
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 بررسی تاریخی معارف زنان از دوره ظاهرشاه تا حاکمیت طالبان

 1احمد بخش اخالصی

 چكيده

شتدد  از جملته    های مختلف زندگی زن افغانستتانی دیتدم متی   تبعیض جنسیتی در الیه

مهتری  چنانچه تاریخ معارف جدید افغانستان را بررسی کنیم  زن در این کشدر نیز مدرد بی

مدرن قرار گرفته است  پژوهش حاضر با نگاهی گذرا به تاریخ معارف زنان  تعلیم و تربیت

هتای  حاکمیت امتار  استالمی لاابتان دارد  دورم    ی ظاهرشام تا دورمدر افغانستان از دورم

یی  مدارس اسالمی و مراکز تربیتت معلتم از جملته    تحصیلی عمدمی  مكاتب فنی و حرفه

ته است  با تدجته بته اینكته تعلتیم و تربیتت جدیتد از       اند که مدرد تدجه قرار گرفمراکزی

وظایف اساسی حكدمت است  براین اساس بررسی و ارزیابی معارف جدیتد در ایتن ادوار   

محدر انجام گرفته که در این راستا با استتاادم از منتابم معتبتر و    ی حكدمتتاریخی با شیدم

دمتی تنظتیم و تبیتین   هتای مختلتف حكت   دست اول استنادسازی شدم و درچتارچد  دورم 

گردیدم است  محتدای این ندشته براساس الالعاتی است که جنبه وصای و نقلی دارد و بر 

همین مبنا تالش گردیدم است از تجزیه و تحلیل و نیز پرداختن به مطااتب يیتر ضتروری    

 نظر گردد صرف

 تاریخ  معارف  زنان  ظاهرشام  لاابان های کلیدی:واژه

                                                           
 . دانشپژوه دوره دکترای فقه تربیتی 1
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 درآمد

هتای انستان استت کته بتر      ژگیترین ویری و رشد سطح آگاهی  یكی از مهمپذیتربیت

همین اساس مسااه تعلیم و تربیت از آياز پیدایش انسان از نسلی به نسل دیگر انتقال یافتته  

هتای سیاستی    ها  ادیان و مذاهب و تمتامی نظتام  ها  فرهنگاست  در روزگار ما  تمام ملت

علیم و تربیت آگاهی یافته و آن را به صدر  جدی تعقیب اجتماعی و فرهنگی بر اهمیت ت

نمایند و در این مستیر هتم از جهتت کمتی و هتم از جهتت کیاتی  رشتد و پیشترفت          می

چنین امروزم متاكران و متخصصان نظام تعلیم و تربیت ملتی و  چشمگیری داشته است  هم

ای علمی و فرهنگی هاامللی بر ضرور  تدسعه و گسترش معارف جدید در تمام حدزمبین

آمدزش پرورش یكی ازنهادهای اصلی جامعه است کته ستاختن   » بنا برایننمایند  تاکید می

بایتد یتن نظتام     بترای پترورش افتراد    بر عهتدم دارد   را ههای مطلدب جامعه مربدلانسان

 مختلتف آن اعتم از   عناصر و اجزاء نظام آمدزشی کارآمد در  آمدزشی کارآمد به وجدد آید

 بددجته و  تجهیتزا  آمدزشتی    فضتا و  وستایل آمدزشتی    معلتم   آمتدز  دانش رسی مداد د

 تتا دستتیابی بته هتدف متدرد انتظتار را       ی متقابتل دارنتد  يیرم با یكدیگر رابطه اعتبارا  و

 که اشارم گردید نظام آمدزشی دارای اجتزا همانطدری (1931911)ملكی   « پذیر سازندامكان

 تتر در کتالن  ین نظام بزرگتر و عین حال خدد نیز جزئی از در و باشدعناصر مختلای می و

 باشد   سطح کشدر می

ی افغانستان دامنه تاریخ تعلیم و تربیت جدید درتدجه به اینكه بحث از بررسی  با

معارف زنان به دورم ظاهرشام تا تالش گردیدم است که مدضدع  مقااهاین  در وسیعی دارد 

 این پژوهش با نگاهی تاریخی به وضعیت تعلیم در   اذامحدود گردددورم حاکمیت لاابان 

 ایسه و متدسطه و ابتدائیه  مقالم تعلیمی آن هم در  در این دورم خاص زنان تربیت و

نظر به مدارس اسالمی پرداخته شدم است   ی  داراامعلمین ویحرفه مكاتب فنی و و مراکز

دهند و با آمدزش مناسب شكل میرا کشدر  ی از جمعیت آنیمزنان در هر کشدری ناینكه 

  به ایاای نقش نمایند يیرمهای مختلف زندگی اجتماعی  فرهنگی و تدانند در عرصهمی

همین جهت  به وضعیت و چگدنگی تعلیم و تربیت زنان در این دورم خاص پرداخته شدم 

 است 
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 آیدمینهاد آمدزش پرورش ین نهاد دواتی به حساب   با تدجه به اینكه سدی دیگر از

 چه در سطح خدرد و ها چه درلرح ها وبرنامه سایر درسی و های آمدزشی وتمام برنامه و

این اساس است که سیر روند تحقیق حاضر با  بر  باشدی دوات میعهدم سطح کالن بر

به صدر  جداگانه  در این مقطم ی حكدمتیدورم هر محدر انجام گرفته وگرایش حكدمت

  رفته است گ پژوهش قرار مدرد
 

 ظاهرشاه و معارف جدید در افغانستان

سلطنت ظاهرشام در افغانستان  مد  چهل سال به لدل انجامید  کته در ایتن متد        

لدالنی تغییرا  و اصالحا  چشمگیری نسبت به حاکمیتت لتدالنی ظاهرشتام درحتدز      

ضترور  دارد   معارف ایجاد نگردید  با تدجه به سلطنت درازمد  ظاهر شام در افغانستان 

حضدر و جایگام زنان در مقالم مختلف تحصیلی به صتدر  جداگانته مدردارزیتابی قترار     

 گیرد 

 زنان و مكاتب دهاتي

با تدجه به شرایط سخت و ناهمدار لبیعی و مدیریت ضعیف دستگام مرکزی و اوضتاع  

ر بته نتام   ی مكتب ابتتدایی در کشتد  بد و نابسامان اقتصادی در افغانستان  ندعی از خاندادم

