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 نهضت مشروطیت دوم

 ملکه ثریا "د افغانستان"

(22) 

 

 

 اعلیحضرت امان هللا خان و ملکه ثریا در زمان ترک اجباری وطن

 ای بهانه تواند می گرفته، هم شدت تندرو طالبان   بازگشت با و هستند گرفتارش افغانستان زنان که اسفناکی وضعیت

 ثریا شهبانو اسالم، جهان و افغانستان تاریخ های ملکه ترین  مهم از یکی دستاوردهای و زندگینامه مرور برای باشد

 .طرزی

 از اندازی چشم و بود جلوتر اش زمانه  از درگذشت، نیز تبعید در سال ۶۹ از پس و آمد دنیا به  وطنش از دور که او

 ملکه عنوان به  اش زمامداری دوران از قرن یک حدود گذشت از بعد که کرد ترسیم اش جامعه برای جنسیتی برابری

 «.است نیافته تحقق هنوز
1
 

 مٔوذن الفتال، صالح محمد شیخ دختر )اسما سوریه حلب اهل رسمیه طرزی دختر دوم محمود طرزی و اسماء ثریا

 سوریه در ثریا. آمد دنیا به دمشق در م( ۱۸۹۹ نوامبر ۲۴ش ــ  1278اموی می باشد( که در )سوم قوس  مسجد

و پیشرو پدر و مادرش و هم محیط فرهنگی و علمی سوریه قرار داشت. قسمی  مترقی تفکرات تاثیر تحت شد؛ بزرگ
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ترام و ادای فاتجه نزد امیر جدید آمد و به اساس که آگاه می باشید بعد از مرگ عبدالرحمن خان، محمود غرض اح

امریه اوعایله و فامیل خود را از آنجا به وطن آورد. و بعد از ازدواج دختر اول طرزی با شهزاده عنایت هللا خان امیر 

 از دختر دوم محمود هم برای شهزاده امان هللا خان طلبگاری نموده و آنها با هم ازدواج نمودند.

و اهمیت آن در یک  زنان برجسته نقش از «افغانیه االخبار سراج» در طرزی اخیر بار نخست محموددر سده های 

 عباسىیها داشت او بگونه مثال از دور خالفت «نامور زنان جهان»جامعه یاد نمود او صفحه ای در سراج االخبار بنام 

 شاعر بحیث مهم هاى موقف مسلمان زنان بودند، جاهل و سواد بى اروپائى مردان و زنان تمام که زمانى: »کرد می یاد

 خود عصر هم طلبان اصالح و تجددطلبان مانند طرزى.« کردند می کار ادارى مقامات در حتى و داشتند هنرمند و

 ً  مادران و ها خانم توانند می منور و یافته تعلیم زنان فقط که کرد می استدالل و نمود می حمایت زنان حقوق داعیه از قویا

  .«آورند می بار آنهاست، به متعلق آینده که خوب فرزندان که زنانند همین و باشند خوب

 فایده برای» خودش بیان به و پرداخت جهان نامور زنان معرفی به االخبار سراج  هفتم شماره از طرزی محمود

 که هنگامی. «نمود اخبار صفحه درج خود، عزیز وطن بیگم های مخدرات و مستورات به بی بی های رساندن

 مدیر» که دمیدند کرنا و بوق در مخالفان و برخاست هنگامه داد، انتشار را گیتی نامدار زنان زیست نامه طرزی

.«می کند بحث جهان زنان آوران نام از کرده، محو خاطر از را مردان سره یک صاحب
2
  

 ها آن دوی هر. شد ملکه ثریا و رسید هللا امان پسرش به ۱۹۱۹ سال در او ترور از پس خان هللا حبیب  و تخت تاج 

 ی همه در مدرنیته معرفی و کشور اصالح برای مترقی بینشی و بودند برخوردار عالیه تحصیالت و آگاهی تفکر، از

 .داشتند ها زمینه

 شدن ظاهر. بود زن رهایی راه در ارزنده های گام برداشتن امانی، پردستاورد اما کوتاه دوره مشخصات از یکی»

 تا که شد می محسوب العاده خارق و تاریخی کار اجتماعی های فعالیت در شدنش دخیل و عمومی انظار در ثریا ملکه

 حرامسرای در فقط را شمار بی زنان مستبد شاهان که بود این معمول. نداشت نمونه منطقه کشورهای در حتی آنزمان

 خواه مشروطه همراهان و ثریا ملکه هللا، امان  شاه اما. دادند  می قرار عیاشی مورد شی یک همچون نگهداشته شان

