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 1۳/۰۶/۲۰۲۰              احسان لمر

 (بي بي سنگي)یا مریم 

 شیر زن مبارز و سخنور

 

ه دهها و صد ها گنجین ،جناب داکتر اسد هللا شعور نویسنده و پژوهش گر فرزانه و نهایت وطن دوست و با پشت کار
در این اواخر از  ناب و فوق العاده در آن موجود است که در وصف نمی گنجد.مطالبی پر غنا دارند که فرهنگی 

ایشان مطلبی در مورد بی بی سنگی یا خانم )مریم( به دستم رسید که بار اول  بود چنین نکاتی را در این خصوص 
شریک سأزم. البته با کمال می خوانم، این سطور آن قدر برایم جالب و دلچسپ بود که خواستم به شما عزیزان آن را 

احترامات و معذرت از جناب داکتر صاحب شعور با حفظ اصل متن، تغیر جزئی در آن وارد نمودم که امید به 
 بزرگواری شان مرا عفو نمایند. 

 

 

خانه و کوته سنگی کابل  ليسه مريم خيرآیا تا کنون فکر کرده اید که 
و چرا مردم آنجا منطقه اي بزرگ  گردیدهگذاري  نام چه شخصیتي نام به

خیرخانه را به نام حوزه ي همان لیسه دخترانه یاد مي کنند؟ و گذشته 
ازین آیا مي دانید که اسم کوته ي سنگي با این مریم خانم چه رابطه یي 

 دارد؟
دو نام به پاس مقام ادبي و اجتماعي  در پاسخ مي توان گفت که این هر

ور و مبارزي مسما گردیده که در اوج ستیز، سخن زِن استبداد شیر
بدین هراسیده بر مسته حاکمیت استبداد کبیر عبدالرحمان خاني از کسي ن

داري کرد. این  تاخت و بر ظالمان خرده گرفته از مردم خویش جانب
زن مریم معروف به بي بي سنگي و بي بي سیده یکي از بزرگ  شیر

ر ست که دا تم میالديزنان سخنور کشور در نیمه ي نخست سده ي بیس
 .آن عصر نیمه تاریک نه تنها مشعل ادبیات عرفاني را به دست گرفت

بي سنگي به علت سرایش شعري که در آن تشدد  ته مي شود که بيگف
را در سرکوبي مردم به انتقاد گرفته بود، 1 نعبد الرحمادربار امیر 

ر کرده، امیروانه زندان سیاسي شد؛ چون او زني بود دانشمند و تحصیل 
 ترسید که افکار وي در بیداري زنان زنداني مؤثر افتاده اسباب درد مي

 2.سر دیگري را براي دولت او فراهم آورد
و همین علت ها سبب گردید تا امیر عبدالرحمان دستور دهد که سلول 

ي کابل بنا کنند. و یي براي او در یکي از نقاط دور افتاده تجرید
کابل میرزا محمد حسین )پدر استاد خلیلي( که  کوتوال)رئیس پولیس(

که  یي را در دشتيمسؤول دستگاه بگیر و ببند و بکش امیر بود، نقطه
و  گزید ي کلوخک )قُلَخک( چهاردهي کابل واقع بود، بري جواد و قلعه، قلعهگي نیازبیي واحد، قلعهدر میان قلعه

                                                           

زمام امور کشور را  (میالدی 1۹۰1–1۸۸۰) از خان، افضل محمد ریپسر ام نیخان، سوم نعبد الرحم ریامــ  1

 بدست داشت. ا. ل

 خان پادشاه شد. نساله بود که عبد الرحم 16سالگی زیرا او  ۳5تا  ۲۰ــ بین  2

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_maryam_bebe_sangi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_maryam_bebe_sangi.pdf


  

 

 4تر ۲ 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 

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

 

یي براي آن اعمار کرده، بي بي سنگي را به آنجا انتقال دادند و دار خانه در ظرف سه روز سلولي از سنگ و پهره
 وته  به نام کبي سنگي دارد، در دفتر کوتوالي، این سلول  گي با بيي خانوادهبه قول آقاي فرید عظیمي که رابطه

م تصار مردکه به مرور زمان منطقه به همین نام معروف گردیده، ولي به خاطر رعایت اخ بي سنگي ثبت گرديد بي
نامیدند. با آن که در عهد امان هللا خان این سلول  کوته سنگي لفظ بي بي را از آن حذف نموده و به دو معني آنجا را