با دستدر مستقیم وزار   1931مكتب دهاتی تشكیل گردید  تأسیس مكاتب دهاتی در سال 

ی روستتایی انجتام گرفتت  بتا ورود مكاتتب جدیتد در       معارف در برخی منالق دورافتادم

لدر محدود فراهم ی تحصیل دختران در برخی منالق بهساختار نظام آمدزشی کشدر  زمینه

بعد از سرکدبی مردم قندهار  مكاتب دهتاتی دخترانته در شتهر کابتل و      »ویژم گردید که به

سایر شهرها و برخی از روستاها افزایش یافته که حتی پای زنان به عرصه سیاست نیتز بتاز   

ناتر   159تعداد شاگردان دختر مكاتب دهاتی  1991(  در سال 314 1913)فرزان   « گردید 

بتاب   149رسید  که در نار می 11151ر کشدر به  د 1911-13بددند که این تعداد در سال 

 ( 43-343 1914مكتب دهاتی مشغدل به تحصیل بددند )کامگار  

 زنان و مكاتب ابتدائيه

با تصدیب قاندن اساستی جدیتد و اجبتاری گردیتدن مقطتم تحصتیلی ابتتدایی  زمینته         

پا فراتر گذاشته آمدزش دختران در کشدر بیشتر فراهم گردید  مكاتب دخترانه از شهر کابل 
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و به سایر والیا  نیز رسید  اینن گزارش کدتام از تعداد مكاتب ابتدایی دخترانته و شتمار   

 گردد ی ظاهرشام ارائه میشاگردان این مكاتب در دورم

  شش باب مكتب ابتدایی دخترانته  کته  چهارتتای آن در شتهر     1931-34در سااهای »

  پتانزدم  1991-95افتتاح گردید؛ و در بین سااهای  کابل و دوتا در شهرهای قندهار و میمنه

باب مكتب ابتدایی در کابل و سایر والیا  گشددم شد که بیشتر آنها در مراکز والیا  قرار 

 (55-311 1914)کامگار  « داشتند 

رستید کته ایتن    نار متی  4344  به 1999شمار متعلمین مكاتب ابتدایی نسدان در سال »

شمار متعلمین دختتر   1911نار افزایش و در سال تحصیلی  3191    به1991تعداد در سال 

 914111بته    1919بددم  این تعداد در سال تحصیلی  111111در مقالم مختلف تحصیلی 

)همتان3   «بتاب رستید    31ارتقا یافت و ضمناً تعداد مكاتب ابتدایی نسدان در شهر کابل بته  

11-13) 

 آموزش مختلط در مقطع ابتدائي

ی ستلطنت  باشتد و در دورم یی آمتدزش مختتلط يترب متی    قت خاستگام شیدمدر حقی 

اهلل خان فراهم گردید  زیرا تعتدادی از مكاتتب   ظاهرشام آمدزش مختلط بیش از دوران امان

ابتدایی  پذیرای متعلمین دختر و پسر در ساعا  مشترك درسی بددند  اابته این اختالط بته  

ریتزی  ابتدایی بدد  نه اینكته بتر استاس کتدام برنامته      دایل کمبدد  مكاتب و مراکز آمدزشی

 خاصی انجام گرفته باشد 

اهلل ختان بعتد از مستافر  بته اروپتا  شتید        که درگذشته اشارم گردید  امتان همانطدری

هتا و هنجارهتای   بتا ستنت   آزادتری را در حدز  آمدزش دختران آياز نمدد کته ایتن روش  

ستان روبرو گردید  متاساانه شتیدم آمتدزش مختتلط     های قدمی افغانمذهبی و قبیلدی گروم

چنین شمار متعلمان آن را دچار مشتكل کتردم   شمارش تعداد مكاتب ابتدایی دخترانه و هم

است  زیرا بسیاری از دختران در مكاتب پسرانه همرام با پسران در ین کالس بته صتدر    

 نمددند مختلط تحصیل می

 دختران و مكاتب ثانوي

ایسه دخترانه زريدنه در شهر کابل تأسیس  1931ب دوران امانیه  در سال با وجدد مكات

نامتته بلكدریتتا ااتحصتتیالن مستتتدرا  بتتا شتتهاد  اواتتین فتتار  1931گردیتتد و در ستتال 
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(Bachelor)          به حیث معلم جتذب مكاتتب دخترانته شتدند  در ایتن ستال یتن مكتتب

باب ایسه وجتدد   31در در کل کش 1993مستدرا  در شهر هرا  تأسیس شد  که در سال 

داشت  از این تعداد  سه تا ایسه مخصدص دختران بدد که عبار  بددند از ایسه نتد مالاتی   

شتاگرد داشتتند     1114شتاگرد و ایستز زريدنته     1911شاگرد  ایسه مالاتی قتدیم    515که 

در کشدر پنج باب مدرسه متدسطه و سه باب ایسه دخترانته وجتدد    1994همچنین در سال 

در شهرهای کابل  هرا   مزار شریف  قندهار و میمنه تأسیس شدم بددند  که در  داشت که

 ( 11-314 1914دختر مشغدل به تحصیل بددند )کامگار   1119این مكاتب 

متعلم در مكاتب سراسر کشدر مشغدل بته تحصتیل    511111برابر آمار   1914در سال 

انتد  و شتمار   تب متدستطه و ایسته بتددم   متعلم در مكا 19111اند که از این تعداد تنها بددم

