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  : کتابنظری 

  زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد

  تأليف داکترسيدعبد! کاظم

  

  از روی لطف اين کتاب جالب خواھرگرامی ،خانم قلمبدست، مبارز ووطن دوست افغان م�لی جان نظام،
وخيلی مھم دربارۀ زنان افغان را از مدتھا قبل برايم فرستادند تا آنرا بخوانم وچيزی در باره آن بنويسم ، مگربادريغ که 
من بنابر مشغله ھای فرھنگی نتوانستم اين کتاب را زودتر بخوانم واندکی در بارۀ آن بنويسم، تا اينکه دراين روزھا 

رگرديد ومن اين کتاب را مرورکردم واينک نتايج مطالعه وبرداشت خود را ازين کتاب برای خوانندگان فرصتی ميس
  .ًارجمند بيان و ضمنا ازم�لی نظام ھم تشکرميکنم

 تاريخی  در مورد زنان افغان است -، يکی از نخستين کتاب ھای تحليلی»زنان افغان زيرفشارعنعنه وتجدد« 
مدارکشورجناب داکتر عبدB کاظم، سابق استاد اقتصاد پوھنتون کابل با استفاده از منابع ومآخذ که از جانب  دانشمند نا

  . صفحه بر کاغذ درجه اول درکابل به چاپ رسيده است٦٠٢ فصل  و ٢٠متعدد داخلی وخارجی تأليف شده ودر

  :لف کتاب را اھداء نموده بهمؤ

لی گذاشتند وبا تحمل مشقات،حفظ عفت وکمال ادب اين  زنانی که در راه نھضت زنان قدمھای اساسی واو-
  کاروان را به پيش راندند،

 زنانی که درطول سالھای مصيبت بار يک دھۀ اخير، زجرکشيده، عذاب ديده وعزيران خود رااز دست داده -
  اند،

   زنانی که درمسيرنھضت زنان با رعايت شرايط زمان ھنوزھم آگاھانه وصبورانه قدم ميگذارند،-

وسرانجام  مولف کتاب را به عزيزان خانواده خود، يعنی مادر وخانم خود تقديم ميکند وبا اين الفاظ آنھا را -
) سکندر(يکی مادرنازنين ومرحومه ام بی بی حاجيه نوشابه:وبا@خره اھدا  به دوزن فداکار ومحبوبم« : می ستايد

ن دو زن پرعاطفه در دورۀ زندگی ھميشه يار اي.کاظم) مستمندی(کاظم وديگری خانم عزيز ومھربانم راضيه
ومددگارورھنمای مشفق من بوده اند وھرآنچه اگراز خوبيھا دارم، مرھون احساس نيک ومحبت فراوان ھمين دو 

  » .موجودفرشته صفت ميدانم

جمKت وکلمات فوق، گويای روشنی از احترام عميق مؤلف به مقام زن بحيث مادر وھمسرو يار ومدگار 
  .مرداست

من ادبيات آنرا شبيه جريان يک رودخانه  به نگارش آمده، بسيار روانادبياتبا   و دریکتاب بزبان فارسی
سيراب و موجدار  که پيوسته چشم بيننده را بخود جلب ميکند، وانسان را گاه دچار حيرت وگاھی ارامش می 

ستم،که با شورشھا وبغاوتھا وسرکوب تحليل ھای دقيق ازاوضاع سياسی واجتماعی کشور در قرن بي. بخشد،يافتم
حکومتھا يا تجاوزوتھاجم بيگانگان ومقاومتھای مردم ما ھمراه بوده است، شبيه ھمان موجھايی اند که ھنگام مد وجزر 

  .رودخانه ھا بچشم ميخورند

 در جامعه مردساMر از لحاظ محتوا،اين کتاب از نشيب وفراز ھای زندگی اجتماعی وسياسی وفرھنگی زنان
افغانستان حکايت دارد که در طول حيات خود با مشقات ومشک�ت فروان روبرو بوده اند وبار اين ھمه  مشک�ت را 

  .صبورانه بردوش کشيده اند

موضوع زنان و حقوق شان درافغانستان، يکی «:مولف انگيزۀ اصلی نوشتن کتاب را چنين تشريح ميکند
اين موضوع از آغاز تا انجام قرن بيستم . وجه ودقت استازموضوعات بسيار حسای ودرعين زمان درخور ت

درافغانستان نشيب وفرازھای جدی را پيموده وھروقت تحولی در زمينه به ميان آمده است، جامعه مردسا@ر وعنعنه 
ًگرای کشور با حرکت شديدا محافظه کارانه جلو آنرا گرفته و يا آنرا بحيث يک حربه مدھش عليه رژيم بکار بسته 

رژيم ھا وسران حکومتی نيز در قبال اين . با تعبير وتفسيرھای دينی ذھنيت عامه مردم راعليه آن شورانيده استو
طوريکه درھر دو حالت تحول . ًاوضاع گاھی بصورت افراطی به پيش رفته وزمانی نيز شديدا به عقب گام گذاشته اند
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ًدراين ارتباط يقينا اين . دچار رکود وسرگشتگی ساخته انددرامور زنان را از مسير ارتقائی تدريجی آن بيرون کرده و
سوال مطرح ميگردد که چرا چنين حساسيت ھا در در مورد زنان درکشورما وجود دارند و چرا ما تا حال نتوانسته 
ايم يک راه سالم را به حيث يگ حرکت ارتقائی با تفاھم واشتراک مساعی اکثريت مردم در پيش گيريم وھمچنين 

