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 أ 

 نظر استاد رهنام

چـون اخـنان  سـخنوران نامـداری اسـت کـه گواه ظهـور  ادبیات معارص کشور ما،
فرهنـ   تـربـیشمصفای سدۀ اخیر درخشیده و به غنامندی هرچـه  در سپهر ییتابنده

سایـی ایـن سـخن هـایگـیویـژهادبیات ما افزوده اند. یکی از  ارزشمندگنجینۀ  بار وپر
هـای پرداز، شاعر زنانی نیز چون کـاجاین است که در کنار مردان سخنمکتب ادبی، در 

ی در باغستان سخن قامت بر افراشته و به رنگینی و طراوت این بوستان سای یبلند باال
ایـن دوره در  هـایرونـد آفـرینش ت زنـان سـخنور درکـه رشکـسایش افـزوده انـد. بـا آن

قبلی شعر فارسی دری، فزونی چشمگیر یافته است؛ امـا در مـورد  هایمقایسه با مکتب
زنان سخن آفرین این عرص، کار تحقیقی در خور توجه صورت نگرفتـه اسـت. بـر مبنـای 

پـژوهش »ان: ب دری، پروژۀ علمی، تحت عنـو و اد زبانکه انستیتوت  این نیازمندی بود
را بـه « هجـری خورشـیدی 9339-9119تحلیلی در مورد آثار زنـان شـاعر افغانسـتان از 

محنم محقق صالحه حبیبی جهت ترفیع به رتبۀ معاون س محقق، تفویض منـود، تـا از 
دانی از مقـام برازنـدۀ شد، در احیای مفـاخر فرهنگـی و قـدر داشته بابر  میاین طریق گا

 .زنان سخن سای کشور
 ها وزبانیت ریاست مرکز مسوولاخیر که در چند سال حنم صالحه حبیبی، با آنم

گیر آن به عهده داشـت و از سـوی دیگـر، وقت هایعلوم را، با مرصوفیتمیادبیات اکاد
کــه نســبت کمبــود منــابع و قلــت مــواد م بــوع در مــورد برخــی از زنــان  هــایدشــواری
انجام توانست از موانع موفقانه عبور منـوده آید، س میروند پژوهش پدید ، در گرسایش

 و به کار پروژۀ خویش نق ۀ پایان بگذارد.
، صفحۀ هامحنم حبیبی، حاوی مقدمه، پنج فصل، نتیجه و پیشنهادمیپروژۀ عل

 .باشدمیاثر  عنوان و فهرست م الب در آغاز و فهرست مآخذ در اخیر
یــت پــژوهش پیرامــون زنــان مــورد اهمیــت موضــوع و م مدر مقدمــه نگارنــده در 
ماتی در مورد برخی سـخنوران زن آوری مواد معلو گرد  گیهسخنور، روش تحقیق و چگون

عی دیگر توضیحات الزم ارایـه ر ف ان در دسنس نبود و برخی م البز آنآثار م بوع ا که
 گردیده است.

، منابع، آثار و در مورد برخیدر آن،  در فصل نخست، مروری به گذشتۀ موضوع، و
 آوری معلومات شفاهی، مورد بررسی قرار گرفته است.گرد 



 ب 

حاوی م الب پیرامـون « بررسی اوضاع و جایگاه زنان عرص»عنوان:  فصل دوم، زیر
اقتصادی و فرهنگی، جایگاه زنان عرص، از لحـاظ اجتامعـی  -اوضاع سیاسی، اجتامعی 

 باشد.میو فرهنگی 
فکــری،  هــایگــیهو ویــژ « ورنگــاه تحلیلــی بــر شــعر زنــان ســخن» فصــل ســوم، بــه 

 سا اختصاص یافته است.ی و ادبی زنان سخنزبانساختاری، 
تحلیـل « زنان معروف سخنور این عرص و تحلیل آثارشان» :عنوانر فصل چهارم، زی

 مناید.میا احتوا ر ق یازده تن از شعرای نامدار زنان  تحقی و
و « بـر شـعرای مابعـد این عرص زنان سخنوراثرگذاری »فصل پنجم مربوط است به 

 از نظر معنا. بازتاب این اثر گذاری از لحاظ شکل و
الزم  هـایو پیشـنهادری از پروسۀ تحقیق  به عمل آمده  گیهفصول نتیج پایاندر  