 «.برهانند اسارت زنجیرهای بار زیر از نیز را کشور زنان کوشیدند بیگاری، و بردگی لغو کنار در شان
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 ماندگى عقب و جهان زنان پیشرفت از اجتماع یک در ثریا ملکه که روزى»: نویسد می خود چشمدیدهاى از غبار

 تاسیس و معارف خدمت در را خودشان المجلس فى زن نفر پنجاه و بگریستند درد با زنان زد، سخن افغانستان زنان

 برذمه را مستورات مکتب مفتشى وظیفه خودش که گردید منفعل و متأثر چنان ملکه. گذاشتند زنانه مدرسه اولین

«گرفت
4
  

بزرگ او درر مبارزه عیله قیمومیت زن در افغانستان بود. تاسیس افکار میهن دوستانه و تجدد گرایانه پدر، رهنمای »

اولین قدم برای تاسیس مکتب مستورات که ملکه ثریا  1920اداره "نظارت معارف" و گماشتن"انجمن علمیه" در سال 

 به حیث "مفتشه" در حالی که مادرش سمت مدیره آن مکتب را داشت، ایفای وظیف می کرد، همچنان او در تاسیس

 «اولین شفاخانه برای زنان "شفاخانه مستورات" نقش عمده داشت.
5
  

 افغانستان -انگلیس  جنگ سومین دنبال به  که بریتانیا، از افغانستان استقالل سالگرد هفتمین با زمان هم و ۱۹۲۶ سال

 به متعلق استقالل» گفت: سخنرانی این در او. کرد بخش الهام  و شیوا سخنرانی یک ثریا آمد، دست  به ۱۹۱۹ سال در

 را، خود نقش باید زنان بوده؟ الزم ما ملت برای مردها خدمت فقط اول همان از کنید می فکر آیا …ماست همه

                                                           
 مورخ ویله دویچه!« جان طالب» تا «هللا امان شاه» از حجاب، رفع و تجدد دهه» ناظمی ــ لطیف  2

29./07/20010   
 
 همبستگی   1394 اسد 28 چهارشنبه، در شده منتشر نابدل نوید: نویسنده ما تاریخ تابوشکن و پیشرو زن ثریا ــ ملکه 3
 
 ٣٣ ص ،ــ  متنفذ روحانیت نقش و هللا امان شاه محمودطرزی، عالمهــ  سیستانیاکادمیسین  ــ 4
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 اسالم، صدر و ما ملت ی اولیه های سال زنان   همچون

 دانش به بیشتر چه هر را خودمان باید ما …کنند ایفا

 .«کنیم مسلح

رسمی با اعلیحضرت در علیا حضرت ملکه در سفر 

آسیا و اروپا آنچه از خود تبارز داد و سخنانی زد و 

مصاحبه ها نمود که حیرت مقامات هر کشور را بر 

آنگیخت، چنانچه خبر نگاری از فرانسه پس از 

من با خیلی از » مصاحبۀ طوالنی در باره او نوشت:

ملکه ها و زنان درجه اول مالقات و مصاحبه کردم 

ی را به متانت و ذهانت و معلومات ملکه ولی کمتر زن

افغانستان دیده ام . این مالقات مرا یقیین حاصل شد 

محیط افغانستان که همچو ملکه را می پروراند مستعد 

و قابل همه گونه ترقی و همدوشی با ممالک مترقی 

«دنیا می باشد
6
  

تاثیر » از یکی عنوان به را او ۲۰۲۰ سال در تایم مجله

 «مانده درسایه  زنان  » و «گذشته قرن زنان گذارترین

 فرزند طرزی، ثریا» نوشت اش  درباره و کرد توصیف

. بود شکنی سنت  عاشق افغان، لیبرال روشنفکر یک

 هللا امان شاه همسر و افغانستان شهبانوی عنوان به او

 در خاورمیانه های شخصیت قدرتمندترین از یکی خان،

 پیشرویی افکار دلیل به و شد می محسوب ۱۹۲۰ دهه

 .«بود شده شناخته جهان در داشت که

 

 همبستگی سایت از النسوان ارشاد فوتوی

 

 به افغانستان زنان مجله نخستین مادرش همراه و انداخت راه ۱۹۲۱ سال را کشور دخترانه مدرسه اولین ثریا که

 نیز ثریا ملکه رهبری تحت اصالحات دوم موج به مجله این .کرد تاسیس ۱۹۲۷ سال در را «نسوان ارشاد» نام