یي نام آن منطقه را نیز تبدیل نموده میرویس میدانش نامیدند؛  تولنه گذاري هاي پشتو را ویران کردند و در دوران نام
قت خوانیم. این گفته مقرون به حقی اش را بدانیم کوته سنگي مي که وجه تسمیه بدون اینولي تا به امروز آن ناحیه را 

ي مناطق کوچک قدیم که امروز به قریه ها، قصبات و ساحاِت بزرگ رهایشي شهري مبدل مي نماید؛ زیرا در تسمیه
 يي فتوح، قلعهداشته اند؛ مانند قلعه بینیم که پیشتر درآن محل ها وجود هایي را مي گردیده اند، بیشتر اسامي قلعه

ي هخان )منطق ي باقربیگ، قلعه ي مرادي موسي، قلعهي قاضي، قلعههللا، قلعه شکر يي واحد، قلعهفتح هللا، قلعه
ي ي دانشگاه کابل قرار داشته، وزارت تحصیالت عالي و لیسهي کلوخک )که امروز در ساحهقلعه (سینما پامیر

 .در محل آن ساخته شده اندتخنیک عالي 
بي سنگي منشي دربار امیر بود؛ با روي دار ساختن بزرگان و متنفذین به ویژه واسطه  حال، چون شوهر بي به هر

بي  ساختن سلطان محمد میر منشي، امیر را وادار به عفو او ساخته، یکي دو ماه بعد فرمان صادر گردید که بي
گاِن علي احراري که از نواده و رعایت خاطر شوهرش منشي حیدر ـ ا. ل()سید بودنش  سنگي به علت سیادتش

سران سراید، ولي په بزرگ طریقت نقشبندیه بود؛ از زندان آزاد گردیده دیگر شعري ن هللا احرار شیخ  حضرت عبید
در  شان تبعید پدرنصرهللا سردار مدافع )وزیر دفاع( که هر دو در دوران  شهزادهحبیب هللا ولیعهد و  شهزادهامیر، 

پرور بار  شهر سمرقند به دنیا آمده و در آنجا پرورش یافته بودند؛ محیط ادبي آن دیار این دو را ادب دوست و هنر
 حبیب هللا شهزادهآن که  سخنوران حمایت مي کردند. بعد از سنگي نیز به سان سایر بي آورده بود، ازین رو از بي

منداني که به دور  سنگي را معلم دختران خانواده شاهي مقرر کرد. شعرا و هنر بي جانشین پدر شد، بي 1۹۰1در 
بي  نصرهللا که اکنون نائب السلطنه بود، گرد آمده و نخستین انجمن ادبي کشور را تشکیل دادند، نیز به بي شهزاده

ي جوانان میهن -استقالل طلبانه بلکه در مبارزات .اي قائل بوده با وي رابطه علمي و ادبي داشتندسنگي احترام ویژه
پرست کشور نیز شرکت جسته و شاه استقالل بخش، امان هللا غازي را در نخستین دقایق جلوسش بر اریکه سلطنت 

 .افغانستان، تشویق به تحصیل استقالل سیاسي کشور نمود
خورشیدي  1۲۹7مي گویند در آن هنگامي که در پي ترور امیر حبیب هللا ملقب به سراج المله والدین در حوت سال 

جلوس کرد؛ اهل دربار براي ابراز تهنیت به  پادشاهىم( امان هللا غازي پسر سوم او بر اریکه ي 1۹1۹)فبروري 
متعدد و دختران جوان ارگ کابل را بر عهده که سمت معلمي شاهدخت هاي  3 حضور او شتافتند. بي بي سنگي

فکري و ترقي خواهي مشترکي با او داشت؛ شتافته و در هنگامي که  داشت؛ نیز به حضور شاه جدید که روابط هم
به او مراتب تبریکي خود را ابراز مي کرد، یک تن از حاضرین در جریان سخنان او مداخله کرده و به شوخي گفت: 

حمدهللا شاعر هستید، باید شعري در مدح اعلیحضرت پادشاه جدید مي سرودید که مردم به قدرت بي! شما که ال بي
 .گردیدندطبع تان ملتفت مي 

سو  ي ارگ مبارکه که به اینوي در جواب گفت: من همیشه شاعر هجو سرا بوده ام نه مداح! ولي از کوتي باغچه
کنم و بعد  بخت تقدیم مي که آن را به حضور پادشاه جوان اي براي اهل معارف در ذهنم مي گشتمي آمدم، ترانه

