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واکاوي تأثیرات نوسازي دولتی بر وضعیت سیاسی ـ 

  اعی زنان افغانستان؛ با تأکید بر متن قوانین اساسیاجتم

  1حمیدي سمیه

  2زهیناصر یوسف

  چکیده

و طبقـات و اقشـار  شـد زمان با نوسازي در ایران و ترکیه شروعهم ،برنامه نوسازي افغانستان

تـدوین و تصـویب  ،دولت و بـازنمود آن ،اجتماعی این کشور را تحت تأثیر قرار داد. متولی این امر

ثر از سرشت دولتـیِ أمت ،ت سند قانون اساسی بوده است. در این میان، وضعیت زنان افغانستانهف

بـا واکـاوي مـتن قـوانین اساسـی افغانسـتان و اتکـا بـه نظریـه  ،حاضر مقاله نوسازي بوده است.

درصدد واکاوي ایـن مسـئله اسـت کـه فرازوفرودهـاي نوسـازي  ،هاي چندگانه آیزنشتاتمدرنیته

ش)، چـه تـأثیراتی بـر وضـعیت 1298-1384م (2005تـا  1919هاي انستان طی سالدولتی افغ

در قـوانین اساسـی ایـن کشـور  ،گذاشته و بازنمود این امـر ياجتماعی زنان افغان برجاـ  سیاسی

  چگونه بوده است؟ 

دلیـل  بـه ،هاي افغانستان در خصوص وضعیت زنانطبق فرضیه نوشتار، برنامه نوسازي دولت

-مذهبی جامعه، مسیري از افراط و تفریط را طی نموده است. یافتـهـ  تیت با بافتار سنّعدم مطابق

هـاي هاي توسعه سکولاریستی، کمونیستی و یا قرائـتدهد که ارائه برنامههاي پژوهش نشان می

هاي نوسازي در افغانستان در حوزه پیشـرفت ترین مشکلات برنامهجزمی و سلفی رادیکال، از مهم
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دسـتاوردهایی  ،آنکه نوسازي دولتـی با وجود رو،ازایناجتماعی زنان بوده است. ـ  یاسیوضعیت س

افغان، سـبب افـزایش  تی جامعهاما عدم درك مقتضیات بومی و بافت سنّ ،را به همراه داشته است

  هایی در این حوزه شده است. ها و ناسازهمقاومت

   واژگان کلیدي

  هاي چندگانه، آیزنشتات، زنان، قانون اساسی.هافغانستان، نوسازي دولتی، مدرنیت

  مقدمه

بیسـت میلـادي، مثلثـی از نوسـازي در  سوم سده کشورهاي ترکیه، ایران و افغانستان در دهه

شـان، تصـدي شـان در فرآینـد دگرگـونی جوامـعجهان اسلام تشکیل دادند که ویژگـی مشـترك

خـان)، اللهمنطقه (آتاتورك، رضاشاه و امانبود. رهبران پیشرو مثلت نوسازي  نوسازي توسط دولت

زنان و تغییر جایگاه اجتماعی آنـان بـود.  اي داشتند، مقولهترین مسائلی که بدان توجه ویژهاز مهم

خصوص زنان نسبت به  )، اگرچه درش1297-1307/م1919-1929خان (اللهاصلاحات امان دامنه

-علت بافتار اجتماعی سـنتی افغانسـتان، واکـنشرضاشاه و آتاتورك، شدت کمتري داشت، اما به 

اي کـه بـه سـقوط دولـت وي انجامیـد. عـدم گونـهدنبال داشت؛ بـه هاي اجتماعی شدیدتري به

ویژه در زمینه زنان سبب شـد تـا بـه مـدت اطمینان جامعه سنتی افغانستان به اصلاحات دولتی به

ا محدود به مناطق شهري کننـد و زنـان هاي بعدي اصلاحات رخان، دولتاللهقرن پس از اماننیم

  هاي اصلاحی حذف کنند. را تاحدودي از برنامه

در  کارانه و محتاطانـهازآن، رویکردي محافظهدهه پس رهبران این کشور، حداقل به مدت سه

زنـان، اتخـاذ کردنـد.  خصوص مسـئله ویژه درقبال هرگونه اصلاحات و تغییرات از بالا به پایین به

میلادي، نخبگان سیاسی حـاکم فضـاي بیشـتري بـراي نوسـازي دولتـی  70و  60هاي طی دهه

بار دیگر این کشور شـاهد )، یکش1357/م1978ها (کمونیسترسیدن فراهم ساختند. با به قدرت

ــت ــود. دول ــم ب ــی سوسیالیس ــرقی آن یعن ــوع ش ــا از ن ــال، ام ــازي رادیک ــدین نوس ــاي مجاه ه

گرایی بودند، با گـذار از ) که نماینده گفتمان اسلامش1375/م1996) و طالبان (ش1371/م1992(

نوسازي شرقی، به سمت نوسازي اسـلامی جهـش یافتنـد. برخلـاف مجاهـدین، نوسـازي دولتـی 

تـر در سـطح کلـان صـورت گرفـت. نوسـازي پسـاطالبانی، تر و افراطیطالبان، با تغییرات اساسی

ویژه آمریکـا ؛ زیرا مجامع و کشورهاي جهانی بههاي دولتی سابق افغانستان بودمتفاوت با نوسازي
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اي کـه بایـد از گونهنوسازي این کشور را تدوین و دولت و نخبگان افغان فقط مجري آن بودند؛ به

هـاي دولتـی افغانسـتان آن با عنوان گفتمان نوسازي آمریکایی یـاد کـرد، البتـه تمـامی نوسـازي

هاي انقلـابی بـر برخوردار بودند. نقش این دگرگونی المللیاي و بینهاي منطقهکمابیش از حمایت

تأمل است، که در ایـن پـژوهش، تنهـا بـه تـأثیر وضعیت اقشار و طبقات اجتماعی این کشور قابل

  هاي افغانستان بر جایگاه زنان افغان پرداخته شده است.دولت نوسازي

ته مشـروعیت و ثبـات تاریخ سیاسی افغانستان مؤید و گواهِ ایـن اسـت کـه ایـن قشـر توانسـ

-اللـهمثال، یکی از دلایل سقوط دولت امانعنوانالشعاع قرار دهد. بههاي این کشور را تحتدولت

زنـان افغـان، ناشـی از  خصوص زنان بود. اهمیت دوم مسـئله خان، رویکرد رادیکال غربی وي در

یت زنـان افغانسـتان فراملی و جهانی نسبت به وضعیت نامناسب آنان است. درواقع، وضـع دغدغه

شـود و در بسـیاري از مواقـع، جهـت المللی رصد میشدت توسط نهادها، کشورها و مجامع بینبه

-مردان این کشور متوسل میبهبود وضعیت این قشر، به انتقادات و فشارهاي شدیدي علیه دولت

-وي مجامع بـینعنوان نمونه، عملکرد تهاجمی دولت طالبان در قبال زنان، همیشه از سشوند. به

گرایی دینی زیر تیغ انتقاد شدید قرار داشت. اهمیت سوم موضـوع پـژوهش، المللی با عنوان افراط

رشد جایگاه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان پسـاطالبان انکار و روند روبهنقش غیرقابل

یافتـه و تلـاش شـدت افـزایش ویـژه در منـاطق شـهري، بهاست. اکنون سطح انتظارات زنان بـه

نمایند تا حمایت دولتی بیشتري کسب کنند. از سـوي دیگـر، زنـان افغـان بـا نفـوذ در قـدرت می

ي مثابـهکوشند بهمی جرگه و مشرانوجرگه،هاي ولسیسیاسی از طریق مجاري چون کسب کرسی

  این کشور عمل کنند. هاي مختلف رشد و توسعهیکی از پیشروان و بازیگران اصلی عرصه

پیشرو، بازنمایی وضعیت زنان در تاریخ سیاسی افغانستان است. سـیر تحولـات  میت تحقیقاه

-و حیـات نهـاد دولـت و سیاسـت سیاسی این کشور، حاکی از پیوند سرنوشـت زنـان بـا عرصـه

دولتـی چـه تـأثیراتی بـر  هاي آن است. مسئله پژوهش حاضر بدین شرح است که نوسازيگذاري

زنان در افغانستان گذاشته و بازنمود این امر در قوانین اساسی چگونـه  وضعیت اجتماعی و سیاسی

)، بایـد افـزود کـه ش1298-1384/م1919-2005زمانی پـژوهش ( خصوص بازه بوده است؟ در

اجتمـاعی ـ  هـاي سیاسـیدلیـل تأثیرپـذیري از پـویش هاي افغانستان در قرن بیستم بـهدولت

ت بزرگ ملـی زدنـد کـه در حیـات سیاسـی ایـن کشـور اي دست به اصلاحااي و فرامنطقهمنطقه

هـاي نوسازي دولتی در افغانستان طی سـال سابقه بوده است. از سوي دیگر، متأخرترین مرحلهبی

ساختن نظام سیاسـی امـارت اسـلامی طالبـان، ) از طریق ساقطش1380-1384( م2005-2001
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رگـزاري انتخابـات ریاسـت تشکیل دولت موقت حامـد کـرزاي، تـدوین قـانون اساسـی جدیـد، ب

ي ) ادامـه دارد. در ایـن بـازهش1397/م2018جمهوري و مجلس عملیاتی گردیـد کـه تـاکنون (

قانون اساسی به تصویب و توشیح نهایی مجلـس و دولـت افغانسـتان رسـید.  7زمانی، درمجموع 

ایی ) که بـه توشـیح نهـش1372/م1993در این پژوهش، قانون اساسی دولت مجاهدین( رو،ازاین

هـاي چندگانـه در گیرد. اتکاي پـژوهش حاضـر بـر نظریـه مدرنیتـهنرسید، مورد بررسی قرار نمی