 سن افزایش و سیاست در ها آن حضور زنان، سواد سطح افزایش چون اهدافی که اصالحاتی است؛ کرده اشاره

.کرد می دنبال را ازدواج
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 . سطورآدرس در پایان این « طرزی ثریا ملکه تأریخ، نامدار شخصیت از تقدیر»مراجعه نمائید به سطور این قلم به عنوان 

 سواد آموختن به را دختران تنها نه ثریا. کرد می تالش سخت ها آن تحصیل و زنان حقوق برای که بود دلسوزی ملکه او

 .فرستاد می ترکیه به عالیه تحصیالت برای را ها آن از برخی بلکه کرد، می تشویق ابتدایی

 کابل بافهم زنان از نفر دوازده و شد تشکیل «نسوان حمایت انجمن» ۱۹۲۸ تابستان در ثریا، ملکه خواست در بنابر

 براى بدین سان. گرفت بدوش را انجمن این اداره مسئولیت کبرا جان خواهرشاه و گرفتند بدست را انجمن اداره

 بی و بیوه زنان تا لیست شد داده دستور شاروالی به. شدند شریک مردان با مملکت اداره کار در زنان بار نخستین

                                                           
 122صش ،  1364 کابل چاپکشور ــ  12فوفلزائی ــ سفر های غازی امان هللا خان در   الدین ــ عزیز 6

 جرمن ناافغ سایت 03/12/2021 ــ منتشره 7
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 را مستورات مکتب اداره ثریا ملکه شخص. نماید کار شامل البراتوارها و ها شفاخانه در را آنها و ترتیب را سرپرست

 عهده گرفت. به کابل روشنفکر زنان از ئى عده همکارى با

را مادر ملکه )اسما اسمیه( و روح افزا طرزى، دختر محمد زمان خان طرزی « ارشاد النسوان»کار نشر مجله »
بدوش گرفتند. "ارشاد النسوان" نخستین نشریه مخصوص زنان بود که در دوران اصالحات امانی در اول کاکاى ملکه 
خورشیدی به مدیریت اسما رسمیه، همسر محمود طرزی در کابل منتشر شد. مدیر این نشریه، روح  ۱٣۰۰حمل سال 

ین نشریه روی کاغذ نازک پسته ای هللا خان طرزی بود. ا افزا، دختر محمد زمان خان خازن الکتب و خواهر حبیب
رسید. بیشتر مطالب ارشاد النسوان که زیر نظر مسقیم ملکه ثریا  رنگ در "سرای ده افغانان" کابل به چاپ سنگی می

شد، مطالب آموزشی برای زنان و دختران بود. اخبار زنان، آداب معاشرت زنان،  هللا خان منتشر می همسر امان
 داد دک و خانه داری، مهم ترین مطالب این نشریه را تشکیل میآشپزی، خیاطی، تربیت کو

. 
همچنان یک مکتب تدبیر منزل براى زنان کابل در باغ على مردان با معلمى عده یى از زنان جرمنى و ترکى تاسیس 
گردید.ملکه ثریا محکمه اى دایر نمود که شکایات زنان را در مقابل شوهران بررسى کند. از قبیل ندادن نفقه و لت 

یک هیئت مخفى وارسى زنان نیز ایجاد گردید که وکوب شدن توسط شوهران شان و یا طالق دادن بدون موجب. 
ها بروند و ببینند که رویه مردان با زنان شان  عکس العمل مردان را کنترول کنند و از زنان پیر خواستندکه به خانه

« هللا خان شامل بود. ها در پالن اصالحى شاه امان چگونه است ؟ همه این
8

 
 

 زنان از نمایندگى به هللا امان شاه خواهر کبراجان، بودند، ورزیده تراکاش درآن هم زنان ،که۱۹۲۸ جرگه لویه در

 در نوین زندگى از برگشت در آنها تا نمود، پذیرائى را قندهار روشنفکر زنان ثریا ملکه و. کرد سخنرانى افغانستان

 مذهبى رهبر و یا پیر و مرید نظامى فرد هیچ بود که شده اشاره اصالحات در طرح. کنند حکایت دیگر زنان به کشور

 خارجه وزارت در دارند خارجى خانم کسانیکه گردید که اعالن و تواند می کرده مداخله درسیاست ونه تواند نمى شده

از  پسران و دختران مختلط تعلیم مسئله بر. بدهد طالق را را خود خارجى خانم اینکه مگر توانند، نمى شده استخدام