( اثـر مشـهور 999ر فهرسـت مآخـذ درآن، اسـتفاده از تعـداد )ارایه گردیده است و با ذکـ
 یابد.میاست، پروژه اختتام 
، کـه محـنم حبیبـی از آغـاز تـا انجـام بـا دهـدمـینشان  میروژۀ علم العۀ این پ

ــار الزم و رعایــت روش ــل زحــامت و پشــت ک ــژوهش، توانســته اســت بــا  هــایتحم پ
هـای سـخن ناخت زنـان سـخنور مـورد بحـش و شـیوهمندی اثری را که حاوی شـحوصله

 باشد، با موفقیت به فرجام رساند.میسایی آنان 
محـنم صـالحه حبیبـی را در  امی ایـن پـروژۀ علمـی، کـارمن به حیش استاد رهـن

پژوهنـدۀ مـیپروژه، قناعـت بخـش ارزیـابی منـوده و آن را جهـت ترفیـع عل نگارش این 
و بـرای محـنم بـانو  دانـممیمعاون س محقق کافی میرتبۀ محقق به رتبۀ عل محنم از
 رم.دامیمزید استدعا  هایبارگاه خداوند یگانه موفقیت حبیبی از

 س محقق سید علیشاه روستایار
 
 
 
 
 
 



 ج 

 تقریظ
ــامره  ــۀ ش ــر نام ــه ب ــا تکی ــور   9973/9931ب ــنم  93/92/9316م ریاســت مح

تحقیقی محقق صالحه حبیبـی زیـر عنـوان: پـژوهش  -علوم در بارۀ رسالۀ علمیمیاکاد
 :شودمی. ش( نگاشته  ـه9333 -9911تحلیلی در مورد آثار زنان شاعر افغانستان )از

دهند و حق دارند بـه ماابـۀ میاز پیکرۀ اجتامع را تشکیل  مین تردید زنان نیبدو 
ــراد جامعــه در همــه امــور اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی،  هــایو ســاختار فــردی از اف

حد ظرفیت و توان شان، در کنـار مـردان گـام بردارنـد و تبـارز کننـد؛  اقتصادی و ... در
هیچ عنوان و نسبتی از قبیل جنسیت، رنـ ، تقوا  چنانکه در دین مقدس اسالم نیز جز

 تواند معیار و مالک برتری شمرده شود.یمن ها، سمت و اماال اینزباننژاد، 
از جملــه در جوامــع برشــی،  تــربــیش و دردور بدینســ هــایســفانه از گذشــتهمتأ 

مسـلط بـوده و  مردسـاالری بحش آن نیست، نظام سزمین آبایی ما، بنابر عواملی که جا
آن بـه  هایکه در دومین دهۀ سدۀ بیست و یکم میالدی قرار داریم ریشه ا کنونحتی ت

 کلی نخشکیده است.
در قلمرو سایۀ چنین نظام و اندیشۀ خود خواهانه و تاریک، هر از گاهی بـرای در 

 هـایبند کشیدن و محروم ساخنت بانوان از حقـو  طبیعـی و انسـانی شـان محـدودیت
شـود. چنانکـه اجـازۀ بیـرون شـدن از خانـه، مـیپیرشفت ایجـاد روا و موانع باز دارندۀ نا

گزینش شغل و کار، ظاهر شدن در مجامع و محافـل عمـومی، سـخن گفـنت در ح ـور 
هـا عواطـف و ده موضوعات سیاسی، اجتامعی و فرهنگی،اظهـار مردان، سهم گرفنت در

 -دری زبـانن اشـاعربانو دار د. س گذشـت اسـفبار و خـونین طالیـهرا نداشتن مورد دیگر
 .مناد انکار ناپذیر این حقیقت است –رابعۀ بلخی

درک مـیهن مـا  ، زنـان بـا درد وهـاروایـیو سـتم هـاعـدالتیالبته در برابر این بـی
تفاوت باقی مناندند، بل با استفاده از هر فرصت و امکانی پـرچم مبـارزات بی خاموش و

پهنـۀ فرهنـ  و ادب بـر  ه درسـی، بـه ویـژ اجتامعـی، سیا هـایحق طلبانه را در عرصـه
 خویش را آفتابی ساختند.  هایافراشته اند و استعداد و ظرفیت

