبا زن های خود را بنام 

ورت ضرورت یک خانم را بنام شان یاد میکنند مثال میگویند "مادرمحمود" ومردان دیگردرص فرزندان بزرگ
 شوهرش یاد مینمایند مثال "عیال یا کوچ احمد" ویا "سیاه سراحمد".

 

 دالیل مبنی برضعف وحقارت زن:
جای شک نیست که زن ومرد هر دوانسان ومخلوق خدا)ج( وم کِمل یکدیگر بوده واز نظرانسانی هر دو دارای حقوق 

مختلف ازهم متفاوت میباشند. بزرگترین رمز آفرینش در همین تفاوت  مساوی اند، ولی فطرت زن و مرد از جنبه های
ها نهفته است. تفاوت درقدرت جسمانی، درشدت عاطفه وترحم، در بروزعکس العمل های درونی به شمول غرایض 

قیقت جنسی وغیره. اگر این تفاوت ها بین مرد وزن وجود نمی داشت، جهان ما به این شکل نمی بود. این تفاوتها درح
 حیثیت دو روی یک سکه را دارند و الزم وملزوم یکدیگرمیباشند.

 
جامعه عنعنوی مردساالراین تفاوت های فطری را اساس برتری مرد برزن قرار داده وبه اتکای آن برتحکم سلطۀ مرد 

آنجائیکه درجامعه غیرقابل تردید مبدل کرده است. از  آنرا بیک عنعنه نسبتا   بر زن در ادوار مختلف تاریخ برآمده و
بدوی، قدرت جسمی عامل مهم سلطه بردیگران محسوب میشد وتوانائی جسمانی زن نظربه مرد کمتر بوده است، لذا 
مرد همیشه منطق زور خود را بر زن تحمیل کرده وخواسته است او را زیرسلطه خود تا سرحد بردگی پایان آورد. 

ای خود دالئلی را ارائه کرده که برای مشروعیت و قبول آن به مردان درجامعه عنعنوی درجهت احقاق این حق بر
آنها بر زنان باشد. دراین راه تأکید  سلطۀده اند که مؤید کر ده و آنرا به نحوی تفسیر و تعبیرنمودساتیر دینی رجوع 

وقدرت برتعابیر دینی ومذهبی ازیکطرف واستناد برعنعنۀ قدیمی از طرف دیگردرجامعه روستائی که سطح دانش 
 دالیل ذیل را مبنی برضعف زن بیان میکنند:، خود م سلطۀدفاعی زنان محدود میباشد، مردها بمنظوراستحکا

 
 عقل" است!الگفته میشود که: "زن ناقص  – 1
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پیشرفت زنان درامور مختلفه ساینس وتکنالوژی درجهان نشان داده است که زنان ذاتا  ازنظرفکری وعقلی هم پایه 
تی در بعضی موارد قدرت تمرکز و دقت آنها بیشترازمردان است. ادعای نقصان "عقل زن" بیشتراز مردان بوده وح

آنکه یک موضوع ذاتی باشد، یک موضوع کسبی است که ناشی ازکمبود سطح دانش وفقدان وسائل وامکانات مربوطه 
تربیه برای زنان بسیارمحدود وحتی درمحیط زندگی آنها میباشد. درجوامع عنعنوی ازاعصار قدیم تاحال شرایط تعلیم و

 نامیسربود
که این عامل بطورکل مانع انکشاف فکری زنان گردیده واین ذهنیت راتقویه کرده است که گویا زن ذاتا  "ناقص العقل" 
است. با بلندرفتن سطح دانش وتماس زن با دنیای معرفت وشناخت پدیده های جدید، یقیین است این استناد مردساالران 

 بنیاد می گردد.بی 
 
  گفته می شود که: "زن عاجزه وضعیفه" است! -2

جای شک نیست که زن جسما  ضعیف تر از مرد است واین وضع دلیل عمده مردساالران را در اعمال سلطه شان بر 
زن تشکیل میدهد. برتری برمبنای قوت جسمانی قانون جنگل است و درجهان امروز که باید حق جای زور را بگیرد، 

 سلطه مرد قرار داد. نباید به اتکای قانون جنگل  عمل کرد و به استناد آن زن را زیر
 

مکلفیت های مرد و زن ونظام های مختلف جهان ازهم فرق می کنند. همیشه مردانی وجود داشته اند که قوت جسمانی 
شان از قوت جسمانی یک زن قوی کمتر بوده است ویا اینکه قوت جسمانی یک مرد مسن همیشه کمتر از یک دختر 

بدانوسیله قرار دادن او زیرسلطه مرد منطق کلی خود را از و بودن زن  جوان است، ازآنرو اتکا به ادعای "ضعفیه"
دست میدهد وموضوع شکل نسبی را به خود میگیرد. نکته دیگری که از ضعف جسمانی زن در جامعه مردساالر 

دافع استنباط میگردد آنست که ادعا میشود: زن درموقع الزم نمی تواند از خود دفاع کند وفقط مرد است که باید م
حیثیت وشرافت اوباشد. دراینجا باید درنگ کرد و از خود پرسید که آیا همه ای مردان توانائی دفاع از زن را 

، خواهند داشت؟ مردان ضعیف که بر شرافت و عفت زن تعرض میکند دربرابریک متجاوز حد ناشناس وظالم 
ند؟ هرگاه حس "دفاع ازخود" در زن پرورش چطورخواهند توانست از عهدۀ اینکاردربرابرمردان قوی متجاوز برآی

مرد ضعیف ازخود دفاع کند؟ دراینجادیده میشود که بازهم پای استدالل مرد  وتقویه گردد، آیا او نخواهد توانست بهتراز
 ساالران لنگش میکند.