شاگردان دختر در مكاتب متدسطه و ایسه نسبت به پسران ین پنجم بتددم استت )فترزان     

1913 355 ) 

 زنان و تربيت معلم

اهلل اهلل خان  و دومین آن در عصتر امتان  حبیب اواین داراامعلمین )تربیت معلم( در دور 

شد  وای یاز بیشتری به معلمین مسلكی احساس میخان تأسیس گردید  در زمان ظاهرشام ن

تربیتت معلتم    در عین حال تدجه کمتری به تربیت معلم گردیدم است  خصدصاً در حتدز  

تدجهی قرار گرفت که تنها ین کدرس تربیت معلم در ستال  مكاتب دخترانه بیشتر مدرد بی

بیت معلتم زنانته در   ین مرکز تر 1991و در سال در مكتب مستدرا  ایجاد گردید   1931

 شهر هرا  تأسیس شد 

های دهاتی  ابتدایی  متدسطه  جدول ذیل  شمار معلمان زن و مرد مقالم تحصیلی دورم

 (311 1914دهد )کامگار3  نشان می 1993ایسه و مسكی را در سال 

شمار

 م

 مجمدع زن مرد انداع تعلیما 

 5319 191 1114 ابتدایی ودهاتی 1

 111 131 115 ثاندی و متدسطه 3

 514 11 594 مسلكی 9

 1113 1119 5933 مجمدع
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 دو دوره متفاوت در زمان سلطنت ظاهر شاه

تدان به دو دور  متااو  تقستیم  به لدر کلی دور  سلطنت ظاهرشام در افغانستان را می

 نمدد 

 الف( دوره حكومت عموها 

 این آبادیدواتصیراحمد چنان به معارف زنان نگردید  مرحدم بدر این دورم  تدجه آن

پس از سقدط »ندیسد3 می« شناسنامه افغانستان» کتاب در ودهد دورم را بهتر تدضیح می

ی به اهلل کلكانی عالقهدوات امانی  تمامی مدارس به تعطیل کشیدم شد  چدن حبیب

فرهنگ و علم نداشت  وقتی هم نادرخان بر اریكه قدر  تكیه زد و به اصطالح دوبارم 

رف رونق گرفت  دیگر از آن رشد و احساسا  شدرانگیز مردم در امر استقبال از معا

جاست که به فاصله بیست سال؛ یعنی در سال خدرد  اینمدارس و تعلیم به چشم نمی

یابد  بر فرض باب ارتقاء می 911و یا  991باب به  933تعداد مدارس رسمی از  1935

بی احداث نشدم باشد  در لدل حكمروایی نادر و دیگر مكت 1914تا  1915که از سال این

مكتب جدید تأسیس  31حتی دورم اوایه حكدمت ظاهر شام در ظرف هیجدم سال فقط 

شدم است  ناگاته نباید گذاشت که در عدض این رکدد فرهنگی عمدمی  برای تأسیس زبان 

3 1913ی  آباد)دوات« باب کدرس پشتد در سراسر افغانستان تأسیس گردید  111پشتد 

143 ) 

های گستردم دوات برای اثبا  برتریت تاریخی قدم  و زبان پشتد در افغانستان فعاایت

با پیروی از شعارهای هیتلر در آامان شروع  و به منزاه ویروس کشندم بر تنه ملت 

و « صالح»با ایجاد نشریه »ندیسد3 آبادی در ادامه میافغانستان خددنمایی کرد  دوات

تالش برای اثبا  برتریت تاریخی قدم افغان و زبان پشتد « جمن ادبی کابلان»تشكیل 

چنان و ااحاق انجمن ادبی به آن و هم« پشتد تدانه»شروع شد که این لرح با تشكیل 

به پایه اکمال رسید  با گسترش مراکز فرهنگی در والیا   « انجمن تاریخ افغانستان»

گرایانه عمدمی شد و چدن فرهنگی تبعیضهای ها  دها  و قصبا  فعاایتواسداای

-3151 1913آبادی  )دوات« پذیر ساخت میكروب تمام وجدد ملت افغانستان را آسیب 

154) 
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 دموكراسي دورهب( 

زمینه انكشاف و تدسعه معتارف   1919دمدکراسی با تصدیب قاندن اساسی جدید دور  

ران و زنتان در معتارف جدیتد    در کشدر فراهم گردید و در این دورم بدد که حضتدر دختت  

 بیشتر شد 

 

تا  1913جدول زیر تعداد مكاتب  معلمین زن و مرد و شمار متعلمین دختر و پسر از 

 دهد را نشان می1911
 متعلمين دختر متعلمان پسر مكاتب دخترانه مكاتب پسرانه معلمان زن معلمان مرد سال

1991 3141 351 934 11 39914 5941 

1991 9111 314 531 14 33133 1319 

1993 9153 313 119 31 119314 4919 

1999 9145 311 441 31 111341 1141 

1991 9511 933 451 39 111131 3313 

1995 9531 941 411 31 111314 11135 

1191 9415 191 151 11 131351 13541 

1994 9134 111 119 11 111341 11191 

1991 1151 531 1131 15 111335 14911 

1993 1951 411 1113 131 141399 33111 

1911 1131 141 1311 141 319113 91113 

1911 5113 333 1991 313 334113 94913 

1913 5113 1111 1191 351 313119 15151 

1919 1511 1333 1111 311 331111 51333 

1911 1351 1551 1431 311 913134 11111 

1915 1954 1551 1341 919 911115 11391 

1911 11113 1134 3111 954 193419 43194 

 (11-319 1914)افغانستان در پنجام سال اخیر  
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 مجمدع شاگردان پسر شاگردان دختر مجمدع
مكاتب 

 دخترانه
 مكاتب پسرانه

 

 

 

