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 چکيده 

این مطالعه بر اساس رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی نویسنده افغانی تبار ساکن آمریکا به بررسی  

وضعیت زنان افغانستان در چهار دوره تاریخی؛ حکومت داوودخان، حضور شوروی سابق و حکومت کمونیست  

یمی از افراد جامعه را تشکیل می  ها، حکومت طالبان و بعد از سقوط طالبان پرداخنه است. زنان هر کشور ن 

دهند. قلب جامعه در سینه خانواده می تپد و زن ضربان حیات خانواده است. محوریت زن در خانواده به عنوان  

همسر، مادر، آموزش دهنده و پرورش دهنده کودکان و رکن اساسی در ایجاد عواطف و احساسات و انگیزش  

استمرار زندگی است.( هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت زنان    در اعضای خانواده برای تحمل سختی ها و 

افغانستان بر اساس رمان هزار خورشید تابان است. این تحقیق به روش توصیفی انجام شده است. از نظر زمانی  

این تحقیق مربوط به دوره داوودخان تا دوران پس از طالبان است. زنان در زمان داوودخان آزادی نسبی، حق  

صیل داشتند. در زمان کمونیست ها زنان آزادی بیشتر نسبت به زمان داوودخان داشتند. زمان طالبان  کار و تح

دوره سیاه و اسفناک برای همه مردم من جمله زنان بود. بعد از طالبان وضعیت زنان رو به بهبود رفت و وضعیت  

 آنان از دوره ظاهر شاه و کمونیست ها بسیار بهتر شد. 

 . ان، رمان هزار خورشید تاب مردساالری   ، افغانستان،نانز  :واژگان کليدي
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 آرامش فرهادیان 

 .دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران ،فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی

 
  نام نویسنده مسئول:

 آرامش فرهادیان

 بررسی وضعيت زنان در کشور مرد ساالر افغانستان 

 بر اساس رمان هزار خورشيد تابان

 11/08/1401:  تاریخ دریافت

 17/10/1401:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
زنان هر کشور نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند. قلب جامعه در سینه خانواده می تپد و زن ضربان حیات خانواده  

اساسی در ایجاد عواطف و  است. محوریت زن در خانواده به عنوان همسر، مادر، آموزش دهنده و پرورش دهنده کودکان و رکن  

احساسات و انگیزش در اعضای خانواده برای تحمل سختی ها و استمرار زندگی است. همچنین زنان منبع انسانی بالقوه و مهمی  

در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می گردند. یک زن چه در نقش همسر و چه در حکم مادر عامل کلیدی  

 (.1389(،)عباس زاده و همکاران، 1394واده محسوب می شود )باقیانی مقدم و همکاران، در حفظ و تحکیم خان

در ساخت هنر، برهه هایی هست که آثار خلق شده برآیند و چیدمانی است از آنچه در بستر یک جامعه از محلی تا بین  

تا شعر و داستان و ساخت فیلم و نوشتن    المللی می گذرد. آثاری که می تواند هر حوزه ای را در برگیرد، از هنرهای تجسمی

نمایشنامه. رمان هزار خورشید تابان تبلور آن چیزی است که گریبان گیر جامعه افغانستان شده است، یک جامعه کامال سنتی که  

ربانیان  با قدرت گیری طالبان به سرعت به سوی بدویت، عقب گردی شتابنده داشته و در این گردباد زنان تبدیل به بزرگترین ق

شده اند. زنانی که حق رفتن به مدرسه را از دست داده اند. بدون مرد اجازه بیرون آمدن از خانه و سفر ندارند و در حد دستگاهی  

برای بچه سازی و ایجاد رضایت در مردان، حقیر شده و تنزل یافته اند. زنانی که می شود آنها را به جرم و خیانت ناکرده، بدون  

ه آسانی سنگسار کرد و به هیچ کس و هیچ کجا پاسخگو نبود. جامعه ای که مردان قلدر زیاد دارد. اجتماعی که  هیچ دادگاهی ب

تصمیم گیرندگانش، رتبه نخست نادانی و تحجر و واپس گرایی را در تمام دنیا از آن خود کرده اند، و فراموش شده ترین انسان ها  

ن کشور دنیا جان و روانشان به دست لشگری از هیوالها  سپرده شده است که گویا  در این سرزمین زنانی هستند که در پرخطرتری

(. رمان هزار خورشید تابان روایت زندگی  1401سوار بر ترسناکترین اندیشه های تاریک دنیا رو به مرگ و نیستی اند )مشتاق،  

خالد حسینی نوشته شده است. نویسنده نیم    ر مردمان افغانستان به خصوص زنان افغانستان است که توسط نویسنده افغانی تبا

 داستانگونه زندگی دو دختر به تصویر کشیده است.   روایت طریق از قرن از تاریخ افغانستان را

 طبق یک باور عمومی زنان همانطور که خود می زایند زمین را هم بارور می کنند و زن مادر انسان و زمین است. 