رو به امان هللا خان نموده گفت: این سرودیست که اکنون شاگردانم و سایر دختران شهر کابل باید براي شما بخوانند 
کنون پروراندید، ا طوري که پیش از پادشاهي تان آرزوي آزادي و استقالل کشور را در دل مي و آرزومندم همان

که خداوند فرصت را به شما میسر ساخته، عمالً در جهت تحصیل آن قدم بردارید و بعد این تصنیف را في البدیهه به 
 :زبان گفتاري سروده و به صورت شفاهي تقدیم نمود

 

 و اعالنـــنگه کــان هللا خان، جــام  أفــغاناه ــمان! اي شـور چشــاي ن
 غانـس، در خاک افــو ابلیــباشد چ  یســبر و تلـــر انگلیس، با مکــافس
 رانــیر ببـس، زنجـــنگـگي تدهــزن  شه سنگسر شیــي ننگس بــالمــغ

 ستانوورده هندــیار، خــلم بسـبا ظ  مگارـــد ستــــدکار، باشــریز بـانگ
 یداد، از خاک مایانــه بـــد بــریــب  داد رارـــدن قــیاد، کـوم شــن قأیــ
 خان رـو! مثل اکبــشر به پا کــمح  وــا کـــو رهــو؛ جلـــــگه ادا کــنن

 !دانــــیـبه م رآـــــارت آرد؛ بــاس  ومســـذق ر وـریز، زهـمعاش انگ
 ز به ماست نمایانــریــویر انگــزت  خصلت انگریز، چو بوم شوم است

 !رسانــاره نتــت مــاره هایــبا طی  داریم تشویشــریز، نــو به انگــبگ
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 النـیـوپ به فــو ده تـي تاورـــیــب  لـیـــوپ و با فـي، با تــنگـجـر بــاگ
 ه داریم، سي پاره قرآنــم کــا هـم  یلــو ابابــمچـــم، هـــداریــش بـعـدف

 ریزانـن گـشـزدان، میـم یـکـبه ح  ســبـریــت قـحبس، فتـنصرت نصی
 انــراســته هـشـجا، گـنأیـدر ـنـاسک  این خاک جنگیست، نه از فرنگیست

 ازانـکاِر بــــر، شــوتـبــــد کـــنـک  سـونـنــش جـافغان به خونس، جنگ
 این حکم دین است، نیستم روگردان  سـنــیـرا آی اــس، مـنـیـنـه چــرگــج
 مانـشیـپ یمـستـیـم، نــردیــمـیا که ب  مــــردیـبــم، اگر بـوردیـد خـنـوگـس

 ور چشمانـــرارست، اي نـیقـدل ب  تـظارسـتـلق انــت، خـیارسـاسپ ت
 ر، از زیر قرآنــیـو تــبا تعظیم ش  رــیـت ادا گـنــر، دیـیـدا گـام خــــن

 ، درس ده نمایان5وســمن بـه دشـب  4دست مادر بوس، با کرنا و کوس
 دانـــدنآرش  ن است، برـیـدر آست  تـسا ینـعـوایسر به کینست، مار ل

 جان وب خان، رزم مامدأیـزم ــع  ه یاد آرـم بــره بردار، بازهــشمشی
 دانــرآ به میـزم، بـر شو از بـمنک  لتس رزمـاز توس یکي عزم، از م

 انـابـتـت بــغـیـگي، تـنـام و نـا نـب  مردانت جنگي؛ چون باباي سنگي
 زانــزیـــم، ز به عـــــانــي رسـآب  مـــتــد ز دســـم، آیـو هستـن با تـم

 ردانـــد مــنـر، مانـگــه سنـــروم ب  اکانـیـل نـــغان، مثــن افــم مــهست
 زانــم عزیــود، زخـادر خــــاز چ  دمــــنــبـه بـدم، تا کــنـد بـهـن عـم
 انـــازیـراي غـم، بـانـه رسـرعـج  مـم، آبي به دوشـرقـــه فـــادر بــچ
 زانــریـگـوج انــم فــرانــه بــتا ک  ردمــــگــب نـــقـردم، عـمـر نــاگ

 رمـــــیــگـن نــفـرم، کــیـمـر بــاگ
 یدانـمراه شهـد، هـیــایـمـورم نـــگ

 