ده ايم نصف نفوس کشورخود را درحاشيه برده واکثريت آنرا درخانه ھا محصورکرده و يا در زيرچادری از کوشي
اشتراک در امور اجتماعی ، سياسی وفرھنگی دور نگھداريم؟ ارائه جواب به ھمين سوالھا انگيزۀ اصلی نوشتن اين 

تاريخی کشور در طول قرن بيستم جستجو کتاب بوده وکوشيده ايم تا ريشه ھای عميق معضله را در رويداد ھای 
  )ص الف، عرض مرام(».نموده ونشيب وفرازھای آنرا بطورتحليلی بررسی نمايم تا درسی از تاريخ آموخته باشيم

  

در ) چه شھری، چه روستائی وچه کوچی(درکتاب تحت مطالعه  ما، مؤلف با قلم توانائی خويش موقف زنان را
ان نيمی از جامعه مدنظرگرفته ومقام زن را به حيث مادر،ھمسر وشريک زندگی عرصه ھای مختلف زندگی، به عنو

ِمرد و پرورش دھنده فرزندان خانواده و تقويت کننده اقتصاد فاميل از راه عرضۀ صنايع دستی ارج گذاشته ونقش آنان 
صادی،به تحليل گرفته را درسازماندھی وتشکيل فاميل وتربيت فرزندان سالم وساير عرصه ھای زندگی اجتماعی واقت

است که جا دارد ھربخش ازاين تحليل ھای عالمانه درنصاب آموزشی کشور گنجانيده شوند و در مکاتب ومدارس 
افغانستان به فرزندان افغان تدريس گردد تا کودکان ونوجوانان وطن از آن بياموزند واز کودکی قدرومنزلت زن را به 

ی آينده درجامعه در ذھن ودماغ خود جای دھند ودر بزرگسالی آنرا درحق عنوان خواھر، مادر وھمسر وشريک زندگ
  .زن ودختر خويش رعايت کنند

يکی از خصوصيات مھم اين کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موھن ورکيک به آدرس اشخاص وافراد مخالف 
ا توضيح  روش مولف بدون حب وبغض شخصی نسبت به اشخاص مؤثر درتاريخ، ب.نظروطرزتفکر مؤلف است

کارسياستمداران وارباب قدرت، سودمندی يا عدم سودمندی کار سياست گذاران کشور را بيان کرده وقضاوت را به 
  .خواننده خود واگذارکرده است که روشی است مطبوع واز توان ھرکسی پوره نيست

علل اين مشک�ت کتاب تنھا به شرح مشک�ت عديده برسر راه پيشرفت زنان کشور نمی پردازد، بلکه 
را نيز  ومصايب وآMم تحميل شده از سوی رژيم ھای مستبد متکی به روحانيت متنفذ وابسته به ارتجاع واستعمار

بررسی  وتحليل ھای علمی ازاوضاع واحوال رژيم ھای برسراقتدار درافغانستان در طول قرن بيستم ، . تشريح ميکند
 تاريخی اند که خواندن ھريک ازآن مباحث دراين تحليل ھا دارای ھمه گی ار جالب ترين وسودمندترين بحث ھای

بطورمثال، تحليل طومارتکفير شاه امان B از سوی حبيب B کلکانی که به قلم حضرت . کيفيت وارج فراوان اند
ی از صاحب فضل احمدمجددی نوشته شده ودر پايان آن امضای اراکين دولت حبيب B کلکانی گرفته شده است، يک

خواندن آن تحليل برای . تحليل ھای عالمانه ايست که تا کنون نظيرآنرا من در ھيچ کتاب تاريخی ديگرکشور نديده ام
: رک. (آنانی که ع�قمند شناخت دقيق ترمسايل آنزمان اند،شايد جالبترين بخش فصل مربوط به دوره اغتشاش باشد

ين کتاب آنقدر زياد است که من در مانده ام کداميک را بحث ھای تازه وتحليل ھای جالب  درا) ٢٠٤ -١٩٣صص
  .اولتراقتباس وارائه کنم

بنابر محتويات اين کتاب، نخستين گامھای مثبت در جھت بھبودی وضعيت حقوقی زنان در عھد امير 
رثيه بين عبدالرحمن خان  برداشته شده وبرای اولين بار اميراحکامی در باره منع نکاح دختر صغير وتقسيم مساوی ا

  .اوMدھا وحق انتخاب شوھر برای زن بيوه برضد عنعنه پشتونولی صادرنمود

 شده باشد، عقداميرعبدالرحمن خان در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ توسط فشار پدر و مادر 
  : امر صادر کرد که 

ادر او را به نکاح به موجب قانون مروجۀ من، دختری که به حد بلوغ نرسيده باشد و پدر و م« 
کسی در آورده باشند، پس از اينکه به سن بلوغ رسيد فاعل مختار است که اين نکاح را قبول يا رد نمايد 
و ع�وه بر اين بعد از قبول عقد اگر شوھرش به او تعدی يا بد رفتاری نمايد و متحمل مخارج او نشود، 

» . نفقه و کسوۀ مرا بدھد  يا مرا ط�ق بدھدمشاراليه ميتواند به محکمه عارض شود که شوھر من يا 
 )٣٤٣،ص، به حوالۀ تاج التواريخ،٨٧ص (

در مورد تعيين مھر و طويانه ھم امير عرف قديمه را شکست و دستور داد تا اين موضوع به 
رسم بعضی از خانواده ھای بزرگ اين «: او در اين مورد مينويسد . اندازۀ توان شخص محدود گردد

