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 30/31/4312                     داکتر نجیب هللا بارکزی
 

 هاو حیات اجتماعی  پشتون  تأریخجایگاه زنان در 
 دومبخش 

 
 شاه خانم سلطان ابراهیم لودی:

آگره  هجری درهندوستان سلطنت لودیان پشتون را سرنگون و دهلی و٣00میگوید"هنگامی که باُبر در  «استاد رشاد»مرحوم 
کرد و بر هند شمالی تسلط خود را قایم نمود، پس از قتل سلطان ابراهیم لودی در میدان جنگ، پسر خورد سال او را با را فتح 
  سپری کند.  قلعۀ مظفر در بدخشان در زندان درعمر خود را  ۀبه افغانستان تبعید نمود تا بقی مادرش

ل کرد، وقتی قافله به مح کت میمغولی بسوی افغانستان حر محافظین شتر، تحت نظراکجاوۀ  خانم ابراهیم لودی که سوار بر
کرد، خانم ر میعبو هندیکه قافله از روی پل ساستراحت مختصر دوباره براه افتاد.  هنگامیاتک رسید، توقف نمود و پس از  قلعۀ

رد و پرتاب ک هندیرودخان س مانند عقابی خشمگین بال گشود و خود را در وسط ازروی کجاوه بلند گردید و ابراهیم لودی دفعتا  
افغان چگونه  خود فرو برد و محافظین با حیرت مشاهده کردند که این زن دلیر افغان را در مواج رود خانه این بانوی شجاعا

 ح داد".گ را بر زندگی در اسارت دشمن ترجیکام امواج خروشان رود خانه فرو رفت و مر در
 

او خود را  که هیبت خان نیازی به کشمیر پناه برد وحکمران آنجا براو حمله نمود،امیاین واقعه، هنگ یا سال بعد از4٨یا  42
برای دفاع آماده کرد و یکجا با او، مادر و خانم هیبت خان همراه با سایر جنگجویان افغان به مقابله پرداختند و برای حفظ ناموس 

از  این نمونۀ دیگر میدان جنگ جام شهادت نوشیدند.  وعزت خود تا آخرین رمق حیات با دشمن جنگیدند تا آنکه همگی در
عبدالقادر بدایونی در منتخب التواریخ این داستان را متذکر شده و افزون ن است که بقول مرحوم استاد رشاد "شهامت زنان افغا

 ."بر آن در کمبریج هستری آف اندیا نیز ذکر این داستان حماسی آمده است
 

افغانستان نقش اساسی را یک زن داشته است.  علت اصلی شکست  تأریخدر تمام پیروزی های  ا  شود تقریب طوریکه دیده می
ها، محرک اصلی  گر بوده است.  در اکثر جنگدوش همدیرک زنان و مردان افغان دوشادر افغانستان مبارزۀ مشت برتانیه

 به خوبی ها این محرک هارا برتانویا نیروهای اشغالگر به خصوص ها، زنان بوده اند.  و این امر باعث شد ت احساسات افغان
 را روی دست گرفتند تا بدین یاینکار برنامه های یآیند.  براها بر تشخیص دهند و در صدد از بین بردن این نقاط قوت افغان

 ین ببرند. برای رسیدن به هدفب و رزم( را از اشتراک مرد و زن در عرضۀ سیاستها را ) وسیله بتوانند این نقاط قوت افغان
 دو پالن را روی دست گرفتند، 

 

 ایجاد مدارس ناقص و تعصب زای مذهبی به نام مدارس دیوبندی -1
 ترویج چادری یا برقع -4
 

 مدارس دیوبندی:  -1
زن ستیزی و ضد ترقی و پیشرف را تزریق  ضد تعلیم، جوانان افغان را به این مدارس جذب کردند و برای شان احساسات 

با سقوط حکومت غازی امان هللا خان بدست بچۀ سقاو) یک رهزن  برتانیهاین کشت را  در همان اوایل ثمرۀ نخست  کردند.
 مشهور( به حمایت روحانیون دیوبندی و هند برتانوی، بدست آوردند.  به مرور زمان با ایجاد کشور پاکستان این مدارس را که

دات کنونی به سرح این مدارس را ها موثریت داشته باشد، توانست باالی افغان دیگر نمی از افغانستان دیگر فاصله گرفته بود و
ها درین  ویبرتان.  . افغانستان یعنی مناطق قبایلی پشتونستان انتقال دادند.  باالی این مدارس سرمایه گذاری های زیادی نمودند.