111144 11311 119333 1114 391 1541 
مكاتتتب دهتتاتی بتته متتدل 

 انكشاف دها 

911135 51413 933419 1111 114 131 
مكاتب ابتدایی به شتمدل  

 تجربدی انكشاف دها 

 مكاتب متدسطه 391 94 314 54113 1511 11511

 هاایسه 53 19 43 19533 3334 11513

11491 539 11194 51 1 59 
مكاتب مسلكی و تربیتت  

 معلم

 تحصیال  عاای 11 1 11 1139 154 5111

 مجمدع 3139 191 9354 539351 11335 111351

ول شمارم فدق  شمار مكاتب و شاگردان معارف اعم از دختر و پسر در مقالم جد

 دهد را نشان می 1911مختلف تحصیلی در سال 

مكتب  391دختر در  33511بر تعداد متعلمین افزودم شد و شمار  1913در سال 

ایسه در سراسر کشدر مشغدل به  11مكتب متدسطه و   11مكتب ابتدایی   111دهاتی  

درصد از دختران کشدر فرصت رفتن به  11ل بددند  این در حاای بدد که تنها تحصی

 (1914مدرسه را یافته بددند  )اندیشمند  

 معارف زنان و داود خان

سردار محمد داود خان با کددتای سادم و سریم نظام پادشتاهی ظتاهر شتام را بته نظتام      

غانستتان متدرن و پیشترفته    جمهدری تبدیل نمدد  وی بدون تدجه بته درآمتد کشتدر بته اف    

 دانست اندیشید و تنها رام تدسعه و پشرفت کشدر را در تدسعه اقتصادی و فرهنگی میمی

آیتد کته   ایجاد تغییر در ساختار آمدزشی  یكی دیگر از اقداما  داودخان به شتمار متی  

  دم درصتد از  1955بسیاری از مكاتب مقالم مختلف تحصیلی جابجا گردیتد  او در ستال   

ی کشدر را به تعلیم و تربیت اختصتاص داد  در ایتن ستال بتا تصتدیب قتاندن       بددجه کل

اساسی جدید و تأسیس وزارتخانه تحصیال  عاای به معارف کشدر رونق بهتری بخشتید و  
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یی  تعلیما  ثتاندی و تحصتیال  عتاای تدجته     بخصدص به تعلیما  ابتدایی  فنی و حرفه

 بیشتری گردید 

ر  زمان داود خان درافغانستان بتیش از دورم ستلطنت ظاهرشتام    ی تحصیل زنان دزمینه

  تعداد متعلمین دختر در دور  ابتتدایی و ثتاندی   1954فراهم گردید  براساس آمارهای سال 

نار بددم است که این تعداد در آخترین ستال حكدمتت داود     31139حدود  1913در سال 

تر در مؤسسا  آمدزشی مسلكی  نار رسید و شمار محصلین دخ 131114( به  1954خان )

ناتر بتدد  )اندیشتمند3      1195حتدود   1913رستید کته در ستال     1111تربیت معلم به مرز 

1914) 

دهتد   یی داودخان نشان متی با تدجه به آمار تعداد مكاتب نسدان و متعلمین آن در دورم

ردان وضعیت معارف زنان  مناسب و درخدر شأن مردم افغانستان نبددم استت و همته شتاگ   

ناتر بتددم استت  اگتر جمعیتت       1194431پسر و دختر مكاتب ابتتدایی و ثتاندی حتدود    

میلیدن نار در نظر بگیریم  هشت میلیدن آن را کددکان  ندجدانتان   15افغانستان در آن زمان 

دهتد کته درصتدی انتدکی از کددکتان در ستن       دهند و این نشان متی و جدانان تشكیل می

اند  تعتداد شتاگردان نستدان در    معارف ندین برخدردار بددم هایتحصیل از مزایا و فرصت

بددم است  و این رقم برای نیمی از جمعیت کشتدر بستیار نتاچیز بته      131114کل  کشدر 

 آید شمار می

چنتین  یكی ازدالیل عدم رشد معارف زنان در دم سال اخیر ستلطنت ظتاهر شتام و هتم    

ی خالر آداب و رسدم قبیله؛ زیرا مردم بهداودخان  مخااات مردم با معارف زنان بددم است

 کردند ی شهری در کشدر با تعلیم و تربیت زنان مخااات میو عدم رشد تدسعه

 معارف زنان بعد از كودتاي هفت ثور

ی ورود زنتان و دختتران بته    با رشد تدریجی معارف مدرن در افغانستان  باردیگر زمینه

مرور زمتان  مستأاه تحصتیل زنتان متدرد تدجته        عرصه تعلیم و تربیت  فراهم گردید و به

گیتری حكدمتت   مردان قترار گرفتت  بعتد از ستقدط جمهتدری داود ختان و شتكل       دوات

تتر در  مارکسیستی در افغانستان به معارف زنان تدجه بیشتری گردید  وای این تدجه  بتیش 

انجتام   هاترین تدجه که نسبت به معارف زنان در حكدمت مارکسیستحد شعار بدد و بیش

گرفت  در سطح شهرهای تحت سلطه آنان بدد  اابته ناگاته نباید گذاشت کته تنهتا مشتكل    
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تر دیگری نیز اساسی در افغانستان  آمدزش زنان نبددم است؛ بلكه مسائل و مشكال  عمیق

 ی معارف کشدر وجدد داشته است در حدزم

جایگام شایسته خدیش زنان »ندیسد3 سلطانعلی کشتمند یكی از رهبران حزب پرچم می

یی واقعتی  در دهتز هشتتاد  احتراز     گدنز نمادین و نمایشی  بلكه در عمل و به گدنهرا نه به

کردند  برابری زنان با مردان از احاظ قتاندنی در اصتدل اساستی افغانستتان  در بستیاری از      

ستان بختش  قدانین و مقررا  کشدری اعالم گردیدم بدد ]    [ سازمان دمدکراتین زنان افغان

اعظم فعاایت خدیش را وقف این امر بزرگ )برای زنان و مردان از احتاظ حقتدقی( آزادی   

زنان در خاندادم و جامعه و برابری حقدق آنان با مردان ساخته بدد  هر سال هشتم مارچ بته  