 
 گفته می شود که: "زن منبع فتنه وفساد است" ! – 3

مرد به مقایسۀ زن زودترتحریک وهم اقناع میگردد، لذا مرد زودتر به یک حقیقت مسلم است که ازنظرغریزه شهوانی 
سوی زن کشانیده می شود ودست تعرض به او دراز میکند. روی همین دلیل است که برحجاب زن تأکید بعمل می آید 

. جامعه ومحیط زنانه ومردانه کامال  ازهم جدامی گردد. دراثرجدائی این دو محیط، زن درداخل خانه محصور میشود
برای مشروع جلوه دادن این حالت به تعابیر و تفاسیر دینی ومذهبی رجوع میکند و پایه های حاکمیت خویش  مردساالر

 را بر زن به اساس آن استحکام می بخشد.
 

ان در رابطه با اینکه زن "منبع فتنه وفساد است"، باید ازخود پرسید که آیا معقول است نان را همیشه ازپیش گرسنه پنه
و درصندوق قفل کرد تا ازچپاول در امان باشد؟؟ یا بهتر است گرسنه را فهماند ومجبورساخت که نان را باید از راه 
حالل بدست آورد؟ بادیدن هر زیبائی انسان نباید بسوی آن حمله ور شود وآن را بزورتصاحب کند: نظام جهان براین 

ود حاکم باشد و نگذارد عنان اختیار از دستش برود. درمسئله فساد استوار است که انسان باید برخود و خواسته های خ
و قصور آن، هم زن وهم مرد نقش دارند. آزاد گذاشتن مرد و در حصارکشیدن زن عادالنه نیست، بلکه باید کوشید تا 

 زن و مرد را هر دو یکسان متوجه وجایب واخالق شان ساخت.
 
 ! گفته می شود که: "دخترمال مردم است" – 4

ادعای فوق که بیشتر وجه عنعنوی دارد، در روستاهای کشور رایج گشته که بشکل ضرب المثل ورد زبانها گردیده 
است. این گفته که "دخترمال مردم است" درمحتوا دو نکته بس مهم را بیان میکند: یکی اینکه دختر را هنگام ازدواج 

ینکه تعلق گرفتن او بعد ازدواج به شوهر وخانواده شوهر، فقدان بیشتر به مال شباهت می دهند تا به یک انسان و دیگرا
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می گردد که یا آن خانواده هویت را برای دختر بار می آورد، به این معنی که دختر مثل مال متعلق به آن شخص 
 مالک آن است. 

از اینجاست که حین توافق ازدواج، برعالوه تعیین َمهرکه شرط شرعی نکاح است، درخواست متاع  ویا مبالغی بنام 
قابل ذکر  .دختر مطرح و تقاضا میگردد از طرف پدرکه "طویانه، ولور، شیربها" وغیره به حیث پیش شرط ازدواج 

ادی واجتماعی طرفین، سن وسال وکفایت تولیدی اندازه طویانه مربوط به شرایط خاص محل وموقف اقتصاست که 
ادامه درخواست  از دخترمیباشد. بعضا  این پیش شرط به حدی گزاف است که طرف توان پرداخت آن را نداشته و

ازدواج منصرف میشود. حصول طویانه وتوافق جانبین روی آن، ازدواج دختر را در روستاها به یک معامله تجارتی 
أسفانه متاع مورد معامله یک انسان آزاد است که اختیارخود را از دست داده و در محصوره ای شباهت میدهد که مت

 استبداد مردساالری گیرمانده است.
 

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

میدهد، تأثیرات مختلف را در روابط اجتماعی، اقتصای، وحقوقی زن به وجود آورده که ازجمله می توان به  تشکیل
 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 
ن حالت نیز باید با یک مرد همراه باشد. یگانه استثنأ فقط وحتی در ای ،بیرون شود، مگر روی ضرورت عاجل

درمحالتی است که زن در زراعت اشتغال دارد. رفتن وکارکردن در مزرعه خودش به مفهوم حریم خانه بوده و بنا  
ف یمانع ندارد. درغیرآن زن به حیث مادر، به حیث کانون نظم خانه، به حیث ناموس وعالوتا  اینکه زن عاجز وضع

از بیرون نشدن زن  همه برلزوم خانه ماندن و ،است و از خود دفاع کرده نمی تواند و مرجع فساد پنداشته می شود 
 تأکید میدارند. خانه 

 
محیط زیست زن ومرد بطورکل از هم جدا میشود  روی هیمن انگیزه ها است که در اجتماع مرد ساالر کشور

محیط  و بیرون رفتن از آن محصوره را داردمی آید که کمتر مجال  ومحصورۀ خانه در قالب جهان زن روستائی در
حاکمیت "یکنواخت خانه برای زن، خاصتا  زنان جوان به یک زندان دلتنگ مبدل می گردد. لذا  زن در قید آن حصار 

نه می شود. بیگا شنا وخانه نا آاز باهمه پدیده های بیرون را تدریجا  از دست می دهد و  "دفاع از خود"و  "برخود
ویا برادر خود دورتر از محل برود، همه چیز برایش بیگانه ونو است، از هرکس وهمه چیز  اگرگاهی با شوهر، پدر

گانه ساخته است . در این می ترسد وبه آن اعتماد نمی کند، زیرا قید درحریم خانه او را از محیط وهم از خودش بی
شود، راه خود از خانه و محل دور اگر تنها و مردم دیگر آشنا نیست، ی که غیر از محصورۀ خانه، با محیط حالت زن
به آنوقت او به حیث یک شخص نا آشنا به ماحول از هرکی استمداد جوید، ممکن است به جای کمک نمی یابد،  را باز

"دفاع از خود" درفکر و  قدرت از او به سهولت کام گیرد، چونکه روحیه مقاومت در برابر زور و و او دست یابد
 وجود او انکشاف نکرده است. 