که  ون به ده ها هزار ازین نوع مراکز در آنسوی خط نام نهاد دیوردند وجود داردکامیاب شدند.  اکن پالن شوم شان خیلی ها
 تمامی مناطق سرحدی افغانستان را که پشتون نشین اند، در سایۀ تاریکی شان قرار داده است.

 

 ترویج چادری یا برقع: -4
 

 (عبرق) روج ساختن حجاب غیر شرعی چادریعبارت از مها روی دست گرفت  برای تضعیف افغان برتانیهپالن دومی را که 
انگلیس در تمام افغانستان زنان و  -در جنگ های افغان و مروج اهل هنود بوده است.  ادری یا برقع لباس غیر اسالمیبود.  چ

به  دند، ورسان و اسلحه می ن خوراکیا برای مردا گرفتند و مستقیم در جنگ ها سهم می دختران دوشادوش مردان به طور
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جنگیدند به شهادت  اطراف کابل می در <غازی ادی>زنان که تحت قوماندۀ  تن دختران و ٨3یک روز بیشتر از  همین دلیل در
 رسیدند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های جنگ غازیان را همراهی  با حجاب اسالمی و روی های باز و لباس مروج و بومی افغانی در میدان افغان تا این زمان زنان
جدا کردن پیکر زنان در صحنه معرکه شدند تا بدین وسیله بتوانند  صدد ای ازبین بردن این تحرکات درانگلیس ها بر کردند.  می

ردان همین بود که در زمان سلطنت امیر دوست محمد خان از جانب شاگ عوامل تحریک احساسات مردان را از بین ببرند. 
در ته آهسته آهس ،ندارد شرعی برای حجاب اسالمی زنان هیچ نوع اساس چادری که برتانیه دیوبندی و متعصب تربیت یافتگان

که تا گردد، ن حجاب اسالمی افغانی جاگزی ه ایزمان توانست تا انداز و به مرورشهر کابل و سایر شهر ها رخنه کرد داخل 
 . مروج است به رنگهای مختلف بیشتر نقاط افغانستان، بیرون از شهر ها به شکل چادرنماز و چادر هم در آنوقت

ر دد گیر مورد استفاده قرار میشرعی  توانیم نمونه های چادر های اصیل افغانی را که به حیث بهترین حجاب امروز هم ما می
 اطراف ها مشاهده کنیم. ردر شمال افغانستان د ه ایدر بین زنان کوچی و تا انداز ساحات شرق، جنوب، غرب و

  
رعقب چادری هایشان بزنند تا از یک پارچه سیاه را د هندوزنان بااالخره غازی امان هللا خان درآغاز سلطنت خویش امر داد تا 

، غازی امان هللا خان چادری را برتانیه توطئۀ با پی بردن این هباالخر چادری های تازه مروج شده مسلمانان تفریق گردند. 
 ل قدرت را در کاب برتانیهبا حمایت مال های دیوبندی  سقاو که ا  بچۀبعد نامید و آن را کامال ممنوع اعالن کرد.  >کیسه فساد<

لباس مخصوص هندو زنان به خصوص   باالی مردم تحمیل کرد. چادری اصال  بدست آورده بود،  دوباره چادری را به جبر 
 یهایباشد که نمونه  رخرنگ و زرد برای مردان اهل هنود مختص میچادری های بزرگ به رنگ زرد برای زنان و دستار س

 د.نخور ( به چشم میامروزی پاکستانبعضی مناطق هند برتانوی ) رهم د رنگ تا امروز از چادری های زرد
 

برای دشمنان افغانستان زمینه مساعد شد تا این پروگرام ، یک بار دیگر انستان توسط اردوی سرخ شورویبعد از اشغال افغ
از مردم افغانستان به خصوص پشتون ها را با این مرض  ادید، و تعدغانستان را شدت ببخشتاریک سازی فضای اجتماعی اف

 د.ساز ءترقی ستیزی و زن ستیزی( مبتال تعلیم ستیزی،) دیوبندی
دوباره جبری  برای به اصطالح تأمین حجاب شرعی چادری را استفاده از لبانطا از آن مجاهدین و بعد ۀکه در دوریباوجود
. بعد از سقوط رژیم طالبان اکثریت مردم  . ، ولی این پدیده تا امروز هم نتوانسته در مناطق بومی افغانستان رخنه کند.ندساخت

