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 داستان سرای افغانزنان ظهور ادبیات داستانی و 

 بخش دوم
 

 
 

 به بزرگداشت از روز جهانی زن

 مقدمۀ مؤلف:

در بخش اول این مبحث به معرفی ادبیات داستانی و نویسندگان پیش قدم درین زمینه، مخصوصاً 

تحریر داستان های کوتاه که در مملکت ما بر عکس قسمت اشعار و نثر نویسی ادبی سابقۀ تقریباً 

پرداختیم و بصورت خاص به سوابق و معرفی زنان داستان سرا آغاز نموده و سوانح یک قرن دارد، 

 مختصر چند شخصیتی از ادبیات داستانی را بیان داشتیم.

به ادامۀ این سلسله، البته طوریکه وعده گردید، بازهم به سراغ زنان داستانسرای افغان، در اثر 

رفته و به صورت مختصر بر سوابق شخصیت های مختلفۀ دیگری به  «حسین محمدی»محترم 

درج می باشد، روشنی می اندازیم. البته « شهرزاد افغانی»فصل در « روایت»ترتیبی که در کتاب 

عجالتاً نمونه هایی از آثار زنان داستان سرای افغان را که در دو کتابی که در مورد تاریخچۀ ادبیات 

 ن، تحریر گردیده، به نسبت طوالت مبحث مثال نمی آوریم: داستانی در افغانستا

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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در شهر کابل زاده شده  از مردمان قندهار است که داستان نویس و نقاش، در اصل ماللی موسی:

 حقوق و پوهنځیسۀ ماللی سپری کرده و سپس از است. آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی را در لی

 .علوم سیاسی پوهنتون کابل لیسانس گرفت

به داستان نویسی روی آورد، بیشتر داستان هایش را در  ۱۳۳۹سال  او از ایام شاگردی لیسۀ ماللی

از کشور خارج شده  ۱۳۵۷ثور  ۷روز نامۀ انیس به چاپ رسانیده است. ظاهراً او بعد از کودتای 

و  مسافرتو بعد از ختم کالج در شق  دگی می نمایدــو سالهای سال است که با فامیل در امریکا زن

داستانی ازو منتشر نشده بود،  چند سالی یک دفتر مسافرتی بوده و سال مسئول ۲۰به مدت  توریزم،

تا اینکه در مهاجرت بازهم جسته و گریخته داستان هایی از نامبرده در صفحات انترنتی به مشاهده 

ه در سال های هشتاد میالدی با الهام از حادثۀ زلزلۀ استک« چهرۀ آشنا»رسید که شناخته ترین آن 

 نشر رسید.ردید، به گاز هموطنان ما  ۴۰۰۰خانمان بر انداز بدخشان که منجر به کشتار 

 

 آقای حسین محمدی نخست اثر –تاریخچۀ ادبیات داستانی زنان افغان 

در زمینۀ مبارزه برای حقوق زن، که دوباره قلم به دست گرفته و سالهاست  «نظام»ماللی موسی 

خودش با ادعای به حقوق بشر و مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوق مدنی افغانستان می نویسد؛ 

 " همکاری قلمی دارد."افغان های کامالً وطن پرستمطبوعات و سایت های 
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 وز هایر «انیس»نستان برای سالها در روزنامۀ افغا خانم موسی در داستان نویسیگرچه که آثار  

پنجشنبه، متصل به نشر میرسید ولی با آغاز جنگ های افغانستان و مشکالتی که بر مملکت و مردم 

 که برای اولین بار بدست آمد« نیم تاج هوس»آن نازل گردید، درین مرحله از او فقط داستان کوتاه 

انیس منتشر و برندۀ جائزۀ اول مطبوعاتی شده است. این داستان از  در روزنامۀ ۱۳۳۹در سال 

 انتخاب گردیده است. « ۱۳۴۲- جنگ پیمانه، کابل»

دنیا غبار خانم داستان نویس، شاعر و نقاش، دختر میر غالم محمد غبار نویسنده و مؤرخ  دنیا غبار:

