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 قفس زندانی برای آزاده گان
 

و ... در « ی یقفس طال »ها و نامهایییانسان در روند تاریخ با همه زیباهای قفس از ساخته  

 گ ونبال قش ها با پر وهای خوش الحان بوده است. پرندهزندان دلتنگ برای بلبالن و قناریحقیقت 

با  نمایند ودیوار در تالش آزادی پرواز می ازین دیوار به آن .زنندپای می رنگین در بین قفس دست و

   .رسانند، ناله  و درد دل را به گوش انسان اشرف المخلوقات میصدای بلند فریاد آزادی خواهی

 تر شههک نپنههها  خههواهک  ههه هرچنههد مههی  نالههه را
 
 

 گویههد  ههه مههن تنههگ آمههد  فریههاد  ههن   سههینه مههی
 

 

 

گاهی برد و های آنها لذت میساخته است از نالهالحان را اسیر های خوش و اما انسان  ه پرنده

 ی بریها امید رهابال زدنها  و تپش سازد تا با همه پر و، مستحکمتر میدروازه  وچک قفس را با قفلی

 ، داشتن وبیکاری ،  ار وشادی ،  ه  وله بار زندگی با غک وبلبالن و قناریها میسر نگردد. آد  انسان

های برای تسکین پریشانی ؛گرداندته وزله رهنمون چهاردیواری  لبه اش میروز او را خس آخر، نداشتن

دهد و زخک گوش فرا می بلبالن نظاره و نو به پرزدن و چهچه  شیدنشیند روزگار  نار قفس می

 نماید . ، فریاد و پرپر زدن بلبالن در بین قفس مرحک میگی را با نالهماند خستگی و

 ه دست انسان را نقد گونه چه زیبا، قفس بلبالن ساخته شدده تواناشاعر و نویسن ویکتور هوگو

 .نمایدتمثیل می

  نندآزاد را در قفس زندانی می به چه حق مرغان

 هاها و چشمهاین نغمه گران آسمان را از بیشه به چه حق

 سازیدوسپیده د  و ابر و باد دور می

 دزدید و سرمایه زندگی را ازین زندگانی می

 ر راستی گمان داری  ه خداوند برای آن ای بش

 بدین موجودات ظریف بال و پر داده است

 بالش  را بچینی؟  ه تو پر و

 توانی زیست؟خوشبخت نمی ی،مگر بی این ستمگر

 آخر این بی گناهان چه  رده اند

  ه باید عمر خویش را در زندان تو بگذرانند ؟   

 .گناه با سرنوشت ما در آمیخته نباشدمعلو   ه سرنوشت این زندانیان بیاز  جا 
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   ند و ظالمانه در دا  اسارت از  جا معلو   ه آه پرنده ای  ه دست ستک ما او را از آشیان جدا می

 افکند به صورت فرمانروایان سفاک و ستمگر به سوی ما باز نگردد؟می

این جنایاتی  ه ما با لب پر شود واز داند  ه از رفتار ما درین جهان چه نتیجه حاصل میاو  ه می

 .خیزددهیک در چهار راه اسرار چه برمیخنده انجا  می

نتها آفریده شده اند در پشت ادین را  ه برای پرواز در فضای بیوقتی  ه این سبکباالن آسمان الجور

چ فکر افکنید هیی نیلگون آسمان را به بند ستک میدریا  ند وقتی شنا گرانهای قفس زندانی میمیله

 های قفس بگذرد و به شما برسد؟خونین آنها از میله  نید  ه ممکن است روزی نوکمی

 . نگردنالد خداوند بدو می نید هرجا  ه اسیری از دست جور و ستک میراستی هیچ فکر می

  . های پهناور را به دست این زندانیان اسیر بدهدبرای خدا  لیه  شتزار

ویخته اند باشید آوها را آزاد  نید مراقب قفس هایی  ه برای زینت به دیوارها بلبالن را آزاد  نید پرست

های های باریک وزرین قفس است  ه میلهاز همین سیک  ،ی جهان دو  فه داردیزیرا ترازوی نامر

 .شودهای موحش ساخته میید و از همین قفس هاست  ه باستیلآهنین و سیاه زندان پدید میآ

 . بی آزار آسمان و چمن و رودخانه و دریا را احترا  گذاریدآزادی رهگذاران 

 . گناهان را مگیرید تا سرنوشت دادگستر نیز آزادی شما را نگیردآزادی این بی

 . نالیک برای آنست  ه خود ستمگریکیاگر ما از جور ستمگاران م

این شاهد خاموش ظلک  پس به چه حق این زندانی را اسیر ؟سان آیا راستی میخواهی آزاد باشیای ان

لختی   نند (برمن ستک می ) ؟ ای ستمگر چرا فریاد میزنیخانه نگاه داشته ای وستک خویش را در

 .ر  ه در آستان خانه ات آویخته ایی او بر تو افتاده نظر  ن بدین قفس بنگ بدین اسیر بینوا  ه سایه

گناه پشت آنها به نغمه سرایی مشغول های  ه ا نون پرنده ای بی میلهاما نمی دانی  ه در پس آن 

 شود. است پایه های زندان  ار گذاشته می

 

 گ قفس در شعر زناننهوای دلت
 

چه پر زیور صادقه گرفته آن در شعر زیبای از  هوای تنگ قفس و نوای آزادی از فضای دلتنگ و

شهر ری شمسی در هج 3131صادقه در سال زیور محتوی بیان گردیده است. ناگفته نباید گذاشت  ه 

هجری شمسی در شهر  3131قوس  82آواره گی به تاریخ  هرات دیده به جهان گشود و در مهاجرت و

فرین سپرد و در همانجا دفن گردید. در آنجا بر لوح مزارش زیور جان به جان آ ،ایران شور مشهد 

 . جعفری ثبت شده است
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 س چههه جههای خوشههی اسههت   مگههو  ههه خانههه تنههگ قفهه    
 

 

 خوشهههی اسهههت  ههههوای  عجهههب  یهههرون آیز آشهههیانه ب
 

 

 نمیدانسهههت  مگهههر   را  قفهههس  سهههاخت   آنکهههه  ههههر 
 

  هههه سهههوز وسهههاز دل تنهههگ را صهههدای خوشهههی اسهههت    
 

 همهههدوش  الهههک  بههها    و    گرفتهههار   گشهههته     بهههدرد 
 

 غههک  ههه نیسههت طبیبههی چمههن درای خوشههی اسههت     چههه
 

 وغهههک اسهههت  درد    هجهههو  از  مههها  خوانهههدن    ترانهههه
 

 اسهههت خوشهههی   یاو ظفهههر نهههد  اخته ایهههکبهههه صهههبر سههه
 

 انهههد  گرفتهههار   عهههالمی  مههها    چهههو   محهههی     دریهههن
 

 اسهههت  خوشههی    جفهههای    نههد مههی   جفههها  زمانههه   اگههر 
 

 بپههههر   قفهههس   روزن    ازیههههن   هههه     دمههههی  خوشههها  
 

 جهههای خوشهههی اسهههت   ههه  بههه سهههوی گلشهههن آزادگهههی   
 

 نههههههاالن   دل    از    شهههههوریده     مرغهههههک    نهههههوای  
 

 نههوای خوشههی اسههت   ه هههر  جهها  ههه طنههین افکنههد     بهه
 

 ماسهههت پهههر   بهههی   مهههر  واز آ  قفهههس ههههر    طنهههین

 اگهههر چهههه صهههادقه ا نهههون سهههخن سهههرای خوشهههی اسهههت
 

 

 صالحه عطا صمیک قفس و هوای قفس را برای مرغان خوش الحان درین سروده چه زیبا تمثیل 

 نماید.می

 دیههههههده بههههههودی طههههههااران را در قفسههههههها بارههههههها  
 

 انههههههدوه  آنههههههان  از  گزنههههههد  خارههههههها  غافههههههل  از
 

 خارهههههای  پنجههههه  صههههیاد   ههههاوردش  بههههه  بنههههد     
 

 نوحهههههه خهههههوانی  هههههرده عمهههههری درغهههههک گلزارهههههها
 

 بهههها خبهههههر آنگهههههه شهههههوی  از بنهههههد و از  معنهههههای او 
 

  ههههز پههههی چشههههمک نمههههایی بههههر جهههههان دیههههدارها   
 

 وای ازیهههن زنهههدان و مسهههکن وای ازیهههن  جهههال و قفهههس   
  

 فتارههههههاسههههها ن  سلهههههت  سهههههرایی  در  دلهههههت  گ   
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 گر نهههی آهنهههگ رفهههتن سهههوی  شههها  و بهههر  و گهههل    
  

 روبههههرو بهههها صههههد سههههخن بهههها عههههالمی هشههههدارها     
 

 گرچهههه هسهههت ایهههن سهههنت و فرهنهههگ دیهههرین و  ههههن  
 

  نههههههد صههههههیاد  دوران بهههههههر آن اصههههههرارها مههههههی
 

 
 

 ند و چنین به آرزوی ی احساس مییمینا نعیک در شهر دیتون ایالت اوهایو امریکا خود را در قفس طال

 . شدز فریاد میپروا
 

 دلهههک خواههههد  هههه بهههال و پهههر بگیهههر     
 

 چقهههههدر اینجههههها  بسهههههوز  در بگیهههههر  
 

 ییهههههههاسهههههههیر  در قفسههههههههای  طال
 

 پههههر  و  بههههالک  شکسههههته  یهههها الهههههی   
 

 بههههه مثههههل مرغههههک بیچههههاره هسههههتک  
 

 وطهههههن گهههههک  هههههرده ا  آواره هسهههههتک
 

 رو  درعهههههالک  رویههههها بهههههه افهههههالک   
 

  ههههنک عرنههههک چنههههین باعههههالک پههههاک 
 

 بهههههالک  ببخشههههها  خداونهههههدا    پهههههر  و
 

 بههههه خههههاک سههههرزمینک  دفههههن  بنمهههها 
 

 پیهههههروز« مینههههها»رسهههههد از راه اگهههههر 
 

 روز سهههجده بهههه درگاههههت شهههب و   نهههد
 

 

ی از یرا در رها« آزادی»شعر امان اهلل خان  امیر بیان زبیده مستوره افغان از شاعران عهد شاعر شیوا

 .زیبا سروده است چنگال قفس چه پرمحتوی و

 

 آزادی

 خن خههههوش صههههدابلبههههل شههههیرین سهههه
 

 از قضههههها  بهههههه دا   گشهههههت گرفتهههههار
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 بنهههد چهههون تهههن خهههود یافهههت گرفتهههار  
 

 دیههههههد روان زار و دلههههههش مسههههههتمند 
 

 گشههههود و قفسههههی تنههههگ دیههههد چشههههک
 

 دیههههد لنههههگ پههههای توانههههایی خههههود  
 

 زنههههدگی گفههههت تفههههو بههههاد بههههه ایههههن
 

 ی بنهههههدگی نیسهههههت مهههههرا حوصهههههله 
 

 دهنههههدگرچههههه مههههرا نههههازونعک مههههی   
 

 دهنههههدمههههی پههههی هههههک  دانههههه و آبههههک
 

 تهههوان لیهههک چهههه حاصهههل  هههه نباشهههد  
 

 دل نههههههاتوان خسههههههته مههههههن بهههههههر
 

 روح شههههادتهههها  ههههه بههههه آزادی و بهههها  
 

 بههههه هههههر بامههههداد  در چمههههن و بهههها   
 

 دور، از ایهههههن  لبهههههه رنههههه  و محهههههن 
 

 وطههههههن آسههههههوده نمههههههایک خههههههاطر
 

 ضهههای چمنسهههتان خهههوش اسهههت   فسیرو
 

 دلکهههش بسهههتان خهههوش اسهههت  ءمنظهههره
 

 مبههههاد بههههه گلسههههتان  گزنههههدی هههههیچ
 

 جانههههب بسههههتان مبههههاد طرفههههه نههههرر 
 

 بهههرآزاد نیسهههت  هر هههه بهههه ههههر بهههو  و  
 

 نیسهههت شهههاد او بهههی همهههه شهههک خهههاطر
 

 نعمههههت آزادی عجههههب نعمههههت اسههههت  
 

 اسهههههت عهههههزت و اجهههههالل ز حریهههههت 
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 شهههههاد زی گفتههههه ی مسهههههتوره شهههههنو 
 

 زاد زیآمهههههههی  نهههههههی  ار زنهههههههدگی
 

 

 هاقفس در لغت نامه
 

دیده است بطور مثال معنی قفس را از گر ها و اشعار شعرا در روند تاریخ تعریفقفس در لغت نامه

 آوریک.مه دهخدا با چند مثال از شعرا میلغت نا

هن و امثال آن ، و آن جایی باشد شبکه دار  ه از چوب و برن  و آق َ ف َ [ )اِ( معروف است ] . قفس» 

(. معرب آن قفص باشد به صاد بی نقطه. )برهان، و وحشی را در آن  نند بافند و جانوران پرنده

  :  وفجان
 

 

 شههکل تنههوره چهههون قفههس ، طهههاوس و زاغههش همهههنفس    
 

 چهههون سروه افهههالک بهههس مهههریخ و  یهههوان بهههین در او     
 

                                                                                           خاقانی                                                                                            

  ننههههههد و در او قفههههههس آهنههههههین 
 

 مهههههر  یهههههاقوت پیکهههههر اندازنهههههد   
 

 خاقانی                                                                  
 

 ایههن خهها ی قفههس محبههوس توسههت    مههر  جههان مههن در  
 

 برشهههکن بنهههدش  تهههو   و ههههک  برگشههها بهههالش تهههو  ههههک 
 

 

 خاقانی                                                                                          

 تانشناسههههههی تولطیههههههف از ثیههههههف 
 

 آهنههههین  قفههههس انههههدر   مانههههده ای
 

                

 ناصر خسرو                                                         
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 چهه بههه زیههرو ازبههر و پههیش و پههس و بههه راسههت بههه   
 

 نگههههاه  ههههن  ههههه تههههو انههههدر میانههههه قفسههههی    
       

 ناصر خسرو                                                                  

 پههیش دنیهها نکشههک دسههت همههی تهها او     
 

 بهههه زنهههدان  در قفهههس خهههویش  نکنهههد
 

 

 ناصر خسرو                                                                  

  )طوطیی را با زاغی در یک قفس  رده بودند. )گلستان

  : قفس گویند ؛ دو یا چند جانور را  ه در یک قفس باشند هکهمقفس

 

  نفسهههش نهههه عجهههب گرفهههرورود 
 

 قفسههش هههک غههراب  عنههدلیبی 
 

 

 

 گلستان، سعدی

  : آزموده و مجرب ؛  نایه از  ارقفس دیده

  نهها  « فرغههار » یکههی شههیردل بههود  
 

  ز دا  تیهههز جسهههته قفهههس دیهههده و
 

 فردوسی                                                              

 :(. )آنندراج ؛  نایه از فلکقفس سیمابی 

  مهههنک آن مهههر   هههه دربیضهههه نهههدار  آرا   
 

 سهههیمابی قفهههس    در   شهههد   بیقهههراری
 

 

 

  :امثال ج(سالک یزدی )از آنندرا

  : ؛  نایه از  ار بیهوده  ردن است ردن را در قفس ، باددر قفس دمیدن
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 نگفتهههه سهههت  هههس مگهههوی آنچهههه هرگهههز
 

 سبههههه مههههردی مکههههن بههههاد را در قفهههه   
 

 
 

 قفس اسارت ، بنده گی  و...

. حکایت قفس آهنین نیز خمیرمایه شُگَر این نوشتار نیست. به ی بلبالن نیستی.... صحبت از قفس طال

«  از مر  انسانیت است »صحبت «    نیستصحبت از خشکیدن یک بر »گفته فریدون مشیری 

از قفس ده تر  شن ،بندگی آن همنوا با ظلک وستک صحبت از قفس بزرگتر  ه در حقیقت اسارت و

سهنی  باشند  ه این قفس عینی ودما  همه انسانها بد نخورد هدف آنهای می. حاال به باشدی مییطال

اولین انسانها  ت آد  برای آد  آباد نموده است. ازطول تاریخ بشریت در حقیق را به عناوین مختلف در

هابیل با دشمن  قابیل و های دیگر به ارث رسیده است. این فرزندان آد  هر یک این میراث به نسل

تخک  فاصله گرفتند و « محبت »انس و الفت و از دوست ستر  خود  « خود خواهی »    بزر  

  شد.ل برادر خود هابیل را میخونریزی را  اشتند. فرزندان آد  )ع( قابی

از همان روزی  ه ، از همان روزی  ه دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل» 

 « گرچه آد  زنده بود، آدمیت مرد ،فرزندان آد  زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید

دفتر زندگی آد  گان دیگری فرزندان حضرت یعقوب چه درس نا میمون را ثبت  باز پیغمبر زاده ... و

 های دیگری با جبر و ا راه دیوار قفس دیگری را آباد نمودند.نمودند و آدم

شالق و خون دیوار چین از همان روزی  ه با ، ز همان روزی  ه یوسف را برادرها به چاه انداختندا»  

 .« آدمیت مرده بود ،را ساختند

ند و از نمایها را باز مینین وحشت خانهفرزندان آد  هستند  ه در هر زمانی چ بخشی از این     

بیاید به  ر  دختر بودن زنده به گور  ردند.. آن زمان  ه  ودگان را به جگیرندهدایات حق فاصله می

 3111تا  3111یا سالهای  وجنگ اول جهانی  عیسوی3132تا  3131تر سالهای  دوران نزدیک

 »توس  «   آد  »انید درین دو جنک چند دبرای یک لحظه فکر  نید میعیسوی جنگ دو  جهانی 

 .شیطانی  شته شده است به اشکال وحشیانه و«  آد 
 

 نمهههی دارد روا  بهههه حیهههوانی   ههههیچ حیهههوانی 
 

  ننههدآنچههه ایههن نامردمههان بهها جههان انسههان مههی   
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 34تا  04و در جنگ دو  جهانی بین   شته و زحمی ملیون 14تا  13در جنگ اول جهانی بین 

و  زبانها قتفو ،ی مناطقیجدا، امروز بنا  دین، نژاد شدند.و زخمی طفل  شته  رد وم ملیون زن و

انسان را نه تنها در قفس ساخته شده  ،انسان 83سوزانند و در قرن می  شند ویکدیگر را می مذاهب

 .برد ند و از آن لذت میه گور میببلکه زنده ؛ نمایدزندانی می ،خود

-. میشوددهد و همنوا میی با دوستش به دشمنش دست یگانگی مییواانسان بجای تمایل و همن  

ها در  ه تما  بدیها وزشتی « خودخواهی »دشمن بزر  انسان  ؟دشمن انسان چیست دانید دوست و

 .زیر سایه آن خانه گرفته است

 آنکهههس  هههه بهههد  گفهههت بهههدی سهههیرت اوسهههت
 

 آنکههس  ههه مههرا نیکههو سههتود خههود نیکوسههت      
 

 مههههههش پیداسههههههتحههههههال مههههههتکلک از  ال
 

 از  هههوزه همهههان بیهههرون تهههر اود  هههه دروسهههت  
 

 

 .. موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی چه زیبا سروده استدوست بزر  انسان محبت است ...و
 

 از محبهههههههت تلخهههههههها شهههههههیرین شهههههههود
 

 وز محبهههههههت مسهههههههها زریهههههههن شهههههههود  
 

 از محبهههههههت داردهههههههها صهههههههافی شهههههههود 
 

 وز محبهههههههت داردهههههههها شهههههههافی شهههههههود 
 

 شهههههوداز محبهههههت خارهههههها گهههههل مهههههی    
 

 وز محبههههت سههههر ه ههههها مههههل مههههی شههههود  
 

 شهههههههوداز محبهههههههت دار تختهههههههی مهههههههی
 

 شهههههوداز محبهههههت سهههههجن گلشهههههن مهههههی 
 

 شههههودبههههی محبههههت رونههههه گلخههههن مههههی  
 

 شههههههوداز محبههههههت نههههههار نههههههوری مههههههی
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 شهههههودوز محبهههههت دیهههههو حهههههوری مهههههی  
 

 شهههههوداز محبهههههت سهههههنگ روغهههههن مهههههی  
 

 شهههههودبهههههی محبهههههت مهههههو  آههههههن مهههههی
 

 شهههههوداز محبهههههت حهههههزن شهههههادی مهههههی  
 

 شهههههوددی مهههههیوز محبهههههت غهههههول هههههها 
 

 شهههههوداز محبهههههت نهههههیش نوشهههههی مهههههی  
 

 شهههههودوز محبهههههت شهههههیر موشهههههی مهههههی  
 

 شهههههوداز محبهههههت ساهههههقک صهههههحت مهههههی  
 

 شهههههودوز محبهههههت قههههههر رحمهههههت مهههههی  
 

 شهههههوداز محبهههههت مهههههرده، زنهههههده مهههههی   
 

 شههههههودوز محبههههههت شههههههاه بنههههههده مههههههی
 

 ایههههن محبههههت هههههک نیتجههههه دانههههش اسههههت 
 

  ههههی گزافههههه بههههر چنههههین تختههههی نشسههههت 
 

 

- ه برای بلبالن و یا انسان برای انسان می باشد از قفسیبشریت میهای  ه دامنگر زشتی ها وبدی

پلیدی دیگر زاده خود خواهی  یا صدها زشتی و ده ها و سوختن و ،  شتن وسازد از ظلک، ستک، تجاوز

تیغ اسلحه  یا  نعف و مر  انسانیت است. چه انسانهای  ه با دوری از محبت و نفرت و ،و در سات

 شود.حقایق  ه با مکر و حیله باطل ثابت می ها وییگردند و چه نیکوور میمخوف و تیغ زبان تر

دست  های خود را ازگی همه آزادی برده زن در زنجیر غالمی و خوب مرد و چه انسانهای نیک و      

حتی رنگ و پوست در اسارت قفسی  ه  ، منطقوی وبا شالق تعصب و تنگ نظری نژادی، دینی دادند و

عمر گرانمایه را  ها را حتی در رویا هک تجربه نکردند وته شده بود همه لذایذ و خوشبختیخبرایشان سا

 ه چرا  انسانیت  البد خود سپری نمودند و چه موجوداتی  ظلک همنوع ، خشک ودر تنگنای بندگی

؛ ه سنگین نشستندگرده دیگران مثل  وف المخلوقاتی منور نساخته بود برشان را به زیور اشر

.  رازق فانی ودند. چه پرده ها  ه حقایق را دردامان خود پنهان نموده استرانی نمذی وخوشگیواحکمر

 سراید : می
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 خهههدا  گهههر  پهههرده   بهههردارد  ز  روی    هههار   آدمهههها   
 

 خهههورد بهههرهک چهههه بازیهههها شهههود رسهههوا چهههه شهههادیها
 

 بربههههادی ز گریههههد یکههههی یکههههی  خنههههدد  ز آبههههادی،
 

  نهههد غوغههها دل کهههی ازجهههان  نهههد شهههادی، ی یکهههی از
 

  ههاسب شههود هاچههه صههادق  صههادق شههود هههاچههه  اسب
 

 ها شهههود عابهههدچهههه فاسهههقها شهههود فاسهههق چهههه عابهههد
 

 شههیرین شههود هههارنگههین چههه تلخی  شههود هاچههه زشههتی 
 

 علیههها هههها شهههودچهههه سهههفلی چهههه باالهههها رود پهههااین
 

 نمیهههدارد بهههرعجهههب صهههبری خهههدا دارد  هههه پهههرده   
 

 نهههامحتسهههب می جیهههب ز افتهههد وگرنهههه بهههر زمهههین  
 

 بهههرد گریهههه خهههوابک  ی میهههانتنههههاا هههن   در شهههبی
 

 رؤیهههها عههههالک در ولههههی بههههز  قدسههههیان رفههههتک بههههه
 

 چهههو بهههز  اختهههران روشهههن دیهههد  درخشهههان محفلهههی
 

 بهههاال محمهههد همچهههو خورشهههیدی نشسهههته انهههدر آن   
 

 او بههههها خهههههدا شهههههیر علهههههی او، انبیههههها بههههها روان
 

 واال همهههههه و پهههههاک تمههههها  اولیههههها بههههها او همهههههه
 

 تپیههد  چههون تههن بسههمل   فههل زخههود رفههتک در آن مح 
 

 واویههههههال دل زد  فریههههههاد و  شههههههید  نالههههههه ای از
 

  ههه ای فخررسههل احمههد بههرون شههد رنهه  مهها از حههد      
 

 ایههن دنیههها  هههای آمههد ز بهههازی  نههگ تدلههک دیگههر بهههه   
 

 محشهههر تههها نهههدار  صهههبر زنهههد غهههک بهههر دلهههک نشهههتر 
 

ایکتهههه خههههالق بهههها بگههههو دل داورعههههاو بهههها بگهههه  
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ین معظله بزر  و آتش  شنده قفس ساخته شده آد  برای ا زن در اریخ مرد وهرچند در روند ت     

 طولباشد  ه در ین نگارش صحبت از یک طبقه خاص جامعه ما شاعران زن میا سوزند. اما درآد  می

ها و نادیا ها، محجوبهها، مخفیرابعه )زندانی نبودند بلکه ی اسیر و یدر قفس طالتاریخ اگر مثل بلبالن 

، خرافاتی و در تاریک اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی در چهار دیواری تنگ و«  هاجمنان

. قفسی سروده اند« شاعران آزاد در قفس  » فریاد و درد دل را در جهان محدودیت آزادی بیان، ناله و

. بود ساختهغک و  دردبیانگر  ، زندانی ویز برین شاعران زن چند وآژه اسیر ه ساحه تخلص شاعرانه را ن

 شاعر زن در قفس شرای  آن را سزاوار زندگی خود نمیدید  ه تخلصی با هوای آزاد از قفس را انتخاب

باشد  ه خود را در های شاعران زن بیانگر زندگی عینی و سهنی می ند یأس و اندوه از البالی تخلص

  ... ، بیدلی ومحجوب، نهانی ،حجابی، مخفی، مستوره .یافته اند آن

. شرح باشدهای شاعران آزاد در قفس تمثیل حقیقت مآبانه از زندگیشان میهمچنان  ه تخلص     

باشد. در بین حال و نمونه  ال  شاعران زن نیز در تاریخ  هن ادبیات فارسی دری بی رنگ و روی می

نمونه  ، صفحات معدودی در تاریخ ادبیات فارسی دری بیانگر شرح حال وعر مردها و هزاران شاصد

. هویت و نمونه  ال  شاعر زن درج نشده استباشد. شگفت آور است  ه گاهی حتی  ال  شاعر زن می

شخصیت زن شاعر در بسا موارد مجموعه خصوصیاتش یا شرحی از شکل و محتوی شعرش نبوده بلکه 

 هرات از آثاردر  تاب . تر این و یا آن ا تفا گردیده استدخ فق  به افتخار اینکه زن فالن بن فالن و

شرح حال یک ؛ ده است شیاستاد خلیل اهلل خلیلی  ه زحمات زیادی در جمع آوری این مجموعه 

قانی مال محمد  ) قانی صاحب در تذ رهء خود»  .خوانیکچنین می را« بیدلی » زن بنا   شاعر

ریاض الفردوس  نماید و به اسنادنا  او را بی بی معرفی می(  صدیق خان هروی نویسنده حاالت نسوان

. در هرات اقامت داشته و زوجه شیخ عبداهلل دیوانه بوده است مرآت الخیال در نویسنداو را بیدلی می

جه و شیخ عبداهلل پسر خوا گوید  ه زوجه شیخ عبداهلل بودنویسد اما میهراتی بودن اوچیزی نمی

 دوو تنها « هری باید باشد.گردد  ه خواجه حکیک همان شوهر مین سیاق معلو  میا از حکیک است.

 بیت نمونه  المش را یافته اند.
 

 وا   هههنک دو دیهههده  رو  بهههه بههها  و ز نهههرگس  
                                                                                    

 خههرا    ههنک  سههرو خههوش    ههه تهها  نظههاره آن   
 

 مههن مسههکین بههه سههر  ههوی تههو هرچنههد دویههد    
 

 ندیهههد   غیهههر آههههی و سرشهههکی ز دل  و دیهههده 
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ه است. اما قفس بیت مقا  واالی شاعری خود را در قلب تاریخ ادبیات ثبت نمود دوبیدلی با همین     

بنا  زن خواجه «  بیدلی » ورا به رسمیت قبول نکرده  ، هنوز شخصیت و هویت اوسازی در زندگی زن

مجال ابراز شخصیت را از  . در فرهنگ ماهنوز هک در بسا مناطقیابدیحکیک افتخار وجود و شخصیت م

 نند اما بنا به دالیلی  ه شرح وجود اینکه برای شناخت زن در تولد نامی انتخاب می زن گرفته اند. با

« سیاه سر»  شناسند و یا او را مادر فالنی و یا شد زن را بنا  دختر و یا زن فالنی میآن به درازا می

  نند.صدا می

 حق انتخاب همسر برایش خواب ونماید  ه چنان قفسی زندگی می هنوز در بخشی از جهان، زن در

. دختر را  ه هنوز به سن قانونی ازدواج حتی بلو  نرسیده است به بهای نقدی یا بالمثل باشدخیال می

سپارند  ه بیشتر به یا نا شناخته و ناخواسته می یا تبادل با یک یا چند رأس حیوان به همسر مسن و و

، پسر  ه به میل، سوق، فهک، دانش فروش شباهت دارد تا به یک ازدواج دختر و د ویک تبادل خری

ان و پسر انامریکا و اروپا هنوز ا ثر دختر رتمایل و توافق خود آنها باشد. جای بس تعجب است حتی د

ید نماولته رفته است موتر درایو می فا  ند به مکتب ونمایند دختر  ه  ار میوقتی نکاح میمسلمان 

ش حانر نمیباشد و در حدر بسا مسؤلیتهای زندگی آزادی نسبی دارد ولی متأسفانه در وقت نکا

باشد از طرف دیگران و مهریه  ه حق دختر می. گیرندغیابش بنا  و یل و یا پدر و یل تصمیک می

         اب گردد. این بیان نماینگر یک تمثیل بزر  از نا  این  تمشاجره فیصله می گاهی با مجادله و

، شود دختران با تما  ادبباشد  ه هنوز بسیاری مونوعات عادی  ه میمی« شاعران آزاد در قفس  »

همه  همه و اخالق وعفت تصمیک بگیرند خواسته یا ناخواسته از ایشان صلب گردیده و هنوز دختران و

های دینی احترا  به باور وی را شکسته با اعتقاد ادادیک تا دیوارهای قفس های نا مردست بدست هک ن

ل های ساخته شده را  ه به باورهای دینی و فرهنگ اصیفرهنگی قفس یی هایمحبت به زیبا و عزت و

ی خاص ی؛ شکسته و مراسک خود را به شکل منطقی و علمی و با زیباما هیچ مناسبت و ارتباطی ندارد

 عملی نماییک.  ؛ ه مطابق با حق و شخصیت زن است
 

 قفس عران زن درشاپرپر زدن 

های جنسی از دیدگاه بیان تما  حقایق و نابرابری«  شاعران آزاد در قفس» هدف از نگارش    

زیبد  ه قلک نماید و میرا می ایجاب نگارش  تابها و باشدمی، سیاسی و دینی اجتماعی، اقتصادی

ین اگر از نا  ا براری نیست. بنایسی و یا تذ ره نگبدستان این داین را ادا نمایند. همچنان هدف تاریخ نو

ین راستا سعی و ا همه زنان شاعر یادی نشده است مقصر نشمارید و امیدوار  تاریخ نگاران ما در

ارتباط  بنابر ین اثرا پخش نمایند. در ترتیب و  وشش نموده تاریخ نسبی  املی از شاعران زن را
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مونه  المشان یاد خواهد گردید. گفته آمد و ن  از بعضی شاعران زن«  شاعران آزاد درقفس »مونوع 

یا نمونه   ه از بعضی شاعران زن حتی نمونه  المشان در دست نیست اما از شاعران زن  ه اثری و

 نیک.  المی از ایا  گذشته در دست داریک به وناحت رن  و اندوه و پرپر زدن درون قفس را حس می

ی حاالت و باشد در دو رباعاعر توانا با فضل و علک میمهری هروی همدوره شاهر  میرزا  ه به یقین ش

. همچنان رسک و تواندآزادی را تجربه  رده نمی منال دارد اما  حقوق و و زندگی زن متمول  ه مال

 .نمایدرواج های ازدواج دختران جوان با مردان پیر را نقادانه به شکل احسنی تمثیل می

 دو رباعی از مهری هروی

 

 آنچههههه  مههههرا شههههاید، نیسههههتدرخانهههههء تههههو 
 

 بنهههههدی ز دل رمیهههههده بگشهههههاید، نیسهههههت   
 

 گههههویی همههههه چیههههز دار  از مههههال و منههههال   
 

 آری همههههه هسههههت، آنچههههه میبایههههد نیسههههت 
 

   

    
 

 شهههههوی زن نوجهههههوان اگهههههر پیهههههر بهههههود   
 

 چههههون پیههههر شههههود همیشههههه دلگیههههر بههههود  
 

 آری مثههههل اسههههت آن  ههههه گوینههههد زنههههان    
 

 در پهلهههههوی زن تیهههههر بهههههه از پیهههههر بهههههود  
 

 رد. شاعر متمول در زمان تیموریان هرات سلطان حسین بایقرا زندگی می«  آغابیگه »گر شاعر دی

همین زمان از  دوران سلطان حسین بایقره در ساحه ادبیات شعر و شاعری به اوج خود رسیده بود. در

 بینید.در آن شاعر آزاد در قفس را می آغابیگه فق  یک بیت در دست است و

 

 دارد رشهههته جهههان تهههاب از او آه از آیهههن دامهههی  هههه 
 

 وای بههر فعلههی  ههه هههرد  مههی خههورد خونههاب از او      
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مردی ازدواج  . محجوب با شددر نیمه اول قرن سیزدهک محجوب هروی از درد دیگری فریاد می

 زندگی را بر قهر  ار گرفته و همزیستی از اسلحه خشک و همدردی و ،نموده  ه بجای محبت، دوستی

ستک شوهر در  به اثر ظلک و 3101. محجوب هروی در سال خ و تاریک ساخته استعر فرزانه تلین شاا

و ستک همراهش را  ، نامهربانیاین غزل درد دل . دربه رفیق اعلی پیوست جوانی جهان فانی را وداع و

 .  بیان نموده است
 

 هجهههران دلفگهههاری را رفیقهههان بهههر لهههب آمهههد جههههان ز  
 

 ری را ههه مههی گویههد بههه آن بیههرحک حههال جههان سههپا        
 

 نهههه از بخهههتک سهههههر یهههاری نهههه از دلهههدار غمخههههواری   
 

 ابههههههود مشهههکل بسهههر بهههردن بدیسهههان روزگههههاری ر     
 

 تهههو ای صهههیاد یههههههاد آور بهههه قیههههههههد افتهههادهء دامهههت
 

  شهههها از محنههههت هجههههههران اسههههیر خسههههته زاری را   
 

 جفههها از حهههههد فهههزون  هههردی بیههها یهههک ره وفههها آمهههوز 
 

 اغهههههداری رادوا  هههههن درد افگهههههههههاران مسهههههوزان د 
 

 جهههوب ای دلبهههر زیهههان نبهههودحگههههههذر  هههن جهههههانب م
 

 بجهههههههها آری ، دل امیههههههدواری را   اگههههههههر بههههاری 
 

، بیان مفصل شرح ی هر چند از دیدگاه تعداد شاعرانشاعران زن در طول تاریخ ادبیات فارسی در   

سازد نمونه خروار وانح می اما آنچه را این مشت .نماید ک رنگ می، تعداد معدود نمونه  ال  حال و

 باشد. شاعر زن با همه مشکالت و ساحه تنگ ومی« شاعران آزاد در قفس » همانا عنوان این اثر 

فریادها  ،های  ه از آنها ثبت تاریخ است نالهاشعار معدود بیان درد دل باز هک با آثار و تاریک زندگی و

بیان نموده اند  ه در شرای  سخت زندگی و محی    اآنهها را به شکلی از اشکال و نحوی از و ناگفته

از  ت  ار گرفته و امروز تمثیل نسبیتاریک و تنگ  ه برایشان ساخته شده بود از انتهای جرات و شهام

 گردد. شاعران زن در صد سال اخیر از نگاه  میت وبیان می« شاعران آزاد در قفس » زندگیشان در 

های از ههای شعری از زنان و تاریخناممجموعه .باشنددارا می  یفیت درخشش بهتر و بیشتری را

سازد تا . این جریان قویتر از گذشته شرای  را آماده میپخش یافته است شاعران زن اقبال چاپ و

. شاعر زن ا در جریان شعر زن مطالعه نماییکتحوالت عمیق و شاخص شده ر یر ویجهان بینی زن و تغ
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شکسته نشده است تا  نماید هنور دیوارهای قفس  امالًامید آزادی پرواز می هر چند در داخل قفس به

، حقوق آن در آسمان بی انتهای جهان بینی، عقیده، تخیالتپرواز شاعر زن را با تما  اهلیت و قابلیت 

و آزادی  به پرواز شاهد باشیک. ولی  ک لطفی خواهد بود  ه مهرصحه براین حقیقت نزنیک  ه شاعران 

اند  ه باید با افتخار بر حر ت، نهضت، معاصر چنان تقدس گونه شهامت زنانه را به تجربه  شیده زن 

اخیر با وجود  ه. در طول چند دهی شان تهنیت و مبار باد گفتی، جان نثاری و جانفدامقاوت، مبارزه

عار قوی زنان های از اشاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و امنیتی به نمونه همه مشکالت سیاسی،

 باشد. خوریک  ه دروازه گشای برای رسیدن با  بزر  میبرمی

، اقتصادی و اجتماعی هه اخیر با وجود مشکالت و بدبختیهای سیاسی، نظامیشاعران زن در چند د

قوی از  های جدی وا به ارمغان گذاشته اند  ه نمونههمچنان آثار گرانبه های آزادی بازمحدودیت و

باشد و نمونه های رپر زدن برای نجات از قفس و پرواز در هکشان آزاد اهلیت وتوانشان میمبارزات و پ

ژده مفردای روشن وخوش آیندی را ، خشد و دروازه های امید را گشادهرد المشان چون چراغی می

ها زبان به شکایت  ه خود بدبختی اخیر در مقابل مشکالت و هدهد . بخشی از شاعران چند دهمی

نارنایتی اشعار ناب سروده اند. همچنان شاعران در ساحه  نمبارزه است همچنان بیا مقاومت و سنگر

. محتوی عشق و محبت بیان داشته اندر قوی و مستحکک اهای دیکر محتوی متنوع با اشکال ناب اشع

دهها مونوع دیگر از درخشش خاصی در  مقاومت و ، حر ت وتصوف ، عرفان ورن  مرد  وطن، درد و

 .پردازیکمییتی و مقاومت ابعد از بیان نارناعر امروز زن برخوردار است  ه به نمونه های از آن ش

 

 در شعر زنان شاعر، مقاومت وحرکت اعتراض، شکایت، نا رضائیتی

ها تا امروز جریان قوی و بزرگی از بیان مشکالت، محتوی شعر شاعران زن از نخستین سروده    

ی در شرای  دست داشته را تمثیل یقفس و تالش آزادمنشانه رها زدنها در مصااب، تحمل پزیری و پر

سهنی و در حقیقت زندگی واقعی زن  به شکلی در البالی اشعار معدود بیان  نماید. شرای  عینی ومی

ن ازن نوسان و تحول محتوی شعر تنوع، زی خواهد بود  ه ایگردیده است. اما  ک لطفی و بی اعتنا

انرژی مستحکک بر پایداری و  دیدگاه  یفیت و محتوی، قدرت و این خصوصیات از. دچشک  پوشی گرد

 بخشد.را روشنی میی یی و بیرون گرایدرون گراجلوه  ل ر بطو دوا  شعر زن بخشیده است.  شعر

بیرون گرا از اوناع، تحوالت،  خود و شاعرو احساسات درونی عقیده  ،شاعر درون گرا جهان بینی

 نماید.را تمثیل می بخشی از آن متأثر وو جامعه ، واقعات محی  و ماحول زندگیش یشرای  اجتماع
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های متنوع های معتبر در شکلقیقی زندگی خود در قفس با گنجینهشاعران زن برعالوه بیان ح     

، اندرز ، پند ومرد  محبت وطن و ،یقطعه ... محتوی با ارزش  حماس ،دغزل، قصیده ، رباعی، ترجیع بن

      عرفان تصوف و حتی بیان تکنالوجی امروز بهترین آثار را عرنه داشته اند.                                                           دانش امروز، علک و

غیر مستقیک   درد فراوان زندگی  مستقیک و ، مصیبت وشاعر زن در پهلوی بیان رن ، اندوه     

رناایتی نا و اعتراض آمیز . شعرستیتی خود را نیر ثبت تاریخ نموده ااو نارنا های  اعتراض آمیزفریاد

ین ا در شعر زنان شاعر خصوصاً .  درباشدمی هاناگواری و هامبارزه در مقابل نابسامانی ، ریشه حر ت وزن

اقعات و شاعر از وز نموده پای خود را فراتر از گوشه نشینی با اواخر نهضت اعترانی و شکایتی دست و

   نماید.دارد بلکه اعتراض و شکایت نیز مینارنایتی خود را بیان می ناگوار نه تنها تلخ و

 اعترانات، نارناییتی و شکایات شاعران زن ساحه وسیع دارد. -3

شکایت و اعتراض باخود و جلوه مفهو  شکایت و اعتراض شکایت از خود یا ناتوانی و بیچاره  -8

 گی خود.

  ک نمایی خودقهر و خشک بر خود و  -1

شکایت و اعتراض از روزگار، طبیعت و ساحه عمومی  ه حلقه محتوی آن گسترده اما مختص  -1

 نمیباشد.

 شکایت از دیگران دوست یا دشمن داخلی و یا خارجی -1

شکایت و اعتراض از اشخاص و قدرت های قومی، خانواده گی و گروپی  ه باعث این حاالت  -0

 شکایتی و اعترانی میشوند.

ز قدر تمندان سیاسی، نظامی و یا افراد مافیایی ظالک وستمگر، طرفین جنگ در شکایت ا -3

 مقابل یکدیگر گروپی و یا انفرادی 

 اعتراض و شکایت از مخلوق بسوی خالق، اعراض و شکایت حتی از خالق. -2

 اعتراض و شکایت از انتحاری، فساد داری، حکومت، بیکاری، فقر، ظلک و ستک. -1

 ستیزی.زن واج اجباری و یا شکایت از همسر چه ازد  -34

  شکایت و اعتراض بر ظلک و واقعات نابخشودنی بر سرزن.   -33

 خور ثبت میباشد مشت نمونه خرواز پیرامون هر یک ازین مونوعات اشعار ناب وجود دارد  ه در

 مطالب مهک اعتراض و ین اشعار شکایت وا . ناگفته نباید گذاشت  ه بعضی ازآوریکچند مثالی می

 .را در آغوش خود نهفته استدیگری 

هی بابا و گاهی برای سرپرستی یتیمان مقا  زن را گادلنشین   درین شعر زیبا و سیمین حسن زاده

 . داردمادر بیان می
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 هههههان مگههههو در بهههههای زن بههههودن
 

  مههههرا سزاسههههت   انههههزوا گوشههههه 
 

  نههههعیف حقیههههر، بینههههوا،، نههههاتوان
 

  زآفهههرینش همهههین بهاسهههت مهههرا   
 

  خواسههتمههی درمههن پهه  دویتههیمک ز
 

  سرپرسهههههت و ولهههههی و نهههههان آور 
 

   شههید  آه چههه ههها   بگههویک   چههه
 

 مهههادر   گههههی   شهههد   بابههها   گهههاه
 

 

   3184مارچ  31هجری شمسی مطابق  3111حوت  82نابخشودنی به تاریخ  در یک واقعه ناگور و 

موتر را از روی   شته شد و بعداًدر شاه دوشمشیره  ابل سنگ و چوب  ،لگد ،فرخنده به نرب مشت

. این واقعه فریاد و فغان تش زدندآو را به دریای خشک  ابل انداختند و انعش خونینش عبور داده 

 آوریک. میشاعر زن متعهد را بلند نمود و  چند پارچه شعر اعترانی را پیرامون این واقعه 

 .چه پر محتوی سروده است حمیرا نگهت دستگیر زاده

 

 ه چشههک دنیههابود چههه روز تلههخ و سههیاهی بهه  
 

 چهههه آشهههکار دل شههههر زیهههر پاهههها بهههود   
 

 دی   ههه  نالههه  بههرآورد سههنگ خههارا بههو   دلهه
                                    

 زنههی  ههه سههوخت بههه آتههش میههان دریههابود   
 

 

ن با تما  احترامی  ه به خانواده ی ارجمند فرخنده دار  ناگزیر  این را م» گوید چنین می راحله یار

بش تعلق ندارد او دیگر به نماد مظلومیت زن افغانستان رامروز فرخنده صرف به خانواده و اقا بگویک  ه

مبدل شده است، هیچ  س حق ندارد قاتلین و تایید  ننده های شکنجه غیر قابل تحمل و اعدا  

 «!صحرایی اش را دوست فرخنده خطاب نماید و روی خون انسانیت پا بگذارد
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 سههوزیانت  ههه مههی تههو را بههاخرمن مههوی پریشهه   
 

 دوزینگهههاه بهههی پناههههت را بهههه ههههر نهههامرد مهههی 
 

 رقصهههید فرخنهههده نهههدایت در میهههان شهههعله مهههی 
 

 زمههین از شههر  چشههمان تههومی لرزیههد فرخنهههده     
 

 جبههین و گونههه و لههب هههای زیبایههت انههاری بههود     
 

 شههب آغههاز سههال نههو، شههب مههر  قنههاری بههود      
 

 گههردددلههک از سههخت جههانی خههود  دلگیههر مههی     
 

 گههردد لههت هفههت پشههتک پیههر مههی    و از بههار خجا
 

 8431مارچ 81
 
 

 درد از دست دادن فرخنده را در ر  ر  وجودش حس  رده است . بهار سعید
 

 

 

 شهههههدهن نهههههاتوا سهههههرودن  فرخنهههههده مهههههن  از
 

 زبههان  شههده ا   چههه  بههی  شدرد بههرای  گفههتن 

 
                                           

 گریههه مههی جوشههک   گریههه خموشههی خههود  دریههن
                              

 شههده ا   روان  درون خههود  چشههمه هوچشههم

 
                                                  

  ؟هههی  مههرد  تههو ای یهها  ههه مههنک   وای  فرخنههده 
                                         

  خههورد ،یوچههوب  ههه خههورد  هرچههه سههنگ ولگههد 

 
                                           

 ؟ رفتهههی سهههپاری   اکهخههه مهههن سرشهههانه ی  تهههو
                                                

 را بههرد  خههود  مههرده ی یا ههه بههر دوش خههود   
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های عدلی ندارند، فریاد سنتی  هنوز دسترسی  امل به نهاد زنان در جامعه :گوید می  عارفه بهارت   

خشونت علیه زنان را به تصویر  شیده در مورد خشونت تجاوز جنسی  اوده است. شان در گلو خفه ش

 .استسروده  چنینیک پدر بر دختر خورد سالش در والیت نیمروز 
 

 

 بابا جوانی یی ترا در پای طغیانهای شهوت میکند مصلوب

 شوهر، ارزانی  ند اندامهای نازنینت را 

 خود  برای همدمانش در بساط برد و باخت شامهای

 برادر، میدرد بطن ترا و  ود ت را 

 در طویله میفشارد زیر پای  ین 

  جا رو آوری خواهر؟
 

بهار سعید شاعر آزادمنش با صراحت وجرات، دردها ومحدودیتهای زندگی زن را نقدگونه بیان و 

 بخشد.شکایات و اعترانات را روح دادخواهی می
 

 سههههههیه چههههههادر مههههههرا پنهههههههان نههههههدارد   
 

 عریهههههههان نهههههههداردنمههههههای مهههههههو مههههههرا   
 

 چهههههو خورشهههههید  ز پشهههههت پهههههرده تهههههابک   
 

 سههههههههیاهی ههههههههها نمیگههههههههردد نقههههههههابک 
 

 نمههههههی سههههههازد مههههههرا در پههههههرده پنهههههههان 
 

 اگههههههر عابههههههد نباشههههههد سسههههههت ایمههههههان 
 

 تهههههو  هههههز شههههههر طریقهههههت هههههها بیهههههایی  
 

 بهههههه مهههههوی مهههههن چهههههرا ره گهههههک نمهههههایی 
 

 نخههههههههواهک ناصههههههههح وارونههههههههه  ههههههههار  
 

 تهههههو مهههههن سهههههرگذار  هههههه پهههههای نهههههعف 
 

 ک هههههی انصهههههافی دریهههههن حکمهههههت ببیهههههن   
 

 گنهههههههه از تهههههههو و مهههههههن دوز  نشهههههههینک  
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و آنرا حس نموده در شاعر زن در جهان غرب توجه خاص به حقایق زندگی زن دارد  یلینا روزبه حیدر

 .سرایدریاد آزادی خواهانه میف، اعتراض و البالی شکایت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارد.را صادقانه بیان می زنتمثیلی شکایت آمیز و اعترانی از زندگی   محبوبه ابراهیمی
 

 بجههههههای روی مههههههن ای مصههههههلحت سههههههاز   
 

 بهههههه روی نهههههعف نفسهههههت چهههههادر انهههههداز   
 

 باشهههد  همهههین  بلهههه  نهایهههت    هههه  بکهههش  مهههرا
 

 باشهههد لعهیههههن  زن  از    گنهههاه   تمههها   ، بهلههههه
 

 حههههرا  هههوه  و ببهههر مههههرده را بهههه    مهههرا بکهههش
 

 باشهههد  چنهههین از ابتهههدا   زن نسهههل    هههه بگههههو 
 

 مهههرا بکهههش و بهههه صهههد تهیههههر و خنجهههر غیهههرت 
 

 باشههد نبههزن بههه  فههرق سههر  ، تهها  ههه ایههن زمههی     
 

  هههرد   و صهههدا  نالهههه  تههههو، مههههن اگهههر ز ظلهههک 
 

 باشههد  ایههن   ههه  گههردنک  گههران تیههغ  بههزن بههه  
 

 و بخهههر  فهههروش  مهههرا بنههها  غیهههرت و نهههاموس  
 

 دیههن باشههد    ههه  ده  خطبههه  و بهها درایههت خههود  
 

 بگهههو  هههه عهههزت و حرمهههت فقههه  بهههرای زنسهههت 
 

 باشههد ، وزیههن  ، حههق  نههد  هههر آنچههه مههرد  نههد  
 

 تش،گههههی اسهههیدوچماقآگههههی بهههه سهههنگ و بهههه 
 

 حههههزین باشهههد  لقهههتسهههزای جهههنس زن، ایهههن خ
 

 بههه جسههک زنههی   لگههد  تمهها  غیههرت مههرد، یههک    
 

باشههههد واپسههههین   صههههبر  ، زن غیههههرت  تمهههها    
 

 شهههود و بهههاز  هههود ی بهانهههه گیهههر   صهههبح مهههی 
 

 و پنیهههر خسهههتگی، مهههالل، غهههک، نهههان و چهههایی    
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هجری شمسی دیده به جهان گشود . شاعری مبارز و فعال با ختک  3110نیا گل سلطانی  در سال 

ین ا . درپردازدمی«  رهروان سمیه» مینمود و در همان زمان به نشر ماهنامه   دوران تحصیل تدریس

 .فریاد دارد شعر تمثیلی چند بعدی  از زندگی زن  با جهانی مقاوت و

 
 

 شامگاه تیره دالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ند؛ لب به هر نوع های  ه در زندگیش تجربه میزن زیر جهانی از مشکالت و بدبختیشاعر      

شود سرنوشت اما وقتی  یسه صبرش لبریز می ، از حاالت وگشاید. از این و آناعتراض می شکایت و

ز آدمهای  ه زیر نا  اهلل اوال ا. در دو شعر زیر نادیا فضل رسدهای بلند میاعترانها به جای ها وشکایت

 چشههههک را نمههههی شههههود روی صههههبح وا  نههههیک   
 

 صههبح، چههادری بههه سههر رفتههه پشههت نههان و شههیر     

 هههاصههبح، رخههت هههای چههرک، صههبح  ههوه ظههرف     
 

 در اتههههاق  ههههوچکی بههههاز مههههی شههههوی اسههههیر... 
 