اد ھای خويش را واميداشتند بر اينکه قباله ھای زن ھای خود را بر خ�ف ميل شان  آنقدر بود که دام
بسيار قرار دھند که اگر تمام خانوادۀ او متفق می شدند و به او کمک ميدادند، باز ھم ممکن نبود که قبالۀ 
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تعھدی است که شوھر در مقصد از قباله در اينجا سند دين يا مقروضيت يا . (مذکور را بتوانند ادا نمايند
  )ھمانجا(») مؤلف. حين عقد در برابر زن ميسپارد

را دارا ) در صورت بيوه بودن(ھمچنان  اميرحکم نمود که ھر زن حق ميراث و آزادی ازدواج 
  )٣٤٢جلد ، ص ٢تاج التواريخ بحوالۀ  ،٨٦ص(».ميباشد

ستان معمول گرديد، ھمانا ثبت و درج عقد نکتۀ مھم ديگر که امير به آن توجه کرد و برای بار اول در افغان
قاعده به جھت ثبت عقود ازدواجيه را معمول داشتم تا در « : نکاح در محکمه بود، چنانچه امير تصريح ميکند 
اگر رئيس ادارۀ ثبت قباله جات بگذارد که عقد نامشروع يا عقد . صورت نبودن شھود کافی، مرافعه در ميان نيايد

  )٣٤٢،به حوالۀ تاج التواريخ، ص ٨٧ص (».ًچۀ او ثبت نمايند، مشاراليه کام� تنبيه می شوداجباری را در کتاب

 دفتر مربوط الزامی بود، بلکه ھر گاه عقد ردر اينجا ديده ميشود که نه تنھا ثبت نکاح د:مولف می افزايد که 
مجادله عليه ھمچو . داده می شدنامشروع و يا اجباری صورت ميگرفت، به مجری آن در دفتر يا محکمۀ مربوط جزا 

دوانيده بود و در اثر آن زن  را بحيث مايملک مرد قرار داده » قبيلوی« عرف ھای قوی که ريشه درعرف ومناسبات
در آن وقت ھيچ کس . بود کار ساده و آسان نبود و فقط قوت نافذۀ امير آھنين ميتوانست آنرا به منصۀ اجرا در آورد

ً قيام کند و اما بطوريکه بعدا می بينيم در دوره ھای بعدی عين دساتير موجب عکس العمل ھای نميتوانست در مقابل آن

  )ھمانجا.(شديد در برابر دولت گرديد و تا حد سقوط رژيم پيش رفت

ھم امير عبدالرحمن خان وھم اعليحضرت امان B خان، ميانۀ خوبی با روحانيون وپيرھا ومرشد ھا نداشتند 
البته شاه .ن کار اص�حات ھردو پادشاه با حذف معاش مستمری وامتيازات اين قشرمفتخور آغاز گرديدوبنابرين اولي

امان B نه تنھا به حذف امتيازات روحانيون دست يازيد، بلکه به قطع معاشات وامتيازات خانھا ورؤسای قبايل 
پخته نيز ميخوردند،اقدام کرد واين کاروی ومنسوبين خاندان سلطنتی که ع�وه برگرفتن مستمری از مطبخ شاھی نان 
  .در ذات خود يک عمل انق�بی بود که صف دشمنان بالقوۀ اورا تقويت بخشيد

مؤلف شرح ميدھد که عمده ترين تحول مثبت در وضعيت حقوقی زنان در در عھد شاه امان B رونما گرديد، 
دروازه مکاتب .  رای حقوق مساوی شناخته ميشوندزيرا دراين دوران است که زنان از لحاظ حقوقی با مردان دا

ومدارس بروی زنان کشور باز ميگردد ودختران اين حق را پيدا ميکنند تا مثل پسران به مدرسه بروند وصاحب سواد 
  .وعلم ودانش  بشوند

، يکی از پرتحول ترين اعصار تاريخ معاصر افغانستان ) ١٩٢٩ -١٩١٩از( دوره امانی «:مؤلف مينويسد
مسلم است که ھرتحول .... سرآغاز تمام تحوMت بعدی درطول قرن بيستم با تمام مد وجزرھای آن درکشور ميباشدو

به ھراندازه که تحول از ساختمان فکری وعنعنوی جامعه بيشترفاصله .نظريات موافق ومخالف را بوجود می آورد
ًدر عصر امانی اين خصوصيت کام� . يشودداشته باشد، به ھمان الندازه با عکس العمل ھای جدی تر مواجه م

چنانچه اخت�ف نظرھای جدی بين تجددگراھا وعنعنه گراھا بجای رسيد که مثل شراره آتش ھمه چيز .مشھودگرديد
بخصوص که دست اغيار .رادر مدت کوتاه به کام خود فروبرد وکشوررا برای سی سال از تحرک باز داشت

. راوان پاشيدند ومردم ساده دل وخوش باوررا وسيله اھداف خاص خود قرار دادندووابستگان شان به اين آتش، ھيزم ف
موضوع زنان در محراق اين ھمه اخت�فات وکشمکش ھاجاگرفته بود ومخالفان از آن به حيث يک حربه بسيار موثر 

  )١١٧ص( ».برعليه رژيم وتحوMت عمومی استفاده کردند

ان، انگليس قرارداشت که ميخواست انتقام ضربه ای که شاه امان B معلوم دار است که در پشت سر اين مخالف
و مشروطه خواھان دوم  با حصول استق�ل افغانستان بر حيثيت وپرستيژ استعمار در منطقه واردکرده بودند ، توسط 