  باشد. خصوص تبیین اثرات نوسازي دولتی بر وضعیت زنان افغانستان می

  موضوعی پژوهش پیشینه

 ،ایـن امـر .خصوص وضعیت زنـان افغانسـتان اسـت ها درمطالعات، حاکی از فراوانی پژوهش

ملی و فراملی بـه آن اسـت. در  سیاسی این کشور و توجه جنسیت در جامعه اهمیت مقولهناشی از 

  توان به آثار زیر اشاره کرد:این خصوص، می

)، 1395اللـه یـاري و همکـاران ()، کرامـت1396هاي داخلی: نوروز علی شـفق (الف. پژوهش

زهـرا امینـی  )،1394()، حسـن بشـیر و بـاقر حسـینی 1394علی موسوي و عبدالبصیر حسـینی (

)، 1390)، حلیمـه حسـینی (1390دار ()، سـاحره غلـه1393)، مرتضی محقی و همکـاران (1393(

)، 1387)، فاطمـه رحیمـی (1381محمـد جاویـد ()، دین1390دار (مجتبی مقصودي و ساحره غله

  ).1379چی ()، و لیلا سادات زعفران1384)، فاطمه صادقی (1386فاخره موسوي (بیبی

)، نهـاد تحقیقـاتی و آموزشـی ش1394/م2015( )1(هـاي خـارجی: آنـا لارسـون. پژوهشب

ــا کاســا )،ش1393/م2014( )2(صــلح و همکــاران  )4()، آســتا اُلِســانش1393/م2014( )3(تیمی

 )7()، حامــدخانش1391/م2012( )6(و کریســتین ول )5()، دیویــد کرترایــتش1392/م2013(

 )9()، ایرنــــه اشــــنایدرش1390/م2011ران (و همکــــا )8()، نیلــــا کبیــــرش1391/م2012(

ـــــابیش1389/م2010( ـــــورمیس ات ـــــانیش1386/م2007( )10()، ت ـــــک جه  )11()، بان

ـــدیوتیش1384/م2005( ـــز کان ـــیرینش1384/م2005( )12()، دنی ـــورکر)، ش ـــان ب  )13(خ

 )15()، همــــا حامــــدخوشش1383/م2004( )14()، شــــهیرا فــــاهمیش1384/م2005(

 )17()، و ولــــی رحیمـــــیش1379/م2000( )16()، جــــولی ا. مـــــرتسش1382/م2003(

  ).ش1370/م1991(

زنان و نوسـازي  خصوص رابطه توان درها، کمتر پژوهش مستقلی میباوجود فراوانی پژوهش

موقعیـت زنـان  ها، به نقش مستقیم نهاد دولت در توسـعههاي افغانستان یافت. این پژوهشدولت



 

  

  157 د بر متن قوانین اساسیواکاوي تأثیرات نوسازي دولتی بر وضعیت سیاسی ـ اجتماعی زنان افغانستان؛ با تأکی

  

هـا، ماهیـت نوسـازي و ایـدئولوژي گـذاريه سیاستحالی است ک اند. این درتوجه چندانی نداشته

هـا، اي در این خصوص داشته است. ویژگی مشترك دیگر این پـژوهشکنندهها نقش تعییندولت

 افغانستان است. این آثار نقش تعصب و ساختار سـنتی ها نسبت به بافتار جامعهتحلیل انتقادي آن

هـاي افغـان که بسیاري از خانوادهدرصورتی ؛اندادهد دینی را در پسرفت زنان بسیار پررنگ جلوهـ 

اند. ي تحصـیل بازداشـتهفقر، فرزندان خود را از ادامه به دلایلی دیگر چون نبود امکانات آموزشی و

زنـان، چـون منجـر بـه  هاي تاریخی، برخی از اصلاحات در حـوزهاز سوي دیگر، در برخی از دوره

مار طلاق و گسترش فحشا در برخی از ولایات این کشور شـد، حجابی، افزایش آفساد اجتماعی، بی

رو، بسـیاري از تر، واکنش شدیدي به این بحران نشان دادند و ازاینتر و مذهبیهاي سنتیخانواده

، جانبه بـه سـاختار سـنتی جامعـهانتقاد یک رو،ازاینپذیرفتند. اصلاحات دولتی در این حوزه را نمی

چهارم، بسیاري از محققان براي زنان افغـان حقـوقی همچـون آنچـه در  کتهبینانه است. نغیرواقع

-هاي اسلامی و سنتی حاکم بر افغانستان، نمـیاینکه آموزه غرب وجود دارد، قائل هستند، غافل از

تواند پذیراي کامل سبک غربی حقوق زنان باشد. این مسئله ازآنجا که، هنوز علمـا و روشـنفکران 

اجتماعی، ـ  ها و هنجارهاي بستر دینیاند بین حقوق غربی زنان با ارزشانستهدینی این کشور نتو

تر و دشوارتر شده است. ضعف تئوریکی و تبیینی ایـن مسـئله، پیوند و آشتی برقرار سازند، پیچیده

  زنان است.  ترین چالش فراروي اصلاحات اجتماعی دولت فعلی افغانستان در حوزهبزرگ

  رویکرد نظري 

 توسعه، از بالا بـه پـایین بـوده اسـتهاي نوسازي در کشورهاي درحالاً، مبناي سیاستمعمول

هـا مدار است که طبق آن، امکانات و برنامهاي دولتاز بالا، توسعه ). توسعه183: 1369رابی، مک(

رو دولـت هسـتند. درواقـع، ایـن هـا دنبالـهشود و مـردم در اجـراي آناز جانب دولت پیشنهاد می

ورزند، امـا هاي اجتماعی مبادرت میریزي سیاستگان سیاسی حاکم هستند که به طرح و پینخب

یابـد. ها تحقق میتوسعه از پایین به بالا یا همان توسعه دموکراتیک توسط مردم و با مشارکت آن

رو، در نوسازي دولتی، یک جریان فکري خاص و متقدم بر خواست مردم، در اولویت بـوده و ازاین

). نخبگان و روشنفکران سیاسـی 5-6: 1387اسلامی، ( هاي ملی استدهنده اهداف و برنامهلشک

گیـرد، غالبـاً رونـدي از توسعه، نوسازي را که همواره در سطوح پایین شکل مـیکشورهاي درحال

هـاي هـاي هدفمنـد و تلـاشتوانـد کشـور را بـا اسـتفاده از روشگیرنـد کـه مـیبالا در نظر می

ترتیب، در این کشـورها، نوسـازي بـه اینماندگی نجات دهد. بهيِ متمرکز از عقبشدهيریزبرنامه
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شـود (تومپکـا، در جهت کلی پیشرفت جامعه تلقی می خودانگیخته معناي چیزي متفاوت از توسعه

جانبه دارد. نوسازي از بالا بـه پـایین، نوسازي دولتی قرابت کمتري با توسعه همه). البته 13: 1382

نگري توان برآوردن هدف اصـلی جانبهجانبه به توسعه داشته و به دلیل فقدان همهتنها نگاهی یک

  ).19: 1395توسعه یعنی ارتقاء کیفیت زندگی را ندارد (ملایی و همکاران، 

رویکرد ساختاريِ از بالا به پایین، ناشی از اهمیت نقش دولت در تعیین سرنوشت جوامع جهان 

اقتصـادي، بـا تسـلط بـر منـابع طبیعـی،  است. دولت در این جوامع، در عرصه گذارسوم و درحال

هاي کلانی که از مؤسسات تولیدي و توزیعی، انحصارات صنعتی، کشاورزي و تجاري، و با سرمایه

اجتمـاعی،  آورد، بخش خصوصی قادر به رقابت بـا آن نیسـت. در عرصـهمنابع دیگر به دست می

-جاي اینکه توسط مکانیسمروابط میان طبقات و اقشار اجتماعی بهحاکمیت دولت ملموس است. 

گـردد. دولت تعیین می واسطههاي آزاد اقتصادي و سیاسی برقرار شود، عمدتاً از طریق دولت و به

گیري و تکامل فرهنگـی دولت از راه حاکمیت بلامنازع بر دستگاه تبلیغاتی، حتی بر چگونگی شکل

بـا دولـت تقریبـاً  گذارد. همچنین هر نوع مبـارزه دموکراتیـک در رابطـهمی جامعه نیز عمیقاً تأثیر

اي در کشـورهاي گونه تحول و پدیـدههیچ رو،ازاینگیرد. بدون استثناء در تقابل با دولت انجام می

توانـد موفـق گـردد (اورس، درحال توسعه و جهان سوم بدون توجه به نقش و ماهیت دولت نمـی

1362 :7-5.(  

هـایی چـون عقلانیـت، ن پژوهش، نوسازي صرفاً به معناي غربـی آنکـه داراي شاخصـهدر ای

شـدن، هـاي جمعـی، صـنعتیمشارکت سیاسی، بسـیج اجتمـاعی، شهرنشـینی، گسـترش رسـانه

)، بلکـه (Huntington,1971: 388سـازي و تکثرگرایـی اسـت، مـدنظر نیسـت دموکراسی

عی، سیاسی و اقتصادي از بالـا بـه پـایین اسـت. منظور از نوسازي دولتی، هرگونه دگرگونی اجتما

گیـرد. درواقـع، مـراد ایـن جریان نوسازي قرار می بسا که رهیافت مخالفان دموکراسی در زمرهچه

ترین مفهوم این اصطلاح یعنـی انـواع تغییـرات پژوهش از مفهوم نوسازي، نخستین و البته عمومی

تـوان در را مـی گرایانـه اسـت و آند کاملاً نسبیاجتماعی است. در یک تفسیر تاریخی، این کاربر

 )؛11، 1382تمامی ادوار تاریخی و کشورهاي مختلف در غرب و شرق جهان به کار بـرد (تومپکـا،

هاي مختلف تحقـق بنابراین، نوسازي فاشیستی، نوسازي کمونیستی و حتی نوسازي اسلامی، شیوه