 .مین کردندشان حجاب شرعی شان را تأ های محلیجنوب افغانستان دوباره چادری را دور انداخته و با همان چادر نماز 
  
اقوام  ( برگشته اند و شامل تمامدر منطقه وارث انگلیس) چرا رهبران کنونی ما که از پاکستانیائید یک بار از خود بپرسیم که ب

در بخش  شان در چوکات اسالمی در جامعه فعال باشند و مانند زنان در صدر اسالم خواهند خانم های افغانستان هستند، نمی
 باشند؟   یت داشتهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعال

 ه افغانستان ک تأریخخواهند مانند رهبران پر افتخار  چرا این رهبران که چهار روز را در پاکستان گذشتانده اند نمی
دولتی زنان شان را شریک سازند؟  چرا این را  ۀکردند، در ادار قرن ها قبل امپراتوری ها و سلطنت ها را اداره می

 تجارت کند؟  رض< بی بی خدیجه>ننگ میدانند که خواهران شان مانند 

 تصمیم بگیرند؟  شان کشور گذاری هایسیاست در <بی بی عایشه>خواهند مادران شان مانند  چرا نمی 

 توانیم؟ قرنها قبل را دوباره احیا کرده نمی و چرا ما بعد از گذشت قرن ها به عقب رفته ایم و همان فضای اجتماعی 

 ؟دکن را ناممکن تصور می و استقالل ، اکنون آزادیآزاده زیسته است تأریخطول  که در یباالخره چرا ملت و  
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و ده تخریب کنن ،تضعیف کننده یک گرایی که به شدتاالت یک جمله است، یعنی ما مورد تزریق مرض تارؤپاسخ این همه س
 ، اگر هرچه عاجلتر به فکر درمان نشویم، محو خواهیم شد.است قرار گرفته ایم کشنده

 

 طرز زندگی کوچی های افغان، نمونۀ خوبی از مساوات زنان و مردان در زندگی اجتماعی:
 

دشمنان  اریساین مرض کشندۀ  شر از ،کوچی های افغانستان توانستند نظر به دلیل اینکه آنها در یک نقطه و مکان مقیم نیستند
ثر نبوده است، بی ا فغانستان بر آنها کامال  ا رچه محیط و فضای حاکم د آن پاکستان( نجات یابند، اگر وجاگزین برتانیه) افغانستان

حقوق مساوی شان را با مردان حدس بزنیم.   توانیم آزادی زنان و گی مییعی باقی مانده اند.  ما به سادبه حالت طب بازهم تقریبا  
کنند و عندالزوم دریک سنگر  با مشکالت مبارزه می کنند، مشترکا   کار می و زن مشترکا  ها بدون تعصب جنسی، مرد  کوچی
باوجودیکه  بمانند. امان  ی تجاوزات درجگند، این زندگی بدون تعصب و پاک شان باعث شده است که آنها از گزند تمام می

کند که به آنها آسیب برساند، این نقطۀ قوت شان است  ت نمیرند، کسی جرآب تنها به سر میها و کوه ها  شب و روز در دشت
 یورند.  باوجودآ می در ءرا به اجرایرند و باهم یکجا آنگ یتصمیم م و اقتصادی مشترکا  ی و در تمام مسایل اجتماعی، فرهنگ

جدید دسترسی ندارند به شکل  یکه از تمام سهولت های جدید زندگی و تکنالوژی محروم اند، و به هیچ نوع سهولت های دنیا
ک گواه و تواند ی زندگی کوچی ها در افغانستان میتوانیم بگوئیم که  باز هم می  گذارنند، خویش را می گیتدایی آن زندخیلی اب

رم حتم را شان برنامه های جندر و قوانین حقوق زن عملی شود، حقوق زنان ینکه باالیا از نمونۀ خوب باشد که پشتون ها قبل
ان را در حیطۀ عزت، عفت و آبرو شان قایل بوده و آزادی های ش زندگی اجتماعی برای در ه ایالعاد شمردند و جایگاه فوق می
 مین کرده اند. أت
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :افغانستان تأریخدر  برخی از زنان مشهور پشتون
 