، «زن منبع فتنه و فساد است»و ادعا میشود که :  گردیده مبدل  "ضعیفه وعاجزه"که زن به به همین دلیل است 
درحالیکه اینطور نیست، زیرا بی خبری زن از محیط و ماحول موجب میشود که او در دام فساد غوطه ور شود و 

وناخودآگاه به  ممکن است به سهولت زناینجاست که  وخود در برابر زور و فشار مردان مفسد دفاع کند نتواند از 
یک بار به این دام افتاد، دیگرنمی تواند خود را ازاین منجالب بیرون کند زنی از "خود بیگانه" فساد راه یابد. وقتی 

جود است که در رسانه های کشور کمترانعکاس یافته وعنان زندگی از دستش می رود. مثال های فراوان در زمینه مو
است، مگر عین حالت را 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
  



  

 

 

 42تر 17 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 

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

 

ا  زن در محصورۀ خانه از واقعیت های زندگی، از می کند، زیر أتنیز از همین حالت نشبر زن  "نقصان عقلاتهام "
نقاط  اینحال واضح میگردد کهپدیده های جدید، از طرز برخورد به حوادث و چگونکی مسائل آگاهی الزم ندارد. در

یک پدیده ای اکتسابی است که از شرایط مقید ومحیط آن ضعف زن  ناشی از ضعف فکری وذاتی زن نیست، بلکه 
. بدون شک با رفع این حالت زن می تواند خود و شخصیت خود را با محیط بزرگ شه میگیردریتنگ زندگی زن 

فزاید؛ او از اینطریق میتواند هویت خود را تثبیت کند و " دفاع از خود" را در های آن دریابد و به دانش خود بی وپدیده
هنجارایستادگی کند وآگاهانه از فساد دوری وجود خود بیدار کند و راه خود را دریابد که چگونه  در برابر حوادث نا

 جوید.
 
 نداشتن عاید:   - 2

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

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

عمال  فاقد حق تصرف برملکیت شناخته شده است. اکثرا  برادران نمی خواهند افغانستان  هایروستابخصوص در ساالر 
مال و ملک پدر را بنام میراث به مرد دیگری بدهند که خواهرشان را از طریق ازدواج تصاحب کرده است و معتقد 

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

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

ل ودارائی شخصی می گردد که صالحیت مصرف واستفاده آن به دست مرد ویا شوهر است. فقدان عاید و نداشتن پو
مستقما  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. 

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

 
 اطاعت زن از مرد:  – 3

در دست پدر  نظام مردساالری درچارچوب فامیل وخانواده به نظام "پدرساالری" تبدیل می شود یعنی همه صالحیت ها
قرار دارد ونائب او یعنی پسربزرگ وبه سلسله پسران دیگرمیباشند. زن یا زن ها ودختران بالترتیب واجد کمترین 
صالحیت واختیار اند. تقسیم صالحیت ومسئولیت )وظیفه( در سلسله مراتب فامیلی بین زن و مرد تناسب معکوس 

ولی برعکس زنها دارای صالحیت کم و اما مسئولیت بسیار اند. د: مردها دارای صالحیت بسیار و مسئولیت کم، ارد
دختران جوان هیچ اختیار ندارند و مجبوراند امرمادر ومادرکالن ازهمه مهمتر امر پدر و بعدا  امر برادرهای خود را 

ازدواج بازهم پدر را رد نمایند. بعد از  از آنها مطلقا  اطاعت کنند. در مورد انتخاب همسرحق ندارند نظر تعمیل و
صالحیت زن 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 
ه می شود که سلب حقوق زن بسیار فراتر از محدودیت های مشروعیت اسالمی میدهد، ولی عمال  دربسا موارد دید

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

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

 الف: روابط بچه و دختر:
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سالگی می توانند بدون مشکل وموانع در  21یا  1بچه ها و دخترها چه عضو فامیل وخانواده وچه غیرازآن تاسنین 
بازی های طفالنه بچه ها ودخترها تاحدی از هم داخل خانه ویا در جوارخانه با هم یکجا ومشترکا  بازی کنند، با آنکه 

وقتی سن دختر از ده ساله باال میرود، قید اقامت درخانه تدریجا  آغاز می شود وطی یک در دهات کشور متفاوت اند. 
نزدیکی با پسرنامحرم منع میشود. از همین سن و سال است که  از دختر نو بالغ جزء "حرم سرا" میگردد و سال دیگر

دخترها شروع به پوشیدن حجاب معمول میکنند و دیگرحق ندارند تنها بدون اجازه از خانه بیرون شوند وهرگاه در 
صورت لزوم مجبوربه بیرون رفتن باشند، باید مثل زن ها تن و صورت خود را با چادر بزرگ مروج محل بپوشانند 

حق ندارند در بیرون خانه با هیچ مردی سخن گویند ویا صورت خود را نمایان سازند. به هر اندازه که سن دختر و
 نزدیکتربه بلوغ  میشود، دسپلین با شدت براو تطبیق می گردد. 

 
دی ها زاآون 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  رفتن در مسجد وآموزش دینی بعدا  با رفتن مکتب ویا بردن رمه به چراگاه یا با
آنکه آنها از قریه به شهرنزدیک و ازآنجا به هرجا بخواهند سفرمیکنند. پسران نیزتا سنین بلوغ معموال  شانزده تاهجده 

 از پدر کسب اجازه نمایند.ساله درصورت دوری از خانه باید 
 
در روستاها رعایت اصل "ناموس داری" روابط دوستی وعاشقانه بین پسر و دخترجوان بطورعلنی وآشکار جدا   

و پسر به عقوبت شدید ازطرف بزرگان فامیل گرفتارمیشوند، مخصوصا  این  ممنوع است. در صورت تخلف دختر
وسرافگندگی فامیلش در قریه میگردد. در بعضی  شدنامی خودعقوبت برای دختر بسیاردردناک است و موجب ب

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

 
خانواده ها می کوشند دخترها و پسرها را به سنین پاینتر و آنهم  ،واقب خطیرآنبرای جلوگیری از همچوحاالت وع

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

ودخترهای خانواده نیزازهمین جا منشأ میگرد، زیرا به نظر آنها نامزدی درخوردسالی شناخت ونزدیکی پسر و دختر 
را سهلترمیسازد ومانع معمول در روابط  پسر و دخترجوان را از بین میبرد و احتمال دوستی وقبول یکدیگر را تقویه 

اقص بسیاراست که میتواند بر زندگی بعدی آنها تأثیر ناگوار داشته باشد ومرد را میدارد. البته این کار توأم با نو
برگرفتن زن دوم تشویق نماید. دراین حال خطر، بیشترمتوجه زن است تا مرد، زیرا زن مجبوراست به همه حالت به 

 اصطالح "بسوزد وبسازد".
 