  ). 164-169: 1379شوند (بدیع،پیشرفت ملی کشورها تلقی می

از سوي دیگر، باید توجه داشت که نوسازي عبارت است از نوشدن و تحول دائمی همـه ابعـاد 

ي، انطباق مـداوم فنّاوراند از: کاربرد روزافزون علم و تمدن بشري. نمودهاي عینی نوسازي عبارت
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سـت، شـدن سیاشدن، دمـوکراتیزهنهادهاي اجتماعی با نیازهاي دنیاي جدید، شهرنشینی، صنعتی

). نسـل 15-16: 1393شـیرزادي، ( یتیجنسـآموزش، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و برابري 

مانـدگی را حرکـت در مسـیر ی از عقـبغرب یرغهاي نوسازي تنها الگوي خروج جوامع اول نظریه

شـدن و طـی کـردن مراحـل دانست. به باور آنان، نوسازي معادل غربیالگوي نوسازي غربی می

-هاي غربی بود. این دیدگاه در میان برخی کشورهاي جهان سوم سـبب شـکلولتنوسازي در د

  هاي اقتدارگرا و ذهنیت نوسازي از بالا و توسط دولت شد. گیري دولت

هـاي ایـن الگـو ظهـور کـرد. هاي چندگانه در واکـنش بـه ناکارآمـديرویکرد نظري مدرنیته

شدن یکسان نیستند. بـه بـاور درنیته و غربیآیزنشتات از معتقدین به این رویکرد معتقد است که م

ها نقاط اصلی ارجاع بـه او، اگرچه سرآغاز نوسازي غرب بوده و الگوهاي غربی براي دیگر فرهنگ

مدرنیته هستند، اما الگوهاي غربی نوسازي تنهـا شـکل اصـیل مدرنیتـه نیسـتند. از دیگـر  مفهوم

رنیته بر اسـاس مبـانی فرهنگـی هـر کشـور ید این رویکرد این است که فهم از مدتأکنکات مورد 

صـورت مـداوم در حـال برنامه فرهنگی مدرنیته بـه ،روینازاگیرد. هاي متفاوتی به خود میصورت

ــاخته ــه س ــه ب ــت ک ــیر اس ــهبازتفس ــدن مدرنیت ــد ش ــاوت خواه ــف و متف ــاي مختل ــدانجامه  ی

)Eisenstate,2000:15 .(ت، امـا متناسـب اي جهانی اس، هرچند نوسازي مدرن پدیدهدرواقع

با بسترهاي مختلف تاریخی و جغرافیایی فرایند و نتایج متفاوتی را دارا بـوده اسـت. ایـن رویکـرد، 

نوسازي متناسب با معیارهاي تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی هر کشـور  مسئلهکردن معتقد به بومی

مسیر مدرنیته مواجـه هاي مقاومت اجتماعی و بازگشت از صورت، با رشد جریان است، در غیر این

  خواهد شد. 

  آثار تاریخی نوسازي دولتی بر وضعیت زنان در افغانستان

  م)1919-1929. نوسازي غربی رادیکالِ دولتی (1

 ي جدیدي از تحولـات سیاسـی)، وارد مرحلهش1298/م1919افغانستان با استقلال از بریتانیا (

ون رضاشاه و آتـاتورك، درصـدد تعمیـق ایـن تدریج، همچخان بهاللهاجتماعی گسترده شد. امانـ 

توان با الگوها و اصلاحات جوامـع مـدرن غـرب، در روابـط و سـاختار اجتمـاعی اندیشه بود که می

جهت، نخبگان دولـت ). بدین178: 1384وجود آورد (رسول، افغانستان، تغییرات زیربنایی عمیق به

ـــه ـــراي مجموع ـــا اج ـــانی ب ـــام ـــی، اجتم ـــلاحات آموزش ـــادي و اداري اي از اص اعی، اقتص

(Pasanayagam,2002:20) نخستین گام اساسی را به سمت نوسازي و مشـارکت زنـان ،
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حکـومتیِ نهضـت  . البته اولـین نخبـه(Rahimi,1991:15)افغان در امور اجتماعی برداشتند 

بـود. وي  )18(اقدامات اساسی دولـت گردیـد، محمـود طـرزي زنان افغان که نظریات او سرلوحه

ملـی بـود  توان شاهد رشـد و توسـعهقد بود که بدون پیشرفت نیمی از جامعه یعنی زنان، نمیمعت

). رهبر وقت افغانستان نیز، کلید پیشرفت و توسـعه کشـور را در سـوادآموزي و 71: 1390دار،(غله

تـرین بخـش اصـلاحات اجتمـاعی در رو، وسـیعدانست. بـدینرهایی زنان از قید جامعه سنتی می

). آموزش رسـمی زنـان بـا گشـایش 11 :1393نا، ي تعلیم و تربیت زنان متمرکز گردید (بیزمینه

) آغاز و سپس رونـد ش1299( م1920در سال » عصمت«ي کابل با نام دخترانه نخستین مدرسه

رو، بـراي ، تسریع یافـت. ازایـن»مستورات«) با نام ش1301م/1922آن با ساخت دومین مدرسه (

با تأسـیس ). همچنین Rahimi,1991:40( دختران افغان راهی مدارس شدند بار زنان واولین

ي تحصیل به کشـورهاي بار براي ادامهاي از دختران، نخستینعده م1922وزارت معارف در سال 

  ). 84: 1381خارجی ازجمله ترکیه اعزام شدند (جاوید، 

) ش1300( م1921تئاتر مخصوص و نخسـتین بیمارسـتان بـراي زنـان و کودکـان در سـال 

ارشاد النسوان با مدیرمسئولی  نامه. در همین سال، هفته(Rahimi,1991:14)تأسیس گردید 

-دهنـده برنامـهعنوان نخستین نشریه زنان افغان شروع به کار نمود که ترویج، به)19(اسما رسمیه

  دولت بود. گرایانههاي غرب

صلاحات اجتماعی نیازمند پشـتیبانی قـانونی و ویژه در اخان بهاللهموفقیت نوسازي دولتی امان

) در ش1302( م1923مند حقوقی بود. اولین قـانون اساسـی افغانسـتان در سـال چارچوب تئوري

ماده بود، حقـوق  73منتخب دولت به تصویب رسید. در این قانون اساسی که مرکب از  جرگهلویه

)، 10ادي و مصـونیت شخصـی (مـاده سیاسی و اجتماعی افراد بدون درج قید جنسـیت، ماننـد آز

)، حمایـت 14)، آزادي در تـدریس عمـومی و خصوصـی (مـاده 11آزادي مطبوعات و بیان (ماده 

)، و تحصیل اجباريِ همگـانی 17)، برقراري شرایط شغلی یکسان (ماده 16دولت از آموزش (ماده 

، قانون اساسی؛ نخسـتین جهت). ازاین10-12: 1393نا، لحاظ شد (بی )68در مقطع ابتدایی (ماده 

هـاي اجتمـاعی زایـی فعالیـتي عطفی در مشروعیتسند معتبر کلانِ دولتی بود که توانست نقطه

زنان افغانستان، و منبع نهاديِ تدوین و تصویب قوانین سطح خـرد پیرامـون ایـن قشـر اجتمـاعی 

بـه بهبـودي وضـعیت  ازدواج را با نظر ) دولت قوانین یا نظامنامهش1303( م1924باشد. در اوت 

سـرا را خان قانون و دستور لغو حرماللهازآن، امان. پس)(Burker,2005:47زنان اعلام ساخت 

)، ایـن ش1307/م1928داد (» انجمن حمایت نسـوان«اجرایی کرد. دولت وي، دستور به تشکیل 
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واج دختـران گردید که با رسوم سنتی همچـون ازدنفر از زنان روشنفکر اداره می 12انجمن توسط 

داري را ملغـی سـاخت و ضـمن اینکـه تر، دولت کابـل بـردهمهمکرد. از همه خردسال مبارزه می

هاي صنفی زنان را افزایش داد، آنان را در امور و مشـاغل دولتـی اسـتخدام کـرد (جاویـد، انجمن

1381 :86 -84.(  

ي تغییـر در حـوزهتغییر در مسائل نکاح و عروسی، یکی دیگـر از اصـلاحات اجتمـاعی دولـت 

جایگاه سنتی زنان افغان بود. طبق اعلام رسمی دولت، ازدواج با دختران خردسال ممنـوع، و ازدواج 

 18سـال و بـراي دختـران،  22مرد با چهار زن به یک زن محدود شد. سن ازدواج براي مـردان، 

-جرگهدر لوییگرفت. بایست صورت میسال تعیین گردید. اجراي طلاق از طریق قانون مدنی می

اللـه، بـه نماینـدگی از که زنان هم در آن شرکت داشتند، کبرا سراج، خواهر شـاه امـان م1928ي 

  ).71-72: 1390دار، هواخواهی از حقوق آنان سخنرانی ایراد نمود (غله زنان افغانستان و به

ود. در ایـن شاهد اجراي دومین مرحله اصلاحات از بالا بـه پـایین بـ م1928افغانستان در سال 

جرگه به پیشنهاد دولت فراخوانده شدند تا قوانین جدید را به تصـویب رسـاند. سال، نمایندگان لویه

اندازي مجلس ملـی و اصـلاحات نظـام هاي توسعه اقتصادي، آموزشی، راهاین قوانین شامل برنامه

هاي سبک غربـی باسو ل شدن به پوشیدن کلاهحقوقی ازجمله قوانین خانواده و مسائل زنان، ملزم

و آمــوزش مخــتلط اجبــاري در مــدارس ابتــدایی و  )20(اداري کابــل، کشــف حجــاب در محــیط

-؛ اما لویـهBarfield,2010:188-189)( ممنوعیت چندهمسري در بین رجال حکومتی بود

هاي پیشـنهادي دولـت همچـون کشـف حجـاب را نپـذیرفت و ایـن اصـلاحات جرگه اکثر برنامه