 نتیجه در و گرفت صورت بحث مکاتب ایجاد براى اضافى بودجه ازمصرف گیرىجلو  بمنظور سالگى ده تا شش

 .گردید قبول

 در. بود افغان زنان براى آزادى دادن آن و گردید مطرح دیگر پراهمیت بسیار موضوع یک جلسه تدویر سوم روز در

 نازک چادر و شد بلند جا از ثریا ملکه گردید، اعالن مساوى مردان با زنان حقوق آنکه از بعد جرگه لویه روزسوم

 و کردند تائید را او عمل این زدن با کف حاضرین کرد، پاره همانجا و سرگرفت از بود کشیده روى بر که را خود

 نه و شد کاسته چیزى زنان ازحسن نه که درحالى دیدند، را زنان روى مردان و کردند پیروى ثریا ملکه از دیگر زنان

 گردید کم چیزى مردان غیرت و شرف از

 رادعی و مانع» را حجاب آن در و داد انتشار" افغان امان" جریده در را مقاله   میهن، به بازگشت از پس ملکه»

 به: »نوشت او. دانست «آزمایش و تجربه درس، طریق از انسان عملی آمادگی و پیشرفته های آموزش برای

 در این و است درآمده مذهبی اصل یک صورت به ایام چند طی از بعد ها رواج و رسم که شود می دیده عموم صورت

 یک و ساده خیلی مساله این ابتدا در. کند می صدق هم حجاب مورد در موضوع همین است؛ شده واقع مذاهب تمام

 شکل به حجاب مساله اگر. است آمده در مذهبی اصل یک حیث به زمان مرور از بعد مگر است، بوده معمولی عمل

 .«است ناممکن مسلمانان مخصوصا شرق ملل ترقی و پیشرفت امکانات کند، پیدا ادامه فعلی

 نظری تنگ اساس بر که آنان: »نویسد می و آورد می میان به سخن حجاب اسباب از مقاله این از بخشی در ملکه

 ندانسته را تربیه و تعلیم واقعی مفهوم توانند می کرده کسب تربیه و تعلیم نیز حجاب داشتن با زنان گویند می شان

 از عبارت آن وسیع مفهوم به تربیه و تعلیم بلکه گردد، نمی اطالق نوشتن و خواندن به محض تربیه و تعلیم. اند

 تربیه و تعلیم عمومی مراکز طریق از فقط که است هایی آزمایش  و تجربه درس، طریق از انسان عملی آمادگی

 .«نیست ممکن پرده زیر در آمادگی این که تواند می شده میسر

 راهی انداخته، دور را خود های پوش رو که کند می توصیه ها آن به خویش شرق مردم منفعت به ملکه صورت هر به

 لطیف ناظمی« .است نموده توصیه قرآن که کنند انتخاب را

                                                           
  ــ سیستانی 8

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 5 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

 

 دنیا تمام در بلکه اسالم جهان در تنها نه  بود، افغانستان ملکه ۱۹۲۹ ژانویه ۱۴ تا ۱۹۱۹ فوریه ۲۸ از که ثریا

 سربازان چادر کابینه، جلسات شکار، های ضیافت ملی، های جشن در همواره او. شد می محسوب اثرگذار شخصیتی

 اولین ثریا. بود خان هللا  امان  همسرش کنار در شورشی و خطر ناک های والیت حتی و استقالل جنگ در مجروح

 سوی از ۱۹۲۶ سال حتی او. شد می حاضر همگان چشم مقابل در همسرش همراه که بود مسلمانی ملکه

 .گرفت دست در را افغانستان فرهنگ وزارت زمام خان هللا  امان 

 اشغال در که هند مبادا کند، تحمل را موفق و آزاد افغانستان یک توانست نمی بریتانیا»: افزاید می رفیع، هللا حبیب

 کاری هر بریتانیا که است همین برای. کند قیام ها آن علیه و بگیرد الهام پیشرفت و آزادی این از بود بریتانیا

 .«بزند را ملکه ویژه به  و افغانستان حکومت زیر آب تا کرد توانست می

 سال می ماه در شوروی با افغانستان مودت پیمان امضای از پس ویژه  به شوروی، با خان هللا امان نزدیک رابطه

 هند، برای واقعا را بریتانیا که بود دلیلی بود، ها انگلیسی حضور خطر زنگ آمدن در صدا  به از ناشی که ۱۹۲۱