، B يک مرد نادان روحانيون وابسته به خود بگيرد وبجای يک شاه روشنفکر وترقيخواه وملی انديش چون شاه امان
وبيسواد وقطاع الطريق را برگردۀ اين ملت آزادی دوست سوار کند وبدينوسله ملت افغان را مورد ريشخند تاريخ قرار 

  .بدھد

بعضی ھا فکر ميکنند اخت�ف نظرشاه با قشرمحافظه «:مينويسدبه ارتباط اخت�ف نظر شاه با روحانيون لف مؤ
شاه بعد از قيام خوست به مخالفت عناصر مذکورپی .، اما اين نظردرست نيستکار مذھبی بعد از سفر اروپا تقويه شد

 سفرم «:حتی در روز حرکت به سوی اروپا خطاب به مردم چنين گفت. ًبرد وبارھا علنا در برابر آنھا موقف گرفت
 ک ملت واحدبخارج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنيامدم به ياد داشته باشيدکه از وطن تان دفاع کنيد و ي

 حکمران يا پادشاه مستبدى بسر نبريد، به ھدايات من گوش دھيد و به خرافات عقيده نداشته باشيد، ۀزير سلط. باشيد
زيرابعضى م�ھاى بى خرد، دين رايک زنجير براى تان ساخته و چيزھاى غلط براى تان مى گويند و شمارا فريب 

به چيز ھايى که م�ھا ميگويند باورنکنيد، درمقابل زنان از مدارا و . يدرفتارنمائ)ص(ميدھند، مطابق اوامرخدا وپيغمبر
ترحم کار بگيريد، شما ھمه از يک کشور ھستيد و با ھم برادرمى باشيد، زنان مانند شما حق دارند و انسانند، بيشتر از 
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وMد تان به مصرف يک زن نگيريد و اطفال تان رابه مکتب بفرستيد و ثروت تان را در راه تعليم و تربيه ا
از جمله : خان به نمايندگى ازمردم افغانستان با، چھارنفر از اقشار مختلف جامعه B سپس اعليحضرت امان ا.برسانيد

بايک نفرعسکر، يک نفرشاگردمکتب، يک نفرمامور دولت ويک نفر ازشھريان کابل ، درحالى که اشک درچشمانش 
  )١٥٧ -١٥٦ص (».حلقه زده بود، خداحافظى نمود

 نخستين شاه امان B وملکه ثريا با الھام از انديشه ھای محمود طرزی،
 . در افغانستان بودندزن مدافعان حقوق زنان و نخستين طرفداران حق تحصيل 

وملکه معتقد بودند که ترقی وتعالی يک کشور بدون سھم شاه محمودطرزی، 
ممکن است وبنابرين گيری فعال زنان که نيمی از پيکر جامعه را ميسازند، نا

B ت اجتماعى توجه خاص مبذول داشت شاه امانMبه نقش زنان در روند تحو 
و پروسه نجات زنان را بحيث شھروندان متساوى الحقوق آغاز نمود وبه اين 

                                                       . منظور به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد

 م ١٩٢٠/ش١٢٩٩نخستين مكتب دختران به نام مستورات در سال 
 از  تن٥٠ كابل تاسيس گرديد و به تعداد ءآرا  شھر بيرون ارگ شاھی دردر

آغاز   در آن آموزش را دختران خاندان سلطنتی وخانواده ھای اشرافی کابل
شاه امان ً شخصا مکتب را افتتاح نمود واز توجه اعليحضرت ملكه ثريا . ندكرد

مکتب مستورات تا ختم  .B ووزارت معارف ابراز تشکر وخوشنودی نمود
  .دورۀ امانی بروی دختران باز بود وتعدادشان روزبروز روبه افزايش  بود

 ملقب به شاه خانم ملکه ثريا                                                                        

                                            

  پادشاھی اعKن

   :حومه  و کابل شھر ساکنين عزيز، خواھران به

 .رسانيم می اط�ع به تصويب شده، شما دختران و شما آسايش برای که را ذيل قوانين و اصول اينوسيله با
 در آن عکس يا و مرد يک فقط وجود ھرگاه و آمده بوجود زن ويک مرد يک آميزش از بشر نسل که ميداند ھرکسی

 زن يک ھم نه و مرد يک نه که ميتوانيم گفته اين بر بنا. گرديد نابود می زمين روی از بزودی انسانی نژاد بود، کار
 و مرد است، بشر ضروری نسل ادامه برای مرد و زن بقای چون و. شود محسوب کاملی انسان نمی تواند تنھائی به
 زن بين در زندگی مکلفيتھای و ھا مسووليت.دھند را پرورش انسانی کامل موجود يک توانست نخواھند تنھائی به زن
 تأمين ھا مسووليت مرد حاليکه در ھستند، فاميل امور اداره و غذا پختن اطفال، تربيه زنھا مؤظف: اند تقسيم مرد و

 مطالعه دقت به را يک ھر همربوط و نسبی ما نقش ھرگاه. دارند عھده به را فاميل امور اداره و غذا تھيه و معيشت
  .ميباشد بيشتر اطفال از مواظبت ساحه در خاصتا مردان به نسبت زنان مسووليت ھای حتی که بينيم می کنيم،

 مسووليت يک چنين يک مادر تا است ناممکن زنان برای مناسب تربيت و تعليم کسب بدون که است و روشن
 مسووليتھای مھمترين از يکی خود اين که نمايند تربيت آينده را ینسلھا اند مؤظف زنھا. دھد انجام را حياتی مھم