اامللی زنان در افغانستان دهز هشتاد با تدارك و تدابیر گستتردم بته اشتتراك    عندان روز بین

)کشتتمند   « گردیتد  هتای خیابتانی برگتزار متی    ها و نمایشار گدناگدن زنان در همایشاقش

( بنابراین با صدور دستدر اجباری حكدمتت مبنتی بتر تحصتیل اجبتاری      3115-111 3119

کددکان اعم از پسر و دختر  در آيازین روزهای کددتا بتر شتمار متعلمتان دختتر افتزایش      

 یافت 

هتا در افغانستتان یكتی از دوران لالیتی بترای      ستت بدون تردید عصر حكدمت کمدنی

کته از  آید  زیرا با تدجته بته تعریاتی   حضدر زنان و دختران در معارف کشدر به حساب می

تساوی حقدق زن و مرد در چارچدب اعتقادا  و باورهای )درست یا نادرست( شخصتی   

ستی   عی  سیاهای حقدقی  اجتماحزبی و حكدمتی داشت  حضدر زنان را در تمامی عرصه

هتای  دانست  وای متأساانه این ویژگی در دوران رژیماقتصادی و فرهنگی برابر با مردان می

های حكدمت مجاهدین و لاابتان وجتدد   سابق چه قبل از کددتای هات ثدر و چه در دورم

نداشت؛ بلكه گام به معارف زنان تدجه و گام بدون تدجه  صرفاً در صدد تحكیم حكدمتت  

 نگریستند اکم بر جامعه  به فرایند تعلیم و تربیت زنان میبا تدجه به فضای ح

در رابطه با تحصیل زنان  افزون بر تضمین حقدق مساوی از احاظ قاندنی  در عمل نیز »

تسهیال  زیادی برای آمدزش و پرورش دختران فتراهم گردیتد  شتمار مكاتتب دخترانته      

رك )آمدزش مختلط( بتا پستران   افزایش یافت و تحصیال  عاای برای دختران به گدنه مشت

به ین امر عادی اخالقی مبدل گردید  دختران بیش از نیم محصالن مؤسستا  تحصتیال    

دادند  دختران و زنتان در زنتدگی اجتمتاعی و فرهنگتی کشتدر آزادانته       عاای را تشكیل می

ورزیدند  شمار زیادی از زنان تحصیل کتردم در نهادهتای اجتمتاعی و فرهنگتی     شرکت می
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های گروهتی استتعدادهای درخشتان ختدیش را     مشغدل به کار بددند  آنان در رسانه کشدر

های آمدزش و پرورش و بهداشتت  دادند  شرکت گستردم دختران و زنان در زمینهتبارز می

به عندان آمدزگاران  استادان  پزشكان و کارمندان لبی در کشتدر چشتمگیر بتدد  اکتریتت     

تمام معلمان مكاتب دخترانه و بخش بزرگتی از کارمنتدان    معلمان مكاتب ابتدایی پسرانه و

 (141-3141 3119)کشتمند   « دادند فرهنگی و برخی از مؤسسا  را زنان تشكیل می

با تدجه به تساوی حقدق زنان و متردان در اصتدل اساستی حكدمتت سدسیاایستتی در      

  فرهنگتی و  افغانستان  مسائل چدن حجاب بترای زنتان و دختتران در نهادهتای آمدزشتی     

اجتماعی و نیز آمدزش مختلط پسران و دختران در مدارس عمدمی و مؤسسا  تحصیال  

عاای و سایر نهادهای دواتی و يیر دواتی آزاد گردیتدم بتدد  و دختتران و زنتان بتا کشتف       

سنتی افغانستان با پدشتش يیتر استالمی و فرهنتگ ملتی       -حجاب و برخالف جامعه دینی

ادهای آمدزشی  فرهنگی و اجتماعی شتدند و بته تتدریج بتر شتمار      افغانی وارد مراکز و نه

شاگردان دختر در مكاتب عمدمی و مراکز تحصیال  عاای و کارمنتدان نهادهتای دواتتی و    

برلبتق آمتار منتشترم از ستدی     »ندیستد3  یافت  در این زمینه کشتمند میيیر دواتی افزایش 

هندز با تعصب می نگرند  هاتاد تا هشتتاد   منابعی که رویدادهای دهه هشتاد را در افغانستان

درصد آمدزگاران  در حدود پنجام درصد پزشكان و بیش از پنجام درصد پرسنل لبتی اعتم   

ها و دواسازان در دهه هشتاد زن بددند کته مجمدعتاً در حتدود    ها )پرستاران(  قابلهاز نرس

ان دواتی را به ویژم دادند  در واقم بیش از شصت درصد کارمندشصت درصد را تشكیل می

دادند که تا ستااهای نخستت دهته نتدد      های فرهنگی و آمدزشی زنان تشكیل میدر عرصه

 (141)همان3 « وضعیت بدین مندال باقی ماندم بدد 

 ها نهضت سواد آموزي زمان كمونيست

سداد آمدزی در لدل سااهای دهه هشتاد به ین جنتبش داوللبانته در کلیته نهادهتای     »

تماعی و فرهنگی تبدیل گردید  در چهارچدب وزار  تعلیم و تربیت ادار  ستداد  اداری  اج

(  نجیبته هتدتكی رهبتری آنترا     1311-1313آمدزی تأسیس گردید که لی چنتدین ستال )  

 (154)همان3 « برعهدم داشت

های حكدمت سدسیاایستی در افغانستتان ستازمانهای   سدادی در سالدر امر مبارزم با بی

کته براستاس   »اند  سازمان دمدکراتین زنان افغانستان  نقش بسزایی داشته متعددی از جمله
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هزار کتدرس ستداد آمتدزی در کشتدر وجتدد       93  مجمدعاً  1313آمارهای رسمی تا سال 