ي شاه امان هللا و اهل مجلس واقع گردیده در چشمان بسیاري از حاضرین اشک ازین تصنیف که به شدت مورد عالقه
بي سنگي با جنبش جوانان افغان و حلقه مترقي و آزادي خواه دربار در رابطه  مي گردد که بيمعلوم جاري ساخت؛ 
فکري داشته است، چي او که از زنان داراي تفکر سياسي و مترقي بود، در تاريخ معاصر افغانستان  بوده؛ با آنان هم

 .استست که در عهد امير عبدالرحمان مدتي زندان سياسي را ديده ا اولين زني
داشتند و از طرف دیگر از موقف  از این رو جوانان مشروطه خواه به وي احترام عمیقي داشته، سخت عزیزش مي

او به عنوان یکي از معلمین دوشیزگان دربار براي پخش اندیشه هاي ترقي خواهانه و استقالل طلبانه در بین دختران 
نده یاد عبدالهادي داوي که در تمجید از رد نمودن مالقات جارج جستند.  و از سوي دیگر نامه یي از ز سود ميجوان 

م نوشته شده، نشان مي دهد که بي بي سنگي 1۹۲1ولي بدخشي در تابستان  پنجم پادشاه انگلستان توسط جنرال محمد
فشاري در خواسته هاي خویش در میان اهل دربار ضرب المثل بوده است؛ زیرا او طرفداران  و پا 6در مداومت

معامله با حکومت هند برتانوي را به جاي مذاکره با حکومت لندن که در جریان مذاکرات استقالل کشور مصرانه 
 .خواستار آن بودند به کنایه دختر سنگي بابا خوانده بود

م( در شهر کابل دیده به جهان گشوده، پدرش سنگي محمد معروف 1۸64خورشیدي ) 1۲4۳بي سنگي که در سال  بي
کرده گان مجاهدین ملي در جنگ  باباي غازي از سادات جلیل القدر کنر، عالم معتبر دیني و یکي از سربه سنگي 

هاي اول و دوم بر ضد استعمار گران انگلیس بود. مادرش سیده انا از خانواده سید عباس بخاري بود که از اوالده 
شرق افغانستان به پیر باباي بونیر و پیر و به سبب بر عهده گرفتن ارشاد مردم در  ستا7 حضرت سید علي ترمذي

بي سنگي اساسات تعلیمات متداول روزگار  باباي کنر معروف بوده، تقریباً همه سادات کنر از نسل وي مي باشند. بي

                                                           

 . بزرگ دهل, طبلــ  4

  آمیختن یا درشت گردیدن ــ 5

  یکار وثبات در یداریپا. بودن یکار در وستهیپ. دادن ادامه .دادن دوامــ  6

سید صفدر، نواسه میا عباس جانب پدر )و هم سید جمال الدین أفغان از  جانب مادراز به این أساس بی بی سنگی ــ  7

 ( روابط مشترک خونی دارند. ا. لمرترمزیعلی حکیم  بابا، اوالدۀ سید
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 4تر 4 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 

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

 

را ابتدا از مادر فاضله و علماي خانواده اش فرا گرفت، چون استعداد آموزش او را عالي یافتند، یک تن از آموزگاران 
 .مند کابل به نام آخند غالم رسول را براي تربیت و آموزش هاي عالي تر وي گماردنددانش

حفظ  وبهگزید  مستغرق امور عرفاني شد، از این رو گوشه انزوا را بر گرائیدهاز زندان به تصوف  رهائياو بعد از 
شتر رنگ عرفاني و دیني گي اش بیي دوم زندههاي نیمه کالم الهي پرداخت و به کار تدریس همت گماشت. شعر

دارد که با تأسف عمده ترین بخش سروده هایش امروز در دست نیست و تعدادي که گویا در اختیار نواسه اش جناب 
 بي سنگي با حافظ منشي سنگي زاده قرار دارد، اقبال طبع نیافته است. مقارن عهد امیر عبدالرحمان بي بعبد الر

و منشي هاي نامور عصر و یکي از بزرگ ترین خوش نویسان و  نمیرزا یاحیدر علي بیگ احراري که یک تن از 
خطاطان آن روزگار بود، ازدواج نمود. چون منشي احراري خود اهل فرهنگ و هنر بود نه تنها که مانع شاعري 

  .شتر او نیز پرداخت تا آثار بهتر و افزون تري بیافریندبي بي سنگي نشد، بلکه به تشویق و رهنمایي بی
 

 پایان
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