 ب: روابط زن وشوهر:
آغاز میگردد، ولی رسمیت ومشروعیت آن بعد ازعقد نکاح بر طبق سنن  "زنی و شوهری" با نامزدی موضوعبا آنکه 

اسالمی اعالم میشود وبعد از آن جفت به حیث زن وشوهر روابط را برقرار می سازند. این روابط در روستاهای 
در این  اکمیت مرد ایفای وظیفه میکند.ح افغانستان بازهم زیرهمان دستورهای مرد ساالری تنظیم میگردد که زن زیر

ارتباط مسئله ازدواج با "ازخود" ویا "بیگانه" شامل یکتعداد خصوصیاتی است که در زندگی مشترک تأثیرات چند 
 جانبه دارد، از جمله:

 
ـ ـ  در ازدواج با بیگانه، در بین بسیار فامیلها و خانواده ها، همردیف بودن "نسب" یا سلسلۀ خانوادگی و به عبارت 

اهمیت دارد. معموال  ازدواج با اشخاص دارای "نسب" پایانتر مطلوب نظر خانواده نیست ونمیخواهند دیگر "کفو" بودن 
  بدینوسیله سلسله نسب خود را پایان آورند.

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

از آینده خود بیمناک میباشد. او نمیتواند هروقت دلش بخواهد به دیدن فامیل خود برود. پدر و برادر او نیز نمی خواهند 
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ر دست "خشو، ننوها، ایورها و از همه مهمتر به خانۀ داماد بیگانه زیاد رفت و آمد کنند. زن جوان درخانه شوهر زی
  خسر، خسرکالن وخشوکالن" قرار میگیرد که تحمل آن برای عروس جوان دشوار است.

 
ـ ـ  در ازدواج با بیگانه، پرداخت طویانه  )ولور( ، زن جوان را به مثابه ای کنیز خانواده شوهر در پایان ترین سطح 

 ه صالحیتش هیچ و مسؤلیتش در اجرای اوامر بسیار زیاد است.سلسله مراتب خانواده قرار میدهد ک
 

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

 کند.
 

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

رفتن به خانه او"پا" نمیگیرند، چانس آمدن "امباق" برسرش  تواند، پدر و برادرنش ازبه سهولت رفت و آمد کرده می
 کمتر 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

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

استناد معیار های جدید و وارد کردن فشار بر دولتها تغییر دهند، ولی متوجه نیستند که این نظام بطور "بسته" در یک 
یرازه اصلی حلقۀ با هم مربوط و بر طبق اقتضأت محل و شرایط زندگی روستائی در آنجا تکامل کرده و تا زمانیکه ش

آن تغییر نکند، تحوالت ظاهری و نمایشی نتیجه مثبت بار نمی آورد. برعکس اجرای ریفورمها، وضع قوانین و یا 
صدور هدایات و فرمانها و تعمیل جبری آن موجب عکس العمل های جدی در جامعه روستائی میگردد که نمونه ها و 

 .یمهمه شاهد بوده امثالهای آنرا طی دوره های مختلف 
 

 ترس از شیوع "فتنه و فساد" ناشی از ورود قوای متجاور انگلیس:
انگلیسها میخواستند قبل از آنکه قوای دولت روس درآسیای مرکزی تا دریای آمو برسند، نفوذ خود را تا سواحل آمو 

ون بزرگ و قش 1838گسترش دهند. با این هدف گورنر جنرال انگلیس در هندوستان "الرد اوکلند" در اواخر سال 

هزار حیوان باربر بود، به همراهی شاه شجاع و  31هزار عمله و  14هزار عسکر،  52مجهز خود را که بالغ بر 

پسرش از راه قندهار و غزنی به کابل گسیل کرد. غبار از قول "جیمزهنت" راجع به تجهیزات این اردو می نویسد : 
ر وهرسپاه دو سقا و ده اشتر باربر،هراسپ مهتری، "هر مرد جنگی انگلیس یک نوکر داشت، هر فیل دومهت

وهرشانزده سپاهی طباخی، و هرسه اشتر یک ساربانی داشت. آسیابانان، نانوایان، قصابان، خیمه زنان، کاسب و 
فروشندگان بر این اردوی مجلل افزوده می شدند واما افسران انگلیسی : هر افسر ده اشتر، یک ارابۀ گاومیشی، پنج 

ری، دو یابو وتقریبا  چهل نفر عمله و فعله داشت. بعد ها خانم های انگلیسی نیز با تعداد از کنیزان و غالمان اسپ سوا
و محفه و تخت روان، با تجمل فراوان داخل مهمان خانۀ افغانستان شدند. عبور این اردوی مجلل از راه های افغانستان 

میریختند و آذوقه و ملوفه و روئیدنی در مسیر خود باقی نمی به مثابه سیل ملخی بود که در شهرها و دهات کشور 

  ( 543گذاشتند".)غبار، میرغالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ چهارم، صفحه 

 

به افغانستان، تمدن جدید اروپائی نیز بار اول راه خود را مستقیما  در کشورما باز  1839با تهاجم قوای انگلیس در سال 

رویداد از دو طریق درروحیۀ مردم اثر منفی ایجاد کرد و در مدت کوتاه موجب برخوردها و قیام ها ی وسیع کرد. این 
مردم گردید: یکی عملکردهای خشن نظامی وتحکم انگلیسها به حیث یک قوه اشغالگر، احساسات ملی و آزادمنشانۀ 

قوای ملی بنام جهاد علیه قوای کفری به شدت  مردم را علیه تسلط بیگانه برانگیخت ودیگر تفاوت دینی موجب شد که
بسیج و متحد گردد. درنتیجه با ورود انگلیسها یک جدل وکشمکش دوامداربین عنعنه و تجدد در افغانستان آغاز شد، 
زیرا افغانها بطور عموم دست آوردهای مثبت تمدن غربی را تحت الشعاع دوخصلت منفی ورود قوای مهاجم وکفری 