تعلیمات ابتدایی، متوسطه و شمسی در کابل چشم به جهان گشود.  ۱۳۲۱نامی افغانستان در سال 

عالی را در لیسۀ ماللی به پایان رسانید و در پوهنتون کابل طب خوانده و در پهلوی طبابت به داستان 

نویسی پرداخت. از او نیز داستان های معدودی در دست است و از دهۀ پنجاه به بعد دیگر داستانی 

ا زندگی میکند و آخرین اثرش مجموعۀ از او منتشر نشده است. سال های سال است که در امریک

اثر  «۱۳۴۲ –جنگ پیمانه کابل »از کتاب« گذشتۀ من»شعری به زبان انگلیسی است. داستان 

 موسی همت، انتخاب شده است. 

کامله حبیب نیز جزء نخستین زنان افغان است که به داستان نویسی روی آورد. او  کامله حبیب:

چشم به جهان گشود و تحصیالتش را تا سطح متوسطه گذرانید؛ از همان دوران  ۱۳۲۴در سال 

 مزار شریف به چاپ رسیده است.« بیدار»تحصیل داستان می نوشت و نخستین آثارش در روزنامۀ 

آغاز کرد و در نشریات  ۱۳۴۸موزگاری هم کارش را با مطبوعات در سال کامله حبیب در کنار آ

 کار میکرد. کامله« سباوون»و سپس، در مجلۀ « حقیقت انقالب ثور»مختلفی از جمله، در روزنامۀ 

یات در تاریخ ادب« وفا»داستان های اندکی نوشت و دیگر هم داستان ننوشت و نامش با داستان کوتاه 

شود، چون از اولین زنانی بوده که به داستان نویسی روی آورد. او در حال حاضر افغانستان یاد می

 انتخاب شده است.« سیماها و آوا ها»از کتاب « وفا»در آسترالیا زندگی می کند. 

شمسی در فاریاب چشم به جهان کشوده، دوران کودکی  ۱۳۳۴مریم محبوب در سال  مریم محبوب:

هرات آغاز کرد. « ملکه جالل» ابتدایی الفبا را در مکتب خانۀ  را در شهر میمنه سپری و آموزش

به خاطر کوچ نمودن خانواده از هرات به کابل، وی وارد مکتب متوسطۀ سوریا و سپس از  لیسۀ 

عایشۀ درانی  فارغ شده و همکاری اش را با مطبوعات آغاز کرد. بعد از دو سال کار مطبوعاتی 

، برای تحصیالت عالی عازم تهران گردید. وی در رشتۀ «ژوندون»و مجلۀ « انیس»در روزنامۀ 

شمسی  ۱۳۵۸زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران مشغول گردید. بعد از پایان تحصیل در سال 
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شمسی  ۱۳۶۰دوباره به وطن بازگشت، اما نتوانست بیش از دو سال در وطن دوام بیاورد و در سال 

را در پاکستان و هند زندگی کرد و نوشته های گوناگونش در  مجبور به ترک کشور شد و مدتی

 زمینه های مختلف در نشرات مقاومت بیرون مرزی چاپ شده است. 

عی، همسرش زلمی بابا کوهی، مسئولیت دو هفته نامۀ اجتما ششمسی به کوش ۱۳۷۵در سال 

غول به کار است. ین سمت مشرا بر عهده گرفت که تا هنوز هم در هم« زرنگار»فرهنگی و خبری 

« ۱۳۶۱ –پشاور » ه است: درخت ها کارتوس گل می کنند دعۀ داستان منتشر شوهار مجماز او چ

 «. ۱۳۸۲ –کانادا » و خانم جورج « ۱۳۷۸ –کانادا »، گم «۱۳۶۹ –کابل »خانۀ دلگیر 

عرفی کتاب روایت و مه ش، یعنی نشر  ۱۳۸۸ بعد از ناگفته نماند که آقای حسین محمدی در سالهای

زنان داستان نویس افغان با تاریخچۀ ادبیات داستانی زنان، تیلفونی به اینجانب ابراز داشت که 

که حیات و فعالیت های ادبی بیشتر زنان داستان نویس  نمایدمیخواهد کتاب دیگری را در آینده تنظیم 

وهنتون ازگشت و در پافغان را درین عصر به تصویر بکشد. بعد از مدتی وی از ایران به افغانستان ب

 شهر مزار شریف به تدریس پرداخت و کتاب هایی هم تحریر و نشر نمود.