های مدجدد در افغانستان ایجتاد گردیتدم بتدد  در ایتن     داشته که به وسیله نهادها و سازمان

کردند و در هزار آمدزگار داوللب تدریس می 3و هزار معلم رسمی سداد آمدز  91کدرسها 

 (515)همان3 « های متذکرم در حدود چهارصد هزار سداد آمدز حضدر داشتند کدرس

هتتای سیاستت دواتتت  ستتدادی در میتان زنتتان  از اوادیتت  بنتابراین امتتر مبتارزم بتتا بتی   

لیم و تربیت در گذاری نظام تع گیری و پایهها در افغانستان بددم است  زیرا شكلکمدنیست

افغانستان تدسط دکتر آناهیتا راتب زاد )ین زن(  وزیتر تعلتیم و تربیتت انجتام گرفتت  از      

ی ستدادآمدزی را بتر   ( نجیبه هتدتكی سرپرستتی ادارم  1311-1313سدی دیگر مدتی هم )

های خبری افغانستان از تأسیس مراکز جدیدی عهدم داشت  بر این اساس هر روز از رسانه

 گردید گزارشی منتشر می سدادآمدزی

 نتيجه گيري معارف زنان درزمان حكومت سوسياليستي

ی حكدمت کمدنیستتی در افغانستتان بتا رشتد کمتی      به لدر کلی معارف زنان در دورم

 تدان به سه دورم متمایز و جدا از هم بررسی کرد3برخدردار بدد که می

 3در این برهه  آمتدزش و   دورم اول  پیش از تجاوز نیروهای شدروی در افغانستان

پرورش و مراکز تحصیال  عاای بیشتر در خدمت دوات بددم کته ياابتاً سترگرم    

ها و يیرم بدد و يااب اوقا  متعلمتین و محصتالن   ها و کنسر ها  میتینگمارش

کتی اواتین   گشت  براین اساس بدد که ندر محمد تترم در چنین مراکزی سپری می

دختتران  »کترد کته3   در افغانستان  افتخار متی ها رئیس جمهدر حكدمت کمدنیست

( در ایتن  3119 1914)کامگتار    « کننتد  مكاتب بر عالو  رقص زیبا  تنازی نیز می

 برهه ندعی ابتذال فرهنگی در مكاتب عمدمی و مراکز تحصیال  عاای حاکم بدد 

        دور دوم  پس از اشغال شدروی3 ایتن دورم مصتادف بتدد بتا گستترش نبردهتا و

سد و قدای دوات بتا پشتتیبانی نیروهتای شتدروی     یان مجاهدین از ینها مجنگ

سابق از سدی دیگر  که متأساانه بر اثر نبردها  بسیاری از مكاتتب در روستتاها و   

شهرهایی که به تصرف مجاهتدین افتادنتد  تخریتب گردیتد و عمتالً آمتدزش و       

کته بته دستت    یپرورش در این منالق به حاات ایستا درآمد  امّا  شهرها و منتالق 

نیروهای دواتی قرار داشت  تعلیم و تربیت از پیشترفت ختدبی برختدردار بتدد و     
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تتدان گاتت ثقتل    یافت  بنابراین متی روز بر شمار متعلمین دختر افزایش میروزبه

 خصدص شهر کابل استقرار داشت معارف کشدر در مراکز والیا  و به

  به ضعف و ناتدانی نیروهتای  دور سدم3 پس از خروج نیروهای شدروی  با تدجه

دواتی در افغانستان بسیاری از شهرها و روستاها از کنترل نیروهای دواتی ختارج   

و معارف عمالً به شهرهای انگشت شماری محدود گردید و به تدریج با پیشروی 

مجاهدین همه شهرها و منالق تحت کنتترل نیروهتای دواتتی بدستت نیروهتای      

 ر کلی برای مدتی تعطیل گردید مجاهدین افتاد و معارف بطد

 معارف زنان دردوران جهاد

احزاب و گروههای جهادی در افغانستان نگرشهای مختلای نسبت بته تعلتیم و تربیتت    

زنان و دختران در مكاتب عمتدمی و مراکتز تحصتیال  عتاای داشتتند  برختی از رهبتران        

پنداشتتند   استالمی متی  مجاهدین با تعلیم و تربیت زنان در مكاتتب مختااف  و آن را يیتر    

بعضی دیگر  آمدزش و پرورش دختران را جایز  وای در ندع آمتدزش و کیایتت آن اتاتاق    

 نظر نداشتند 

ی آنتان در  گیری گروههای جهادی در افغانستان و آياز مبارزا  مستلحانه بعد از شكل

ق برابر حكدمت کمدنیستی در کشدر  با ندعی مخااات عمدمی بتا مكاتتب متدرن در منتال    

تحت کنترل مجاهدین همرام شد و بیشتر مكاتب در آتش خشتم مجاهتدین ستدخت و یتا     

هتای متاای مؤسستا     و کمتن  تعطیل گشت  و با گذشت زمان و بته تتدریج بتا حمایتت    

هتای ستطحی و   خارجی در برخی نقاط کشدر تعداد مكاتب پسرانه تأستیس و بتا آمتدزش   

تا اینكته بتا کمتن برختی از مؤسستا        گاهی مقطعی همرام بدد که این روند ادامه داشت 

ی خارجی در دهه ندد میالدی به آمدزش دختران  آن هم به صتدر  محتدود   کمن دهندم

ای تعلیم و تربیت افغانستان ها و خدما  آمدزشی کمیتهآياز گردید  به عندان نمدنه فعاایت

(SCA)   تدجته  ل( قابت 1333) 1941( تتا  1331) 1941مربدط به کشدر سدئد بین ستااهای

 است 

 خدمات آموزشي مجاهدین در دیار هجرت

بعد از کددتای هات ثدر و به دنبال آن تجاوز نیروهای شتدروی ستابق بته افغانستتان      

ها و به ویژم جدانان راهی دیار يربت گشتند و بیشتر مهتاجرین بته   شمار زیادی از خاندادم
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مختلتف استتقرار یافتنتد      دو کشدر اسالمی ایران و پاکستان مهتاجر شتدند و در شتهرهای   