زتابی از توانایی های بالقوه او است که بالفعل شده است. در گردآوری، رویاندن، حفاظت،  شخصیت محوری و کانونی زن که با

سیر کردن و زندگی بخشیدن است. در شکل ظاهری و ساختار ظروف عصر کشاورزی دوران نخستین نیز نمایان شده است. این  

(. در کشورهای جهان سوم،  1371)الهیجی و کار،  ظروف نمایشی از نماد طبیعت زنان، موقعیت اجتماعی و توانایی های آنان است

ساعت کار می کنند. مطالعات بازار کار زنان در آسیا نشان می دهد که    12تا    2ساعت و مردان    18تا    12زنان به طور متوسط  

زنان همانند مردان  1384زنان ساعات کار طوالنی، دستمزد کم و شرایط پست و مشاغل بدون ترقی دارند)هورتن،   خواهان (. 

افرادی اجتماعی، مطلع، خالق،   داشتن سالمت، فرصت، ثروت، حسن روابط و آسایش هستند. زنان همانند مردان می خواهند 

صاحب نفوذ و کارآمد باشند. زنان همانند مردان می خواهند شخصیت خود را نشان دهند، حس کنجکاوی خود را ارضا کنند و  

از    عاطفه و مهر و محبت دیگران را به خود جلب کنند. زنان همانند مردان خواهان صرفه جویی در وقت، منابع مالی، کاستن 

ناراحتی ها، اندوه، شک و تردید هستند. باالخره اینکه زنان خواهان فرصتهایی برابر با مردان جهت ارنقای سطح معلومات، آگاهیها  

(. موانع مشارکت زنان در ابعاد  1373هم آورند)محبوبی،  و مهارتهای خود هستند تا زندگی بهتر برای خود و خانواده خویش فرا

پذیری جنسیتی، غلبه بر فرهنگ دنیاگریزی و آخرت طلبی، تسلط فرهنگ    - اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی شامل جامعه

شارکت  مرد محوری، ضعف آموزش و پایین بودن سطح تحصیالت عمومی، ضعف خودباوری و تمایل به پیشرفت زنان از موانع م

 (.     1380زنان است)کمالی، 

رمان هزار خورشید تابان زندگی دو زن از زنان ستمدیده افغانستان را روایت می کند، مریم و لیال. مریم دختر نامشروع یک  

زندگی می  تاجر هراتی است که با مادر خود در کلبه ای بیرون از هرات زندگی می کند و لیال دختر معلمی تاجیک که در کابل  

کند. در رمان، چرخش روزگار دو زن، دو دختر با دو زندگی متفاوت را در کنار هم قرار می دهد تا به عنوان نمایندگان زنان  

افغانستان گوشه ی کوچکی از وضعیت زنان را در جامعه سنتی و مردساالر افغانستان به ما نشان بدهد. این رمان توانسته شناخت 

ه اوضاع افغانستان بیشتر کند و برخی از نگاه های سوگیرانه را تغییر دهد. این کتاب تا اندازه ای تاریخ  مردم جهان را نسبت ب

معاصر افغانستان و درگیری های بین گروه های خارجی و داخلی را نشان می دهد درحالیکه با روایت کردن زندگی مریم و لیال  

http://www.rassjournal.ir/


 11 - 21 ص، 1401 زمستان، 32شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

تد را نیز به تصویر می کشد. یکی از ویژگی های مهم نویسنده در این کتاب این  آنچه که در خانه های مردم افغانستان اتفاق می اف

 است که از پس زنانه نویسی تا اندازه زیادی برآمده است، مخالف جنسیت خود. 

دراین مطالعه  ابتدا خالصه ای از بخش های چهارگانه کتاب آورده شده است؛ فصل اول مربوط به مریم و زندگی اوست،  

ه لیال و زندگی اوپرداخته است، فصل سوم مربوط به ارتباط مریم و لیال و حاکمیت طالبان است و فصل چهارم بعد  فصل دوم ب

ازسقوط طالبان را روایت کرده است. مساله اصلی تحقیق حاضر وضعیت زنان افقانستان در دورانهای مختلف پنجاه سال معاصر بر  

 است: شدو در این راستا سواالت زیر مطرح شده اساس روایت رمان هزار خورشید تابان میبا

 طبق روایت رمان هزار خورشید تابان وضعیت زنان در زمان داوودخان چگونه بوده است؟ •

 طبق روایت رمان هزار خورشید تابان وضعیت زنان در زمان کمونیست ها و حضور ارتش شوروی چگونه بوده است؟ •

 نان در زمان حکومت طالبان چگونه بوده است؟ طبق روایت رمان هزار خورشید تابان وضعیت ز •

 طبق روایت رمان هزار خورشید تابان وضعیت زنان بعد از سقوط طالبان چگونه بوده است؟ •

 

 اهداف تحقيق 

 هدف کلی

بررسی وضعیت زنان در کشور مردساالر افغانستان بر اساس رمان هزار خورشید تابان است که در قالب آن، اهداف اختصاصی  

 زیر مدنظر قرار خواهند گرفت. 