آنان نشان دادند، که در گسنۀ فرهن  و ادب و سایش شعر نیز قریحۀ سشـار و 
پر محتوای  هرنی و هایند با ازهار زیبا و بویای سودهتوانمیذو  ل یف و بلند دارند و 

 از پـیش شـکوه و آذیـن بخشـند. تـربـیشپدرام شعر و ادب را  باغستان همیشه خویش،



 د 

تحلیل هرنی و  و ها، کارکردگیهمگر با درد و دریغ که کاوش و پژوهش در ارتباط به زند
 باشد.میمحتوای کالم آنان بسیار اندک و کمرن  

شناســی و تــاری  تشــخیا ایــن حقیقــت و کمبــود محســوس آن در رونــد ادبیــات
علـوم افغانسـتان و تصـویب میادب دری اکـاد و زبـانطرف انسـتیتوت  ادبیات میهن از

زنـان  مورد آثـار عنوان: پژوهش تحلیلی در تحقیقی بانو صالحه حبیبی زیر -پروژۀ علمی
متینـی در راسـتای  بلنـد و میگـا توانمیرا  . ( ـه99333-9911شاعر افغانستان )از
 د.آنان به شامر آور قسامً ادای حق  زنان دری پرداز وهویت بخشی شاعر 

و  هاری، پیشنهادگیهیک مقدمه و پنج فصل با نتیج محقق محنم این پروژه را در
تحقیـق بـه انجـام رسـانیده، بـه ایجـاد اثـر  هایم الب و س چشمه هایترتیب فهرست

ذیـل یـاری  هـایمنـدان را در زمینـه ن و عالقـهگاهد خوانندتوانمیتوفیق یافته است که 
 رساند:
 ارتباط به م میت موضوع و شیوۀ گرد آوری مواد تحقیق. در -
 پیشین و منابع و آثار موجود و طرف استفاده. هایراجع به کارکرد -
فکـری، سـاختاری و  هـایگـیهتحلیل شعر زنان سخنور با مترکز به ویژ  گیهچگون -

  .هرنی کالم آنان
 .آثار شان آشنایی با شامری از شاعرزنان معروف این دوره و تحلیل -
 ین برهۀ زمانی بر شعرای مابعد از لحاظ شکل و معنا.ااثر گذاری سخنورزنان  -

ناپذیر، حوصلۀ فرا ،  گیهکه محقق محنم با تالش خست آیدبرمیاز م العۀ رساله 
 هـایچشـمهاملقدور با مراجعـه بـه منـابع و س پژوهشی و حتی  هایشیوه ری ازگیهبهر 

شیوا و رسا موفقانه به اکامل این اثر پژوهشـی دسـت یافتـه  نزبابرد قابل دسنس و کار 
از تـاری  ادبیـات فارسـی دری  روشـنینا هـاید روشنگر زوایـا و گوشـهتوانمیاست، که 

 .باشد
 ،مابـت ارزیـابی منـوده بر مبنای آنچه گفت آمـد، ایـن تـالش پژوهشـی را ارزنـده و

معـاون سمحقــق مــیرتبـۀ علارتقـای محـنم بــانو صـالحه حبیبــی را از رتبـۀ محقـق بــه 
 .کنممیرا برایش آرزو میمزید عل هایپیشنهاد و پیرشفت

 س محقق غالم حسین فرمند
 



 ه 

 تقریظ

سـازد و حتـی در اروپـا و ادبیات زنـان، در جهـان یـک بخـش مهـم ادبیـات را مـی
ند، ادبیـات زنـان، در مباحـش شـو مـییی که به زنـان ارزش قایـل هاامریکا و سایر کشور

و تاری  ادبیات شان به صورت برجسته جایگاه خود را دارد و به عنوان یک مبحـش ادبی 
 مستقل م رح است.  

ست که در بخش ادبیات زنـان ییهامن قه یکی از کشور ما در خوشبختانه کشور
باشـد و از زنـان مـی یـیهای برجسـتهی بسیار دور مانند دورۀ ویدی دارای نامهااز دوره

عهد اسالمی همچنان  در  ی اوستایی و پس از آن نیز ادامه یافته و دراهاین امر در دوره
 هر دوره حد اقل یک نامی از زن آمده است. 