ي افغــان شــد هــاي مــذهبی و ســنتی جامعــهنش شــدید گــروهســرعت باعــث واکــبه

(Pasanayagam,2002: 21-22)دوم نوسازي دولتـی  ترتیب، طرح اصلاحات مرحله. بدین

  الله گردید. یکی از علل قیام علیه دولت امان

  م)1929-1978. توقف و تعدیل نوسازي غربیِ دولتی (2

هاي جنسـیتی اکنش اجتماعی، اصلاحات و سیاستخان و واهمه از واللهمتأثر از سرنوشت امان

-) رهیافتی محتاطانه و واقعش1307-1357( م1929-1978هاي هاي افغانستان طی سالدولت

. درواقع، بـه مـدت سـه دهـه پـس از )Burker,2005:51اي نسبت به زنان اتخاذ کرد (بینانه

-هقبولی بـین گـروها مصالحه قابلخان، بسیاري از اصلاحات وي کنار گذاشته شد و دولتاللهامان

تـر و ي امانی، اصلاحات اجتماعی بسیار کـمبرخلاف دوره رو،ازاینکردند.  هاي رقیب دولت برقرار
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  .(Barfield,2010: 202)گرفت تقریباً در کابل صورت می

)، حقوق برابر زنان و مردان ش1307ماه /ديم1929الله کلکانی (ژانویه ي حبیبماهه9دولت 

تـرك «هاي عصر امانی، آمده است: ملغی ساخت. در فرمان شاه جدید مبنی بر لغو کامل برنامه را

پوشند و موي خـود پوشش را که حکم کرده بودند، مسترد گرداندم . . . زنان دست و روي خود می

کنند. زنان لباس اروپایی نپوشند و برقع خواهند پوشید و انجمـن حمایـت از نسـوان تـا کوتاه نمی

کلکـانی، بیـرون  همچنـین دولـت بنیادگرایانـه.». تأسیس مجالس اعیان و وکلا تعطیل اسـت . . 

شان، و مکتب مستورات را ممنوع کرد. دخترانـی را آمدن دختران و زنان بدون اجازه شوهر و پدران

). پـس از وي، محمـد 73-74: 1390دار،که نیز به خارج براي تحصیل رفته بودند، برگرانید (غلـه

اي نسـبت بـه ) دیدگاه محتاطانهش1308-1312/م1929-1933نادرشاه، رهبر جدید افغانستان (

حقوق زنان داشت. اگرچه وي مراقب بود تا از احتمال درگیري با علما و بزرگان قبایـل خـودداري 

کند، اما سعی کرد برخی اصلاحات مربوط به برابـري جنسـیتی را تحقـق بخشـد و در ایـن راسـتا 

اما دولـت  ؛(Ahmed-Ghosh,2003:6)ند مدرسه براي دختران بازگشایی نماید توانست چ

کـه اقـدامات آن هاي مـذهبی و قـومی و بـراي ایـنوي مجبور شد جهت فرونشاندن خشم گروه

هاي اسلامی و بافتار سنتی جامعه افغانستان نباشد، تقریباً تمام نمادهاي نوسـازي مخالفت با آموزه

گـذاري مجـدد مـدارس دخترانـه و تغییـر برخـی طرق گوناگون ازجمله با نـامبه  الله راعصر امان

 نامـه. در این دوره، هفتـه(Burker,2005:50)مدارس به آموزشگاه پرستاري، از میان بردارد 

  ارشادالنسوان نیز در کنار مدارس دخترانه، بسته شد.

مـاده بـه  110رکب از ) و مش1310( م1931دولت نادرشاه، دومین قانون اساسی را در سال 

هـاي اي کمـابیش متناقضـی از شـریعت اسـلامی، سـنتتصویب رسانید. این قانون اساسی، آمیزه

محلی و نهادهاي دموکراتیک غربی بود و در آن هـیچ تضـمینی بـراي حمایـت از شـهروندان در 

). 182-183: 1368ي قوه مجریه و قضاییه در نظر گرفته نشده بود (کلیفورد، مقابل قدرت مطلقه

ي ). هماننـد دوره11بار دیگر در کشور ممنـوع شـد (مـاده وجود، اصول اسارت و بردگی یکبااین

اما برخلاف آزاديِ هرگونـه تعلـیم  )؛20الله، تعلیم و آموزش ابتدایی کودکان اجباري شد (ماده امان

غانستان آزاد گردیـد و خان، تنها تدریس علوم اسلامی در افاللهو تربیت در قانون اساسی دولت امان

). همچنین باید تمام مکاتب تحت نظـارت 21هر فردي فقط مجاز به تدریس این علوم بود (ماده 

هـاي اسـلامی هـا برخلـاف عقایـد و ارزشگرفت تا امور تعلیم و تربیت آنو تفتیش دولت قرار می

 دولت نادرشاه در سـال). از سوي دیگر، 41-44: 1386) (وزارت عدلیه افغانستان، 22نباشد (ماده 



 

  

  163 د بر متن قوانین اساسیواکاوي تأثیرات نوسازي دولتی بر وضعیت سیاسی ـ اجتماعی زنان افغانستان؛ با تأکی

  

اي را کـه مرکـب از جرگهکه موفق به تشکیل شوراي ملی نشد، لویه خاناللهبرخلاف امان م1929

سـفیدان بـود، در شـهر کابـل دایـر کـرد. چنـدي اشخاص منتخب از سران قبایل و اقوام و ریش

أسیس گردید کـه نفر اعضاي انتصابی از سوي شاه، ت 27ازآن، مجلس اعیان (مشرانوجرگه) از پس

  ).32: 1390ي زنی حضور نداشت (طاهري، در هر دو مجلس هیچ نماینده

خـان (عمـوي شدن نادرشاه، پسر وي محمد ظاهرشاه به قدرت رسید و محمد هاشـمبا کشته

مت نخسـت ) منصـوب گردیـد. دوران ش1312-1325/م1933–1946وزیـري (ظاهرشاه) به سـِ

سیاسی و کنار گذاشتن اصلاحات به دوران خفقان شـهرت خان به دلیل فضاي بسته صدارت هاشم

بردنـد یافت. زنان نیز به دلیل تعصب شدید دولت نسبت به آنان، در وضعیت خوبی بـه سـر نمـی

ي بیسـت میلـادي، یکـی از تحولـات مهـم ي دوم سـده)؛ اما بـا آغـاز نیمـه136: 1391(امینی، 

). درواقـع، پایـان 119: 1384اد (طنـین، اجتماعی، تغییري بود که در وضـعیت زنـان جهـان رخ د

هاي غربی به حقوق بشر، مسائل اجتمـاعی و آمـوزش جنگ جهانی دوم موجب توجه بیشتر دولت

کـه از  ، این امر بر افغانستان نیز تـأثیر گذاشـت. ملـت افغـان(Rahimi,1991:14)زنان شد 

ردمـی جدیـد دولـت هـاي موضعیت نامناسب کشورشان به ستوه آمده بودند، خطر خیـزش قیـام

هـاي اجتمـاعی برآمـد و جهت، وي درصدد اصلاحاتی در بخـشکرد. بدینخان را تهدید میهاشم

وزیري، مجـالی در تحقـق اما با برکنـاري از نخسـت ازآن به دنبال پیشرفت و آزادي آنان بود؛پس

محمـد خـان و حتـی هاي علم در دوران صدارت هاشـماین هدف نیافت. درمجموع، گرچه دروازه

نادرشاه تا حدودي باز بود، اما دستاوردهاي فرهنگی و اجتمـاعی زنـان در ایـن دوره نـاچیز بودنـد 

  ). 77: 1384(طنین، 

عصـر  م1946ي سیاسـت و انتصـاب بـه صـدراعظمی در سـال با ورود محمودشاه به عرصه

اهـداف آن  هـا وآزمون دموکراسی در افغانستان که اعطاي حقوق قانونی به زنان یکـی از رسـالت

ي دموکراسـی، در حـدود بود، آغاز شد. این در حالی بود که از زمان سقوط دولت امـانی تـا دهـه

ونیم دهه جایگاه رسمی براي زنان در نظام اداري و سیاسـت افغانسـتان تعریـف نشـده بـود. یک

ال هاي سیاسی و اجتماعی زنان، توسط وزارت امـور مـالی در سـمؤسسه رفاه زنان با هدف آزادي

) و به ریاست زینب سراج در کابل ایجـاد شـد. دانشـکده آمـوزش عـالی زنـان ش1325( م1946

منظور تربیت معلمان زن در دو بخش علوم تجربی و علوم به ) در دانشگاه کابلش1326/م1947(

)، قانون معلمین زن متخصـص تصـویب، و ش1327/م1948انسانی گشایش یافت. در سال بعد (

التحصـیلان مـدارس دایـر گردیـد وپرورش عـالی بـراي فـارغته بـه آمـوزشسازمان تعلـیم وابسـ
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(Rahimi,1991:15-16)) کــه حــدود ش1328/م1949. بــا برگــزاري انتخابــات مجلــس (

کرده بودند، عملاً زنان به لحـاظ سیاسـی در سـطح کلـان عضو مجلس تحصیل 120از  درصد40

عنوان نیروي کار محسـوب لحاظ اجتماعی بهزنان از م1950ي تدریج از دههبه اما نقشی نداشتند؛

عنوان منشـی، پرسـتار، متصـدي پـذیرش و هاي مختلف خدماتی بهشدند و توانستند در بخشمی

  ).105: 1379مهماندار هواپیما استخدام شوند (مارزدن، 

) ش1332( م1953ي افــزایش تقاضــاها بــراي نوســازي، محمــد داوود در ســال در بحبوحــه

هـاي ان شد. وي که ابتدا سعی نمود تا با اقدامات نوسازي، موجب عصیان گروهصدراعظم افغانست

پیش بـرد کـه مشـروعیت هاي دولتـی را بـهریزياي برنامهگونهمذهبی و سنتی جامعه نشود و به