 

 اهداف اختصاصی 

 بررسی وضعیت زنان در زمان داوودخان؛

 بررسی وضعیت زنان در زمان کمونیست ها و حضور ارتش شوروی؛

 بررسی وضعیت زنان در زمان حکومت طالبان؛ 

 بررسی وضعیت زنان بعد از سقوط طالبان. 

 

 پيشينه پژوهش 

کند. تحقیقات  -از دیرباز ادبیات به عنوان آینه ای از جامعه تلقی می شود و آثار ادبی حقایق بسیاری از جامعه را منعکس می 

سیاسی رمان  -داخلی بر روی آثار خالد حسینی بسیار اندک اند. از جمله پژوهش های قابل تامل می توان به مطالعه؛ نقد اجتماعی

( اشاره نمود. رمان هزار خورشید تابان که یکی از آثارموفق حسینی بعد  1393ی گلدمن )نوروزی،  بادبادک باز به روش ساختگرای

از بادبادک باز به شمار می آید نیز کمتر مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته است. در این زمینه می توان به پژوهش مشارکت  

(، بررسی عناصر رئالیستی  1390سپتامبر)مقصودی و غله دار،    11ه  سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادث

(، بررسی کارایی  1391)اسالم، نوروزی و جعفری،    (، نقد اجتماعی هزار خورشید تابان 1390)ازادی فر،    در رمان هزار خورشید تابان

از دیدگاه خوانندگان ترجمه های رمان هزار خورشید تاب )اکبری، محمودی و گوگالنی،    اندو شیوه ترجمه تحت الفظی و آزاد 

(، بررسی عناصر داستانی  1392)جعفری،  (، تحلیل جامعه شناختی شخصیت در دو رمان بادبادک باز و هزار خورشید تابان1392

(، بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید تابان بر اساس رویکرد  1392)ظریف،    رمان های خالد حسینی

(، نقش جنسیت در دو ترجمه فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر  1395ای)زینی وند و مرتضایی،    -مطالعات بین رشتهتطبیقی و  

(، بررسی هنجارگسیختگی و بازتاب آن در هزار خورشید تابان اثر خالد  1397اساس مدل ودینگتون)جویا، صیادیان و نعیمی،   

(.قدرت درونی زنان در هزار خورشید تابان)یاوری،  1400خندید)مشتاق،  ( و کتاب وقتی مجاهد  1399حسینی)دستا و جوازی،  

افغان)کاظمیان،  2011 زنان  بالغی  انداز  تابان: چشم  تبعیض جنسیتی در هزار  2012(، هزار خورشید  به  نسبت  زنان  نگرش   ،)

 ,Muaddatunikmah)سینی (، موضوعیت مریم: تحلیلی از رمان هزار خورشید تابان خالد حIstikomah, 2015خورشید تابان)

  (، سرنوشت زن بدبخت هزار خورشید تابان  Philip،2016(، مطالعه فمینیستی درباره هزار خورشید تابان خالد حسینی)2016
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(li    وliu  ،2017(استقالل، بیداری زن، خودآگاهی و خودرستگاری: تفسیر هزار خورشید تابان ،)Lu ،2019پدرساالری ،)  و کلیشه

(، وضعیت اسفبار زنان حاشیه نشین در هزار خورشید تابان)چویک Belkhiri  ،2019و    Azziهای جنسیتی در هزار خورشید تابان)

 Riazو  Mohmoodو  Ahmad(، هویت زنان افغان: موج سوم فمینیستی در هزار خورشید تابان خالد حسینی)2019و تونگور، 

Dar  ،2019فمینیسم در هزار خو ،)(رشید تابان خالد حسینیRamkumar    وSuba  ،2019 مقاومت زنان و رابطه قدرت در هزار ،)

حسینی) خالد  تابان  تابان) Chaudhary  ،2020خورشید  خورشید  هزار  در  اجتماعی  بندی  قشر   ،)Rizki  ،2020  های الیه  و   )

-با رویکرد توصیفی  "این پژوهش ها عموما(.  Chaudhary  ،2020گفتمانی و رابطه جنسیتی در هزار خورشید تابان خالد حسینی)

 حلیلی به مطالعه وضعیت زنان افغانستان بر اساس رمان هزار خودشید تابان می پردازد. ت

 

 روش تحقيق 
این تحقیق یک تحقیق  از نوع توصیفی است چون به توصیف و تبیین وضعیت زنان در کشور افغانستان در دوره های مختلف  

قیق توصیفی یک ابزار علمی است که به وسیله آن محققان یا روان شناسان برای جمع آوری اطالعات  معاصر می پردازد. روش تح

و تعریف کردن رفتارهای خاصی، خصوصیات و سایر پدیده ها به کار می رود. روش تحقبق توصیفی بر »چه کسی«، »چه چیزی«  

 (.   2020و »کجا«  در مقابل»چرا« و »چطور« متمرکز است)مور، 

محدوده موضوعی تحقیق حاضر  بررسی وضعیت زنان در کشور مردساالر افغانستان بر اساس رمان هزار خورشید تابان می  

 باشد. 