ــورهای  ــان کش ــیالدی در می ــانزدهم م ــرن ش ــد از ق ــات دری بع ــه ادبی ــی ک حین
بـه تأسـی از جنـبش افغانستان، ایران و تاجیکستان  تجلی ملـی یافـت، در افغانسـتان  

هایی هامننـد بـی بـی شمسـو، میـرمن سـایره، میـرمن انیان شخصیتزنان در عرص روش
شیخا، میرمن ثانی، میرمن بسی، بی بی االیی، بی بی نورخاتون و... به ظهـور رسـید و 

در دورۀ درانیـان ایـن حرکـت مابـت ادامـه  .جامعۀ آن زمان را متوجه ح ور زنـان منـود
 درانی عرض اندام منود.  ی مشهور به نام عایشۀهایافت؛ در نتیجه یکی از چهره

د بـه عنـوان یـک پیشـگام توانـمـیعایشۀ درانی، این شاعر زن بنام که در من قه 
هـا پـس از ایـن شـاعر زن در ایـران چنـد شـاعر از م رح شود، دارای دیوان است. سال

جمله پـروین اعتصـامی بـه شـهرت رسـیدند. در افغانسـتان، تـا زمـان اسـتقالل بـرعالوۀ 
 شاعرزن دیگر را نیز ثبت کرده اند. عایشه درانی، چند

پس از استقالل در افغانستان، بـه مسـألۀ زنـان توجـه خـاص مبـذول گردیـد کـه  
زنان محاسبه کرد؛ اما ایـن نه ـت نتوانسـت  گیهآن را یک نق ۀ ع ف در زند توانمی

 از سالی چند دوام کند تا اینکه میرمنو تولنه تأسیس شد و آهسته تربیشبنابر عواملی، 
(  ش.ـه 9333در) سهیم شدند. تربیشآهسته زنان دوشادوش مردان در امور اجتامعی 

وقتی  قانون اساسی افغانستان هامنند همه موارد دیگـر، بـه حقـو  زنـان تأکیـد منـود، 



 و 

زنان از نظر سهمگیری در موارد مختلف حیاتی از جمله عرصـۀ علـم و ادبیـات در مسـیر 
 رهنمون شد. ییتازه

ست که به دوش نسـل امـروز قـرار دارد؛ چـه فی ادبیات زنان رسالتیتحقیق و معر 
ی انـدک تحقیقـی صـورت هامانند اکرث ساحات ادبی و اجتامعی، در این عرصه نیز کار

کنـد، در حــالی کـه ایجــاب انگشـتان دو دســت تجـاوز منــی شــان از سگرفتـه و شـامر 
و  گیهنویسند بش بسیار قوی درترین اعصار ادبی تا امروز که جنید تا باید از دور منامی

ــان وجــود دارد ــه جامعــۀ ادبــی   ،شــاعری زن نقــد و بررســی صــورت گیــرد و ایــن آثــار، ب
 شناختانده شوند. 

خوشبختانه محقق  گرامی خانم صـالحه "حبیبـی"،  کمـر همـت بسـته و در ایـن 
 پژووه  تحلیلژینهایت پر ارزش  و ابتکاری انجام داده تحت عنوان "بی راستا تحقیق

وی در این اثرش ادبیات زنان را به شیوۀ تحلیلی  ".در مورد آثار زنان شاعر افغانستان
( به بررسی گرفته نتایج تحقیقاتش را به روش علمی 9333 -9911های )در میان سال

 ( صفحه ارایه کرده است.391در )
محقق حبیبـی، در ایـن کتـاب موضـوع را  در پـنج فصـل، یـک مقدمـه، نتیجـه و 

اعم از کتاب، مجله و جریده  تحت عناوین  ( منبع معت 999با استفاده از ) هاپیشنهاد
"مروری بر گذشتۀ موضوع، بررسی اوضـاع و جایگـاه زنـان در عرصـ مـورد م العـه، نگـاه 
تحلیلی بر شعر زنان سخنور، زنـان معـروف سـخنور ایـن عرصـ و تحلیـل آثـار شـان و اثـر 

ابعد" ترتیب کرده و تا حدی کـه مقـدور اسـت گذاری زنان سخنور این عرص بر شعرای م
خصوص ادبی  به شیوۀ تعلیلی ه ، فرهنگی و ب، اجتامعیموضوع زنان از نظر تاریخی بر

و  تحلیلی پرداخته اسـت. ایـن اثـر، نـه تنهـا بـرای محققـان داخلـی و خـارجی ادبیـات 
از آن بـه  نتـوامـیها  د یک منبع بسیار معت  محسوب گردد؛ بلکه  در پوهنتونتوانمی