داشته و از آن دوری جستند، به عبارت دیگر با  رد استعمار اروپائی، درعین زمان تمدن آنجا را نیزنفیه جدا  مردود پن
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و رد کردند.ا ین ذهنیت بین مردم تا سالهای متمادی به قوت خود باقی ماند و موجب شد تا مردم هر تحول نوع غربی 
 آن عکس العمل نشان دهند.را )ولو مفید و مثبت( به نظر شک و تردید بنگرند و در برابر

  
اولین عکس العمل متعاقب ورود قوای انگلیسی در شهر کابل همانا وضع قیود برزنان آن شهر بود که در مدت کوتاه 

دوالق" را با خود برای زنان به  –منجر به جبری شدن حجاب کامل بر آنها گردید وپدیده ای  نو ظهور"چادری 
را از آن روز تا حال زیر بار خود خمیده ساخته و سد راه پیشرفت آنها گردیده ارمغان آورد که قامت زنان شهری 

 است.
 

به دربار شاهان و  19و 18با آنکه فرهنگ دربار مغولی هند بعد از فتوحات احمد شاه کبیر بتدریج در طول قرن 

هند توسط انگلیسها شیوه مختلط امرای افغان و از آنطریق در شیوۀ زندگی رؤسای قبایل رخنه کرده بود، ولی با اشغال 
انگلیسی" به اصطالح مود روز شد و به سرعت در سرزمین هند توسعه پیدا کرد. واضح است که ورود  –"هندی 

انگلیسی را نیز با خود  -قوای عظیم انگلیسی در افغانستان با همه ساز و برگ آن، شیوه ای جدید فرهنگ مختلط هندی

 هزار نفری( 51مجموعی شهر کابل کمتر از صد هزار نفر بود، ورود قوای بزرگ )بهمراه آورد. آنوقت که نفوس 

انگلیسی و نفوذ آنها برای مدت بیش از چهل سال در کابل و همچنان در شهرهای دیگر افغانستان از جمله قندهار و 
از آنجا به نقاط دورتر جالل آباد، یک عامل بسیار مؤثر در تغییرات سریع اجتماعی و ثقافتی مردم در آن شهرها و 

کشور گردید. عالوتا  یکی از تاکتیک های قدرتهای استعماری آنست که میکوشند در اولین وهله ارزشهای وارداتی 
خود را در ساحات تحت اشغال به سرعت پخش و معمول سازند . انگلیسها در اینکار پیشتاز همه قدرتهای استعماری 

فغانی یک جامعه بسته و در پابندی به ارزشهای اسالمی و عنعنوی خود بسیار محکم و قدیم بودند و اما با آنکه جامعه ا
استوار بود، خواهی نخواهی این تأثیرات از طریق مستقیم بر زندگی عنعنوی مردم اثر گذاشت. با آمدن انگلیسها طرز 

رض نمایش قرار گرفت و لباس، طرز خوراک، رفتار و آداب غربی در کابل و شهرهای دیگر برای بار اول به مع
درعین زمان از طریق تماس های روزمره در بازار و معاشرت مردم با این نو واردان خارجی، پیدا شدن امکانات 
صحبت و ترویج کلمات و اصالحات معموله انگلیسی و غیره یک صفحه جدید در زندگی مردم باز شد که بعضی ها 

کردند واما برخی دیگر از آن به حیث دست آورد بیگانه و کفری دوری آنرا بحیث یک تحول مثبت با خوشبینی بدرقه 
 جستند. 

 
یکی از اهداف سازمان فعال استخبارات استعماری انگلیس در آنوقت، توسعه شبکه های جاسوسی شان در میان مردم 

شیدند تا به این محلی و بدست آوردن اطالعات از یکطرف و پخش شایعات بین مردم از طرف دیگر بود. انگلیسها کو
منظور نخست در بین مردم محل رخنه کرده و روابط چند جانبه را از طریق دادن پول به عناوین مختلف از قبیل 
تحفه، مدد معاش، کمک وغیره با بعضی اشخاص و خانواده ها و از آن طریق با مردم عادی برقرار سازند. با گسترش 

ردم و در نتیجه به خانه های آنها تدیجا  رخنه کرد و فرهنگ عنعنوی که این روابط شیوه ای زندگی غربی در اذهان م
از قرنها بدانسو در افغانستان حاکم بود، با یک معضلۀ جدید روبرو گردید. با اینکار دیده میشود که اولین سنگ در 

ردم با یک فرهنگ تهداب تجدد گرائی غربی توأم با یک ناباوری و ترس وهراس از آن در کشور گذاشته شد و چشم م
 جدید آشنا گردید.

 
ازآنجائیکه اسالم به مثابه یک نیروی متحد کننده و وسیلۀ تحرک مردم بخصوص علیه تجاوز خارجی در افغانستان 
همیشه نقش بسزا داشته است، درآنوقت نیز با مشاهده احوال و اوضاع ناهنجاری که از همه قدرت قوای مهاجم 

یل میگردید و همه قدرت حاکمه دولت بدست آنها می چرخید و پادشاه و مردم دیگر انگلیسی برمردم و کشور تحم
برکشور، برمال و حتی برنفس های خود حاکم نبودند، ناباوریها علیه مهاجمین بیگانه روزبروز کسب شدت کرد و 

 قیامهای بزرگ را براه انداخت که زیر نام جهاد علیه دشمنان دین و وطن اوج گرفت.
 