- 1400میالدی می باشد، و زمان انجام تحقیق و بررسی رمان در سال      2001تا    1974محدوده زمانی این رمان از سال  

درصد( از جمعیت افغانستان می    51نفر)  16779000ان هستند که تعداد آنان  محدوده انسانی تحقیق زنان افغانست  است.  1401

 باشد. 

 محدوده مکانی وقایع، کشور افغانستان و تالیف کتاب نیز در آنجا انجام شده است. 

 

 بحث
زیادی  وضعیت زنان افغانستان در زمان ظاهرشاه با توجه به بعضی از حقوق محدود نظیر: حق تحصیل و حق دادن رای تا حد  

  40سه وزیر زن حضور داشت، بیشتر آموزگاران، نیمی از کارکنان دولت و    قبل از داوود خان()  مناسب بود.در کابینه ظاهرشاه 

درصد از پزشکان زن بودند. زنان دارای تحصیالت عالی به وکالت، پزشکی، مهندسی و روزنامه نگاری مشغول بودند، یا در بخش  

( به نقل 1390متصدی پذیرش و مهماندار هواپیما استخدام می شدند)مقصودی و غله دار،    پرستار،های دولتی به عنوان منشی،  

  (. 1372از )زعفرانچی،

 

 در زمان حکومت داوودخان 

زنانی را در کشورم دیدم که همراه با کودکانشان از کنار دیوارها با شتاب عبور می کردند. رنان برقع پوشی که درست مثل 

ابر مانده اند. دوست داشتم بدانم در این سی سال، در مسیر تندباد سرنوشت افغانستان چه بر آنها گذشته است. خورشید در پس  
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همان جا بود که تصمیم گرقتم داستانی درباره زنان سرزمینم بنویسم، خورشیدهای تابانی که در پس برقع ها پنهان هستند. هزار  

 (2007ست)خالد حسینی، خورشید تابان ادای دینی به زنان سرزمینم ا

مریم دختر نامشروع مرد ثروتمندی است به نام جلیل،که با مادر خود در کلبه ای خارج از شهر هرات زندگی  می کند. جلیل  

سه زن و نه بچه داشت. )ترس و نگرانی از پنهان کاری و رو شدن آن باعث می شود زن گناهکار شناخته شود و به این نتیجه می 

، زن ها را متهم کنند(. انگشت اتهام مردها، درست مثل عقربه ی قطب نما که در همه حال رو به شمال می ایستد،  رسد که مردها 

(. )فشارهای روحی و روانی بر زنان عالوه بر مشکالت روانی، مشکالت جسمانی  11همیشه رو به زن ها نشانه می رود)خالد حسینی،  

ننه ناگهان از حال می رفت، بدنش سنگ می شد،  " صیف حال روحی ننه اش می گوید:  هم برای آنان به همراه دارد(. مریم در تو

خشک می شد، چشم هایش به عقب برمی گشتند و دست و پایش می لرزید. انگار چیزی از درون ویرانش می کرد و کف از گوشه 

گنگ و نامفهوم بر زبان می  های دهانش جاری می شد. بعد، حالت کرخت و خواب آلود و سردرگمی وحشتناک و حرف های  

مامان پرده های زرد شده را کشیده بود. پیچیده شده در پتو، دیوارهای اتاق مامان  " (. یا جایی که لیال میگوید:  14)همان،  "آورد.

 دردهایی که مامان تا آخر عمر با آنها دست به گریبان بود شروع شدند. درد قفسه"(.  155)همان،  "پر از عکس احمد و نور بود

)همان،  "سینه، درد مفاصل و عرق ریزان شبانه، سنگین شدن گوش ها از درد و غده هایی که هیچ کس نمی توانست حس کند

به مدرسه فرستادن دختری مثل تو چه فایده ای دارد؟ توی این مدرسه ها هیچ چیز به درد بخوری   " (.  ننه به مریم گفت:155

اندازند. آره، بهت می گویند حرامزاده. به تو حرف های ناجور می زنند، من اجازه  یادت نمی دهند. تازه، توی مدرسه دستت می  

(. )زنان حق خود را ناچیز و خیلی کمتر از چیزی که در واقع هست می بینند و نه تنها مردها بلکه خود  24و23)همان،  "نمی دهم

هم زن هایی مثل ما این است که تحمل کنیم. زن ها هم تحصیل را حق خود نمی دانستند (. سهم ما از زندگی همین است، س

(. چشم مریم افتاد به چیزی که زیر درخت بود؛ صندلی پشت صاف واژگون شده بود. طنابی به شاخه ای 24فقط همین) همان،  

خیلی   (. )مشکالت روحی و روانی می توانند باعث خودکشی شوند، بذر43بلند بسته شده بود، ننه از سر طناب آویزان بود)همان، 

از مشکالتی که زنان در بزرگسالی دچار آن می شوند از کودکی یا خیلی قبل تر از آن کاشته شده است(. ننه از وقتی دختر بچه 