 برای تدریس ادبیات معارص استفاده منود.  مؤثرعنوان یک منبع 
، شـامرممـیمن در حالی که این اثر را یک غنیمت بزرگ در عرصـۀ ادبیـات زنـان 

که این اثر، باید از چهار چـوب مراکـز تحقیقـی و تدریسـی بیـرون رود و  منایممیتأکید 



 ز 

کز مربوط به فعالیت زنان هامنند وزارت امور و مراکز م العات زنان و مرا هاتوسط رسانه
ی هـانراه پیدا کند تا در شناخت عملـی و نظـری جریـا هازنان، حقو  برش و سایر نهاد

 متام شود. مؤثرمربوط به زنان 
محقـق محـنم صـالحه "حبیبـی" را در تحقیـق و  تـربـیشهـای در اخیر موفقیـت

دیگر از بارگاه ایزد منان اسـتدعا دارم  ارزش های پرسایر کتاب و هانگارش چنین رساله
 و این اثر پر ارزش را به حیش رساله برای ترفیع به رتبۀ علمی معاون سمحقق بسـنده  و

چاپ آراسته گردد و به حیش  . آرزومندم این کتاب در آیندۀ نزدیک به زیوردانممیکافی 
ص ادبیات زنان قرار خصو  همندان ادبیات، بع معت  در دسنس محققان و عالقهیک منب
 گیرد. 

 باحرمت فراوان
 پوهنوال لیلام"رشیفی یام"

 و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه زبان پوهنځیاستاد دیپارمتنت دری 
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 تقریظ
علـوم میریاسـت محـنم اکـاد93/92/9916تـاریخی 9979/9937مکتوب منـ  ثربال 

 شود.مینگاشته 
مـورد آثـار  در پـژوهش تحلیلـی»بی را که تحـت عنـوان محقق صالحه حبیمیمن اثر عل

است م العه منودم، پـیش از  «هجری خورشیدی9339-9911انستان از زنان شاعر افغ
ک انـدر بـاب ایـن د ، انـدانـممـیآنکه در بارۀ این رسـالۀ تحقیقـی چیـزی بنویسـم، الزم 

ت، پـس براستی که ادبیات روان فرهن  و فرهن  روان کشـور اسـ موضوع مکش گردد.
کنـد بـه روح و روان کشـور کـه مایـۀ مـیهرگاه کسی به غنامندی تاری  ادبیات خـدمت 

 باشد، خدمت منوده است؛ چنانکه سعی و کوشش به ادبیات ومیحیات معنوی جامعه 
خواهنـد بـه باشد و برای کسانیکه میمیگان مبین تاری  علوم ادبی احیای آثار گذشته

ن ع ـف گـاهشاعران، نویسـند هایالزم است در کارکرد ،جهان تاری  ادبیات وارد شوند
ان گـر آفـرینشها با آفرینش آثـار توجه منایند؛ زیرا یک جزی از هویت، نام و نشان ملیت

گردد؛ چون تاری  ادبیات سند مهم و وسـیلۀ شـناختاندن ذو ، قریحـۀ آثـار میبرجسته 
 هـایو ذو  افـراد در دورهثیرات افکـار گـردد و بازتـاب تـأ مـیفکری افراد ملت محسوب 

پیکری از جامعـه میسایان زن که نیسخن مختلف تاریخی بسیار مهم بوده به ویژه آثار
را تشکیل داده اسـت، نیـز وسـیلۀ مهـم و مـؤثر در انعکـاس و درخشـش فرهنـ  و ادب 

 د باشد.توانمی
سایــان زن  مختلــف ســخن هــایکردمــورد کــار  روی همــین ملحــوظ صــالحه حبیبــی در

و تـاریخی را انجـام داده اسـت کـه پـروژۀ آن حـاوی مقدمـه، پـنج فصـل،  میوهش علپژ 
 باشد.میپیشنهادها، فهرست م الب و مآخذ 

 گـیهپختـ نظری به گذشتۀ موضوع صورت گرفته است که این کار در ،در فصل نخست
با در نظر داشت پیشـینۀ تحقیـق بـه  میبسیار مؤثر است؛ زیرا هر پژوهش عل میاثر عل

 فزاید.اتحقیقی می -میانحاء، به اهمیت و اعتبار عل نحوی از
باشد، که ایـن فصـل بـه صـورت کـل میآن بررسی اوضاع و جایگاه زنان عرص  فصل دوم

بوده، اوضـاع و احـوال  مشمول موضوعات چون وضع سیاسی،اجتامعی و وضع فرهنگی
دل تحلیل گردیده کـه آن روزگار و نقش زنان در آن زمان به صورت بسیار من قی و مست

 زحمتکشی شان در این مورد قابل متجید و ستایش است.