 شان گمنام باقی مانده اند. شده اند و هزاران تن دیگر تأریخاین یک لست کامل نیست، به صدها تن از زنان نامور افغان درج 
، که نظیر آن در اقوام دیگر کمتر باشد اصیل ما می یها افغانخروار است که بیانگر فرهنگ عالی از  ه ایمشت نمون این یک

 شود. مشاهده می
 

 .سلطان رضیه1
برادر خود رکن الدین را از شاهی  202در سال دختر شمس الدین بود، اسم راضیه بیگم 

حاکم سراسر هند  206گیرد، و تا سال  برکنار ساخته و خودش زمام سلطنت را بدست می
 بود، وی در دهلی به نام خود سکه زد.

هندوستان برای چند سال  مناطق وسیعی از هفتم هجری در ۀسد این زن نامور در
سایر علوم  ادبی و ،حکمروایی میکرد و او سرشار از استعداد در عرصه های علوم دینی

 وشمشیر بازی داشت. ا وزنی  تیر ،پ سواریهمچنین در امور نظامی مانند اس و فنون و
 .شعر میگفت ادب بوده و کنار شخصیت سیاسی اجتماعی عاشق شعر و در همچنین
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 کاکر.زرغونه 0
بوده است که در  عصر خود ه.ق بدنیا امد و یک شخصیت عالم وعارف وشاعرو از بزرگترین خطاطان 6٨2وی درسال 

 .از مهارت بسیار خاصی برخوردار بوده است هم شاعری
 

 :. بی بی االیی2
 .بوددانش بسیاری  صاحب علم و بسیار شجاع و باهمت و وی در مبارزات ملی نقش مهمی داشت و

 
 انا نازو .5

 شاعران مد و از ادیبان وآم( بدنیا 1220ق ) .ـه 1321وی در سال 
 بیت می 4333های او دارای  دیوان زبوده است که یکی ا عصر خود

 دیگر موضوعات تشکیل داده است و نرا مناجات وباشد که محتویات آ
 .کنند یاد می (کالن مادر) را به نام انا همۀ افغانها او

  

 :حلیمه ختک .6
مشهورترین شاعران  وی از .ق تخمین شده است.ـه 1325سال تولد او 

 .خود بود و اشعار او بسیار شیرین و ساده بوده است ۀدور
 

 :زرغونه انا.6
با  بوده است و ی درانیمادر احمد شاه بابا او از زنان معروف و

 .کرد پسرش در امور سلطنتی همکاری می
 

 :.میرمن زینب8
 .و ادیب بود شاعر فاتح اصفهان بود و در حکومت داری وعلوم دینی مهارت زیادی داشت و هوتک، محموده وی خواهر شا

 

 .عایشه درانی9
ق تکمیل نموده بود که محتویات مهم و مختلفی را داراست.  .ـه 1404از زنان شاعر بوده است که دیوان بزرگ خود را در سال 

 .بسیار خوب حفظ کرد راسالگی تا اخر عمر ذوق ادبی خویش  43او در سن 
 

 غازی ادی.11
در  داشت و م حضور1٨6٨ ش یا .ـه 1456سال  در برتانیهجهاد ملی کشور با  در جنگ و باشد که عمال   ان میاز زنان قهرم
 وقتی پرچمدار شهید شد غازی مانع افتادن پرچم شد که به همین دلیل به لقب غازی ادی معروف شده است و این جنگ شدید

گفته شده که هنگام حرکت لشکر غازیان  اندازی ماهر بود و تیر در شمشیر زنی و رساند و مرمی می گران باروت و جهادبرای 
سرگروه سایر مبارزین  ورد وآ نان را به جوش میآدفاع  خواند و بدینگونه احساسات ملی و های ملی می او برای لشکر سرود

 .وردندآروزی های زیادی بدست پی زن بود وغازیان بوسیله راهنمایی های او
 

 میوندی: .ماللی14
ها بوده است همچنین میوند بدست  سرنوشت ساز در جنگ های مهم و یکی از شاعران مشهور زمانش و یکی از شخصیت او

 .او فتح شد
 

 .امنه فدویی11
ته بخش و انباش مراآبسیار توانا بوده است. اشعار وی  ۀنویسند وی یک شاعر و عالم و .مدآ.ق در کابل بدنیا ـه 1462سال  او در