دخترهای نه ساله را به مردهای حداقل  "سال از او بزرگتر است.    30(.  خواستگار مریم  51کوچولویی بود، بدبخت بود )همان،  

استگار تو شوهر داده اند. تو چند سالت است؟ پانزده؟ برای ازدواج یک دختر، سن خوب و مناسبی بیست سال بزرگتراز این خو

سال ازش بزرگتر است،  22(. برای حسینه از قبل تصمیم گرفتند و می خواهند او را به پسر عموی ارشدش که  54) همان، "است

تر و به اجبار(. وقتی سه زن جلیل مریم را به ازدواج تشویق  ( )ازدواج در سن کم با مردی خیلی بزرگتر از دخ128بدهند)همان،  

  "(.  56می کردند، او از جلیل کمک خواست و در جواب جلیل زیر نگاه های همسرانش و مریم فقط آهی دردناک کشید)همان،  

تا داشت)همان،    این رسم است، خودت هم می دانی. دوست های من هر کدام، دو، سه، یا چهارتا زن دارند. پدر خودت هم سه

ته خیابان معلمی زندگی  "(. )چندهمسری در نهایت باعث ناتوانی مرد و تباهی او می شود و چند همسری را رسم می دانند(.  234

می کند که زنش هر روز توی خیابان تک و تنها، بدون حجاب فقط با یک روسری پالس است. این چیزها آزارم می دهند، وقتی  

(. )حجاب  79و    78)همان،  "ار زنش دستش نیست. توی والیت ما صورت یک زن فقط به شوهرش تعلق دارد می بینم یک مرد اختی

من نسبت به شیوه ی پدر و مادرت با آسان گیری در مورد تو  "نداشتن زن بی غیرتی و بی اختیاری شوهر را نشان می دهد(.  

حجاب اجباری و بد  (. )244)همان،  "ن میرویم برقع سر کنی(. در ضمن ازت می خواهم وقتی با هم بیرو243)همان،  تردید دارم

و ظلم است، با برقع می توان همه آنها را  گویی از مردگان(. برقع در داستان نمادی است برای پوشش بر هر آنچه که رنج. غم

می توانند اشک و غم خود را   پنهان کرد. نماد زندگی پنهان زنانه است، در پشت برقع می توانند حرام زادگی خود را پنهان کنند، 

اگر دختر بود، که نیست، آن وقت هر اسمی که خواستی رویش    " پنهان کنند... می توانند زنانگی خود را با تمام وجود پنهان کنند.  

می دانی او روی تو هم دست بلند می کند. به همین زودی ها. تازه تو بهش یک دختر داده ای، پس می    " (.  96)همان،  "بگذار

(. )پسر بودن فرزند مهم است که پدر برایش اسم انتخاب می 272ینی که گناه تو حتی نابخشودنی تر از مال من است)همان،  ب

کند و دختردار شدن از نظر مردها و زن ها گناه است(. مریم هرگز نشنیده بود رشید دخترش را که لیال اسمش را عزیزه گذاشته  

(. )بی ارزش بودن دختران(.  بعد از شش  259وقتی واقعا به جان می آمد، این جانور)همان،  بود، صدا کند.اسمش یا بچه بود، یا  

بار بارداری امیدشان ناامید شده بود، هر بار سقط، هر دفعه از دست دادن، هر بار دکتر رفتن برای مریم کوبنده تر از دفعه قبلش  
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(. )بارداری های نا موفق باعث تغییر خلق و خوی 109شد)همان،    می شد. با هر بار ناامیدی، رشید کم حرف تر و خشمگین تر می 

مردان میشود(. دست های قوی رشید فکش را گرفت، دهانش را کامال گشود و سنگ های سرد و سخت را توی دهانش ریخت و  

آسیا تنها گذاشت)همان،  مریم را مجبور کرد آنها را بجود، بعد مریم را در حال تف کردن قلوه سنگ و خون و خرده های دو دندان  

 (. )آزار و اذیت زنان بی دلیل منطقی و از روی خشم از خود و رویه های مرد ساالرانه(. 115

 

 در زمان حکومت کمونيست ها 

می دانم  "(.  124زن ها و مردها در همه چیز برابرند و دلیلی ندارد وقتی مردها حجاب ندارند، زن ها داشته باشند)همان،  

شود، افغانستان به تو هم اندازه ی مردها نیاز دارد، حتی شاید هم بیشتر. چون یک جامعه، هیچ وقت موفقیتی  وقتی جنگ تمام ب

(. بابا برای لیال در بچگی تفهیم کرده بود که مهم ترین چیز توی 127)همان،"نصیبش نمی شود، مگر آنکه زنانش با سواد باشند

حاال تقریبا    ". دولت برای زنان کالس های سوادآموزی کذاشته بود. بابای لیال :(127زندگی، بعد از سالمت، تحصیالت است)همان،  

دو سوم دانشجویان دانشگاه کابل را زنانی تشکیل می دهند که در رشته های حقوق، پزشکی و مهندسی تحصیل می کنند)همان،  

تند و زیر لوای کمونیست ها از حقوق بیشتری  (. زنان همیشه در این مملکت مظلوم بوده اند، اما حاال آن ها خیلی آزاد هس149

به نظر    " (. )برابری حقوق زن و مرد وحق تحصیل زنان(.  پدر لیال :150و    149)همان،  "نسبت به آنچه قبال داشتند برخوردارند

فغانی هستیم  من این ها همه اش مزخرف است، این که من تاجیکم و تو پشتونی و آن مرد هزاره ای است و آن زن ازبک. همه ما ا

و همین مهم است. اما وقتی یک گروه برای مدتی طوالنی به بقیه حکمرانی می کند به دنبالش تحقیر می آید، چشم و هم چشمی.  

