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 02/06/2019          یرخ عباسماه 

 افغانستان خیاول در تار یبانو یخال یجا

 

محمد ظاهر شاه  ، همسریراباال به پائین: ملکه حماز  –خان  ، همسر امیر امان هللااز چپ به راست: ملکه ثریا
 اشرف غنیداکتر محمد ، همسر روالمیرمن  – خان ، همسر سردار محمد داودزینبمیرمن  –

 
 اریبس یینقاش افغان در مقر پارلمان اروپا یبانو هفته گذشته سه شگاهین در نمابانوان اول افغانستا یها ینقاش

 .بود زیبرانگ توجه

ها  را تا کنون در افغانستان مرد خیچون تار ستیمذکر افغانستان قابل انتظار ن خیدر مورد زنان در تار ینزیرأ

 یکشورها یاسیس خیکه حاال در تار سندینوب ییها است که زنان پژوهشگر از کارنامه یدینوشته و تازه چشم ام

 .ستیمذکر ن خیکه تار شودیکشف م گرید

 م؟یبودند و چقدر در موردشان شناخت دار ها یاول افغانستان ک بانوان

 جهان نداشته گرید یها مثل کشور یریگاند و درخشش چشم تر شناسا بودهبانوان کم نیکم. در افغانستان ا اریبس

در  ایاند  را فراهم کرده رانیسراها اسباب عشرت شاهان و امدر حرم ایما  یها اند و به حکم سنت معمول ملکه

ها بودند که  گان کاخ روزگار و برده یهایبخت اهیس عیو مط انیهم خود قربان ایاند  روزگار به سر برده ینامگم

 .ندشد یمتحمل م زیرا ن یرنج چند همسر دیبا

 ژهیبوده به و یسر به مهر یها چه راز مینکرده تا بدان ریافغانستان را تحر یها سرا کنون واقعات حرم تا یکس

 ینرا عشرت و شهوت یبرا یریو ام ردیگ یتعلق م اریزنان بس یاول به چند زن و گاه یکه مقام بانو یزمان

 .دارد یسرا به عنوان همسرانش نگه مزن را در حرم 100از  شیب اش
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 ناشناخته بانوان

 یاو باز یاسیس یگدر زند یبود و چه نقش یک یهمسر احمدشاه ابدال میدان یکامل نم یو روشن یبه درست ما

 ؟اند گذاشته خیدر دل تار ییها کرده؟ همسر و همسران شاهان افغانستان در قرن نزدهم چگونه راز

 اند و در نقش مادر بزرگ که مسن نشده یافغانستان تا زمان یها از خانواده یاریزنان در بس یصورت عموم به

و پس از آن  ستیها ن در خانواده یها کمتر ذکر ناماند و از آن اند کمتر مورد اکرام )مادرکالن( قرار نگرفته

 .رندیگیها مورد ارج قرار م خانواده یدر برخ یاست که گاه

 تیاز زنان دربار که مسوول یکیزن داشت. از  11۴ تیروا کیک به  میدان یخان م هللا بیحب ریدر مورد ام ما

 یزن را برا ۳0هر شب  نقل شده که او کرد، یم میشبانه زنان حرم را تنظ یگزار جدول خدمت ایروتا  میتنظ

همسران  نیبه ا توانست یچگونه م ریامفراهم شود.  ریآن ام یجنس نیتا تسک کرد یمامور خدمت م ریعشرت ام

 د؟یانجام یحرم به کجا م شمار یکند و سرنوشت زنان ب یگدیرس

 ایثر ملکه

عشق شاهانه پابند ماند و همسرش  یو نوع یهمسر کیچه روشن است که به امان هللا آن در مورد پسرش شاه و

 .دیاول بخش یوقف بانومنزلت و م تشیو ترب میخور تعل را در ایملکه ثر

و نفوذ  رقم خورده است. او صاحب رسوخ انویدر دربار و د یگذار که نامش با کارنامه درخشان اثر ایثر ملکه

 ضیدر غرب ف یگکابل که در منطقه بود و از آموزش و تجربه زند تختیعصرش نه تنها در پابر زنان هم

 .مند بود بهره یموهبت پدرش محمود طرزبرداشته و از

 یسنگر یبیب

آن را به  خ،یکه شوهرش نُه ماه قدرت را در دست داشت و در تار یسنگر یبیب ،یکلکان هللا بیرحبیام همسر

را من از آن  یا که نسخه یا مصاحبه کیدر  دانند، یپس از استقالل افغانستان م یاغتشاش و نافرمان یهاسال

 یآزمند برا نیاشاره دارد که در آن روزگار خوان رانیحاکمان و ام یهمسر تلخ چند قتیدارم، به حق اریدر اخت