 
 

 

آقای حسین محمدی دوباره عازم ایران گردیده و در خانۀ ابیات افغانستان چند سال قبل شنیدم که 

قیم م. این تشکیل در حقیقت مرکز کلتوری افغانهای ه استمانند سابق فعالیت خویش را آغاز نمود

ایران بوده و تعداد زیادی از نویسندگان و اهل فرهنگ و ادبیات افغانی، بیشتر به لسان دری اعضای 

ه ش اثر  ۱۳۷۹جوزای  ۱۳د. آقای محمدی قرار وعده بعد از سالهایی یعنی در نآنرا تشکیل میده

 داستان زنان»ارزشمند دیگری در احوال زنان نویسنده و خصوصاً داستان نویسان زن افغان به نام 

ا بسال ر پیشکش نمود که مورد استقبال خوانندگان و اهل فرهنگ قرار گرفت. این کتاب «افغانستان

اول بار به نشر رسانید. قسمتی را از صفحۀ معرفی اثر مذکور « مطبعۀ تاک»در کابل  ه ش ۱۳۹۷

 در مطبوعات تقدیم میدارم:
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 داستانسرای افغاناثر دوم آقای حسین محدی در معرفی زنان 

 

 با کتاب داستان زنان افغانستان آشنا شوید

 ۱۳به تاریخ   اول بار در کابل حسین محمدی کتاب داستان زنان افغانستان با مقدمه و انتخاب محمد 

در نمایشگاه کتاب تهران  این اثر .منتشر شده است «انتشارات تاک»توسط مطبعۀ  ۱۳۹۷جوزای 

 .عرضه شده است و خوانندگان ایرانی از آن استقبال کردند

افغانستان نوشته است و  نویسی معاصر جریان داستان ۀاین کتاب فصلی دربار مقدمۀمحمدی در 

معاصر  ۀ(، نخستین داستان وار۱۲۹۸« جهاد اکبر»سال از چاپ  صدبیش از )چنین آورده است: 

اند  گذرد و در این سال ها نویسندگان زیادی نوشته افغانستان، نوشته مولوی محمد حسین پنجابی می

توان گفت در این روند، بانوان  تا داستان در افغانستان تثبیت شود و امروز به ما برسد، اما می

 د.ان نویس سهمی اندک داشته داستان

وارد ه ش. که در اواخر دهه بیست  خانمی نخستین( ۱۳۰۳) «ماگه رحمانی»محمدی در ادامه به 

و دیگران  «مریم عثمان» ،«ابوبکر حبیب رقیه» ازو بعد میپردازد مطبوعات و سیاست شد  ۀعرص

نو  یجریان هجری شمسینود  ۀهای دهو در سال....»نویسد: او در پایان این مقدمه می .کند یاد می

نویسان زن  مهاجر در ایران به راه افتاده است، نه تنها در بین داستانکه در بین دختران و زنان 

بخش ظهور نویسندگان نوگرایی است که  نویسی افغانستان نوید افغانستان، بلکه در کل داستان

هایی مانند  نویسنده تلنگری بزند. کند، حرکت می ر آهستهسیانویسی ما که ب توانند به داستان می

https://golvani.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B6-%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B9-%DB%B2%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-2-compressor.jpg
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، فاطمه خالقی، معصومه جعفری، معصومه امیری، سمیه کابلی، زهرا زمانی، لیال جعفری حبیبه

اند،  های آغازین دهه نود شروع به نوشتن کرده خالقی، سمیرا بیانی و نرگس زمانی نیز که در سال

 .دانهای زیادی منتشر نکرده هشتاد هستند، اما هنوز داستان ۀدهنده راه بانوان نویسنده ده ادامه
 

 

 اقای حسین محمدی نویسندۀ افغان در ایران
 

نویسان زن افغان متولد ایران است. آنهایی که در  حضور داستانهمچنان نکته جالب در این کتاب 

بسیار هایشان به افغانستان  کنند اما در داستان اند و همچنان در ایران زندگی میایران بزرگ شده

 حال های ایران و با قلمی شیوا در کرده در بهترین دانشگاه بانوانی تحصیل می پردازند.....