هتای متاای   کمتن  های مخصدص بتا حمایتت  مهاجرین افغانی در کشدر پاکستان در کمپ

کشدرهای خارجی جایگزین شدند و معارف نیتز بتا کمتن مؤسستا  ختارجی در قااتب       

گردید  که بیشترین سهم های گروههای جهادی مستقر در پیشاور  ارائه میاهداف و اندیشه

های آمدزشی این حتزب در حتدز    ه حزب اسالمی حكمتیار دارد  که فعاایترا در این زمین

3 1914آمدزش زنان بیش از سایر احزاب جهادی مستقر در پیشاور پاکستان بدد  )کامگتار    

153-113) 

احزاب و گروههای شیعی مستقر در ایران در لدل دوران استقرار خدد در ایتران بتدون   

خدد پایان دادند  و کددکان اعم از دختر و پسر مهاجرین  هیچگدنه فعاایت آمدزشی به عمر

دارای کار  شناسایی معتبر از ختدما  آمدزشتی دواتت جمهتدری استالمی ایتران بهترم        

گرفتند و این روند تا هندز با اندك تغییرا  از جمله دریافت شهریه در مدقتم ثبتت نتام     می

و آنان بدون ديديته و بتا شتدر و    دانش آمدزان)متعلمین( افغانی  به قد  خدد باقی است 

اشتیاق  آزادانه در مدارس)مكاتب( دواتی و در کنار دانش آمدزان ایرانی به تحصیل مشغدل 

هستند   کددکان فاقد کار  شناسایی در مكاتب خددگردان )با کمتن متاای اوایتای دانتش     

هتتای علمیتته قتتم  مشتتهد و اصتتاهان و نیتتز حتتدزم آمتتدزان( کتته تدستتط برختتی از لتتالب

انتتد درس ااتحصتتیالن دبیرستتتانها و بعضتتی از دانشتتجدیان افغتتانی تأستتیس شتتدم   فتتار 

اباليیه ازسدی وزار  آمدزش وپرورش ایران مبنی برثبتت نتام   1911خدانند اابته درسالمی

کددکان افغانی فاقد کار  شناسایی صادر شدم است وای متأساانه آمار شمار دانش آمتدزان  

ان و شمار مكاتب خددگردان و تعداد دانتش آمتدزان آنهتا در    دختر مهاجرین افغانی در ایر

دسترس نیست  به هر صدر  دختران مهاجرین در ایران از کسب معتارف جدیتد استتقبال    

ی مهتاجرین افغتانی دارای   چشمگیری داشته که حتی بسیاری از زنان و مادران ستااخدردم 

 م اند کار  شناسایی از کالسهای نهضت سداد آمدزی بهرم مندگردید

 حكومت مجاهدین و معارف زنان

آور و ستریم مجاهتدین   ها در افغانستان و پیشروی سرسامبا گسترش نبردها و درگیری

سدی کابل و همزمان با ضعف و ناتدانی نیروهای دواتتی در برابتر نیروهتای مجاهتدین      به

نكته  دیری پائید که شهر کابل نیز بته تصترف گروههتای جهتادی درآمتد  بتا تدجته بته ای        
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گروههای هاتگانه پیشاور با تدافق قبلی و نیز تقسیم و تدزیم قتدر  در پیشتاور پاکستتان     

بدون مالحظه احزاب شیعی مستقر در تهران وارد کابل شدم و عمالً حكدمت را به ریاست 

در پایتخت افغانستان بدستت   1941ثدر  1اهلل مجددی رهبر جبهه نجا  اسالمی در صبغت

 گرفتند 

لی معارف در زمان حكدمت مجددی و دو مام بعتد از آن در دوران حكدمتت   به لدر ک

نسبتاً لدالنی ربانی با انحطاط شدیدی روبرو گشت به ویژم زنتان و دختتران در کابتل بته     

هتا و نبردهتای گروهتی و قتدمی  از تعلتیم و      دایل نبدد امنیت در این شهر و تشدید جنگ

ادی از مكاتب دخترانه مسدود  و تعتداد زیتادی از   های شمار زیتربیت باز ماندند و دروازم

ها و مراکز تحصیال  عاای ترك تحصیل گاتند  عالوم بتر شتهر   محصلین دختر از دانشكدم

کابل معارف زنان در سایر والیا  نیتز از کمیتت و کیایتت بتاالیی برختدردار نبتدد  و در       

جه بته انتظتارا  متردم از    تدان گات که نسبت به پایتخت بهتر بددم است  با تدمجمدع می

گروههای جهادی در امر معارف بخصدص در ساحه تحصیل  زنان و دختران به انتظتارا   

جامعه افغانی تدجه نكردم؛ بلكه بر خالف سااهای جهتاد و مبتارزم حرکتت  و بستیاری از     

 ارزشهای جهادی را زیرپا گذاشتند 

دوران حاکمیتت مجاهتدین   تدان گات که معارف در سایر والیا  در به هر صدر  می

هتا در آن شتهر جریتان داشتت و ستایر      بهتر از شهر کابل بدد  زیرا يااب نبردهتا و جنتگ  

شتمار   1943والیا  از امنیت نستبی برختدردار بتدد  براستاس برختی گزارشتها در ستال        

دادنتد  و  نار آنرا شاگردان دختر تشكیل می 41141متعلم بدد که  111111شاگردان مكاتب 

 1نار آن زن بددم اند  4511رسید که هزار معلم می 39لمین مكاتب در این سال به شمار مع

ناتر کته تعتداد     131111  شمار متعلمین مكاتتب ابتتدایی   1941-49در سال تحصیلی  

نار می رسید که ستهم   313911متعلم دختر بددم است و تعداد مكاتب ثاندی به   111131

 ( 1914شمند   متعلم بددم است )اندی 15133دختران 

                                                           
ستی در افغانستان هاتاد درصد آمدزگاران افغانستان را زنان در حاایكه در زمان حكدمت سدسیاای - 1