تدریج، بهبـود حقـوق و جایگـاه زن را، یکـی از نمادهـاي مرکـزي دست آورد، اما به عمومی را به

-اللـهکردن افغانستان، اقداماتی مشابه دولت امـانومت داوود در مسیر مدرنیزهدانست. حکمدرنیته 

 م1958خان همچون گسترش نظام آموزشیِ مختلط و کشف حجاب را توسط نهضـت نسـوان در 

کـه  اندازي و تقویت نهضت نسـوانرو، راه. ازاینGritzner,2007):(49 ) آغاز کردش1337(

روشنفکر مورد توجـه قرارگرفـت (طنـین،  نزد طبقات و درباریانیک گام مهم تغییر اجتماعی بود، 

)، ملکــه جمیلــه، همســر ش1338/م1959). در جشــن ســالروز اســتقلال افغانســتان (108: 1384

بـار در ظاهرشاه، و همسران صدراعظم و وزیر امور خارجه و نیز سایر مقامات دربار، براي نخسـتین

سم حضور یافتنـد کـه سـبب اعتـراض مـردم و برخـی تاریخ سیاسی این کشور بدون چادر در مرا

  ). 87: 1381درباریان مذهبی شد (جاوید، 

بار صداي مجري زن از رادیوي کابل شنیده شـد. همچنـین زنـان در این دوره، براي نخستین

: 1390دار، عنوان مهماندار و متصدي پذیرش بـه کارگرفتـه شـدند (غلـهدر خطوط هوایی آریانا به

78.(  

 م1957آفرینی کردنـد. در سـال المللی نقشهاي بینتاریخ به بعد، زنان افغان در عرصهاز این 

) هیئت نمایندگان زنان افغانستان در اجلاس آسیایی زنان در سـریلانکا شـرکت کردنـد. ش1336(

عنوان کارمنـد بـه سـفارت دولت در سال بعد، هیئتی از زنان را به نیویورك فرسـتاد. یـک زن بـه

) هیئتـی از زنـان ش1341( م1962بـار در سـال در واشنگتن اعزام شد. براي نخسـتینافغانستان 

المللی زنـان در مسـکو راهی اتحاد جماهیر شوروي شدند. هیئت دیگري از زنان نیز در کنگره بین

    .(Rahimi,1991:17)) شرکت جستند ش1342( م1963در سال 

ي جدیـدي از تان را وارد مرحلـه)، افغانسـش1342/م1963وزیر جدید (محمد یوسف، نخست
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نوسازي یعنی تغییر نظام سیاسی کشور از پادشاهی مطلقه به پادشاهی قانونی و مشروط در قالـب 

 م1964هـاي قـانون اساسـی جدیـد تـرین تفـاوتطرح بازنگري قـانون اساسـی، سـاخت. مهـم

 م1931سـی ) که یک طرح کلی براي توسعه و نوسازي افغانسـتان بـود، بـا قـانون اساش1343(

اند از: تفکیک قوا، اعطاي آزادي و حقوق بـه شـهروندان زن و مـرد و برابـري )، عبارتش1310(

ها در مقابل قانون، آزادي اندیشه، حق آمـوزش و بهداشـت و نیـز حـق تشـکیل مطبوعـات و آن

-. از سوي دیگر، در کمیسیون مشـورتی پـیش(Pasanayagam,2002:40)احزاب سیاسی 

هاي معصـومه عصـمتی و کبـري نـورزایی عضـویت )، دو زن به نامم1964ی (نویس قانون اساس

تـرین و ). اعطـاي قـانونی حقـوق و آزادي بـه زنـان یکـی از پردامنـه76: 1390دار، یافتند (غلـه

ایـن  ). از186: 1368ي تجددخواهی بود (کلیفـورد، مؤثرترین اقدامات اجتماعی ظاهرشاه در زمینه

هـا و قـانون اساسـی بـه تشـکیل اتحادیـه 32و  31ند با استفاده از مواد طریق، زنان افغان توانست

هایی چون سازمان دموکراتیک ). زنان با ایجاد انجمن152: 1390(حلیمه،  )21(اجتماعات بپردازند

) تا حدودي توانستند به برخی از اهداف خود نائل آینـد. اهـداف ش1344/م1965زنان افغانستان (

هاي اجبـاري سوادي زنان، جلوگیري از ازدواجساختن بیکنرت بود از: ریشهاصلی این سازمان عبا

  .  (Ahmed-Ghosh,2003:6)و مبارزه با برخی رسوم سنتیِ ضد زن 

ي آغـازي )، تحـولی حقـوقی و نقطـهش1342-1352/م1963–1973ي قانون اساسی (دهه

، تعلـیم حـق 34موجب مـاده براي مشارکت زنان در حیات سیاسی افغانستان بود. نخست اینکه به

صورت رایگان زمینه را براي تعلیم همگانی تمام آحاد ملت شناخته شد و دولت موظف گردید تا به

آنکه، براساس قانون اساسی بـه زنـان  تر). مهم101: 1384فراهم سازد (وزارت عدلیه افغانستان، 

ـــت ـــد در رقاب ـــا بتوانن ـــد ت ـــق رأي داده ش ـــدح ـــاتی ورود یابن ـــاي انتخاب -Ahmed) ه

Ghosh,2003:6) اگرچه در قانون اساسی هیچ ذکري از زنان به میان نیامد، امـا بـا اعطـاي .

یافـت. در سـال آزادي و تضمین حق رأي براي شهروندان، این حقوق بالطبع به زنـان تعلـق مـی

درصد زنان شهري حضـور سیاسـی در انتخابـات را تجربـه کردنـد. 20) حدود ش1344( م1965

-1348( م1965-1969هـاي ضو کابینه افغانستان، کبرا نورزایی بود کـه در سـالنخستین زن ع

ي بعـدي دولـت نیـز، شـفیقه ضـیایی عنوان وزیر بهداشت منصوب شـد. در کابینـه) بهش1344

جرگـه ). در انتخابـات دوره دوازدهـم ولسـیش1348/م1969عنوان وزیر مشاور برگزیده شـد (به

زاده (کابـل)، هاي رقیه ابوبکر (کابل)، آناهیتـا راتـبینده زن به نامبار، چهار نمانخستین )،م1965(

راه یافتنـد. همچنـین،  خدیجه احراري (هرات) و معصومه عصمتی (قندهار) به مجلس نماینـدگان
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در این دوره، حمیرا سـلجوقی و عزیـزه گردیـزي از طـرف ظاهرشـاه بـه عضـویت مشـرانوجرگه 

هـاي سـازي زمینـهزن در وهله نخست، معطـوف بـه فـراهمدرآمدند. تلاش اصلی این نمایندگان 

ــد،  ــود (جاوی ــان ب ــراي زن  م1972رو، در ســال ). ازایــن128-129: 1381آمــوزش و بهداشــت ب

ریزي خانواده جهت ارتقاي وضعیت سلامت و بهداشـت زنـان در کابـل ) سازمان برنامهش1351(

 ولایـت دیگـر افغانسـتان رسـید 20هاي در حال گسترش آن بـه ایجاد شد که در سال بعد، شعبه

Reconstruction and Poverty Reduction,2005:20-21)(.  

) محمد داوودخان، کابل را طی کودتـایی تصـرف، قـانون اساسـی ش1352( م1973در سال 

شـود. را لغو و نظام جمهوریت اعلام کرد که در عمل سـاختاري اقتـدارگرا محسـوب مـی م1964

ساز تقویت روند نوسازي دولتـی شـد. رهبـر جدیـد افغانسـتان، بـه دنبـال اقتدارگرایی داوود زمینه

اهدافی چون گسترش بخش صنعتی، استقلال سیاسی و اقتصادي و تعقیب نوسـازي کشـور و نیـز 

). وي اصلاحات مهمی با هدف بهبـود (Gritzner,2007:57تصویب قانون اساسی جدید بود 

کمیتـه  م1973انجام داد. در سـال  عنوان بخش مهمی از روند مدرنیزاسیون نیزوضعیت زنان و به

ــا بی  م1974. در ســال (Rahimi,1991:36)ســوادي را ایجــاد نمــود گــروه ملــی مبــارزه ب

درصـد 69درصد از آنان مرد و 35زن استخدام شدند که  6،323مرد و  56،099)، تعداد ش1353(

 م1975. در سـال (Pasanayagam,2002:44)شـدند  عنوان معلم مشغول به کارنیز زن به

رشـد بـه حـدود نام در بین دختران براي دبستان و دبیرستان با روندي روبـه)، نرخ ثبتش1354(

  .)(Crews & Tarzi,2008:141درصد رسید 10

بـه  م1975) شـکل گرفتـه بـود، در سـال ش1325( م1946رفاه زنان کـه در سـال  مؤسسه

بر کابل، در شهرهاي پروان، ننگرهـار، پکتیـا،  نام یافت. این سازمان علاوه تغییر )22(سازمان زنان

بلخ، هرات، میمنه، بادغیس، پکتیا، قندوز، تخار، قندهار، کاپیسا، بامیان و بدخشان نمایندگی ایجاد 

نفر رسید. ایـن سـازمان الگـوي جدیـدي جهـت ارتقـاء تغییـر  8,000نمود و تعداد اعضاي آن به 

  ). 145-146: 1386(موسوي، ی زنان بود منزلت اجتماع

هاي دولتـی ازجملـه زنان عضو طبقات متوسط و بالاي جامعه در شغل م1970 در اواسط دهه

) نیـز ش1355( م1977نـویس قـانون اساسـی شدند که در تهیه پیش هاي وزارتی منصوبپست

ي جنسـیتی بـه برابـر م1977. قـانون اساسـی )(Asia Report,2013:2نقش مهمی داشتند 

تمام مردم افغانسـتان اعـم از زن و مـرد بـدون تبعـیض و "داشت بیان می 27تصریح نمود. ماده 