 چیسههت  ههه چشههمان مههرا مههی بنههدی      تمقصههد
 

 خنههدیبعههد، بیهههوده بههه ایههن  ههار خههودت مههی      
 

 انکمههههن سرگشههههته  ههههه در دا  تههههو سههههرگرد   
 

 بهههههر چههههه بههههاز بههههه دا  دگههههر  افکنههههدی     
 

 خههههاطر  هسههههت  ههههه در شههههامگه تیههههره دالن  
 

 در پهههس پهههرده چهههه سهههان جهههان مهههرا میکنهههدی  
 

 حیهههرانک بنهههدی وسهههپس مهههی شهههکنی  می عههههد
 

 نهههدی؟یببهههه چهههه قهههانون و چهههه میثهههاق  نهههی پا 
 

 رویهههت ببیهههنک   هههه   تههها مهههرا   بهههاز  هههن چشهههک
 

 بهههه چهههه سهههانی ز گرفتهههاری مهههن خرسهههندی      
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چنین فریاد اعتراض را خلق نموده است  زنند و در شعر دیگر به ساتی  ه اوا بر دست به جنایات می

 . دهدآمیز سر می

 کوچه
 

  وچه غرق غرق بوی خون

 رفته در  سالت سیاه اعیاد

 دود چرس

 دود مانده از قیامت خبیث انتحار

 ی زنیدود قلب تکه تکه

 ی پسر،  نار راه ه بر جنازه

 دود چیده، خسته و شکسته است

 بر فضاش رخنه  رده بود

 ی سیاهمردی با عمامه

 مندلی به سر، مرد دیگری

 ن دگر...دور باشد از  رامت وجود جانورآ

 ریش و پشک

 تعفی قبا به تن

 ی جانواربه ر  رگشخشک یک درنده...

  شنداز تن شکسته  ود ی،  ا  جسته پارس می

 ، غرق، غرق خون وچه غرق

 های گوشت و خون دخترکن سه جانور، تکهآ

 هایشانبه پنجه

 ی حقارت و  ثافت حضور خویشبر ستیغ قله

 زنندچیغ فتح می

 اهلل و ا بر

 اهلل و ا بر

 اهلل و ا بر

 « نادیا فضل»                                                                                
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                                                                                « نادیا فضل» 

 
 

 

 

  جاسهههت   هههه  یهههک  آسهههمان  سهههتاره  ببهههارد  خهههدا
 

 زسهههمت  روشهههن   سهههبز   سهههحر دوبهههاره   ببهههارد     
 

 بهههرای  مهههادر عاشهههق  بهههه   ود هههان  بهههه  غریبهههان    
 

 بهههه  جهههای  آتهههش  و بهههاروت  گهههل   بههههاره  ببهههارد   
 

 جبهههین وگیسهههوی مشهههرق لهیهههب شهههیون ودوداسهههت  
 

 مگهههر  هههه  حکهههک  خهههدا  بهههود  هههاین  شهههراره  ببهههارد
 

 لبههههها   هههههها و  دامهههههن قانهههههاوسهههههیع  قامهههههت گ
 

 غریهههو  و   نالهههه یهههی   دلههههای  پهههاره پهههاره  ببهههارد    
 

  جاسهههت قلهههب  مسهههلمان ؟ شهههکوه   نههها   دلیهههران   
 

  ههههههه از تههههههالوت ایمههههههان آشههههههکاره ببههههههارد   
 

 بههههه   ههههاروان   حقههههارت  بههههه  عاصههههیان  شههههقاوت 
 

 از  اسههههههتقامت از  آزادی بههههههار  بههههههاره  ببههههههارد   
 

 گهههریکخهههدا  جاسهههت  هههه یهههک لحظهههه عاجزانهههه  ب  
 

 بههههرای  قلهههههب غریبههههان  شههههههر  قانههههه بگهههههریک   
 

 تمهههها   جههههاری یههههی اسههههطوره یههههی بلنههههد نجههههات
 

 بههههههرای نهههههها   فلسههههههطین عاشههههههقانه  بگههههههریک
 

 لبهههههان خسهههههته لبنهههههان را  بهههههه  بوسهههههه بنهههههاز 
 

 و  شههههقه شههههقه یههههی دسههههتاش را شههههبانه بگههههریک  
 

 خههههاطره هههههایک  فههههراز  رنهههه   و  اسههههارت بسههههی  
 

 راز نانههههههه بگههههههریک غمهههههههاشقامههههههت  شههههههبیه
 

 شهههههامت بههههه نهههها  مظهههههر ایثههههار  و  قلههههه هههههای 
 

 نمهههههاز  و  سهههههجده  گهههههزار   و  بیکرانهههههه بگهههههریک
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بدبختیها و پیوند آن به  و جرات تقدس گونه زنانه زندگی زن را از مشکالت خالده فرو  با بیان روان و

 نماید. مقاومت داده دعوت به قیا  حق طلبانه و برابری می عصیان روح حر ت و اعتراض و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

زن را تمثیل نموده  عاشقانه مرد و مهر انگیز ساحل با افکار و احساسات خود صادقانه بیان رابطه نیکو و

 .سازدلند مین را بو نابرابری را به انتقاد گرفته نوای مستحکک ز

 ای بههههرده ههههها  ز خههههویش باللههههی برآوریههههد
 

 اه روح  مههههههههالی برآوریههههههههداز  ارگهههههههه
 

 ای دختهههههران بادیهههههه  ای همرههههههان مهههههن 
 

 از هجهههههر سرنوشهههههت وصهههههالی برآوریهههههد  
 

 عاشههق شههوید و همههت شمسههی بههه سههر نید     
  

 از مثنهههههوی عشهههههق، جاللهههههی برآوریهههههد   
 

 تههها رسهههتمی عجیبهههه تولهههد شهههود ز شهههرق   
 

 بخههههت سههههپید و معنههههی زالههههی برآوریههههد   
 

 شهههب را رهههها  نیهههد و ز چشهههمان روز هههار    
 

 اب مثههههههالی برآوریهههههههد ایمههههههان آفتهههههه  
 

 آزادگهههههان بههههها   هیهههههاهو گهههههران شهههههعر 
 

 تهههها  عبهههه  صههههدا پههههر و بههههالی برآوریههههد  
 

 وش عصهههمت عریهههان بههها نشهههاط مهههنک   خهههر
 

 خوشههههک چنانکههههه نگههههنجک میههههان پیههههرهنک
 

  ههی ا ؟ چههه  هههاره ا   تانا جهها رههها شهههده ا     
 

 همیهههنک، عاشهههقک و بههها تهههو انهههدرین چمهههنک   
 

 رهههها شهههو  بهههه تنهههت همچهههو بهههوی شهههببوها
 

 ههههوای شهههاخه ی آغهههوش و لمهههس نسهههترنک   
 

 حضههههور بهههها  تههههنک میکشههههد تههههرا در بههههر 
 

 ه ی بههدنکببههوس از  ههف پهها تهها بههه سههر همهه    
 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 26   

 

 

 

 

 

 
 

 

 :عا فی چنین مشهود است یادر شعر  وتاهی از تان عصیان بر شعر تکراری زن

 
 

 

گوید با اتحاد به زنان میو  نمایدحر ت دعوت می شکایت به موج و در این شعر از عصیان و راحله یار

 برخیزید.
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چههههرا بههههه حرمههههت سنگسههههار سههههرفرود آر 
 

 سههههیه چههههال شههههو  مههههرد را ز پهههها فکههههنک 
 

 بههه هههوش بههاش نههی ا  عههاجزه سههیاه سههرتو      
 

 غههههرور همههههت حماسههههه ا  نههههوای زنههههک    
 

 بهههه مهههوج سهههاحل آرا  بوسهههه زن از صهههدق    
 

  هههه مههههر یهههاد تهههو ا  عاشهههق نهههوات مهههنک   
 

 و مهههن از شهههعر تکهههراری زنهههی بهههه سهههتوه آمهههده ا       
 

  ههه پیوسههته از نههاتوانی و بههی  سههی اش حههرف میزنههد      
 

  ههها  ر آرزوهایهههت شکسهههت   خیهههز بهههر همصهههدا  
                                          

  شکسههههت تماشههههایت بلنههههدای و  قامههههت ر ههههاج 
 

  ههرده اسههت   برپهها شههعله  بسههاط  سههر دختههرت بههر 
                                                                           

 عمرعزیههههزت سههههوخت فردایههههت شکسههههت حاصههههل
                                                                           

 تسههههاوی ، حریههههت   یههههادفر و دیههههن درو   بهههها 
 

 پایههت شکسههت   یهها نههو دسههت   هر سههی باحیلههه ء  
                                                                                  

 و تجهههاوز  هههرد و دربنهههدت  شهههید  بهههر تهههو شهههورید
                                                                               

 و رهایهههت  هههرد و دنیایهههت شکسهههت  برتهههو خندیهههد 
                                                                                     

 بنههدگی  سههرای  بهها چنههین وحشههت    مههر  بههادش 
 

 مسهههیحایت شکسهههت  لبخنهههدِ خهههاک برجهههانی  هههه 
                                                                               

  گرفهههههت را بههههها هیهههههوالی پلشهههههتی اختیهههههارت 
                                                                                  

                                                         بهههال ر عنقایهههت شکسهههت    و باسهههر ر بهههاز و غهههرور   
 

                                                          راه چههههاره ی برخههههود بیههههاب برخیههههز   خههههواهر 
 

 بشهههکن آن دسهههتی  هههه  ههها  سهههبزرعنایت شکسهههت
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ده رمظلومیت زنان افغان و غربت خود را به شکلی زیبا تمثیل   یغزل دیگراین بیت از در یار راحله 

 .است

 

 

 شد ها فریاد عدالت خواهی میستک ، ظلک وها،  شتارها رن  ،با دیدن درد ها هما آسر محتسب زاده    

  ند.بلند می«  فریاد »زن را در آغوش شعر و صدای 

 

 فریاد

 من از فضای یأس از سبزه و بهار

 به ای بی سقف و درب و قفلاز اندرون  ل

 من از ورای پنجره های بدون نور

 از شهر بی درخت و گل و شادی و سرور

  شک.فریاد می

 من از دیار بی هنران از سریرها 

 از مغز های نابغه آماج تیرها

 من از محله های،  ه سرداب گشته اند

 هادریا  ه از ترا ک اجساد  شته

 مرداب گشته است

  شک.فریاد می

 شوندنجا  ه میخها بر تارک بشر،  وبیده میآز 

 و  ود ان ننجا  ه گوشت و مغز جواناآز 

 از سنگفرش های خیابان و رهگذر

 شوندروبیده می

 ز آنجا  ه گورها به سر انگشت مادران

 شوند اویده می

 ا خنجهههر تیهههز ریههها  شهههتند  تهههو را ای مهربهههان بههه 
 

 مههرا چههون بههر  پههاییزی بههه توفههان جفهها  شههتند       
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  شک.فریاد می

 از دست های غاصب نا آشنا پرست

 از انجماد قامت مردان به دار بست

 هراس بر انگیز بمب ها از غرش

 از دخمه های تیره و تاریک بی هوا 

  شک.ریاد میف

 ز آنجا  ه سال هاست

 تابوت نعش نهضت و آزاده پروری

 قرنفراز شانه ای جادوگران  اندر

 بیرون  شیده شد

 من از گلوی زخمی مادر، به نا  زن

 زیر فشار پنجه ای بیداد اهریمن

  شک.فریاد می

 فریاد بیصدا

 نارسا.آوای 

 .  شدمی تصویر به را زنانه هوای و حال صمیمانه  امالً ونعیتی و حسرت پگاهی انجیال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ا  افتهههاده عهههذاب پههها تههها سهههر درد  بههها ی گوشهههه
                                                                                 

 ا  افتههههاده جههههواب ال گههههویک چههههه میپرسههههی حههههال
                                                                                  

 خههههزان صههههبح ایههههن لبخنههههد در نیسههههت شههههادمانی
                                                                               

 ا  افتهههههاده آب روی لهههههرزان  هههههه  مهههههرنگک نهههههور
                                                                            

                                                                                                عمهههههر سروسهههههامان تهههههرازوی سهههههرگردان بسههههکه  

                                                                                                     ا  افتههههاده وخههههراب مههههدهوش خسههههته تههههوازن بههههی

                                                                               جسهههتجو از  نفهههس پههههههههههای  میکشهههد آتهههش بنهههد

                                                                            ا  افتههههاده مستههههههههجاب دعههههههای  ههههههقالیتهه در

 سههههرد چههههه آغههههازش ز تقههههدیری انجهههها   ریختههههه
                                                                                 

 ا  افتهههاده خهههواب بهههه  دیهههد   هههها دیهههده گرفتهههه یهههخ
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-لطفی و ک هایاعتنایبی همه و زنندمی پرپر هابدبختی سوزان آتش و هامصیبت بر سقف در آزاد شاعران

 ازین یکی .دارندمی بیان اشکال از شکلی به را خود عقاید و احساسات نموده حس دل و جان به را ها

 حتی دختر تولد با افغانستان ماعزیز وطن خصوصاً  شورها بسا در زهنو .باشدمی دختر تولد دردها

 و احساس با را درد و حالت این .گرددمی هویدا شان پیشانی بر آیند ناخوش غبار نزدیکان عزیزترین

 .است سروده چنین به حیدری لینا روز حر ت و مبارزه نیروی

 تولد یک دختر

  نگاه های مضطرب

 انتظار  شنده

 سوال های پی در پی

 بوی اسپند سوخته و دود

 حصدای مهره های شیشه یی یک تسبی

 طنین صلوات و دعای مادر  الن

 فضای گر  و د   رده یک اتاق

 ازدحا  زنان

 و چشمان خسته یک مادر

 !!در انتظار تولد پسری

 آییدرست در همان لحظه تو می

 ایستدزمان می

 شودنفس در سینه حبس می

 و صدا در گلو خفه

 اتاق خاموش و چشک ها میخکوب بر زمین

 مادر چشمانش را میبندد

 زه های زنان گوش اش را پر میکند  هو زو 

 "!خیر اس...دفعه دیگه بچه میشه"

  بعد از تسلیت ها تو را در تکه یی میپیچند

 و در گوشه یی میگذارند

 تو دیگر دست به دست نمی چرخی

  سی بر گونه هایت بوسه نمی زند
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 و پدر

 با افتخار و سرور نمی خندد

 تو از همان لحظه یی اول، 

 تی ات را در این دنیا با تار و پود وجودتسنگینی هجک هس

 حس میکنی

 ییآاز خانه یی  ه تو به دنیا می 

 نوای شادی و سرور بر نمی خیزد

 هیچ  س گوسفندی برایت قربانی نمی  ند

 و پدر

  صدقه یی برای سالمتی و طول عمرت

 نمی دهد

 ییآدر خانه یی  ه تو بدنیا می 

 ن استآطاق هایش مزین به قر

 ویختهآص بر دیوار  اسک محمد

 اما  متر  سی سوره النسا را میخواند

 و به قصه های فاطمه و خدیجه گوش میدهد

 ییآدر خانه یی  ه تو بدنیا می 

 موزیآخاموش بودن را می 

 و مثل یک شاگرد خوب

 خر لست مینویسیآهمیشه نامت را در 

 رزوهایت را هر صبحآو 

 مثل گرد و خاک  فش های براق مردانه

 شه چادرت میزدایی و هیچگاه سرت رابا گو

 از حاشیه شانه هایت

  بلندتر نمی  نی تا مبادا به خطوط مقدس تبعیض شان

 اهانت  نی

 ییآدر خانه یی  ه تو به دنیا می 

 موزند  ه گذشت و صبر و استقامتآبه تو می 
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 و مهربانی و بردباری و فدا اری 

 جاده های یک طرفه یی هستند

 سفر خواهی  ردن آ ه فق  تو در  

 ییآدر خانه یی  ه تو به دنیا می 

 خر نامت آاز مادری زاده میشوی اما 

 همیشه بنا  پدر و شوهر و برادری مزین است

 و تو هک مثل خانه، مثل قالین، مثل با  انگور

 میشوی جز اشیا

  ه از نسلی به نسل دیگر به ارث برده میشود

 ییآدر جامعه یی  ه تو بدنیا می 

 را بنامت پیوند میزنند "رسیاه س"

 تا سیاهی روزگارت را همیشه به یاد داشته باشی

 و تو

 برای همه نهال سیب میکاری

 زندگی میدهی و زندگی میسازی

  تا اینکه خود نمی دانی  ه زندگیت را

 در این گیرودار

 به  ی و  جا گک میکنی

 رزوی دیگرانآمیشوی فرش راه 

 رزوی نداردآ ه از خود هیچ 

 بر یک مشت خاک سیاهو برا

 ن خود بخواند، نمی یابدآچیزی را  ه از 

 ییآدر خانه یی  ه تو بدنیا می 

 موهایت سفید میشود

 ولی تو

 همان سیاه سر باقی میمانی

 و سیاهی روزگارت هرگز به سفیدی نمی گراید

  و تو

 در سهن  سانی  ه خود پرورده یی
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 برای همیش و مثل همیشه

 !!ی ماندناقص العقل باقی خواه 

ناله از درد  زنند و با بیان اعترانی و آزادمنشانه اظهار وجود وپر می زنان شاعر در درون قفس بال و    

ا از هر طرف به سوی خود ها رشود و دروازه. زنان مصیبت دیده  ه پیمانه صبر شان لبریز مینمایندمی

  زنند  ه گاهی هر چند ناجااز مثل ی میبینند به فکر پرواز و نجات از قفس دست به اعمالمسدود می

فق  به باور و امید اظهار و یا روش مقاومت و مبارزه دا  دیگری و یا « خود  شی و خود سوزی » 

. خود سوزی و سوزاندن زن صفحه سازندزخک سوزنده دیگری بر وجود مجروح خویش نقش می

 گردد. قفس غرق میدیگریست  ه چون قطره اشک در موج اشکهای شاعران آزاد در 

 خود سوزی و سوختاندن زنان 

بینند و یا میشنوند ها و تار ترین حاالت شاعران آزاد درقفس لحظاتیست  ه میاز بدبختی یکی

. هنوز پارچه سوزدریزد و با جرغه گوگرد در بین موجی از آتش می ه دختر جوانی برسرش بینزین می

 ،  هنه نشده است  ه دیگری و دیگری دست بهک نو جوانان غک انگیز خود سوزی یشعر و یا داست

بطور  ل زنان در سالهای سیزده هشتاد و سیزده نود  . خود سوزی دختران وزندعمل خود سوزی می

های وطن هر روز شاهد چنین واقعات ناگواری بودند  ه شمسی به اوج خود رسید و شفاخانه هجری

دادند. مهک اینست  ه در های شیرین خود را از دست میانیادی دختران در آتش خود سوزی جتعداد ز

وزارت  .رین واقعات خود سوزی ثبت شده استشهر های بزر  مثل   ابل و هرات افغانستان بیشت

 3122و خشونت با زنان از صد حادثه خود سوزی در سال حصحت افغانستان در استانه روز جهانی م

مورد ازین  01» گوید زیر صحت افغانستان چنین می. امین فاطمی ودهدهجری شمسی اطالع می

طق افغانستان به ثبت امورد در شهر  ابل و بقیه موارد در دیگر من 33ها در شهر هرات و سوزی خود

 چهار در »گوید: خانه سوختگی حوزه غرب در هرات میل شفاوئمحمد عارف جاللی مس « رسیده است

 اند شده منتقل شفاخانه این به سوزی خود مورد 11( شمسی هجری3114) جاری سال گذشته ماه

..این .تن آنان بدلیل بلند بودن میزان سوختگی جان خود را از دست داده اند 81از این جمله   ه

سال بوده اند  ه بیشتر آنان از سا نان شهر و ولسوالی  81تا 38بیماران دختران و زنان بین سنین 

شمار » گوید خش سوختگی شفاخانه حوزوی هرات میل بئومس .های هرات غور و هلمند هستند

ها و مناطق دور دست هرات و والیات همجوار وجود دارد لسوالیودیگری از واقعات خودسوزی نیز در 

                                                                 «.های خانوادگی و مسایل جنایی به شفاخانه مراجعه نکرده اند، سنت ه به دلیل دوری راه
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های اجباری روانی، ازدواج ،ن در والیات غربی مشکالت اقتصادیعوامل عمده افزایش خودسوزی زنا     

الن ؤبا این حال مس . دشوهای بین خانوادگی عنوان میعد  آگاهی زنان از حقوق و رقابت و چندگانه،

ویند  ه میزان خشونت گمار خودسوزی زنان میآریاست امور زنان والیت هرات نیز با تأیید افزایش 

مورد  314به گفته آنان در جریان پن  ماه گذشته بیش از . علیه زنان در حوزه غرب نگران  ننده است

الن نهادهای مدافع از ؤخشونت علیه زنان در ریاست امور زنان به ثبت رسیده  ه باعث نگرانی مس

-ه غک انگیز دیگری از زندگی شاعران آزاد در قفس می.  خود سوزی صفححقوق زنان نیز شده است

ها سوختن زنها  ه ا ثر با دست خود در بین اندوه ، رن  وهادبختییکی از ب. باید اعتراف نمود  ه باشد

های مشکالت طاقت فرسا خصوصاً ازدواج باشد. دختران زیر فشار و؛ میسوزندشعله های آتش می

ی دختران درین آتش . امروز تعداد زیادخود سوزی سرا  نموده اند تعرض رااجباری وسیله نجات و 

-دردی را دنبال می ها جانهای شیرین خود را از دست دادند و یا نیک سوخته زندگی پر رن  وسوزی

اندوه  های خود سوختند برای خواهران پر رن  وزاد در قفس هک چنانکه در آتش رن شاعران آنمایند. 

ای گوناگون دست هغان زیر فشارو دختران افسوزند. هرچند تعداد زیادی زنان خود نیز چون شمع می

. شاعر زن آنگاه اشک گلهای تخت عروسی شان شده استسوزی زده اند و  قطرات به خود  شی و خود

ت مثل پود وجودش احساس  رده اس ؛ سوختگی را در تار وآتش به جان خواهرش شعله ور شده  ه

 های آتش بسوزانند. ن شعلهاینکه خودش را در بی

. لیالتیموری  در شماره پنجک باشدگفته آمد  ه خود سوزی زنان در  ابل و هرات در سطح باال می    

شعر مضمون زیبای را با یک « به پیشگاه زنان مظلو  و بینوای هرات » زیر عنوان « اثر »و ششک مجله 

های آتش وقتی میبینیک انسانی در بین شعله چه درد ناک است. » داردپر محتوی وقشنگ ارااه می

زند ها با خود نبرده اند  ه باز موجودی از همان قبیله خود را آتش میسوزد و هنوز دود تن او را بادمی

، پدر و هموطن او مادر ،خواهر ،را دیگران ،آری دیگرانی  ه شوهر، فرزند، برادر و بوی تن سوخته ای او

ک حصاری محکو  به ی تفاوت باز هک منتظر یک خود سوزی دیگر از ی نند. و بهستند تنفس می

داند  ه زنان هرات سال هاست ، هراتیان عزیز میبینند و جهان میشنویک. ما میهمچو مر  هستند

. خواهر چه دردی ترا گرددزنند و هر روز رقک این فاجعه بیش تر از روز پیشترش میخود را آتش می

؟ چه دستی ترا قاتل خودت  رده و چه چیزی جهانت را به  ا  شعله ای آتش د شاینگونه به آتش می

به آن آشنا هستی و یا هایی  ه از دیر زمانی برد   ازدواج اجباری، محرومیتها و محکومیتفرو می

خواهر تا با یک قاتل همسر و همسفر باشی. یا ...؟ دهد ؟ آیا وجدانت به تو اجازه نمیسالهای جنگ

سوزی و از تش مزن  ه این بیرحک زمانه دلش سنگ وترازوی عدالتش شکسته است  تو میخود را آ

. خود  شی و خود سوزی تو چاره گر درد شودبلند تر می خا ستر تو دیوار اسارت و استبداد بلند و

را به این نیمه تن جامعه  ، هزاران درد و مصیبت دیگرینیست بلکه تو با این عمل نا جایزهایت 
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جامعه ات نیک تن  ، تا مسیحای علک و دانش بر تو بدمد و تو دیگر فل  وشی. صبر  ن خواهر صبرمیبخ

پیرامون خود سوزی و  لیال تیموریو این هک شعر «   خود را مسوز ولی خود را بیفروز نباشد. خواهر

 سوختاندن زنان .

 قفس آتش بزن

 جسهههک  داغانهههتآتهههش مهههزن ایهههن   ،قفهههس آتهههش بهههزن 
 

 لرزانهههههت و ، صهههههدپاره قلهههههب زارمسهههههوزان خهههههواهرک
 

 تهههازدبهههرتن خشهههکیده  مهههی  آتهههش نهههی  هههه  دانمهههی 
 

 بوسهههتانت دیهههده مسهههوزان بههها  و  ی بهههر  خهههزان  تهههو ا
 

 ننگیهههنشبهههه خهههار ههههرزه آتهههش زن  هههه تههها دسهههتان     
 

 دامهههههههانتگریبهههههههانتـ نسههههههههازد پهههههاره نگیهههههرد از 
 

 گهههلبهههر قهههد بهههاالی تهههو ای    نپیچهههد   چنهههین خهههاری 
 

 بهارانهههههتاز فصهههههل و یههههها هرگهههههز ننوشهههههد بهههههاده   
                                                                                              

 مههههردان سههههنگ انههههداز وازاز سههههنگ  متههههرس ای بینههههوا
    

 آسهههههانتیهههههأس  تههههها نسهههههوزد ناامیهههههدی بتهههههرس از
                                                                                                    

 سهههنگ هرگهههز ب قلههه  هههه از بشکسهههتن  شیشهههه نلهههرزد   
 

 نهههه خودسهههوز و نهههه خهههود بشهههکن نهههه آتهههش زن بهههدامانت
 

 اگههههر چههههه قطههههره ی امهههها رهههههی دریهههها شههههدن آمههههوز
 

  هههه تههها چهههون مهههوج برخیهههزی بهههروز خشهههک  و توفانهههت   
 

 در و دیههههوار را بشههههکن نههههه دسههههت و پههههای در بنههههدت  
 

  ههه تهها بیههرون  نههی زیههن تنگنههاـ هههک  جسههک و هههک جانههت     
                                                                     

 ایههها  خهههواهر نمهههی بینهههی  هههه زنهههدانبان بهههی تهههدبیر      
 

 بههههه صههههد رنگههههی بلنههههد تههههر میکنههههد دیههههوار زنههههدانت
 

 و یههها بههها حلقهههه ی ننگهههین عقهههدی  بههها  ههههن سهههالی      
 

 سهههوزد  بهههه  دامهههان شهههگوفانت تهههرا چهههون خمچهههه  مهههی 
 

 تهههشآدر پهههای  گهههذاری ی گهههرزمهههعابهههراهیک بهههه   چهههو
 

 ر ایمانههههتزو بینههههد تههههش چههههو آ تههههرا  جهههها سههههوزد 
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 زن در شعر زن

 مقاومت و مبارزه

ها دردسر دیگر از طرق گونا یها و بی تفاوتیها و دهشاعران زن در مبارزه و مقاومت در برابر ناآرام

. ا غیر مستقیک تمثیل نمایندی ود را مستقیک وسهنی خ گون سعی و  وشش نمودند  ه زندگی عینی و

یا بهتر بگویک زندگی شاعران آزاد در قفس خوش آیندی یا زندگی نا در حقیقت مظلو  قرار گرفتن و

و  باشد در البالی اشعاری زیر عناوین معرفی زنمین بطور  ل و شاعران زن بطور خاص  ه متوجه زنا

-زیبای معرفی نامه خود در حقیقت فریاد می شاعر زن در اشعار. زبان مبارزاتی گشته است یا من زنک،

  شد. 

 

 

در شرای  خاص معرفی نامه زن . آنچه داردخود را یکایک بیان می هایشاعر زن با معرفی خود درد     

سهنی  . گمان نکنید  ه بیان شرای  عینی وباشدشهامت می توس  زن شاعر تجربه شده است جرأت و

. او پیمانه صبرش پر باشد. در مقابل هر  لمه گاهی جزای و سزای میسهل بوده است شاعر زن آسان و

 سراید .نجات از قفس دلیرانه می ودن وگردیده و در معرفی خود خطر را قبول نموده و در پرواز نم
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 لههههیال سههههوختن شههههبها تیههههره ایههههن چههههو شههههمع در دل
 

 تاریههههک عزیزانههههت  یشههههود دنیهههها  روشههههن  ههههه تهههها 
 

                                                                                   زنههک  ههه نالههه مههن خفتههه در گلههوی مههن اسههت    

 زنههک  ههه شهها  سههیه صههبح آرزوی مههن اسههت      
 

                                                                                                     زنههههدگی در قفههههس بههههالی تههههن اسههههت    

 ایهههههن مصهههههیبت چهههههرا بهههههرای زنسهههههت 
                                                                                                               

 چه  دمسهههاز بهههه  تنگنهههای سهههتک  بههها  شهههکن
                                                                                              

 زنههک  ههه  ههن  قفههس، گههور آرزوی مههن اسههت   
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بر او گذاشته اند؛ ی نیست  ه از القاب و نامهای  ه شاعر زن هر چند صبور است اما به این معن

سوزد. هر چند به شکل عادی و های طعنه آمیز و  وچک نما مییی در آتش نامبرد. او با شکیبالذت می

ها نا  دیگر یاد  رده دهو  « نعیفه «» عاجزه « » ناقص العقل « »سیاه سر »بی توجهی خاصی زن را 

. به این معنی نیست  ه برای او بی تفاوت است به این مفهو  نیست  ه او قبول نموده و از شنیدن اند

تنی ها پدیده دیگر  ه در جامعه معمول گشته و خوش آیند و پذیرفاین هک مثل ده. بردآن لذت می

. شاعر زن با یری را نمونه ساخته استی، تحمل پذ؛ عمر خود را طوالنی و در جهان بی تفاوتنیست

 ؛ تا درسی برای آموزش باشد .دارندها بیان میرناایتی خود را در مقابل این نامی نا یصبر و شکیبا

 ند و در آن تمثیل میرازن  عاشقانه مرد و صادقانه رابطه نیکو وبا افکار و احساسات  مهر انگیز ساحل

 .نمایدد مییا« سیاه سر »و «  عاجزه »از  لمات 
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                                                                                   یهههاد آن  روز گرامهههی   هههه قفهههس  را  بشهههگافک   

 بخهههوانکسهههربرون آر  ازیهههن عزلهههت ومسهههتانه    
 

 بههوی شههببوها  تنههت همچههو  رههها شههو  بههه  
                                                                                      

 ههههوای شهههاخه ی آغهههوش ولمهههس نسهههترنک 
                                                                                      

 بهههر تهههرا در  شهههدمهههی بههها  تهههنک حضهههور
                                                                                  

 ببههوس از  ههف پهها تهها بههه سههر همههه ی بههدنک   
 

 چهههرا بهههه حرمهههت سنگسهههار سهههر فهههرود آر     
 

 سهههیه چهههال شهههو  مهههرد را ز پههها فکهههنک     
 

 بههه هههوش بههاش نههی ا  عههاجزه سههیاه سههرتو   
 

 غههههرور همههههت حماسههههه ا  نههههوای زنههههک  
 

 آری مههههنک سههههیاه سههههر دوران تههههار تههههو  
 

 مهههه، نصهههف تهههوا ، در تبهههار تهههو نهههاقص و نی
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 تنگنای ستم

 فکندنههههد بههههر سههههر مههههن تیههههره چههههادر  
 

 گفتههههه پنهههههانک نمودنههههد« سههههیه سههههر » 
 

 نههههعیف و عههههاجز و یهههها نههههاقص العقههههل  
 

 لقهههههب دادنهههههد و گمنهههههامی  شهههههید    
 

 

 زنههک  ههه نالههه مههن خفتههه در گلههوی مههن اسههت    
 

 زنههک  ههه شهها  سههیه صههبح آرزوی مههن اسههت      
 

 ه نعههره مههن در سههکوت حسههرت مههرد    زنههک  هه 
 

 مهههزار سهههینه جلودارههههای و ههههوی مهههن اسهههت 
 

 

 عقیههق  جهها   دلههک  رنههگ  خوشههدلی   نگرفههت     
                                                                                         

 زبههس  ههه زهرسههتک در ر  سههبوی مههن اسههت    
                                                                                            

 چههو  گههل  ز  سههاقه  جههدا  سههازد   بههه  بوییههدن   
                                                        

 بههه بوسههتان جهههان تا ههه رنههگ و بههوی مههن اسههت 
 

 بریهههد تیهههغ سهههتک رشهههته ای تهههنک  هههه زنهههک   
 

 بههه خههون سههر  دلههک سههجده و ونههوی مههن اسههت 
 

 بههههرای لههههذت خههههود  امگههههان خههههون آشهههها 
 

سهههتههههر آنچهههه ههههیچ نیرزیهههده آبهههروی مهههن ا  
 

زنههههک  ههههه زنههههدگیک را رقههههک زنههههد دگههههری                         
                                                                           

حقههوق حقههه مههن در   ههف عمههوی مههن  اسههت                  
                                                                                     

           بههههه تنگنههههای سههههتک بهههها شههههکنچه دمسههههاز            
                                                                                  

زنههک  ههه  ههن   قفههس، گههور آرزوی مههن اسههت                   
                                                                            

اگهههر زبهههان بگشهههایک بهههه دادخهههواهی و عهههدل                      
                                                                     

هههزار تیههر ز هههر سههو رههها بههه سههوی مههن اسههت                   
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 «  امجد رنایی»                                                                                                  
 

زیبا و پر محتوی چنین  را در شعر« ناقص العقل« » سیاه سر»همان  لمات لینا روزبه حیدری 

 .سروده است

 

رههههههک  ز دا   بهههههال  تههههها  بهههههه  اوج  آزادی                        
                                                                                  

چومههوی مههن اسههت           اگرچههه روز مههن ا نههون سههیه 
                                                                         

بههه  خههاک و خههون  بکشههک  رسههک بردگههی ههها را               
                                                                               

زنههک  ههه خصههلت  آزادگههی  بههه خههوی  مههن اسههت            
                                                                                  

«         امجهد »به پهاس قلهب بهه خهون خفتهه  ای زنهان       
                                                                                        

 ز دیههده گههوهر اشههکک روان بههه روی مههن اسههت     
 

 درچشههک هههای مههن غهههههک فههههههردا نهفتههه اسههت 
 

 درقلههب مههن ز درد، گههل سههنگ شههگفته اسههت     
 

دوران تهههههار تههو  اه سههههرسیههههه  مهنههههک آری   
 

تهههوا ، در تبهههار تههههو  ، نصهههف  و نیمهههه  نهههاقص  
 

تهههو فهههریاد مههی  ههنک   خشههک ز مشههت   گاههههی  
 

مههی  ههنک شهههاد   خههههود گاهههی بههه آتشههی تهههن    
 

، غمههی پههاک میشههود   رنههگ  گههاهی بههه اشههک    
 

، خههاک میشههود  دلهههک  امهههید  گاهههههی ههههههزار  
 

و بجاسههتآرز دلهههههک   بههها   امهها ههنهههوز بهههه    
 

خداسههت  یههار مههن    بههی پنههاهی مهههن   در اوج   
 

فگنههده اسههت پههایک   بههه او  ههه بهشههت خههویش    
 

درد و آه همههه خلههق و بنههده اسههت    مههرحک بههه    
 

نوشهههت مهههن   نههها   حهههوا  روزیکهههه در بهشهههت  
 

سرشههت زمهههههن   را  آدمیههان نسههل تههمهههها     
 

خههههدا حکمههت   بیخههههبر از   حهقهیهههر  تهههو ای    
 

ز عقههل  ز منطهههق  بسهها جههههدا   ای  گههک شههده    
 

 ازعمههق  جهههل خههویش تههو هرگههز نرسههته یههی     
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 عادله کمین مجددی

 واین منم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  

 «  3102حمل  – ابل »                                                                                            

 

 

 

 در را  بهههروی  مکتهههب و درسهههک تهههو بسهههته یهههی
 

 گههاهی بههه نههرب سههنگ تههومن خههاک گشههته ا    
 

 گاههههی ز جهههل تهههههو ههههمه بههههرباد  گشههته ا    
 

بجاسههت چههه پهها  امیههد   هنههوز  بهبهههین  لیکهههن   
 

ماجراسههت حههل   مههن و لجاجههت   سههختک سههر  
 

چشههیده ا  را   و زمههان قههدر لحظههه ههها    مههن   
 

  شههیده ا    رهههههایی بههههرای  درد ههههها  بههس
 

                                                         شههگوفهء   ههه  دهههانش  بههه  خنههده  بههاز  نشههد                 

       دلهههی  هههه ههههیچ  بهههرآورده اش نیهههاز  نشهههد                 
                                                            

تنههی  ههه سههوخت و دودش  ندیههد  هههیچ   سههی            
                                                            

 سههی   ههه  هههیچ   سههش یههار و  دلنههواز  نشههد               
                                                                       

 وشههید          ار  یههار  مههی سههی   ههه  سههخت  بههه  دیههد
                                                                        

بدیههههههدن ر   زیبههههههاش سههههههرفراز نشههههههد                           
                                                       

رقصههید            دو چشههک تههر  ههه درو  اشههک  شههور مههی  
                                                              

                                                                       ز او شکسههته هههک ایههن  شیشههه هههای  راز  نشههد              

                                                                 قههدی  ههه  هه  شههده اسههت زیربههارغک چههون نههون              

 چهههو فهههار  از غهههک و انهههدوه جانگهههداز نشهههد     
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 زبیده مستوره افغان

 ستم به زن
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         ازچهههه زن زار و خهههون جگهههر باشهههد       
                                                                         

مثههههل مههههر  شکسههههته پههههر باشههههد                   
                                                                     

زنهههدگی در قفهههس بهههالی تهههن اسهههت             
                                                                         

ی زنسهههت               ایهههن مصهههیبت چهههرا بهههرا  
                                                                        

                     زنجیههههههر زنههههههان در مهههههها از وای
                                                                       

             چهههادری بهههر سهههریک و جهههنس اسهههیر 
                                                                       

                                                                                       محبهههوس گوشهههه ههههای اتهههاق  همهههه

                                                                                              شهههههوهر مسهههههتبد زنهههههد شهههههالق 

                                                                                       زن دریهههن ملههههک بههههی سروسههههامان 

                  نههههه گلههههی بینههههد و نههههه آب روان   
                                                                       

           چهههون خریطهههه اسهههت چهههادری زن را 
                                                                        

                  زن نبینههههههد صههههههفای گلشههههههن  را
                                                                        

              تهها   ههه زن چههادری بههه سههر باشههد     
                                                                        

                  روزگههههارش ازیههههن بههههدتر  باشههههد   
                                                                       

                  ههههاش ایههههن چههههادری  نههههار  رود  
                                                                        

 ایهههههن خریطهههههه  ز روی  هههههار رود 
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 شهال لطیفی ولیزاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فلوریدا -   8431پنجک مارچ                                                                                       

  
 

 تنوع محتوی و شکل در شعر زن
 

ی، د، زیر چتر ظلک وستک رژیمهای استبدااولین شاعر تا همین چند صبای پیششاعران زن از  ا ثر

  هنه یاهرسک ورواج ،تفاوتهای نابخردانه جنسی، تعصبات جاهالنه، تنگ نظری، تقیدات فرهنگی

سخت گرایانه  های نادرست وتفسیر و فهک و ، اقتصادی، اجتماعیگرایانه وده ها دلیل دیگر سیاسی

 سوقی و ته جسمی، فکری،س ه شای در طول تاریخ ادبیات آنچنان ندنتوانست باورهای دین شخصی از

 . دنحضور بهک رسان جلوه و؛ ستآنهامقا  طبیعی 

 شههاخهء بهههروزی و غریههزه در میههان آتشههک زنههک  
 

نعمتک  

هوسهک  سبز گلدسته زبا  پرنیان، در میان بنبسهت   
 

 شوقک

الی لهذتک موج پار نغمهه از صهداقت و مههر در البه      
 

 عشقک

 شهههههههههههپره از دیههههههههههار حیههههههههههرتک  
 

 دوستک

 خههوش بافههتِ عاطفههه ز حریههر سرمسههت فطههرتک 
 

 مادر 

 لطههههههههههف و راسههههههههههتین در بههههههههههر 
 

  ارگر 

 بههههر آسهههایش افکهههار خسهههته ات مهههن بهههاور  
 

آری من زنک  

 و ز بهههههههههرای بهههههههههودنش مفتخهههههههههر  
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دروازه قفس به امید باز نمودن و شکستاندن تپش  ن درتالش وشاعران ز از تعدادیخوشبختانه  ه 

هنوز قفس بزر ،   نمایند. اماجهد می سعی و  وشش و جد ودر آسمان بی انتهای حقوق شان  و پرواز

 ند و هنوز زنجیرهای  ه نباید ی میبه شکلی از اشکال حکمروایتفاوت صریح جنسی در تما  دنیا 

 شاعرانی دردهند. زن را اسیر و فشار میشاعر  پای زن بطور  ل خاصتاً و بسته باشند زوالنه وار دست

گونه  رازهای نهانی زنانه رابه معنی مقدس  شندین ایا  اشعار آزادی خواهی و فریاد حق طلبی میا

دیگران را تبلیغانه   ند ودلیرانه پرواز می شده و زن  اسه صبرش لبریز شاعر. سازنداش بلند می

 .نمایدرهبری می

اجتماعی سعی و وشش  چند مردان فعال مدنی ومبارزات حق طلبانه هر  در روند این قیامها و

شوند اما حقیقت امر اینست  ه درد، غک، ، مصدر خدمتی بداشتهین راستا قدمی برا نمودند تا در

، راها جریان ناخوش آیند زندگی زن ، حق تلفی وده شکنجه، اسارت، حقارت ،پریشانی، محدودیت

پوست  داند و به ر  وتوانند. این زن است  ه میشود؛ احساس  رده نمیمردان آنچنانکه تجربه می

-والقاب دیگر صدا می«  مادر فالنی « »سیاه سر « » ناقص العقل » ند وقتی او را وجودش حس می

. هرچند تالش ددان، سوق و خواهشات اش را میها، تمایالت، عالقمندی نند. این زن است  ه خواسته

زنند بدون شک دروازه های بزر  را برای دانش  ه سنگ مبارزات زن را بر سینه می مردان با فهک و

نگذارد حقوقش  نماید. اما این زن است  ه سرانجا  باید ایستاد شود ورسیدن به حقوق زنان باز می

تواند به قله علمی می منطقی ویک مبارزه  پایمال گردد و این زن است  ه با جان نثاری و فدا اری و

 ؛ برسد.باشدهای شامخ آزادی  ه شایسته اش می

. در های آوردیکعصیان زن شاعر نمونه ، تعرنات ومشکالت دربخش قبلی این نوشته ازهر چند      

بیان آن دروازه گشای  ها وباشد. شناخت این دردحقیقت بیان این جریانات خودش یک مبارزه می

به طور خالصه از زبان  گردد. در بخش دیگر این نگارش چند مونوع راراه حل می برای جستجوی

. در البالی زندگی خود را چطور یافته است . اوالً زن خود  ونماییکشاعران زن به اصطالح نقل قول می

عر . مونوع مهک دیگر  ه  متر در گذشته شاهد بیان آن از زبان شایابیکزن را در شعر زن می اشعاری،

باشد.  ه در البالی عواطف لطیف عاشقانه و مقدس گونه زنانه می . همانا احساسات وباشیکزن می

عات سعت پیدا نموده و روی مونو گردد. شاعر زن ساحه شعرش واشعار بعضی شعرا  درک می

وار از محتوی گسترده . سعی و  وشش درین است  ه مشت نمونه خرگوناگون اشعار ناب سروده است

نمونه های  ، احساسات مقدس زنانه وو وطن دوستی ، حماسهر زن مثالهای از جهان تصوف وعرفانشع

شعر نو درین بخش درج گردد. هر چند بیان این مونوعات زیر  ، رباعی وقصیده، از اشکال شعر غزل

بول تواند تمثیل بزرگی از شعر زن باشد اما امید است بجای دروازه  وچکی قچند عنوان معدود نمی
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گردد. تا پژوهشگران دست بدست هک داده درین راستا سعی و  وشش نمایند و سرانجا  آن با  بزر  

شاعران آزاد  ». تا رسیدن به آن مقصود قوی و تحلیلی جامع ارااه بدارند شعر زن را با نمایشی

    . اشیکنیک ب را تخمی و یا نهالی قبول نموده امید است در پرورش آن باغبانان خوب و« درقفس

هک به دالیل گوناگون   نجکاوانه باشد بازسیع و چند و بررسی تغیر و تحول در شعر زنان هر      

. اوالً آثار و مأخذ زیاد عاد این بحث مهک و با ارزش نگردددینی شاید فراگیر تما  اب ، فرهنگی وسیاسی

چند دهه اخیر  ه ساحه نشرات . خوشبختانه در ولین شاعران زن تا چند دهه اخیر در دست نیستاز ا

های مهمتر دسترسی داریک و شاید نسبی توانست حل دیده است به آثار زیادتر و تحلیلوسیع گر

وجود این هک فهک و درک حقیقی محتوی شعر زنان شاعر درهمین دوره های نزدیک  . بامطلب نمود

عران عهد گذشته را در یک بررسی شا .شکالت و  وتاهی های بی قید وشرط خالی نمیباشدنیز از م

 را در چند دهه اخیرشعر زن . در یک مرور گزرا سپاریکمیزمان دیگر بدست پژوهشگران با انرژی تری 

. یک علت آن جریانات سیاسی یابیکبه شکلی از اشکال در قفس میو ناگوار شرای  سخت  همنوا با

آنهک شعر ، ه امور و بطور خاص بر ادبیاتر همباشد  ه با عقاید متفاوت گاهی زنجیرهای را بنظامی می

. اگر مروری بر شعر زن در چند دهه اخیر گردد ر مقابله و مجادله قرار داده استدحلقه نموده زنان 

ها و شرای  دیگر زما  امور را چنان ساخته است  ه یک  ه رژیک های گوناگون با  ودتاباششاهد می

هجری  3118سرطان  80. در باشدها غرق میزیر فشار شاعر و نویسنده در جهانی از تحیر و تعجب

شمسی رژیک شاهی مشروطه  ه چهل سال خوش آیند یا ناخوش آیند مرد  با آن انس و عادت گرفته 

ر مستقیک یتأث ،اداری ، نظامی وگردد و با یک تحول بزر  سیاسیبودند به رژیک جمهوری تبدیل می

 ه هجری شمسی  3113فت ثور مدتی بعد از آن با  ودتای ه .شودبر ادبیات و طرز بیان نیز دیده می

هجری شمسی هزاران  3112جدی  0 مونستان قدرت را به  ف گرفتند و مدتی بعد تر  ه به تاریخ 

 ها وسعت و ده ها ودامنه  شتار .وطن عزیز ما تجاوز نظامی نمودند سپاه اتحاد جماهیر شوروی به

ا در قفس دیگری از . شاعر زن نیز خود رمهاجر گردیدند یونهامل ها هزار انسان شهید، مجروح وصد

یا خوشبینی اشعاری سروده  . شاعری  ه در وطن مانده است با جبر و ا راه ورنجها و مصیبتها میبیند

شخصیت های  یا ناخوش بوده است و است تا دل دولتمردان را خوش نگهدارد ویا از رژیمی  ه خوش و

؛ در بین قفس بیان  رده نمیتواند تمجید نماید و بر یک سلسله حقایق  ه ، ه دوست داشته ویا نفرت

 ،یک جهان دیگری بیشتر از قربانیان. شاعرانی  ه بیرون از  شور پناهنده شدند در بسازد بسوزد و

، وطنی و حماسی ت و یا اعتراض نمودند و یا فریادهای، شکایآوارگی و دربدری درد دل ،شهدا

نیازمند مطالعه  عمیقتر و و تحقیقبررسی شعر زن در خور غور د.  درین دوران آزادمنشانه  شیدن

ظامی اتحاد جماهیر شوروی رژیک  مونستی و تجاوز ن .باشداجتماعی می ، نظامی ووسیع اوناع سیاسی

این  .و مجاهدین قدرت را بدست گرفتندمقاومت مرد  افغانستان سرنگون گردید  ، مبارزه وبا جهاد
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ا همصیبتها و بدبختی و گ و شتارها و مهاجرت ختک نیافتشکل دیگری بازهک سلسله جن دوران به

ها اداری  باز هک با بدبختی ومی ا، نظدتی، سیاسییود تحول بزر  عق. شاعر زن با وجدوا  پیدا نمود

زندگی زن درخور مشکالت  ؛ندآنگاه  ه طالبان قدرت را به دست گرفت .نمودپنجه نر  می دست و

یابیک. رشته های ن را به شکلی از اشکال در قفس میشاعر ز یکدر تما  دوران چند رژ. ی گردیددیگر

یا از بین رفت و یا  ی مناطق، مکاتب دخترانه مسدود وعضها باعث گردید  ه  در برژیک حکمرواای این

سرودن و آزاد . شرای  شعر رفتندمی هک با خطراتی مواجه گردید  ه دختران با ترس و دلهره به مکتب

توان از شاعرانی . درین دوران بطور  ل میشاعر درین حالت خود تصور نمایید بیان  ردن را برای زن

، لیال صراحت روشنی، خالده فرو ، نادیه فضل، خالده نیازی، ماهر  چون عارفه بهارت، پروین پژواک

بهار سعید و چند شاعر  ،انی، نیا گل سلطحمیرا نکهت دستگیرزاده ،یار نیاز، ثریا واحدی، راحله

با آثار در دست  .نا  گرفت گرانمایه دیگر  ه  در همین لحظه نامهای مبارک شان در حافظه نیست؛

گردد  ه شاعر زن در داخل افغانستان بی حد تحت فشارهای سیاسی، داشته چنین برداشت می

طی قرار دارد  ه آن فضای آرا  اجتماعی و فرهنگی قرار داشته است و در خارج افغانستان زن در شرای

ستان بدون شک پا  در ایران و. نیست ؛باشد ی شعر سرودن آن چنان  ه باید میسراو بی سر و صد

اجتماعی هنوز چهره واداری و نابسامانی های اقتصادی  ،نظامی، همان مشکالت و فشارهای سیاسی

مرد باید  ار  نند تا لقمه  نی  ه زن ویسازد و در امریکا واروپا سرزمین ماشمخوف خود را نمایان می

یا بهتر گفته آید در سرزمین ماشینی گاهی فرصت سرخاراندن میسرنیست چه  نانی بدست آورند و

 .صادقانه بیان نماید بی تشویش تا شاعر بتواند احساسات خود را صمیمانه و رسد به آن محی  آرا  و

بازهک به طور  ل شاعر زن در یک . نمایدتر می هرچند در سالهای اخیر شرای  شعر سرودن خوشگوار

 . بااقبال چاپ و پخش را نصیب شده استنوع قفس نامرای چنان زندگی نموده است  ه آثار  متری 

وجود این درد دلها خوشبختانه اشعار پرمحتوی از دل زن شاعر برخاسته  ه بردل ما مینشیند. این 

  .باشدان شرای  ناگوار مینمونه خوبی از فریاد و فغ بهار سعید شعر
 

 ز پههههایک  بگسههههلک  زاوالنههههه ههههها  را
 

  ههه دردی مههی  شههد   در مههن زبانههه  
 

 ز طاقهههههت سهههههوزی درد  بسهههههوزد 
 

 تحمههههل ههههها   و  صههههبر  جاهالنههههه
 

 

 دریهههغ و داد  تههها گفهههتک  هههه هسهههتک 
 

 نههههوا را  از زبههههان  مههههن گسسههههتند
 

 چهههو فریهههادی زد  از دسهههت ظهههالک 
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انه را از جهان خود محو شاعر زن انگیزه ها و حاالت عاشق ،ها و تنگنای خلق شدهفشار با وجود همه

ل گل فغان و آواره گی  مث، فریاد ، شتار ،های جنگزار ز در البالی همه خاراشعار عاشقانه نینکرده و 

 درخشد. میزیبا و خوشبوی 

 

 زدنهههد مشهههت و  دههههانک را شکسهههتند 
 

 زد  گههههامی  ههههه تههههاخود را نمههههایک
 

 بهههه  هههن   خانهههه  زنهههدانک  نمودنهههد
 

 فکندنههد  بههر سههر مههن    تیههره  چههادر
 

 »سهههیه سهههر« گفتهههه پنههههانک نمودنهههد
 

 گرفتنههههد  تهههها  مههههرا از اختیههههار 
 

 دگرخهههود را بهههه جهههای خهههود ندیهههد 
 

 نهههعیف و عهههاجز یههها نهههاقص العقهههل 
 

 لقهههب  دادنهههد  و گمنهههامی  شهههید 
 

 باز  قرار  یافته   این  دل  بهی قهرار    مهن 
 

 عشق فهواره مهی زنه   د ازر  وپودوتهارمن 
 

 بخت مرا  نار شد ،  یار دوبهاره   یهار شهد  
 

 آنکه  ناره می گرفت آمده خود  نار مه ن
 

 عطر بنفشهه ریختهه از درو بها   وچهه ا     
 

 غرق شکوفه گشته است خانه بی بهه ارمن
 

 شورهوایی می دمد دربرسهاق و ریشهه ا   
 

 شوق نهانی می خزد در بن خهار  خهارمن 
 

 تا سردار  بردمی ،  شهتمی و رهانهد   مهی 
 

 بوسه زنان برقصهمی برسهرچوب دار مهن   
 

 من  ه ز تو گریختک  ساخته  را بهریخ تک
 

 رجعت  عاشقانه   شد نهابط ه  فهرار مهن  
 

 ابر  بههار   بایهد   ،  بهرق    شهرار    بایهد  
 

 قالب   تازه   وا ند  غنچه  انتظهار    مهن 
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 ،شمار  ه در افغانستان وجود داشتههای بیو بدبختیامنی با وجود نات  ه شاعر زن سچه زیبا

بال  پر و، قفس نسپرده و چون بلبل خوش آواز هر چند در یاحساسات زنانه خویش را به باد فراموش

                                                              .کران جهان انسانیت نموده استی بیهای دلش را با فریاد رهسپار فضا شیده و خواسته

ها و آواره گی زن نفرت و انزجار خود را از جنگ، مصیبت در پهلوی مونوعاتی  ه گفته آمد. شاعر     

ها در خاطر بربادی تلخی از جنگ و . بدون شک تأثیرات ناگوار وه شکلی از اشکال بیان نموده استها ب

نگ در شعر شاعر زن . نفرت و انزجار از جو  المش با آن همنوا گردیده است شاعر زن ثبت است

آید سایه . هر گاه حکایت جنگ و شتار در میان میریزد، نامیدی و دلهره اشک میگاهی به دامن یأس

. نفرت دهدتارک را مژده مینماید و فردای سیاه و مخوف شب بر شعر زن تاریکی خود را حکمفرما می

 باشد.در مقابل شرای  ناگوار نیز می وا نشاز جنگ به شکلی عکس العمل و 

بریک مشت نمونه خروار پیرامون این بخش هر چند خالصه باز هک به همان اصطالح مشهور پناه می     

از عتراف نمود  ه شعر زن باید ا .و یا  ک ما و ر  شما . در حالیکه شعر عاشقانه نمونه وار درج گردید

تقدس گونه زنانه در خالیگاه بزر   ص خصوصیات و حاالت نیک ویفقدان و یا  مرنگی حس و تشخ

یا مرد مشکل  ،  ه آیا زن سرودها  ه گاهی درک شعر بدون نا  شاعرجنآ. تا  ندپنجه نر  می دست و

 .وده استسر هما محتسب زاده آسر بیان عشق به وطن  را شعراین . نمایدمی
 

 

 

 
 

 
 البته این مطالب چنان نیست  ه .باشدچند مطلب دیگر پیرامون شعر این دوره قابل یاد آوری می

ن دوره بوناحت ست  ه در اشعار شاعران ایا بلکه خصوصیات. اوریدهمه شاعران را در یک صف بی

. شاید این مطلب در ا ثر ادوار تاریخ یکسان باشد و آن تکرار و تقلید است  ه  ندجلوه افزاای می

. همچنان شاعر زن درین دوران بیشتر با واقعات و یا دهدار میدامن شعر را به شکلی از اشکال فش

افتد و احساسات خود را  ند  ه درهر لمحه زندگی اتفاق میهای زندگی می شنیده چشک دیدها و

باشد به نماید. شاعر این دوره در حقیقت دروازه گشای میی خاصی بیان و تمثیل مییبا زیباماهرانه 

 با تو  اگر   بجفتمی ،  راز نگفتهه گ فتمهی 
 

 در نهفته سفتمی بها لهب بوسهه بهار مه     ن
 

 تا عشهق تهو در دلهک     نههان   مهی سهوزد  
 

 جههانک ز غمههت شههراره سههان مههی سههوزد
 

 ای   شههور ای همیشههه  در خههاطر مههن
 

 ازهجهههر تهههوا  روح و روان مهههی سهههوزد
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شاعران بعدی تا بیشتر به عنوان یک اندیشمند و ژرف نگر قضاوت به عمق فاجعه و واقعات نموده 

 تا در روشنی آن درک عمیق برای دیگران میسر آید. چراغی گردد

. بعد از سالهای باید نمودبا این بررسی و مرور سطحی ازین دوره گذشته به دوره بعدی سیر و سفر      

. گرددصفحه پر رنگ دیگری تمثیل می هفتاد تا امروز با تفاوتها در محتوی و طرزبیان در شعر زن

صحبت  ؛ ردندن بیرون از وطن زندگی میرابیشتر شاعران درین دوشاید بطور  ل چنین ادعای  ه 

اما نسبی میتوان ادعا نمود  ه تعداد زیاد شاعران زن درین دوره به خارج از .  املی نباشد جامع و

. یکی از خصوصیات مهک این دوره تعداد زیاد شاعران زن با مقایسه دوره  نندافغانستان زندگی می

ه شرای  رسانه ختانه ده ها بلکه شاید هک صدها شاعر زن میسرایند و خوشبختانخوشب گذشته میباشد.