(. )مشارکت تمام اقوام اعم از اقلیت یا اکثریت باعث انسجام اجتماعی، وحدت و اعتماد ملی  144)همان،  "بله تا بوده همین بوده

این   پیکره واحد ملتمی گردد. در  از  را جزئی  اقوام و قبایل خود  از  دولت می دانند و در صورت داشتن یک  _ صورت هر یک 

می خواهم روزی را    "حاکمیت معقول هیچ ابر قدرت یا گروه سیاسی خارج از کشور نمی تواند چشم طمعی به آن داشته باشد(.  

و مجاهدین، پیروزمندانه به کابل. می خواهم وقتی این اتفاق می  ببینم که روس ها با شکست مفتضحانه به خانه شان برمیگردند  

)همان،  "افتد، وقتی افغانستان آزاد می شود، باشم. این طوری پسرها هم آن را می بینند. آنها با چشم های من آن را می بینند

دوستان نوجوان من، سرگذشت    ".  (. )به دلیل ظلم هایی که روس ها انجام می دانند اکثریت مردم طرفدار مجاهدین بودند(158

کشور ما همین است، تاخت و تاز پشت تاخت و تاز. مقدونی، ساسانیان، اعراب، مغول ها، حاال هم شوروی. ولی ما مثل دیوارهای  

ن(. (. ) استنباط مردم افغانستان از کشورشا161)همان،  "قلعه سرخ باال هستیم. درب و داغون، بدون نمای زیبا، ولی هنوز پابرجا

خائن خوانده بود و فرد تاجیک گفته بود اگر مسعود   1980فرد پشتون احمد شاه مسعود را به خاطر معامله با شوروی در دهه  

خوبیت    "(. )تفاوت عقیده افراد درباره مجاهدین(.  188نبود، خواهر و مادر و بقیه را هنوز هم به سربازهای شوروی می دادند)همان،  

ین خانه زندگی کند. برای آبرو و حیثیت من بد است. همینطور برای آبروی خودش و آبروی تو)همان،  ندارد یک زن عزب توی ا

(. )با وجود 261(. ) مهم بودن آبرو و حیثیت مردان (. در افغانستان یک چهارم کودکان قبل از پنج سالگی می میرند)همان، 233

میر کودکان زیر پنج سال همچنان باالست(. مالهای افراطی    پیشرفت کشور در بخش های آموزشی و بهداشتی، میزان مرگ و 

احکام دوره کمونیستی را که به زنان قدرت می داد، کنار گذاشته بودند و به جایش بر اساس شرع مبین، حکم صادر می کردند  

(. )آزادی ها و  284  که زنان را مکلف به حفظ حجاب می کرد و آنها را از سفر کردن بدون یکی از محارم منع می کرد)همان،

 از آن برخوردار بودند به تاریخ پیوست(.    1992تا  1978فرصت هایی که زنان در سال های 

 

 در زمان حکومت طالبان

طالبان، فرماندهان جنگ را در قندهار شکست داده، شهر را به تصرف درآوردند. آن ها نیروهای چریکی بودند    1994در اکتبر  

که خانوادهایشان در طول جنگ با شوروی به پاکستان گریخته بودند. آنها در مدارس پاکستانی از مالها  متشکل از جوانان پشتون،  

شریعت آموخته اند. رهبرشان مردی یک چشم، مرموز، بی سواد و منزوی به نام مال محمد عمر بود که خودش را امیرالمومنین 

(.   299-298جا را تصرف کردند و حکومتشان را آغاز کردند)همان،  طالبان وارد کابل شدند و آن    1996می دانست. در سپتامبر  
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در کابل وانت ها جوالن می دادند. از هر وانت، بلندگویی با صدای گوش خراش اطالعیه می داد، اول به فارسی، بعد به پشتو.  

 اعالمیه همان پیام را توی خیابان ها هم می ریختند. متن اعالمیه با این مضمون شروع میشد:

 وطن ما اکنون امارات اسالمی افغانستان نام دارد. این ها قوانینی هستند که ما اعمال می کنیم و شما اطاعت  

 می کنید:  

همه شهروندان باید هر روز پنج نوبت نماز بخوانند. اگر در وقت نماز کسی به کار دیگری مشغول باشد مجازات خواهد  ✓

 شد. 