آزادي، حـق طبیعـی افـراد "، 28. طبق مـاده "امتیاز در برابر قانون حقوق و تکالیف مساوي دارند
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ملـی شناخته شد، مگر اینکه به آزادي و شرافت دیگران یا بـه منفعـت و امنیـت عامـه و مصـالح 

، آزادي فکر و بیان مصون از تعرض گردید. هر افغان حـق 38. با استناد به ماده "صدمه وارد نکند

وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا امثال آن مطابق با احکام قـانون اظهـار کنـد. داشت افکار خود را به

وزارت عدلیـه انتشار مطبوعـات نیـز صـادر شـد ( تر از همه، اجازه و امتیاز تأسیس نشریات ومهم

در شـهر کابـل  م1977). متعاقباً، جمعیت انقلابی زنان افغانسـتان در سـال 176: 1386افغانستان، 

اجتماعیِ مستقل و متشکل از زنانی بود کـه بـراي ـ  تأسیس شد. این انجمن یک سازمان سیاسی

-آزادي هـاي صـرفاًکردند. این سازمان گـرایشحقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشور مبارزه می

  ).105: 1388اي داشت که تحت رهبري شخصی به نام مینا بود (توکلی، خواهانه

  م) 1978-1992. نوسازي شرقیِ رادیکال دولتی (3

ي نوسـازي افغانستان پس از سقوط حکومت داوودخان (کودتاي ثـور)، شـاهد تحمیـل پـروژه

ق حـزب دموکراتیـک خلـق دولتیِ دیگري توسط گروهی از نخبگان حکومتیِ سوسیالیست از طری

هـاي اي از قـوانین و اعلامیـههاي اجتماعی و زنجیـرهاي گسترده از طرحبود. این حزب، مجموعه

؛ زیـرا سیاسـت (Barfield,2010:229)آور ازجمله برابري زنان و مردان را اعلام داشـت الزام

سـوادي، فقـر و یقانون اساسی جدید، بر امحـاء بیکـاري، ب 24دولت جدید کمونیستی طبق ماده 

). طبق 256: 1386ارتقاء سطح زندگی مادي اتباع آن استوار گردیده بود (وزارت عدلیه افغانستان، 

هـاي کـارگري، هاي اتحادیه)، دولت مکلف بود از فعالیتش1359( م1980قانون اساسی  6ماده 

کراتیک پشـتیبانی هاي اجتماعی دموهاي علمی و سایر سازمانهاي زنان و جوانان، انجمنسازمان

سـازمان "هاي زنان با عنوان پس، اولین اتحادیه). ازاین244: 1386کند (وزارت عدلیه افغانستان، 

شکل گرفـت. در همـین سـال،  "اتحادیه نویسندگان زنان افغانستان"و  "زنان آزاد و دموکراتیک

  ). 105 :1388جمعیت انقلابی زنان افغان، نشریه پیام زن را منتشر ساخت (توکلی، 

هاي دولتی، غیر دولتـی، پس از تشکیل رژیم دموکراتیک خلق، زنان زیادي به ریاست سازمان

جمهور کمونیسـتی: کی (نخستین رئیسنورمحمد تره مجلس نمایندگان و سنا راه یافتند. در کابینه

 جمهـوريزاده وزیر کار، امور اجتمـاعی و جهـانگردي بـود. در دوره ریاسـت)، آناهیتا راتبم1978

وپـرورش و صـالحه )، معصومه عصمتی وزیر آمـوزشش1365-1371/م1986-1992الله (نجیب

عنوان وزیر فرهنـگ و اطلاعـات فاروق اعتمادي وزیر کار و امور اجتماعی بودند. کبري نورزایی، به

 م1990وارد کابینه شد. در این دوره، شوراي سرتاسري زنان افغانستان تأسیس شد کـه تـا سـال 
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هاي گذشته هاي دولتهزار عضو داشت. همچنین دولت با انتقاد از برنامه160) بیش از ش1369(

ساختن زنان را درپیش گرفـت. بـه همـین دادن حمایت زنان از رژیم، سیاست وسیع حزبیو نشان

زاده راهی زندان شدند. هاي درونی حزبی، برخی از رهبران نهضت زنان چون راتبعلت، در رقابت

که در پیشرفت مسائل انقلاب (کودتـاي  ویژه آنانیهاي تحت کنترل دولت نیز، نقش زنان بهرسانه

  )83: 1390دار، دادند (غلهي تحولات اجتماعی موفق نشان میثور) سهم داشتند، در عرصه

-مدرسه در سراسر افغانسـتان وجـود داشـت و بـه 3،500)، حدود ش1358( م1979در سال 

اي گونـهین مدارس، دخترانه بودند. البته ناهمخوانی جغرافیایی زیاد بود. بـهدرصد از ا 13,1تنهایی 

شـده بودنـد و در برخـی ولایـات، هاي فرانسوي افغانستان در کابـل واقعدرصد از دبیرستان30که 

منجر به افـزایش  هامدارس دخترانه وجود نداشت. سیاست آموزشی سکولار فعال دولت کمونیست

درصـد مـدارس دبسـتان کشـور، مـدارس 20تقریبـاً  م1990که تا سال چنان برخی امکانات شد،

). در سـال (Reconstruction and Poverty Reduction,2005:23دخترانه بودند 

آمــوز در دانـش 347،000مکتـب سـوادآموزي و بــا جمعیـت  19،218)، تعـداد ش1359( م1980

دختـر در  10،400ختران بود که در حدود مکتب براي د 576افغانستان وجود داشت. از این تعداد، 

-1367( م1980-1988هـاي ). در سـال105: 1381ها مشغول بـه تحصـیل بودنـد (جاویـد، آن

هـا در حـال ها و دانشگاهدر آموزشگاه 7،000دختر در مدارس و حدود  233،000)، تعداد ش1359

 م1991تـا سـال طورکلی، در این دوره به. (Crews & Tarzi,2008:141)تحصیل بودند 

)، مـدارس ش1360( م1981)، جامعه زنان رشد چشـمگیري داشـت. نسـبت بـه سـال ش1370(

درصد رشد داشته اسـت. طبـق  18,6درصد و مدارس متوسطه دخترانه 33,8ابتدایی براي دختران 

 7,132وزارت تعلیم و تربیت افغانستان منتشر کرده است، در این سـال  م1988آماري که در سال 

کردند و تعـداد زنـانی نفر دختر در مدارس تحصیل می 133,000داراي تحصیلات عالی و  نفر زن

هـاي سـازمان ملـل در سـال نفر رسید و طبـق گـزارش 190کردند به که در دانشگاه تدریس می

دانشجوي دختر مشـغول بـه 15,319آموزش عالی و  مؤسسه 7)، در افغانستان ش1368( م1989

   ).106: 1386تحصیل بودند (موسوي، 

طبق قانون اساسیِ مدون نخبگان کمونیست، دولت موظف بود تـا از خـانواده، مـادر و طفـل 

-اي داشته باشد و براي زنان در تحصیل و کسب کار تدابیر لازم بیندیشد. سایر ارگانحمایت ویژه

هـا شدند در تربیـت کودکـان بـه خـانواده هاي اجتماعی و مکاتب نیز موظفهاي دولتی، سازمان

مقرر گردید تمام اتباع افغانستان بدون درنظرداشتِ تعلق نـژادي،  ). همچنین،26کمک کنند (ماده 
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اي، زبان، جنس، محل سکونت و دین، تحصیلات، دارایی و جایگاه اجتمـاعی، حقـوق و ملی، قبیله

 ). در سـطح256-259: 1386) (وزارت عدلیـه افغانسـتان، 28تکالیف مساوي داشته باشند (مـاده 

گیـري عمـومی، رأي بایست بر اسـاسجرگه میکلان سیاسی نیز، انتخاب نمایندگان مردم در لویه

) و عملاً محدودیتی براي ورود زنـان بـه 35گرفت (ماده آزاد، سري، مستقیم و مساوي صورت می

تـرین امـا مهـم )؛265: 1386هاي انتخاباتی وجود نداشت (وزارت عدلیه افغانستان، عرصه رقابت

کـی)، جمهـور (تـرهشی که دولت ازنظر قانونی ایفا کرد، صدور فرمان شماره هفت توسط رئیسنق

هـاي تحت عنوان مخارج جهیزیه و عروسی بود. مفاد این فرمـان بـر حـذف شـیربها، لغـو ازدواج

سال بـراي 20سال براي دختران و سن 18هاي عروسی، حداقل سن ازدواج اجباري، کاهش هزینه

  ).83: 1390دار، ود (غلهپسران متمرکز ب

) بـه دو زبـان ش1365( م1986با مدیرمسئولی لیلا صراحت روشنی در سال » میرمن«نشریه 

 در کابـل، نشـریه» ژونـدن«نامـه انـدازي هفتهپشتو و فارسی دري آغاز به کار کـرد. در کنـار راه

افغانسـتان در ) از طرف سازمان دموکراتیک زنـان ش1366( م1987دیگري به همین نام در سال 

  ). 110: 1381کابل منتشر گردید (جاوید، 

-هاي دولت، نجیـبگرایان افغان با سیاستبه علت گسترش منازعات داخلی و مخالفت اسلام

هاي رادیکـال دولـت ) و انتقاد از سیاستش1366/م1987الله با بازنگري و تعدیل قانون اساسی (

هـاي دینـی و سـنتی مـردم منطـق بـا ارزشسابق، تلاش نمود تا اصـول حکومـت را تاحـدودي 

اصــول اساســی جمهــوري  رو،ازایــنافغانسـتان ســازد و سیاســت مصــالحه ملــی را اتخـاذ کنــد. 