 ط 

ی هـایگـیهایـن فصـل ویـژ  زنان سخنور بوده کـه در فصل سوم آن مبین تحلیلی بر شعر
مفصل مورد م العه و پژوهش قرار داده شده است هر یک از ایـن  ادبی به صورت بسیار

ی اح گردیده است که کار شان قابـل قـدر ها بسیار دقیق و همه جانبه رشح و ا گیهویژ 
 باشد.می

آن را زنان معروف سخنورو تحلیل آثار شان در بر داشته، که در ایـن فصـل  :فصل چهارم
به صورت جداگانه از این بانوان چون مخفی بدخشی، محجوب هروی، محجوبۀ هـروی، 

یـک از ایـن مستوره افغـان، حمیـرا سـلجوقی و اماـال آن یـاد گردیـده اسـت، البتـه هـر 
ان در م ابقت با اوضاع سیاسی و نوسانات اجتامعـی مختصـات آثارشـان بـه گر آفرینش

ی، صـنایع بـدیعی لفظـی ، صـنایع بـدیعی معنـوی زبان هایگیهصورت دقیق چون ویژ 
و نویسنده با دید وسـیع و عاملانـه بـه رشح ایـن موضـوع گرفته مورد بحش و فحا قرار 

 و با ارزش است.پرداخته است که بسیار سودمند 
اثر گذاری زنان سخنور این عرص بر شعرای مابعد بوده که در این فصل اثـر  :فصل پنجم

گذاری اشعار و کالم همین شاعران بر شاعران مـا بعـد بـه صـورت مقایسـی نشـان داده 
 کند.میشده است که این کار به دقت و ژرف نگری خانم حبیبی داللت 

تحقیقـی دانسـته ام ایـن  -علمی ییرا من از این رسالهخواهم بگویم آنچه میفرجام  در
 .خوردار بوده استبر  میاین تحقیق از معاییر عل است که روش پژوهش در

 عنوان با معنون یعنی فهرست و م الب ترتیب شده ارتباط من قی دارد.
 مـیعل یـیها اختتام یافته است که از اهمیـت ویـژهری و پیشنهادگیهموضوعات با نتیج

 تحقیقی محقـق صـالحه حبیبـی را  -ی این رسالۀ علمیارزشمندخوردار است؛ لهذا با بر
و از خداونـد متعـال بـرای شـان  دانـممـیمعاون س محقق میمستحق ترفیع به رتبۀ عل

 .آرزوی توفیق دارم
 وسالم

 شناسیزبانسمحقق رشیف الله رشیف آمر دیپارمتنت 
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  مقدمه

راه یـافنت جهـت  ،طـرفهای دور به این شتهذافغانستان س زمینی است که از گ
سـختانه مبـارزه منـوده هنگی در پی راه و چاره بـوده و س فر  -های علمیعرصهبانوان در 

در این  هاهرچند محدودیت. این مهم موفقانه بیرون آیدته باشد از عهدۀ است، تا توانس
ی  گذشـتۀ کشـور بـه ایـن تاربا نگاه اجاملی به  ؛ ولیدیده شده ریی آشکازمینه به گونه

 های آگاه و باورمند به قدرت و توامنندیها، شخصیتدشواریوصف  با کهرسیم باور می
 . خاسته اندپیهم از این امر به دفاع بر  دند و این مسأله را از یاد نهرگز  ،بانوان

 ،تای مسـایل گونـاگونخور دقت در راسی در هادر اوایل قرن بیستم شاهد رویداد
با تغییـر . این سزمین هستیم ادبی در –اقتصادی، اجتامعی و فرهنگییاسی اعم از س

از جملــه  ،وضـعیت فرهنگــیذ اســتقالل افغانســتان؛ بـرای بهبــود اوضـاع سیاســی و اخـ
ها در این عرصه به وسـیلۀ نخستین گام. مساعد گردید ،یی خوبهازمینه ،ادبیات کشور
در تاری  افغانستان رقـم خـورده ن ز سخت حقو  یکی از مدافعین سکه  محمود طرزی