، نگارشی و انترنیتی اجتماعی آنقدر وسعت پیدا نموده است  ه به های گروهی از صوتی، تصویری

خصوصاً اروپا و امریکا . برعالوه در خارج از وطن خود را به دیگران برسانند ثارآتوانند آسانی شاعران می

ف یزادی بیان نیز وسیله نیکو برای اظهار عقاید و احساسات حتی احساسات لطنسبی آست و پای د

دست بدست هک داده موفقیت در ساحه شعر زن را در  ،راشع میت او  تر . شرای  مساعدباشدزنانه می

روشن در های ها و فردا نگریی دیگر این دوره امیدواریی. زیبانمایدتاج تاریخ شاعران زن ثبت می

. در پهلوی ا ثر شاعران دوره اول  ه نامشان س ر گردید وخوشبختانه سروده باشدساحه شعر زن می

عالوه توان درین دوره نا  شاعران دیگر را نیز می. درخشدها میمحتوی شان در پیشانی رسانههای پر

افظه نباشد  ه ثبت ها شاعر دیگر هستند  ه شاید درین مقطع زمانی در حصد ا وه . البته ده رد

. هر چند نا  بردن ازهمه شاعران این ران طلب لطف بخشایش آنها را دار گردد. با پوزش از آن شاع

گردد. زیباست  ه نا  آن هک نا  این شاعران یاداشت می باشد. باممکن می نویسنده غیر یدوره برا

سعید، مرحومه نادیا انجمن، ناجیه  ریک گردد. بهار در هر دو دوره ثبت می اًتعدادی ازین شاعران تکرار

، مؤمنه نیکخو ،طرزیهما ،رزاده، مرحومه صراحت روشنی، لیال تیموری، حمیرا نگهت دستگیقیومی

، زهرا زاهدی، ده، دیانا صافی دوست زادهعادله  مین مجددی، زهرا حسین زا ،، لینا روزبهصالحه وهاب

بری آخوند زاده، مریک تر منی، خدیجه احمدی،   ،، معصومه احمدیمعصومه صابری،  ریمه عارفی

زهرا محمودی، محبوبه ابراهیمی، شکریه عرفانی، سا ره حسینی، فریبا حیدری، لینا نبی زاده، رحیمه 

میرزایی، فاطمه سجادی، مینا نصر، رؤیا سادات، ناهید باقی، عادله  بیری، گلثو  صدیقی، جمیله 

 اظمی، فاطمه فیضی، فاطمه حسینی، بتول مرادی، رانیه  متقی، صفیه بیات، ریحانه یوسف، خدیجه

  ...و یمظفری، فرزانه احمدی، زهرا لطفی، فرشته حسینی، سوسن ابراهیمی، منیژه تمنا، فاطمه طاهر

در  تاب فرشته های سخن بانوان سخنور افغانستان از عصر ویدی تا امروز اثر غال  حیدر  بیری هروی 

-زن ثبت گردیده است  ه ا ثر آنها درین بخش قرار می شاعر 811یبا نمونه  ال  تقر شرح حال و

 گیرند.
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-ی زنانه میییکی از برازنده ترین خصوصیت شاعران این دوره همان بیان احساسات لطیف و زیبا     

 .آخوند زاده ی بر نمود.  شعر زیبا ازباشد  ه در دوره های گذشته و روند تاریخ شعر زن  مرنگ می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

مرد  زن ویدگاه های تعدادی از فرزانه گان ریات و دنظ این بررسی و مرور گذرا مشت نمونه خروار با

 گردد.ین راستا درج میا در

پیرامون محتوی و شکل و یا بطور  ل تغیر و تحول در شعر زنان افغانستان دیدگاه های بعضی صاحب 

                                                                 .ن افغان چنین جمع آوری نموده استنظران را علی آقا مزیدی در نوشته فراز وفرود شعر زنا

در بین دختران، به خصوص  سانی  ه در مهاجرت  04گوید از اواخر دههء فریده حسرت می     

اشعار  »دهد بودند، جوش و خروش قابل مالحظهء برای شعر سرودن به وجود آمد و چنین نظر می

-نمن شعر زنان افغان گاه سیاسی میگیرد. در به خود میه، رنگ بحران و جنگ را زنان در این ده

نالند، ولی به هر حال گامی د و اغلب در غربت از دوری وطن میسراینشود و گاه اشعار عاشقانه نیز می

از جمع این دختران و زنان  سانی  ه امکانات الز  در  « دهدیاست  ه زنان را به عرصهء شعر تبارز م

های فرهنگی حا ک در علت مشکالت خانوادگی و ناهنجاری د نمودند و برخی بهاختیار شان بود، رش

                                      .ها، از رشد بازماندندخانواده

با وجودی  ه در گذشته زنان نامداری مانند رابعه بلخی،  . »باورخانک روشنی یحیاچنین است     

اما متأسفانه زنان در  شور  .سای مخفی و عایشه درانی داشتیکمحجوبه هروی، مخفی بدخشی، زیب الن

 دو پلکک شعله ور از تو، دلک  دریهای   توفه انی

  می در من توقف  ن دوچشک سبز روحهانی 

 !دلیل دست هایک را نمی پرسی چرا تنهاست

 همان تقدیک چشمانت دو دست  سرد زندانی

 تما  لحظه ا  ناخوش ولی باتوتماشایی اسه ت

 تو واین روز وآرامهش مهن وشهبهای طهوالنی    

 بیا و رنگ خوبت را  می با مهن تعهارف  ه   ن

 بسوزان گریه هایک را بسهوزان نهر  و پنههان   ی

 تمنا می   نک  روزی  صدایت را شهکوفا  ه  ن

 بخوان آوازدریارا به آن سازی  هه مه  ی دانهی 

 بخوان آواز دریها   را  بسهوزان   سهاحل ابهری  

 منک آن چتر پرآتش تو خواهش های  بهارانی 
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موانع زیادی پیش روی زنان وجود دارد  ه در صحنه  باشند ...از رشد  متری در شعر برخوردار میما 

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله شعر و شاعری نمی توانند حضور فعال داشته باشند، سنت 

مردان نسبت به زنان، رسک و رواج های خانوادگی و از همه مهک تر  یسنت های حا ک در جامعه، دید

باشند  ه زنان را در تما  عرصه ها و بخصوص یمحرو  بودن زنان از بهره گیری سواد، عوامل عمدهء م

ی یکی از مشکالت دیگر زنان را هراس و ترس لو «در عرصهء شعر و ادبیات محرو  نگهداشته است 

                                                 .داندرز دادن خواسته های درونی شان میشاعر زن از تبا

اشعارش به خصوص وقتی بخواهد  تواند درزن نمی شاعر » ند: یخانک حسرت تصریح م     

از ترسد تا دوستان و جامعه واقعی خود را بروز دهد، زیرا می اشعارعاشقانه بسراید، عواطف و احساسات

     «.شعرش برداشت دیگری نمایند

خانک ها در عالک مهاجرت،  »گوید: با تأیید مطلب فوق، می یعبدالشکور نظری، شاعر و منتقد ادب     

توان گفت  ه در شعر و ادب، زنان افغان از عالک مهاجرت بهره فوق العادهء داشته و در حقیقت میرشد 

 « دهای بسیار خوبی را برده ان

توانند به عنوان یک زن ن نسبت به خودشان و اینکه آیا میدر گذشته باور زنا» آقای نظری  به باور

شاعر در عرصهء ادبیات  شور بدرخشند، بسیار  ک بود، ولی رشد و تحصیل دختران در داخل و خارج 

نان از  شور، نگاه شان را باز نموده و خود باوری به آنان ایجاد  رد  ه ا نون ما شاهد درخشش ز

 «.باشیکدرعرصه های شعر و ادب در  شور می

این درست است  ه »  ند.از ادبیات بیگانه اشاره می یو تأثیر پذیر یبه بعد منفاما خانک روشنی 

مهاجرت شرایطی را برای زنان شاعر فراهک ساخت تا رشد  نند، اما باید گفت  ه ما شاهد تأثیر پذیری 

 «نیز هستیک  ه این برای ما خوب نیست شاعران از ادبیات  شورهای بیگانه

زن با وقتی یک » مرزبندی میان زنانه سرایی و مردانه سرایی خانک روشنی معتقد است  ه پیرامون 

سراید، معلو  است  ه این شعر زنانه است، اصوالً رشد زنان شاعر وقتی احساس وعواطف زنانه شعر می

 «عی شان را در شعرشان تبارز دهنداست  ه بتوانند احساس، عواطف و ونعیت اجتما

شعر در اصل زنانه و مردانه ندارد، اما احساس زنانه و "صدیق اهلل بدر، شاعر و نویسنده باورمند است  ه 

مردانه در شعر امر حتمی است. بطور مثال یک شاعر مرد هیچگاهی قادر نیست تا عواطف و احساسات 

تواند به عوض زن نیز احساسات رقیق خود را نمی  هیک زن را در اشعارش انعکاس دهد، همانگونه 

تبارز احساسات وعواطف زنان شاعر، در حقیقت بیان از ... احساسات مردان در قالب شعر بیان  ند

 «پختگی شاعر زن دارد 

ها وجود دارد، با آنکه گاه مردانه و زنانه در تما  عرصهدر  شور ما دید »گوید: یعبدالشکور نظری م

انسان شناختی هیچ فرقی درمیان نیست، ولی در  ُل باید دیدگاه زنانهء زنان، در شعرشان  از لحاظ
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 ه آنان دارند، متفاوت از مردان  یهای اجتماعی و احساست به پدیدهتبارز  ند، زیرا دید زنان نسب

 « است

ا به ر و تحول درین راستیتغیشاعران بخصوص شاعران زن پیرامون در البالی جستجوی نظریات 

 چنین  ه برخورد  اسرافیل صور زهرا از مهاجرت در زن  شاعران شماری شعر در  عصیان و اعتراض نوشته

-می سخن همدلی و اتحاد و انسجا  از بیشتر زن شاعران شعر اصلی محوریت و ...مونوع » :مینویسد

 حقوق از دفاع عمدتا ها، هسرود و اشعار در  ه برد پی توانمی افغان زنان های شعر یمطالعه با و  زند.

 و اخیر تتحوال تاثیر طبیعتا  دارد. محوریت وی برای برابری، و آزادی تحقق برای تالش و افغان زن

 این محوریت افغانی جامعه بطن در ساالر مرد های ارزش و حا ک های نظا  یستیزانه زن های برخورد

 افغان زن حقوق مونوع به پرداخت ی نحوه دچن هر است. انکار قابل غیر  شور زنان اشعار در مونوع

 اما .است شاعر زندگی جغرافیای به خورده گره گاه و متفاوت شاعران شعر در او حقوق از دفاع و

 افغان زن نگاه...  .است زده رقک افغان زن شاعران برای را مفهومی و مونوعی اتحاد جغرافیا گسیختگی

 زمینه بیشتر باشد. زندگی هایزیبایی و الطاف بیان با طبمخا ایارن دنبال به آنکه از بیش شعر در

 بطن در اجتماعی سانسورهای بدون  ه است احساساتی یانب و خواهی عدالت فریاد برای شاعر ارنا

 با همواره  نندمی سعی و دهند.می تن سانسور به  متر مروزا زن شاعران زبان افتد.می اتفاق شعر

 را جنستیتی هایتابو جنسیتیش هایتنانگی از نوشتن حتی و سیاسی یاعاجتم مونوعات به پرداختن

 پارسی ادبیات در را خود هویت تثبیت زمینه شعری زبان در اجتماعی قرمز خطوط از گذر با و بشکند

 « .برساند تثبیت به

 برمیگریک بر محتوی وشکل شعر زنان افغانستان  ه حاوی دوبخش میباشد.

 

 دیدگاه شکلشعر شاعران زن از  -اول
 

های خوب و نیک عرنه داشته اند. از اولین نمونه ونهشاعران زن مثل مردان در اوزان عرونی و آزاد نم

نفیس در های شعار و مجموعه، مخمس و قطعه ارباعی، دوبیتی ،ها تا امروز در قالب های غزل، قصیده

ین ا مود بازهک زنان شاعر در. وقتی شکل شعر از دامن اوزان عرونی پرواز بسوی شعر نو ندست است

. درین بخش چند نمونه بطور ان ادبیات را نورباران گردانیدندجهان نیز مثل ستاره های درخشان آسم

مختصر میاوریک و دربخش محتوی شعر زنان سعی و  وشش برین است تا با تفصیل بیشتر حق مطلب 

 نسبی ادا گردد.
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 زل ع

 پری بدخشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دارای سه « تحف  العاشقین » . دیوان او بنا  در سرزمین غور دیده به جهان گشود حورالنسأ مستوره

هجری قمری چشک از جهان فرو  3811هزار و پنجصد بیت و در جوانی سی و چهار سالگی به سال 

 با از اوست.. این غزل زیبست

وی تهو بسهته بهه                                                               چشمی  ه باز نیست بهه ر 

دسههتی  ههه دامههن تههو نگیههرد شکسههته بههه                                                                  

            برخواسهههتی قیامهههت  بهههرا بلنهههد شهههد                                                                 

بنشهین دمهی  هه فتنهه محشهر نشسهته بهه                                                                          

حرفههی  ههه درد عشههق نههدارد نهفتههه خههوش                                                                  

                                                  آهههی  ههه بههی اثههر بههود از دل نرسههته بههه                    

جان را  هه نسهبت اسهت بهر آتشهگه وجهود                                                                        

پیونههد اگههر بههه غیههر تههو باشههد گسسههته بههه                                                                      

رسهد بهه خهاطرات از خهاطر  مهالل                                                                   چون می

قاصههد هههالک وبههال  بههوتر شکسههته بههه                                                                       

                       می دهد به بز                                    « پری»امشب چرا  نشئه ی 

 زاهههد بیهها  ههه شیشههه تقههوی شکسههته بههه  
 

دل  عشاق   گرد  عارنهت   مسهتانه   میرقصهد                                                           

بلی چون شمع روشن شددوصهدپروانه میرقصهد                                                 

                                   مگر  نقاش  در  بتخانه  زد   نقش   جمهال   تهو                         

 ه از شوق  تو میبینک  بت  و بتخانهه  میرقصهد                                                      

مراواعظ دیروز وعهظ تهرک عشهق ومهی میکهرد                                               

                                        شکست  امروز  پیمهان و سهر میخانهه  میرقصهد                

دلک   چون   دا   زلف  و  دانه  خال  تو میبینهد                                                            

ز ترس  دا    میلهرزد  ز شهوق  دانهه  میرقصهد                                                       
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. در هجری شمسی دیده به جهان گشود 3180شاه بی بی ناله شاعر زیبا  ال  از دیار  ابل در سال    

رشته ژورنالیز   از فا ولته ادبیات  ابل سند تحصیلی بدست آورد. این غزل پر محتوی از سروده های 

 . باشدناله می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. هجری شمسی در  ابل به زبانهای پشتو وفارسی دری شعر سروده اسهت   3113متولد سال  لیال خرم

 .این غزل زیبا از طبع روان اوست

 

 

زلفهش  نگهتهی  دارد                                                            مگر بهاد  صهبا  از  چهین   

 ه بلبل در گلستان جغهد  در  ویرانهه  میرقصهد                                                       

               ه  باشد   در  پس  پرده   نهوای  دلبهری  دارد                                               

 ز آوازش  ببههین  مسههتوره  را  دیوانههه  میرقصههد
 

 

حسههرتک در دیههده  خههون ارغههوان  دار                                                       بهههار 

شهههقایق وار صهههد دا   شهههقاوت در نههههان دار                                                   

           در زنهدان  بهد اران  و بهی دردان                                          ه پهای  شکست

                     هههزاران حسههرت پههرواز وتههرس ازپاسههبان دار                                

         خشهکید                                                 گل  امیهد  پهر پهر  شهد  نههال  آرزو       

                                خههزان  دار                            اسههیر  برگریههزان  و  بههدل زخههک   

نه با ظلمت دلک خو میکند نی زنهده ا   بهی نهور                                                      

نه شمعی پیش روی شب نه مهاه از آسهمان دار                                                   

                                           من آن آزرده ا   هازار  هس هرگهز نمهی جهویک            

آشهههیان  دار                                                          بهههوتروار   در  جوالنگهههه  بهههاز 

درین آشهوب قههر و  ینهه و بیهداد و خهونریزی                                                         

 ت نشههان دار  ز بههی مهههری گریههزانک  ههه  از الفهه
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 بهار سعید
 استقبال بیت زیبای فرخی یزدیبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سهههن فقیههر خههود  طههرح  چمنههی  داریههک                                                                

نیزدرخههود وطنههی داریههک                                                             مهها خانههه بدوشههان  

مانهههدیک  در  آبهههادی   ویرانهههه ای   گمنهههامی                                                                 

                  در پههرده ایههن وادی  بهها   و سههمنی  داریههک                                           

آنگههاه   ههه   از    ینههه   آبههاد   جهههانی  شههد                                                                     

از بههههر خهههراب  دل دار  و رسهههنی  داریهههک                                                               

                                                 گرچههه چههولجنزاریک گنههداب لبههاس مهها اسههت      

شههادیک   ههه  انههدر  پههی  شههفاف  تنههی  داریههک                                                                

دریهههای ابدجاریسهههت درر  ر  جهههان مههها                                                       

رهنههی  داریههک                                                             سههیلش ببههرد  از جهها  گههر  پی  

شامیسههت غههک آلههوده  در هههر نفههس  خههوابی                                                              

 تعبیههر بههه هرخههوابش صههبح حسههنی داریههک    
 

 

 «چههو در بسههتک و مسههت از مههی نههابش  ههرد     شههب» 

 سههههاقی فتنههههه شههههد  شههههوق عههههذابش  ههههرد    

 چشههههک او جهههها  عطههههش بههههود و مههههرا میطلبیههههد 

 ریخههههتک در نگهههههش تهههها  ههههه خههههرابش  ههههرد   

 لههههب او را بگههههرفتک  ههههه چشههههک طعههههک شههههراب  

 آب شههههد در دهههههنک نههههوش چههههو آبههههش  ههههرد   

 شهههههعل  عشهههههق شهههههد  دور دلهههههش پیچیهههههد   

 اشهههکها ریخهههت چهههو در خهههویش  بهههابش  هههرد     

 رسههههتاد تنههههتش را  ههههه تههههنک را ببههههرد    تهههها ف

 ثههههههههها راه شههههههههتابش  ههههههههرد نههههههههاز را حاد

 تهههها سههههحر در طلههههب آب، عطههههش مههههی پیمههههود 

 تشهههنه جهههان بهههردمش و غهههرق سهههرابش  هههرد      

 آنقهههدر سهههوخت  ههههه بگریسهههت شهههرر در غههههزلک    

 مهههههرد قسهههههمت زدها بخهههههت  تهههههابش  هههههرد   
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 .فانی را وداع نموده استمری جهان هجری ق 3801محجوب هروی از شاعران هرات باستان در سال 

 .این غزل زیبا از سروده های اوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه های از رباعی، دوبیتی
 

هجری شمسی بعد از پایان دوره تحصیلی از دارالمعلمین به  3113زاده  ابل در سال ثریا واحدی  

 برد. تدریس آوالد وطن وظیفه مقدس استادی را پیش می
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 دیههدی آن پیمههان گسههل ازیههاری مهها عههار  ههرد 
 

 از نظههر انههداخت  مهها  را  بهها دل اغیههار  ههرد    
 

 آشههناای  ههرد  اول  تهها  قههرار  از  دل  ربههود    
 

 گشههت چههون آرا   دل بیگههانگی اظهههار  ههرد   
 

 ازبههر  رفههت ازتغافههل روی سههوی مههن نکههرد    
 

 از قفهها  خونبههار  ههرد بههراهش شههک  امیههد   چ
 

 بی سهبب رنجیهد آن بهدخو  بمهن وانهح نشهد      
 

  ههان چههرا بههی مههوجبی ازدوسههتان انکههار  ههرد  
 

 گفههتمش مردازغمههت محجههوب گفتههامردمرد   
 

 ای خههوش آن عاشههق  ههه اوجانرافههدای یههار رد 
 

 

 فهههههانوس بلهههههورین طهههههرب میشهههههکند 
 

 امیهههد بهههه دل نغمهههه بهههه لهههب میشهههکند  
 

 گلدسهههههته ی عاشهههههقانه ی نههههها  تهههههرا
 

 شههههبخون مهاجمههههان شههههب میشههههکند  
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شاعر زیبا سخن از  وهپایه های بدخشان دلتنگی های خود را در دو رباعی چنین فریاد  گلنور بهمن

 د. شمی
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 میگهههذری  هههه درفغهههان ای اشهههک شهههرر
 

 وزبر هههه ی  شهههوق بهههی امهههان میگهههذری  
 

 چنهین   هه    هسهتی   هه    فریهاد  تندیسهه  
 

 پویههههها و تنهههههاور و جهههههوان میگهههههذری 
 
 

 گلههزار وطههن غرقههه بههه خههون اسههت هنههوز   
 

 وحشههت و جنههون اسههت هنههوز    آزرده ی 
 

 گمههههراه تههههرین سههههیاه جغههههد ازلههههی   
 

 فسههون اسههت هنههوز   در  طههاغی صههفتانه 
 

 

 این جا  ه منک شب است و شب بر سهر شهب  
 

 شهب     شهور  و   شهب    نها   و  شهب    آیین
 

 صهبح اسهت بلنهد    سهرود   تهویی    ه   آن جا
 

 شهب لشهکر شهب سهنگر شهب       جا همه این 
 
 

 شهههب اسهههت وسهههاحلی در خهههواب رفتهههه 
 

 ز  چشههههک   آسههههمان  مهتههههاب رفتههههه  
 

 تههههن بیجههههان  یههههک مههههر   مسههههافر  
 

   بهههههه ماننهههههد گلهههههی  درآب رفتهههههه   
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 بهار سعید
 

 

 

 

 

 

 

 شعر نو
شاعران زن اقبال تعداد  می از  در تواریخ ادبیات فارسی دریآماده است  چنانکه در مقدمه این اثر      

. این خود تی نمونه  المشان به چشک نمیخورد. گاهی حند؛  ه شرح حال شان ثبت گرددنرا یافته اآ

. آنگاه  ه شعر نو زن در یک محدوده قرار داشته باشدباشد  ه تنوع شعر بیانگر حاالت و یفیات می

ی  متری از شعر نو به شویک  ه در جهان شاعران زن نمونه هاچهره نمایان ساخت باز هک متوجه می

 مشهد مهاجر درزهرا حسین زاده  . پیرامون این مونوع یکی از شاعران زن افغانستانک میخوردچش

تان  ک اصوالً تعداد زنان شاعر در افغانس »گوید: میچنین دربارۀ ونعیت شعر زنان در افغانستان ایران 

ان هک به نسرودند و بدون تغییری همچاست و آنها  ه هستند همانها هستند  ه از گذشته شعر می

گویند. اخیراً در جشنوارۀ پروین اعتصامی چندتن از این شاعران به ایران همان سبک و سیاق شعر می

دعوت شده بودند و من شعرهایشان را شنید  اما چندان امیدوار ننده نبود. بیشتر متمایل به شعر 

 «. هن هستند و تجربه های اند ی در شعر نو آزاد دارند

باز هک نمونه های زیبای شعر نو از قریحه شاعران زن در  زهرا حسین زادهت گفته با در نظرداش    

 .باشددست می

 

  وچیههدنی نیسههت  شههب ازایههن  وچههه ههها 
 

 عهههروس  صهههبحد   خندیهههدنی نیسهههت    
 

 نسهههههههیمی از نفسههههههههای  بههههههههاران
  

 دریهههن  دوز   دگهههر  پیچیهههدنی  نیسهههت 
 
 

 گریهههههزانک  دگهههههر از گوشهههههه گیهههههری 
 

 گههردد«تحمههل خانههه  » قفههس ههها  ههی  
 

 چنهههان بههههر رههههاای  مشهههتت   هههوبک    
 

 هههها ویرانهههه گهههردد  « زور آبهههاد »  هههه 
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را به پیشواز روز جهانی زن « ناله » هجری شمسی  ابل شعر نو  3112فهیمه صادق طهوری متولد 

 سروده است.

 

 ناله!

 ناله ای از پس دیوار وطن

 رسد باز به گوشمی

 من استی هک جنس وای  این ناله

 ی بیوه زن استناله

 ی یک زن بیچاره افغان غمینناله

  ه  ند مویه چنین:

   ه رهاند ما را؟

 -ندانزین ز -زین قفس 

 خواهندآخر اطفال یتیک همه نان می

 خواهند...نان ازین خسته روان می

 و مرا نیست اجازت  ه  نک مزدوری

 و بگیر  مزدی

 بخر  نانی چند

 ایک بهر طفالن یتیک، ای و

 این صدا رفت به گوش همه خلق جهان

 همه مردان و زنان

 شده اند آماده

  ز قفس مر  زمستان زده را

 باز آزاد  نند

 -بهر زنان  -بهر او 

  اری ایجاد  نند

  ننددل اطفال پدر مرده،  نون شاد 

 ناله ای از پس دیوار وطن

 رسد باز به گوشمی
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 -وای  این ناله ی هک جنس من 

 ه زن است...ناله ی بیو

 هشت مارس دوهزار میالدی -تاشکند 

. تحصیالت را در رابعه بلخی جهان گشودهجری شمسی در  ابل دیده به  3181در سال  لیال کاویان

 گردد.سروده لیال  تقدیک می«  میهن ». بخشی از شعرنو ارالمعلمین عالی  ابل تکمیل نمودو بعداً  د

 بتو میناز  ای میهن

 میهنبتو ای قهرمان 

 بتو و آن قله های سربلند برف پوش تو

 بتو و آن چشمه های روشن جوشان جاویدت

 بدریا های مست وپر خروش تو

 به سرسبزی هر دشتت

 به پر باری هر باغت

 بتو میناز  ای میهن

 به سره سره خا ت

 به صخره صخره سنگت

 به صبح روح بخش تپه هایت

 به شا  دلفریب دره هایت

 ن بتو میناز  ای میه

  .اجتماعی این شعر نو را سروده استبا جهانی از درد های   نفیسه ازهر 

 به چه خشنود شویک؟

 همه جا ویران است

 و در آغاز بهاران

 گلکی نیست به شا 

 آب در با  ز رفتار خود استاده  ه جنگ
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 خون در آن افکنده است...

 خواهر  شاد

  ه فردا عید است

 خبرش نیست

 اند  ه مرد  همه ماتک زده

 و من و مادر من

 سوگواریک  ه مرد  همه ماتک زده اند.

 مخمس
 

         . در  تاب نمونهء از مخمس نیز داشته باشیک در بخش شعر زنان شاعر از دیدگاه شکل خواستک

. پیش از ثبت شده است«  فاطمه» شعر عایشه درانی از شاعری بنا   مخمس زیبای بر«  پر طاووس» 

طاووس نوشته شده است خمس را درج نمایک. سوانح این شاعر را آنچنان  ه در پر اینکه بخشی ازین م

استاد  یک عمر معلک و سال عمر  رده و 23. نکته جالب اینست  ه این شاعر در حالیکه  نکتکرار می

فاطمه از زنان روشن  شور ما در سال . » شودیاد می«  فاطمه ». تنها وتنها بنا  و تدریس نموده است

شمسی تولد شده و بعد از فرا گرفتن تعلیمات خصوصی بخدمت معارف  مر بسته تا اواخر عمر  3822

. باآلخره وان داشته اشعار شیرین سروده است. طبع را افاده اوالد وطن زانو زده استبحیث معلمه ب

حین شهدأ صال سالگی داعی اجل را لبیک گفته تابوتش در گورستان 23بسن  3131عقرب  33بتاریخ 

 «. او یک شعر عایشه درانی را اینطور مخمس  رده است بخاک سپرده شده است
 

 تههها بکهههی ای دل ز دور دون شهههکایت سهههر  هههنک
 

 

 ک بههر سههر  ههنک  تهها بکههی از بخههت واژون خههاک غهه  
            

 چنههد در  ههن  محههن فریههاد وشههور وشههر  ههنک     
 

 

 خیههز در صههحن چمههن سههیر گههل احمههر  ههنک      
                  

 فی و عههههارض حیههههدر  ههههنک  یههههاد روی مصههههط 
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 سههخت مخمههور  از لطفههی بههه مهها امههداد  ههن     
 

 

 تهها خههدایت دسههترس داده  دلههی را شههاد  ههن      
 

 خههههاطر  را یکزمههههان از بنههههد غههههک آزاد  ههههن
 

 

 سهههاقیا بهههر خیهههز بهههز  عهههیش را بنیهههاد  هههن   
 

 تههههها شهههههراب ارغهههههوانی را بجههههها  زر  هههههنک    
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 رآنکههههه او را برگزیههههده از دو عههههالک  ردگهههها   
 

 

 بهههر سهههرش بنههههاده از لهههوالک تهههاج افتخهههار     
 

  هههرد در قهههرآن صهههفات حضهههرتش را بیشهههمار  
 

 

 شهههرح اوصهههافش نمیگنجهههد بهههه لهههوح روزگهههار  
 

 بهههر  اشهههجار و ورقههههای گهههل ار دفتهههر  هههنک     
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 بسههکه مشههتاقک بطههوف  ههوی شههاه انههس وجههان   
 

 

 حضهههرت خهههتک النبیهههین سهههید  هههون ومکهههان  
 

 اشههههتیاق بیگمههههان از  مههههال شههههوق و فههههرط
 

 

 همچههو بلبههل وصههف آن گههل بهها شههد  ورد زبههان   
 

 ونههدرین سههاعت  ههه از خههواب گههران سههر بههر نک       
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 بعههههد عشههههق سههههجده درگههههاه آن واال تبههههار  
 

 

 آنکهههه میباشهههد دو عهههالک را بهههذاتش افتخهههار     
 

 جهههان وتهههن دار  ز حهههب آل بیهههتش بیقهههرار    
 

 

  نهههده ا  برخهههاتک دل نقهههش مههههر چهههار یهههار   
 

 ینه ا  چههون گههن   پههر گههوهر  ههنک    از محبههت سهه 
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 مصههباح هههدی   یسههتند آن چههار ر ههن دیههن و   
 

 

 پیهههروان وجهههان نثهههاران شهههه ههههر دو سهههرا      
 

 مسهها نهها  شههان را ورد خههود سههاز  هههر صههبح و   
 

 

 ، علهههی مرتضهههیچهههون ابهههوبکر و عمهههر، عثمهههان 
 

 چشهههک دار  رتبهههه بهههر افهههالک چهههون خهههاور  هههنک 
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 لغزانیهههد نفهههس شهههو  و شهههیطانک ز راه   بسهههکه
 

 

 روزگهههار خهههویش در لههههو و لعهههب  هههرده تبهههاه  
 

 صهههرف  هههرد  زنهههدگی را تههها بعصهههیان وگنهههاه  
 

 

 عمههر خههود  ههرد  تبههاه و روی خههود  ههرد  سههیاه  
 

 شسههت و شههوی روی خههود از چشههمه  ههوثر  ههنک     
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 گر چه هستک در خطا  ردارای خود من بهی عهدیل  
 

 

 ان و از فضههل جمیههل یههارب از احسههان بههی پایهه    
 

 نهههار را گلهههذار  هههن بهههرمن بماننهههد خلیهههل     
 

 

 جامههه عصههیان بیههرون  ههن از تههنک وقههت رحیههل   
 

 هسههههت امیههههد  لبههههاس مغفههههرت در بههههر نک    
 

 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
 

 آنکههههه شههههاه انبیههههأ و شههههافع روز جزاسههههت  
 

 

 آنکههه دل را عشههق طههوف بارگههاهش مدعاسههت      
 

 من چه بنویسک  ه شوقش بر سر مهن تها  جاسهت   
 

 

 خههاک پههاک آسهههتانش توتیههای چشههک ماسهههت     
 

 دیهههده را روشهههن ز خهههاک  هههوی آن دلبهههر  هههنک   
 

 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
 

 چنههد از شههر  عمههل سههر در زمههین داری فههرو     
 

 

 در محههی  یههأس باشههی تهها بکههی از چهههار سههو     
 

 فاطمههههه خوانههههد برایههههت آیههههه ال تقنطههههوا    
 

 

 عایشهههه گرچهههه گنهکهههاری مشهههو نامیهههد از او    
 

 افع محشههههر  ههههنک حضههههرت خیرالنسهههها  را شهههه 
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 سروده است.«  بابا »را با یاد «  سو  سرود» دا تر حمیرا نکهت دستگیر زاده  شعر

 

 سرود سوگ
 

 صههبح شههد آواز ده خورشههید را ، قههرآن بخههوان   

 بههاز گههو در زیههر لههب یهها ربنهها قههرآن بخههوان      

 در صههدای خههوانش ههههر واژه روشههن میشهههویک   

 بههها چهههرا  آن صهههدای آشهههنا ، قهههرآن بخهههوان 

 ه هههای روشههن ا اسههی و گنجشههک ههها    شههاخ

 صههبح ههها در آرزویههت همصههدا: قههرآن بخههوان    

 نیسهههت خاموشهههی سهههزای آن سهههرای پرنشهههاط
 

 نههی بههرای مهها بههرای آن سههرا، قههرآن بخههوان      

 خفتههه ای خههاموش و مهها فریههاد را پههر داده ایههک   

 ای رسههانده سههو  مهها را تهها خههدا ، قههرآن بخههوان 

 مههی چکههد گویهها هنههوز از پنجههه هایههت آفتههاب   

 ر خلوصههت تهها رههها ، قههرآن بخههوان بهها ونههوی پهه

 در صهههدایت چیهههز دیگهههر بهههود واالتهههر زعجهههز 

 بههاز گههو یهها ربنهها فغفههر لنهها ، قههرآن بخههوان       

 دسههتهایت تهها بههه سههوی نهها  جهها وا میشههدند     

 نهههور میشهههد بهههال پهههرواز دعههها، قهههرآن بخهههوان

 گهههر نخهههوانی آفتهههابک مهههی بهههرد از یهههاد خهههود

 تهها نگیههرد شهها  دنیههای مههرا ، قههرآن بخههوان      

 هههایک زمههن پهها مههی  شههندگههر نخههوانی  ههود ی 

 تههها نریهههز  سره سره زیهههر پههها ، قهههرآن بخهههوان  

  ههی تههوانک بههی تههو مههانک ای تههنک قربههان تههو     

  هههی رود از یهههاد  آن آوا ههههال ، قهههرآن بخهههوان 

 دیههده در راهههک  ههه بهها آن سههبز بکههر چشههمهات  

 بههاز آواز  دهههی : نسههرین بیهها ، قههرآن بخههوان     

 دیههده در راهههک درآ بهها خنههده هههای بههی دریههغ   
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 بز ن شهعری سهرا ، قهرآن بخهوان     قصه  ن حرفی

 مانده است دور از صهدایت نها  مها ، قهرآن بخهوان     

  ههرده ای مهها را فرامههوش از دعهها ، قههرآن بخههوان  

 صههبحگاه اسههت و دعهها و عههادت سههبز صههدات     

 ای پههدر ای اعتیههاد لحظههه ههها ، قههرآن بخههوان    
 

 بههی صههدایت بههی صههدایی رخنههه  ههرده در دلههک  

 عاشهههقانه مهربانههها بههههر مههها ، قهههرآن بخهههوان   

 ن صههدای صههبح مهها را مههر  داسههی شههد درود  آ

 ای پههدر بههر صههبح هههای بههی صههدا ، قههرآن بخههوان

 بههی هههوای بودنههت تنههها تههرین فصههل غمههک      

 ای پهههدر تنههههایی تلهههخ مهههرا ، قهههرآن بخهههوان  

 مههی تنههد دور تههنک ترسههی بههه رنههگ گههک شههدن  

 تهها نگههردد دسههتت از دسههتک رههها ، قههرآن بخههوان 

 قبلههه گههاه مههن تههو بههودی قبلههه گههاه مههن تههویی  

 ر  مههن نیههاز و التجهها ، قههرآن بخههوان   بههر  ههه آ 

 رفتههه ای مههن مههرده بههود  لحظههه ههها را آنزمههان  

 تو صهدا مهی  هردی ا  دختهر بیها ، قهرآن بخهوان       

 خههاک شههد بههر سههر مههرا وا حسههرتا ای وای مههن  

 رفههت بابههایک  ههه را گههویک هههال ، قههرآن بخههوان   

 هههک بههه بههاد” خانههه مهها “رفههت بهها بهها رفههت بهها او 

 ، قهرآن بخهوان  من در این وحشت سرا خهوانک تهرا   

 نههی دگههر قههرآن نخههوانی زاری ا  بیهههوده اسههت   

 رفتههی و تنههها شههد  مههر  مههرا ، قههرآن بخههوان   

 نههی دگههر قههرآن نخههوانی بهها صههدای پههر خلههوص  

 با  چشهمت بسهته شهد بهروی مها ، قهرآن بخهوان       
 

 یههاد  آیههد گفتههی ا  وقتههی  ههه دلتنگههی مههدا    

 صههبح برخیههزو نمههازی  ههن ادا ، قههرآن بخههوان    
 

 ید را مهههن مهههرده ا صهههبح شهههد آواز ده خورشههه

 بی تو هر لحظهه نمهاز  شهد قضها ، قهرآن بخهوان      
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 شعر شاعران زن از دیدگاه محتوی   –دوم 

 شاعران زن وتصوف عرفان
 

آثار برازنده به ارمغان گذاشته اند.  غنای شعر،ند تاریخ ادبیات با محتوی متنوع و شاعران زن در رو   

، عراقی ،دو پیدایش تا امروز در تحول و نوآوری سبکها و مکاتب بزر  خراسانیشعر فارسی دری از ب

های بر قله ها پروازهای این زینهاست و شاعران زن در هر یک از پلههندی و شعر نو را تجربه نموده 

یکی از خصوصیات سبک عراقی پربار شدن آن با محتوی . امخ سبکها و محتوی قوی داشته اندهای ش

حاالت ادبی  . سبک خراسانی  ه ساده سرای و زبان گویندگی مرد  با نظک وباشدعرفان می تصوف و

تصوف  ی با پرمایه گشتن از حاالت و یفیات عرفان ویساحه وسیع تر جغرافیا است در روند زمان و

، موالنا بلخی ،ماندگار شاعران بزرگی چون سناای ا در اشعارپختگی ر گامی عمیقتر برداشته و نض  و

. در مکتب یا سبک ناشدنی در تار  ادبیات ساخته استجامی و دیگران سرآمد صفحات فراموش 

باشد شاعران زن نیز آثار گرانبها به ارمغان گذاشته عراقی  ه تصوف عرفان یکی از خصوصیات آن می

ابن عربی .ن از جایگاهی باال بر خوردار است اسالمی ز تصوف عرفان واند. ناگفته نباید گذاشت  ه در

 ،  امل ترین مظهر تجلی وصورت زن برای عارف» گوید : داند و میپروردگار می زن را سیمای خالقیت

نمودگار خالقیت الهی است و صورت وصلت نکاح مانند توجه الهیست به خلقت انسانی و نفخ روح در 

شود  ه خود را در وی مانند دمیدن نطفه است در رحک تا مانند او فرزندی حاصل  قالب بعد تسویهء

 « مشاهده  ند 

حضرت  باشد.دبیات فارسی دری ثبت شده است؛ رابعه بلخی میااولین شاعر زن  ه در  تب تاریخ 

را تصوت  پیرامون اشعار رابعه بلخی حاالت و یفیات عرفان و عطار ، ابوسعید وموالنا عبدالرحمن جامی

 » :گوید  هه شده  شور در مورد شعر رابعه میژوبل ادبیات شناس شناخت حیدر. درخشان میبینند

 «شعر عرفانی رابعه بنیاد تصوف در ادبیات دری است

. استرابعه بلخی با داستان عاشقانه  ه به بهای جانش تما  گردید اولین اشعار عاشقانه را سروده      

تصوف در شعر او  . یکی از آن  جریان قوی عرفان ودچندین نگاه ارزش خاص دارمقا  رابعه بلخی از 

 صبح شهد مهن شهب شهد  بهی تهو نمیمهانک پهدر        

 تههو بههرای مههن نمههازی  ههن ادا ، قههرآن بخههوان    
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با فاصله از  نقادانه اشعار رابعه بلخی را عاشقانه  وسلیمان راوش  ،زادهد تر رنا اشرف. هرچند باشدمی

ین عرفان در شعر رابعه بلخی مطالبی در بخش دیگر ا عرفان یادآور شده اند. پیرامون تصوف و تصوف و

 شود.ی میا ه از تکرار آن درین بخش صرفه جو گرددمیاثر زیر عنوان شرح حال رابعه بلخی تقدیک 

ی خاص خود را نمایان یزیبا های ولوهتصوف ج ، عرفان واز رابعه بلخی در شعر شاعران زن بعد     

. حتوی سروده استنی اشعار ناب و پرم. در عهد تیمور شاه درانی شاعر شیوا بیان عایشه دراسازدمی

 ش محمود شاهو پسر تیمورشاه درانی در شهر  ابل دیده به جهان گشود  او در عصر یعایشه دران

 را  ابل " افق گلفا  "شعر زیبای  آنگاه  ه بیست سال بیشتر از بهاران عمرش نگذشته بود زیست.می

 .زمزمه نموددر حضور تیمور شاه درانی 

 

 

 سیک نموده اند.نخبگان ادبیات زندگی شاعرانه عایشه درانی را به سه مرحله تق

 .های جوانی سال دوران غزل سرایی واول : 

ای داخلی پسران تیمورشاه و ه ه مصادف با دوران جنگ عرفان و تصوف شعرهایی با رنگ و بویدو  : 

 .حمله انگلیس به افغانستان است

ها درافغانستان و چکامه وغزلیات  ه بیانگرحاالت پس ازشکست سلسله درانی هایمرثیه سرایی سو  :

 .روحی وممثل زنده گی پرفرازو نشیب اوست

 عایشه درانی در دوره دو  زندگی شاعرانه خود اشعار تصوفی وعرفانی سروده است

 

 شههفق را اللههه گههون دیههد  نمههاز شهها  در گههردون 

  ههه دارد دامههن پرخههون  ه شههت را ورشههیدمگرخ
 

 

 نمیهههدانک  را خهههویش  دار   عجیهههب  حهههالتی 

 تفکههر حیرانههههههههک   در   بههود   جهها    یسههتک
 

 گههاه مسههت ومدهوشههک گههه ز سههر رود هوشههک    

 گههاه بهههه بههز  عاشههقان گههه چههههوگل پریشانههههک 
 

 گههه چههو صههبح نههورانی گههاه چههو شهها  ظلمههانی   

 فقیههر و حیههرانک  گههه  سههلطانی  گههه بههه تخههت  
 

 بههه بههت خانههه   گههه رو   میخانههه گههه رو  بههه  

 بههه س ههر قههرانک   گههه  مسههجد سههوی   گههه رو 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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    عرفان در شعر شاعران زن ما را به عصر حانر  های از آثار تصوف ودر روند تاریخ ادبیات نمونه

 رساند. می

را به «  زمزمه های نیایش »جهان تصوف و عرفان  تاب یکی از شاعران عصر حانر هما طرزی در 

یی، ، جداهای حکایت، شکایت، فراقعرفانی واژه . در دنیای اشعار تصوفی وارمغان گذاشته است

در شعر لیال طرزی از  تاب  ، هجر و ناله با حاالت و  یفیات خاص بیان شده است.سوختن، نفس

 .آوریکثالهای میها مواژه های نیایش پیرامون این زمزمه

  

 : ی روح از اصلیجدا  نا له وفغان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سههوز مههی  ورز  گههاه چههو شههمععشههق مههیگههاه 

 چههو ابههر نیسههانک  گههه رنههدان   مجلههس گههه بههه 
 

 شههو  چههو فرزانههه  گههه   چههو دیوانههه  گههه شههود

 چههو غنچههه خنههدانک  گههه  ابههر گریههانک  گههه چههو
 

 مجنههون  میشههو  گههاهی  گههه دلیههل افالطههون  

 درمههانک  گههه پههی شههفای خههویش گههاه بههه تههرک 
 

 نشسههته ا  تنههها  گههاه رو  سههوی صههحرا گههه    

 چههون عاشههق مجنههون گههه بههه سههلک زنههدانک گههه
 

 گههه بههه فکههر و اندیشههه  عایشههه گههه بههه حیههرت 

 جگههر ریشههک گههه ز خههود گریههزانک    گههه زغههک  
 

 
 