ال از یکطرف که کاربرد اصول اسالم برای حفظ استقالل و تحکیم وحدت مؤثر بود، و اما از طرف دیگر دراین ح
خصوصیت ها ی محافظه کارانه سران قومی و مذهبی ، تنفر را در برابر اجانب و میالن به تجرد گرائی را در بین 

وریهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی به مردم تقویه کرد، طوریکه اکثر رهبران دینی در مورد قبول و معرفی نوآ
شدت مقاومت میکردند و آنرا متاع بیگانه دانسته با روح و اصول اسالم و عنعنات افغانی در تناقض و ضدیت اعالم 
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میداشتند. درنتیجه طوریکه دیده شد، ازیکطرف ورود انگلیسها با یک سلسله نوآوریها و ارزشهای غربی در حریم 
ه افغانی برای خود جا باز کرد و از طرف دیگر مقابله با سیاست استعماری دشمن که پیرو دین فرهنگ عنعنوی جامع

مسیحی بود، احساسات ملی و دینی مردم را بر ضد تحول به شدت تحریک نمود و در اثر آن رد استعماراروپائی ، در 
یت با هم قرار داشتند، فقط در یک نقطه عین زمان منجر به رد تمدن آنجا نیز گردید. این پدیده ای دوقطبی که در ضد

باهم وجه مشترک پیدا کردند: آنهم در رابطه با وضع قیود برزنان و کوبیدن مشت محکم برفرق آنها، به دلیل "فتنه و 
فساد" ناشی از حضور مسلط قوای بیگانه و رونق فرهنگ آنها که مایه ای بروز فتنه و فساد در محیط اجتماعی 

مین روحیه علمای دینی و بزرگان از مردان شهر خواستند تا به زنان شان اجازۀ بیرون شدن از خانه میگردید که با ه
  را ندهند، مگر درصورت ضرورت و آنهم بطور "سرتا پا" پوشیده وحتی با همراهی یک مرد.

 

 وضع محدودیت بر بیرون شدن زنان از خانه:
با همی بین اهالی یک قریه طوری بوده که همدیگر را مثل اعضای درعنعنۀ قدیم افغانستان از قدیم تا امروز روابط 

یک خانواده ای بزرگ دانسته و بنا  زنان افغان وقتی در حلقه "خودی" یعنی مردم محل قرار دارند، چندان تابع قیود 
ا میکردند. وپوشانیدن روی خود نبوده و فقط با پوشیدن یک چادر بزرگ در بیرون خانه و حتی رفتن به کشتزار اکتف

اما وقتی یک مرد بیگانه را می دیدند، روی خود را پوشانیده ازجوار او میگذشتند. از آنجائیکه اقامت در شهرها 
خصلت "خودی" را نداشت و مردم ازهر گروه در محالت مزدحم شهری در رفت و آمد بودند، زنان آنوقت نیز هنگام 

 سر و روی و قسمت باالی تنه خود را می پوشانیدند. بیرون رفتن از خانه فقط با همان چادر عنعنوی 

متشکل از چند ده و چندین قلعه بزرگ و پراگنده بود، تنها در مرکز شهر یعنی اطراف  18شهر کابل که در قرن 

باالحصار که قصر شاهی ومرکز حکومتی در آن واقع بود، خانه های بهم چسپیده و بازار های متعدد وجود داشت که 
 شهر متمرکز با خصوصیات زندگی شهری درآن جلوه گر بود. نشانه یک

هنگامیکه قوای انگلیسی به کابل رسیدند، نخست در اطراف قصر و خانه های دور و نزدیک آن سکونت اختیار کردند 
و بعد ها برای قطعات عسکری خود به اعمار تأسیسات نظامی در سیاه سنگ، بی بی مهرو و شیرپور پرداختند. 

قوای عسکری انگلیس با وفرت تعداد آن که قبال  تذکر رفت، در شهر کابل چنان محسوس بود که گوئی نیم  موجودیت
شهر را این عناصر بیگانه و کامال  متفاوت اشغال کرده بودند. واضحا  موجودیت بیگانه ها بذات خود موجب آن میشود 

ر زنانی هم مجبور به بیرون رفتن باشند، باید با چادر که آزادی نسبی و معمول همیشگی زنان دفعتا  محدود گردد و اگ
بزرگتر صورت و تمام بدن خود را ازسرتا پا به نحو مخصوص بپوشانند که این نوع پوشش دربین مردم مسما به 

 "چادری دوالق" گردید. 
 

 دالیل حمایت ازتعمیم حجاب "سرتا پا" بر زنان:
انگلیسها وقوای مربوط شان زیاد گردید، به همان اندازه آنها بر  به هر انداره که احساس حکمروائی و بسط قدرت

عنعنات افغانی در همه امور بیشتر بی اعتنا شدند. از آنجائیکه آنها به تعداد قلیل زنان با خود آورده بودند، طبیعتا غلبه 
نان کابل به دیده نفسانی از یکطرف و احساس غرور ناشی از حمکروائی از طرف دیگر موجب میشد که آنها به ز

طمع بنگرند. هر قدر این احساس مشهود تر میگردید، مردان افغان حلقه رفت وآمد های بیرون خانه را بر زنان خود 
تنگتر میکردند و مانع خروج غیر ضروری زنان خود از خانه می شدند و فقط در حاالت ضرورت خود و یا یک 

از اینجاست که پوشانیدن کامل صورت و بدن زنان در شهر کابل  عضو فامیل را به معیت زنان همراه می ساختند.
بیشتر از هر وقت دیگر به یک ضرورت اخالقی و افغانی مبدل شد که در شرایط آنوقت علمای دین نیز بر این 
ضرودت مهر تائید شرعی گذاشتند و بر آن تأکید کردند که در حالت خطر بروز "فتنه و فساد" زنان نباید از خانه 

یرون شوند و در صورت مجبوریت، باید یک محرم همراه شان بوده و نیز سر و صورت خود را تا پا بطورکامل ب
  بپوشانند.