 .باشد بی میاداز صنایع 
 

  :لویه ادى.11
 .ملى سهم فعال داشته خواهانۀ يخان که در مبارزات آزاد خواهر منصور خان و مادر فتحلویه ادی 

 

  :خدیجه میرمن.16
 .شهرت داشت به میرمن خجوبود و مادر وزیر محمد اکبر خان معروف میرمن خدیجه 

 

  :میرمن عایشه.11
 .می باشد دختر سردار میر افضل خانمیرمن عایشه 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ..میرمن اکرم18 
 

 : . گل ناره انا19 
 کابل بود چکری خورد قبایل پشتون منطقۀ یکی از مادرش دختر یک خانواده نیمه کوچی چشم به جهان گشود. گل ناره انا در

 شجاع بود. ناترس و طفولیت لباس ساده می پوشید. از او پدرش سلیمان نام داشت. و
 

  :سپین ادی() . میرمن سپینه 01
 1455سال  بود. در1٣خان الکوزی وزیر هرات در نیمه اول قرن  الکوزی، معاصر یار محمد محمد میرمن سپینه، دختر نور

، این زن با احساس صحنه آورد محاصره درآنرا تحت و هرات حمله کرد بر فارس )ایران موجوده(که میالدی  1٨06 –قمری 
ها برای دفاع از هرات را در اشعار حماسی خود به تصویر کشیده است. احساس عالی وطن دوستی  تالش افغان های جنگ و

 :توان دید شعر ذیل می توانائی او را در و
 

 معصومه ترور..01
 

 .سردار پابنده محمد خانان و دختر خواهر سومى امیر دوست محمد خ :مادر مدد خان.00
 :.میرمن عینو03
 بی بی شمسو: .01

شیخ حسن کاکای بایزید انصاری )اورمړ( مشهور به پیر   .سیرت و صاحبدل، شیخ حسن نام داشتپدر این زن نیک 
سیاسی، فرهنگی و  که بنابه کارنامه های درخشان هـ ق( است، ٣٨0-٣01هـ ق یا مطابق به روایتی  ٣٨3-٣01) روشان

 .ریخ این مرزوبوم داردأرجناک در تعرفانی، مقام شامخ و ا
 

 شاه خانم سلطان ابراهیم لودی:.01
 

 .رکسانه یا رخشانه: 06
 .ریانای باستان که همسفر زندگی اسکندر مقدونی بودآاولین زن نامور 

 

 :جاللی حره میرمن .01
 خواهر و سام بهاوالدین سلطان مادر وی بوده، غوری دودمان دوره دوست وعلم فاضل ،رمنو زنان ازجمله جاللی حره میرمن
 بود بهتر برادر دو هر از جاللی حره میرمن که میگوید السراج منهاج بوده معزالدین سلطان و سام محمد الدین غیاث
 .میباشد محمد الدین شمس خانم جاللی حره میرمن

 

 . بی بی نیکبخته:  08
 به نکاح شیخ قدس هللا درآمد. نیکبخت زن عارف و ٣51اشنغر زندگی میکرد، دردختر شیخ هللا داد مموزی است، که در 

 داشت. از جمله اشعارش: العاده ایدانشمندی بود که علوم دینی را فراگرفت و در فن شعر هم استعداد فوق 
 

 مومنه اى شى ستاد زره په
 سپینه باطن وا رـــــظاه په

 كړه اخالص په زهد ظاهر
 یقینه له هــش ټینگ زړه په

 

 . لطیفه کبیر سراج: 31
 نخستین نطاق زن د رافغانستانلطیفه کبیر سراج 

 

 میرمن رابیا.30
 

  . ملکه ثریا33
 علیاحضرت ملکه ثریا همسر اعلیحضرت امان هللا خان و دختر نویسنده و متفکر نوین افغانستان استاد محمود طرزی بوده.

 

 ملکه حمیرا.31
دار احمد شاه خان وزیر دربار سلطنتی ردختر س وعلیاحضرت ملکه حمیرا همسر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان 

 و اکثر انجمن های خیریه و مؤسسات رهنمای خانواده های افغان را رهبری نموده است. بوده است
  

 افغانستان. تأریخدیگر در  به هزاران زن نامورو 
 

 پایان
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