دموکراتیک افغانستان را ملغی ساخت. وي طبق سیاست سنتی، براي بازنگري قانون اساسی، لویه 

مـاده  149فصـل و  13در  جرگه مذکور قانون ساسی رارا دایر نمود که لویه م1987ي سال جرگه

) (بـاهوش 2به تصویب رسانید. در این قانون، اسلام به عنـوان دیـن رسـمی پذیرفتـه شـد (مـاده 

ترین حقوق خـود را از دسـت دادنـد؛ ). زنان در این قانون اساسی، یکی از مهم55: 1393فاردقی، 

دولـت طبـق آن )، که ش1359( م1980ي شش قانون اساسی ماده م1987زیرا در قانون اساسی 

هـاي هاي زنان و جوانـان، انجمـنهاي کارگري، سازمانهاي اتحادیهمکلف شده بود تا از فعالیت

، 15هاي اجتماعی دموکراتیک پشتیبانی کنـد، لغـو گردیـد؛ امـا طبـق مـاده علمی و سایر سازمان

متی طفـل و بایست تدابیر لازم جهت تأمین سلاخانواده رکن اساسی جامعه شناخته شد و دولت می

). در مقابـل، 379-382: 1386کـرد (وزارت عدلیـه افغانسـتان، مادر و نیز تربیت طفل اتخاذ مـی

 هاي اجتماعی و مکاتب نیز موظفکه براساس آن، سایر سازمان م1980قانون اساسی  26ي ماده
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انون اساسـی در قـ رو،ازایـنها کمک کنند، ملغی اعلام شـد. بودند تا در تربیت کودکان به خانواده

گیـري نسـبی دولـت باشد کـه خـود ناشـی از کنـارهجدید، مواد حذف شده بیشتر شامل زنان می

، برابـري زن و 38وجود، طبـق مـاده ها و قوانینِ حامی حقوق زنان بود. بااینالله از سیاستنجیب

  ).391: 1386مرد به رسمیت شناخته شد (وزارت عدلیه افغانستان، 

درصـد 40درصد از کارمندان دولـت و 30درصد)، 74بیشتر آموزگاران ( م1990ي تا اوایل دهه

). اگرچـه تحکـیم 189: 1390دار، دادنـد (مقصـودي و غلـهپزشکان افغانستان را زنان تشکیل می

موقعیت اجتماعی و نه سیاسی زنان یکی از دستاوردهاي مهم این دوره بود، اما نوسازي از بالا بـه 

شدت مخـالف بـا ي به تغییر و دگرگونی، بهرغم نیاز جدي جامعهتی علیهاي کمونیسپایینِ دولت

ویژه در مورد زنان مغـایر بـا اعتقـادات دینـی ساختار اجتماعی افغانستان بود؛ زیرا این اصلاحات به

هاي مختلف جامعه شد (طنـین، اي در میان گروههاي گستردهملت افغان بود و منجر به نارضایتی

ي پهلـوي توان با وضعیت زنان ایران در دورهیت زنان افغان در این دوره را می). وضع241: 1384

هـاي دولتـی گـذاريرو که در هـر دو کشـور، سیاسـتویژه ازآناول در ایران اول مقایسه کرد. به

) کـه 176: 1384آفـرین بودنـد (صـادقی، ي موجـود تقابـلتنها ناقض یکدیگر، بلکه با جامعـهنه

  هاي سقوط دولت مبدل شد.در خصوص افغانستان، به یکی از زمینهسرانجام، حداقل 

  م)1992-2001. نوسازي اسلامی دولتی (4

)، نوسازي شـرقی در افغانسـتان متوقـف و بـدیل ش1371/م1992با ظهور دولت مجاهدین (

جدیدي براي آن ارائه گردید. گفتمان اخوانی مجاهدین، ضمن آنکه حضور سیاسی زنـان را کمتـر 

ها بـود، افغانسـتان را وارد جنـگ هاي فمینیستی کمونیستتافت و از مخالفین سابق سیاستبرمی

شـمار داخلی ساخت که نتایج ناگوار اجتماعی براي زنان داشت. نزاع داخلی منجر به مهاجرت بـی

که منازعات حزبـی مـانع تصـویب قـانون تر آنهاي افغان به کشورهاي همسایه شد. مهمخانواده

این دولت گردید. از سوي دیگر، با خـروج نیروهـاي شـوروي از افغانسـتان کـه بـراي  اساسی در

هـاي مـالی سـابق غـرب را در شد، ایـن کشـور حمایـتآمریکا و غرب یک پیروزي محسوب می

  ي فراموشی سپرده شد. ورطه بازسازي داخلی و بعضاً نوسازي از دست داد و به

لاش نخبگان جدید افغـان بـراي بهبـود وضـعیت با سقوط گفتمان نوسازي شرقی، از شدت ت

شـده نامآموزان ثبتدرصد دانش70)، در بین ش1372( م1993دختران و زنان کاسته شد. در سال 

که در منـاطق شـهري در درصد دختر بودند، درصورتی5درصد پسر و تنها 65در مناطق روستایی، 
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رصـــد دختـــر بودنـــد د7درصـــد پســـر و 23شـــده، نامآمـــوزان ثبتدرصـــد دانـــش30بـــین 

Reconstruction and Poverty Reduction,2005:33-34)تدریج، زنان نیز ). به

شدند و در مناطق سنتی بسیاري از زنان فقط در صورت ازپیش از خدمات عمومی محروم میبیش

. در (Ahmed-Ghosh,2003:7)توانستند در اجتماع حضور یابنـد رعایت پوشش کامل، می

شدت در بین فرماندهان جهادي سابق رواج یافت که خود به یکی از علل ري بهتحلیلی، چندهمس

. حتـی در ایـن دوره، )(Cortright & Wall,2012:8هـاي جنسـیتی مبـدل شـد خشونت

). اگرچه زنـان در عصـر 174: 1384هاي دفاع از حقوق زنان از فعالیت بازماندند (صادقی، سازمان

ی و سیاسی محروم شدند، اما به لحاظ مشاغل دولتی، قبل از هاي مدنمجاهدین از حقوق و آزادي

درصـد از معلمـین، 70) تصاحب کنند، در کابـل ش1375( م1996اینکه طالبان قدرت را در سال 

 Hancock دادنـددرصد از پزشکان را تشـکیل مـی40درصد از مستخدمین شهري و تقریباً 50

& Nemat, Orzala,2011:2)(.  

نستان، هیچ نظامی همچون طالبان به نوسازي از بالا بـه پـایین مبـادرت در تاریخ سیاسی افغا

و  )Rashid,2002:5وسـیاق اسـلامی (نورزید. یکی از مسائل اصلی طالبان، نوسازي به سـبک

. طی )Rashid,2002:93هاي اسلام و مدرنیته بود (مردوددانستن هرگونه مصالحه میان آموزه

اي که شریعت جـایگزین قـانون گونهسیر خاصی از اسلام بود؛ بهنوسازي طالبانیسم که مبتنی بر تف

اجتماعیِ سابق زنان سلب شد. تغییـرات انقلـابی ایـن گـروه تنهـا ـ  اساسی گردید، حقوق سیاسی

دینـی  هـاي ضـدها بسیاري از اصلاحات را مرتبط با آموزهپاسخی به نوسازي غربی نبود، بلکه آن

  .شدهاي فرهنگی و ترویج فساد میمایهنابودي دروندانستند که منجر به کمونیسم می

جز در بخـش در این دوره، آموزش دختران در افغانستان متوقف شد و زنـان حـق اشـتغال بـه

آمـوز دانـش 103،000مدرسه را در شهر بـا  63بهیاري نیافتند. طی سه ماه تصرف کابل، طالبان 

نفـر معلـم زن بودنـد،  7،800ز ایـن تعـداد معلم کـه ا 11،200آموز پسر و دانش 148،000دختر، 

دانشـجوي  4،000دانشـجو را کـه از ایـن تعـداد  10،000بستند. دانشگاه کابل را تعطیل و حدود 

 9دختـر،  10از هـر  م1998دختر بودند از تحصیل بازداشتند. طبق گـزارش یونیسـف در دسـامبر 

-. طالبان با محـروم) (Rashid, 2002:108پسر عضو مدرسه نبودند 2پسر،  3دختر و از هر 

 United) ســازي زنــان، تبعــیض جنســیتی (از نــوع غربــی) را در افغانســتان حــاکم ســاختند

Nations High Commissioner for Refugees,2007:53)  .  

قوانینی که منبعث از قانون اساسی جدید (شـریعت) و بیـانگر الزامـات جدیـد امـارت اسـلامی 
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ممنوعیـت فعالیـت خـارج از خانـه مگـر بـه ، برقـع پوشـیدنانـد از: طالبان براي زنان بود، عبارت

، اش هنگام راه رفتن صدا ایجاد کنـدممنوعیت پوشیدن کفشی که پاشنه، همراهی یک مرد محرم

و  دادن بـا مـردان نـامحرمگفـتن و دسـتممنوعیـت سـخن، ممنوعیت مراجعه به پزشـکان مـرد

، عیت استفاده از تاکسی بدون همراهی یک محـرمممنو، هاشدن زنان در بالکننظاهرفروشندگان، 

م، شـدن صـداي زن توسـط نـامحرممنوعیت خندیـدن بـا صـداي بلنـد و شـنیده ممنوعیت کار،

، سواري و موتورسواريممنوعیت دوچرخه، ممنوعیت ورزش، تلویزیون و نوعیت حضور در رادیومم

ممنوعیـت ، شـن و شـاديممنوعیـت اجتمـاع بـراي ج هاي شاد،ممنوعیت پوشیدن لباس با رنگ

گیري بدن و یا دوختن لباس بـراي زنـان توسـط ممنوعیت اندازهها، رودخانهشستن لباس در کنار 

ممنوعیت عکاسـی هاي مختلط، اتوبوسممنوعیت ، هاي عمومیممنوعیت استفاده از حمام، مردان

در منـازل و  هـانهـا و آویخـتن آکتابو  هاممنوعیت چاپ عکس زنان در روزنامهبرداري، فیلمو 