 نموده را ناتوان خود وجود از نيمی واقع در کنيم، محروم تربيت و تعليم از را زنان ما  وقتی.رود می بشمار زندگی
  .برده ايم  بين از خويش دست به را خود معيشت وسيلهء

 به شود، قائل مردان بخصوصی برای امتياز اينکه بدون را زن و مرد) ص ( محمد حضرت که نبود بيھوده
 و زن از اعم مسلمانھا ھمه دينی وظيفهء دانش و علم حصول" :گفت می اس�م پيامبر. ساخت ملزم دانش و علم کسب
 برای حاليکه در ھم برسد، قضاوت مقام به تا ميدھد حق زن به) مصطفوی شرع (محمدی قوانين از طرفی. ميباشد مرد

 ثابت اينرو از. آورد بدست معلومات زياد مقدار و بگذارد پشت سر را مطالعه سالھای بايد انسان مقامی چنين به رسيدن
 بين در آموزی که سواد ايامی در. است بوده خوردار بر مردان با مساوی اھميت از اس�م در و تربيه تعليم که شود می

 مردھا، مثل به که بودند زيادی زنھای شدند، می تأسيس دنيای اس�می رسراس در تعليمی مراکز و بود معمول مسلمانھا
 و مشھور بزرگان و استادان دانشمندان، از بسياری مثال ھای اس�م تاريخ در ....شدند ھنرمند و محدث، اديب دانشمند،

 امر دانش يک و علم صيلتح. داريم سراغ اند، داده نشان خود از زيادی شجاعت جنگھا که در زنھای يا و يافته تعليم
  .ميباشد زنان برای قانونی و عق�نی کام�

 مکتب و مستورات مکتب (مکتب دختران دو بتوانيم، جوابگوئی عاجلی ضرورت يک چنين به اينکه برای پس
 اين از ھيچيک آنجائيکه از. کرديم تأسيس کابل در خان باقر قلعه عليا و سرای نواحی در گذشته سال را) عصمت



  
 

 

  ٧تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آن�

 ئ ـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لول، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 به را مکتب دو ھر بود، دور تر شھر از ھم اولی مکتب و دھد جای خود در را بيشتری شاگردان تب نميتوانستمکا
 نحو اين با که. ساختيم مدغم ميدھد، جای خود در را شاگرد ٨٠٠و  است بھتر ھای اطاق دارای که کابل سرای گلستان
 حکومت طرف از کتابھای شان و چادری غذا، لباس، مصارف. شوند جمع واحد مکان در ميتوانند شاگردان اناث تمام

 تا شد خواھند استخدام کشور خارج و داخل از ورزيده از معلمين شماری ھمچنين. شد خواھد پرداخت عادMنه بطور
  .نمايند تدريس را آشپزی و بافت خياطی، اطفال، پرورش خانواده، اقتصاد رشته ھای مکاتب اين در

 ک�ن زنان برای ميکنند، را انتخاب ساله١٠ تا ساله ٦ سنين به جوان ھای دختر تنھا دختران عادی مکاتب چون
 فراھم را مصنوعی گلھای ساختن و پز و پخت خياطی، ھای رشته مسلکی در تربيت بتواند که حرفوی مکتب يک سال
 مالی نظر از و اموزندجديدی بي مشاغل کنيم کمک را زنھا تا اينست مکتب اين تأسيس از ھدف. تأسيس نموديم کند،

 سال اخير در. سازند آزاد شان ھای فاميل و مالی شوھرھا کامل وابستگی از را خود بتوانند و شوند مستقل
 ١٠٠٠ جوايز لترتيبشوند، با فارغ سوم و دوم اول، درجه به رشته سه اين از يکی در که شاگردانی) ١٩٢٢(١٣٠١
 فارغ اول درجه به رشته سه ھر در شاگرد ھرگاه. خواھند کرد ريافتد را افغانی روپيه ٤٠٠ و روپيه ٧٠٠ روپيه،
 زنان به ع�وه . ميکند دريافت جايزه روپيه ١٠٠٠ شود فارغ دوم درجه به رشته سه در يا اگر و روپيه ١٥٠٠ شود،

. شد اھندخو تبديل خود شوھران برای منبع عايداتی يک به بلکه آورند می بدست پول تنھاه ن حرفه يک آموختن با
بلند  و ع�قمند خواھران حضور از و دارد موقعيت سرای گلستان در نيز) صنايع اناثيه مکتب (زنان حرفوی مکتب
  .کرد خواھد استقبال بگيرند، سھم نامه بر اين در بخواھند که نظری

 کند نام ثبت يهاناث صنايع مستورات و مکتب به بخواھد کسی ھر که شود می رسانيده شما اط�ع به اينوسيله با
 تا نمايد ارسال مستورات مکتب مديريت به را خود کاری بايد سوابق باشد، مکاتب اين در تدريس شغل طلب داو يا و

 شاگردان مرحله در اين. بتواند استفاده معلوماتی و علمی داشته دست منابع از کرده حاصل را اجازه دخول که باشد
  .خواھند شد جابجا تلفمخ صنوف به خود کاری سويهء به مطابق

  ثريا ملکه مھر -زنان مکاتب پرست سر

  )داکتر سنزل نويد، " واکنش ھای مذھبی وتحوMت افغانستان " ضميمه، سوم ،مقايسه شود با١٤٤زنان زيرفشار وعنعنه، ص  (

) م�لي(ھا به نام  مدير اين مكتب كه بعد . افتتاح شد) عصمت(مكتب دخترانه به نام   دومين ش١٣٠٠در سال 
 B خان مشھور به  سراج البنات، بود موسوم گرديد،بانو سايره سلطان خواھر امان.       