حدود صحیح آن، حداقل به اندازه ی یک مشت پایین تر از چانه است. اگر کسی از این  همه مردان باید ریش بگذارند.   ✓

 قانون تخلف کند مجازات می شود.

همه پسرها باید دستار به سر بگذارند. پسرها از کالس اول تا ششم باید دستار سیاه و رده های باالتر باید دستار سفید   ✓

 ن کنند. دکمه ی یقه باید بسته باشد. بگذارند. همه پسرها باید لباس اسالمی به ت

 آواز خواندن ممنوع است.  ✓

 رقصیدن ممنوع است.  ✓

 ورق بازی، شطرنج، قمار و بادبادک بازی، ممنوع است. ✓

 تالیف کتاب، تماشای فیلم و نقاشی ممنوع است. ✓

 اگر کسی طوطی داشته باشد مجازات می شود. پرنده مذکور هم سربه نیست می شود.  ✓

 ستش از مچ قطع می شود و اگر دوباره دزدی کند، پایش هم قطع خواهد شد. هرکس دزدی کند، د ✓

اگر کسی مسلمان نباشد، در مالعام و جلوی چشم مسلمانان نباید عبادت کند. اگر این کار را بکند مجازات و زندانی   ✓

 خواهد شد. اگر کسی سعی کند مسلمانی را به دین خود درآورد، اعدام خواهد شد. 

 ن: مورد توجه زنا

زنان باید همیشه در منزل بمانند. جایز نیست که زنان بدون هدف در خیابان ها پرسه بزنند. اگر زنی بخواهد بیرون  ✓

از منزل برود، باید یکی از محارم همراهش باشد. اگر زنی در خیابان تنها دیده شود، پس از تحمل تازیانه، به خانه  

 بازگردانده خواهد شد. 

شرایطی نباید نمایان باشد. بیرون از منزل، زنان باید برقع به سر داشته باشند. در غیر این  چهره ی زنان، تحت هیچ  ✓

 صورت به شدت شالق خواهند خورد.

 آرایش کردن ممنوع است.  ✓

 زیورآالت ممنوع است.  ✓

 زنان نباید لباس شاد و رنگی به تن کنند.  ✓

 زنان نباید صحبت کنند مگر این که با آن ها صحبت شود. ✓

 اید با مردان تماس چشمی داشته باشند. زنان نب  ✓

 زنان نباید در مکان های عمومی بخندند در غیر این صورت شالق خواهند خورد. ✓

 زنان نباید الک بزنند. در غیر این صورت یک انگشت فرد متخلف قطع خواهد شد.  ✓

 خواهند شد. مدرسه رفتن برای دختران ممنوع است. تمام مدارس دخترانه در اسرع وقت بسته  ✓

 زنان حق کار کردن ندارند.  ✓

 اگر زنی زنا کند، سنگسار خواهد شد.  ✓

 (.304- 302گوش کنید. خوب گوش کنید. اطاعت کنید. اهلل و اکبر)همان، 

وقتی طالبان روی کار آمد، دانشگاه ها تعطیل و دانشجویان روانه ی خانه هایشان شدند. نقاشی ها از دیوارها کنده و با تیغ  

دند. شیشه ی تلویریون ها زیر لگد خرد شدند. کتاب ها را به جز قرآن، دسته دسته در آتش سوزاندند و در کتاب فروشی  ریزریز ش

ها بسته شد. اشعار خلیلی، پژواک، انصاری، حاجی دهقان، اشراقی، بیتاب، حافظ، جامی، نظامی، مولوی، خیام، بیدل و خیلی ها  
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وران مارکوپولو نزدیک کوچه مرغا، به مرکز بازجویی تبدیل شده بود. گشت ریش با وانت  (. رست306دود شد و به هوا رفت)همان، 

تویوتا همه جا توی خیابان ها جوالن می داد و دنبال صورت های اصالح شده می گشت تا خونین و مالین شان کند. در سینماها  

رو و حلقه های فیلم به آتش کشیده شدند. خرابات، محله ی   را هم تخته کردند. سینما پارک، آریانا، آریاب. آپارات خانه ها زیر و

قدیمی موسیقی در کابل، سوت و کور شد. نوازندگان شالق خوردند و به زندان افتادند و رباب ها، تنبورها و ارگ هایشان لگدکوب 

(. مردها و زن ها در  307همان،   شدند. مردان طالبان به سراغ گور خواننده ی محبوب احمد ظاهر رفتند و آن را به گلوله بستند)

بیمارستان های جداگانه پذیرفته خواهند شد، همه کارکنان زن از بیمارستان های کابل اخراج شده، فقط در یک مرکز درمانی کار  

(. طالبان، با کار گذاشتن تی ان تی توی شکاف مجسمه های غول آسای بودا در بامیان منفجرشان کرده  312خواهند کرد)همان، 

 (. 342و آن ها را نماد شرک و بت پرستی خواندند. آن مجسمه های بودا که دو هزار سال قدمت داشتند)همان، 

 

 بعد از سقوط طالبان 

(. هر روز مردم نهال می کارند، خانه های قدیمی را رنگ می  444مردم می گویند کابل باید دوباره سرسبز و آباد شود)همان،  