 درمهههر  جسهههک ، نالهههه وافغهههان چهههرا چهههرا؟  

 دلبسهههتگی بهههه خانهههه ی ویهههران چهههرا چهههرا؟  

 یههک چنههد اگههر اسههیر تههنک در مغههاک خههاک     

 چههرا چههرا؟  احههزان    لبههه  قیههد  بههه الفههت 

 مههههن زره ا  ز اوج فلههههک سههههرنگون شههههد    

 چهههرا؟  پایهههان ؟ چهههرا بهههه   آیههها رسهههد زمانهههه
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 شکایت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوختن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گهههههرچنین مهههههن شهههههکوه ازدوران  هههههنک  

  ههههنک آسههههان   گفتههههنش بهههها   دل    ههههار

 تهههها مههههن زنههههده ا    مشههههکلک برجاسههههت  

 نکوقهههههت مهههههردن درد خوددرمهههههان  ههههه   

 جههههان مههههن بهههها جههههان او وصههههلت گزیههههد 

 لحظههههه ههههها در طههههاعتش قربههههان  ههههنک    

 پیکهههههههر   میگهههههههدازد   هجهههههههران  درد 

 پههههیش او مههههن شههههکوه ههههها اسعههههان  ههههنک

  ای یههههار خههههویش تهههها بدسههههت آر  رنهههه  

 بهههههر خلههههق ازجههههان ودل احسههههان  ههههنک  

 چههههون همهههها از هجههههر او پههههر پههههر زنههههد   

 افغههههان  ههههنک و  نالههههه  بهههها  خههههود سههههیر 

 
 

 

 ز شههوق دیههدن رویههت  نههون مسههتانه میسههوز    

 توشههمع عشههق یههارانی و مههن پروانههه میسههوز     

 مههرا در دل فزونههی بههاد  تههو دایههک  وجههود عشههق

 ن جانانههه میسههوز  ههه هرجهها میههرو  پنهههان چنهها

 نههور پنهههانی   سههراپا  ،  یزدانههی  عطههر  سههراپا

  میسههوز  ویرانههه یههار در  همهها از بههوی زلههف   
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 درد فراق
 

 

 

 

 
 حکایت میکند:ی یجدااز اصل وهما طرزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوای زار او بشنو

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 قهههایک   فهههراق   درد دایهههک ،  عشهههق  ز  سهههوز 

 درسوزوسههههازدوران خههههونک زدل روان اسههههت   

 آمههههد  سههههجود  آمههههد، گههههاه  دورد وقههههت 

 سههرمت او همههان شههد او خههالق جهههان اسههت     
 
 

 شهههههب درشههههههردل حیهههههران مهههههنک   وروز

 مههههنک گریههههان   چشههههک تههههر  فراقههههت   از

 تهههههو بهههههود  آن  از  اصهههههل  در   خلقهههههتک

 مههههنک  نههههاالن چههههرا   ، پههههس خههههالقک تههههو

 عزیهههههههز  هههههههرد  ای  پیهههههههر  درد دوری

  مههههنک درمههههان   بههههی  درد  بهههها عاشههههقک 

 چهههههون نپرسههههههی از همهههههها حههههههال درون 

 بهههها نالههههه وافغههههان مههههنک و شههههب  صههههبح 
 

 

 توفههانی  دنیههای  ، دریههنظلمههانی دریههن شههبهای 

 بههاش  دنیهها  درد  ، دوایتودسههتک گیههر ای جانههان

 بسههوز  در غههک جانههان  ،بسههان شههمع در هجههران 

 و نهور دلههها بههاش  ، صههفادمهی در خانههه ا  بنشهین  

 بامههت  بههر  دا   اسههیر  دامههت، در  افتههاد   همهها

 تنهها بهاش   مها و   بها  دمهی    ، بشهنو   او  ارز  نوای
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 رقص

 

 

 

 

 نفس

 

 

 

 

 

 

 
 : سرایدمیحضرت موالنا جالل الدین بلخی در مثنوی معنوی چنین 

 

 

 
 

ریخته شده است امیدوار  روزی برای من  های نیایشزمزمه  ه در آغوش  تاب هما طرزی اسرار     

 .قابل فهک ودرک شود

 

 

 

 

 مههه و خورشههید بههه رقههص آمههده بهها درد خههدا    

 صهههبح بگشهههود ر  خهههوش بهههه هنگههها  دعههها  

 خوش و دلشاد بود هر  هه دلهش زنهده بهه اوسهت     

 زنهههده ی یهههار نهههدارد بهههه دلهههش غیهههر وفههها   
 

 زمهههین حیلهههه گهههر شهههد دشهههمن جهههان در   

 ن ههههیو   نفههههس مکههههار و پههههراز نیرنههههگ   

 دل نمههههود چههههون دوسههههت بهههههر چهههههره را

 آسههههتین  انههههدر مههههار   چههههون    طینههههتش

 ههههر زمهههان تههها سهههوی حهههق راههههی شهههوی   

 بهههههر مههههؤمن سههههنگ راه اسههههت اینچنههههین 

 مکههههر نفههههس  از   همهههها باشههههی  برحههههذر 

 پسهههههین  روز  ، نهههههاد   نگهههههردی   تههههها 
 

 زظههههن خههههود شههههد یههههارمن هههههر  سههههی ا
 

 از درون مههههههن نجسههههههت اسههههههرار مههههههن 
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 حافظه مجددی

حافظه مجددی در دهکده برناباد ولسوالی غوریان هرات دیده به جهان گشوده و دروس اولیه 

می و تالوت قرآن شریف را نزد پدر بزرگوار حاجی حضرت صاحب عبدالوهاب مجددی آموخته اسال

است . از عنفوان جوانی با عشق و عالقه به شعر و ادبیات فارسی دری  ، درد دل و اندوخته هایش را به 

ن زیور شعر  بیان مینماید. حافظه مجددی حاالت وکیفیات عقیدتی و عارفانه ، احساسات عمیق وط

هجری شمسی تا امروز(  را در  7531دوستانه و نا رضائیتی از اوضاع ناگوار چهار دهه اخیر ) سال 

که نمونه وسمبل زیبا از شعر ایمان « یارب»البالی اشعار مرغوب ارائه داشته است . درین بخش شعر 

دب دوستان وعقیده مستحکم به خداوند )ج( و جلوه های عارفانه صوفیانه میباشد ؛ پیشکش شما ا

 میگردد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یااااارب چااااه شااااود بخااااود رهااااایم نکناااای 

 وز لطاااااف و عنایتااااات جااااادایم نکنااااای   

 مااان غااارص باااه عاااایان و گنااااهم تاااو دمااای 

 باااار ماااان نظاااار افکنااااده فنااااایم نکناااای   

 یااااارب تااااو غناااای و ماااان فقیاااار در تااااو  

 باااااا فقااااار زماناااااه مباااااتالیم نکنااااای    

 ادریاااا  کااااه لباااااس اهاااال جناااات دوزد   

 مااااانیوس نااااایم تاااااو ال قباااااایم نکنااااای   

 وفااااااااانی گمراهاناااااااات در کشااااااااتی ت

 در بحااااار گناااااه تاااااو ناخااااادایم نکنااااای 

 دریااااای کراماااات تااااو باااای پایااااان اساااات 

 چاااون قطاااره زبحااار خاااود جااادایم نکنااای    

 گااار نااایکم و گااار باااد ، باااه امیاااد کرمااات    

 یاااااارب نشاااااود تاااااو رهنماااااایم نکنااااای 

 یاااارب باااه فضااایلت و عطاااای شاااب قااادر     

 زیاان دهااار کااه روب ، تاااو باای پنااااهم نکنااای   

          

 حافظه مجددی
 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 72   

 شق وطنع

اریخ بیان . درهر دوره تزندوج میعشق وطن محتوی دیگریست  ه در شاهر  اشعار زنان شاعر م

شود. عشق و محبت وطن و شعر حماسی در چهار دهه در دل لمس میاحساس تازهء محبت وطن 

. اطر شاعران را به خود پیچیده استاخیر  ه مرد  و وطن عزیز افغانستان غرقه درخون و ویرانیست خ

گی را تجربه  رده اند همه به شکلی از آنهاایکه درد ورن  آواره شاعران زن چه در داخل وطن و چه 

. هر چند در دوران گذشته های خود تمثیل نموده اندحساس عمیق وطن دوستی را در سرودهاشکال ا

هجری  3113یر خصوصاً از سال نیز این احساس در رگهای شعر زنان محسوس است اما در چهار ده اخ

. نمونه یابیکزنان میمحتوی با تاثیر و آموزنده شعر جریان وطن دوستی را یکی از خصوصیات وشمسی 

 گردد. های اشعار وطن دوستانه دیروز وامروز نقل می

 یکی ازین شاعران  ه عشق وطن در شعرش هویداست زبیده مستوره مشهور به مستوره افغان     

هجری شمسی در  3823امین خان منشی عبدالرحمن خان در سال  . او دختر میرزا محمدمیباشد

شهر  ابل دیده به جهان گشود. او با وجود اینکه ا ثر عمر خود را با مریضی قلبی دست و پنجه نر  

. مستوره افغان در باره خود و وطن از جریان شعرش فاصله نگرفته است  رد اما هیچگاه عشق وطنمی

ن بیچاره  ه مدت بیست سال با درد و مرض مزمن قلبی هک آغوشک  به م» گوید: دوستی چنین می

آثار ناچیز من مجموعه ابیاتی است  هیچ صورت نمیتوانک در شمار سخن گویان ادب و دانش در آیک .....

 ه به صورت غزل ، قطعه و مخمس سروده شده است و به علت مریضی صورت دیوان و  تاب به خود 

. چون عشق وطن در نهاد من از نخست موجود ت بیشتر آن مفقود شده استحتی قسمنگرفته است و 

 « باشد است قسمت زیاد آن وطنیه می

 وطن

تههها مهههرا قطهههره خههههونی بهههه تهههن اسههههت                                                                                
                                        راه رنههههههای وطههههههن اسههههههت                                 وقههههههف در

عشهههههههقش اندوختهههههههه ا  در دل خهههههههود                                                                          
ردمههههن اسههههت                                                                           و سههههحر صههههفتش شهههها  و

ده                                                                           رخشههههههنرشههههههک  مههههههه   وطههههههنک  
فههههن اسههههت                                                                            وطههههنک  منبههههع  هههههر علههههک و

                         مههههههال                                                    وطههههههنک   خانههههههه   اربههههههاب    
وطههههنک  مسهههههکن اههههههل سهههههخن اسهههههت                                                                       
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 ه در  داند ه به عشق وطن میسوزد درین شعر زیبا بیاد  ابل قشنگ است او می ماهر  نیاز     

-اندوه روز را به  شب می ،  ابل زیبا ویران و مرد  آن در جهانی از غک ودوران جنگهای خانمان سوز

 دارد.  . چه زیبا عشق وطن را درین شعر بیان میرسانند

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 با ژرف نگری عشق وطن را چنین مسراید. حمیرا نکهت دستگیرزاده
 

 برون از جغرافیا

 

خههههوان وطههههن اسههههت                                                                  نغمههههه مرغههههک بههههد
 فهههن اسهههت  صهههوت خهههوش بتهههه و   از بهتهههر

 

 

 امشههب خبههر از  ابههل ویرانههه بههه مههن گههو      ی

 از غمزدگهههان  شهههده  دیوانهههه  بهههه مهههن گهههوی

 ای  روشهههنی  دیهههده  بیههها  گهههوهری  افشهههان

 تعریفهههی ازآن گهههوهر یکدانهههه بهههه مهههن گهههوی

 مهههن تهههاب  تماشههها  چهههو  نیهههاورده ،  نهههرفتک

 بهههاری توزلغمهههان و زبارانهههه بهههه مهههن گهههو  ی

 دیههروز  ههه نبههود  ابههل   مهها ایههن همههه ویههران  

 ویرانگهههی اش را تودلیرانهههه بهههه مهههن گهههو   ی

 از شههههر ووطهههن مانهههده ه  مهههه دور وغهههریبک 

 انههدوه  غههک  خههویش غریبانههه بههه مههن    گههوی

 ایههن فاجعههه جههز بهه  ی سههرو سههامان ی مانیسههت

 ازفاجعههه ههها بسهه ی سروسههامانه بههه مههن گههو ی
 
 

 اال مههههههههین  بهههههههرون آی از دل تهههههههاریخ
         
 سههههههفر  ههههههن از فههههههراز قلههههههه پههههههامیر

 تههههههههو بایههههههههد رخههههههههت بربنههههههههدی 

 و بنشههههههینی میههههههان قههههههاره ی دیگههههههر  

 بههههرون  ههههن از تنههههت رخههههت هریههههوا را    
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 شعر نو

 بلخ بی همتا
 

 بجو جغرافیای فار  از غوغا

 !سالمت شو فرود آی و

 برون ازآسیا این قاره قابیل

 برون از قاره تاریک افریقا

 برون از قاره ی قارون وقدرت ، قاف امریکا

 اروپا ،مسند فرعون و ساالران دریایی

 برون از خاک

 برون آب های تیره ی را د

 برون از چار دیوار هوای باسی رمسمو 

 بیا در جای بیرونتر از ین دنیای پوشالی

 و بکن رخت از دیار ناله و نفرین فرود آ ی

 برون آ ی از تن نفرت تبار جنگ

 مرا جغرافیایت بی وطن  رده ست

 ترا جغرافیایت خالی از فریاد من  رده ست

 مراجغرافیایت بی نصیب از خویشتن  رده ست

 .ترا جغرافیایت بی نصیب از عشق من  رده ست

 

 

 

 بهههههههرون آی از دل هنهههههههدو ش مغمهههههههو 

 سههههفر  ههههن از بسههههاط خسههههته ی  ابههههل   

 بهههههههههههرون شهههههههههههو از دل زابهههههههههههل

  فهههههههرود آ ی از فهههههههراز بههههههها  دنیههههههها 
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 اید.هما محتسب زاده آسر به یاد سرزمینش چنین میسر

 سرزمین من

 ای سرزمین من

 ای زادگاه  وچکک

 ای بهترین من

 محراب سجده ا 

 عشق و یقین من

 هرجا رو  نیاز و تمنای من تویی

 عرش غرور و شو ت دنیای من تویی

 می خواهمت به  ا 

 می جویمت مدا 

 در بر ه های شب

 در آیه های نور

 در امتداد غربت و تنهایی و سکوت

 تی و سرورخخوشبدر لحظه های شادی و 

 می بینمت، دریغ . . .  

 آشفته ، بی قرار

 با پیکر و زخمین،

 داغدار

 افتاده در اشارت عِفریت،

 اهرمن

 ای مانده ز افتخار نیا ان

 به یادگار.

  هر شب در آستان

 دستان ستون سپهر دعای توست

 تقدیس بوسه های نثار لبان من

 مرهک گذار درد آشنای توست
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روز هایک خالی « »   سی نیست این جا» ی ی ه  درد و سوز تنها ،شاعری تنها ،لیال صراحت روشنی

سوزد و به عشق دهد در غربت بیاد وطن میتار و پود  اشعارش را در آغوش فشار می « شا  هایک خالی

 سراید.ی چنین مییآسما

 یآسه مای یبرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دلههک گرفتههه شهههر مههن بههرا   ی آسههه مههای ی ات

  ببههین تنههوره مههی  شههد ز دل غههک جههدای ی ات

  ز دیههههده ا  گشههههوده ا  هههههزار چشههههمه آرزو 

  مگهههر  هههه بهههارور  هههنک   نهالهههک رههههایی ات

  دلههک گرفتههه شهههر مههن     ههه دیههو زاد فاجعههه  

  شهههررفگنده اینچنهههین   بهههه شههههپرهمای ی ات

  چهههه شدشهههکوه بهههاورت بهارعشهههق پهههرورت   

   ههه سرشکسههته مههی رسههد خههزان بینههوای ی ات

  دلههک  گرفتههه  شهههر مههن  سههرود آه  مههیشههو 

  سههرود گریههه مههی رسههد بههه دیههده ء فههدای ی ات

 چه زخک هاست برتنت چه قصه هاسهت به  ی منهت 

  چههه دا  هاسههت بههردلک ز   درد بههی دوایههی ات

  تهههو شهههو ت شههههامتی، چهههرا اسهههیر حیرتهههی

  ببهین  هه مهی    شهد  مهرا بسهی  به   ی صهدای ی ات

  نهههوای  سهههبز  بهههاورت اگهههر  هههه بهههارور شهههود

  دو بهههاره بهههاز اگهههر رسهههد زمهههان  بریهههای ی ات

  اگههر چههه پرشکسههته ا  اسههیر و بههال بسههته ا    

 بههه بههال نالههه    مههیرسههک بههرای همصههدای  ی ات
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 ند درد و عشق وطن را با تار و پود وجودش حس  رده  بهار سعید  ه فرسنگها دور از وطن زندگی می

 سراید:و عاشقانه برای وطنش می

 آرزو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندرز پند و

، درد هجرت و آواره گی ، معلک وار دروازه با  ، عرفان وتصوفپهن آوری محتوی شعر زن از عشق وطن 

 . دهدچه زیبا  پند واندرز می«  از خواب گران خیز»  حاسقه هروی در شعر. نمایداندرز را باز می پند و

 

 

 ببریههد  زیبهها « بههههلخ »چشمهههان مههههرا بههه   
 

 ببریههد « بهها بهها »تان مههرا بههه لمههههههههس  د سهه

 خههههها  سهههترقهلهههههب دا  ههجهههههرت زده ا   
 

 ببریههد« بکهههوا ».بههر سهینهههههههه ی داغههههدار  

 آمهههههههههههو داریههههد   روان  یهها پیکهههر مهههن  
 

 یهههاروح مههههرا بهههه جسهههههههههک دریههها ببریههد   

 نشهههههسته در خهونههههک را  سهههههوز جهگهههههههر 
 

 بههی مهها ببریههد   « رقنههههههدها »بههرمههرهههههک 

 اسهههتخوانک سهههازید  خشهههت وگهههل وسهههنگ از 
 

 فهههههردا ببریههد «  هابههههل »بهههرسههاخههتههههن 

 صههدبوسهههههه ی عههاشهههههقانه ازلهبهههههها یههههک 
 

 برچههههههره ی سهههنگ سهههنگ  هههوه هههها ببریهههد

 دامههههن ، دامههههن شههگفهههتههههن شههعهههههر  را 
 

 بهههر جلهههههوه ی ال لهههه ههههای صههههههحرا ببریهههد
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 حاذقه هراتی

 از خواب گران خیز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احساسات لطیف عاشقانه زنانه

مقدس گونه زنانه را بیان نموده اند. هرچند اشعار گذشته  متر احساسات لطیف  درشاعران زن 

. اما این خوبی برخوردار است های شاعران زن تا به امروز از جلوه قوی واولین سروده عاشقانه از

. اقبال بیان نیافته است احساسات مقدس گونه زنانه است  ه چون شعله آتش در درون شاعر سوخته و

قبول داشته  ، احساسی این غریزه را در وجود درک وعصر و زمانی بنا بر روند طبیعی شاعر زن در هر

احساسات عاشقانه  وشاعرانی درین ایا  رازهای نهانی زنانه  نماید.است اما بیان و اظهار آن  مرنگ می

 و  ندشاعر زن  اسه صبرش لبریز شده و دلیرانه پرواز می .سازنداش بلند می گونه مقدس معنی رابه

از                                                           ای دل زبالغهههت بهههه  صهههناعت نظهههر انهههد    

از دامهههن غیهههرت  بهههه  زراعهههت  ثمهههر انهههداز                                                                 

ازجهههوف قضههههاتیرهدف زن بههههه صههههف غیههههر                                                                

لههز لههرزه  بههه   ههوه حجههر انههداز                                                                    در  شههف ف

از پهههود وگلهههو بگهههذر رو سهههنگ شهههکن بهههاش                                                           

           از سهههب صهههناعات بهههه دل شهههور وشهههرانداز                                                   

مههی پههوش بههر  ، بههاش بههه  ربههاس مههزین                                                                  

از  البسهههه  غیهههر  مالمهههت   بهههه   سهههر  انهههداز                                                                           

                                                دربحهههرادب غوطهههه زن وعلهههک بهههه چنهههگ آر               

در زورق  دل   یسهههههه ای دار و  ههههههر انهههههداز                                                              

امهههروز توخهههواب آمهههد و فهههردای تهههو حسهههرت                                                         

فههردا نظههر انههداز                                                         از خههواب گههران خیههز و بههه    

از  روی    هههر    دسهههت  جفههها گیهههر ز ملهههت                                                                 

   بهها فکههر و خههرد، هههوش بههه سههوی هنههر انههداز                                                            

دار و رطههب اسههت اسههت                                                        « حاسقههه»ابیههات تههو 

 زان  در و یکههی  قطههره  بههه   هها  بشههر انههداز     
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، ه زنانه  ه در قفس تعصبات، تفوقاتعاشقان آن احساسات مقدس و نمایددیگران را تبلیغانه رهبری می

و این احساسات را شهامت باز گردید  . با جرات وها مرض دیگر دروازه اش بسته بود  هنه گراای و ده

هجری شمسی ( و بهار شاید از شامخانی  3111) متولد زن تمثیل نمودند لیال یلدا  تعدادی از شاعران

 سختی ها، در شعر شان از یأس و تسلیک خبری نیست.تما  البالی اشعاری نغز و زیبا با باشند  ه در 

 سراید:لیال یلدا چنین می

 

 

 

 

 

 
 

 

  یصراحت روشن لیلی

 خود خهواهک  هه مدهوشهت  هنک     با سیه چشمان 

  هنک  پوشهت     فهن   یک شب با سپید اندا  خود 

 ایهن اشهتیاق   در خهواهش    تهنک  می لرزد  مست 

  هنک   نوشهت    مهن    جهان   لبهانک   از می   جامها

 ویرانگههی انههدراین   قکسراسههر شههور و شههو   مههن

                                                                  هنک  گلپوشهت   بها      چهون   گلبوسه هها  گل  با 

پرده های   عفهت  و  ایهن  دشهمنان  جهان  مهن                                                                           

سهخت در گوشهت  هنک                                                                       ناصحا ایهن حلقهه را مهن   

آه  مههن    دیوانههه ا     تههو زان   یههار    دیگههری                                                                              

 صههبر  خههواهک  از  خههدا  تهها  ههه فراموشههت  ههنک 
 

چشههههک هههههای مههههن نههههدارد قصههههد خههههواب                                                              

بسههههههتر  آتههههههش گرفههههههت از انههههههطراب                                                           

                 خهههههههاطرات گهههههههر  ولهههههههذت آفهههههههرین                                                   

میکشههههههههد دل را بههههههههه اوج برتههههههههرین                                                                     

وای ازیهههههن طوفهههههان گهههههر  یهههههاد هههههها                                                                        

                                                 در دلهههههک ایهههههن شهههههعله فریهههههاد هههههها                               

خهههههههون سهههههههبز شهههههههعر در آواز تهههههههو                                                                    

بهههههازوان سهههههخت ویهههههران سهههههاز تهههههو                                                                     

                                                                  بیخههههههودی و گرمههههههی آغههههههوش تههههههو            
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 اشعار زیر از بهار سعید

 بیا مرا بتراش
 

آن لبهههههان گهههههر  و لهههههذت جهههههوش تهههههو                                                                              

     رود آتهههههش  هههههرده جهههههاری بهههههر تهههههنک                                                                   

بهههههههوی آغهههههههوش تهههههههو در پیهههههههراهنک                                                                      

عشههههق را بهههها ننههههگ یکسههههان  ههههرده ای                                                                     

                         گههههوهر  بهههها سههههنگ یکسههههان  ههههرده ای                                           

مههههی شهههههود پوشههههیده ازغهههههک ریشهههههه ا                                                                       

تهههههههار ههههههههای محکهههههههک اندیشهههههههه ا                                                                       

                                                    دادمیخهههههههههههههواهک خهههههههههههههدایا داد ده                        

قلههههههبک از او واسههههههتان  بههههههر بههههههاد ده                                                                          

مههههن  ههههه از شهههههوت گریههههزان بههههوده ا                                                                   

اران بههههههوده ا                                                                     پههههههاک چههههههون روح بههههههه

تهههههو مهههههرا آلهههههوده  هههههردی بههههها گنهههههاه                                                                       

 شهههههههههعله ا  آمیختهههههههههی بههههههههها دود آه
 

 مههرا بتههراش ای تهههنههههههههههک بدسههتانت    بیهها
 

 بهههه بهههت سههههههرای دلهههت در شهههبان رویهههایی 
 

 بیهها مههرا بتههراش تهها سحهههههههر مههرا بتههراش      
 

 بههههه لمههههس و بوسههههه و نازونیههههاز و زیبههههایی 

 

 بیههها مههههههههرا بتهههراش در حریهههر و ابریشهههک   
 

 بههه بسههههتهههههر شههب تنهههای سههوز عریانههت     
 

 بههه شهههوق پنجههه  شههیدن زپههای تهها بههه سههر    
 

 ر وسوسههههه ی شههههمع سوق چشههههمانتچونههههو
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 چشیدن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زبوسههه ریههز لبانههت ببههههههههههار گههل بههه تههنک   
 

 شهههراب تشنههههههههگی عشهههق در گلهههویک ریهههز  
 

 ببههردلک بههه سههر بالهههههههههههههای مژگهههههانت    
 

 بههه جذبههه هههای نگاهههت زخههود فههرویک ریههز      

 
 

 بکههش مههرا  بههه خههک  و  پههیچ هههای آغوشههت     
 

 بههه  ههوره ی نفسههت  آتشههک   ههن ، آبههک   ههن    
 

 قهههوی  پنجهههه ی  دو بازویهههت  میهههان عشهههق  
 

 بگیهههر   و بفشهههار ، بشهههکن  و خهههرابک  هههن    
 

 

 

 مهههههههن بدسههتان تههو آیههک  ههه تنههت را بچشههک  
 

 روی لبهههههههای تهههو لغهههز  دهنهههت را بچشهههک  
 

 پنجههه هههایک بههدرد چههاک گههههههههههریبان تههرا   
 

 لمهههس آن سهههینها بهههی پیرهنهههههههت را بچشهههک
 

 انهههتبهههرزنک بهههامزه هههها در شهههههههههکن مژگ  
 

 دیهههدگان غهههزل آرای منهههت را بچهههههههههشک   
 

 بکشهههک درنفسههههههههک عطهههر نفهههس ههههای تهههرا
 

 سهههینه در سینهههههه دل افرختنهههت را بچشهههک   
 

 گهههوش روی دهنههههت میههههنهک و میهههههههکوشک 
 

  هههز روش ههههای لبانهههت سهههخت را بچشهههک    
 

 تههها بهههدانی شهههب پرهیهههز چهههه صهههبحی دارد  

 شههههبت آزار  و صههههبح بههههدنت را بچشههههههک  
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 گلبو
 

 

 

 

 

 دور افتاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل شهههههب بهههههو زنهههههک در گیسهههههوانک  گههههه
 

  ههههه یههههار  تهههها رسههههد گلههههههبو بمههههانک    

 بهههههه لبههههههایک بمهههههههههالک اللهههههه هههههها را 
 

 لهههههبش را بههههها لبههههههههانک گهههههل نشهههههانک  
 

 

 فقههههههههه  یکبههههار مینههههاز  بههههه بخههههتک    
 

  هههههه انگشهههههتان مهههههن گهههههردد بمویهههههت 

 بسههههوزد هههههر دو دسههههتک تهههها بههههه بههههازو   
 

 زلهههههههذت هههههههای دا  لمههههههس رویههههههت  

 چشهههههمت ببیهههههنکفقههههههههههه  یکبهههههار در
 

  هههههه مژگههههههههههههانک بمژگانهههههت تنیهههههده 
 

 بیهههههههههارد گونههههههه ات را بهههههههر رویههههههک 
 

 نفهههههس هایهههههت  هههههه در مهههههویک وزیهههههده
 

 فقههههه   یکبهههههار  اگهههههر  آههههههو  بگهههههرد   
 

 خههههههرامک  روی  دشههههههت  سههههههینها  تههههههو
 

 شههههههههود   را   علفههههههههزار  حههههههههههالوت 
 

 حههههههریص  وحشهههههههی   دیرینههههههها   تههههههو
 

 فقههههههه  یکههههد  اگههههر درهههههک بپیهههههچیک   
 

 ازیههههههک غههههههک رسههههههیده دودورافتههههههاده 

 دوهجهههههران دیهههههده دریهههههک قدسهههههتاده   
 

 دوتههههههها دل داده در یهههههههک دل تپیههههههههده 
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 شاید

 

 

 

 

 اشعار شاعران زن پیرامون تکنالوژی
 

) اروپا و امریکا( در چهار دهه افغانستان شاعران زن خصوصا آنهاایکه بیرون از مرزهای 

توی شعر آنها تاثر گذار غیر مستقیک در مح . محی  آن دیار مستقیک و ننداخیر زندگی می

ید خصوصاً . یکی ازین مونوعات دسترسی و یا سرو ار داشتن با تکنالوژی جدبوده است

باشد. خوشبختانه  ه در چند سال اخیر تکنالوزی های اجتماعی میشبکه انترنیت و ، مپیوتر

این جوانان به  جدید ره بسوی وطن عزیز ما افغانستان نیز باز نموده و  تعداد زیادی خصوصاً

نظرداشت شرای  عینی و سهنی محیطی  ه زندگی  پدیده دسترسی دارند. شاعر عصر ما با در

-ژی جدید را  نار هک ردیف نموده و مونوع شعر خود می ند گاهی اصطالحات تکنالومی

 ه من درسر آغاز آن « نوای نی  »شاعر گرانمایه ناجیه  ریک قیومی در مجموعه شعر  .سازد

 »؛ اصطالحات تکنالوژی  مپیوتری مثل درا نوشتک و چاپ گردی«  مروری بر نوای نی »اثر

را «  وبالک »و «  چت رو  « » آی پاد « » سیتی ویژن « » سرچ « » ویندوز « » ویب سایت

بر  او جهان تکنالوژی جدید انترنیت و  مپیوتر را محتوی شعر ساخته و. است زیبا درج نموده

 « دور  مپیوتری ». شعر بخشدروح آن تجدد زیر انه می

 

 

 

 

 

 

 

 لبههههی تهههها در لبانههههت مههههی گههههههههههذار    
 

  ههههه شههههاید وصههههل تههههو بخشههههد قههههرار   
 

 زبهههههس لهههههذت بهههههود در بوسههههههه هایهههههت

 لبههههههههانک را بهههههههههده طهههههههاقت نهههههدار  
 
 

 دیریسهههههت گهههههر  بهههههازی  امپیوتریسهههههتک 

 نهههی شهههور عاشهههقی نهههه سهههر شاعریسهههتک     

 و پنجههرهوب سههایت و تههار نمهها و بههه وینههدوز     

 در جسههههههتجوی سههههههرچ و جادوگریسههههههتک 

 چشههمک بههه سههینی وژن و گوشههک بههه آی پههاد    

 چههههون  ود ههههان  وچههههه بههههه بازیگریسههههتک

 سهههرگر  چهههت رومهههک و وبهههال  روز و شهههب   

 بههههازار سههههرچ گههههر  و مههههنش مشتریسههههتک 
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ناجیه  ریک قیومی شکستن پیمانه ؛ د با محتوی تکنالوژی همسری ندارددر ادامه هر چن

شکند و در سر ؛ دلیرانه میالی انسانی منافات داردرا در جاایکه با ظرفیت وا عرف وعادات

پدر  » زمینی  ه هنوز بخش اعظک آن حتی نا  شوهر خود را نمیگیرند و به نا  فرزند خود

 سراید.می« همسر » نند در شعر صدا می«  فالنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاعران آزاد در قفس

 عنوان کتاب
 

مینماییم . در روی « شاعران آزاد در قف  »با در نظرداشت مطالب یاد شده رجعتی  به زندگی 

زمین تعداد زیادی شاعران زن مستقیم ویا غیر مستقیم زندگی آزاد در قف  را تجربه نموده اند . در 

ان بطور کل شاعران زن با بیان غم و درد و پرپر زدن وطن عزیز ما افغانستان با در نظرداشت زندگی زن

خود در قف  تمثیلی ازیک حقیقت انکار ناپذیرزندگی درقف  شده اند. همچنان اگرپای از مرزهای 

وطن بیرون گذاشته و مروری بر ادبیات وزندگی شاعران زن در جهان باشیم . بازهم به گونه های 

وریم . شاید این قف  ها با هم متفاوت باشند. اما بیان یک برمیخ« شاعران آزاد در قف »زیادی از 

 ای همسهههههههههر خهههههههههوب و مهربهههههههههانک

 آرا  دل و قههههههههههههههههرار جههههههههههههههههانک

 ادیتادسهههههههت بدسهههههههت مهههههههن نهههههههه 

 بههههههر وعههههههده عقههههههد مههههههن فتههههههادی  

 رنههههههه  و محهههههههن از دلهههههههک ربهههههههودی 

 صهههههههد رشهههههههته مههههههههر را فهههههههزودی  

 از مقهههههههد  تسهههههههت خانهههههههه روشهههههههن

 مهههههههههر تههههههههو تجلههههههههی دل مههههههههن  

 یههههههارب بههههههه پنههههههاه خههههههود نگهههههههدار

 ایهههههن همسهههههر مهههههن ز چشهههههک اغیهههههار  

 خهههههواهک  هههههه رسهههههی بهههههه آرزویهههههت   

 از سهههههههههعی و محاسهههههههههن نکویهههههههههت 

 خوشههههههههبخت و خوشههههههههت روزگههههههههار 

 از لطههههههههههف عطههههههههههای  ردگههههههههههار 
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حقیقت است که شاعران زن در سراسر جهان به شکلی از اشکال و نحوی از انحا زهر تلخ زندگی در 

به زندگی چند شاعر وطن عزیز ما « شاعران آزاد در قف  »قف  را چشیده اند . درین بخش کتاب 

در آزادی درون قف  دیده و عمری برای آزادی وپروبال زدن با سروده افغانستان که زندگی دردناکی را 

های خود صفحه مهم و جاویدانی برای نسلهای آینده جهت آموزش عرضه داشته اند ؛ روشنائی انداخته 

میشود . همچنان چند شاعر بیرون از مرزهای افغانستان که در زیرسقف شاعران آزاد درقف  شامل 

 خروار تقدیم شما عالقمندان شعر ، ادب و انسانیت میگردد.  میباشند . مشت نمونه

 

 رابعه بلخی

 قطع شد درشاعری که شاهرگش بدست برا
 

. اولین شاعر زن ثبت شده در تاریخ ادبیات دانک از  جا شروع نمایکخی را نمیشرح حال رابعه بل

بلخ ا  البالد زادگاه د و یا فارسی دری یا اولین زن شاعر  ه به جر  عاشق بودن شاهرگش را قطع  ردن

ساده مثل  زبان روان و نمود اما نوشته باقر معین برایک جالب آمد  ه با. همه صحیح میرابعه بلخی

با   فرصتی پیش آمد  ه در بلخ باشک و شبی را  در ایا  نوروز امسال » نویسد:می اینکه قصه بگوید؛

د چنین باشد. یوای غمزده ای دارد. با اینکه نباهبگذرانک. برای من بلخ حال و  آشنایان اهل فرهنگ

دشت هموار و سبز و مردمی با گا  های آهسته. بلخ اما شهر   درخت های بلند و سر به فلک  شیده.

ها از زندگی سرآمدان آین شهر و دیار، بیشتر برای ها و شنیدن داستاننیدیدن ویرا ویرانی هاست.

رویک. گورش مثل خودش آشنایان به زیارت رابعه بلخی می با تا شاد شدن. عبرت آموزی خوب است

بوده درخور زیارتگاه و بارگاهی نبوده. چون در  نار گور او آرامگاهی   البد چون زن  است و تنها. افتاده

ر زمین مزار رابعه یک متر باالی زمین و یک متر زی است بس با شکوه اما نیمه ویران از خواجه پارسا.

گور رابعه   روید. اتاقی  وچک، دلگیر و تاریک.شوید و به زحمت پایین میای دوال می است. از پنجره

اندازد  ه در شب اول مر  از فشار قبر می و شما را به یاد داستان هایی می این اتاقک را پر  رده

با شوق به نی را دید   ه آیند. زناروند و مین جدا جدا به درون مزار رابعه میزنان و مردا.. گویند.

گفتک  ه شاید آن ها هک مثل رابعه درد آمدند. پیش خود  میرفتند و با اشک بیرون میدرون می

 «عشق داشته اند. و راز دل خود را به رابعه گفته اند. رازی  ه البد با خود آنها به گور خواهد رفت.

رنگ خون در شهادتگاهش های عاشقانه  ه با بیانگر درد و رن  زندگی و سروده مزار رابعه بلخی

  او را با فخر و عزت . رابعه اولین شاعر زن فارسی دری است  ه تواریخ معتبر ناباشد؛ مینقش گردید

خراسان مسکن  . پدرش  عب قُزدادی   ه  ولبار را از سرزمین عرب بردوش  شیده و بهثبت نمودند

مثل ده  تولد و در گذشت رابعه بلخی. تاریخ دقیق گزین و حکمروای بلخ، سیستان، قندهار وبست  شد
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مشاعره نموده است. رابعه پیش ه عطار نیشابوری با رود ی دیدار و . به گفتها شاعر دیگر معلو  نیست

 .مری  جهان فانی را وداع  رده استهجری ق 181از رود ی یعنی سال 

. هر چند این استت فارسی دری اقبال ثبت یافته رابعه بلخی نامش در اولین صفحات تاریخ ادبیا

نماید  ه نا  یک شاعر زن شاید هک برای اولین مرتبه ثبت تاریخ گردیده است اما سعادت بزرگی می

داستان غک انگیز و ظلک وستک غیر انسانی وقطع نمودن شاهرگش به جر  عاشق بودن صفحه غک انگیز 

نماید  ه این بلبل خوش ای میقهر و نفرین را نثار آنه ،آورد و خشکناگواریست  ه اشک به چشک می و

 شاهرگش را قطع نمودند  ه مظلومانه جان داد. الحان را در قفس دا  حما  زندانی و

رابعه نیز  ازین  هرچند از زندگی شاعران زن در طول تاریخ معلومات  افی در دست نیست زندگی

.  عطار نیشابوری باشدمیدر دست ن ی و نوجوانی رابعه اطالعی  افی دوران  وداز . قاعده دور نیست

ت. ، چهارصد و اندی بیت پیرامون زندگی رابعه بلخی آورده اسنامهکایت بیست و یکک  تابر الهیدر ح

ی رابعه بی نظیر و در هنر و فنون مهارتی ی، س اوت وتوانااستعداد .شودآنچه از گفتار عطار  سب می

رابعه نمود. عطار نیشابوری   عرب( خطاب میزینت قو العرب )داشت  ه پدرش  عب  اورا با لقب زین

توانا و در شمشیرزدن و سوار اری بسیار ماهر  وبا استعداد  را در سرودن شعر و هنر نقاشی به غایت

 .گفته است

رابعه بنت  عب القزداری، دختر »  :محمد عوفی در لباب االلباب، رابعه بلخی را چنین توصیف نموده

ه فضل بر مردان جهان بخندیدی، فاررس هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر  عب، اگرچه زن بود، اما ب

نظک تازی قادر و در شعر پارسی به غایت ماهر و با غایت س اء خاطر و حدّت طبع، پیوسته عشق باختی 

خواندندی و سبب این نیز آن بود  ه وقتی شعری گفته «  مگس رویین »را  بازی  ردی و او و شاهد

 بود: 

 

 

 

 

 
. ابوسعید ابوالخیر عرفانی و صوفیانه خطاب نموده اندسوز و شور اشعار رابعه بلخی را بزرگانی جنبه 

من این جانب  » دهد.ابعه بلخی را از جهان مجازی به دنیای عرفانی وصل میداستان زندگی و عشق ر

رسید  و از حال دختر  عب پرسید   ه عارف بوده است یا عاشق؟ جواب دادند اشعاری  ه بر زبان او 

جاری بوده دلیل این است  ه در عشق مجازی، ایجاد اینقدر سوز و گداز ممکن نیست، در شعر او هزل 

 دهنهههد    هههه  باریهههد  بهههر سهههر ایّهههوب   خبهههر
 

 ز آسههههمان، ملخههههان  و  سههههرر همههههه  زرّیههههن

 اگهههر ببهههارد  زریهههن  ملهههخ بهههر او از صهههبر     
 

 بههرمن یکهههی مگههس رویهههین    ههه بهههارد  سههزد 
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عطار نیشابوری  ه  « ندارد بلکه در همه جا او سات قدیک )جلََّ شأنها( را خطاب  رده است اصال وجود

زندگینامه رابعه بلخی را در چهارصد بیت در الهی نامه سروده است گفتار ابوسعید ابوالخیر را پیرامون 

  .عه بلخی نیز چنین نظک نموده استراب

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ندعطار توانایی رابعه در سرودن شعر را چنین توصیف می

 

 

 

 

 

 
لخی را ثبت نموده است  ، رابعه بمی در بخش زنان صوفی نفحات االنسحضرت نورالدین عبدالرحمن جا

دختر  عب عاشق بود بر آن غال ، اما پیران » :چنین آورده است  شیخ ابوسعید ابوالخیر راو بیانات 

گوید نه آن سخن باشد  ه بر مخلوق توان گفت. او را جای همه اتفاق  ردند  ه این سخن  ه او می

 ز  لهفههههظ    بهوسهعهیههههد   مهههههنه    دیهههد   
 

 : مهههن  آنههههجا   رسهههید   او گفهتههههست   هههه

 بپهرسیهههههد     زحهههههال   دخهتهههههر     عههههب
 

  ههههه عههههارف بهههود اویهههها عاشهههقی صهههعب؟   

 چنهههین گفهههت او   هههه  معلهههومک  چنهههان شهههد
 

  هههه آن شهههعری  هههه بهههرلفظش  روان شهههد    

 ز سههههههوزر عهشهههههقر مهعهشهههههوقر مهجهههههازی 
 

 بنگشهههاید  چنیههههن  شعههههری  بههههه  بهههازی    

  ههههاری نداشهههههت آن شهههههعر بهههها مخلهههههوق 
 

  ههههه  او را  بهههههود بهههها حهههههق روزگهههههاری   

  مههههالی  بهههههود   در   معنهههههی   تمامهههههش  
 

 بهههههههانه بههههههود  در راه   آن  غههالمهههههههش  
 

 

 

 

 
 

 بلهطههههفِ  طههههبعر  او  مههههرد    نبههههودی   
 

  هههه ههرچیههههزی  ههههه ازمههههرد  شنههههودی

 ههمههههه در نهظهههههک  آوردی بههههه یههههک د  
 

 بپیوسههههتی  چهههههو  مهرواریهههههد  در ههههههک

 چنهههان درشهههعرگفتن خهههوش زبهههان بهههود   

 ی ازلهههبش طعمهههی در آن بهههود  ی هههه گهههو 
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روزی آن غال  آن دختر را ناگاه دریافت، سرر آستین وی گرفت. دختر بانگ بر «  دیگر  ار افتاده بود.

ا این بس نیست  ه من با خداوند  و آنجا مبتالیک، بر تو بیرون داد   ه طمع تر»غال  زد گفت: 

سخنی  ه او گفته است نه چنان است  ه  سی را در مخلوق افتاده »شیخ ابوسعید گفت: «  نی؟می

شعر عرفانی  »:حیدر ژوبل ادبیات شناس شناخته شده  شور در مورد شعر رابعه می گوید  ه« باشد

رابعه بلخی را زیر عنوان خان هدایت، داستان رناقلی « وف در ادبیات دری استرابعه بنیاد تص

نامه در  تاب مثنوی گلستان ار  در بیش از دوهزار و ششصد  بیت به نظک درآورده است.  در بکتاش

مذ وره، در حسن جمال و فضل و  مال و  یرابعه » :گویدمجمع الفصحاء درباره رابعه بلخی چنین می

ی هر ادوار، صاحب عشق حقیقی و مجازی و فاررسر میدان ی روزگار و فریدهو حال، وحیده معرفت

تازی و فارسی بوده است. احوالش در نفحات االنس موالنا جامی در نمن نسوان عارفان مسطور است و 

مان در یکی از مثنویات شیخ عطار، جمعی از حاالتش نظما مذ ور. اورا میلی به بکتاش غالمی از غال

برادر مفرد به هک رسیده و انجامش به عشق حقیقی  شیده، باالخره به بدگمانی، برادر او را  شته و 

سامان و رود ی بوده و اشعار نیکو حکایت اورا فقیر نظک  رده و نا  آن را گلستان ار  نهاده، معاصر آل

 «.فرمودهمی

فت تا یازده غزل و قطعه گفته هاز او مانده بین اند . اشعار  ه رابعه را مادر شعر پارسی دری خوانده   

. هر چند تما  اشعار رابعه بلخی در اشعارش را حارث از بین برده استاند . ادعا چنین است  ه ا ثر 

، سوق سرشار وتسل  قوی او بر اوزان گر استعداد عالینقی مانده است بیادست نیست اما آنچه با

 دانند  جدیدی میباشد حتی او را بانی وزن عرونی می
شمس قیس رازی در  تاب المعجک فی معاییر اشعار العجک عقیده دارد  ه رابعه بلخی  در بیت زیر بحری بر 

 : بحور فارسی دری افزوده است )بحر مسدّس مخنَّق(

 

 

 

   

 :همچنین درین اشعار

 تههههههرک از در  درآمههههههد، خنههههههدانک 
 

  آن خههههههوبروی چابههههههک، مهمانههههههک 
  

 حیههل نهی بهه   عشهق همههی مهتهک   ه به را مه 
 

 عزوجههلچههه حجههت آری پههیش خههدای    

 شههدبههه عشههقت انههدر عاصههی همههی نیههار   
 

 بمثههلبههذنبک انههدر طههاغی همههی شههوی    

 نعیک بی تو نخهواهک جحهیک  بها تهو رواسهت     
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 :همچنین 

  

 

 

 
 

 

 :استاین غزل نیز بدو منسوب 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عسهل  زههر  تهو  بها  است و زهر  ه بی توشکَّر

 یکچنههدبههروی نیکههو تکیههه مکههن  ههه تهها    
 

 زحههلبههه سههنبل انههدر  پنهههان  ننههد نجههک  

 گفههت حکههیکآنچههه هرآینههه نههه درو  اسههت 

 سلفمههههن تکبههههر یومههههاً فبعههههد عههههز   
  

 دعوت من بار تاو آن شاد کاایزدت عاشاق کنااد      
 

 دل نامهربااان چااون خویشااتنباار یکاای ساانگین

 تااا باادانی درد عشااق و داو هجاار و غاام کشاای  
 

 چون بهجار انادر بچیچای پا  بادانی قادر مان       
  

 باااو ماانوی گرفاات  زباا  گاال کااه در  
 

 چمااان رناااگ ارتناااگ ماااانی گرفااات  

 نداشااات مشاااک تبااات   نافاااه صااابا
 

 جهااان بااوی مشااک ازچااه معناای گرفاات 

 مگرچشاام مجنااون بااه اباار اناادر اساات   
 

 رنااگ رخسااار لیلاای گرفاات    کااه گاال 

 قاااد  عقیقاااین انااادر مانااادباااه مااای 
 

 سرشاااکی کاااه دراللاااه مااانوی گرفااات 

 مگیااار و دنیااایچنااادی گیااار قاااد  
 

 دنیاای گرفاات  کااه باادبخت شااد آنکااه  

 زرّ و ساااایم ازناااارگ  تااااازه   ساااار
 

 گرفااااتکسااااری  ساااار تاااااج نشااااان

 انااادر لبااااس کباااودرهباااان شاااد  چاااو
 

 گرفاااتدیااان ترسااای  بنفشاااه مگااار  
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  ونیز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به رفیق اعلی پیوست  بست جهان فانی را وداع و ، قندهار وآنگاه که کعب حکمروای بلخ، سیستان      

اریکه قدرت نشست و اه و حارث برادرش در مقاب پدر برز سر رابعه کوتپر مهر محبت پدر اسایه 

 در محافل بزرگ پادشاهی خواهر خود رابعه بلخی را نیز ث. حاررستی رابعه بلخی به او تعلق گرفتسرپ

دل نه به صد های شاهانه چشم رابعه بر صورت  بکتاش افتاد و به اصطال  یک در یکی ازین بزببرد می

یا از کارگذاران نزدیک حارث گفته اند که در اکثر مجال  و  . بکتاش را غالب واش گردیددل عاشق بکت

 ر خزانه در دربار حارث کفته است. وری  بکتاش را کلیدداپ. عطارنیشانمودحارث را همراهی میمحافل 

و این   گرددیا خدمتگار دربار برادرش حارث می کعب دلباخته بکتاش غالب ورابعه بلخی دختر      

. رابعه راز نهانی دل را از بکتاش پنهان کرده نمایدروزنه زندگی رابعه را بسوی قفسی آزار دهنده باز می

. رابعه احساسات نیکو پسندیده عاشقانه خود را در شودرابعه بین این دو واسطه میتواند و دایه نمی

عاشقانه و رسم تاویری از خود را به های ا میسراید و توسط دایه خود اشعار، نامهالبالی اشعار زیب

دلباخته گوید. بین دو ها را صمیمانه لبیک میستد بکتاش نیز عاشق رابعه و نامهفربکتاش می

بیند و آستین اورا گویند: روزی بکتاش رابعه را در دهلیزی میمی های پنهانی ادامه دارد؛نگاریامهن

رابعه از او آستین « کنی؟اما با من بیگانگی می چرا مرا چنین عاشق و شیدا کردی»گیرد که می

افتادن در داب شهوت  را بخاطر و او« ترایست بر عشقی عظیم عشق من به تو بهانه»افشاند که می

 .کندنکوهش می

وری در الهی نامه پعطار نیشا .زدن و سوار کاری مهارت خاص داشت گفتیم که رابعه در شمشیر     

 نگارد:سوارکاری چنین می عشق رابعه به بکتاش ومهارتش در شمشیر زدن وداستانی را پیرامون 

 عشااااق اوباااااز اناااادرآوردب بااااه بنااااد    
 

 ساااااودمند نامااااادکوشاااااش بسااااایار  

 همااااایکاااااردب ندانساااااتم   توسااااانی
 

 کمناااد گاااردد کزکشااایدن ساااخت تااار  

 ناپدیااااااد کرانااااااهدریااااااایی  عشااااااق
 

 کاااردن شاااناای هوشااامند  کااای تاااوان  

 عشااااق راخااااواهی کااااه تاپایااااان بااااری 
 

 باااا هااار ناپساااند  بااا  ببایاااد سااااخت   

 زشاااات بایااااد دیااااد و انگاریااااد خااااوب 
 

 و انگاریااااد قنااااد  زهاااار بایااااد خااااورد 
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روزی لشکر دشمن به حوالی بلخ رسد و بکتاش به همراه سچاه بلخ به نبرد میرود. رابعه که تاب 

خبری از وضعیت بکتاش را ندارد، با لباس که شناخته نشود و روی پوشیده، پنهانی از عقب سچاه بی

شود و رابعه که جان بکتاش را خون آلود و رود. بکتاش در این نبرد  زخمی میگ میبلخ به میدان جن

شود و با مهارت و شهامت شمشیر بیند، شمشیر از نیاب کشیده و داخل محرکه و پیکار میدر خطر می

، پیکر نیمه جان بکتاش را بر اسب کشیده از سچاهیان دشمن را ازپای در آورده زند و تعدادی ازمی

 :دهدرگ نجات میم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

رابعه ا ثبت الهی نامه نموده است. عطار نیشاپوری راجع به شاعری رابعه بلخی نیز مطالب جاب ر

کند. رودکی بر استعداد و قریحه شکوفای رابعه بلخی در راه سفری به بخارا با رودکی  دیدار می

نمایند عطار نیشاپوری آن واقعه زیبا مشاعره را به شکل با هم مشاعره میدو تحسین نموده و هر 

 :دارداحسنی در الهی نامه بیان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ماااردان برنشسااات او چاااو بگفااات ایااان و
 

 از آن ماااااردان  تنااااای را ده بخسااااات او 
 

 

 باااارت بکتاااااش آمااااد، تیاااا   در کااااف   
 

 باصاااااف برگااااارفتش بااااارد  آنجاااااا وز

 
 

 
 

 نهااااادش پاااا  نهااااان  شااااد در میانااااه
 

  اهااااال زماناااااه اش نشاااااناخت ازکااااا 
 

 دختاااار دلفااااروز نشسااااته بااااود آن   
 

 رفااات یاااک روز باااراه و رودکااای مااای 
 

 اگاااار بیتاااای  چااااو آبت زر بگفتاااای   
 

 بساااای دختاااار از آن بهتاااار بگفتاااای 
 

 بساااای اشااااعار گفاااات آن روزا سااااتاد 
 

 کاااه آن دختااار مجابااااتش  فرساااتاد   
 

 زلطااااف طبااااع آن دلااااداده دمساااااز 
 

 تعجاااب ماناااد آنجاااا رودکااای  بااااز    
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ه برادرش حارث از آن اطالع باشد کز عشق او با بکتاش میاز داستانهای زیبای زندگی رابعه بلخی را  

-. رودکی بعد از همراهی با رابعه بلخی به بخارا میگردد. سرانجاب این راز به این ترتیب فاش میندارد

کند که بر دل زیبای از رابعه بلخی را قرائت می در محفل باشکوهی در دربار امیر سامانی شعر ورسد 

برد . امیر سامانی از شندیدن این شعر بسیار لذت میگرددتعقد واقع می تحسین و و مورد نیدنشهمه 

. رودکی با انتهای صداقت و صمیمیت داستان نمایدو راجع به رابعه وزندگیش معلومات بیشتر طلب می

ث گوید در حالیکه هیچ اطالع ندارد که از بد روزگار حارعشق رابعه و بکتاش را برای امیر سامانی می

-برادر رابعه بلخی نیز درین محفل حضور دارد و از داستان عشق خواهرش رابعه با غالمش آگاه می

در رگهایش شق خواهرش رابعه با غالمش بکتاش آتش قهر و خشم ث با شنیدن داستان عر. حاگردد

اش حمله . حارث با سچاه و خدب به اتاص  بکتگرددزند و با شتاب و عجله به طرف بلخ روان میموج می

یافتن صندوقی حاوی اشعار و  و پ  ازنماید نماید و تماب وسایل زندگی بکتاش را زیر روی میمی

-، به گمان و باور ارتباط نامشروع بین رابعه بکتاش به سچاهیان خود فرمان میهای عاشقانه رابعهنامه

نمایند قطع می انداخته رگش را گرب و سوزاناندازند و رابعه را در بین حماب دهد تا بکتاش را به زندن 

رود انگشتش را . رابعه در حالیکه خون از وجودش میکنندو دروازه حماب را با سنگ و گچ مسدود می

رفت در حالیکه جان از وجودش میبا فروتنی نویسد وبر دیوار حماب این شعر را می باخون رنگین و

 برادر را چنین دعاکرد:

 

 

 

 

قطرات خون در بین حماب داو از وجودش  رابعه بلخی به جرب عاشق بودن شاهرگش قطع گردید و

. رابعه به نمودنه برادرش را در ههن تاریخ ثبت میقهر جاهال خشم و داستان غم انگیز عاشقانه را و

رود و آخرین قطره خون از شاهرگش لکه ننگ و نفرین را برپیشانی دید که جانش میچشم سر می

 برادرش نقش و آهسته آهسته در بین حماب تنهای تنها جان داد.