 .فرستادند یو پشت قصر سلطان م کردند یشان را به نام شاه عقد م تقّرب به دربار، دختران جوان

روزگار  دیگو یفرستاده شده بودند. او م پشت در ارگ یبا گاد یجوان یها که عروس کندیچند مورد را ذکر م او

 .جوان بود یها روزگار کوتاه عشرت با ملکه هللا،بیسخت حب

 یهمسر چند

سالم و جفاکارانه در حق  ریغ یاصل کی پنداشتند یوحدت اقوام کشور م یبرا یا را بهانه یهمسر چند شاهان،

 .عشرت و تنوع در داشتن زنان است یبرا یزنان است و در واقع پوشش

رکاب افغانستان هم ینوپا یدارم که او در دوران دموکراس ادیچه را به همسر محمد ظاهرشاه آن رایملکه حم از

در داخل و خارج  یفاتیتشر یدارهایها و داو را در سفر یها ها و مجالت کشور عکس و روزنامه دشیم دهیشاه د

 ادیمرا به  ،ینقاش شگاهیدر نما سیریتوم نهیتهم طشده توس ینقاش یهااز پورتره یکی. کردند یافغانستان نشر م

و در  شد یمتون مجالت معتبر در صفحه اول آن زمان نشر م یو گاه یاز ملکه انداخت که در پشت ییهاعکس

 .بود یم زانیشاه آو در کنار عکس ظاهر زیدفترها ن یبرخ

عمل حضور ملکه در  نیبه نظرم نفس ا آموزد یرا م یدر دموکراس یبندمین یهاوقت که افغانستان تجربه آن

 .متهورانه بود اریبس یگشهر و زند
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داشتند. در امور مملکت  نینماد یهانقش ارگ محصور نبودند و یوارهایآن زمان در حصار د زین ها شاهدخت

مدرن  یگاروپا معرف زند یهابودند و با استفاده از فرصت سفر تختیعمدتاً در پا یزنان شهر یبرا ییها الگوآن

 .آمدندیدر حلقه دختران جوان حلقات حاکم به حساب م

 تیجمهور

ل مملکت او یداوود بانو نبیداشت. ز یرتهمسر محمد داوود نقش فعال کم 1۳۵2در  یجمهور سیبا تأس اما

اول از خطوط  یبود، بانو ریگهمسرش محمد داوود که شخص منضبط و سخت تیبود، اما ملکه نبود و به تبع رعا

 .نهاد یقرمز فراتر پا نم

 دوران کودتاه بانوان

که  رایمانند ملکه حم زیمحبوبه کارمل بود. او ن کرد، یم یباز یکه نقش فعال اجتماع یگریاز بانوان د یکی

قرار داشت و از  هیرینهاد خ کیبود، در رأس « تولنه رمنوید م» ایو مؤسسه نسوان  هیریخ ینهادها یحام

قرار داشت. محبوبه کارمل  کرد یم سرپرست یها کودک را ب که هر روز ده یدر دوران جنگ میتیکودکان 

  .کرد یم استیرا ر وطن یها خلق بود که پرورشگاه کیهمسر ببرک کارمل از رهبران حزب دموکرات

کار آمدند  ی، روبودند و پس از کودتا یکه رهبران حزب نیام هللا ظیو حف یک از او همسران نورمحمد تره شیپ

  نداشتند و در حصار کاخ و امور منزل محدود بودند.  یاسینقش محسوس س

امور  ریدخالت او در سا یها آموزگار بود و نشانه کیافغانستان  نیشیجمهور پ سییر هللابیداکتر نج همسر

 .شدینم دهید زیدر کنار همسرش در محضر عام ن وجود ندارد و

 اول مجاهد بانوان

وجود  یفقط سخنان م،یاطالعات دار نیرتکار آمدند، کم یرو 1992که پس از  نیهمسران رهبران مجاهد ۀدربار

 یپشت پرده داشته است، ول یها تشبث یبوده و گاه یو مدبر ینفوذ زن با ،یربان نیالددارد که همسر برهان

 بود؟چگونه  یاسالم تیداشت و نفوذش در جمع تیکه او چه صالح ستیروشن ن

 التیتحص یدارا هااز آن یاکنون برخ نیبه وجود آمد. هم یبهتر یاندازچشم یدر مورد دختران رهبران جهاد اما

 مشغول کار اند یخصوص ای یدولت ییها و در موقف یعال

ندارد.  حیبه توض ازیشده بود و ن فیهمسر مالمحمد عمر نقشش تعر م،یشناس یاول دوران طالبان را نم یبانو

زنان  یپا یصدا دنیبودند و حتا از شن یر از بودن زن در حصار خانه و زاد و ولد راضتکم یزیطالبان به چ