 آلماني و تركي تدريس مي زنان آن سپس مكتب تدبير منزل كه در   
. انداخت ن را راه مخصوص زناملكه ثريا شفاخانه . كردند، نيز ساخته شد 

است كه ھدف از  لكه ثريا آمده شاھي به امضاي م در بخشي از يك اع�ميه
گي اقتصادي شوھران  راه اندازي اين  مكتب ھا رھايي زنان از وابسته 

ھمچنان يک مکتب تدبير منزل  .شان و كمك به اقتصاد خانواده مي باشد
براى زنان کابل در باغ على مردان با معلمى عده يى از زنان جرمنى و 

داير نمود که شکايات زنان را ملکه ثريا محکمه اى .ترکى تاسيس گرديد
 از قبيل ندادن نفقه و لت وکوب شدن .در مقابل شوھران بررسى کند

 يک ھيئت مخفى .توسط شوھران شان و يا ط�ق دادن بدون موجب
وارسى زنان نيز ايجاد گرديدکه عکس العمل مردان راکنترول کنند و از 

ويه مردان با زنان زنان پير خواستندکه به خانه ھا بروند و ببينند که ر
 شد ناميده بعد  ليسه مKلی کهمکتب عصمت .خان شامل بودB  شاه امان ا شان چگونه است ؟ ھمه اين ھا در پ�ن اص�حى

 

تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافھم » انجمن حمايت نسوان« ١٩٢٨بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان 
براى بدينسان .  خواھرشاه کبراجان مسئوليت اداره اين انجمن را بدوش گرفتوکابل اداره انجمن را بدست گرفتند

 به شاروالی دستور داده شد تالست زنان بيوه وبی .نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شريک شدند
مکتب مستورات را با  شخص ملکه ثريا اداره .سرپرست را ترتيب و آنھا را درشفاخانه ھا وMبراتوارھا شامل کارنمايد

  .ھمکارى عده ئى از زنان روشنفکرکابل به عھده گرفتند

قوق زنان قرار داشت، در برنامه ھاى اص�حى دولت براى حB با ھمه دشوارى ھايى که برسرراه شاه امان ا
  .اکام گرديد ولی متاسفانه که برنامه ھای مترقی ومدرن شاه بدليل مخالفت ارتجاع داخلی نفصل خاصى عنوان شده بود

  تحليل وبررسی علل سقوط رژيم » زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد«يکی از مباحث دلچسپ مؤلف درکتاب 



  
 

 

  ٧تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آن�

 ئ ـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لول، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

امانی است که در ميان ھمه آن علل، توطئه ھای انگليس برای آنگيزش وآويزش مردم با دولت امانی برجسته 
کار ونھان انگليس عليه شاه امان B از ھمان روز ھای دليل عمده اقدامات آش«:مؤلف دراين زمينه مينويسد. ترمينمايد

اول سلطنت او ريشه ميگيرد که با اع�م استق�ل افغانستان وبعد با شکست آنھا در جنگ سوم افغان وانگليس ضربه 
افغانستان با اينکار به حيث يک کشور استعمار شکن به . محکم برحيثيت سياسی شان در منطقه وحتی جھان وارد شد

انگليس ھا از ھمان روز در صدد انتقام بودند تا رژيم امانی را . بود شاه قھرمان اين معرکه دنيا معرفی گرديد که
از قيام خوست . ھرچه زودتر سرنگون کنند وقدرت سرکوبگر خود را به کشور ھای تحت استعمار خود نشان دھند

ی ھمه جزء توطئه ھايی بودند که ريشه ھای عميق آنرا به واعزام عبدالکريم تا قيام شينوار واغتشاش حبيب B کلکان
ما .وضاحت ميتوان درماورای سرحد جستجوکرد که ھمه اين ريشه ھا فقط ازيک منبع يعنی انگليس ھا آب ميخوردند

ديديم که انگليس ھا چگونه سران قبايل ، روحانيون مذھبی وعلمای دينی را به اشکال مختلف عليه دولت بسيج کردند 
چگونه تبليغات زھرآگين را در برابر اص�حات  دولت براه انداختند ومردم ساده دل را مغزشوئی نمودند وبه قيام و

يکی گسترش فعاليت ھای آزادی : با م�حظۀ دو دليل مھم سياسی انگليس ھا تحمل دوام رژيم امانی را نداشتند. واداشتند
آنھا، وديگر حمايت سياسی شوروی از رژيم امانی وخطر فعاليت خواھان درھند وخطر قيامھای قبايل سرحدی برعليه 

ھمچنان عامل ديگرپايان دادن به سياست استفاده ازرقابت دوقدرت . تخريبی آنھا برعليه منافع سياسی انگليس درھند
سھا را بود که شاه امان B برای منافع افغانستان از آن اسفتاده ميکرد واين روش انگلي) انگليس وشوروی(بزرگ

  )١٧٥ -١٧٤ص (».ناراحت ساخته بود

به نظرميرسد که مؤلف انديشمند در مورد نقش انگليس برضد رژيم امانی، سالھا قبل به ھمان نتيجه ای رسيده 
بود که اينک جناب داکتر زمانی برای توضيح و اثبات آن صدھا سند مخفی استخباراتی انگليس را ازآرشيف ھای 