مظلومانه نکته ختم یا را که نمایند نعش خون آلود بی جان رابعه روز بعد که دروازه حماب را باز می

یافتند و آن اشعار ناب را تا امروز خاکیان با  ؛ته استرا با اشعار بر دیوارهای حماب نگاششروع عشقش 

. داستان عشق رابعه در کتاب شاعران آزاد در قف  شروع غم انگیزی است که خواننداشک وخون می

تا آخرین لحظات این جهان  ح  خواهند  تچیده باشد را هر که با تیر عشق دلش زخمی و درد آن

 کرد.

  عاشق کنااد  آن شدکایزدت توبر  من دعوت

  خویشتن چون نامهربان دلی سنگین یکی بر

 خاوری  غام  و مهار  داو و عشق درد بدانی تا

  مان  قادر  بادانی  و بچیچای  هجار انادر  به  تا 
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ع تماب احساسش نیرو و سوخت و بگواه متنوبکتاش در پشت میله های زندان در بین آتش عشق می

داب زنجیر و قید سچاهیان را شکست و خود را به حارث رساند و با خنجری از درد و غم قدرت شد و 

سرده آخرین قدمها را بسوی قبر رابعه برداشت و با حالتی اففتن رابعه سینه حارث را شکافت و ر

کرد و هیچ فریاد کشید و دیگر هیچ عالقه و محبتی به زندگی را در دلش احساس نمی کنارش ناله و

دید و با جهانی از درد وغم کنار قبر رابعه بر زندگیش نکته آخری ک زندگیش نمییطلوع را بر شاب تار

 کتاش را جاویدانی ساخت.را گذاشت و تراژدی عشق رابعه و ب

 

 مهری هروی

 اجباری ازدواجدر قفس 

-ی شعر و ادب در عهد تیموریان هرات صفحه درخشان بر تاج تاریخ ادبیات فارسی دری مییشکوفا

ورنگ آثاری چون هفت آدرین دوران شاعران بزرگی چون نورالدین عبدالرحمن جامی با . باشد

واالی برخوردار بودند. در همین دوران قرن  مقاب  احتراب و، نویسندگان از عزت شعرا و ،درخشیدند 

، نمود. شاعر شیوابیاننمود و دربارش مدینه فاضله بر شعرا میی میاینهم آنگاه که شاهرخ حکمرو

مهری هروی  .ظریف و خوش طبع مهری هروی از مقاب اجتماعی و وضع اقتاادی خوب برخوردار بود

ملکه گاوهرشاد به او لقب زن مسر شاهرخ میرزا تیموری بود و ندیم و هم صحبت گوهرشاد بیگم ه

سمانها و آ. اما مهری هروی در جهان خودش شاعر آزاد در قف  و برای پرواز به فاضل وسخنورداده بود

ان جوانی به وی خدا داد در عنفیزیبا . مهری هروی با حسن وزدهای قف  پر و بال میی از دیواریرها

ط ینمود که دست ناخوش آیند شراناسب خودش روزهای زندگی را دنبال میامید پیوند شریک م

خواجه عبدالعزیز یکی از طبیبان  ناگوار جامعه او را در قفسی اسیر ساخت و مهری هروی با

، سال و مهری به او هیچ عالقهکهن ازدواج شد. خواجه عبدالعزیز فردی به مجبور شاهرخ میرزا خاص

و دلبسته شعر را  ، آن گلبن نورستههنگامی که مهری هروی». بودن را نداشت محبت و احساس یکجا

ه دنیای و دید خوشبینانه با دیگر نباید از ،وردآ، درمی اقتضای خانواده، به عقد پیرمردی زشت خو

-گیش می شریک زنده و ؛ چه او مایه تحرک عواطفش را در وجود همسرپیرامونش را انتظار داشت

آنگاهست که  ، نمی یابد وجسته استکه شاعر دراوج همه بی نیازی هایش، آنچه را که میجوید. دردا 

 .سرایدسوگوارانه می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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های زبانیست که از تفاوت همنفرسایی که مهری از آن شکوه دارد، بیشتر از همه درد بیدرد روا

، آن هم یغنای شعر زل درغ، زبان تگیرد. چهگیش مایه میدرونی وی و مرد زنده عواطف سن و سال و

حساسیت هایی بوده است که معاصر، برانگیزنده ی حت آن روزگار و میان قشر متعاب "زن  "ازموضع 

یامیست در برابر تعابات ، قگیشمورد شریک زنده های درد آلود و گاهی هجو آمیز مهری درآن شکوه

 کشد.مهری این درد  و غم جانکاه را چنین فریاد می ،های گروهیو حساسیت

 

 

 

 

 

 

روزی گوهر شاد بیگم در منزل باالی قار نشته بود و از مهری هروی و شوهر پیرش خواست نزد 

اموزون او شده بود، گوهر شاد بیگم وقتی قدب او بروند. شوهر مهری کهولت و پیری سبب قدب های م

برداشتن ناموزون شوهر مهری را دیده خنده روی لبانش پیدا شد مهری دانست که سر قدب های 

 ناموزون شوهرش خنده میکند؛ فی البدیهه چنین سرود. 

 

 

 
 

 

 

هوای عشق و محبت جوانی سراسر وجودش را در آغوش خود ، توان مهری هروی که احساس،

عشق  مسعود ترخان خواهر زاده گوهرشاد بیگم دروازه قلبش  کشیده بود روزی احساس نمود محبت و

وزی با مسعود ترخان در دلباخته مسعود ترخان گردید. مهری هروی ر را باز نموده است و او عاشق و

 نیسااات مااارا شااااید آنچاااه تاااو درخاناااه
 

 نیساااات بگشاااااید رمیااااده دلز  بناااادی

 منااااال و مااااال از دارب همااااه گفتاااای
 

 نیساات بایااد آنچااه ماای آری همااه هساات و
 

 بااااود پیاااار اگاااار نوجااااوان زن یشااااو
 

 باااود دلگیااار همیشاااه شاااود پیااار تاااا
 

 گویناد یاسات اینکاه زناان ما     المثلی ضرب
 

  باااود پیااارز ا باااه تیااار زن پهلاااوی در
 

 ماااارا بااااا تااااو ساااار یاااااری نمانااااده  

 سااااار مهااااار و وفااااااداری نماناااااده   

 تاااارا از ضااااعف و پیااااری قااااوت و زور  

  ه پاااااای بااااارداری نماناااااده چنانکااااا
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          مهری؛ گذردمتوجه شد که شوهرش حکیم عبدالعزیز از زیر قلعه می برج قلعه نشسته بودند و

 فی البدیه چنین سرود.
 

 
 

واست تا رخ میرزا شکایت نمود وخحکیم عبدالغزیز که از عشق مهری آگاه گردید به سلطان شاه

مهری هروی شاعر آزاد در ، جرب عاشق شدن به زندان انداختند مهری را به ،مهری را به زندان اندازد

 .نمایدسوزد و چنین زمزمه میقف  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کااردب باار اوج باارج مااه خویشااتن طلااوع   
 

  هااای ای حکاایم  طااالع مسااعود ماان نگاار  
 

 بااود مناازل تااواب کااویر ساا آنکااهد بااا یاااد

 روشاانی از خاااک درت حاصاال بااود را دیااده 

 باود  مشاکل  خارد  حل این نکته کاه بار پیار   

 حاصاال بااود ماای جرعااه یااک بااه آزمااودیم

 ساابب حرماات ماای پرساام گفااتم از مدرسااه

 الیعقاال بااود و  کااه زدب بیخااود  در هاارک 

  شامع   باا   بگاویم  خواستم سوز دل خاویش 

 دل باود  در مارا  آنچاه  زباان  به خود داشت او

 از زاری مااان در چمااان صااابحدب ازگریاااه و

 پااا در گاال بااود و اللااه سااوخته خااون در دل

 روایااات کردناااد هااااروتو  بااالآنچاااه از با

 همااه را شااامل بااود بدیاادب تااو سااحر چشاام

 مهاااری را رخااات تماشاااای باااود دولتااای

 دحیف که این دولت مستعجل باو  صد و حیف
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 شاعران آزاد در قفس

 مخفی بدخشی و محجوبه هروی
 

هنجار، درد  تبعید کیفیات نا که در آن  حاالت ناگوار، یمقدمه، قلم بدست گرفتم مقدمه بنویسم

اد اما عاشقانه دوشاعر آز عاطفی و ،رازهای احساسی ، اندیشه نهانی ویی، افسانه تنهاییغم جدا ،شدن

محجوبه هروی بهترین شاعر زنان نیمه نخست سده  مخفی بدخشی و ،ییدر زندان تعاب وکهنه گرا

، کوه دوشاعر که فرسنگها راه زندگی اینابعاد وسیع  های ازیاورب و کوشهحاضر را روی صفحه کاغذ ب

های خروشان آنها را از هم چنان دور و جدا ساخته بود که به جز ارتباط با نامه دریا و های صعب العبور

دانستم از کجا . نمیمثیل نمایمت ؛دگی به دیدار یکدیگر روشن نگردیدیشان در زنهاگاه چشم هیچ

خشی و محجوبه هروی نوک قلمم را به سوی بد شروع کنم هر لحظه بخشی از روند زندگی مخفی 

شدب که چرا  سال تولد شما فرهنگیان قهر می برخود و، کردمطلبی پیشقدمی می کشید وخود می

، ناب و لقبش سیده، شاه بیگم، سید نسب ومحلی بدخشان بودند  که اجدادش از امرای مخفی بدخشی

 یمؤلف کتاب )قاموس بعض یشاه عبداهلل بدخش، دانیمصحیح نمی سیدة النسب و پاچا جان را درست و

 مخفی از تاویری که بدخشی مخفی دیوان ای آورنده گرد پاسخ در افغانستان( هایلهجه از زبانها و

؛ تا حال در مطبوعات ما عک  وی نوشته کرده بودی ه ایاز این که در بار» نویسد:بود؛ می کرده تقاضا

-حاضر نمی ر هوش کنی که دنبال این کار نگردی که مخفیزینها .اری زنها معمول نیستبرد عک 

تولد « اصلی آن را پرسان کنم. ناب نتوانستم  حتی شما عک  وی را خواستید من ، شود عک  بگیرد

هجری شمسی در )قره قوز(  7535ل هجری شمسی در خلم و مرگش را  در سا 7531وی را در سال 

وی را سید  و لقب« شاه بگم» ، ناب مخفی راو منشی شاعرشاه مراد شاهی، دوست  بدخشان نوشته اند.

  :داندنسب می

 

 

 :سرایدمیخوبان بدخشان چنین  مخفی در وصف زادگاهش و

 را لقاب  شاه بایگم باود ناامش ساید نساب او     
 

 دخت محماود شااه عااجز ساید عاالی نساب      
 

  عمری است که باودب بادل ارماان بدخشاان    

 گلسااتان بدخشااان  بااه رساایدب شااکر صااد
 

 صااد باارگ و شااقایق  نسااترن و سااوری و از
 

 و بیابااان بدخشااان ه کااوربااه ب اساات فاارش
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ی اسیر یشقش  مخفی بدخشی را در گوشه تنهای و حسرت عیدوری زادگاه و خوبان بدخشان  رنج جدا

 ساخته بود.

 پار میاوه کاه نغاز اسات     و سالم  هوا آب و در
 

 الاااوان بدخشاااان نعمااات باااود مثااال بااای
 

 گااویی چااه ساامرقند و صاافاهان از عیااب
 

 بااارک و شااغنان بدخشااان   از خباار باایای 
 

 شاااناور جواناااان سااایر کااان کچاااهکو در
 

 دخشااانب خیابااان بااه کاان گااذر وآنگاااه
 

 کاااوه جگااار در غااام ز لعااال شاااد خوناباااه
 

 بدخشاااان خوباااان لاااب لعااال حسااارت از
 

 برکنااده دل ازقااوب و وطاان کاارده فرامااوش  
 

 هاارک  شااده یااک مرتبااه مهمااان بدخشااان
 

 افاازون  در مااار جهااان بااود خریاادار وی   
 

 بدخشاااان عزیااازان رفتناااد کاااه افساااوس
 

 خواجااه کرخاای  یااا و سااید شاااه ناصاار  یااا
 

 نبدخشااااا نگهبااااان خداونااااد خواهیااااد
 

 رود و جااوش گاال و هنگاااب بهااار و چماان   
 

 وین مخفی ماا بلبال خاوش خاوان بدخشاان     
 
 

 تنهااایی شاار  غاام  دهاام کااه دوسااتان بااا 
 

 تنهااااایی الاااام خاااارابم کاااارد عاقباااات
 

 تریااااک را غااامر زهااا باااود یاااار همااادب 
 

 تنهاااایی غااام ز آه باااود ساااهل غااام هماااه

 موافاااق دورب ز یااااران   کاااردی ای چااارخ
 

 تنهاااایی آخااار علااام تاااو از جبااار گشاااتم
 

 هجااوب آورد هاار طاارف و غاام از فکاار لشااکر
 

 تنهااایی چااو دب ساار زانااو  باار نهاام ساار
 

 قیامااات روزب روز شااابم ساااتیلدا شاااب
 

 تنهااایی ز کااربو نهااار ا لیاال ایاان دیاادب
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 کند.میر های دلش تعبی سرودن را  مرحم زخم مخفی بدخشی راز شعر

 

 

 

 
 

، در ساال  اب الملک از خانواده سرداران ترکسکندرخان نظر محجوبه هروی ناب اصلیش صفورا دخت

 ابع سابق هرات دیده به جهان گشود.  هجری شمسی در بادغی  از تو 7513

. تاشعار محتوی گونااگون را بیاان داشا   البالی  در ولین اشعارش را  سرود واو در چهارده سالگی ا

که شوهرش زنده باود؛   نداشت و تا زمانی ناشویی خوبی با همسرش میرزا غالبمحجوبه هروی زندگی ز

وزگاار در مکاتاب   همچناان آم  عضو انجمن ادبی بعدها ،دبی برایش میسر نبودامکان شرکت در محافل ا

 .دنسوان هرات گردی

 محمد علم غاواص  هجری شمسی توسط 7531با سه هزار بیت  در سال  دیوان محجوبه هروی  

مسای در زادگااهش دیاده از    هجاری ش  7533سرانجاب درساال  ، یددر هرات به زیور چاپ آراسته گرد

 کشد.میستم چنین فریاد آزادمنشانه  . محجوبه هروی ازظلم وجهان بست

 

 

 

 

محجوبه هروی زیر شالص قهر وخشم شوهرش از خوانین جالل آباد آزادی آموزش را از دست داد         

ر صفحه قرآن مجید از محجوبه د . پدرجهانش به زنجیر اسارت زندانی گشتداشتن عک  در وجرئت 

حالی که خودش نوشته  محجوبه هروی در شر ، ت که دخترش را در هرات نگهداردگرف دامادش تعهد

 هام صاحبت غاوالنم کارد    جاور چاو    فلاک از 
 

 تنهااااایی سااااتم از گااااویم الهاااای یااااا
 

 بایش  آنچه قسامت زازل رفات نگاردد کام و    
 

 تنهاااایی حااارب در گااازین صااابر )مخفیاااا(
  

 غااریبم بوریااای خااویش را گرچااه مسااکین و
 

 ن میکاانمتخاات شاااهاکاای براباار باار فااراش 
 

 ساار بیاات و غاازل نبااود  دلااریش را مخفاای
 

 خاطر خاود را باه ایان و آن پریشاان میکانم     
   

 بلباال نااه هاارزه ایاان همااه فریاااد میکنااد    

 بیچاااااره آشاااایانه خااااود یاااااد میکنااااد 

 محجوباااااااه در تراناااااااه آزادی بشااااااار

 نفاارین بااه ظلاام و وحشاات صاایاد میکنااد   
 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%25
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%25
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هایی که موقوف به فنون بسا عقده از انجمن ادبی کابل متشکرب که » نماید:چنین درد دل می ؛است

گیری   اب، چرا که من عاجزه به واسطه عذر ستر و سختکرده است از مقاالت برادران ادبی حلشعری 

بعد از  توانم و بهترین معلم و ادیبکماالت خود را نزد دانشوران وطن تکمیل کرده نمی شوهر، کسب

شهر  رخودب د .رسیدمن می ها و مجالت وطن بود که بهفوت پدر بزرگوارب مقاالت جرائد، سالنامه

دارب. مثل محبوسی که به کلی از عالم  تر است نشیمنباشم که از شهر مذکور کهنه ی مییکهنه به سرا

گویم، کوشم، میطبقه نسوان می اًبرای تجدد خاوص خبر باشد، با آن هم برای بیداری قوببی

را همنوا با فریاد  محجوبه هروی درد ها  «.به منزل مقاود برسم بخواهد سرایم تا خداشنوانم، میمی

 سراید:پیامها چنین می ها و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ب از و اما مخفی بدخشی زیر باار تعااب و تاریاک دلای  شاهر خاود بدخشاان را در تااریکی شا         

ستم هاای   ظلم و به سیاه چاه انداختن ها و ،ساختن ها کله منار همچنانسوراخهای برقع نگاه میکند. 

امیرعبدالرحمن خان ، مخفی بدخشی هشات سااله و بارادرانش را بعاد از مارگ پادر محماد شااه  از         

حسارتا  ا . وسالهای اخیر عمر زادگاهش را ندیاد بدخشان به قندهار وکابل تبعید و آواره ساخت و به جز 

حرماان   سید مشرف کاه باا آرماان و   عموی عاشقش  ن نکا  پسرکه دست عاشقانه مخفی را به انگشتا

ازیان   آرماان  با هزار آرزو و درد مجرد زیست و مخفی بدخشی تماب عمر را با غم و جان داد؛ نسچردند و

 .جهان رخت سفر بست

                                                    شهر بارمن تناگ شاد آهناگ صاحرا میکانم      

                                                     روی صااحرا را زاشااک خااویش دریااا میکاانم 

                                                    کااه بار یاااد رخات خااوانم غاازل   در گلساتانی 

                                                           بلاابالن را باار نااوای خااویش شاایدا میکاانم   

                                                       نیسااتم زاو و زغاان تااا مایاال ساافلی شااوب   

                                                     ماان همااای اوج  قدساام میاال باااال میکاانم  

                                                                                 در میااان بوسااتان ساارو چااون قاادی فاارازد 

                                                       میکاانم باااال ساارو ماان خیااال قاماات آن  

                                                             نگااه ی نارگ  مسات تاواب     مخماور من کاه  

 میکاانم و مینااا جاااب التفااات گاار کااافرب
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 ریزد:آغوش این بیت می ، تجارب راچنین دری زندگیی، غم و رنج تنهامخفی با جهانی از درد

 

 
 

، عنعنات کورکورانه   مردساالری زمانی هم در نگارش این مقدمه خوش بودب که دست ناخوش آیند

و تعابات جاهالنه وهیچ کوه ودریایی  نتوانست مخفی بدخشی را از محجوبه هروی روحا واحساسا 

جدا بسازد. آنها هر چند فرسنگها ازهم فا صله داشتند و در آن زما ن دست رسانه های صوتی ، 

به هم برساند ؛ قاصد از تاویری و الکترونیکی میسر نبود که پیامهای ایشان را با یک چشمک زدن 

کوره راه ها با پای پیاده ویا سوار مرکب واسبی پیک اشعار را بین این دودوست ،همادا ،همراز ومبارز 

رد و بدل مینمود هرچندخدا میداند از سیل نامه ها چقدر در کشتی شکسته نامه رسان به ساحل 

 دیگر را چنین استقبال میکردند.رسیده باشد . مشت نمونه خروار در دست است. آنها غزلهای یک

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فریااااد کاااه از جهاااان پااار ارماااان رفاااتم  
 

 یاااک گااال نگرفتاااه زیااان گلساااتان رفاااتم
 

 نکشااااده لبااای باااه خناااده از جاااور فلاااک
 

 داو دل و دیاااااااااادة گریاااان رفاااتم  باااا
 

 

 بدی باه کا  مرساان مخفیاا و شااکر بااش      

 بقاادر هاار عملاای عاقباات جزایاای هساات     
 

 

 ننوشااااات باااااه مااااان نگاااااار کاغاااااذ 

 بنوشااااااااتمش ار هاااااااازار کاغااااااااذ 

 ای هدهاااااد خاااااوش خبااااار تاااااوانی؟ 

 ی باااااه یاااااار کاغاااااذ راز مااااان ببااااا

 وانگااااااااه بگاااااااویش ای ساااااااتمگر   

 قحاااااط اسااااات در آن دیاااااار کاغاااااذ  

 چاااااون یاااااار نمااااای دهاااااد جاااااوابی

 مخفااااای، شاااااده شرمساااااار کاغاااااذ   
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 :محجوبه هروی چنین اسقبال نماید

 

 

 

 

 

 

 
 

شقانه بر عالوه  نامه های همنوائی ، نزدیکی راه وروش ، همسنگری و رزب مبارزاتی  و تچش های عا

 مخفی بدخشی ومحجوبه هروی  در البالی اشعار شان نیز هویداست.

 :میسراید چنین بدخشی مخفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د باااااار ماااااان زیااااااار کاغااااااذآماااااا

 زان دلباااااار گاااااال عااااااذار کاغااااااذ  

 بنوشااااته باااادان بااااه ماااان نگااااارین    

 زاناااااارو شااااااده زرنگااااااار کاغااااااذ   

 خااااواهم کااااه جااااواب خااااط نویساااام  

 از ماااان کااااه باااارد بااااه یااااار کاغااااذ؟ 

 محجوبااااه چااااو نیساااات وصاااال دیاااادار

 سااااااودت ندهااااااد هاااااازار کاغااااااذ  
 

 

 تاارا باشااراب بحاا  مساات   ناایم  ای چشاام
 

 بحاا   آفتاااب بااا تااو  جمااال یمااه دارد
 

 بساااته باغباااان  کنااادش بااارون ازباغهاااا 
 

 بحاا  گااالب رویاات گاال بااا کاارده تااا 
 

 خجاال گفتگااو زا شااود کااج بحاا  عاقباات 
 

 تاااب بحاا  نیساات تاارا ساانبلب بزلااف یااار 
 

 گردیاااده زان دروو سااایه روی نااازد خلاااق 
 

 داشاات مگرمشااک ناااب بحاا   بااا طاارة تااو 
 

 جهااان کننااد بااه سااراین آنهااا کااه گفتگااو 
 

 چااون کودکااان کننااد باارای حباااب بحاا    
 

 هرگزبکاااب دل نرساایده اساات کاا  باادهر   
 

 سااراب بحاا   عاقاال کجاکنااد بااه سااراین   
 

 بااا ده خااوار   دانزاهااد مچاارس مااذهب رناا  
 

 بنشااین بکاانج مدرسااه کاان بااا کتاااب بحاا 
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 : است سروده ردیف و قافیه همین با نیزشعری محجوبه هروی

 

 

 

 
لحظهء  ییتنها اندوه و از اینکه مخفی بدخشی را با همه غم ودر نگارش این مقدمه خوشحالم 

، شادی خویش را از تحرک وجنبشی هجری شمسی 7555بدخشی در سال   خوشحال یافتم. مخفی

مجلۀ میرمن چنین  به نفیسه شایق مدیررخ داده است؛ در نامه یی  که در حیات بانوان کشور

طبقۀ نسوان در دل  خوش بختم که زنده اب و آرزوهایی که سالها در پیشرفت تعلیم و تربیۀ»:مینگارد

 پیری ضعف  ناچیز به هشتاد رسیده ؛ می پروریدب اآلن مشاهده می کنم با آن که عمر این ضعیفۀ

  «.ساخته خسته مرا اعضای و ،اعااب

وبند شرایط سنگین تعاب و مخفی بدخشی و محجوبه هروی دوشاعر آزادمنش و مبارز در  قید 

تاریکی جهل ، زندگی را به امید فردای روشن دنبال نمودند ودر نامه های که رد و بدل شده است 

دردها و پیامها و شرایط ناگوار را به شکل احسنی تمثیل کردند. با ثبت این دونامه ، در اخیر سرنوشت 

 مقدمه خود را بدست شما میسچارب.

همشیره قدر دانم مخفی بدخشیب شما شر  حال مفال » مخفی بدخشی :نامه محجوبه هروی به 

 گوشه ای از زندگی خود را به طور مشرو  بنویسم. مکتوبات زیادی به من از مرا خواسته اید خواستم

حبیب نوابی( او عک  مرا  ) کابل، بلخ و فاریاب می رسد. یکی ازشاعران کابلی که شما اورامی شناسید

گوشه نشین دارد خوش شدب اما او ایجابات  ز این حسن نظر او که براین شاعرخواسته است من ا

که تاحال گوشه چادر مرا کسی دربیرون ندیده است. عک  من  فامیلی و مشکالت زندگی مراخبرندارد

بار فضالی هرات نزد من آمدند، حتی از پ  پرده و در پرده با آنها همسخن  آیا ممکن است؟ چندین

مگر عوض زبان گیسو  آیا عکاس نزد من آمده می تواند؟ یامن نزد عکاس رفته می توانم؟ نتوانستم شده

همینطوروضع نا مساعد است؟ همینطور با زن  وسرب بریده شود. همشیره شاعرب ب آیا در بدخشان هم

چرا شاعر شده اب وباز چرا همسر یک مرد خود خواه و خود بین  معامله می شود؟ چقدر ناراحتم که

 یک روز به من گفت طوطی وبلبل و مینا درقف  خوب ناله ها را موزون می سازند، .عاب شده ابومت

خوشم اگرزبان ندارب  اگر تو هوایی وصحرایی و شهری می شدی شعر خوب گفته نمی توانستی... بازهم

 «انتاثر به پایان می برب. محجوبه ناتو همین قلم مایه تسلی دل ناتوان من است. نامه اب را با

 بحا  ای کرده رخ خوب تو با شام  و قمار   

 ر بحا  کشا وی کرده لب لعال تاو باا قناد و     

 چشااامان تاااو از سااااغر مااای بااااج گرفتاااه

 دندان تو کارده اسات باه لولاو و گهار بحا       
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 مخفی بدخشی به نامه رسان میگوید :

 

 

 

 
 

 

 : به محجوبه هروی  اینهم نامه  مخفی بدخشی

گرفته اب، اشعار موزون و  هراتی ب تا حال چند نامه تان راخواهر ادیبه و آزاده مشربم محجوبه »

قید اسارت بسر می بری خبر نداشتم. خوب شد که  سوزان تان را مکرر خوانده اب. از این که تاحال در

به  خبر شدب. اگرچه در فیض آباد ) مرکز بدخشان( عین شرایط است. زن ها که از حال واحوالت پوره

غرض فاتحه خوانی ویا  ت نمی کنند، من خودب بارها که در منازل اقاربم بهدعوت می روند، روز حرک

منزل می زنم و شبانه عودت می کنم. الکن به  عروسی و... می روب،  با دو محافظ محرب خود شبانه

زیر برقع شهر وبازار را دیده اب آن هم درشب، ... از نهضت نسوان یاد  اندازه شما مقید نمی باشم. از

معذرت خواستم  من هم این بشارت و اشارت را شنیده و به من هم رقعه خبری رسیده است اما کردی،

آزاد می شود نهایت خوشوقتم.  زیرا پای دردی دارب . از این که زنان از پرتو الطاف یک مرد ترقی خواه

.گذشته گذراندیم جوانی را به پیری رسانیدیم گذشت  اگر ما وشما به زندان مردان و عار و زمانه

خواهران ودختران ما از نعمت آزادی برخور دار می شوند. حوصله  سال انتظار 3٤گذشت.اکنون بعد از 

بنویسی  امید وانتظار دارب که بعد از رفتن و آمدن به کابل خاطرات خود را به من گفتارب نیست

 «وبفرستی

صحه زدب اما لحظات یا روزی برهر کداب مهر  با این تخیالت وقلم فرسائی ها چندین مقدمه نوشتم .

بعد آن مقدمه را پاره پاره کردب فکر نمودب برهمه صفحات درخشانی که اشعار ومبارزات محفی 

بدخشی ومحجوبه هروی به ارمغان گذاشتند، این مقدمه ها کم لطفی ، نامهربانی و ناچیر خواهد بود . 

چه نوشتم به یادب نمی آید باید به لحظه اما حاال پشیمان هستم هرچند تالش میکنم به یاد بیاورب که 

هاو آن حاالتی که به من دست داده بود برگردب که هیچگاه میسر نخواهد شد وآرمان بدل بدنبال آن 

مقدمه ها ازین جهان خواهم رفت وبا این مقدمه آخری که نوشتم باید ساخت به امید اینکه مخفی 

رب وبه دلیل همراهی وهمسنگری که با مبارزاتشا ن عزیز ومحجوبه عزیز بواسطه عشقی که به هردو دا

 مینمایم این مقدمه سر پا گم کرده را دوستانه بچذیرند.

 روزه مشااو غااره چااو بلباال   سااه باار دولاات 

 دوران گل و عیش جهان پاا باه رکااب اسات    

 ی مخفاای سااوی دلاادارقاصااد تااو بباار نامااه 

 )آنهاام کااه جااوابی نفرسااتاد جااواب اساات(  
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 نادیا انجمن
 

شر  حال ، فریاد های پردرد ، بیان حقایق و انگیزه های زندگی در قف  نادیا انجمن با یک 

اب زندگی او بی مقدمه سلسله مطالب وموضوعات مهم چنان گره خورده است که بدون بیان آن کت

میباشد ؛ که نادیا انجمن « خیاطی سوزن طالئی هرات»مؤسسه آموزشی  خواهد بود . از آن جمله

 .مدتی عضویت آنرا داشت

 آموزشگاه خیاطی سوزن طالئی هرات

قبل از اینکه بر تاریخچه آموزشگاه خیاطی سوزن طالئی که شاگردانی مثل نادیا انجمن را در آغوش 

نیده ؛ روشنی انداخته شود . الزب میدانم راجع به دالیل و شرایط گشایش این آموزشگاه خود پرورا

 معلوماتی تقدیم گردد.   

هرات باستان در نشیب و فراز تاریخ چند هزار ساله خود شاهد دوران طالئی و شکوفای مثل   

ق و جان نثار رنگین شده  عارتیموریان و روزهای پر درد ورنج که در ودیوارآن بخون هزاران فرزند صدی

هجری شمسی میاشد . در روند این نشیب و فراز بعد از شکست اتحاد جماهیر  7531حوت  53مثل 

شوروی توسط مردب مجاهد ، مبارز ،غیور ، شجاع و شهیدپرور افغانستان ، مجاهدین قدرت را بدست 

از طریق کویته پاکستان به  گرفتند . هنوز چند سالی از قدرت مجاهدین سچری نشده بود که طالبان

قندهار حمله نمودند و به دنبال آن شهر ها را یکی بعد از دیگری به تارف خود در آوردند . در آن 

زمان امیرمحمداسماعیل خان رهبری هرات را بدوش داشت . طالبان در روند پیش روی ها به طرف 

هجری  7513سنبله  73سه شنبه هرات براه افتادند وامیرمحمداسماعیل خان و همراهانش در شب 

شمسی هرات را به قاد ایران ترک نمودند و هزاران نیروی نطامی در هرات بی سرنوش ماندند. طالبان 

ماده  6اطالعیه  7513برج سنبله  73به تاریخ  بدون هیچگونه مقاومتی شهر هرات را تسخیر کردند .

دیو هرات پخش شد که متن آن به شر  هرات و طالبان از طریق را یمشترک علما یتوسط شورا یا

 :زیر است

 .( داخل منزل مردب شودی)بازرسیتهالش هو هیئت به بهان یهیچ ک  حق ندارد به طور انفراد-7

را بگیرد و اگر گرفته باشد باید دوباره  یکس یوالیت موتر شخا ههیچ ک  حق ندارد بدون اجاز -5

  .به مالکش بر گرداند

خود توسط نوکریوال  همربوط هادار یمکلفیت دارند از اموال و دارائ یدولتمامورین و کارکنان  -5

 . محافظت کنند

 .نیست یشود و قابل تشویش و نگرانکراب گرفته می هشهر از طرف برادران طلبامنیت  -3
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 . دارد یپیگرد شرع یو دولت یترین مداخله به اموال شخا یجزئ -3

 . صبح بر قرار است 3ساعت شب تا  هبج 9از ساعت  یقیود شبگرد -6

  :هاطلبه ینظام یابالغية شورا

برج سنبله بر سر وظایف خود حاضر شوند، درغیرآن  76روز پنجشنبه  یو ملک یتماب کارکنان نظام 

 .شودمطابق قانون باآنهابرخورد می

ج سنبلۀ بر 76تماب معلمین و متعلمین هکور مکاتب از روز پنجشنبه  :هاطلبه یعال یشورااطالعیه 

 .برسر درس و تعلیم خود حاضر شوند 7513

زنان و دختران را از حق تعلیم و تعلم در  یکه از متن اعالمیه پیداست، طالبان به طور رسمچنان 

را که به علم، معارف و تحایل عشق  تیمکاتب محروب کردند. این اطالعیه قلوب زنان و دختران هرا

 .  آنان را به ینس مبدل کرد یب امیدها؛ بلکه تما ورزیدند نه تنها شکستیم

مسدود شدن مکاتب دختران شرایط  سخت وناگواری بود که تعدادی از خردمندان و عاشقان علم     

ودانش را به اندیشه راه های خوب آموزش زنان که از گزند و خطر محفوظ باشد ؛ انداخت . دختران در 

برای خود و  ازه های مکاتب دوباره باز گردد و با آموزشکنج خانه انتظار روزگاری را میکشیدند که درو

دیگران مادر خدمت گردند. دختران مکاتب و معلمین زن شرایط سخت را تجربه مینمودند . بیان این 

 صفحه تاریخ وطن در حقیقت مقدمه بر گشودن آموزشگاه خیاطی سوزن طالئی در شهر هرات میباشد. 
 هرات در طالبان دوران حاکمیت در مرکزآموزشی پنهانی دخترانه یطالئآموزشگاه خیاطی سوزن      

،  انجمن ادبی هرات تعدادی از نویسندگانبان و مسدود بودن مکاتب دخترانه در دوران طال .میباشد

هجری شمسی  7516گروه درسال  اساس گذاشتند. همین« انجمن خیاطی هرات»اب نبمرکزی 

ت هرات  أدند . تعدادی از دختران با شهامت وجرگذاری کر طالئی را پایهب( آموزشگاهِ سوزن7996)

موزش آآموزشگاه سوزن طالئی در ظاهر زیر ناب  .رفتندسه روز در هفته به این مدرسه آموزشی می

وازب و آموزش اما در حقیقت ل .مشکالت و ممانعت کمتر گردد تاخیاطی اساس گذاشته شده بود 

دانشگاه  ادبیاتاز استادان دانشکده طی اما در واقعِیت ای آموختن خیاظاهر بردر. خیاطی یک بهانه بود

ینکه از خطر آمدن استادان و دانشجویان برای ا می آموختند. یشعر و نقد ادبادبی،  موضوعات هرات

کودکان را وظیفه میدادند طالبان در محوطه آموزشی در امان باشند و با خاطر آراب از استادان بیاموزند 

تا بیرون دروازه مدرسه با بازی و ساعت تیری ماروف باشند و در حقیقت وظیفه دار بودند که با پیدا 

یان را از آمدن  طالبان آگاه سازند تا در شدن سر و کله طالبان داخل محل شده و استادان و دانشجو

نهان نمایند و لوازب خیاطی را سر دست گیرند . پفرصت دست داشته شاگردان کتابها و قلم وکاغذ را 

به این ترتیب وقتی طالبان ناگهانی داخل محوطه آموزشی میشدند از آموزش حقیقی دختران آگاه 

. دختران میتوانستند با خاطر آراب علوب ادبی را فرا گیرند ،کودکان  تاطالعا خدمت و با .ند گردید نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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بدلیل فرهنگی بودن مردب هرات میگوید : « انجمن خیاطی هرات»کریستینا المب نویسنده کتاب 

رادیو اروپای  کریستینا المب بریتانیایی به های عقیدتی طالبان قرار داشتند.تحت شدیدترین کنترل

آمدند. اما زیرت این های پر از وسایل خیاطی و قیچی میآنان با برقع و کیف»  گوید:چنین می آزاد

جیمز  ،شکسچیره جای آموزش خیاطی، دربارشدند، در واقع بهد که میوسایل قلم و دفتر داشتند و وار

افتادند، دست بزرگ بود. اگر گیر می مخاطره کردند. این یکو آثارشان بح  می داستایوسکیو جوی 

 «شدند.، شاید هم به دار آویخته میشکنجهکم زندانی و

دان در محوطه دختران آموزشگاه خیاطی سوزن طالئی برعالوه اینکه هفته سه روز را از استا

آموزشی می آموختند در فرصت های طالئی دیگر به مطالعه کتاب در دوران طالبان ماروف میشدند  

 و بیشتر از کتابخانه های شخای استادان که در اختیار شان بود ؛ استفاده مینمودند .  

در زمان  « یسوزن طالی» خوانی دختران کتاب پیرامون لندن مقیم افغان نویسنده باقی ناهید    

 .است نوشتههجری شمسی   7595ثور5٤  تاریخ به سی بی بی  فارسی بخش در زیبائی مطلب طالبان

امروز روز جهانی کتاب است و ههن من پر شده » .میخوانیم باقی ناهید قلم از باهم را جالب مطلب این

ولی در بطن این تلخی، ای که بسیار بسیار تلخ بود دوره، خوانی در دوره طالباناز خاطرات کتاب

ترس و دلهره .های امروز زندگی داردخاطرات شیرینی وجود داشت که طعمی متفاوت از تماب شیرینی

های پر از کتاب و تار و سوزن، ها و توبرههای شهر و با خود کشیدن خورجینهنگاب سرزدن به کتابخانه

دیدیم و ن ورای آنچه که از دریچه برقع میزد و دنیای رنگیای که در سیمای کتابداران موج مینگرانی

روزگاری عجیبی بود که چند دختر، فقط چند دختر سرکش و چند  . ای بوداز هر دلهره تربزرگ

سخره گرفته بودند و همه سیاهی آن دوره مخانواده مهربان و چند استاد بزرگوار، تماب نظاب طالبانی را 

که سر به سقف « محمد ناصر رهیاب » ستاد رهیاب های کتاب اقفسه.را به چالش کشیده بودند

خوانی که برای آن دخترها حکم تاب زد و کهای آن روزگار طعنه میکشیده بود و به تماب زشتی

ها گل محمد بود که روزهای خالی ما آن وقت .را پیدا کرده بود و گویا ترک آن گناه کبیره است وظیفه

کرد و ابراهیم گلستان با شدند، به طور غریبی پر میهی تلف می های مریضی کهرا با خار و خ  و داب

واقعیت دیگر آن روزها گرایش خاص :های عامه پسندکتاب.دادرنگ میمارال، رنگی به آن روزهای بی

دقیقا یادب .های بازاری و عامه پسند فهیمه رحیمی، مریم جعفری، نسرین ثامنی و ... بودبه همین رمان

های فهیمه رحیمی به صف من و دو خواهرب، هر چهار نفر برای خواندن کتاب هست که مادرب،

ها را تماب کند و نوبت دیگری ماندیم تا یک نفر یکی از کتابصبرانه منتظر مینشستیم و چه بیمی

ها های مالیم استادان که خواندن این کتابدر آموزشگاه خیاطی سوزن طالیی هم با وجود تذکر .برسد

و  های ما جای خاصی داشتهای ما ودلها در توبرهدانستند، بازهم این کتابکردن وقت می را تلف

دانستیم حق را ماندیم و نمیسرگردان می 'در امتداد شب'و  'بامداد خمار'های ها میان رمانبرای مدت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
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ها از کتب های شهر هم، تقاضا برای به کرایه گرفتن این کتابفروشیدر کتاب به کداب یک بدهیم

 .علمی بیشتر بود

از اتاص .را تماب نکرده بودب که برص ژنراتور ما قطع شد 'پنجره'ها، هنوز بخشی از رمان یکی از شب

کرد، رفتم روی رفتم بیرون و متوجه ماه شب چهارده شدب و نوری که یک شهر تاریک را روشن می

ر بین دختران سوزن طالیی آنهایی که د.ایوان جا پهن کردب و تا کتاب را تماب نکردب، نخوابیدب

تر از بقیه بودند و نسبت به ما دسترسی بیشتری به برادرانی هم سن و سال خود داشتند، خوشبخت

های کردند و بح اینها به بخش جوانان انجمن ادبی هرات رفت و آمد می.ها داشتندها و کتابخانهکتاب

شد و ما بدون اینکه سری به به خیاطی کشیده می شانشد، توسط خواهرانادبی که آنجا مطر  می

هر  د وانجمن ادبی زده باشیم، ارتباطی اندک از این طریق با آنجا داشتیم که خودش دلگرمی بزرگی بو

کرد از سیروس شمیسا و یا دیگران، سرگردانی جدید و شور ای اشاره میوقت استادی به کتاب تازه

شد تا از او بخواهیم این کتاب را برای ما ه از ایران بیاید، آغاز میای برای پیدا کردن مسافری کتازه

بیاورد و با خواندن آن آگاهی ادبی خود را باال ببریم و هنگامی که استاد دیگری کتابی را که به تازگی 

کرد، حرص خواندن آن کتاب، باز آورد و معرفی میچاپ شده بود با خود به خیاطی سوزن طالیی می

نایاب بود که این روزها در من نیست . پ  از طالبان  بعد ها طالبان رفتند و ما توانستیم  هم چیزی

کم شوص رفتن به کم.نهایت داشتآزادی خریدن و خواندن کتاب را تجربه کنیم که باز هم لذتی بی

های ههن خود مدرسه و دانشگاه در جان ما دمیده شد و برای مدتی شعر و ادبیات را به پستو

ای اشاره هر وقت استادی به کتاب تازه.رستادیم تا ایک  و وای الجبر را برای امتحان کنکور فرابگیریمف

ای برای پیدا کردن مسافری که از کرد از سیروس شمیسا و یا دیگران، سرگردانی جدید و شور تازهمی

ه رفته تعدادی از این دخترکان شد تا از او بخواهیم این کتاب را برای ما بیاوردرفتایران بیاید، آغاز می

های شناخته شده در شهر هرات و توانستند رو  خیاطی سوزن طالیی را خیاط تبدیل شدند به چهره

های این دسته خالده خرسند، لیال رازقی، شیما قاضی زاده، یسنا رهیاب ترینزنده نگهدارند که برجسته

کرد و حاشیه قرار نداد با آنکه گاهی شوخی می روانشاد نادیا انجمن شعر را هیچگاه در.و... هستند

 'در قند هندوانه'هنگامی که کتاب .گیرداند، دیگر کمتر از چیزی الهاب میگفت از وقتی طالبان رفتهمی

به بازار آمد، طالبان رفته بودند و من دانشگاه را تماب کرده بودب و در  'آال در آمریکاصید ماهی قزل'و 

ولی در تماب مدتی که برای خواندن این .تر از همه اینکه یک زن متاهل بودبو مهم کردبوزارت کار می

من در کابل بودب و .خوانی در خیاطی سوزن طالیی بودبدو کتاب انتظار کشیدب، دلتنگ روزهای کتاب

دار و من یک کارمند ساده دولتی بودب و آنها مادران بچه.یارانم در هرات، در ایران و یا هم در زیر خاک

شد و انجمن ادبی روزهای دیگر زندگی هیچ کداب از ما با شعر فروو آغاز نمی.ماروف پخت و پز

  « .چهارشنبه مثل یک راز سرگشوده باز بود برای همه جوانی که به ادبیات عالقه داشتند
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و  سعی و کوشش و تدری  استادن دانشگاه هرات در آموزشگاه خیاطی سوزن طالئی گامهای مفید     

سازنده در عین حال پر خطر بوده است . خوشبختانه شخایتهای بزرگ از جمله نادیا انجمن از دست 

پرورده های آموزش خیاطی سوزن طالئی میباشد . پیش از اینکه به شر  حال و زندگی نادیا انجمن 

ی از که حقیقت تلخ «دوشیزه در قف »زیر سقف شاعران آزاد درقف  روشنی انداخته شود داستان 

عینی وههنی و  طمشت نمونه خرواز از شرای .دوران مسدود بودن مکاتب دختران در هرات میباشد

حاال که « کتاب رازها اندیشه ها، افسانها ها چاپ شده است  در» زندگی پر رنج زن بطور کل در وطن 

در قف  به  درین بخش شاعران آزاد به خیاطی سوزن طالئی ارائه گردید.بیش معلوماتی راجع  کم و

 شر  حال و محتوی شعر. نادیا انجمن یکی از شاگردان این مؤسسه  میچردازیم . 

 

 نادیا انجمن قربانی خشونت خانواده گی
 

در دامنه سفید کوه وسیاه کوه هرات باستان که اشعار ومناجات شاعران و نخبگان بزرگ تاریخ 

را پرورش و گوشها را هنوز دلهای جهانیان ی بشریت خواجه عبداهلل انااری و نورالدین عبدالرحمن جام

انتظار نوزادی را میکشید  هجری شمسی 7539سال جدی  6، هرات ناخودآگاه در شب نوازش میدهد

که چند بهاری بعد در قطار یکی از بهترین و شایسته ترین غزل سرایان شاعران زن افغانستان در 

همین غزل  تنها د که صمیمانه اعتراف گردد  اگر. شاید زیاده روی نباشصفحه تاریخ ثبت گردید است

از او به یادگار « من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم ی که زبان بازکنم ازچه بخوانم نیست شوق» 

 میماند ؛ میتوانست شاهد این مدعا گردد . 

بدالباقی منشی عبه  منزل    اقواب ودوستان در یکی از گوشه های شهر تعدادی زنان شب  آن    

همسر منشی صاحب ماه و  . جمع بودند 7533نورزائی وکیل اسبق مردب هرات در لویه جرگه سال 

. مادر حامله درد های شدید روزش بود و زنان بدور مادر حامله حلقه زده  انتظار نوزاد را میکشیدند

ای زار بدست صبر و زایمان را با عرص روی پیشانی و فشار دادن گوشه لحاف  با سرانگشتان و ناله ه

زیر زبان چیزهای زمزمه مینمودند . یکی میگفت:  تحمل می سچرد . زنان به چهره اش نگاه میکردند و

آهسته که صدایش را همه نشنوند به زن نزدیکش میگفت  . پسر است و دیگری که تجربه بیشتر داشت

نمود روی زن حامله اشاره می شکلی که همه متوجه نشوند به سر و ه: دختر است حتما دختر است و ب

. شکمش پهن است دختر در رحم مادر  دو دستش را به دو طرف سرمیگیرد و شکم مادر پهن میشود. 