 .کرد می نگران زمان، آن در اش  ی امپراطور تاج نگین

 آن اند، آرمیده( افغانستان شرق) آباد جالل در امیرشهید های باغ در واقع خود خانوادگی مقبره در هللا امان و ثریا اکنون

 روبرو اجباری حجاب چون هایی محدودیت با و جنگند می بودن زنده برای روز هر افغانستان زنان که حالی در هم

 . هستند

 کار وقتش در که کنم می نقل زمان آن نشریات از را منگل مقیم عساکر و منصبان صاحب  به ثریا ملکه نامه ذیل در

 .شد می محسوب بزرگی و باورنکردنی

 

 

 افغانستان معظمه لمعان تبیان ملکه شفقت

 ۱٣۰۴ حمل ۵ ،«حقیقت» جریده: منبع

 بنام ۱٣۰٣ دلو ماه اواخر در صاحبه خانم شاه افغانیه معظمه ملکه عالیه حضرت حضور از که است فرمانی

 .شده فرستاده منگل مقیم عسکری افراد و منصبان صاحب

 معرض در اآلن الی جنوبی سمت جهول طوائف و فضول اقوام انتباه و باصالح نظر استقامتیکه و شهامت استماع از

 پیام را عنوانم بسالت فرزندان شما که حاضرم نموده احاطه شما اشفاق را حواسم و محبت را قلبم اید آورده امتحان

 .بفرستم تحسین و دلجویی

 را تان متبوع االمر اولی حضرت خاطر شما جانبازیهای و فداکاریها این که باشید خوش من افغان دلیران اوالدان ای

 نیاز و مسئلت خداوند از را تان دایمی مظفریت و تقدیر را شما های سرفروشی و شجاعت گردانیده مسرت از پر

 های شیربچه ای میکنم رجا بدعا خداوند از را شما سالمیت و التجاء اعدا بر را شما غالبیت هم من باری. نماید می

 .من افغان

 ۱۳۰۳ سنه دلو ۲۹: تحریر

« صاحبه خانم شاه امضای محل
9
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 6تر 6 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

 

 فوتو از سایت همبستگی« حقیقت »جریده  ان و سربازان در جبهه پکتیا منتشرهرنامه ملکه ثریا به افس

ملکه ثریا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در 
در اخبار امان افغان منتشر  ۱۹۲۸جوالى  ۲٥تاریخ 

 ساخت که درآن در مورد چادرى گفته شده بود: 
 

گردد و به  چادرى زن را از تنفس هواى آزاد مانع می»
همین سبب اکثریت شان به مرض مبتال شده اند. عنعنه 
پوشیدن چادری که معلوم نیست از کجا وارد اسالم شده، 
رفته رفته شکل مذهبى را بخود گرفت که در همه ادیان و 

شود، طوریکه برقع و دوالق امروز در  کشورها دیده می
یک عمل عنعنوى بوده که رفته رفته جاى خود را وطن ما 

در دین و مذهب تاسیس نمود وبه آن صبغه مذهبى دادند. 

»
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سال عمر بر اثر مرض سرطان  ۶۸ملکه ثریا بعد از 
در  1968اپریل  20 مطابق 1347حمل  31شنبه روز

روم درگذشت و حکومت ایتالیا جنازه اش را با تشریفات 
شاهى احترام کردند و توسط طیاره به افغانستان 

با بسیار  فرستادند. و از کابل توسط یک طیاره نظامى
و دادند به جالل آباد انتقال  عجله مانند جنازه شوهرش

هللا بخاک سپرده  کمى دورتر از مقبره اعلیحضرت امان
همراه با با یکی از برادرانش افغانستان  یه دشد. و هند

و آرامگاه پدرش را  ندجنازه مادر به افغانستان سفر کرد
باغ هم در همان زمان بار نخست در باغ گلف مقابل 

دولت برای  در جالل آباد زیارت نمود والعماره سراج 
یک روز فاتحه مردانه برای او در مسجد پلخشتی کابل 

گیری تماس و دید مردم با خانواده گرفته، و برای جلو 
امانی فاتحه زنانه را در داخل ارگ برگزار نمودند، 

بزودی شهزاده های که جنازه مادر شانرا مشایعت کردند 
  .تانده شدندبه روم برگش

 
 

 مقاالت 
 
 «یطرز ایملکه ثر خ،ینامدار تأر تیاز شخص ریتقد»
 
 

  «ثریا طرزی ملکه حقوق بشر افغانستان»
 

 
 ادامه دارد
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