ایــن راســتا فعالیــت منــوده و دســت والنه در طــرزی واقعــاً مســو . اشــته شــداســت، برد
 . توجه استخور یش در هاآورد

 ،افغانستان، بانوان توانستند بـه سـهم خـویشدر  ادبی -با ایجاد حلقات فرهنگی 
 تـرین شاهد خـوب ،انیدر این برش زم. منایندبدرخشند و پیوسته و متعهدانه کار  خوب

ادبیات با تأسف در روند تاری   که از قرش زنان سخنور هستیم هاترین استعدادو توامنند
ن کسـانی کمـ. یـی بیـرون نیسـتدۀ معلومات تـذکرهمحدو کشور، پرداخنت به ایشان از 

راستای تـاری  ادبیـات  این زمینه تحقیق منوده، خالیی که دروالنه در بوده اند که مسو 
 . سازندمرفوع شود می مان از این ناحیه احساس کشور

 گـرانپـژوهش تـربیش، تصور دهدمیتاری  ادبیات نشان الی بهاز الی ما هایافته
از  سـت ویـژۀ مـردان؛ی اسیاست و اقتصاد کارهـای ،براین بوده که ادبیات، علم، فرهن 

سـت کـه پیامـد آن ها اهمـت داده نشـده افعالیت های زنان در این زمینه این جهت به 
این سف در دست داریم؛ و تاری  نا مکمل و ناقا فرهن  و ادبیات ماست که امروز باتأ 
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 تاری  ادبیـات مـا نیـزی دیگر، هاماست، همچنانی که تاری  گوار کشورواقعیت تل  و نا
مسیر کاری شان نقش و جایگاه بانوان یـا کـتامن گردیـده و یـا بوده و در مردانه  تربیش

توانسـته  کـهایـنبـرای . شـده اسـت یادآوریبسیار س حی و سسی ازآن  یحو هم به ن
ی هـاانصافی را جـ ان منـاییم خـوب اسـت بـه شـکل دقیـق و مـنظم کار بیباشیم این 
که بتواند معرف نقش زنـان در گسـنۀ فرهنـ  و ادبیـات کشـور بـوده و میبنیادی و عل

روی دسـت  ،یـت و آفـرینش باشـدی این قرش در زمینـۀ خالقهابازتاب دهندۀ توامنندی
 . گرفته و دنیال مناییم

نتیجه، پیشنهادها و فهرست مآخذ به ترتیب ، نوشتۀ حارض در بر دارندۀ پنج فصل
 باشد:می ذیل

 فصل اول: مروری به گذشتۀ موضوع
 فصل دوم: بررسی اوضاع و جایگاه زنان عرص
 فصل سوم: نگاه تحلیلی بر شعر زنان سخنور

 ن معروف سخنور این عرص و تحلیل آثار شان فصل چهارم: زنا
 صل پنجم: اثر گذاری زنان سخنور این عرص بر شعرای مابعدف

منـد بهـره ادبیات کشور از اهمیـت ویـژۀ در گسنۀ تاری  ،پژوهش روی این مسأله
توانـد مـی افغانسـتان زبـانبـی بـانوان دری هـای اداست؛ زیرا به بررسی گرفنت فراورده

ته و خواننـده را در جریـان ن تاری  ادبیات این سزمین را واضـ  سـاخروشهای ناگوشه
ر راســتای ایجـاد و آفـرینش ادبــی هـای ادبـی کشــور قـرار داده، نقـش زنـان را درویـداد

 . دجسته ساز بر 
انوان این بوده، تا توانسته باشـیم اندیشـۀ بـهمه تالش بر  از تربیشدر این نوشته 

 یهـادرسـت و دیـدگاهمـتامدی در بنـد پنـدارهایی نای هـاسـالمبارز افغانستان را کـه 
ی شان در گلو خفه شده است منعکس هامعقول و غیر منصفانه به س برده اند و فریادنا

پیامدهای نه ت زنان افغانستان و باز تاب آن در کالم بـانوان  ،همین ترتیببه دد و گر 
شناسـانده شـوند و  زنـان سـخنور. سخن پرداز کشور مورد تحقیـق و پـژوهش قـرار گیـرد
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 . بررسی گردد میسخنوری دقیق و علعرصۀ هرن ی شان در هاتوانایی
-گذشته از شاعربانوانی که دارای دیوان شعری هستند، بعد از کنـد وکـاو در البـه