 .شدندیبا عذاب م

 نیمتأخر

 چگونه بوده است؟ یو روالغن یکرز نتیمتأخر، ز یدوران دموکراس یدو بانو نقش

خودش  داد، یم یهمسرش را کمتر مجال حضور در مجالس حکومت اش یزمامدار خاصبا روش  یکرز حامد

 زبانیو م کرد یبرگزار م ییهاجمهور دعوت سییباشد. هر چند همسرش در محل اقامت ر نیچن داد یم حیترج

 راتیتعز لیو به دل تکه همسرش داکتر طب اس گفت یم یجمهور کرز سیی. ربود یم یدولت هیزنان مقامات عال

 .کار کند ییکه او در جا داد یاجازه نم یتیامن
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پا باز کرد،  یخود جا یهمسرش برا یجمهور استیمتشبث است و از اول ر کرده لیکه زن تحص یغن روال

 یگل خواند. روال غن یب یباز کرد و اورا ب ییپا یاو جا یبرا نشینخست یدر سخنران یجمهور غن سییر چون

 یاند. او مجر بوده نیشیپ ولشد و نشان داد که متهورتر از آن است که بانوان ا رونیآهسته از نقاب ب آهسته

 .نقش زنان شد یاعتال یمند براهدف یها برنامه

زنان نخبه  انیاز م یکار میت کی جادیکرده و به ا سیاول را تأس یبانو خاصدفتر  بار نینخست یبرا یغن روال

از خارج کشور برخوردار شد و برنامه  یبه دست آوردن وجوه مال یبرا یکه از اقبال خوب یپرداخت. کار

 یدولت یهانهاد یر رهبرزنان د تیباال بردن ظرف کردن و که در توانا کند یم یرشد زنان را عمل ای« پروموت»

 .کندیرا اجرا م ییها طرح

 جهان بانوان

 یزکر کا،یمتحده امر االتیجمهور ا سییر نیدوازدهم ۀ لیبه وس بار نینخست یبرا« نخست یبانو» یواژه

واژه را  نیاو ا فیتوص یبرا سن،یمد یهمسرش، دال یبه کار رفت. در مراسم خاکسپار 1۸۴9در سال  لور،یت

 .به کار برد

است که  قتیحق کی رگانیسال گذشته ب 100جهان در  ینقش بانوان اول افغانستان با بانوان اول کشورها سهیمقا

اند و  شان بوده همسران یاز سو شان ییتواناو  یکار یها تیظرف یرسم ییبانوان اول افغانستان فاقد شناسا

 یکشور نقش یاو در کار رهبر دوشادوشکند که  تیترب یرا طور اول ینخواست که بانو دیشا یپادشاه چیه

 .زنان کشور شود یبرا یا کند و نمونه یباز

 .کار کمتر بوده است نیا یبرا یاسیس ییو توانا اراده

 یتر اجتماعنقش فعال زین گرید یها مقام یزنان برخ رفت یانتظار م یبر اصول دموکراس ینظام مبتن کی در

 لیها و هزاران هزار دختران تحص خانواده یبرا ییکم الگودست تازشیو به عنوان بانوان پ گرفتندیبه عهده م

و کجا هستند،  کنند یچه م یدولت یعال یها ممقا ریهمسران سا داند ینم یکس ری. در چند سال اخبودند یم کرده

 .برند یبا خانواده در خارج از کشور به سر مها از آن یتعداد شود یالبته گفته م

 یدر تجربه کشورها یاند، ول کرده یرا باز یمتفاوت یهانقش یغرب یمنطقه و کشورها یاول در کشورها بانوان

پا کرده و با استفاده  و دست یتر کالن یهانقش یبرا یاسیدختران رهبران س ش،یبنگالدپاکستان، هند و  ه،یهمسا

بوتو و  رینظیب ،یگاند ندرایاند. ا رفته شیکشورها پ یبه مقام رهبر یابیهتا را اند، افتهیکه  یتیمثبت از موقع

 .ها اند کشور نیا یاجتماع اتیو ح استیبرجسته در منطقه در س یها نام نهیحس خیش

نامزد زن  نیمقام وزارت خارجه و به عنوان نخستتا ( 2001-199۳اول در ) یکلنتن بانو یالریغرب ه در

 .رقابت کرد کایامر یجمهور استیر 2016و  2009 یجمهور استیها در انتخابات رحزب دموکرات

را در  یدوره قدرت و رهبر نیتر یطوالن مند کهقدرت یکرد. زن جادیآلمان انگال مرکل را ا یدموکراس تجربه

در آلمان غرب  یدر آلمان شرق تا رهبر یآهنگ شی. او از پکند یم یدر غرب سپر یکشور صنعت نیتر مندقدرت

 .دیرس

 

  

 