تانوی بيرون کشيده  وبعد از تنظيم آنھا بصورت يک کتاب، بخشی ازآنھا را طی يک سلسله موزيم ھای لندن و ھندبر
  .مقاMت محققانه  در ديدگاه خوانندگان پورتال افغان جرمن آن�ين قرار داده است

بعضی از محققين به «:مولف در اشاره به آنھايی که منکر توطئه ھای انگليس برضد رژيم امانی اند ، مينويسد
ن نظراند که ھيچ سندی مبنی بردخالت انگليس ھا در اينکار در دست نيست، چنانچه نشرات دولتی کابل نيز درآنوقت اي

دراين ارتباط بايد خاطرنشان ساخت که انگليسھا مثل ھمه کشورھای . عدم دخالت انگليسھا را درقيام تائيد کرده است
درک وسندی را مبنی بردخالت خويش درزمينه بدست ندھند تا ًاستعماری در ھمچو مواقع جدا سعی ميکردند که ھيچ م

لذا فقدان سند معنی عدم . مبادا موجوديت سند،موجب بی اعتماد شدن شخص مورد نظر شان نزد مردم عوام گردد
ًاينکه چرا حکومت افغانستان دخالت انگليسھا را در قيام خوست، بعدا ترديد کردواضح است که . مداخله را نميدھد

پاليسی . مت نميخواست بعد از سرکوبی قيام، مناسبات سياسی خود را با انگليسھا تحت الشعاع آن قضيه قرار دھدحکو
ھرگاه مداخله انگليسھا را در اغتشاش رد . رژيم امانی در آنوقت داشتن روابط حسنه وعاری از تشنج با انگليسھا بود

ازکدام منبع مصارف فراوان قيام .چگونه به افغانستان آمد]يوبخانپسرسردار ا[کنيم، اين سوال پيدا ميشود که عبدالکريم
را تدارک کرد و بعد شکست ھنگامی که به ھند برگشت،چرا انگليسھا به تقاضای حکومت افغانستان از استرداد 

  )١٣٤ص (»اوغرض محاکمه به بھانه عدم رويه بالمثل خود داری کردند؟

مستند ومحققانه جناب داکتر زمانی را کتاب  گر ريگی در کفش ندارند،ا  تا بايدتوصيه کردبه اين دسته محققين
که تازه از چاپ برآمده  ودرکتاب فروشی ھای شھر ج�ل "بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس«تحت عنوان 

يش ازاين  تاريخی خود بپردازند و ب ھای يک بار بخوانند وبه اص�ح غلطی،آباد وکابل به ع�قمندان عرضه شده است
  .برزخم افغانھا نمک نپاشند و به انگليس خوش خدمتی ننمايند

 دست امتيازات و ، زنان افغان از تمام حقوق و١٩٢٩ در با سقوط رژيم امانىبا دريغ وتاسف بايد يادآورشد که
وى پسران ى زنان بلکه برو دروازه ھاى مدارس نه تنھا بر.ان ، محروم شدندمشروطه خواھآوردھاى ده ساله حکومت 

 ولى يک سال بعد با بروى کار آمدن نادرشاه ،محص�ت افغانى دوباره از خارج به وطن خواسته شدند ونيز بسته شد
س دولت افغانستان ، دوباره مکاتب و مدارس براى پسران بازشد، ولى زنان و دختران از حق تحصيل محروم أدرر
، اما پوشيدن ورود دختران به مکاتب در پايتخت ميسر گرديد زمينه  درکشوربتدريج بعد از استقرار ثبات. بودند

  .دستور داده شد که زنان نميتوانند منبعد از خانه بدون چادری خارج شوند.ًچادری مجددا اجباری شد

چگونگی . اختصاص يافته است" آل يحيی"يا به عبارت ديگر به  فصل نھم کتاب به عروج خانوادۀ مصاحبان
نی اين خانواده با دقت کم نظيری بيان شده ويکی از دMيل موفقيت اين خاندان در سلطنت، اتحاد روابط  وھمبستگی درو

 تاريخی  اين فصل چگونگی - از جالب ترين بحث ھای تحليلی. صميمانه برادران نادرشاه با ھمديگر به حساب می آيد
  .به قدرت رسيدن سپھساMرنادرخان به سلطنت است



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آن�

 ئ ـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لول، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ا در توطئه عليه حکومت امانی، رساندن نادرخان وبرادرانش درقدرت ميداند ودر مؤلف ھدف غائی انگليس ر
 ١٦(١٣٠٨ ميزان٢٣محمدنادرخان وبرادرانش از تاريخ ورود به کشورتا « : چنين مينويسد ٢١١صفحه 
که اع�م پادشاھی کرد، راه دشواروپرمشقت را پيمودند وبارھا مواجه به شکست وعقب نشينی ) ١٩٢٩اکتوبر
نگرفتند وبا ذرايع مختلف به تجمع اقوام جنوبی درصف خود پرداختند وبه کمک آنھا ] ت�ش[Mکن دست از کار.يدندگرد

سوال مھم دراينست که محمدنادرخان نه پول داشت ونه . وبعضی ديگر اقوام قدم بقدم خود را به کابل نزديک کردند
 مشک�لت آن تدارک نمايد؟ بعضی ھا ميگويند که اسلحه، چطور توانست مصارف گراف جنگ ھفت ماھه را باتمام

شايد اين ادعا .برادرانش با وی کمک کردند وآنھا از نفوذ خود دربين اقوام مشرقی وجنوبی  به نفع او استفاده نمودند
بناًء آنطوريکه در بين مردم ومطبوعات بين المللی شايع .درست باشد، اماسوال تدارک پول واسلحه را جواب نميدھد