خوریم کـه بـه تحقیـق، نیکـو سوده ها و جراید آن زمان، بع اً با زنانی بر میالی نرشیه
هـای مـردان آن تـرین سوده های ادبی شـان بـا خـوبپرداختهها و اند، زنانی که داشته

 چربد.ها میزند و بع اً هم بر آنزمان پهلو می
بـه و در آن  تحلیلی به انجام رسـیده اسـت –نوشتۀ حارض بر بنیاد روش ترشیحی 

 ،کـاری داشـته باشـندی هـاواض  نشان داده شده که بانوان افغان اگـر فرصـت ییگونه
ــاه منــی ــان و. آینــدهرگــز کوت ــد، افکــار زن عــالی،  مــادران افغــان بهــنین آموزگــاران ان

انۀ شان با شعر و سـخنوری قابـل هدفمندمندی شان با ادبیات، برخورد آگاهانه و عالقه
 . تحسین و متجید است

ی هـا، گلویی بـرای صـدای همـوطن شـان بـوده انـد و فریادیهایفرصتاینان در 
رویکـرد صـادقانۀ . هدیـه کـرده انـد خـودمـردم قلـم بـه خواهی را از راه اندیشـه و آزادی

ان این دوره با هرن و ادبیات، عشق عمیق شـان نسـبت بـه آمـوزش و فراگیـری، شاعربانو 
دقت و توجه قرارگرفته  افغان، مورد بند در و شان جهت بیداری زنان محصور یهاتالش

  .تاب داده شده استتا حد امکان باز  و
نداخنت پیرامون نامه و روشنی اگیمینه، پرداخنت به زندهر در این ز کا بخش دیگر
خانواده بوده که از اهم م الـب در ایـن انه و چهار چوب خ ، درساسخنوضعیت بانوان 

هـای ادبـی درک و دریافـت رسی نگردد کمن ممکن است فـراوردهتا بر  وباشد  می مورد
-اجتامعی خانمحیات فردی و ی هاتالش به عمل آمده تا فراز و فروداین بحش در . شود

بـه عمـق افکـار و  تربیشروشن فرا روی خواننده قرار گیرد تا باشد بهن و  ییبه گونه ها
آفـرین شـان را درک و ذهـن هرندوسـت و هرن ی ایـن زنـان نخبـه نفـوذ منـوده هااندیشه
 .  منایند

 ،هسـتو ادبی ی زبانبر گیرندۀ مشخصات فکری، در  محتویات آثار این بانوان که
کان تحلیـل مبررسی قرار گرفته و پیرامون آن تا حد امفصل مورد  در این نگارش به گونۀ
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 . تحقق یافته است علمی،
و ادبیـات  هـازبـانبا در نظر داشت م میت مسأله، انستیتوت محـنم دری مرکـز 

ــاد ــد، میاک ــول منودن ــن مح ــرای م ــوع را ب ــن موض ــژوهش روی ای ــتان پ ــوم افغانس عل
نسـبت بـه بازتـاب  وافـر عالقـۀعشـق و  ی مجدانـه تـوأم بـاهـاالشاز تـ بعـد خوشبختانه

اسـتاد  همکـاریانی کـه همـواره دسـت کـم گرفتـه شـده انـد، بـه شاعربانو های فعالیت
موفقانه بـه س رسـانیده ام و  یار، این مهم راروستا شاهحقق سیدعلیرهنامیم جناب سم

برابـر خـودم را در  مسـوولیتته و نظـر داشـدر  کوشیده ام حق م لـب را ؛تا حد توانایی
 . مسزمینم ادا منای پردازخامهنان ز 

هـا از بهـنینطـول تـاری  در  کشور،پرداز رجام کار نیست، بانوان خامهولی این ف
-اهمیت خاص بهـرهاز  ان و جهانتساخت شان برای جامعۀ فرهنگی افغانشنو  بوده اند

ایـن راسـتا در  دقیـقو  میعل هایالشروسه ادامه خواهد داشت؛ تاین پ لذا؛ استمند 
 نت بـه ایـن موضـوع یـک نیـاز پنداشـتهانجام خواهد پذیرفت؛ زیرا پـرداخ این از تربیش
 . شود می
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