بـه  باغ زنان تغییر ناممنسوب به زنان ( تغییر نام اماکنی، ممنوعیت استفاده از لوازم آرایش، هامغازه

  ).91-93: 1390دار، داران (غلهمغازهممنوعیت فروختن جنس براي زنان توسط )، و اغ بهارانب

  . نوسازي غربی دولتی؛ عصر پساطالبان5

ان وارد نوسازي دولتی جدید یعنی نظـام سیاسـی جمهـوري اسـلامی با سقوط طالبان، افغانست

شد. با این تفاوت که در این نوسازي، صرفاً نه نخبگان سنتی و جدید ایـن کشـور، بلکـه مجـامع 

بین، مسئله حقوق زنـان، جهانی و کشورهاي غربی، حضور داشتند و آن را تسریع بخشیدند. دراین

اي که وضعیت نامناسـب زنـان در گونهسازي قرار گرفت؛ بههاي دولتیکی از خطوط مقدم تلاش

 5المللـی بُـن (حکومت طالبان یکی از توجیهات تجاوز غرب به این کشـور بـود. در اجلـاس بـین

ماهه، شـش محـور ي تأسیس دولـت موقـتِ شـش)، علاوه بر توافقنامهش1380/م2001دسامبر 

قتصاد در بازسازي افغانستان مطرح شـد کـه وپرورش، حقوق بشر، قانون اساسی و اامنیت، آموزش

رو، دولـت ). ازایـن177: 1379 چی،مسئله امنیت و زنان از اهمیت خاصی برخوردار گردید (زعفران

دانسـت، ي حقوق زنان را جز لاینفک ساخت دولت دموکراتیک جدیـد مـیحامد کرزاي که مسئله

  . )Kabeer, & et all,2011:6المللی را به همراه داشت (حمایت کامل جامعه بین

در نوسازي دولتی پساطالبان، اهتمام بسیاري ازلحاظ حقوقی و نهـادي جهـت بهبـود جایگـاه 

شد کـه بـه همـراه کمیتـه  ) تأسیسش1381( م2002 در سال زنان ورزیده شد. وزارت امور زنان

مشـارکت حقوق بشر مستقل افغانستان، پیشرفت وضعیت زنان را در دسـتور کـار خـود قـرار داد. 

دادن، مشارکت در مجلس ملی و آموزش مـدنی تسـهیل سیاسی زنان از طریق گسترش حق رأي
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  . )(Kabeer & et all,2011:6شد 

 22) تصـویب شـد. مـاده م1382( م2003ترین قانون اساسی افغانستان در سـال دموکراتیک

برابري قـانونی زن و  را ممنوع ساخت و "هرگونه تبعیض و امتیاز ویژه بین شهروندان افغانستان"

، دولـت 44). مطـابق مـاده 467: 1386مـرد را بـه رسـمیت شـناخت (وزارت عدلیـه افغانسـتان، 

. "هاي مؤثر براي توازن و تقویت آمـوزش زنـان طراحـی و اجـرا نمایـدطرح"مسئولیت یافت که 

هـداف را تـا ایـن ا ) آغاز گردید تـاش1384( م2005رو، برنامه اقدام ملی براي زنان در سال ازاین

اقـدامات ضـروري بـراي "، دولت را ملزم به اتخاذ 54) محقق سازد. ماده ش1389( م2010سال 

هـاي مغـایر بـا اصـول آسایش روانی و فیزیکی خانواده، کودك و مادر، تربیت کودکان و لغو سنت

ت براي عضوی 72). همچنین در ماده 483: 1386ساخت (وزارت عدلیه افغانستان،  "مذهبی اسلام

شد (مقصـودي و زنان در کابینه نیز هیچ محدودیتی مطرح نشد و فقط شرط تابعیت افغانی لحاظ 

جرگـه، زنـان بـراي کرسـی ولسـی 249از  م2005). در انتخابـات پارلمـانی 196: 1390دار، غله

ــب نخســتین ــا کس ــار، ب ــی،  68ب ــی27کرس ــدگان ولس ــد نماین ــکیل درص ــه را تش ــد جرگ دادن

(Gritzner,2007:90) درصدي زنان افغان، در مقایسه با میزان میـانگین 27. حضور سیاسی

درصد)، یکی از بالـاترین میـزان مشـارکت آنـان در مجـالس ملـی اسـت. 19,6مشارکت جهانی (

میزان بیشتري از مشارکت زنان را نسبت بـه کنگـره آمریکـا تجربـه  جرگهکه نهاد ولسیطوريبه

  . ) (Cortright & Wall,2012:10نمود

 ي موضـوعات بسـیار مهـم نهـادي درمثابـهاز سوي دیگر، برابري جنسیتی و حقوق زنـان به

سـازمانی و درون هـاي درونشده است. ارگـاناستراتژي توسعه ملی افغانستان به رسمیت شناخته

کنند از قبیل کمیسیون دفـع وزارتی که اقدامات برابري جنسیتی را تدارك، هماهنگی و نظارت می

هـاي غیـر دولتـی بـراي ، شوراي همـاهنگی سـازمانه زنان، کارگروه جنسیت و آمارخشونت علی

راسـتایی دهی هـمدر خصوص زنان، گروه مشوره جهانیشدن تعهد افغانستان و معیارهاي اجرایی

هاي دیگـر، فعـال شـدند دهی فنی براي زنان و کودکان و سایر خرده گروهجنسیتی، گروه مشوره

(United Nations High Commissioner for Refugees,2007:43-44).  

  نتیجه

زنـان  خـان تـاکنون، مسـئلهاللهحداقل از زمان امان ،هاي افغانستانهاي دولتیکی از دغدغه

 ،عنوان یکی از طبقات مهم اجتماعی تأثیرگذار بر حیات ایـن کشـور بـوده اسـت. هـدف اینـانبه

 ها از این امـر، در تضـاد یکـدیگر بـود. دردولت اما تفسیر هریک از نوسازي در وضعیت زنان بود؛

سیاسـی ـ  ها، بنابر ایدئولوژي خاص خود، سعی در بازتعریف نقش اجتماعیواقع، هریک از دولت
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توان طالبان را گروه مخالف با پیشرفت زنـان دانسـت؛ زیـرا آنـان رو، حتی نمیاند. ازاینزنان بوده

منزلت زن ارائه ساختند و هدفی جز جلـوگیري از فسـاد  ت اسلامی ازقرائتی جدید و منتسب به سنّ

هاي محدودزاي طالبان براي زنـان، اگرچـه تـوجیهی معنوي آنان نداشتند. سیاست يزنان و ارتقا

تـوان بـه دو علـت دیگـر آن اشـاره داشـت: شناسی تـاریخی، مـیدینی داشت، اما از منظر جامعه

به شیوع فسـادهاي اجتمـاعی  ،هاي کمونیستیشرقی دولت هاي افراطی مدرنیتهنخست، سیاست

شـد. دوم، جنـگ داخلـی مجاهـدین، تـأثیر بسـزایی در تشـدید آوارگـی و  منجر حجابیچون بی

  مهاجرت زنان به کشورهاي همسایه داشت.

هاي نوسازي، تصویب قـانون اساسـی هاي افغانستان براي اجراي طرحیکی از اقدامات دولت

تا از این طریق، ضمن نامشروع ساختن یا انتقاد از عملکـرد  ؛ابق بودساختن قوانین سجدید و ملغی

هاي از بالـا بـه پـایین را فـراهم گذاريحقوقیِ اعمال سیاستـ  نهادي ناموفق دولت سابق، زمینه

وضـوح در قـانون اساسـی مردان نسـبت بـه زنـان، بـهسازند. در این بین، رسالت و رویکرد دولت

 گذاري در حیطهوضع قانون درباره واقع، قوانین اساسی، نقشه راه دولت مصوب آنان نهفته بود. در

هاي اجتماعی دولتی بـراي زنـان را اصلاحات و محدودیت زنان کشور بود. این قانون بود که دامنه

 خصوص طالبان، نه قانون اساسی، بلکه شریعت صادق است. کرد. البته درمشخص می

-دولتی افغانستان نتوانست با سازوکار کاملاً برنامـه هاي نوسازيیک از برنامهمجموع، هیچ در

هـا، ، ویژگی مشترك تمامیِ این برنامهحقیقت پیش رود. درشده و منطبق با ساخت جامعه بهریزي

هـاي برانگیـز دولـتهاي جنجالتی و مذهبی این کشور بوده است. سیاستتوجهی با بافتار سنّبی

خصوص زنان، در کنار تمامی دستاوردهاي آنـان بـراي ایـن قشـر،  ها درخان و کمونیستاللهامان

خانواده و حقوق زن بـر  پیامدهایی چون رواج نظام آموزشی سکولار، برتري قوانین دولتی در زمینه

بـه  اعتمادي جامعـهبی ،نهایی آن قوانین دینی، و حتی کشف حجاب را به همراه داشت که نتیجه

ومرج از طریـق تی و دینی، به افزاش هرجهاي زندگی سنّ. کنارگذاشتن آرایهاصلاحات اجتماعی بود

تفسـیر دینـی منزلـت زن توسـط  شـد. نتیجـه منجـر دولتـی هاي بنیادگرا و ضـدگسترش گروه

کـرده از ویـژه زنـان تحصـیلبـه ،اعتمادي طبقه متوسط روشنفکربنیادگرایان اخوانی و طالبان، بی

ت و نوسازي (به مفهـوم غربـی و گونه و پارادوکسیکال سنّتقابل رابطه چنین بازتعریف نهادي بود.

گیـر زنـان شرقی آن) در افغانستان، هم به لحاظ تاریخی و هم در موقعیت فعلی این کشـور، دامن

خصـوص طـرد یـا  هـاي نظـري درترین چالش زنان افغانستان، ضـعفبزرگ رو،ازاینشده است. 

  ت است. ا واکاوي میزان تطابق آن با سنّغربی و ی گري مدرنیتهلغربا
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