. زن دیگری آهسته میگفت مژه هایش د. بچه سرش پیش استباشبچه اگر باشد ؛ شکم مادر نوکدار می

من سر خود را به دروو سفید گفت : به هم پیوسته است این هم عالمه دختر زائیدن است و با غرور می

ز . اخوردندر به حال زن حامله تآسف میدختر است و با چهره های مالمتگ حتماً .تجربه دارب. نکردب
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. افتخار بر پسر آوردن بود و زن خوشبخت و سعادت مند کسی تولد دختر حتی زنان خوش نبودند

مسایه با افتخار میگفت: مادر هفت نازنین یکی از زنان ه .که هفت پسر کاکل زری داشته باشد  است

کشید پسرب و بر دیگران فخر میفروخت . زن حامله نیمه های شب هنوز درد شدید زایمان را می

هرچند آرزو داشت صاحب پسر شود اما درد طاقت فرسا پسر و دختر را از ههنش دور کرده میخواست 

و دشوار و انتظار دیگران به سر رسید و ازین حالت نجات حاصل نماید . سر انجاب لحظات سخت 

. باعجله وشتاب نافش را بریدند و با بی میلی خبر دختر  کودک با فغان و ناله چشم به دنیا باز کرد

بودن را به دیگران رساندند . مردان نزدیک خانواده مثل اینکه سطل آب سرد بر سر شان ریخته باشند 

دند و پدر دختر تشکر شکسته ریخته نثار مهمانان و نزدیکان مبارکباد ناخوش آیندی  به پدر دختر دا

مینمود . آن شب سرد زمستان  که به امید گرب پسر زائیدن رونق خاصی را به ارمغان آورده بود با تولد 

. روز های بعد ناب این دخترک را نادیا گذاشتند  . دختر در ههن فرهنگ زن ستیزانه سرد تر گردانید

 الها بعد سرود . نادیا انجمن که س
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا از انسان خاوصیات ر نادیا انجمن در خانوده علم دوست وادب پرور  پرورش یافت . از آنجائیکه  

. نادیا انجمن سعادت هردو را داشت  و بر هکاوت و زیرکی اش از کودکی همه گیردارث و محیط می

سالگی شامل مکتب دخترانه محجوبه هروی  گردید. او در دوران تحایل از  3در  فخر مینمودند .

ان مکتب ، پدر و مادر در جمله  شاگردن هکی و الیق به شمار میرفت  و برعالوه سعی وکوشش معلم

عرصه آموزش بی اندازه کمک و تشویقش مینمودند. صنف پنجم مکتب بود همه چیز به خوبی 

نرا آمیگذشت تا اینکه اولین لمحات سرد و تنثر بار چهره عبوس خود را رونماگردانید و نادیا تلخی 

                                       تجربه مبنمود .

نف پنجم روزی با دل افسرده و چشمان پراشک بخانه برگشت. مادرش که نادیا را به آن نادیا در ص

نادیا در  حالت ناگوار دید ؛ پرسید: چرا اینقدر متنثر و پریشان هستی ؟ در مکتب خبری شده است ؟ 

حالی که بغض گلویش را گرفته بود لب به شکایت گشود واز اینکه در حقش بی عدالتی شده است ؛ 

معلم صاحب نمره او را کم داده است. درحالیکه تماب  با وارخطائی چه شده است ؟ ایت نمود . مادر شک

ولی  نمره یکی دیگر از همانفانش را که تنبل ترین صنف است  سواالت را پاسخ درست نوشته است،

یچگاه آنقدرجدی و ا آنروز هت انجمن پوره داده بواسطه اینکه  او خواهر زاده معلم صاحب میباشد .نادیا

 نیست شوقی که زبان باز کانم از چاه بخاوانم   

 نخاوانم  بخاوانم چاه   من که منفور زمانم چاه 

 من و این کنج اسارت، غام ناکاامی و حسارت   

   زاده اب و مُهاار ببایااد بااه زبااانم  کااه عباا 
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رامش دعوت نمود  و وعده سچرد تا فردا نزد معلم آمادر با مهربانی او را دلداری و به  عابانی نشده بود،

 صاحب به مکتب برود و موضوع را روشن و حل کند.

عدالتخواهی  ،و احساسات خشم، قهر، نارضائیتی، محبت مبارزه آراب بودآن شب نادیا انجمن بسیار نا

، استعداد وطبع شعریش را شکوفا و دروازه گاه دیگر دست بدست هم داده قریحهه های ناخودآو انگیز

 اولین سروده را برویش باز نمود و درد دل را روی صفحه کاغذ چنین نوشت :
 

 

 
 

 
 

 و در آخر آمده بود:

 

 

 

 

 
 

فردای آنروز  نادیا انجمن اولین  این سروده اولین دست داشته از اشعار نادیا انجمن میباشد .  

را با خود به مکتب برد و به دیگران دکلمه نمود . معلمان بر استعداد و قریحه شاعری این  سروده اش

شاگرد صنف پنچم مکتب مهر صحه زده با نیکوئی ستایش و تشویق نمودند و از معلم صاحب که نمره 

ه مستحق باال را به خواهرزاده اش داده بود؛ خواستند که به حق نادیا انجمن احتراب و نمره عالی را ک

 میباشد به نادیا انجمن بدهد. 

انگیزه و عقیده مبارزه ، حرکت و فریاد های حق طلبانه  باع  گردید که نادیا انجمن اولین 

میباشد که در  ینشعرش را روی صفحه کاغذ ثبت نماید در حقیقت این انگیزه حق طلبی جریان خو

قیقت سرنوشت جدید بر زندگی نادیا انجمن رگهای شعر نادیا جریان یافته است  . از آنروز که در ح

رقم زد  در تماب محافل مکتب نادیا انجمن ده ساله را دعوت مینمودند تا سروده هایش را دکلمه نماید 

او افتخار میکردند و معلمین نیز به جمله بهترین دوستان و  . دوستان وهمانفی هایش به حضور

های دوستانه  پدر و مادر ودیگر اعضای خانواده او را در  مربیان او پیوستند در خانه  همنوائی و کمک

 بین همه محبوب و دوست داشتنی ساخته بود. 

 وسااااااااایله، ای دوای درد شااااااااااگردب 
 چااارا هرگاااز نیاااائی ساااوی ماااا تاااو؟     
 هماای خااواهم کااه بااا ماان یااار گااردی      

  تاااودهااای پایاااان بااار ایااان رناااج و باااال 
 
 
 

 

 مباااااااادا از طااااااارف آزرده گردیااااااادب 

 کااه هرچااه گفتااه ایاان دختاار صااحیح اساات 

 مبااااااادا کینااااااه اب در دل بگیریاااااادب  

 کااه از مغااز ایاان دماااو ماان تهاای اساات     
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تی را دنادیا انجمن با ناب ونشان همنوا با محبت دوستان ، معلمان وخانواده زندگی خوش و با سعا

ها با همه برد و سالدر جامعه لذت می آنتب و سرودن شعر و توجه وتنثیر نمود واز هوای مکدنبال می

ید ، خزان وزمستاان را بدست بهاران میسچردند و نادیا انجمن به صنف دهم مکتب رسزیبائی ها بهار

رزوها و پالنهای آینده ساز خشت های اولین پایه های مستحکم زندگی آحاال نادیا انجمن نوجوانی با 

، دوستان گرب مکتب در هوای ادبی فرهنگیش را میگذارد و چشم براه آن بنای پرعظمت غزلیاتش

اع نقش مؤثر و سازنده زادانه بلند نماید و در اجتمآبتواند فریاد های که در دل دارد وخانواده میباشد تا 

. اما در زیباترین روزهای زندگیش ابر سیاه وتاریک هوای زیبا و قشنگ را غبار الود ساخت و ایفا نماید

. قدرت طالبان به شهر هرات حمله نمودند . آنگاه کهنمودامید را پیش از شگفتن پرپر  شکوفه های

سیاسی و نظامی را در دست گرفتند و به دنبال ان روش و اصول خود را بدون توجه به خواسته های 

، دانش و هنر پرور هرات با جبر و پی دیگری عملی کردند. در شهر علممردب واحتیاجات زمان یکی 

ده دروازه های مکاتب دخترانه را مسدود نمودند و دختران که تقریبا اکراه از قدرت تفنگ استفاده نمو

نیم از شاگردان مکاتب را تشکیل میدادند از نعمت تحایل و آموزش محروب ساختند . دختران که با 

شوص و هوص از معلمین در مکاتب می آموختند و در فضای اجتماعی کنار هم صنفیان درس های 

نمودند با یک حرکت غیر مترقبه از آن محیط علم تماعی را درک میزیبای همزیستی باهمی و اج

ود اسیر و در قفسی زندانی ودانش خود را محروب یافته و در چهاردیواری خانه دور از محیط آموزس خ

. نادیا انجمن نیز مثل هزاران متعلم امید و آزروهایش را زیر سلطه طالبان پرپر شده یافت و با یافتند

ر و اندوه روزهای طوالنی وخسته کن را در خانه سچری مینمود و به امید اینکه روزی جهانی ازتنث

دروازه های مکاتب دخترانه دوباره باز گردد لحظه شماری مینمود. نادیا انجمن در حالیکه تالش برای 

ا اثیر ن مرغان بلند پرواز نبود که بتوانند او رآاما از  دبسته نمودن بال و پرش را به چشم سر میدی

قف  نگاه دارند او دور از محیط مکتب قلم وکاغد پیش روی میگذاشت و آرزوها ، احساسات و باور 

هایش را با سروده های ناب نقش صفحات فراموش ناشدنی میساخت و با مقاومت عشق به حقیقت و 

 نیروی  مبارزاتی فریاد کشید :

 

 

 

نادیا انجمن به سرودن شعر ادامه داد و شب ها تا دیر وقت با کاغذ و خامه به جشن مبارزانی اش ادامه 

 میداد.

 

 

 من نه آن بیاد ضاعیفم کاه ز هار بااد بلارزب      

 برجاسات کاه دایام باه فغاانم     دخت افغانم و 
 

 

 با کاغذ و با خاماه چاه خاوش جشان گارفتم     

 دیشااب کااه لاابم زمزمااه باااز شاادن داشاات  
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ی نو وکهن شعرفارسی  دری بیان نادیا انجمن باور ها و احساساتش با محتوی قوی در غالب ها

 میکرد . او با شعر سرودن ومطالعه چنان ان  و عادت داشت که حتی هنگاب غذا پختن در آشچزخانه،

کتاب و قلم از نظرش دور نبود. در زمان طالبان به وقتش به شکل دیگری ارزش قایل میشد و از هر 

ش میرسید مطالعه مینمود و یا به برای ابیلحظه زندگی میخواست استفاده اعظمی نماید . هر گاه کت

 برنامه های مفید از جمله رادیوی بی بی سی بود، بخاوص برنامه های نیم روزی با دقت گوش میداد .

نادیا انجمن درین دوران همیشه در تالش بود تا به  وسیله و راهی ازین گوشه تنهائی و کنج خانه  

تا با فیض و نور درخشان وگرانبهای آن قطرات باعظمت ویا ساحل خشکیده به موج و دریائی برسد 

چشیده وکاب دل و ههن را شاداب بسازد . هر روز بدنبال روزنه  ویا دروازه ای بسوی باو سعادت دست 

 وپا میزد تا اینکه سرانجاب آن سعادت میسر گردید و به آرزوی آموزش رسید .  

ی دختران از مکاتب به آرزوی بزرگش که همانا نادیا انجمن در همان دوران رنج واندوه و انزوا

موفق  آشنائی با دانشمند گرانمایه محمد ناصر رهیاب استاد ورزیده فاکولته ادبیات پوهنتون هرات بود،

رب از خانه بیرون گردید. در آن زمان که زنان و دختران جرئت و یا بهتر کفته آید اجازه تنها و بدون مح

ا جرئت وشهامت بدون ترس به اجازه پدر علم پرورش به خانه استاد رهیاب نادیا ب .شدن را نداشتند

میرفت و از بحر علم ودانش استاد در ادبیات فارسی دری خوشه چینی مینمود. رهنمائی و تجربه استاد 

و بوی سعودی  گانید و اشعار خاوصا غزلیات او رنرهیاب زمینه پرورش ادبی نادیا انجمن را محیا گرد

و در آغوش اشعار شاعران جوان ستاره وار میدرخشید . اشعار نادیا انجمن با این روزنه پربار ، میچیمود 

شکوه وعظمت قوی یافته مستحکم گردید و او را راهی پروازهای بزرگ ساخت وبا وجود اینکه دروازه 

های مکاتب هنوز مسدود بود مژده ونعمه های سعادت و خوشبختی در شاهرگ وجودش به پرواز 

درآمد. روزنه و دروازه دیگری که لبخند سعادت ، خوشبختی و آموزش بیشر داشته های ادبی را بروی 

فرهنگی  دانشمندان نادیا انجمن باز نمود همنا گشایش خیاطی سوزن طالئی میباشد که به همت

، خچهین تار. پیرامورده های خیاطی سوزن طالئی میباشدوادبی واستادان باز گردید . نادیا انجمن از پرو

مؤسسین و اهداف خیاطی سوزن طالئی در همین اثر معلوماتی بیان گردیده است بنابرین درین جا 

 فقط به این خالصه اکتفا میگردد.

، توسط شماری از فرهنگیان هرات  از جمله استاد طالبان در زمان حاکمیت خیاطی سوزن طالئی      

محمد ناصر رهیاب  و استاد مسعود رجائی در شهر علم پرور هرات تنسی  گردید و در زیر ناب 

ن  زبان وادبیات فارسی دری  از جمله نقد ادبی و دانش وآموش برای  زنان و دخترا خیاطی آموزش

 .فنون شعر و دکلمه شعر تدری  میشد 

خیاطی را نیز به بهترین صورت درآموزشگاه خاوصی خیاطی آموخت. این در  هنردیا انجمن نا

یلی، موالنای بلخ، بیدل دهلوی، مهدی سه حافظ شیرازی، حالی بود که تحقیق و مطالعه کتب سعدی،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C
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 های رمان عاصی، قهار اعتاامی، پروین فرخزاد، فروو مشیری، فریدون نیمایوشیج، سهراب سچهری،

ردن آثار ادبی دیگر نویسنده ک اصال  و...  ثامنی نسرین رحیمی، فهیمه هدایت، صادص احمد، آل جالل

 وگراب روزانه داشت.گان جوان در همکاری با انجمن ادبی هرات و معموالً کار خانه را هم در پر

با گذشت زمان همچنان که گویند پایان شب سیاه سفید است در پایان شب دوران طالبان سال 

هجری شمسی خورشید صبح روشن طلوع نمود ودروازه های مکاتب دختران دوباره باز گردید و  7517

ص وهوص و لبخند روی دختران مثل اینکه دست و پای شان از زنجیر های اسارت باز گردیده باشد با شو

لبانشان کتابها و کتابچه ها را زیر بغل نموده به سوی مکاتب شتافتند . در حقیقت رو  تازه بر وجود 

دختران دمیده شد و دوباره زندگی را در روند عادیش یافتند . چند سال دوری از مکتب به شکلی 

ختران که در دوران طالبان شرایط مشکالت خود را به ادامه تحایل بر دختران حکمفرما مینمود آن د

برایشان میسر نبود که خاوصی درس بخوانند حاال سن شان باال رفته و مشکل مینماید که با دختران 

خوردسال به صنف های ابتدائی درس بخوانند . آن عده از دختران که سعادت آموزش خاوصی 

لند تر میسر بود . وزارت معارف که برایشان میسز بود توفیق بیشتر برای شامل شدن به درجه  های ب

این مشکل بزرگ را میدانست برنامه های امیدوار کننده برای دختران پی ریزی نمود و نادیا انجمن 

ازین فرصت طالئی استفاده نموده با تکمیل صنف دوازده امتحان کانکور را موفقانه پشت سر گذشتاند 

هنتون هرات گردید. این سعادت و موفقیت برایش وبه میل خود شامل فاکولته ادبیات شعبه دری  پو

رو  تازه  بخشید مثل اینکه جهان را برایش بخشیده باشند لبخند خوشی روی لبانش و مژده شادی 

 در دلش شکوفا گردید.

نیز به شمار  ادبیات  نادیا انجمن که استعداد فوص العاده و عالقه فراوان به آموزش داشت در فاکولته

،  اول نمره عمومی ا ثابت ساخت  و در طول هفت سمستراز و شایسته حضور خود ردانشجویان ممت

کامیابی های .نادیا انجمن در دوران تحایل به دانشکده ادبیات و علوب بشری پوهنتون هرات بود 

تقدیر نامه وتحسین نامه  از آسمان علم پرور پوهنتون  و  چشمگیری راه یافت و موجی از شهادتنامه،

ادبی هرات بر دامنش ریخته شد و بورسیه های تحایلی دراز مدت و کوتاه مدت به او میسر انجمن 

 گردید.

در سال سوب تحایلی به اتفاص ده تن از استادان و محاالن اناث فاکولته جهت سیر علمی به ایران  

یق و سفر کرد و با شاعران ودانشمندان از جمله دکتور حسین الهی قمشه ای مالقات و مورد تشو

ن و آثار تاریخی کاتحسین قرار گرفت. بر عالوه با نویسندگان وشاعران دیگر ایران دیدار نمود و از ام

 ایران دیدار به عمل آورد.
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نادیا داری حسن خلق و رفتار نیکو صبور و با حوصله بود. تبسم ملیح بر لبانش او را محبوب دیگران 

آزار دیگران و اسراف بیزار بود و عالقمند خرید لباس های  تمسخر ، نادیا انجمن از غرور، ساخته بود،

 قیمتی و زیورات پر زرص و برص نبود.

ه وبازار اطفال غریب را چنگاه که در کوآودکان شفقت و مهربانی خاص داشت. نادیا انجمن به ک     

میشد و بدون نان نزدیک آچیزهای را میفرشند با دلسوزی به میدید که برای پیدا نمودن نان خوردن 

اینکه ضرورت و نیازی  به خرید آن داشته باشد برای اینکه کمکی به آن اطفال نموده باشد چیزی 

طفلک خوشحال » میخرید وبا تبسم و کلمات خوش آنها را نوازش مینمود و به این باور بود که 

که هر چند در خانه   عالقمندی او به اطفال دروازه خانه را بروی اطفال چنان باز نموده بود« میشود

 شان طفلی وجود نداشت اما همه روزه اطفال همسایه ها به مالقات نادیا میآمدند.

نادیا انجمن که در اوج خوشی ها و دوران باسعادت تحایل بر قله های سعادت سیر وسفر داشت      

ری سعادت تحول و تغییر فوص العاده دروازه خانه اش را کوبید .زنگ دروازهء که برای هر دخت

وخوشبختی نامیده میشود بر زندگی نادیا نیز به صدا درآ مد . خواستگاران یکی پی دیگری میخواستند 

سعادت و افتخار همسفری دائمی را با این دختر زیبا ، با دانش و شیوابیان داشته باشند .   نادیا تعداد 

بهانه مینمود . سرانجاب در اواخر  یادی را به اصطال  جواب داد و در جهان آموزش عالقمندی خود راز

 7515به خواستگاری فرید احمد نیا کارمند فاکولته ادبیات جواب مثبت داد و در خزان  7515سال 

 هجری شمسی به خانه شوهر رفت .

بود  نادیا انجمن آن غزلسرای آزاده با تبسم روی لبانش که تازه از قف  دوران طالبان آزاد شده     

را  در قف  تنگ با پنجره ها و زنجیر های قهر و خشم مرد ساالری و ده ها قفل  یکبار دیگر خود

ناخوش آیند اسیر یافت  و در زیر ابر های تاریک وسیاه و غبار آلود زندگی از  شکست و مرگ رو  

 شاعرانه زمزمه فریاد گونه سر میدهد.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 سااکه رانااده شااد از جاااب لااب ترانااه ماان  ز ب

 ه مااانشکسااات زمزماااه در رو  شااااعران  

 مجااوی در سااخنم معناای نشاااط و ساارور    

 کااه ماارد در تااب غاام طبااع شااادمانه ماان   

 بااه چشاام دفتاار ماان گاار سااتاره میخااوانی  

 فساااانه ایسااات ز رویاااای بیکراناااه مااان   
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در قید وبند  و آزادمنشی او زندگی نادیا انجمن با تحول دور از توقعش همنوا میگردید و شادابی 

زادانه به محافل ادبی و گرد هم آئی های آیری بست که دیگر های جدید دست وپایش را به زنج

 فرهنگی  اشتراک کرده نمیتوانست . 

آخرین بار که نادیا انجمن را دیدب ده روز پیش بود، در »ار چنین میگوید: گنقیب اروین روزنامه ن

شد و  یک محفل شعرخوانی در انجمن ادبی هرات که به مناسبت ماه رمضان برگزار شده بود حاضر

شعر خواند.نادیا پ  از ازدواج، کمتر در محافل شعرخوانی حضور می یافت، در این محفل شاید به 

دلیل مناسبت ماه رمضان توانسته بود بیاید.وقتی پشت تریبون رفت، گفت که شعر تازه ای ندارد و 

ود.اوکه فریاد ها هوای زندگی جدید  اشعارش را نیز در قفسی زندانی نم« شعری از قهار عاصی  خواند.

ی اسیر و بیان حقایق ، و احساسات آزادمنشانه اش را در البالی اشعار بلند مینمود حاال در کنج قفس

ا مهر سکوت به جیر ناخوش آیند در جهانی می یابد  که با بیان  حقیقت مشتی بنریاد با زفمبارزه و 

 .دهانش کوبیده میشد

 

 

 

 . جره های قف  را بشکند وآزادانه بسرایدننادیا انجمن شاعر آزاد در قف  است. و آرزو دارد پ

 

 

 

شاعر جوان را زیر شالص اختناص و ظلم و   پرپر زدن نادیا انجمن در آغوش شاعران آزاد در قف

افشان این شاعر شیوا بیان و غزلسرای آزاده که در  خون می یابیم، چراو روشن و نور ستم غرص در موج

آینده شعر زن نوید بخش بود، در عنفوان جوانی خاموش گردید و بسا اشعار ناب غزل های دلنواز نا 

خود بخاک برد نادیا انجمن هنوز بیست و پنجمین بهار سروده های برای همیش سعادت سرودن را با 

زندگیش گل نکرده بود که شکوفه ناشگفته ده ها بهار دیگر زندگیش در قف  تنگ و مایبت بار خانه 

را در  پرپر گردید. نادیا انجمن با سروده های چند فال کوتاه زندگی شکوفایی و برازندگی شعرش

 ان و استادان شعر را بر پایه بلند اشعار دلنشینش گرویده ساخت.و نقاد جهان ادبیات فارسی دری ثبت

 بود هادیا انجمن انتظار بیست وپنجمین بهار زندگی را میکشید و هنوز یک سال از ازدواجش گذشتن

زیر مشت ولگد های  میالدی 5٤٤3پنجم نومبر مطابق با هجری شمسی  7513عقرب  73که در 

هزاران شعر و تماشای ده ها  د و در حالیکه آرزوی سرودنشوهرش سخت زخمی و خون آلود گردی

کنج اسارت، غام ناکاامی و حسارت     من و این

 کااه عباا  زاده اب و مبهاار ببایااد بااه زبااانم    
 

 

 یاااد آن روز گراماای کااه قفاا  را بشااگافم   

 سر بارون آرب ازیان عزلات و مساتانه بخاوانم     
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امیدی برچشمان و آه وناله در دل داشتند نادیا انجمن با نامرادی ندگی پیش چشمانش اشک ناار زبه

جهان فانی را وداع گفت و با رفتن خون دل هزاران عاشق شعرش و هواداران ادبیات وزبان فارسی دری 

نثار .بات و لت وکوب بود ضریا انجمن بیانگر دها نمود . نعش خون آلود نارا با غمی فراموش ناشدنی ر

درشت ناشی از « نشانه های»احمد پیکار، یک مقاب پلی  هرات گفت:  بر روی جسد خانم انجمن 

بی بی سی به نقل از پلی  هرات گزارش داد که آثار ضرب و جر   به چشم می خورد.« ضرب و جر »

های اولیه، به است. پلی  همچنین گفت که شوهر وی، در بازجوییشهود بودهدر جسد نادیا انجمن م

بلی ... نادیا انجمن  در حالیکه بیشتر از دو ماه به پایان دوره   است.ضرب و شتم همسرش اعتراف کرده

. فردای آنروز سیاه ی را وداع و به رفیق اعلی پیوست سالگی  جهان فان 53تحایلش نمانده بود به سن 

، دوستان و خانواده نوحه و زاری هزاران تن از اقواب ،وخاکیان و نالهفراموش ناشدنی که اشک آسمان  و

فرهنگی ادبی هرات جنازه نادیا انجمن را بدرقه مینمود در پایان غزل ناسروده زندگی شهریان ماتمزه و 

از نادیا  .خاک سچردند بهجوار آرامگاه خواجه عبداهلل انااری در وگوار هرات شاعره عزیز خود را س

 ماهه به یادگار ماند که بیشتر از جان دوستش میداشت. 3بهراب سعید کودک  انجمن،

نادیا انجمن شاعر زمان خود میباشد شاعری که حقیقت تلخ زندگی یک زن را با همه مایبت ها »

مفاهیم سروده  بیان میدارد او کهنه سرای تنگ تظر نیست  وهیچگاه به فکر این نبوده که کلمات و

شده دیگران ویا تکرار گذشتگان را با استعارات و تشابهات دور از حقیقت وبیگانه با شرایط عینی 

خواست بسراید که شاعر باشد وههنی جامعه محتوی وشکل شعرش را آباد نماید نادیا انجمن هرگز نمی

جدائی و حکایت و  ،قیقت موالناحاو موالنا وار زندگی میکرد نی بود نی یعنی موالنا، زندگی موالنا، 

باشند نادیا شکایت موالنا ... نادیا انجمن نیز نی یعنی زندگی خود بود نادیا وشعرش از هم جدا نمی

انجمن شعرش و شعرش نادیا انجمن است. نادیا انجمن زندگی زن روزگارش و زن هم زمانش شعر 

 «نادیا میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب است و شعر میزند شرر به لحظه های من

 ز شوص شاانه میکشاد باه رشاته صادای مان      

 چه آَشتی است واعجاب کاه آب میدهاد مارا    

 و عطاار رو  ماای دمااد بااه پیکاار هااوای کاام 

 نااادانم از کاااداب کاااوه، کاااداب کاااوه آرزو   

 نساایم تااازه میااورزد بااه فااال انتهااای ماان  

 ز ابااار ناااور میرساااد چناااان زالل روشااانی 

 که نیست حاجتی دگر به اشک های های من

 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 117   

نادیا انجمن حقیقت زندگی زن را تمثیل میکند او در حقیقت  فریاد ، عایان ، مظلومیت ، اشعار   

زندگی نادیا انجمن  خشم ، قهر ، حقیقت زن ، آزادمنشی و بیان زنانه به مفهوب مقدس آن میباشد.

 زندگی یک زن یک شاعرزن درقف  ، بیان درد، فعان وناله یک زن میباشد  آن چنان که سروده است. 

 صدای گامهای سبز باران است

 رسند از راه، اینکاینجا می

 تشنه جانی چند دامن از کویر آورده، گرد آلود

 نفسهاشان سراب آغشته، سوزان

 کامها خشک و غبار اندود

 رسند از راه، اینکاینجا می

 دخترانی درد پرور، پیکر آزرده

 ها شان رخت بستهنشاط از چهره

 قلبها پیر و ترکخورده

 بندددر قاموس لبهاشان تبسم نقش مینه 

 زند از خشکرود چشمشان بیروننه حتی قطره اشکی می

 خداونداب

 رسد فریاد بی آوای شان تا ابرندانم می

 تا گردون؟

 صدای گامهای سبز باران استب
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 زندگی  نادیا انجمنو دیدگاه  دیگران پیرامون شعر 

ت، خانم نادیا را از جمله شاعرانی می داند که زبان و فریدون آژند، شاعر و عضو انجمن ادبی هرا

نادیا می توانست برای شعر آینده افغانستان یک "او می گوید:  پرداخت نو در اشعارش قابل لم  بود.

 "استثنا باشد.

 :لطيف ناظمی چنين گوید

 انجمنی رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعمت اهلل ترکانی گوید:

 بااا مشاات تااو ای ماارد مچناادار زناای رفاات   

 از کوچااهء لااب دوختااه گااان، انجمناای رفاات 

 رمت کااه بااا بااازوی پااوالد تااو آسااان    شاا

 از چنااگ تااو زناادانیی پااا در رساانی رفاات   

 از حلقهء خاود ساوخته گاان، چلچلاهء شاعر     

 صد حیف و صد افسوس که باا پرزدنای رفات   

 فریاااااد دل انگیااااز بهارینااااهء ساااابزی   

 خشکید به لاب، بلبال شایرین ساخنی رفات     

 بشکسااته پااری، باای نفساای، در قفساای ماارد 

 ت؟کااای طاااایر آزاده پاااری از چمنااای رفااا

 خااااامش منشااااینید اال خیاااال قناااااری  

 از نااازد شاااما باغچاااهء یاسااامنی رفااات    
 

 

 در خانااه مااا مثاال تااو پیاادا شاادنی نیساات      
 

 خااار و خاا  صااحرا گاال رعنااا شاادنی نیساات  

 در ریاااگ روان باااذر شاااقایق چاااه فشاااانی    
 

 برگاای و گلاای هاایچ زمااان وا شاادنی نیساات    

 بساایار مکااش رنااج دریاان خانااه کااه دیگاار     

 در حجم کماش ایان دل ماا جاا شادنی نیسات      
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برای  "فاجعه ادبی"بسیاری از نویسندگان افغان در هرات، مرگ این شاعر را  سعيد حقيقی ميگوید :

 افغانستان خوانده اند.

 انجمن :آثار نادیا 

گل دودی : به  همت پوهنمل محمد مسعود رجایی استاد فاکولته ادبیات و علوب بشری  و رئی   -7

 به زیور طبع آراسته و منتشر گردید. 7513انجمن ادبی هرات در بهار 

 « یجام »به همت سعیدالدین  7513دومین مجموعه شعر نادیا انجمن در سال :  یک سبد دلهره -5

 هرات چاپ و نشر شد. یان انجمن ادبو کانون جوان

نادیا انجمن از خود این دو اثر پر محتوی را به ارمغان گذاشت . شاید اشعار دیگری نیز هنوز اقبال 

چاپ نیافته است ویا من اطالع ندارب .اما اینقدر میتوان گفت که اگر از نادیا انجمن فقط همین یک 

 .غزلسرایان زن به افتخار یاد کرد رینشعر باقی می ماند میتوان اورا در کنار بهت

 افساااوس و صاااد افساااوس کاااه از فقااار تکلااام

 شادنی نیسات  « ماا » گاه گهای « تو» این واژه ای

 بااا وسوسااه هااای دل ساانگ اش تاان گاارمم    

 تناادی  مااالل اساات و فریبااا شاادنی نیساات    

 غاااااارتگر تااااااریخ بهااااااران زده شمشااااایر 

 باار قاماات ساار و ماان، و باااال شاادنی نیساات    

 دردب کاااه بمیااارببگاااااازار مااارا باااا غااام و  

 ایاان حاارف بااه کااانون تااو افشااا شاادنی نساایت 

 بیهاااوده مگااااااو قااااااه و راز دل ماااان را   

 پاااک اساات، نااه آ لااوده، و رسااوا شاادنی نیساات 
 

 نیست شوقی کاه زباان بااز کانم از چاه بخاوانم      

 مان کااه منفااور زمااانم چااه بخااوانم چااه نخااوانم 

 چه بگویم سخن از شهد که زهر اسات باه کاامم   

 وای از مشااات ساااتمگر کاااه بکوبیاااده دهاااانم 

 نیساات غمخااوار ماارا در همااه دنیااا بااه کااه نااازب

 ه بماانم چه بگریم، چاه بخنادب، چاه بمیارب، چا     

 من و ایان کانج اساارت، غام ناکاامی و حسارت      
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 شاعران آزاد در قفس  ایران

یت دارند در قرون گذشته با هم غانستان وایران امروزی در آن موقعتاریخ ادبیات ساحه بزرگ که اف

طرف که تاریخ ادبیات افغانستان وایران امروزی جداگانه  . اما از چند قرن به اینستص زده شده اور

نگاشته میشود. شاعران این دوران اخیر زیر سقف جداگانه دسته بندی گردیده اند. درین دوران 

شاعران آزاد در قف  ایران بح  و صفحه بندی بزرگتری را ایجاب مینماید بنابرین آن بخش را به یک 

یق دیگر بررسی و دنبال میکنیم و برای اینکه روشنی بر شاعران آزاد ایران در تاریخ معاصر داشته تحق

باشیم . نمونه های از شاعران بزرگ ایران را یاد آور میشویم و از محتوی کالمشان روشنی بر شاعران 

 .  آزاد در قف  خواهد تابید

 هیال صدیقی 

 و دکلمه دلنشین از اوضاع ایران نقد و فریاد های عدالتمحتوی قوی  شاعر جوان که به شکل زیبا

خواهانه میکشد چندین مرتبه به جرب بیان و عقیده اش پشت میله های زندان رفته است . این خبر را 

برای اولین بار بازداشت شد و به  9٤ اردیبهشت در این فعال اصال  طلب.» از نشرات ایرانی میخوانیم 

دادگاه انقالب  56در شعبه  9٤مرداد 53چ  با قید وثیقه آزاد شد. او در زندان اوین برده شد. س

ها خبر دادند که به چهار ماه حب  تعزیری به پنج سال تعلیقی محکوب گردید. محاکمه شد و رسانه

الخروج بوده است. شنیده ها حاکی از آن ممنوع 9٤تا مهر ماه سال  11هیال صدیقی همچنین از سال 

دگاه فرهنگ و رسانه پرونده جدیدی برای او باز شده و حکمی غیابی هم از همین طریق است که در دا

  «.برایش صادر شده است

 کاااه عبااا  زاده اب و مُهااار ببایاااد باااه زباااانم 

 داناام ای دل کااه بهاااران بااود و موساام عشاارت 

 ماان پاار بسااته چااه سااازب کااه پریاادن نتااوانم   

 گرچااه دیریساات خموشاام ناارود نغمااه زیااادب   

 دل برهااانمزانکااه هاار لحظااه بااه نجااوا سااخن از 

 گافم  را بشااایااااد آن روز گرامااای کاااه قفااا 

 ساار باارون آرب ازیاان عزلاات و مسااتانه بخااوانم  

 ماان نااه آن بیااد ضااعیفم کااه ز هاار باااد بلاارزب  

 دخاات افغااانم و باار جاساات کااه دایاام بااه فغااانم
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یک بار دیگر زندانی شد. او بعد از رهائی از زندان     7593دی ماه  71هیال صدیقی روز شنبه 

ه اماب چنین توضیح چگونگی بازداشت و رفتار منمورین زندان را هنگاب بازگشت به تهران در فرودگا

من شب اول را در انفرادی بازداشتگاه فرودگاه بودب و شب دوب را در بازداشتگاه شاپور،  » داده است .

زندانی خطرناک )البته  1متری در کنار  3ترین محبوس زندانیان خطرناک در یک بند معروف به سیاه

هستند با حقوص و ارزش خودشان که هنوز هایی همان افراد انسان این اصطال  مرسوب است و برای من

ترین رفتار انسانی، در حالی که ابتدا خود آگاهی ترین و شنیعهم نگران سرنوشتشان هستم( با بد

جایی من در جابه»هیال صدیقی اضافه کرده است:  «.کردشاپور نیز از پذیرش من در آنجا امتناع می

اشعار زیبا و پر محتوی هیال « .نظارت بر یک جانیها در حد گرفت و نظارتشهر با قف  صورت می

 .را با هوای دیگری تمثیل مینماید صدیقی زندگی شاعر آزاد در قف 

 

 صدیقی هيال – برد باد را ات خانه

 1394 فروردین

 ؟ب منی موی در باد، وزشت نگرانت هنوزب تو خانه ات را باد برد 

 ؟ غاری کدامین اصحابت ی افسانه افیونیت مسخت

 ؟ ابیخو کدامین در

 فه استطای صد ویرانیت تو چشمت در خواب

 تشتِ رسواییت دزدانت امارت افتاد

 تو نگهدار ، هنوزب دو سرت شالت مرا
… 

 من و خوابی در تو ، پوسیده ی پرده این پشتِ

 خود ی ممنوعه زلفکِ همین با

 میبافم سحر بلندای به نردبانی

 خورشید برآرب تا

 آب و خوابی در تو و

 ردگذ می سرت از
… 
 هرگز ندیدی و

 را کاج ، جنگل توی

 شب به شب ، جای سچیدار زدند

http://www.gozargah.com/sher/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%db%8c/
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 و نبودند پلنگان، وقتی

 که دماوندِ اساطیری را

 از کمر، دار زدند

 و به هر دانه برنجی که به رنج

 بر سرت سفره ی ما آمده بود

 توی شالیزاران

 آهن و آجر و دیوار زدند
… 
 آب و خوابی در تو و

 شد هامون ی تشنه

 برید زاینده خونت

 رهو شرجیت شبت های نف  و

 زیر گِل ، مدفون شد
… 
 برد باد را ات خانه

 افتاد غارت و رسوایی تشتِ

 مرا گیسوی شبت ، چنگت به نگهدار تو

 ما ی سفره ی زده قحطی شبت مبادا تا

 کند باز ترا خالی مشتِ

 ترا خوی همه ببینند که مبادا تا

 مرا موی

 حجابم من

 خود ی ادهآز تنت حجابت نه

 ابت توابخو و زده یغما تنت حجابت من

 پشتِ این پرده ی پوسیده تو در خوابی و من

 با همین زلفکِ ممنوعه ی خود

 نردبانی به بلندای سحر میبافم

 تا برآرب خورشید
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 صدیقی شعر دیگر از هیال

 ازخاااکم وهاام خاااک ماان ازجااان وتاانم نیساات 

 کااه ایاان قااوب غضااب، همااوطنم نیساات   انگااار

                                                                              شکساااتند و حرمااات و قاااانون  لاااماینجاااا ق
                                                                           باار ایاان خانااه نشسااتند   بااا پاارچم باای رنااگ  

 شاااهرگرفتند ایااان قااادب ماااردب  از پاااا

 قهااار گرفتناااد باااا هنفااا  و حاااق همااا رای و

 ساارودیم بااه صااد حیلااه سااتاندند  شااعری کااه

                                                                           بااا ساااز دروغاای همااه جااا باار همااه خواندنااد   
 دریدنااد باااو ایاان سااینه تباار تدساا  بااا

 پریدناااد سااار هااار شااااخه  از میااادا مرغاااان
 

 نعمااات بردناااد از ایااان خااااک ماااایبت زده 

 کهاان بااوب سراساار غاام و محناات   ایاان خاااک 

                                                                             ماناااد جاااا باااه آوار شا تااااریخی از هیبااات
                                                                                و بیمااار بااه جامانااد   آفاات پاار از یااک باااو  
                                                                        ساااایاوشب و سااااهرا و رسااااتم از طایفااااه

 کااه صااد ماارد عاازادار بااه جااا مانااد     هیهااات

 شااااریعت و شااااعر و از مملکاااات فلساااافه  

 بااه جامانااد  انکااار جهاال و غضااب وغفلاات و   

 نااااد نشاااانیدی و وطناااا شااااعار مدادیاااا

 ا مانااادباااه جااا  باااردار کاااه آواز هااار آزاده 

 ساااچردنده آیناااهااار  تفنگااای باااه  دیاااروز

 بردناااد سااار حادثاااه ها گااال نشاااکفتهصاااد 

 خمچااااره و خاااون باااود و شاااب و درد ماااداوب 

 سااارو مقااااوب  صااانم و و باااا اللاااه و یااااس  

                                                                            ماندناااد از آن قافلاااه هاااا دور کاااه آن دساااته 
 غنااااایم بردنااااد معرکااااه ایااااناز  فاااارداش

 خانااااااه در را تفنااااااگ پاااااادری امااااااروز
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 فروغ فرخزاد
 

یکی از شاعران پر آوازه با کالمی متفاوت ومحتوی قوی و چراو روشن ویا نمونه آشکارا از شاعران 

زاد درقف  ایران میباشد . فروو از جمله شاعرانی است که در اشعارش اعتراضات زیادی نسبت به آ

جن  مخالف نظر  اش درج شده است . اوبه زندگی مشترک و کالًوضعیت موجود در جامعه و زندگی

ار فروو در یکی از اشع . های زیاد در البالی اشعارش به چشم میخوردچندان مساعدی ندارد و شکوه

 . برد ه گی و بندگی تمثیل مینماید نابش حلقه ازدواج وزندگی مشترک را با حلقه نکا  نوعی
 

 دخترک خنده کنان گفت که چیست 

 راز این حلقه زر 

 راز این حلقه که انگشت مرا 

 نشااااانه گاااارفتن فرزنااااد سااااینه باااار 

 از خااون جگااار سااارخ شاااد اینجاااا رخ ماااادر  

 تااب کاارد زمااین ازساار غیاارت کااه سراساار      

                                                                             وی خیانااااتباااا از وطاااان  فرسااااود هااااوای
 زور و اهاناااااات طمااااااع و و وزهاااااار درو

                                                                            نااااموس بااارادر باااه نکردناااد قاااوب ایااان
 امانااات کاااه باااه چشااامان   اماااروز نگااااهی 

                                                                            ناادارد جااز بیشااه  تباار خانااه ای  غافاال کااه  
                                                                            درخاات اساات ولاای ریشااه ناادارد      از جاان  

                                                                                 تکیااده از غاام پاااییز  باااو چنااد کااه  هاار
                                                                                هدمیااااد اللااااه وطاااان خااااون جوانااااان  از

                                                                          بااااد بهااااران  قااادب صااادگل باااه چمااان در 
                                                                      دهااد باار لااب باااران    میرویااد و صااد بوسااه  

                                                                                 جااان هاازاره خیاازد و بااا پااا بااه  ققنااوس
                                                                           و شااراره خااون ز ایاان قفاا  اپاار میکشااد  

                                                                              ظلاام و قساااوت  شااود آب زمااینبااا باارف  
 اسااات دوبااااره سااابز فااارداش ببینناااد کاااه
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 این چنین تنگ گرفته است به بر

 راز این حلقه که در چهره او 

 اینهمه تابش و رخشندگی است

 و گفت  مرد حیران شد

 حلقه خوشبختی است حلقه زندگی است

 همه گفتند : مبارک باشد 

 دخترک گفت : دریغا که مرا

 باز در معنی آن شک باشد 

 سالها رفت و شبی

 زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر 

 دید در نقش فروزنده او

 روزهایی که به امید وفای شوهر 

 به هدر رفته هدر

 ای زن پریشان شد و نالید که و

 وای این حلقه که در چهره او

 باز هم تابش و رخشندگی است 

 حلقه بردگی و بندگی است
 

 ن بهبهانیسیمی

درد و رنج  قیقت حشاعر زیبا کالب دیگری از سرزمین ایران امروزی میباشد که در شعر نغمه روسچی 

 شاعران آزاد در قف  را بیان میدارد .
 

                                                                                          بده آن قوطی سرخاب مرا

 تا زنم رنگ به بی رنگی ت خویش 

 بده آن روغن ، تا تازه کنم

 چهره پژمرده ز دلتنگی خویش

 بده آن عطر که مشکین سازب

 گیسوان را و بریزب بر دوش

 بده آن جامه ی تنگم که کسان
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 شتنگ گیرند مرا در آغو

 بده آن تور که عریانی را

 در خَمَش جلوه دو چندان بخشم

 هوس انگیزی و آشوبگری

 به سر و سینه و پستان بخشم

 بده آن جاب که سرمست شوب

  به سیه بختی خود خنده زنم

 روی این چهره ی ناشاد غمین 

 چهره یی شاد و فریبنده زنم

 وای از آن همنف  دیشب من

 چه روانکاه و توانفرسا بود

  گفتم ک پرسید چو از من ،لی

  ک  ندیدب که چنین زیبا بود

وان دگر همسر چندین شب پیش                                                                                   

 او همان بود که بیمارب کرد

 آنچه پرداخت ، اگر صد می شد

  درد ، زان بیشتر آزارب کرد

 زین یاران پُر ک  بی کسم و

 غمگساری و هواخواهی نیست

 الف دلجویی بسیار زنند

 لیک جز لحظه ی کوتاهی نیست

 نه مرا همسر و هم بالینی

 که کشد دست وفا بر سر من

 نه مرا کودکی و دلبندی

 که برد زنگ غم از خاطر من

 آه ، این کیست که در می کوبد ؟

  همسر امشب من می آید

 وای، ای غم، ز دلم دست بکش

  این زمان شادی او می بایدک
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  ای لب نیرنگ فروش  -لب من 

  بر غمم پرده یی از راز بکش

 تا مرا چند درب بیش دهند

 خنده کن ، بوسه بزن ، ناز بکش

 پروین اعتصامی

ثبت شده است.  در بیست و هشت سالگی ازدواج نمود ولی « مشهورترین شاعر زن ایران» زیر عنوان 

سی و پنج  در سن حابه فکری با همسرش، از او جدا شد وبر اثر بیماریبه دلیل اختالفات شدید 

 . سالگی در تهران درگذشت

ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت ،همدلی و همدردی با محرومان و اشعارش روحیه ظلم 

 .دیدگان استتمس

 زن در ایران، پایش از ایان گاویی کاه ایرانای نباود      

 روزی و پریشاااانی نباااود اش، جاااز تیااارهپیشاااه

 گذشااتزناادگی و ماارگش اناادر کاانج عزلاات ماای 

 زن چااه بااود آن روزهااا، گاار زآن کااه زناادانی نبااود

 کاا  چااو زن اناادر ساایاهی قرنهااا مناازل نکاارد   

 کاا  چااو زن در معبااد سااالوس، قربااانی نبااود    

 نااااه انااااااف زن شاااااهد نداشاااات  در عدالتخا

 در دبسااااتان فضاااایلت زن دبسااااتانی نبااااود   

 جااوابمانااد عمااری باای  دادخواهیهااای زن ماای 

 آشااااکارا بااااود ایاااان بیااااداد؛ پنهااااانی نبااااود

 باا  کسااان را جامااه و چااوب شاابانی بااود، لیااک 

 در نهااااد جملاااه گرگااای باااود؛ چوپاااانی نباااود  

 از باااارای زن بااااه میاااادان فااااراخ زناااادگی   

 نبااود میاادانیسرنوشاات و قساامتی جااز تنااگ   

 داشاااتندنااور دانااش را ز چشاام زن نهااان ماای     

 ایااان ندانساااتن، ز پساااتی و گرانجاااانی نباااود   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87
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 زن کجااا بافنااده میشااد، باای نااخ و دوک هناار     

 خاارمن و حاصاال نبااود، آنجااا کااه دهقااانی نبااود  

 لیاااک باااود، فاااراوان داناااشهاااای دکاااه میاااوه

 بهااار زن هرگاااز ناااایبی زیااان فراوانااای نباااود  

 داد جااانآرمیااد و در قفاا  ماای  در قفاا  ماای 

 در گلساااتان نااااب ازیااان مااارو گلساااتانی نباااود 

 بهااار زن تقلیاااد تیاااه فتناااه و چااااه بالسااات   

 زیاارک آن زن، کااو رهااش ایاان راه ظلمااانی نبااود 

 بایساات، شاارط برتااری  آب و رنااگ از علاام ماای  

 بااااا زماااارد یاااااره و لعاااال بدخشااااانی نبااااود

 نیسات  سااده  قباای  یاک  چاون  پرنیاان،  صدجلوه 

 عااازت از شایساااتگی باااود از هوسااارانی نباااود   

 پوشااانده کفااش و جاماااه را ارزنااده کااارد   ارزش 

 قاادر و پساااتی، باااا گرانااای و باااه ارزانااای نباااود 

 سااادگی و پاااکی و پرهیااز یااک یااک گوهرنااد     

 گااااوهر تابنااااده تنهااااا گااااوهر کااااانی نبااااود

 از زر و زیااور چااه سااود آنجااا کااه نااادان اساات زن 

 پاااوش عیاااب ناااادانی نباااود زیاااور و زر، پااارده

 بااا  و ساااتپوشاااانده پرهیاااز عیبهاااا را جاماااه

 نباااود عریاااانی ز بهتااار هاااوی و جااابع جاماااه

 زن، سبکساااری نبینااد تااا گرانساانگ اساات و باا 

 نباااود پااااک را آسااایبی از آلاااوده داماااانی   

 زن چون گنجور است و عفت گنج و حرص و آز دزد

 وای اگاااار آگااااه ز آیااااین نگهبااااانی نبااااود   

 میهماااان نمیشاااد تقاااوی اهااارمن بااار سااافره 

 دانساات کآنجااا جااای مهمااانی نبااود زآن کااه ماای

 ساات بایااد داشاات، کاناادر راه کااج   پااا بااه راه را 

 ای و رهناااوردی، جاااز پشااایمانی نباااود  توشاااه

 چشااام و دل را پااارده میبایسااات اماااا از عفااااف 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 129   

 

 

 

 

 

 

 فاطمه اختصاری
 

و نیم  77به  "تبلی  علیه نظاب"و  "توهین به مقدسات"به اتهاب   "غزل پست مدرن"از سرایندگان     

 ضربه شالص محکوب گردید. 99و  سال  حب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چااااادر پوساااایده، بنیاااااد مساااالمانی نبااااود  

 خسااروا، دساات توانااای تااو، آسااان کاارد کااار      

 ورنااه در ایاان کااار سااخت امیااد آسااانی نبااود     

 در ایان گمگشاته کشاتی ناخادای    شاد گار  شه نمی

 یااان دریاااای طوفاااانی نباااود سااااحلی پیااادا از ا

 بایااد ایاان انااوار را پااروین بااه چشاام عقاال دیااد   

 مهااار رخشاااان را نشااااید گفااات ناااورانی نباااود 
 

رپر از بغاااض و چشااام هاااای تااارب مااااب شاااعت  

 بااارای خاااوب تااارین خناااده ی جهاااان: پسااارب 

 کاااه   تاااوی  زنااادگی اب  باااود  و  ناااا امیداناااه 

 تاااالش کاااردب ازایااان غااااه هاااا درش ببااارب   

گذاشاااتمش میاااان  یاااک چمااادان خااااطره      

هناااااوز  در سااااافرب نرفتاااااه و نرسااااایده ،    

مااااان جهاااانماگاااار چااااه موقااااع پاااارواز از    

 ساااقوط کاااردب  و آتاااش  گرفااات باااال و پااارب 

شورشاااای  باااااو  را  تباااار زده انااااد درخاااات   

 میاااان غربااات هااار خااااک ، سااابز شاااد خبااارب
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 شاعران آزاد درقفس

 تاجیکستان

تاجیکستان  کشور همسایه و هم زبان افغانستان میباشد . رابطه حسنه و مستحکم فرهنگی ،       

صفحات درخشان تاریخ دینی و زبانی بین این دو مملکت سابقه طوالنی و در بخش زبان وادبیات  

مشترک دارند . مردب تاجیکستان در روند تاریخ با نشیب وفراز های تلخ وشیرین دست وپنجه نرب 

نمودند . زبان ، فرهنگ و دین این مردب آزادمنش ، غیور وشجاع در طول تاریخ زیر ضربات و شالص بی 

تان ومردب آن باقی مانده است . رحم قدرتهای متجاوز قرار گرفته و زخم های بزرگی بر پیکر تاجیکس

یکی ازین ضربات ناخوش آیند انقالب روسیه بود که برکشورهای همسایه و دور ونزدیک  به منظور 

بزرگ سازی ساحه تسلط عقیدتی و جغرافیائی خود تجاوز مسلحانه کرد و روش و مفکوره خود را با 

قربانیان است و یکی از بزرگترین ضربات جبر و اکراه بر دیگران تحمیل نمود . تاجیکستان یکی ازین 

که مردب تاجیکستان خاوصا زبان ، ادبیات و فرهنگ مردب تاجیک را لکه دار و داغدار نمود همانا 

رسم الخط تاجیکستان به التین تبدیل 795٤سال درتبدیل نمودن الفبای تاجیکی به سریلیک بود . 