مقامات انگليسی اين موضوع را رد ميکنند ومدعی اند که .ده بود، انگليسھا او را دراين زمينه کمک بسيار کردندش
روی ھمين دليل است که ھيچ سند رسمی مبنی برچنين حمايت .ايشان درقضيۀ افغانستان کمال بيطرفی را مرعی داشتند

اط�عاتی ومحققين تاريخ دراين باره دMيل مبنی برحمايت دراسناد منتشرۀ حکومت انگليس به نظرنميرسد، اما منابع 
  ».انگليسھا از محمدنادرخان ارائه ميدارند

مثالھای از تماس ھای نادرخان وبرادرانش  » آتش درافغانستان«مؤلف از قول ريه تالی ستوارت، نويسنده کتاب 
درخان را برای ھمکاری با دولت انگليس باسفيران انگليس درکابل و روسيه ودر پاريس بدست ميدھد که آمادگی نا

آنھا با برتاينه دوست وھم «:نشان ميدھد وحتی از زبان وی روايت ميکند که او به سفيرانگليس در پاريس گفته بود
پيمان خواھند بود وعليه روسيه فعاليت خواھند کرد وع�وه کردند که آنھا در موردسرحد رويه دوستانه را در پيش 

  )٢١٢ص (».دريای کنرسرحد بين ھند برتانوی وافغانستان باشد: ادرخان پيشنھاد نمودخواھند گرفت ون

می ١٣بلکه در . اين بار اول نبود که نادرخان با نماينده اانگليس مذاکره ميکرد:وارت درادامه مينويسد که ست
انيه در پاريس در  سفيربرتGreweويک ماه بعد موصوف باMردگريوی. درپاريس ديدار داشتکلونل آرنگبا ١٩٢٥

با پشتيبانی ما : نمايندۀ برتانيه گفت. مورد اعمار خط آھن به مصرف برتانيه وھمچنان نا آرامی ھا درکابل سخن گفت 
اين دو برادر ميخواستند که يک قسمت بزرگ خاک خداداد افغانستان رابه ما ببخشند وھاشم خان پيشگوئی کرد که  

 ."ًيگردد وخودم شخصا از شورش وقيام برعليه امان B خان طرفداری ميکنمبزودی انق�ب درافغانستان شروع م
  )ھمانجا(

ً ھمچوارتباطات بين انگليسھا ونادرخان قب� وجود داشت ولی انگليسھا نميخواستند به «مؤلف ع�وه ميکند که

خطربی اعتمادی مردم ن به  نادرخان را درافغانستادھند، زيرا علنی شدن روابط، آيندۀاين روابط شکل رسمی وعلنی 
ولی آنھا شخص ديگری را برای  ًز آنرو انگليسھا ظاھرا خود را دراين مورد بيطرف نشان ميدادندا.مواجه ميکرد

سلطنت آينده افغانستان بھتر از نادرخان وبرادران او نداشتند وتمام زمينه ھا را بطورمستقيم وغير مستقيم به نفع او 
زمان انگليسھا ميدانستند که اشغال کابل ونصب نادرخان کارساده نيست وبرای اين درعين  .مساعد می ساختند

به اين شکل که قيام را بايد به شکل تبليغ سوء عليه شاه امان .منظوربايد به طرح يک پ�ن ستراتيژيک می پرداختند
ت جھت سرکوبی قيام قوای B، توسط گماشتگان خود نخست در شينوار وسپس در کوھدامن کابل دامن زنند تا حکوم

نظامی را به مشرقی بفرستد و بدين ترتيب بنيه دفاعی شھر کابل ضعيف شود و آنگاه حمله برکابل توسط قوای حبيب 
پادشاھی حبيب B کله کانی در طرح انگليسھا يک مرحلۀ انتقالی  بسيار کوتاه مدت ... B کله کانی صورت گيرد
 به سھولت سقوط ميکرد وبجای آن نادرخان وبرادران بفوريت وبدون مشکل به سلطنت می وناپايدار تلقی ميشد که بايد

رسيدند، با آنکه اين کار با ھمان سھولت که حدس زده ميشد،عملی نشد وھشت ماه پرمشقت را در برگرفت، اما باMخره 
گليسھا بود واز اعتماد آنھا افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب انآرزوی ديرينه برآورده گرديد وسلطنت 

  ) ٢١٣ص (» .برخوردار بودند

يگانه کسی که به مقصد رسيدن به :"م حبيب B کلکانی مينويسدابط سقوط رژيب به ارت درجای ديگریمولف
پايداری کرد، البته به حمايت انگليسھا وھمکاری حضرات شوربازار،ھمانا محمدنادرخان  سلطنت در برابر قوای سقو

 ميزان ٢٣به عقب براند وکابل را بتاريخ  ی سقو راابا وجود شکستھا وتحمل مشک�ت عديده توانست باMخره قوبود که 
  )٢٠٤ص ."(  اشغال نمايد١٣٠٧

نادرخان پس از رسيدن به قدرت،نخست برھمه اص�حات دورۀ امانی خط بط�ن کشيد ودم تبليغات خود را 
صر ضد انگليسی بودند،ساخت وبزودی ھمگی را يکی پی ديگری زندانی متوجه شاه امان B و ھوادارانش  که عنا

وسربه نيست نمود وحتی برای ترور شخص شاه مخلوع در ايتاليا نيز افرادی گماشته شدند، مگرموفق به ترور وی 
  .نشدند

  ادامه دارد