ید آجر می برند، جوی آب و چاه حفر می کنند. از گوشه و کنار خیابان های کابل صدای موسیقی  زنند، برای ساختن خانه های جد 

 (.  446شنیده می شد، رباب و طبال، دوتار، ارگ و تنبور، ترانه های قدیمی احمد ظاهر)همان، 

یاست های خشن و غیر انسانی  فراوان دارد، با سقوط نظام زن ستیز طالبان، س  سپتامبر برای زنان افغانستان اهمیت  11حادثه  

طالبان نسبت به زنان از بین رفت و به آزادی های فرهنگی و اجتماعی، کسب آگاهی و دانش و توجه به آموزه های دینی برای 

تمام افراد جامعه به ویژه زنان دست یافتند، باعث شد فضای  نسبتا باز و مناسب برای فعالیت زنان در عرصه های مختلف ایجاد  

میلیون ها دختر افغان به مدرسه بازگشتند و زنان در مشاغلی چون پزشکی، وکالت، قضاوت و حتی نیروی پلیس مشغول به  شود.

کار شدند. زنان افغان بر این باورند که آنها می توانند نقش بارزی را در راستای تامین صلح و امنیت در کشور ایفا نمایند. در طی  

ابل مالحظه ای از فرصت ها استفاده کردند. رابطه دینامیک بین تالش و تعهد زنان باعث بیرون  بیست سال گذشته زنان به طور ق

 آمدن آنها از موقعیت کال فرودست و غیر قابل دید و انتقال به موقعیت قابل دید و ارزش مدار شد. 
(؟ بچه ها را می بیند که  445ان،  )هم"آهای با شما دوتا هستم، دفترهایتان را برداشته اید؟ مدادهایتان؟ کتاب درسی تان"

 (.449خارج از کالس منتظرند. با روسری هایشان، کله های تراشیده ی عرقچین به سرشان)همان، 

جشنواره زنان فیلم ساز هرات که بار اصلی سینمای افغانستان به دوش دو زن است. رویا سادات از خانه فیلم رویا و دکتر  

 (. )تحصیل و کار برای زنان و دختران آزاد شده است(.1400، صحرا کریمی از افغان فیلم)مشتاق

زن های نسل حال در مقابل طالبان ایستادگی می کنند، شعار ضد طالب می دهند، می خواهند حق تعلیم و تحصیل خود 

مهم هستند که یک  را حتی شده با زور بگیرند. طالبان آنقدر ضعیف است که از خانم های افغانستان می ترسد. خانم ها این قدر  

زنان امروزی زنان بیست سال پیش    .حکومت که تازه می خواهد بنا شود، شروع کرده به کارهایی برای محدود کردن خانم ها

نیستند و زنانی هستند که بیست سال قربانی دادند و زحمت کشیدند و بیشتر از مردان زحمت کشیدند. این ها فرزندانشان را از  

ان را از دست دادند. برادرهایشان را از دست دادند. این ها االن نان آور خانه هستند. زنان بسیار باسواد و با  دست دادند. همسرانش

توانایی باال هستند. این نسل، نسل بیست سال پیش نیستند و خاموش نمی نشینند و صدایشان را بلند می کنند و همچنان حقی  

 (. 1400و چیزی اضافه بر آن نمی خواهند)مشتاق،  را که اسالم به آنها داده است را می خواهند

 

 نتيجه گيري
با توجه به متن کتاب زندگی زنان در نیم قرن روایت شده دستخوش تحوالت زیادی شده از زمان داوود خان که زنان آزادی 

کمونیست ها و حضور    نسبی داشتند و با هر نوع ملیت، پوشش، سطح سواد و زبان با هم در جامعه رفت و آمد داشتند. با شورش

های   سوادها کالس  بی  برای  شد.  بیشتر  داوودخان  زمان  به  نسبت  زنان  حقوق  و  شد  آزاد  زنان  برای  حجاب  شوروی  سربازان 

شد. بعد از شکست شوروی توسط مجاهدین، طالبان بر سر کار آمدند و زندگی زنان در زمان طالبان را دوره  سوادآموزی برگذار می

افغانستان می دانند. چون طالبان با قوانینی که وضع کرده بود زنان را در خانه حبس کرد و اگر زنی را خارج از خانه سیاه زن در  
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گرداندند. بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت  بدون یکی از محارم می دیدند، وی را شالق می زدند و او را به خانه باز می

اصالحی اختصاص چندین ماده برای توسعه حقوق زنان بود و قانون اساسی بر اساس ارزش جدبد افغانستان مهم ترین حرکت  

های انسانی و برابری حقوق شهروندان تنظیم شد. زنان با توجه به حقوق به دست آمده، تحصیل و کار که یکی از نیازهای اصلی  

علمی و حتی امنیتی مشغول به کار شدند و سرنوشت   شان بود را به دست آوردند و در حوزه های سیاسی، پزشکی، فرهنگی، هنری،

 خود را به دست گرفتند. 
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