از آن زمان مردب  است جانشین التین شد.خط سیریلیک که خط رسمی روسیه  793٤شد و در سال 

تاجیک ، زبان تاجیکی همان فارسی دری را با الفای سریلیک باید مینوشتند ومیخواندند و در مرور 

زمان نسل جدید و آینده تاجیک، الفبای فارسی دری را خوانده نمیتوانستند و رابطه شان با ادبیات 

قطع گردید. دیگر آنها مثنوی معنوی موالنا ، گلستان  فارسی دری و شاعران ونویسندگان هم زبانشان

سعدی ، هفت آورنگ جامی ، غزلیان حافط و ده ها وصد ها اثر بی نظیر دیگر را خوانده نمیتوانستند و 

از مزایا و دانستنی های آنها بی نایب ماندند. این ضربه بزرگ بیشتر ازهرانسان  دیگر بر شاعران 

شت . خوشبختانه بعد از استقالل تاجیکستان از زیر سلطه اتحاد جماهیر ونویسندگان تنثیر عمیق دا

سیای  آودر شودمی نیزیاد فَرارودی فارسی یا فارسی تاجیکیزبان  که از آن با ناب زبان تاجیکی شوروی

مجل  تاجیکستان در  ؛ رایج است  ازبکستان و  تاجیکستان  به خاوص در کشورهای میانه

امروز در  میالدی  ناب قانونی زبان این کشور را تاجیکی اعالب کرد. 7999هجری شمسی  7511سال

و به رسم الخط تاجیکی همان  و رسانه های تاجیکستان زبان تاجیکی رسمیت داردمکاتب ، نشرات 

 و  زبان روسی  در کنار زبان تاجیکی  به عنوان زبان دوب شناخته می شود. فارسی دری مینویسند

تا جائیکه به شاعران آزاد در قف  موضوع این اثر ارتباط میگیرد . شاعران زن در تاجیکستان بر      

 ده ها مایبت وبدبختی دیکر رنج بزرگ دوری از الفبای مادری را سالهای زیادی چشیدند .  عالوه

بررسی و تحقیق پیرامون  شاعران آزاد در قف  در تاجیکستان فرصت و منخذ معتبر میخواهد تا      

حق مطلب به شکل اساسی ادا گردد . امیدوارب جوانان پر انرژی درین راستا پیشقدب گردند و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B8
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گذشت شاعران آزاد درقف  تاجیکستان را مفال به زیور نوشته آراسته گردانند . در این اثر مشت سر

 نمونه خروار به زندگی یکی از شاعران تاجیکستان گلرخسار صفی آوا روشنی انداخته میشود . 

 

 گلرخسار صفی آوا
 

ت تاجیک را کسب نموده صفی آوا شاعر ، نویسنده و سیاستمدار تاجیکستان که لقب مادر ملگلرخسار 

دیده به جهان گشود . زندگی یخچ ناحیه دربند  یدر روستا یمیالد 7931دسامبر سال  71در  است 

پر نشیب و فراز گلرخسار چنان با اموج غم و درد غرص است که میتوان او را نمونه برازنده شاعران آزاد 

است که او را از نعمت بازی های  درقف  تاجیکستان یاد کرد. دوران کودکیش صفحه ناخوش آیندی

من اصالً کودکی  »کودکانه و سرگرمی های طفالنه  محروب سازد . او با ناگواری اعتراف میکند 

. در یکی ازین ین مااحبه  در یوتیوپ موجود است گلرخسار صفی آوا چند. پیرامون زندگی «نداشتم

نین من که سر فرزند رفت در باالی مرگ مادر ناز» صحبتها راجع به کودکی اش چنین میگوید : 

زانوی من چند ساله . من را بکلی بزرگ کرد من اصالً کودکی نداشتم  مادر کالنم را گفتم ببین ، مادر 

من بگو  سرش از زانویم بگیرد پایم درد کرد . حاال هم یاد میکنم پایم درد میکرد . این فاجعه از سر 

چ نوع ما  و من از همان وقت کودک نیستم ... بعد من خودب تولد کرد بدون هیچکداب مادر ، بدون هی

با مرگ مادر که « بعد یکسال دراز مریض شدب چونکه ضرب خوردب. را از باالی دو متر پایان پرتافتم 

گرد یتیمی بر رخسارش نشست دروازه خانه نیز بسته و شرایط زندگی در رژیم اتحاد جماهیر شوروی 

ال داده شد و زندگی را  دور از محبت پدر و مادر و هوای ناخوش آیند یتیم گلرخساربه یتیم خانه انتق

سالگی از دست داد . مادری که با ترانه های مهربانانه و  77خانه دنبال نمود . گلرخسار مادرش را در 

ال او پانزده سناایح مادرانه رو  تشتهء گلرخسار را با گنجینه های از ادبیات شفاهی آشنا نموده بود . 

دی روی کاغد آمد و در همیین میال 7965سال  به شعرش در ستایش بهار بیشتر نداشت که اولین

یافت و مژده ستاره نوی  سال  شعر وطنی اش در باره تاجیکستان در یک روزنامه محلی  اقبال  چاپ

 در آسمان ادبیات تاجیکستان درخشید . 

 یمیالد 7961و در سال یورستی راه پیدا نماید  گلرخسار با استعداد سرشاد و زحمت کشی  به یون   

تحایل در دانشگاه دولتی  تاریخ و ادبیات تاجیکستان به پایان رساند.  دانشکدهتحایالت خود را در 

گردید « اوفباقی رحیم»و « زادهمیرزا تورسون»بزرگانی چون فرهنگیان واش با دوشنبه  سبب آشنایی

و « تیخونوف»، «شولوخف»آوران ادبیات شوروی از جمله یی با نابو چند سال بعد نیز دوستی و آشنا

 . دقبول شده  پیدا نمایدر میان اهل قلم، نامی و جایی  اشعارش سبب گردید تا با « چنگیز آیتماتوف»

بخشی گلرخسار آثار با ارزشی را به ارمغان گذاشته  که خوشبختانه اکثر آثار او اقبال چاپ یافته است . 
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خانه »(، یمیالد 791٤« )بنفشه» . ناب معرفی میگردد ی شعر ، داستان ورمان او تنها با ثبت ازکتابها

« سبزگهواره»(، یمیالد 7913« )افسانه کوهسار»(، یمیالد 7913« )شبدر»(، یمیالد 7915« )پدر

 7993« )زادروز درد»لوگزامبورگ(   یمیالد 7995« )اشک طوفان»(، ویبه خط فارس یمیالد 7913)

، «در پناه سایه»میالدی در ایران(  7993«)رخسارگلچین اشعار گل»« آیت عشق» مسکو( یمیالد

، «لورکا»او از اشعار و آثار ی مشهورهاترجمه ...«سکرات موت»و  میالدی ( 799٤)«سبز بهار یهازن»

 گنجینه های درخشان دیگر بر روند کاری او میباشند.« برگول »و « فیض احمدفیض»، «کامو»

چندین جایزه  به پاس  خدمات بی شائبه فرهنگی ، ادبی ، سیاسی و اجتماعی اوآ یرخسار صفگل

و جایزه  «جوانان لنین»ی جایزه( یمیالد 7911) یاتفاص شوروی جایزه کومسمول عموم ازجمله

عضو پیوسته کانون  یمیالد 7917و از سال  کسب نمود( را یمیالد 7913کومسمول تاجیکستان )

 . میباشدگان تاجیکستان نویسند

« کاخ بلند»گفته آمد که گلرخسار صفی آوا در پانزده سالگی اولین شعرش را سرود . او در برنامه     

من شعر اول برای خودب :» در تلویزیون طلوع افغانستان پیرامون شعر سرودن خود چنین میگوید 

فانه در تماب زندگیم شعر شادی کم میگویم  برای درد خودب میگویم برای شادی خودب میگویم متنس

گفته اب  چونکه آدمی که از آغاز زندگیش میداند که برای مردن تولد شده است نمیتواند خوشبخت 

 «باشد

گلرخسار صفی آوا در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی پیرامون موضوع شعر خود چنین میگوید :     

جنگ رفتند باید برگردند همین را میگفتیم  یا میرفتیم موضوع نداشتیم  ما میدانستیم که بچه ها به »

مثالً پیکر سنگی را میدیدیم در نزد او شعر میگفتیم  چون خیلی محدود بود گفتن ما  امکان اجازت 

مثالً محدود بود گفته نمیتوانستیم اما من اولین چیزی که گفتم برای طبیعت بود و هیچک  

و شعر اولین هم بهار بود و خیال میکنم شعر آخرین من هم بهار  نمیتوانست مرا منع کند و انکار کند

باشد چونکه ازین معجزه بیشتری در زندگی ندیدب ... کتاب اول من بنفشه بود گل اول بهار است و 

نگاشته شده است . گلرخسار صفی آوا از محدودیت و اجازت  791٤این اثر در سال « بوی خوش دارد 

قابل فهم ودرک در رژیم اتحاد جماهیر شوروی میباشد . گلرخسار صفی آوا   سرودن یاد آور شده آنچه

در مااحبه دیگری از آزاد بودن  و هر چه میخواستم میگفتم در دوران شوری سابق یاد میکند . هر 

چند پیرامون آزادی که هر چه میخواستم میگفتم در آن دورن اتحاد جماهیر شوروی قابل چانه زنی 

در دوران شوروی هم آزاد » این چند جمله دیگر گلرخسار را از مااحبه دیگر مینگاریم  میباشد باز هم

بودب  هر چه میخواستم میگفتم اینکه دیگر مسئله است که چاپ میکنی یا نمیکنی  من همان وقت 

 «گفته بودب . 
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محتوی اشعار گلرخسار از عشق وطن ، حرکت ومقاوت تا بیان درد و رنج زندگی شخای  را احتوا 

 3از صفحه مینماید.  پیرامون شعر مقاومت و درد رنج شاعران آزاد در قف  تاجیکستان چند جمله  

 درج میگردد. متییاسمن نع نگارش اوآ اشعار گلرخسار صفی ی شناسانه بررسی سبککتاب 

 یجمهور یسمرقند و بخارا از مرزها یبی اعتنایی به زبان فارسی تاجیکی، بیرون ماندن شهرها» 

زمامداران  یزنان تاجیک، خیانتها یکشی از کشاورزان، روزگار سخت و توانفرسا تاجیکستان، بهره

 یمرکز یارسی آسیاکمونیست از جمله دردهایی بود که در ادبیات ف تاجیکستان، و فساد رهبران

ایدئولوژیها را دراشعارخانم گلرخسار میبینیم[ کارمقاومت  هایی از این کمابیش بازتاب یافت.]که نمونه

 یهفتاد و هشتاد شدت گرفت و سرانجاب در آغاز سالها  شات آغاز شد، در دو دهه ی دهه یدرسالها

هستند، اگر  یمرکز یر ملل آسیادیگ نود به ادبیات مقاومت تبدیل شد. اگر تاجیکان بیدارتر از

استقالل خود تالش میورزد،  دست آوردن به یبرا یمرکز یآسیا یتاجیکستان بیش از دیگر کشورها

دو غزل  زیر « .و جسارت مردب سهم فراوان داشته است یدر بیدار ... ادبیات، به ویژه مکتب مقاومت

 تمثیل مینماید .سوز و درد زندگی شخای گلرخسار را  در قف  شاعران آزاد 
 

 حااااازب مااااان دیااااان مااااان نشاااااد ای وای

 کفاااااااار گااااااااو کافرانااااااااه میمیاااااااارب 

 همچااااااو گنجشااااااک در گلااااااوی مااااااار  

  ی زمانااااااااااه میمیاااااااااارب در گلااااااااااو
 

  گریاااان اساااتی قااادم یپااا ت دیاااوارت تاااو جاااا

  گریااان اساات ی در گ االت خنااده ماان، باارگِ غماا  

  پیاار شااد و عشااق جااوان اساات هنااوز    یزناادگ

  گریااان اسااتی ماان، باایش کماا یبااه جااوان پیاار

  بااه کااه گااویم کااه قلاام را اَلَمَاات داده بااه ماان؟   

  گریااان اساات؟ی از کااه پُرساام کااه چاارا هاار قلماا

  آن در نظااارب افااازون شاااد  قیماااتِ لحظاااه از  

  گریااان اسااتی تااو ،دَماا یکااه پاا ت هاار نفاا ت باا

  وارثِ بیچاااااره جمشااااید ماااانم ی تااااا دَماااا 

  گریااان اساات ی در لاابت ملِااتِ ماان جاااب جماا    

 

  گریاااادبیچاااااره دلاااام جاااادا ز جااااان ماااای 
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گلرخسار صفی آوا که عشق مردب و وطن ، جان نثاری ، فداکاری ، آتش فعالیتهای اجتماعی ،ادبی ، 

فرهنگی و سیاسی در وجوش موج میزد غم ودرد ملتش را با تار وپود وجودش ح  مینمود و همه این 

گل :» حاالت تنثیر مستقیم بر شعرش وارد نموده و زندگیش را ساخته است . بی جا نیست که میگوید

 «رخسار بدب نازکش خار شدب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گریاااادی نشااااان ماااا یاز زخاااامت زمانااااه باااا

  باااار دوشت عاااااا نهاااااده بااااارت غاااامت خااااود  

  گریاااادی پیاااارت الماااام نهااااان نهااااان ماااا   

  اااااالت خااااازانت عشاااااق، یااااااد نگهااااامدر ف

  گریااااد ی در فلساااافه فااااال خاااازان ماااا   

  سااوزب بااه هاازار و یااک زبااان خاااموش اساات     

  گریااادی دردب باااه هااازار و یاااک زباااان مااا    

  مانناااااااد مااااااان و ملِاااااااتِ آواره مااااااان 

  گریااادی در چناااگِ اجااال، نااایمت جهاااان مااا   

  باااار حااااال ماااان و ماااایهنت بیچاااااره ماااان  

 گریاااادی یاااازدان باااار سااااقفِ آساااامان ماااا 
 

  لت رخساااار بُااادَب، ناااازکش خاااار شااادب    گااا

  حُسااانت گلااازار بُااادَب، زیااابت سَااارت دار شااادب    

  خواساااتم باااارت غااام از دوشت حقیاااران فکااانم   

  کااوهِ غاام گشااتم و باار شااانه خااود بااار شاادب     

 خاناااه عشاااقت مااارا رَشاااکِ حساااود آتاااش زد   

  بااار لااابت غاّاااه، تااابت بوساااه بیماااار شااادب    

  کاااابت جهاااالت دگااااران  وارثِ بااااارت کااااجت مر 

  ز گنااااهِ هماااه بگذشاااته، گناااه کاااار شااادب    

  مااان از عشاااقت وطااان باطااال شاااد  یسااارفراز

  سَااارت خاااود از قااادبت سااافله خریااادار شااادب    

  کااه ماارا گفاات کااه از وحشااتِ شااب نالااه کاانم؟  

 هماااه خوابناااد... مااان از آهِ کاااه بیااادار شااادب؟ 
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 جریان مستحکمی از تحول و تغیر تنثیر وان رخسار را میتشعر گل گلرخسار شاعر ملی است .

 محمدعلی علومی نویسنده و پژوهشگر . به دوران استقالل تاجیکستان دانست یگذار از دوران شورو

گلرخسار، شاعری ملی است و دستیابی به »چنین مینگارد.« گذری بر اشعار گلرخسار صفی»در نوشته 

خواهد، آن هم نه گذری به یکبار و یکباره بلکه این جایگاه واال، همچون سیاوش گذر از آتش می

باید تا شاعری سرانجاب شایسته بیان و زبان گذارهای پیاپی از آتشهای آزمونهای دشوار و مرد افکن می

 «های مردمش گشته و شاعری ملی شود چنان که گلرخسار صفی است.عواطف و اندیشه
 

 غزل نقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                               پیاااک گااال باااودب و محاااروب بهاااارب کردیاااد   

                                                                                                بیاااات دل بااااودب و تحریاااارت شااااعارب کردیااااد 

                                                                                             هااوست عشااقت شااما، داشاات نداشاات   نفساام باای 

                                                                                                          در نفاااا  پیکاااارت پیکااااارت نقااااارب کردیااااد    

                                                                                                     بسااته چااون ز خااود رسااته، گشااادب پاار و بااالت   

                                                                                               باااا نگااااه حسااااد و کیناااه شاااکارب کردیااااد    

 وختگاناخگاااری از فااار خاکساااتر خاااود سااا    

                                                                                                   قاصااااد نااااور ضاااایا بااااودب و تااااارب کردیااااد 

                                                                                                     هاااا حااازن فااارت بااای فااارهّ هاااا شاااد ریاااخ دره

                                                                                                     آرش عااااار شااااما بااااودب و عااااارب کردیااااد   

                                                                                                گریاااانت نساااب هشاااعر عاااایانت عااااب، خناااد 

                                                                                                                 ساااااار ساااااربازار بتاااااارب کردیاااااد خناااااده

                                                                                                              ایجااااااد شاااااما هدار شاااااما نقطااااا هنوحااااا

                                                                                                          حااارف فاااردای شاااما باااودب و پاااارب کردیاااد   

                                                                                               زیااان شااابدیز ز شااایرینی مااان خاااالی ماناااد   

                                                                                                       زآن کاااه بااار مرکاااب دجّاااال ساااوارب کردیاااد  

                                                                                                        خندیااددر بهاااری کااه پاای ماارگ خاازان ماای     

 گااال رخساااار شاااما باااودب و خاااارب کردیاااد    
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گلرخسار وطنش را بی حد و اندازه دوست میدارد و ازین است که چون شمع برایش میسوزد . او      

نم اصالت انسان پیش از همه عاشق بودن است من خیال میک» راجع به عاشق بودن چنین میگوید : 

 «آفریدگار برای ما اعطا کرده است به این زندگی نارنین که 
 

 

 

 

 

 

 

 

وطنانش پیاب های هدایت کنننده برای   گلرخسار زنیست که مقاب وارزش زن را میداند و برای هم

رسیدن به مقاب عالی و رفیع زن را بیان میکند. از زبان خودش در یک مااحبه چنین ثبت گردیده 

در جامعه که زن حقوص پست دارد . معاش پست دارد. جای پست دارد . جایگاه پست دارد . » است . 

زن صاحب خانه است صاحب وطن است صاحب آن جامعه آینده ندارد  و خیال میکنم در جامعه که 

مثالً سخن است  در آن راه جامعه همیشه میشکفد ... زن برای هر ملت ناموس و شرف همان ملت 

است ... من خیال میکنم  یکی از کمبودی ها یا یکی از فاجعه های مخاوصاً زنان ما  در آن است که  

امروز در یک وضعیت قرار دارند که باید که  حقوص انسانی ، سیاسی و جامعی خود را نمیشناسند و

گلرخسار در باره « حقوص باید که قانون کار کند و حقوص این زنها را برای خود آنها بشناساند  

شخایت خود یک دخترک یک زن  از کودکی که از یتیم خانه و دهات به شهر آمد تا  یک زن که 

 7997تا  7919سعی و کوشش کرد و از سال یک عمر برای هویت و آزادی ملت تاجیک جد وجهد و 

عیسوی در زمان گوربچوف یکی از معاونان پارلمان اتحاد جماهیرشوروی گردید و تقریباً صد کتاب 

شخایت خود را هم چون یک » نوشته است و لقب مادر ملت تاجیک را گرفت ؛ چنین میگوید : 

اب میکند هیچوقت ک  دیگری او را انسان یک دخترک احتراب میکردب  هر کسی که خودش را احتر

 «تحقیر کرده نمیتواند  
 

 عمااااااااار جاویاااااااااد   آرزوی نااااااااادارب 

 جاوداناااااااه   بگاااااااذار ماناااااااد  وطااااااان

 همااااای خاااااواهم باااااه توبعاااااد سااااارمن   

 وطااااان ماناااااد، وطااااان ماناااااد نشاااااانهب    
 

 باااا شاااه پااار بساااته پااار گشاااودن هنااار اسااات 

 بااااا قلااااب شکسااااته دل ساااارودن هنراساااات  

 در باااازب  هاااازار  و  یااااک شااااب  تنهااااائی     

 بااااا سااااایه خااااود رقاااا  نمااااودن هنراساااات
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گلرخسار صفی آوا زنیست که قدر او را ملت غیور ، ادیب و عاشق فرهنگ تاجیکستان دانسته و      

برایش لقب مادر ملت را دادند . گلرخسار صفی آوا از عنفوان جوانی برای مردب تاجیک چه در ساحه 

رهنگ و چه در مبارزات سیاسی اجتماعی استقالل طلبانه و آزادی خواهانه تاجیکستان جد ادبیات و ف

وجهد و سعی و کوشش نمود . شیرازه خدمات وفعالیت ها شهرت او را در بین ملت تاجیک به آن مقاب 

عالی و رفیع رساند که لقب مادر ملت تاجیک را کسب نمود . گلرخسار صفی آوا پیرامون لقب مادر 

ت تاجیک میگوید : در دهات با جمعی از زنان همنوا بود که طیارات روسی مواد کمیاوی برای مل

زراعت را بر سر زمینها میچاشید و در این واقعه غذاهای خوردنی این جمع مملو از مواد کمیاوی گردید 

ه پاس . گلرخسار برای دادخواهی فریاد کشید و مقامات دولتی را ازین عمل آگاه ساخت . زنان ب

قدردانی ازین خدمت گلرخسار صدا بلند نمودند تو مادر ما هستی و این صدا در بین مردب پخش 

گردید در زمانی هم به تمسخر او را مادر ملت تاجیک صدا نمودند و به هر صورت خدمات و فعالیتهای 

این شاعر « ییتنها»گلرخسار صفی آوا ادامه یافت و لقب مادر ملت تاجیک ماندگار گردید . در شعر 

 بدرقه مینماید .  « جانانه تنهایی»را با « خوش نامم وبدنامم»آزاد در قف  ، 

 

 تنهائی
 

 طبااال اللااای میااازنم برکاساااه سااارهای خاااالی  

 کاااااای خموشااااااان  وی کفاااااان پوشااااااان  

 عریااان میخورناادب گشاانه چشاامان حقیاار مساات و 

 گرگ تنهایم  میان رمه وحشی گوسفندان میخورندب
 

 یخااااوش نااااامم و باااادنامم؛ جانانااااه تنهااااای   

  یبشکساااااتم و نشکساااااتم پیماناااااه تنهاااااای 

  یمساااتورب و مشاااهورب، چاااون شااااعرت تنهاااای    

 یمانَااااد بااااه جهااااان از ماااان افسااااانه تنهااااای

  بگریااازبهاااا وحشااات زده  چاااون باااادِ بیاباااان 

 یهااااا تااااا خانااااه تنهااااای   از انجماااانت تاااان 

  گلاااابُن کااااه خاااازان دارد، اناااادوهِ نهااااان دارد

  یدل در کااااافِ جاااااان دارد جاناناااااه تنهاااااای 
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لرخسار صفی آوا در پهلوی همه جریانات رنج وانده کودکی تا تالش برای کسب استقالل گ      

تاجیکستان  در قف  دیگری پر میزد تا دیوار قف  را شکسته و آزادانه زبان ورسم وخط تاجیکی خود 

را داشته باشد . چقدر درد آور است که ملتی الفای زبان مادری خود را از دست بدهد . گلرخسار و 

یگر شاعران ونویسنگان تاجیکستان این مایبت بزرگ را در زندگی خود تجربه نمودند . تجربه تلخی د

که رژیم اتحاد جماهیر شوروی الفای فارسی دری به گفته مردب تاجیکستان الفبای تاجیکی را از آنها 

فارسی دری گرفت و الفبای سریلیک را جای نشین آن ساخت و رابطه مردب را باهمه آثار گرانبهای 

قطع نمودند . شاعران تاجیکستان خاوصاً شاعران زن  در قف  دلگیرالفبای بیگانه سالها و دهه ها 

گذشتاندند . روند تاریخی سرگذشت الفبای زبان تاجیکی و فرهنگ مردب تاجیکستان  و تنثیر گلرخسار 

                                                  صفی آوا در احیای آن را تالش رهائی از قف  میتوان یافت .

زبان تاجیکی ، فرهنگ و ادبیات مردب تاجیکستان در روند تاریخ دستخوش حوادث ناگوار         

جغرافیای  انقالب کمونستی در روسیه فعالتهای بزرگ سازی سیاسی عقیدتی گردیده است . با

آغاز گردید و کشور های همسایه و دورتر یکی امچراتوری اتحاد شوروی با ریختاندن خون ملیونها انسان 

بعد از دیگری در زیر سلطه کرملین نشینان غرص گردید . تاجیکان بنا بر ظلم وستم رژیم جدید و بی 

اعتنائی ، سهل انگاری و در بخشی خیانت رهبران محلی تاجیکستان توان حفظ فرهنگ وزبان خود را 

رهنگ ، یک زبان و یک عقیده باع  گردید که بسا ملت از دست داده و عقیده کرملین نشینان یک ف

ها ارزشهای زیبا و پر ثمر خود را ازدست بدهند. رژیم شوروی از مردب تاجیک نیزبسا پدیده های نیک 

دینی ، فرهنگی خاوصاً زبانی را گرفت  . زبان تاجیکی درین راستا بزرگترین ضربه را متحمل شد به 

تین تبدبل گردید و بعداً سریلیک جای گزین آن شد . این ضربه محکم شکلی که الفبای تاجیکی به ال

وبزرگ باع  گردید که رابطه مردب تاجیک با ادبیات کهن فارسی دری تاجیکی قطع گردد . دیگر مردب 

تاجیک مثنوی معنوی موالنا ، غزلیات حافظ ، رباعیات خیاب و صدها و هزاران اثر منظوب ومنثور را 

تند و از مزایای ادبیات وفرهنگ غنی شان بی بهره گردیدند . گلرخسار صفی آوا شاعر خوانده نمیتوانس

، نویسنده و سیاستمدار که یک عمر در جهت خود شناسی ملی تاجیکان تالش کرده است عقیده دارد 

بی بی سی پیرامون تغییر الفبای تاجیکی به سریلیک و فعالیتهاش در « به عبارت دیگر»و در برنامه 

تغییر الفبای فارسی تاجیکی به سریلیک  یک اشتباه » ای وتقویت فرهنگ کهن تاجیکی میگوید : احی

محض تاریخی بود چون رشته فرهنگی تاجیکستان و ایرانیان را قطع کرده است ... عضو پارلمان 

  هجااااران پَاااار و پااااا دارد دسااااتورت قضااااا دارد 

 یماااااا را بکشاااااد آخااااار دیواناااااه تنهاااااای   

  ی، یاااااک داناااااه تنهااااااییبیگاناااااه تنهاااااای

 یبااار جماااع جهاااان خنااادد از شاااانه تنهاااای     
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ها شوروی بودب اولین کاری که کردب مجله فرهنگ را براه انداختم  به کمک گوربچوف و ریشکوف از آن

پول گرفتم  آرزو داشتم که مثنوی معنوی موالنا را چاپ کنم  ممنوع بود اجازت نبود . در شیراز در 

چاپ شده  رفتم او را پیدا کردب آثارخانه  لسان الغیب حافظ شیرازی یک کتابی است به خط سریلیک 

ما تحریرش   همه میدانند که من هم آمدب  در آنجا واژه های هست که اگر حافظ خدا گفته باشد

کردیم تا این حد بود  ما حتی این را هم نمیدانستیم ... تحریر میشد  خدا را یزدان را پیغمبر را بگیریم 

هم بودیم از پیغمبران ما که  از آنجا  ما همان یک پیغمبر داشتیم گویا که لینین ، انگل   و راضی

ن وقت وقتی که من میخواستم موالنا را دیگر پیغمبر نداشتیم  نمیشناختیم دیگر پیغمبران را  . هما

بخوانم  حافظ را بخوانم و میدیدب من یک دانشجو که با این بزرگان اینکار میکنند   یک اعتراض پیدا 

میشد به ما ...    بی زبان مادری بی ملتم    بی زبان مادری بی مادرب ... گفته بودب که ما را سه بار 

را تبدیل به التین  به خط التینی و دیدند که ایران هم میتواند بیسواد کردند اولین که خط فارسی 

التین بخواند افغانستان هم میتواند بخواند پاکستان و هندوستان هم میتواند  اینرا تبدیل دادن به 

سریلیک ... برای ما یک فاجعه بزرگ بود چون که دستخط های ما  نسخه های قلمی ما بزرگان ما 

گلرخسار صفی آوا از این حاالت بسیار رنج میبرد ارتباط یک «  نوشته شده   همه با این خط فارسی

ملت را با فرهنگ وادبیاتشان قطع نمودند رابطه فرهنگی با ایران و افغانستان به شکلی قطع گردید 

میالدی سفری به  799٤.میگوید شاعران معاصر ادبیات فارسی دری را نمیشناختند . اولین بار در سال 

« به عبارت دیگر»میسر و چشمش به دیدار شاعران معاصر روشن گردید درین راستا در برنامه  ایران

میالدی بنده )گلرخسار صفی آوا( با گروه  799٤بار اول روز سوب اکتوبر سال » بی بی سی میگوید. 

میخواهم پارلمانی آمدب با گروه تاجیک ها به ایران آمدیم اولین خواهش ما بود به شیراز رفتن   من 

بگویم ما میدانستیم که حافظ در تاجیکستان مقبره ندارد رودکی دارد ما میدانستیم که موالنا در 

تاجیکستان نیست ما میدانستیم که خیاب در نیشابور است اما میخواستیم که خیلی بیشتر این رشته 

جند بود میشناختیم خودمان این ریشه خودمان ... ما اصال حافظ را میشناختیم کمال خجندی که از خ

اما شعر های امروز ایران را نمیشناختیم و خوشبختانه وقتی که من همان عضو پارلمان بودب شب 

شعرهای فارسی آلمان غربی بنده را دعوت کردند آنجا رفتم برای سه روز آنجا دیدب استاد اخوان ثال  

تاور کنید چه نامها را دیدب  مود دولت آبادی ، هوشنگ گلشیری ، بزرگ علوی ، شفیعی کدکنی ، مح

 « رای بنده یک شعر بخشیده بودند. و با کی ها آشنا شدب ... استاد اخوان که ب

 

 

 به شااب ماغریباان چاون شافق گال کارد گلرخساار       

 سماع را  پار  شامیم  سایر سانبل کارد  گلرخساار      
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انی میشنیدب در همان سالها هم شعر فروو آمده بود توسط افغانستان و شعرهای سیمین بهبه» 

 «بواسطه احمد ظاهر )خواننده مشهور افغانستان( اینها را میشناختم حاال هم معروفند 

گلرخسار صفی آوا به این باور است که زبان وفرهنگ تاجیکی دوباره توسط مردب دهات در      

سط زبان تاجیکی ، فارسی و دری که همه یک چیز است تو»تاجیکستان احیا گردید. او میگوید : 

دهات زنده ماند در آن دوران که باید زبان از بین میرفت دهات مثالً نوروز را پنهانی جشن میگرفت . 

مثالً با زبان مادری شان صحبت میکردند با زبان مادری شان گریه میکردند میخندیدند و وقتی که ما 

یکی بود نه بین المللی بود  به شهر آمدیم با این چیزها آمدیم درین شهری که مثالً نه روسی بود نه تاج

 «یک شهر بود دهاتی بزرگی بود و ما با این عقیده های ما آمدیم این چیز ها برای این شهر نو بود  

گلرخسار صفی آوا در بخشی از مااحبه خود از احمد ظاهر خواننده مشهور افغانستان یاد نمود        

ی او شنیده و با شاعران آشنا شده است . رابطه که بعضی اشعار شاعران معاصر را از البالی آهنگها

گلرخسار با مردب افغانستان و شاعران افغانستان پیوند مستحکم و نا گسستنی دارد . هرچند در یک 

مااحبه با تلویزیون طلوع افغانستان مفال ازین رابطه مستحکم ومحبت خود نسبت به مردب 

شعر اوکه با ارتباط شعر استاد خلیل اهلل خلیلی سروده افغانستان یاد گرده است  درین راستا یک قطعه 

است ؛ میتواند مشت نمونه خروارباشد. اوالً شعر استاد خلیل اهلل خلیلی و بعداً شعر گلرخسار صفی آوا 

 درج میگردد.

 اهلل خلیلیشادروان خلیل

 

 نوروز آوارگان

 

  

 

 

                                                                                      گااااویید باااه نااااوروز کااه اماااسال ناایایااااااد    

                                                                                 در کشااور خونیاااااان کاافناااان ره ناگشاااااایااااااد

                                                                       بالابال بااچماان ناغااماااه شااااادی ناساارایااااد   

                                                                                   ماااااتاماازدگاناارا لااااب پااارخانااده نااشایااااد 

 وایخاااون مااای دماااد از خااااک شاااهیدان وطااان   
 

 طااااااااااااان وایو وای ای
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 گلرخسار صفی آوا چنین سروده است.

                                                                                   گلگااون کفنااانرا چااه بهاااااار و چااااااه زمستااااااان 

                                                                                    خونین جگاران را چاه بیابااااان چااااه گلستاااااان     

                                                                                   زده در خاااااانااااااه ویاااااارانر کشااور آتاااااااشد

 کااا  نیسااات زناااد بوساااه برخساااار یتیماااان وای 

 وایکاا  نیساات کااه دوزد باااه تاان ماارده کفااان     
 

 طااااااااااااان وایو وای ای
 

                                                                                          وزاز سااینه هاار ساانگ تااو خااون ماای دمااد اماار      

                                                                                           اماااروزاز خااااک تاااو مساااتی و جناااون مااای دماااد 

                                                                                                   امااروزدماادآن اللااه چاای دیااده کااه نگااون ماای     

                                                                                         وآن سااابزه چااارا زرد و زباااون مااای دماااد اماااروز   

 وایسااامنسرخسااات بخاااون پاااا و سااار و سااارو و 
 

 طااااااااااااان وایو وای ای
 

 ییاااد باااه ناااوروز کاااه ناااو نیسااات غااام ماااا     گو

 از حساااارت خااااونین کفنااااان چشاااام ناااام مااااا 

 وحشاااات عاااااص پاااادران پشاااات خاااام مااااا    از

 گوییااااد بااااه نااااوروز کااااه هاااار سااااال بیایااااد 

 

 ساااااااال بیایاااااااد در غمخاناااااااه گشاااااااایدهر

 اب زناااااااگ جراحااااااات بزدایاااااااد  از آیناااااااه

 رایدالاااااام ملاااااات بیچاااااااره ساااااا  بلباااااال 

 گوییااااد بااااه نااااوروز کااااه هاااار روز بیایااااد      

 

 میهن مااااا پایگااااه میاااار شااااکار اساااات    تااااا

 در گلشااان ماااا کشاااتن گااال غنچاااه بهاااار اسااات 

 پشاااته ماااازار اسااات، مااازار دل زار اساااات   هااار  

 گوییاااااد باااااه ناااااوروز، الااااام ساااااوز بیایاااااد 
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ص  زن و مبارزات و صدای آزادمنشانه گلرخسار صفی آوا برای استقالل تاجیکستان و کسب حقو      

گلرخسار صفی احیای دوباره الفبای تاجیکی در پهلوی سریلیک خطرات متواتر متوجه او ساخته است . 

آوا  مثل هر مبارز  ، فعال و خدمتگار مردب ، دوستان و دشمنانی دارد . دوستان وعالقمندان او را مادر 

وسیله ممکنه جانش را ملت تاجیک  لقب دادند و دشمنان به مراتب سعی و کوشش نمودند به هر 

میالدی و دوران پنج سال جنگهای داخلی  7999بگیرند . بعد از کسب استقالل تاجیکستان در سال 

تاجیکستان ، مخالفین شانزده مرتبه به او سؤ قاد کردند خوشبختانه از تماب این سؤقاد ها جان به 

وا روزی در چهار دیواری خانه سالمت برد . داستان یکی ازین واقعات جالب  است . گلرخسار صفی آ

غرص جهان تفکرات مبارزاتی به امید صلح و آشتی ملی صدا های نا خوش آیند و ناهنجار ی را شنیده 

متوجه شد از دریچهء  که گمان نمیکرد حتی گربهء از آن بتواند داخل خانه شود . چهار مرد مسلح 

ی گرفتند تا جانش را بگیرند . گلرخسار داخل خانه شدند و میله تفنگ و ماشیندار را بسویش نشان

وقتی این حالت را تجربه میکند با خون سردی به دشمنان مسلحش میگوید : سوزن ندارید ؟ آنها 

متعجب میشوند سوزن برای چه میخواهد. گفتند سوزن ب گلرخسار میگوید من یک زن هستم شما 

درن نیست . این جمله گلرخسار صفی میتوانید با یک سوزن مرا بکشید ضرورت به این سال  های م

آوا مردان مسلح را متوجه حقیقتی ساخت که تا همان لحظه به آن فکر نکرده بودند . به دنبال آن 

گلرخسار صفی آوا شاید هم به لطف مهمان نوازی مردان مسلح را به چای و شیر دعوت کرد . این 

رب وخجالت را بر پیشانی شان نشاند و روش گلرخسار آتش خشم وقهر مردان مسلح را خاموش وگرد ش

 شرمیده خانه گلرخسار را ترک کردند. 

گلرخسار صفی آوا در طول عمر با اینکه وظایف مهم حتی معاون پارلمان شوروی گردید و بیش از     

صد کتاب شعر ، رمان از او در دست است و ده ها جایزه ملی و بین المللی دریافت نموده است و از 

 لخااااااواه و دل آگاااااااه و فرآمااااااوز بیایااااااد   د

 باااااا خناااااده گریاااااان جگااااار ساااااوز بیایاااااد 

 گلشااااااان سااااااارما زده پیاااااااروز بیایاااااااد بر

 د باااااه ناااااوروز کاااااه ناااااوروز بیایاااااد گوییااااا

 

 نکنااااد یاااااد گاااال افشااااان چماااان، وایعاشااااق 

 شااااااعر نرساااااد بااااار در اماااااداد ساااااخن، وای

 "دمااد از خاااک شااهیدان وطاان، وای    خااون ماای "

 ای وای چمااااان، وای ساااااخن، وای وطااااان، وای 
 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 143   

فه برخودار گردیده  اما در سیر عمیق و شگرف به دوران کودکیش تا مبارزات برای استقالل زندگی مر

مرتبه سؤقاد بجانش و درد  76تاجیکستان و احیای الفبای زبان تاجیکی ، بلند نمودن صدای زن ، 

تان وسوزی که در البالی اشعاش نهفته است میتوان او را نمونه بارز از شاعران آزاد در قف  تاجیکس

 برای حسن ختاب این غزل زیبای گلرخسار صفی آوا تقدیم شما باد .یاد نمود .  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان شاعران آزاد در قفس

چند از سخنسرایان زن در افغانستان تمثیلی را ارائه میدارد اما گمان  هر« شاعران آزاد در قف  » 

. ای بسا شاعران یده باشندنگردد که شاعران زن در سراسر جهان مزه تلخ آزاد بودن در قف  را نچش

زن حتی در پیشرفته ترین کشور های جهان از امریکا تا اروپا نیز رنج واندوه قف  را در تار و پود وجود 

  نموده و شاعران شیوا بیان در زیر مشت ولگد و کارتوس تفگ شوهر کشته شدند و یا پشت خود ح

میله های زندان شکنجه گردیدند . شاعران بلند پایه هر چند از رسیدن ومنزلت مقاب عالی کاری 

وشرایط خوب  مادی برخوردارگردیدند اما در عین حال آزادی های بیان ویا تمایل های احساسی و 

ه ای شان در قفسی اسیر مانده و هیچگاه آن شرایط پرواز در کهکشان آزاد برای شان میسر عقید

. آنچه او را رنج میدهد شاید ی متفاوت داردنگردیده است که فریاد زنند. شاعر جهان دیگر درد ها

ین حقایق با ا. » آزاد در قف  فریاد میزند. یکی ازین شاعران باشد که برای ما بیگانه مینماید حاالتی

 بااااا چشاااام گریااااان رفاااات، حیااااف    یزناااادگ

 دریاااااا اشاااااکِ توفاااااان رفااااات، حیاااااف  یرو

  وقااااات یخاااااواب باااااودب بااااار سااااارت زاناااااو

 عماااار، چااااون خااااوابت پریشااااان رفاااات، حیااااف

  گلشااااااانت باااااااا خاااااااونت دل پااااااارورده اب  

 جلااااوه گاااااهِ باااارف و باااااران رفاااات، حیااااف    

  گ اااال در سااااطرت باااااران مانااااد، مانااااد   عطاااارت

 فاااالت گ ااال در وصااال و هجاااران رفااات، حیاااف   

  رازت گ اااااال در نااااااازت گ اااااال ناگفتااااااه مانااااااد

 ساااااازت دل باااااا آهِ ساااااوزان رفااااات، حیاااااف   

  عشااااااااااقت شاااااااااااعرزاد و شاااااااااااعرپَروَرَب

 در وفاااااتِ خااااود غاااازل خااااوان رفاااات، حیااااف
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از ازدواج های ناخوش آیند تا رنج واندوه ها « سیاسی و اجتماعی نمیخواهم شاعر ملی خطاب شوب . 

باد ساخته است باید اعتراف و آبه گونه دیگر قف  گاهی طالئین برای شاعران مرز و بوب های دیگر 

های جهان مختلف و زاد در کشورآتشخی  نمود که معیار ها و ترازوی بررسی قف  ها برای شاعران 

شود برای دیگران افغانستان خطاب میعاتی که قفسی برای شاعران زن در متنوع میباشد ای بسا موضو

سازند برای ما میاصال مطر  نیست و بسا درد ها ورنجهای که قف  برای شاعران کشورهای دیگر 

ن میباشند که به شکلی از . اما در مجموع این بخشی از شاعران زن در سراسر جهانمایدنامننوس می

اشکال و نحوی از انحا آزادی شان در قفسی اسیر و در تالش پروار آزادمنشانه تا آنچه دل تنگ شان 

احوال همه شاعران زن در .  مرور وبررسی زندانی و در گلو خفه گردیده است میخواهد  فریاد کنند،

ال نوشتاری و فرصت کاری در یک روند جهان کاریست دشوار و امید است روزی میسر گردد اما در مج

وبررسی مختار که از اصل موضوع کتاب فاصله زیاد نگرفته باشیم  زندگی چند  شاعر زن در جهان را 

که به شکلی از اشکال  در زیر عنوان شاعران آزاد در قف  می آیند ؛ درج میگردد . این بخش را مشت 

وت از قف  شاعران دیار ما باشد ؛ که یک حقیقت نمونه خروار قبول گرده متوجه قفسی شاید متفا

. ناگفته نباید گذاشت که هدف از نگارش این بخش مقایسه و یا برابر دانستن شرایط قبول شده است

گاه تیزبین نقادان د. امیدوارب در دیان و کشور های دیگر جهان نمیباشدزندگی شاعران زن در افغانست

.  باید یک بار دیگربا صراحت اعتراف گردد نوشته را فشار ندهدای گلوی این  چنین احساس و مفکوره

که شرایط زندگی زن بطور کل از دیدگاه اجتماعی ،اقتاادی ، سیاسی و دینی در کشور های جهان 

متفاوت میباشد  و بررسی موضوع را باید با شرایط عینی و ههنی محیط های مختلف با معیار ها 

اگانه و متفاوت بررسی گردد. با این مقدمه مختار وشمرده بر وارزش های قبولشده هر کشور جد

 چند کشور دیگر روشنی انداخته میشود. «  شاعران آزاد در قف »
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 مایا آنجلو

 شاعر و نویسنده سیاه پوست امریکائی
 

مایالدی در سان لاوئی  ایالات مازوری       7951 اپریلمایا آنجلو )مارگرت آن جانسون( در چهارب 

، سرگذشات پار   باز نمود. این شاعر آزاد در قفا   ه بسوی جهانی از بدبختی ها و مایبت هاامریکا دید

، صادقانه بیان داشته اسات .  ا در امریکاغم ودردش را در هفت جلد مشهور ترین وپر فروش ترین کتابه

و را کند کاه ماادرش در کاودکی ا   از زمانی درد دل می «مامان و من و مامان»مایا انجلو در جلد هفتم 

، این کتاب با مرگ مادر با  تجدید دیدار و آشتی با مادر .جبوراً نزد مادرکالن زندگی میکردکرد و م رها

، ماادر خیلای بادی    های کوچکتو برای بچه»رسد: ن میهای او به مادرش به پایاآنجلو و آخرین حرف

کتاب زندگینامه مایا انجلو  تمشهورترین هف «بودی اما برای یک دختر بال  هیچ مادری بهتر از تو نبود

میالدی به موضوعاتی چون ناژاد پرساتی و دردهاای    7969چاپ « خوانددانم چرا پرنده قف  میمی» 

ول ساال ا  71. مایاا انجلاو دریان اثار     ی، نوجوانی و جاوانی اش مای پاردازد   خانوادگی در دوران کودک

ذشتانده بود که دوست پسار ماماایش   . او تنها هشت بهار زندگی را گزندگیش را به تاویر کشیده است

به او تجاوز جنسی کرد و غنچه های دنیای کودگانه اش را پرپر نمود . آنگاه کاه نالاه هاا ساینه اش را     

فشار میداد ؛ خبر ناخوش آیند این تجاوز جنسی را به خانواده اش رساند . باه دنباال آن دوسات پسار     

کردب صدای من او را کشته، برای همین بهتار اسات   من فکر »مامایش کشته شد . مایا انجلو مینویسد 

مایااانجلو  .بعد ازین واقعه  مایا انجلو به مدت پنج سال سااکت ماناد  « حرف نزنم. پ  دیگر حرف نزدب.

بعد ازین روز های سیاه پیش از اینکه به نویسندگی و سرودن شعر روی آورد . زیر سقف بدبختی هاای  

زد . او  و خاوش آینادی   نی دست به هرعمل ناا خاوش آینادی   زندگیش وشاید هم برای کسب لقمه نا

 .خواننده، رقاصه، متادی بار)شراب فروشی(، روسچی و بازیگر شد

آنگاه که مایا انجلو دیده به جهان گشود نژاد پرستی در امریکا بیاداد میکارد . پوسات سایاه بزرگتارین      

زیستند و در دروازه بعضی رستورانت ها گناه و نشانهء برای ظلم وستم بود . سیاه پوستان برده صفت می

مایا انجلو در آثارش به این لکه های تاریک در تااریخ  « ورود سگ و سیاه ممنوع است »نوشته شده بود 

امریکا اشاره نموده و شیرازه مبارزه با این بدبختی ها در آثارش تولد و پایش آهناگ گردیاد . او دریان     

در کنار فعالیتهای مطبوعاتی و تدری  در یونیورساتی  باا ماارتین    راستا زمانی که در افریقا بسر میبرد 

                                                                                                                                                                                            .لوتر کینگ و مالکوب ایک  همکاری و مبارزه را آغاز نمود

 یزنادگ تلاخ  در باره حاوادث   یعلن واضح وکه  میباشد یپوست آمریکائنخستین زن سیاه مایا انجلو     

 پوساتان   حقوص سایاه دفاع از  رایبدرفش مبارزه . او ویدسخن میگحتی تجاوز جنسی بخودش  یشخا

به مسائل هویت، خاانواده   بیشتر انگشت انتقاد. آثار او برداشته است پوست حقوص زنان سیاه خاوصو 
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هاا ماورد اساتفاده    یونیورستی و  کاتبم یبه عنوان مواد درس یجهانساحه در و ارد میگذ ید پرستنژا و

ممناوع التادری   و از    یآمریکاائ  کاتاب در م زماانی  او انتقاادی از آثاار   یبرخا متنسافانه  قرار میگیرد. 

 اند.ها نیز حذف شدهکتابخانه

مباارزه  در حاوزه تلویزیاون، تئااتر، فایلم و       مایا انجلو در پهلوی نگارش بهتارین آثاار ، تادری  و        

کتابهای زندگینامه و مجموعه های  .موسیقی خاوصاً برای کودکان فعالیت های مثمر انجاب داده است 

پیش از مرگم فقط یک لیوان آب خناک باه   »(7969) «خواندمی قف  درون پرنده چرا دانممی» اشعار

 بارای  النا »  (7917) «زن یاک  قلب »(    7911« )و من همچنان طلوع می کنم» ( 7917«)من بده

نابض  "شعر مشهورش  با« رسندنظر می تنها به هم هاستاره حتی» (7995) « اببرنداشته چیزی سفرب

پیوند میخورد که در مراسم تحلیف نخستین دوره ریاسات جمهاوری بیال کلینتاون در حضاور       "صبح

 ملیونها بیننده وشنونده دکلمه نمود .

 .مایا انجلو مبارزی خستگی نا پذیر بود و برای آزادی از قف  برای خود و خواهران خود پر وبال میزد   

تا این قف  را بگشاید . باراک اوباما، رئی  جمهور آمریکا، به پاس ایان مباارزات مادال آزادی را باه او     

پرناده  » د . در شاعر  مایا انجلو در حقیقت شاعری حقیقت نمای چهاره وزنادگی زن میباشا    .اهدا کرد

 احساس میشود.«  شاعران آزاد در قف » مایا انجلو یکی از « محبوس 

 

 پرد می باد پشت بر آزاد ی پرنده

 و در مسیر رود پرواز می کند                                                                  

 همیشگی مقاد تاهمان

 خوردند می غوطه آفتاب نور نارنجی در هایش بال

 .داندمی خود آن از را آسمان هراس بی و پُردل

 اما دیگر ی پرنده

 تار و تنگ قفسی اسیر

 ها میله بیداد جز هیچ بیند نمی

 اند بسته را اند،پاهایش چیده را هایش بال

 .خواند می آواز که روست این از

 است هراس پر آوازش و خواند می محبوس ی پرنده

 نشناخته آنچه از هراس

 دارد دل به را آرزویش اما

 شنید دور ی تچه آن فراز از شود می را او آواز
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 .خواند می آواز به را محبوس،آزادی ی پرنده که چرا

 است دیگر نسیمی فکر در آزاد ی پرنده

 مساعد بادهای فکر در

 گذرند می درختان آه میان از که

 است چاقی های کرب فکر در

 منتظرند صبح خورشید از وشنر چمنزار در که

 .داندمی خود آن از را آسمان او

 ایستد می هاآرزو گور سر بر اما محبوس ی پرنده

 کشدمی فریاد را کابوس فغان اشسایه

 اند بسته را پاهایش اند،چیده را هایش بال

 .خواندمی آواز که روست این از

 خواند می محبوس ی پرنده

 است هراس پر آوازش و

 نشناخته آنچه از هراس

 دارد دل به را آرزویش باز اما

 شنید شوددورمی ی تچه آن فراز از را او آواز

 .خواندمی آواز به را محبوس،آزادی ی پرنده که چرا

 

مایا انجلو شاعریست که زهر تلخ تبعیض نژادی بین سیاه وسفید ، تجاوز جنسی به زن و در      

های اجتماعی  تن فروشی را در تار و پود زندگیش احساس و درک تاریکی فقراقتاادی و مجبوریت 

در ها را در اشعار و داستانهایش به تاویر کشیده است .  نابرابریبد بختی ها وتمامی این  نموده و

 کلی اشعار مایا آنجلو تجربیات زندگی یک زن سیاهچوست در جامعه آمریکا است .  حقیقت محتوی

تاویر گری زن  و او در تمثیلارائه کند.  در اشعارش را شخایت کامل خودترجیح میدهد  یا انجلوما

به نظر او یک زن برای زندگی کردن باید قوی و در عین  .عمل کرده است  پر نیرو وانرژیدر اشعارش 

از که را  زنان و مبارزه نماید . خاوصاًفشارهای روانی و اجتماعی مقاومت  مقابلدر  باشد وحال مهربان 

 .اندمحروب ساخته دور و گیری لذات عاطفی و فردی شان  بهره

در حقیقت پرنده در قف  تاویر خودش  «من می دانم که چرا پرنده در قف  آواز می خواند»در شعر 

تاویری از زنان سیاهچوست در آمریکا  در آرزوی رهایی از زندان و تبعیض می باشند . در   وبطور کل 

  دفاع می کند .یک زن سیاه پوست از خودش  جرأتآنجلو با مایا این شعر 
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 پرندگان رها

 می پرند از پ  پیروزی به باال

 و در دور دست فرور می آیند

 تا وقتی که راهشان پایان یابد

 هایشانو بال 

 در اشعه های نارجی خورشید فرو روند

 و شهامت یابند که آسمان را بخواهند
 

دارد ؛  پوست در قف ( از آواز خواندن  و برای پرپر زدن آزادی مایا انجلو از ترسی که پرنده )زن سیاه 

 .چنین فریاد میکشد

 پرنده در قف  آواز می خواند

 از ترس چیزهای نامعلوب می لرزد

 اما در انتظار خاموشی می ماند

 و آوازش در تچه های دور دست شنیده می شود

 که پرنده ای در قف  برای آزادی می خواند
 

نمونه شهامت او در مخاطب قرار دادن مردان  به گوش مردان میرساند . شعرمستقیماً این آنجلو درمایا 

مساوات ، عدالت و برای و مبارزه  .  تالش میباشدجامعه مردساالر  نژادی درتفوص برعلیه  مبارزه 

 .چشم می خوردبه وضاحت در شعر او به برابری زن و مرد  

 شبت دراز است

 زخمها عمیق اند

 ا تاریکچاله ه

 دیوارها مرتفع

 ساحلی دور زیر آسمان آبی مرده

 موهایم مرا دور از دسترس تو بر زمین می کشند

 دستهایت به هم بسته شدند

 دهانت به هم دوخته شد 
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 حتی نمی توانستی نامم را صدا کنی

 تو ناتوان بدی و من هم 

 اما تو در طول تاریخ

 مدال شرمساری را بردی
 

تمثیل مینماید که با وجود اینکه آنجلو زنی را مایا  «وشبختی را می چرخاندمامان چرخ خ »در شعر

اموری بر او تحمیل شده است ؛ حقش را میخواهد . تاویر یک زن با اعتماد به نف  ، به پای ایستاد 

 میشود تا آنچه جامعه تبعیض گرا و مرد ساالر از او گرفته است ؛ دوباره بدست آورد .