 
انگلیس ها هم از حجاب کامل زنان افغان که به سرعت از شکل چادر بزرگ به شکل "چادری دوالق" درآمد، بسیار 

خود مساعدتر می دانستند. بنا  انگلیسها نیز از طریق ایجنت  راضی و خوشنود بودند و اینکار را برای برآوردن اهداف
 ن تبلیغ کردند:های خود به دالیل ذیل به ترویج و تصمیم سریع آ
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ـ ـ دستگاه جاسوسی انگلیس به منظور کسب اطالعات و انتشار شایعات به نفع خود، یک تعداد مردان و زنان را که 1 

مهم داشتند، بکار جاسوسی و تبلیغاتی گماشته بودند. مشکل عمده دریک  روابط همه جانبه با مردم و شخصیت های
شهر کوچک مثل کابل قدیم شناخت مردم با یکدیگر هیچ شخص جرأت نمیکرد علنا  نشان دهد که در خدمت انگلیس ها 

استفاده  قرار دارد. انگلیس ها برای اختفای هویت گماشتگان خود مجبور بودند از زنان به حیث عناصر ارتباطی
نمایند. ترویج چادری دوالق که مانع شناخت هویت زنان میگردید، زمینۀ بسیار مساعد را برای اینکار فراهم میکرد و 
حتی بعضی اوقات مردان نیز با پوشیدن لباس زنانه و چادری دوالق میتوانستند با مقامات انگلیسی تماس گیرند، بدون 

 آنکه کسی از هویت شان اگاه شود.
 

ـ طبیعتا  انگلیسها و قوای شان با معاشرت زنان ضرورت داشتند و برای ارضای خاطر خود از پول و قدرت  ـ 4

فراوان برخوردار بودند و فکر میکردند که هیچ کس نمیتواند جلو آنها را بگیرد. ازآنرو حجاب کامل زنان با پوشیدن 
که در هر کشور و هر سرزمین و محل وجود دارند،  چادری دوالق که تازه معمول گردیده بود، برای زنان هر جائی

بدون افشای هویت شان این زمینه را مساعد میکرد و هم برای انگلیس ها و قوای شان خطرات غیر مترقبه از این 
ناحیه را تقلیل میداد. اینکار در مدت کوتاه آنقدر پیش رفت که بعضی ازنویسندگان و مؤرخین افغان از قبیل فیض 

ب و قاضی عطا هللا خان وغیره بعضا  زیر تاثیر سخنان جعلی انگلیسها وسفیر شان موهن الل قرار گرفته و محمد کات
یکی به نقل از دیگری علت قیام مردم را عایهه انگلیس چنین وانمود کرده اند که گویا این قیام به دلیل تجاوز انگلیسها 

 ( 276نه کنیز صورت گرفته است. )غبار...، صفحه بر زنان افغان و حتی مشخص تر بر فالن زن و فرار فال

جای شک نیست که تجاوز بر یک زن در موارد زیاد در تاریخ ما مثل یک گوگرد است که خرمن خشکیده را فورا  
شعله ور میسازد. دراینجا شرایط خشکیدن خرمن را ورود قوای مهاجم و عملکرد ظالمانه آنها قبال  فراهم کرده بود و 

مله ناگهانی بر خانه جنرال "برنس" ظاهرا  بدلیل تجاوز بر یک زن توسط یک انگلیسی صورت گرفته باشد، اگر هم ح
 بعید از امکان نیست. 

 
مثالهای زیاد در مورد نقش "شیرزنان" افغان در جهاد علیه قوای انگلیسی ثبت تاریخ است که چگونه آنها غیرت  -- 3 

نگی علیه دشمن تحریک و تشجیع میکردند و چگونه با رسانیدن آب و نان در و شهامت مردان را در تشدید مقاومت ج
سنگر، مردان جنگی را برای ادامۀ پیکار یاری میدادند. این زنان با خواندن اشعار رزمی و ناره های تکبیر، میدان 

پرداخت. غبار به جنگ را چنان گرم می ساختند که هر رزمنده سر از پا نمی شناخت و تا پای جان به مقاومت می 
یکی از این صحنه ها در ارتباط با جنگ دوم افغان انگلیس به نقش مهم این شیر زنان مجاهد افغان اشاره کرده چنین 
می نویسد: " در جنگهای جبال کابل بود که مردم بیرقهای رنگارنگ برافراشتند و زنان کابل وظیفه آب و نان رسانی 

وش گرفتند. دسته جات زنهای مردانه صفت با کوزه های آب و بسته های نان مثل مبارزین ملی را در قله کوه ها بد
آهو در سنگالخ های جبال میدویدند وجنگ آوران دلیر را تغذیه مینمودند". غبار می افزاید: " چهارصد نفر از زنان 

 ( 649..،صفحه نفر آنان در جنگ کوه آسمائی شهید شدند. " )غبار. 83کابل در این وظیفه سهم گرفتند و 

 
انگلیسها از تحریک و تشجیع زنان افغان در شدت جنگ و همچنان فراهم آوری امکانات تغذیه آنها در سنگر های 
مقاومت، طوریکه خود در جریان جنگ دوم افغان و انگلیس به چشم دیدند، شدیدا  به هراس افتادند و بنا  ملموسانه 

ق و قید آنها درخانه، نقش زنان را در جنگ خنثی سازند تا آنها دیگر کوشیدند با ترویج هر چه زودتر چادری دوال
 اجازه نداشته باشند آزادانه در امور جنگی اشتراک و معاونت نمایند.

 
با دالیل فوق دیده میشود که مردان افغان اعم از سران ملی و علمای دینی و در قبال آن سائر مردان از یکطرف و 

لیغاتی آن از طرف دیگر مشترکا  با ترویج چادری دوالق و اجباری ساختن ان همنوا گردیدند. قوای انگلیسی ودستگاه تب
بدینوسیله آنها یک پدیده نو ظهور را که مانع شرکت فعال زنان در امور جمعی میگردید، به منصۀ اجرا و تطبیق قرار 

دوره های مختلف کشمکش و جدال و حتی دادند که اثرات منفی آن تا امروز بر حیات زن افغان سایه افکنده و در 
 برخورد های جدی را در جامعه افغانی بدنبال داشته است. 