  (3313 1941دادند )حسامی  تشكیل می
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 طالبان و معارف زنان

هتای شتهرهای پاکستتان  از جملته شتهر      با ظهدر گروهی ندبنیاد در کدچه پس کدچته 

متاای کشتدرهای عربتی چتدن عربستتان و پشتتیبانی مستتقیم نیروهتای          پیشاور با حمایت

الالعاتی و ارتش پاکستان  افغانستان وارد مرحلز جدیدی از تحدال  سیاسی و اجتمتاعی   

های رقابت میان احتزاب  نظامی و فرهنگی شد  گرچند وجدد لاابان در افغانستان به صحنه

جهادی در کابل و سایر شهرهای کشدر پایان داد؛ وای در عین حال مشكال  جدیتدی بته   

هتای وحشتتناکی از جنایتت     بار آوردند که قرون وسطی را به باد فرامدشی سپرد و صتحنه 

 م با برداشتهای نادرست از دین از خدد به یادگار گذاشت تبعیض  استبداد و ظلم و ست

های فرامدش نشدنی لاابتان در افغانستتان  تدجیته دینتی ممانعتت زنتان از       یكی از کار

تحصیل بدد  و حال آنكه دین مبین اسالم به همته انستانها اعتم از زن و مترد ستاارش بته       

انستان را یكی پتس از دیگتری   کند  پس از آنكه لاابان شهرهای افغکسب علم و دانش می

هتای مكاتتب متدرن را بستته و در خصتدص      به تصرف خدد درآوردند  بالفاصتله دروازم 

مكاتب دختران هیچ انعطافی از خدد نشان نداد  بلكه در صدر  بازگشایی مجتدد مكاتتب   

هایی از این قبیتل بته سترا  متدیریت مكاتتب  معلمتان و       دخترانه  شالق  زندان و شكنجه

 آمدم و کسی جرئت تمرد و مخااات با فرامین لاابان را نداشت ن دختر متعلمی

سدادی در افغانستان پیش از آمدن لاابان در افغانستان زیاد بدد با تدجه به اینكه آمار بی

هتای  گرفتت  بتدین ترتیتب  سیاستت    درصد پسران را دربر می 11درصد دختران و  31که 

ن مدجدد انجامید  لاابان پس از تسخیر کابل در متد   جنسیتی لاابان صرفاً به تشدید بحرا

 111111دختتر و    119111مكتب را در این شهر بست  در اثر این اقدام لاابان  19سه مام 

معلم  که بیش از هات هزار تن آنان را زنتان تشتكیل    11311پسر از تحصیل باز ماندند و  

را تعطیل کردم و بدین ترتیتب حتدود   دادند  از تدرس محروم شدند  آنان دانشگام کابل می

 1331هتای ختدد شتدند  در دستامبر     آنان دختر بدد  راهی خانه 1111دانشجد که  11111

یدنیسف گزارش داد که سیستم آمدزشی افغانستان در معرض فروپاشی کامل قرار گرفتته و  

ه3 انتد  )احمدرشتید  ترجمت   ناتر از تحصتیل محتروم شتدم     3پسر  9تن و از  3دختر  11از 

 (3141 1943شاایی  باقری   

معلم و کارمنتد   34151لاابان انجمن زنان را اغد و بعد از آن حدود  1944در بهارسال 

معارف که بیشتر آنان زن بددند از وزار  معتارف اختراج گردیدنتد و ستپس بته صتدر        
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های زنان به شمدل معلمان زن در مكاتتب و مؤسستا  آمدزشتی از    رسمی اغد تمام پست

 ال  وزار  معارف اعالم گردید تشكی

دادند  اما این درصد  معارف کشدر را تشكیل می 91شمار متعلمین دختر 1913در سال 

درصد کاهش یافت  اابته  ایتن هاتت    4)در زمان حكدمت لاابان( به  1941تعداد در سال 

 های ماای مؤسسا  خیریه خارجی  در مخایگاههادرصد نیز به صدر  يیر رسمی با کمن

 (1914و به دور از چشمان لاابان بدد  )اندیشمند  

 7831گزارش یونسكو از معارف افغانستان در سال 

متتعلم )بته شتمدل     145111حتدود   1941براساس گزارش سازمان یدنستكد در ستال   

مكتب رسمی و مراکز تعلیما  اساسی يیتر رستمی شتامل     9111متعلم دختر( در  11111

کردند که از آن جملته  معلمه تدریس می 3515معلم و  39131بددند  در این مكاتب تعداد 

درصد حائز رتبه تعلیمی و مسلكی الزم بدد  نستبت شتمدل کددکتان در دور  ابتتدایی      11

درصد دختران( وحتدود یتن ستدم     5/1درصد پسران و  1/53درصد تعیین گردید ) 1/33

تعتداد معلمتان زن در   نمددنتد   متعلمین در مكاتب کمكی مؤسسا  يیر دواتی تحصیل می

معلمه کتاهش یافتت و در ایتن     3515به   1941معلمه بدد که در سال  3441   1913سال 

مكتتب آن بتا کمتن متاای      114مكتب دخترانه در کشدر وجدد داشته کته   111سال تعداد 

که لاابتان  گردید  و سایر مكاتب دخترانه در منالقیمدسسا  خیریه و يیر دواتی ادارم می

اشتند  فعال بددند  اابته  این گزارش کامل نیست؛ زیرا گروم لاابتان تمتام ختاك    حضدر ند

که لاابان حضتدر نداشتتند مكاتتب    افغانستان را به تصرف خدد درنیاوردم بدد و در منالقی

( 1914انتد )اندیشتمند    دخترانه فعال بددند و قطعتا مكاتتب دخترانته بتیش از ایتن بتددم      
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