 یت هستند.گویی و روا قصه

 :نویس افغانستان زنان داستان

داستان زنان » شان در کتابۀ قص ۀنامه و نمون که زندگی نویس افغانستان اسامی زنان داستان

 :آمده است به این شرح است «افغانستان

، دنیا غبار، کامله حبیب، سپوژمی زریاب، مریم نظام ماللی موسی رقیه حبیب، ماگه رحمانی،

 محبوب، تورپیکی قیوم، فوزیه رهگذر برالس، پروین پژواک، فروغ کریمی، معصومه کوثری،

سکینه محمدی، منیژه  حمیرا رأفت، لیال رازقی، معصومه حسینی، صدیقه کاظمی، آمنه محمدی،

ول سید حیدری، شیما قاضی زاده، تینا محمد حسینی، فاطمه موسوی، باختری، حمیرا قادری، بت

 وسیمه بادغیسی، ریحانه بیانی، خالده خرسند، معصومه ابراهیمی، نیالب موج سالم، عالیه عطایی،

حکیمه اخالقی، معصومه امیری، سمیه کابلی،  فاطمه خالقی، معصومه جعفری،  حبیبه جعفری،

 . خالقی، سمیرا بیانی و نرگس زمانیزهرا نوری، زهرا زمانی،لیال

 

 پایان بخش دوم
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 سوابق وفعالیت فرهنگیبه ارتباط 

بعد از تشخیص آقای قیس کبیر مدیر مسئول سایت افغان جرمن، در زمینۀ فراگیری نویسندگی این 

هیچمدان از وبسایت مذکور، از قضاء دوستان فرهنگی با لطف تبصره هایی درمورد تشخیص وی 

الیلی جهت رد نظر ، سطوری ابراز داشتند که سپاس گزارم. این یکی از برادر محترم و ارائۀ د

فرزند مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیۀ مبتکر و الیق افغانستان که  «بهاول ملک»آقای 

بیگناه سالهای متمادی را در سیه چال و زندان های گوناگون با تهمت ناحق صدراعظم مقتدر و خود 

رای سپری نمود، ذریعۀ امیل از آلمان ارسال گردیده است که نهایت قابل قدر است. ایشان که یقین 

را روا داشته اند و گرچه مراتب شکران انترنتی افغانی را مطالعه می نمایند، چنین لطفی  مطبوعات

 خویش را قبالً برای شان تقدیم داشته ام، بازهم احساس برادرانه و هموطنی شان را سپاس گزارم: 

 

Bahaol.Malek@gmx.de 
 

Wed, Dec 
14, 1:16 

PM (7 days 
ago) 

 
 
 

 

 مالل موسی نظام،خواهر گرانقدر 
 

بیست و چهار سال قبل من در ین ویرانه منزل در جستجوی گمگشته ها,این شمارهٔ دوستان انیس 

 .را پیدا نمودم که از گزند روزگار در امان مانده بود

ده ـس را به عهــدانشمند فرهیخته ابراهیم عباسی سمت مدیریت موسسه نشراتی انی ۱۳۳۹در سال 

تاد ــت و نوشته های بزرگوارنی همــچون داکتر سهــیل، شهید میــوندوال، اسداشت. در میان مقاال

سلجوقی، الفت، جویشیری، بینوا، صدقی، آئینه، مژده، همنوا و ر شتین داستانی به خامهٔ شما اقبال 

 .چاپ یافته است

 .لطفأ آدرس پوستی تانرا برایم بنویسید تا این اثر گهر بار را خدمت تان ارسال نمایم

 

 با عرض ارادت
 

 بهاؤل ملک
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