 

 ترویج "چادری دوالق" به حیث یک پدیده ای جدید شهری:
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لباس زنان کابل درآنوقت بطور عموم متشکل از چهار قسمت یعنی پیراهن، تنبان، واسکت و چادر بود. پیراهن از 
رنگهای مختلف ساخته شده، دارای آستین دراز و نسبتا  فراخ با یخه مدور ساده بود که از نیم تنه پارچه های نفیس با 

به شکل چین دار و دامن کالن  آن تا سر زانو میرسید. زنان معموال  به روی این پیراهن، واسکت های دستدوزی 
آن چادر نسبتا  نازک و کالن انداخته، قشنگ می پوشیدند و کاله ظریف و نازک بنام "عرقعچین" برسر کرده و روی 

قسمت باالی  تنۀ خویش را با همان چادر می پوشانیدند. تنبان قسمت پایانی بدن را از کمر تا بجلک پاها پوشانیده، 
قسمت باالی آن فراخ و پایان آن تنگ بود که هنگام پوشیدن شکل چیندار را به خود میگرفت )مثل تنبان ها "گیبی" 

ن(. زنان هنگامیکه ازخانه بیرون میرفتند، به روی همین لباس های خود یک چادر بزرگ به سر و امروزی مردا
روی خود انداخته و کنج چادر را از روی سینه به یک سر شانه پیچ میدادند، طوریکه قسمت بدن شانرا کامال می 

 پوشانید.
د: یکی چادری و دیگر دوالق که هر دو فقط چادری دوالق به منظور پوشش کامل بدن از دو قسمت تشکیل گردیده بو

 در موقع بیرون رفتن زنان از خانه مورد استفاده قرار میگرفتند.
 

چادری در اولین طرح خود از سه قسمت ساخته شده بود: یکی کاله که در زبان عامیانه مسما به "کلگی"  بود، دیگر 
باالتر از بجلک پا ها می رسید. قسمت جلو چادری را بنام دامن که در کلگی بطور چیندار دوخته شده و قد آن تا کمی 

"روبند" یاد میکردند که در طرح اول از پارچۀ جالی نسبتا  ضخیم ساخته شده و بدور کلگی دوخته میشد و طول ان 
گی پایانتر از سر شانه ها میرسید. زنان با پوشیدن چادری، "عرقچین" و چادر نازک خود را دور کرده و بجای ان کل

چادری را در سر میگذاشتند و دامن فراخ آن تمام وجود شانرا می پوشانید وهنگام بیرون رفتن روپوش آنرا پایان کرده 
 و بدینوسیله صورت خویش رانیز می بستند و دامن چادری رابدور خود پچیانیده، انرا با یک دست محکم میگرفتند. 

یر کرد مخصوصا قسمت "روبند" آن که از پارچه ضخیم مثل دامن البته ساختمان چادری در مدلهای بعدی تاحدی تغی
ساخته شده، دو طرف آن به دامن چادری چسپیده و طول آن نیز تا نیم تنه دراز گردید که در قسمت چشمها یک ساحه 

 کوچک فقط برای دیدن به قسم جالی دوخته شده بود.
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دوالق بطور عموم روپوش تنبان بود و اما در طرح اولی تنها قسمت سفلی پاها را از بجلک تا سر زانو می پوشانید، 
طوریکه در قسمت بجلک بسیار تنگ و در سر زانو فراختر بود. قسمت پایانی آن یک تسمه یا فیته داشت که هنگام 

ی ان توسط دستمال در باالی زانو بسته میگردید. دوالق نیز پوشیدن، این تسمه به زیر کف پا برده میشد و قسمت باالئ
مثل چادری از یک تکه نخی نسبتا  ضخیم به عین رنگ چادری ساخته میشد که در انوقت فقط رنگ سفید روشن رواج 
داشت و زنان برای فیشن، چادری را "آهار" میدادند و بروی آن "ابرک" می پاشیدند تا زیرشعاع آفتاب انعکاس 

 رق و برق پیدا کند. پرز
 

دوالق نیز مثل چادری در طرحهای بعدی تغییر کرد و آن وقتی بود که "تنبان" ]که از دو کلمه "تن" و "بان" ترکیب 
یافته است[ های ساده و پاچه بزرگ بجای تنبان های چیندار رایج شد. در این وقت دوالق به شکل تنبان چیندار "گیبی" 

تنگ و قسمت باالئی آن چیندار و در کمر بسته میشد. دوالق را در این مدل به روی تنبان درآمد که قسمت پایانی ان 
می پوشیدند و آنرا در حصۀ کمر به سر پیراهن می بستند که البته پوشیدن جرابهای ضخیم زیر دوالق حتمی بود. به 

ان نیز با پیچ دادن روبند از نظر این اساس دیده میشو د که بدن زن کامال  مستور میگردید که حتی انگشتان دست ش
 پنهان میشد.

 
نا گفته نماند که سالها بعد چادری دوالق تدریجا  به حیث مود شهری راه خود را نخست به شهرهای دیگر و از آنجا 
حتی به بعضی از دهات و قریه ها که در جوار شهر های بزرگ قرار داشتند، باز کرد که امروز کمتر نمونه آن به 

میخورد و بطور کل جزء تاریخ شده و جای آنرا چادری های جدید "بدون دوالق" گرفته است. به همین ترتیب چشم 
چادری نوع جدید نیز از شهر به روستا ها ترویج یافت که تا امروزپوشیدن آن در بین اکثر زنان شهری و روستائی 

 کشور معمول میباشد.
 

توسط انگلیس  19ت است، همانا رسم گرافیک میباشد که در اواسط قرنقدیمی ترین تصویر که از چادری دالق در دس

ها تهیه گردیده واصل این رسم در برتش موزیم نگهداری شده است. کاپی این رسم با یک تعداد دیگر از گرافیک های 

ر یک ( توسط کمپنی "زیمنس" آلمانی از روی نسخه اصلی مجددا  رسامی گردید و د 1971) 1351تاریخی در سال 

یک ( دوباره تجدید چاپ شد که اینک آن رسم را جهت مزید معلومات و نیز به حیث 1985) 1362جنتری در سال 

 سند تاریخی در پایان مقاله خدمت تقدیم میدارم که در آن میتوان جزئیات را از ابعاد مختلف مشاهده کرد. 
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