 ص استبرای فاحشه شدن چا

 و برای کارکردن خشمگین

 در آرزوهایش به دنبال نشانه ای خوش یمن است

 و دست خالی

 به اتاص مامور دیوان عالی می رود

 تا سهمش را بگیرد

 «خوشبختی اب را نمی دهند پ  می گیرمش » 

 

تبدیل مقاب وارزش واالی زن را تمثیل مینماید . او به یک مربی و مدرس «  زن خارص العاده  »در شعر

 میشود تا مردان وزنان جامعه را آماده  برای پذیرش زن منحی  یک موجود بزرگ گردند . 

 

 زنان زیبا متحیرند که زیبایی اب در کجا نهفته است

 من جذاب نیستم

 و اندامم در خور مدل شدن نیست

 اما وقتی که به آنها این را می گویم

 گمان می برند که دورو می گویم

 در گستره دستانم است می گویم راز من

 درگامهای بلند قدمهایم

 در چین لبهایم

 من زنم 
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 خارص العاده

 زنی شگفت انگیز

 این من هستم
 

همنوا زنانه خود را و خاوصیات نیک وعالی  تبعیض نژادی وضوع م  «هنوز هم بر می خیزب»در شعر 

یا خیر ، ترس و باکی  فهمندمی این خاوصیات را دیگران  با غرور مبارزاتی همویدا مینماید. ازاینکه 

  ندارد .

 شاید در طور تاریخ

 با دروغهای تلخ و کنایه انگیزت

 مرا خوار کرده باشی

 و یار در لجنزار من را لگد کوب کرده باشی

 اما هنوز مثل بار بر خواهم خواست
 

ست و ناکامی مایا انجلو ضربات ودلهره عشق را نیز در پرده های دلش ح  نموده است و زهر پائیز شک

احساسات مقدس گونه زنانه و عشق را با لحن روان و جرأت کامل بیان عشق را چشیده است . او 

 میدارد . 

 بفری

 دستت را به من بده

  تا در آن سوی خشم شاعرانه

 پیشاپیش تو راه روب

  .یا از پشت سر تو بیایم

  دیگران نگاهدار یسخنان فریبنده را برا

  فتن عشق، نایب دیگران شودبگذار احساس پایان یا

 !تنها دستت را به من بده

در نتیجه آثار مایا انجلو تمثیلی ار حقایق زندگی خودش ، زن سیاه پوست زیر شالص تبعض نژادی 

و نابرابری مرد وزن میباشد . او همچنان که حقایق را به تاویر میکشد در عین حال درفش مبارزاتی را 
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ند نموده و درین راه به یکی از بزرگترین شخایت های جهان تبدیل با فهم ودرک ، علم ومنطق بل

گشته است . این شاعر و نویسنده بزرگ در تاریخ جهان و بطور خاص ادبیات انگلیسی نقش مثمر در 

نهضت آزادی خواهی امریکا و تبعیض نژادی و برابری مرد وزن ایفا نموده است. یادش گرامی و روحش 

شاعر ، نویسنده ، مبارز و فعال اجتماعی  کوله بار زندگی را با هزاران مایبت و بد شاد باد .مایا انجلو 

به عمر  5٤73می  51بختی دنبال نمود و سرانجاب  با آثار واشعاری فراموش ناشدنی  روز چهارشنبه 

 سالگی جهان فانی را ترک وبه جهان ابدی پیوست 16

  امیلی الیزابت دیکنسون

غاز این بخش و به دنبال آزاد در قف  باشد در سر آشاید تمثیل برازنده از شاعران نمونه کالب او را که 

 زندگیش مینگاریم . پیرامونن چند سطری آ

I’m nobody! Who are you? 

Are you nobody, too? 

Then there’s a pair of us — don’t tell! 

They’d banish us, you know. 

How dreary to be somebody! 

How public, like a frog 

To tell your name the livelong day 

To an admiring bog! 

 من هیچکسمب تو که هستی؟

 آیا تو نیز هیچکسی؟

 پ  اینگونه ما دو تاییمب فاش مکن

 زیرا تبعید مان میکنند

 مبادا رسوایمان کنندب

 چقدر ماللت آور است کسی بودن

 ه ایچقدر مبتذل بمانند غورباغ

 روز یک بند اسم خود را برای لجن زاری ستایشگر تکرار کردن  تماب

 ناب خود را در سراسر بهاران

 به منجالبی ستایشگر گفتن
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آمریکا و  ایالت ماساچوست در امهرست در شهر میالدی 715٤دسامبر  7٤به تاریخ ایملی دیکنسن     

و   نر خلوت گزیدر یک خانواده شناخته شده و معتبر دیده به جهان گشود. از عنفوان زندگی  بیشت

درس خواند و در بازگشت به  زادگاه  ی امهرستآکادم سال در 1مدت داد. ندگی در انزوا را ترجیح میز

خاطر پوشیدن لباس سفید و عدب خود مدت کوتاهی را نیز در یک مدرسه مذهبی گذراند. او به

استقبال از مهمان در بین ساکنین معروف گشت و توجه خوشبینانه و بدبینانه بر زندگیش اثر گزار 

ندی و من سروده است ولی شک وتردید های بر توانن زماآدیکنسن پارچه های ناب در ایملی  گردید.

قدرت شاعرانه اش  و بی توجهی صفحه ناخوش آیندی بر زندگیش باز نمود . آثاری که در زمان 

گشت حیاتش به چاپ رسید بنا به هوص ، درک و فهم چوکات های قبولشده آن زمان  دچار تغییر می

فرد بود عرهای دیکنسون در زمان خود منحار بهتا با معیارهای متعارف شعری وقت مطابق شود. ش

قافیه کج یا نیم  اشعارش از نگاه شکل دارای خطوط کوتاه، عدب وجود عنوان در شعر و از

مایه مرگ و جاودانگی بسیاری از شعرهای او درون برخوردار بود که در ان زمان غیرمتعارف بود. قافیه

یش از طریق نامه و مکاتبه بود. هاهایش نیز به چشم میخورد بیشتر دوستیرا بیان میدارد که در نامه

فرستاد، اما آنها هایی برای دوستانش به همراه چند قطعه شعر میگلایملی دیکنسون اکثر اوقات دسته

کسی این رز کوچک را »نخستین شعر او با ناب  دادند.به گل  ها بیشتر از اشعارش اهمیت می

« شخ  الغر در چمنزار»چنین شعر ه همن نشریآبدون اجازه دیکنسون به چاپ رسید. « شناسدنمی

« ور در طال و خاموش در بنفششعله»و « خواب»را با ناب « ایمن در خوابگاه آالباستر»، «مار»را با ناب 

، تعدادی از شعرهایش تغییریافته و در مجله دراب 7163منتشر کرد.در سال « غروب آفتاب»را با ناب 

یکی دیگر نیز در آوریل  آوری شود.جمع جنگدررای سربازان های دارویی ببیت به چاپ رسید تا کمک

 ایملی کرد تاجکسون  سعی711٤در مجله بروکلین دیلی یونیون به چاپ رسید.در سال  7163سال 

ای با ناب را با ناب مستعار در نسخه "ن فرض استتریموفقیت شیرین"دیکنسون را قانع کند تا شعر 

به چاپ برساند. هرچند که این شعر نیز با توجه به اقتضای زمان دچار تغییراتی  "ای شاعرانبالماسکه"

اولین مجموعه شعری او، در سال  شد. این شعر آخرین شعر چاپ شده در زمان حیات دیکنسون بود.

طالع چاپ را یافت  اما آن  مابل لومی  تاد و ث هیگنسونوورتوماس ونت و توسط آشنایانش، 719٤

ارش را بسیار ویرایش کردند. چقدر درد آور است که اشعار چنین شاعری تغییر داده شود و دو نیز آث

وص و اصول دیگران چاپ شود. هر چند ایملی دیکنسون در امریکا زندگی میکرد اما به شکلی مطابق ه

 نمود . در قفسی متفاوت زندگی را دنبال می

دو انگشت پنهان نمود. با وجود  شک و  نمیتوان با که خورشیدی بودوحقیقتی  یملی دیکنسنا

های ادبی دیکنسون، امروز ایملی در خاوص قابلیت 5٤و اوایل قرن  79تردیدها در اواخر قرن

 شود.ترین شاعران آمریکایی شناخته میدیکنسون به عنوان یکی از مهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%AC_%DB%8C%D8%A7_%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%AC_%DB%8C%D8%A7_%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%AC_%DB%8C%D8%A7_%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%87%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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وستانش در مرگ روبرو گشت. با مرگ عزیزان و د« تهدید عمیق»های جوانی با دیکنسون در سال

جهانی از درد ، رنج و غم فرو میرفت و بر روانش تاثیر عمیق بجای میگذاشت . هنگامی که سوفیا 

، امیلی دیکنسن جان باخت 7133در سال  تیفوسهوالند، دختر کاکا و دوست نزدیکش با اثر مریضی 

های روانی شدید شد. و این حادثه او را سخت جور میداد . ایملی دیکنسن دو سال  بعد از دچار آسیب

به دلیل اینکه من اجازه پیدا نکردب تا از او مراقبت، و یا »مرگ سوفیا هوالند  این مطلب را نوشت که: 

دچار مالیخولیا گشت که پدرومادرش او را او به حدی  «حتی در چهره او نگاه کنم من نیز سزاوار مرگم

 فرستادند. بوستونشهر برای تداوی به

با مرگ دوستان و عزیزان در رنج وغم دست و پنجه نرب میکرد بعد از مرگ دوستش لئونارد هامچری، 

سالگی رو  واالی ایملی دیکنسن  به مالیخولیا تبدیل شد و دو سال بعد  میزان افسردگی  53ر سن د

 خود را درین نوشته  نشان داد:

این  -خواب در گورستان کلیسا -برندبعضی از دوستانم مردند، و بعضی دیگر در خواب به سر می». . . 

سر استاد من در استراحت به -ت مطالعه من بودزمانی این موقع، ساع -انگیز تر استساعت از شب غم

ها را پاک کنم؛ و توانم آناند و من نمیهایم سرازیر شدهاند، و اشکهای کتاب تنها ماندهبرد و برگهمی

توانم در ادای درگذشت ها تنها چیزهایی هستند که من میتوانم، بلکه آندلیلش این نیست که نمی

 «هامچری، پرداخت کنم

اعتراف به  36اد که در نتیجه آن در امهرست اتفاص افت تجدید حیات مذهبی ، یک7133ال در س

ای نوشت و در یکنسون اتفاص افتاد. درهمان سال به یکی از دوستانش نامهساالن ددر میان هم ایمان

وقت چنین آرامش و شادمانی در زندگی خود تجربه نکرده بودب و در طی من هیچ»آن اظهار داشت: 

اما این تجربه مدت زیادی دواب نیاورد . او هیچگاه واضح  «اب.آن احساس کردب منجی خود را یافته

 ن آورده است هر چند در جلسات مدتی اشتراک میکرد .نساخت که ایما

اعر طراز اول بود اما بیشتر به عنوان باغبان شناخته میشد . چقدر رنج آور شیملی دیکنسن هر چند ا

یاد ؛بان که صفت وخاوصیت دیگرش بود غنش بناب بادو شاعر بو راست که شاعر بلند پایه بجای اشعا

 گردد.  

های خانگی بیشتر بردوش او مسئولیت جان سچرد. 7115در های مزمناریبه دلیل بیم مادرامیلی

 ،«خانه دیگر خانه نیست» افتادو درد و تنسف خود را چنین بیان نمود

 زمان سختی برای بازماندگان خانواده خاوصاً ایملی دیکنسون بود. مادرش جهان فانی را 711٤دهه 

تب تیفوئید یا  از -سوگلی امیلی -یلبرت وداع گفت و سال بعد فرزند سوب آستین و سو، گ

آمد را مشاهده کرد و در حال در تابستان همان سال، تاریکی بزرگی که به سویش می درگذشت. بهحا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
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های آن شب بیهوش ماند ایملی دیکنسون روزگاری را با آشچزی در آشچزخانه بی حال گردید و تا نیمه

 د.سالگی خاموش گردی33در سن  7116می 73مریضی گذشتاند .وسرانجاب چراو زندگی ایملی  در 

های گل الله حمل شده و در آرامگاه بنا به وصیت ایملی دیکنسون تابوتش را از میان زمین

 شان دفن نمودند.خانوادگی
 

 دلمیرا آگوستینی

 53در یکی دیگر از شاعران آزاد در قف  دلمیرا آگوستینی مشهور ترین شاعر کشور یوروگوی 

 خود از را «شعر دنیایزهره »ن وزیبائی که لقب دیده به جهان گشود . دلمیرا ستاره  حس 7116اکتبر 

ین پارچه های شعرش را در ده سالگی سروده  و در پهلوی اول  عاشقانه و شاعرانه زندگی با بود؛ ساخته

 شعر موسیقی و نقاشی جهان عاشقانه اش را رنگین و مزین میساختند.  

واج نمود اما این پیوندحتی یک سال ازد انریکه خوب   با 7975اگوست سال  73در دلمیرا آگوستینی 

تشین تا آخر عمرش  عاشق و دلباخته زندگی کرد  هنوز آرد و دلمیرا با طبعی عاشقانه  و هم دواب نک

توسط همسر سابقش به ضرب دو گلوله  بر   7973ژوئیه  76سال از عمرش نگذشته بود که در  51

را در « قربانی عشق و هوس»ی شاعر سرش مظلومانه کشته شد و مردب یوروگوی دلمیرا آگستین

 گورستان مرکزی مونته ویدئو به خاک سچردند.

شعر دلمیرا آگوستینی هر چند برای فارسی دری زبانان هنوز آنچنان مننوس و شناخته شده نیست اما 

امریکای التین سخت مدیون اشعار دلمیرا آگوستینی است. یکی از نویسندگان آمریکایی در باره 

 که است این مثل. است جنسی جاهبه حال زبان دلمیرا شعر»: مینگارد چنین آگوستینی شعردلمیرا

 با «هوس» که است این مثل اصالً. رسدمی بگوش هوس الهه زبان از بلکه دلمیرا، زبان از نه او، کلمات

 «خوش آهنگ درآمده است. کلمات این باورت خود جذاب و وحشی و دلچذیر قیافه

تنگ محیط  دلریای هوس دلمیرا آگوستینی پرواز های آزادانه بود که قف  دنیای عاشقانه و د

ریاد های اظهار احساسات عاشقانه و هوس های فزندگانی برایش ساخته بود . این آزادانه سرودن و

جنسی دیوار های قف  برایش گردیده بود تااینکه در عنفوان جوانی  شوهر سابقش با فیر  دو کارتوس 

پرپر زدن آزادانه احساس و هوس عاشقانه را درون قف  تنگ وتاریک برای همیش  برسر آگوستین 

 .شاعر آزاد در قف   زندانی گردانید . دو نمونه از اشعار ناب دلمیرا اگوستسنی 
 دهان تو

 اب بودب من، باالی سنگدر کار خدایی

 سرشار از غرور.

 از دوردست، بامدادان، چند گلبرگ روشن به من رسیدند
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 بوسه در شب. چند

 باالی سنگ،

 چنان دیوانه زنی سرسخت، به کارب چسبیده بودب.

 اه صدایت،گآن

 های انسانیی آسمانی با لرزهنزنگی مقدس یا ت

 های دهانتاش را انداخت از کنارهکمند طالیی

 سرگیجه شگفتآشیانه 

 دو گلبرگ سرخ بسته به مغاک

 کار، رنج شکوه، دردناک و ابلهانه

 بافت  من خود را در آن میکالبدی که رو

 و تو به سر گستاخ سنگ رسیدی

 من فروافتادب

 بی پایان

 در مغاک خونین

 از دلمیرا آگوستینی دیگریشعر

                                       زندگی می کنم، می میرب، می سوزب، غرص می شوب

 گرما و سرما را همزمان تاب می آورب

 و بسیار سخت می شود زندگی همزمان بسیار مالیم

 و اندوهم با شادی در هم می آمیزد

 می خندب و هم زمان می گریم

 و در لذتم اندوه فراوان بر دوش می کشم

 شادی اب رنگ می بازد با اینهمه بی تغییر می ماند

 همزمان خشک می شوب و سبز.

 اینگونه از ناپایداری عشق رنج می برب

 و وقتی درد را در نهایت می بینم

 آنکه بفهمم می رود. بی

 و وقتی از شادی هایم مطمئن می شوب
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 و بزرگترین لذت ها را تجربه می کنم

 دوباره درد سرتاسر وجودب را می گیرد

 

 شاعر اسرائیلی اگی میشول

آگی میشول مشهورترین شاعر چند دهه اخیر در اسرائیل میباشد . از جمله معروفترین شاعران زن در 

یاد نمود .  قف زاد در آفقط یک جمله از زبانش میتوان در زیر سقف شاعران  جهان اگی میشیل را با

    آگی مشیل که از زندگی مرفه اقتاادی و اعتبار و شهرت فوص العاده بر خوردار است چنین میگوید : 

 « من هیچ عالقه ای ندارب که یک شاعره ملی شوب » 

یلی در کشور رومانی دیده به جهان گشود  و به امید ئاگی میشول  شاعر نامدار و شناخته شده اسرا     

زندگی بهتر و آزادی بیشتر با خانواده به کشور اسرائیل هجرت کرد . اما در  مااحبه خود پیرامون 

به اسراییل آمدند به امید آنکه مرا به  793٤در دهه  ... »نین میگوید : چمهاجرت و آزادی در اسرائیل 

«  زمین است  یوزه اینجا خطرناکترین نقطه بر رونتقل کنند در حالیکه امرامن ترین مکان در زمین م

 «, آزادی بیشتری دارنده در دیگر کشور ها زندگی می کنندشعرایی ک»

ی . اشعارش با تائید و قدردانا زمانیکه در مکتب بود سروده استآگی میشول اولین اشعارش ر

میالدی به زیور چاپ  799٤میالدی و سچ  در دهه  791٤آثار او ابتدا در دهه  .عالقمندان قرار گرفت

 وبعداً بول مدتی در مکتمیشیل شناخته شد. اگی ئمد و به عنوان  برجسته ترین شاعر زن در اسراآدر 

عربی شعر بناب هلیکون -مدرسه عبری رئی ین ترتیب به مقاب ادر یونیورستی تدری  مینمود وبه 

ر روستای کفر مرده خای که در نزدیکی  غزه موقعیت دارد در  او اکثر وقت خود را د . رسیده است

مزارع  فرزندان و نوه هایش و با عبور و مرور آنطرف میگذراند  و بخش دیگر  وقت خود را  به تدری  

شنائی به زبان عربی و دید و بازدید از حقایقی که آدر شهر سچری میکند. با عبور و مرور به مرز غزه و 

ذرد درد ، غم و پریشانی مردب ، جنگهای دوامدار همه وهمه دست بدست هم داده در آن طرف میگ

آگی مشیل را شاعری ساخته است که نمیخواهد شاعر ملی خطاب شود . این خود شرایط خاصی 

ندین جایزه گرفته از جمله جایزه نخست وزیری برای شعرا را در سال چمیباشد که آگی مشیل که 

درجه   5٤73برنده جایزه یهودا آمیخای برای شعر عبری و در سال  5٤٤5همچنین در سال 7993

کتاب   73دکترای افتخاری از یونیورستی تل آویو ، جایزه معتبر بین المللی لریچیچیآ   همچنین چاپ 

. آگی میشول در یک گفتگو مطالبی راجع به زندگی و ه شاعران آزاد در قف  یاد آور شددر جمل

 است که بخشی از آن را  ثبت میکنیم .شعرش را بیان نموده 

 نیوز :یبخشی از متن گفتگو آگی میشول با الم
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 پیرامون شعر سرودن در محل مرزی غزه و خطر جنگها چنین میگوید.

میشول: شعر سرودن همانند شنا در جهت مخالف جریان آب است , در جهت مخالف جریان سرو صدا 

اسی و جنگها. این همانند آنست که همسو با یک جریان ها , آشوب ها و علی رغم تمامی وقایع سی

 زیرآبی حرکت کنید. شعر مانند دیدن هر آنچه است که دیگران میبینند منتها از یک زاویه متفاوت.

اجازه دهید بعنوان نمونه به بمب االغی اشاره کنم. من در این اواخر مطلبی در جراید خواندب که 

اند و او را به سمت سربازان اسراییلی حرکت داده اند. این استعاره ای کسانی بمبی به کمر االغی بسته 

است از اینکه ما در اسراییل با چه واقعیات منحار به فردی روبرو هستیم , بسیار زیرکانه تر از آنهایی 

و یا دیگر « بمب ها را نیندازید»است که اغلب شعرا میبینند. من می توانم یک شعر سیاسی بسرایم: 

ری از این دست , لکن تنها شعری که من در جریان آن جنگ سرودب , شعری بود به عنوان اشعا

که درباره همان االو بود. همانطور که شما با نگاه کردن به دور و بر اینجا « مجروهی وجود ندارد:»

 . میتوانید مشاهده کنید من به حیوانات عالقه خاصی دارب

  . جریانات چپ مورد انتقاد قرار نگرفته ایدالمنیتور: ایا شما تا به حال توسط 

یل بدون مشکل نیست. اگر شما تمامی توان خود را در سرودن اشعار ئمیشول: شاعر بودن در اسرا

سیاسی بکار نگیرید شما را به بی تفاوتی متهم می کنند. باید اینطور فکر کنید که این عجیب است که 

گان و گل ها شعر بگوییم. من دایم این اتهامات را می شنوب و ما در این مکان بنشینیم و راجع به پرند

آنرا در درون خود نیز احساس می کنم. شعرایی که در دیگر کشور ها زندگی می کنند , آزادی 

 بیشتری دارند. 

 ید نه یک شاعر ملی؟هست شخای  المنیتور: شما یکبار گفتید که شما شاعری

.  ان گذشته است. شاعر ملی یک مد بود متعلق به قرن پیشمیشول: مفهوب شاعر ملی متعلق به دور

البته هنوز هم در عار حاضر شعرایی را می بینیم که اینگونه هستند. از آن دسته می توان به نویسنده 

اسراییلی , آموس اوز و یا نویسندگان دیگر اشاره کرد که در زمینه های گوناگون از جمله ادبیات از 

د و البته در چشم دیگران هم اینگونه به نظر می رسند. تا جایی که به من خود چنین تاوری دارن

مربوط است من خود را صاحب نظر در امور سیاسی نمی دانم. اما اعتقاد دارب که شما بعنوان یک شاعر 

مسایل را به طوری ظریفتر و دقیقتر مشاهده می کنید. شما چیزها را قبل از اینکه اتفاص بیفتند 

یل, من ئکنید. بعنوان یک شهروند اسرا کنید و یا وقایع را بطور متفاوتی مشاهده میاحساس می 

در اعتراضات شرکت می کنم  طومار ها را امضا می کنم  و عقاید خود را کنم نظریات خود را ابراز می

این فقط  . اما شاعر درون من هیچ عالقه ای ندارد که بدنبال امیال سیاسی برود ؛ همواره ابراز می دارب

 کاریست که من خوشم نمی آید انجاب دهم.
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المنیتور: شما جزو برجسته ترین افراد در حوضه ادبیات و فرهنگ اسراییل هستید و در عین حال 

 تجربه مهاجرت برای شما نقش سازنده ای داشته است.

یانو مینواخت . پدرب در سینمای محلی پ میشول: من در یک روستای کوچک در ترنسیلوانیا بدنیا آمدب

تا فیلم های صامت آنزمان را همراهی کند. من تنها دختر بازماندگان هولوکاست بودب که در دهه 

به اسراییل آمدند به امید آنکه مرا به امن ترین مکان در زمین منتقل کنند در حالیکه امروزه  793٤

ری ید اگر بگویم زبان مادکن است عجیب بیاممن زمین است. بنظر م یاینجا خطرناکترین نقطه بر رو

زبان محلی من عبری است درحالیکه زبان او مجاری بوده است.  مثالً .من زبان محلی مادرب نبوده است

او نمی توانست چیزهایی را که من می نوشتم بخواند. راستی ناب شعری که به تازگی سروده اب زبان 

 مادریست.

زخمی یا  ،رون اعماص را جستجو کنید حتما توهینی نوشتن مداوب از قلم من سرچشمه می گیرد. اگر د

تمایلی را پیدا می کنید که حکایتی از چیزی برای شما دارد. فرزند یک مهاجر بودن که دائما زبانش از 

یکی به دیگری در حال تغییر است , آسان نبود. اگر واژه ای را در عبری در نظر بگیرید متوجه می 

آن همان مفهوب را در زبان مجاری ندارد. لکن فرزندی که باورت دو شوید که لزوما ترجمه و معنی 

توانایی  .زبانه بزرگ می شود و مجبور است پیوسته یک زبان را به زبانی دیگر برای خودش ترجمه کند 

های باالیی را در زبان شناسی پیدا می کند. وقتی که کتابی از من به یک زبان خارجی ترجمه می 

ید که اشعارب دارند از مرزها خارج می شوند و به نقطه ای دور دست می رسند. البته شود , بنظرب می آ

 نمی توانم بگویم برای یک خواننده عبری زبان این چقدر می تواند معنی داشته باشد.

 المنیتور: آیا میان یک شاعر زن با یک شاعر مرد تفاوتی وجود دارد؟ مثال یک مساله بخاوص؟

ارب مردان خود را بیشتر جدی می گیرند , و یک احساسی دارند که به آنها می میشول: من اعتقاد د

گوید آنها مهم هستند. زنان بیشتر در ارتباط با زندگی روزمره هستند و مقدار بیشتری تواضع دارند. 

ر همکاران مرد من همه مطالعه دارند و اشعار خود را در اتاقها و دفاتر کار زیبای خود می نویسند. من د

  آشچزخانه شعر می گویم.
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 برونته

  شاعر انگلستان

زندگی سه خواهر شاعر و نویسنده در انگلستان نمونه از بدبختی ، رنج وانده شاعران آزاد در قف  

بزرگ شده   دلهره ای پر از ترس ودر خانهسه خواهرشارلوت برونته ،امیلی برونته و آن برونته میباشد. 

دادن دختران بدبختش  و شکنجه زجر باپدرعابانی که کاری جزواهربرونته مرگ مادرسه خبعد از اند

 .دنبال نمودندنداشت زندگی پر رنج ومشقتی را 

 جهان فانی را وداع گفته اند . گیسال 5٤ دریک سال قبل از او  و امیلی برونتهسالگی  59آن برونته در

 شکالت زندگی او را سخت بیمار ساخت ورنج ، غم و مد  اما کرازدواج   7133سال برونته درشارلوت 

او را از پای درآورد و دنیای فانی را ترک کرد و با مرگ خود سل  مرض   یک سال بعد از ازدواجش

 سلسله تراژیدی خواهران برونته را تکمیل نمود.

 آثار خواهران برونته در دنیای ادبیات به شدت تنثیرگذار بوده است اما اسم آنها نه فقط به خاطر

اند ثبت های فراوانی که در زندگی شخای شان کشیدهتنثیرگذاری در دنیای ادبیات بلکه به خاطر رنج

سه خواهربرونته که زیر شالص قهر و خشم پدر و ده ها بدبختی دیگر تاریخ ادبیات جهان میباشد. 

در جهان غرب بشمار  کاروان کوتاه عمر را با هزار امید و آرزو بگور بردند نمونه از شاعران آزاد درقف 

 میرود. 

 او در زندگی میباشد . یبیانگر درد ورنجها« هجان آزاد»شعر امیلی برونته با عنوان  

 

 جان آزاده
 نگربزر و زیور این جهان را به خواری می

 گیربو عشق را به سخره می

 و شهرت ناب و آوازه

 ر چشم من جز خواب و خیالی پوچ نیستد

 بازدب رنگ میدی صبحکه با طلیعه

 ها به راز و نیازی بگشایدو گر این لب

 عایی بر لبم نیستجز این زمزمه دبه

 ل را از من باز ستانبار سنگین این د»

 « و به من رهایی بخش

 چنان که روزهای عمر منآه آری، هم
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 ارنددهای واپسین گاب برمیبه سوی لحظه آلودشتاب

 خواهمبه البه و زاری میچه من این است آن

 گیر قلمرو مرگ و زندد

 ه عطا کنمرا جانی آزاد

 و شهامتی که رنج را تاب آورب
  

 

 « شاعران آزاد در قفس »   علل و دالیل
 

بنویسم . را بنویسم سر دو راهی قرار گرفتم «  شاعران آزاد در قف » و دالیل وقتی میخواستم علل 

بخش نیست . برای خود پیرامون نوشتن آن مثبت ومنفی دلیل می آوردب . ویا ضرورتی به نوشتن این 

آیا در نوشتن آن نفعی موجود است؟ ویا نق  و ضرر آن بیشتر است ؟ آیا همین ها علل میباشند و یا 

ت گفتن آنرا ندارب؟ این سواالت نیز ههن مرا به خود ماروف أده ها علل دیگر که من نمیدانم ویا جر

تامیم « جگر شیر نداری سفر عشق مکن »مارعی از صائب تبریزی بیادب آمد انجاب میساخت . سر

به امید اینکه علل و یا مرض را تشخی  نموده به فکر تداوی آن . یا تخت یا تابوت مینویسم  گرفتم .

 حمایت ومحبت که  با انتهای صداقت ،. شویم  و یا این نوشته همه را متوجه سازد و یا راه گشا گردد 

 مرض را تشخی  نموده وبه تداوی آن هر کداب نقشی ایفا نمایند.

تمثیلی از نا برابری ها ، بی عدالتی ها ، کم لطفی ها و بی تفاوتی های « شاعران آزاد در قف » 

حقیقتی انکار ناشدنی از ضعف و در بخشی مرگ « شاعران آزاد در قف »انسان بر انسان دیگر است . 

تراژیدی انسانی واشکی از چشم حقیقت بین بر باطل نگران « ن آزاد در قف شاعرا»انسانیت است . 

است . در البالی این اثر از قطع نمودن شاهرگ رابعه بلخی به جرب عاشق بودن ، نامه های پر درد 

ورنج وصحنه های  تلخ وتاریک زندگی مخفی بدخشی و محجوبه هروی  و لت وکوب وجان دادن نادیا 

وفریاد های ده ها شاعر آزاد در قف  نوشته شده است . با مطالعه آن شاید قطرات انجمن وناله ها 

ویا قهر وخشم حق طلبانی به . اشک از گوشه چشمانی جاری شود ویا انگشت تعجب بر لب بگیرند 

فریاد تبدیل گردد. عده همدردی وبخشی هم بر نویسنده دندان قهر وخشم تیز نمایند . هر کداب با 

اثر عک  العمل به گونه های متفاوت وگاهی همنوا نشان میدهند. با همین باورها تعدادی  مطالعه این

 را از البالی صفحات انترنیت ، تلویزیون ،« شاعران آزاد در قف  »از عالقمندان که بخش های از

 اشند.کتب و یا سخنرانی های نویسنده  دیده ، خوانده ویا شنیده اند در تالش ریشه یابی میب نشرات ،

میخواهند بدانند چه دالیلی باع  شده است که شاعرانی آزاد در قف  باشند . هرچند هر کداب جواب 

سواالت خود را به شکلی از اشکال ونحوی از انحا دارند ودالیلی سنجیده ویا عجوالنه ارائه میدارند . اما 
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باز هم شاید کامل و  به عمق موضوع وریشه یابی چنین بح  مهم هر چند جدی سعی و کوشش گردد

م وستم ، شخایت های ظالی از نقادان شاید از گریبان دین، مال، بیسوادیدهمه جانبه نباشد . تعدا

سیستم های اداری، نقای  فرهنگی  ،فساداخالقی اجتماعی ،تعاب ، سیاست،گر، بیکاری، مرد ساالری

 را به شکلی از اشکال قناعت بدهند ، رژیم های ظالم و ده ها دلیل دیگر گرفته و خود، شرایط اقتاادی

. که در یک نگاه میشود بر همه مهر صحه زد واز سوی دیگر باز هم و یا هنوز در خم یک کوچه باشند .

رضای خاطر را اقناع نکند. ای بسا شاعران آزاد در قف  در شرایط زندگی کردند که مشکل اقتاادی ، 

ویا شاعرانی در  .ایشان را اسیر وزنجیر نکرده استکار وفهم ودرک دین وفرهنک در آن محیط دست وپ

محیط بی کاری فقر و ده ها ناگواری زندگی نمودند ولی شاعران آزاد در قف  نبودند. همه و همه  

ته برساند ریشه یابی را عمیق تر و شاید دشوار تر و نتیجهء همه جستجو ها وتحقیقات را به همان نک

هر چند . چه تنثیراتی را بجای خواهد گذاشتم این بخش کتاب .  نمیدانکه کارشروع گردیده است

، عالمانه و آموزنده باشد نه نقدی که که امید است نقد منطقی. وازه بخش انتقادی را باز مینمایددر

ی بیرون از پرده ادب ، نمیتوان نقد گفت بلکه به اصطال  عواب الناس انتقاد های شدید وجدی  که گاه

 .یباشدانسانیت و اخالص م
 

 

 برازندگی مردان در مقام های مختلف

زن تشریح گردد . الزب میدانم به بعضی مطالب و ارزش مقاب  ،پیش از اینکه دیدگاه دین پیرامون حق 

 اشاره گردد .   ؛ مهم که میتواند مستقیم وغیر مستقیم در ایجاد این شرایط نقش داشته باشد

حقایق میکشاند که شاید هیچ نقشی نداشته باشد و یا درین راستا انگیزه های ما را بسوی بعضی 

حقیقتا میتوان  . . اینروز ها اصطال  مردساالر بنا به دالیل متعدد تکرار میگردد بخشی از علل باشد

بازهم در طول تاریخ . انگشت اقالً تعجب بر دهان گرفت که واقعاً میتوان این ادعا حل مشکل باشد 

و نظامی ، اداری ، فرهنگی  ادبی د دینی ، سیاسی ،اجتماعی ، اقتاادی ،نقش مرد را در مقامهای بلن

حضرت آدب ، حضرت نو  ، حضرت ادری  ، حضرت مجید ناب پیغمبران مرد  قرآنشاهد هستیم . در 

، حضرت اسماعیل ، حضرت اسحاص، حضرت یوسف ، حضرت  ، حضرت هود ، حضرت ابراهیم صالح

،  ، حضرت یحیی ، حضرت زکریا حضرت هارون ،حضرت شعیب، حضرت یعقوب ، حضرت موسی،  لوط

،  ، حضرت ایوب ، حضرت هولکفل ، حضرت الیاس ، حضرت سلیمان ، حضرت داود حضرت عیسی

در مذاهب اسالب . اجمعین ثبت گردیده است والسالم تعلیه الصلوارت یون  و حضرت محمد حض

و  عثمان غنی و علی صفدر رضی اهلل اجمعین حضرات ابوبکر صدیق ، عمر فاروص ، چهارخلیفه راشیدین

همه مرد میباشند. در ادیان جهان  برای انتخاب از حضرت علی کرب اهلل وجهه تا آخرین دوازده اماب 
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رهبرمشهور ومهم مذهبی جهان )کاردنال( مرد  75٤رهبر کاتولیک های جهان )پاپ ، پدر( توسط 

گرو راب وشاب ، دوازده گروه دین سیک ها از بابا نانک تا انتخاب میشود . خدایان هندو ها از کرشنا تا 

ادیان بودائی ، زردشتی ، بهائی همه وهمه را مردها بدوش دارند . در  یهمه مرد هستند. رهبر گوبیند

بخش پادشاهان ،سیاستمداران ، قهرمانان ملی وسچورتی چهره های مشهور مردان جلوه افزائی مینماید. 

جهانگیر چنگیز خان ، امیرعلی شیر نوائی ،  ، کوروش کبیر ،  ن محمود غزنویالگزندر بزرگ ، سلطا

ول  و صد ها شخایت دیکر . در بخش کهر کاوه آهنگر ، رستم ، سهراب ، گاندی ،اکبر، تیمور لنگ ، 

بزرگترین علما ، شاعران و هنرمندان باز هم صفحات تاریخ مملو از ناب مردان میباشد . سقراط ، 

، سعدی و تعداد  حافظ ، گالیله پکاسو ، موالنا بلخی ، شکسچیر ، بهزاد ، ابوریحان البیرونی ، افالطون ،

ت زیاد ادر کشور های پیشرفته جهان بطور مثال امریکا که شاهد تحوالت وتغیربی شمار دیگر . 

اریخ میباشد و نسبی  با همه کم وکاستی ها  قدمهای مثبت در زندگی زن برداشته شده است ؛ به ت

رئی  جمهور جدید امریکا دانولد ترمپ حلف وفاداری یاد کرد و منحی  چهل و  5٤71جنوری  5٤

پنجمین رئی  جمهور امریکا وظیفه را اشغال نمود . در همین کشور که پیشرفته یاد میگردد چهل و 

رئی   پنج رئی  جمهور از جورج واشنگتن تا دانولد ترمپ همه مرد ها میباشند و هنوز این کشور

 جمهور زن ندارد .

ناب این همه مرد در عرصه های مهم بدون شک توجه خاص را متوجه یک جن  جامعه نموده وبر  

پایه های ارزش و مقاب آنها انرژی و قوت میبخشد و جن  مقابل زن  در شرایط ناگواری که در خور 

 باقی میماند .؛ مقامش نیست 

 
 

 زن در عرف و فرهنگ تفاوت مرد و

 

خوشبختانه که و فرهنگ در جوامع مختلف نقش مهم وسازنده در زندگی مردب بازی میکند.  عرف

جوامع مختلف زیبائی ها و پدیده های نیک وخوب فرهنگی دارند . اما در پهلوی آن اعمال وپدیده های 

نامناسب مثل خارهای در پهلوی کل ها جای گرفته است . آنچه مربوط به شاعران آزاد در قف  

در بسیاری رسم ورواجها ، عرف و عادات  اشد ؛ تفاوت های قبول شده فرهنگی  مرد وزن است .میب

جن  زن بر قدرت  هوموضوعات فرهنگی اجتماعی نقش جن  مرد پر رنگ و یکنوع بی توجهی ب

 می افزاید.  «شاعران آزاد در قف »وجود 

می در طرز دید و موقف زن بطور نقش مه، رسم و رواجها و موضوعات فرهنگی زیر عنوان عرف      

، در وطن عزیز ما افغانستان یک سلسله توجه های خاص به جن  مرد  . عه بازی میکندمکل در جا
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مشت  از رسم ورواجها و عرف عادات فرهنگی دیدگاه را برهم میزند . با چند مثال ساده نمیزان ویا تواز

 معطوف میگردد.«  آدمیت« »انسانیت»نقش ادیان ودروازه بح   به بخش دیگر  رنمونه خروا

وطن ما افغانستان توجه خاص به تولد فرزند میگردد و طرز دید مردب  اکثر جهان خاوصاً در     

 در بسیاری مواقع  تولد دختر با اکره ، تولد پسر با گرمی استقبال  و برتولد پسر و دختر یکسان نیست .

گاهی در مناطقی ، وری بچه ها با محافل بزرگ شادی سردی و بی میلی همراه میباشد. مراسم ختنه س

خواستگاری دختر از طرف مرد و عروسی بناب مرد موضوع  . تاسه ویا هفت روز جشن گرفته میشود

. تویانه یا پیشکش مشکل دیگریست که پسر باید به  فرهنگی دیگرست که تفاوت ها را آشکارا مینماید

چند از نگاه اقتاادی ضربه بزرگ برپسر است اما در کل یک نوع هر  .غی را بچردازد لبمخانواده دختر 

معامله وغیرمستقیم خرید وفروش است که ارزش حقیقی دختر را به زمین میزند . برعالوه مثال های 

فوص ده ها مطلب دیگر در اجتماع ما تفوص وبرتری مرد را نسبت به زن ثابت میسازد . با یک مثال دیگر 

الت و نابرابری ها میگذاریم . زنها بعد از عروسی گاهی ناب خانواده گی خود را از نکته عطف براین مشک

 . دست داده و مرد گاهی بدون دلیل شرعی آزادانه زن دیگر میگیرد و هرگاه شوهر زن فوت نماید

ا  میکنند و ادعا چنین است که بیوه خود را به کگاهی زن بیوه را مثل متاعی برای برادر شوهرش ن

نمیدهیم . در شرایطی چنین تنگ ودشوار زن حق ابراز عقیده را ندارد چه رسد به اینکه رضائیت کسی 

 ویا عدب موافقت خود را ابراز دارد.

این ها و ده ها خالی دیگر تفاوت ها را بین جن  مرد وزن در فرهنگ ما به کرسی نشانده است و 

یمات را منحی  یک حقیقت پذیرفته اند . در این نا مالبه شکلی از اشکال  بخشی از مردبفکر وباور 

به این طرز تفکرات و عار حاضر حرکت ها ونهضت های مدنی ، اجتماعی و فرهنگی آغاز گردیده تا 

عنعنات ، تغیرات مناسب تری جستجو و توازن وعدالت را بین جن  مرد وزن از رؤیا به حقیقت مبدل 

اما برای نجات شاعران آزاد در قف  سعی و تالش در ؛  هرچند هنوز در خم یک کوچه میباشد  سازند.

. برای رسیدن به چنین شرایط نیک و پسندیده یک بهبود این امور مفید ومثبت ثابت خواهد شد

 سلسله فعالیتهای عملی مثمر و مفید خواهد بود ؛ که مختاراً به آن اشاره میشود .

گی باهمی از جنبه های مختلف تدری  در مکاتب و مدرسه ها مضامین اجتماعی و آداب زند -اول

گردد تا اطفال و نوجوانان از همان مراحل اول آموزش ، روش احتراب به یکدیگر و مراعات حقوص و 

ارزش زندگی باهمی برمعیارهای عدالت وحقیقت آموخته وسیله تماب نیکوئی ها را در زندگی شخای و 

 اجتماعی عملی نمایند .

ما براساس متون معظم دینی با آیات قرآن شریف و روش عالی حضرت مساجد و مراکز دینی  –دوب 

محمد  صلی اهلل علیه وسلم که مقاب مرد وزن را رفیع ، عالی و عادالنه تشریح نموده است برای 

نوآموزان تعلیم وتدری  نمایند . تا اطفال ونوجوانان با آموزه های نیک دینی احتراب و ارزش جن  
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ی دانسته در روند زندگی بی تفاوتی و بی احترامی نسبت به یکدیگر را به مخالف را به شکل احسن

 احتراب ، عزت و زیست نیکوی باهمی تبدیل نمایند.

شبکه های اجتماعی خاوصاً رسانه های گروهی از نوشتاری، تاویری، صوتی، الکترنیکی  –سوب 

واند برای بهتر شدن زندگی فی  بوک نقش مهم واساسی درین راستا دارند . رسانه های عمومی میت

فردی و اجتماعی برنامه های مفید ومثمر چون چراو درخشان داشته باشند تا با روشنی آن مردب راه را 

، بیعدالتی ها ونا برابری های ت سوص داده شوند و همه نامالیماتاز چاه تمیز داده به مقاب رفیع انسانی

حه شخای رسانه های گروهی . در ساپاک گردد حقیقت از ههن رسانه ها آلوده با افکار دور از

پروائی به محیط تا بی جمالت توهین آمیر از ترور شخایت ، مردب ما بجای استعمال کلمات واجتماعی

، تغیر مثبت در استعمال این پدیده های نیکو را روش زندگی بسازند تا همه به خانوده گی دیگران

بت وسازنده آموخته وقدب مثبت ونیکو در شاهراه زندگی شکلی از اشکال از گفته ها و نوشته های مث

 پسندیده و انسانی داشته باشیم .  

. مهاجرت های نا سوزددهه در آتش جنگ و ویرانی می وطن ما افعانستان عزیز از چهار –چهارب 

، خود وبیگانه زندگی عمومی را در ساحه همراه با فساد و تجاوز خواسته و خونریزی های کشنده

. هرکداب به شکلی از اشکال با درد های و تشویشات روانی مبتال نموده استنشناسی با اضطراب روا

، کنفران  ها فع این نقیاه بزرگ به سیمینار هاروانی کم وبیش از اوضاع نا سالم رنج میبریم . برای ر

امعه های روانشناسی و ج و صنوف درسی روانشناسی ضرورت است تا متخااین و دانشمندان رشته

 مها نهاده ، آرامش را بر زندگی روانی ما رهنمون گردانند . شناسی مرهمی برین زخ

پرورانیم ، برابری و زندگی خوب ونیک با همی را در دلها میدر نتیجه این بخش، همه آرزوی عدالت

. شاید این میتود ها و روشهای علمی در رسیدن به آن مدینه فاضله زندگی خوب وپسندیده ممد و 

 رهنما گردد. 
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 دیدگاه ادیان پیرامون مقام وارزش زن

 شاعران آزاد در قفس
 

نماید تا از دیدگاه ایجاب می« شاعران آزاد در قف »فهم بهتر و شرایط ناگوار زندگی  برای درک و

اثر را از  این بح  ساحه نگارش اینارزیابی گردد. هرچند وسعت  های مختلف زندگی زن  بطور کل

. بازهم ناگزیر خالصه و شمهء از آن را بیان داریم تا به کنه زندگی و شرایط سازده آن خارج میدایر

 ناگوار شاعران آزاد در قف  و علل آن پی برده شود.

قاطع  و اما انگشت بر یک دلیل .کل نقش بازی مینماید درحقیقت علل متفاوت در زندگی زن بطور     

را ناگوار  موضوعات وعلل دست بدست هم داده و شرایط زیرا بسا . حل نمیسازد مشکل را، تندانس

از گریبان دین  تنها زن  خاوصاً زنان ترسیم نموده است . اکثرآً بطور کل برای همه بشریت مرد و

جواب گوی باشد . آیا توضیح و تفسیر د به تنهائی میگیرند و مقار میشمارند که در حقیقت نمیتوان

و عملی نمودن آن به اشکالی که با هم متفاوت  های با طرز دید خاصمتون دینی توسط شخایت 

بدون شک میتوان بر آن مک  نمود ولی برای دانستن  ؟است در شرایط ناگوار زندگی زن نقش دارد

این مشکل بزرگ در زندگی بشریت و جستجوی راه حل آن تحقیق و تنمل بیشتر ضرورت است تا با 

 گردد.تشخی  مرض به تداوی آن تالش 

در بخش اول این بح  مختاراً دیدگاه بعضی ادیان درباره زن بطورکل که تنثیر مستقیم بر شاعران     

میگردد . شاید عده متعجب شوند که چرا ادیان دیگردر میان می آیند در بیان آزاد در قف  دارد ؛ 

اما فکرنکنید شاعران . حالیکه اکثر مردب افغانستان مسلمان میباشند . شاید هم ادعای معقول باشد 

بلکه در اکثر کشور های پیشرفته و پسمانده جهان  .  و تنها در سر زمین ماست آزاد درقف  تنها

قفسی ؛ شاعران آزاد در قف  ناله وفریاد میکشند . قفسی که آنها در آن دست وپنجه نرب میکنند 

 .متفاوت میباشد و دین مستقیم وغیر مستقیم در آن نقش دارد 

وقتی صحبت از زندگی زن در میان است نمیشود ساحه را در یک بخش جغرافیائی و یا یک دین     

خالصه کرد. بلکه الزب مینماید تا نظر ادیان دیگر پیرامون  زن ابراز گردد. یکی از دانشمندان بزرگ 

 مینگارد . ویل دورانت درتاریخ تمدنجهان 

اندک میفروختند و از نف   ید میگماشتند، آنها را به بهاپلی یزن را به کار ها یدر میان قبایل ابتدای»

 «زن احتراز میکردند.در روسیه تازیانه را به داماد میدادند تا زن خود را بزند. یکشیدن پهلو

آوردند  یگرد م یدر بابل هر سال دختران را در محل خاص »مینویسد :  غرب جهانهردوت مؤرخ 

 «ولیالب میکردند.
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را کشت، باید دختر خود را به پدر مقتول  یدختر دیگر شخایاست اگر  ثبت یورایدر قانون حم     

سخر صحبت میکرد او را به باد تمافالطون از تعلیم و تعلم زن  یدر یونان وقت.  بدهد تا کشته شود

در یونان زن از  چنانهم . که افالطون شکر میکرد که مرد آفریده شده است به حدی ، تا میگرفتند

شوهران زنان خود را در اختیار  ،  اصال  نسل ی. در اسچارت برا مستحق میراث نمیگردیدهر مال شو

زن را  »داشتند ضرب المثلی ها  یروم .قبول بود دو مورمجاز  یگر یمردان دیگر قرار میدادند و روسچ

یا به زن را  از شمار اش و بود یدر عهد ساسانیان  زن فاقد شخایت حقوق« نمیتوان انسان نامید

برایش قایل حق ملکیت وکسب دانش محروب  را اززن  ، قانون مانو در هندوستان آوردند. یحساب م

با مرگ شوهر، زنده با جسد شوهر سر انجاب زن شوهر را میخورد و  یزن باید پ  مانده غذانبود. 

ین در زمان در چ . از خرد بدورند وزنان شرور، حسود، بخیل  ، .در تعلیمات بودا سوختانده میشد

زن بیوه مجبور بود بعنوان . ، زنان را به سفره غذا با خود یکجا اجازه نمیدادند  ، مردان کنفوسیوس

از خانه زیست داشتند.در جاپان خیانت به  معلومیزنان در قسمت  . به شوهر، خود را بکشد یوفادار

در دوران جاهلیت  .ددهطالص  میتوانست  زن را ی عادی مردبود و با کلمه او بی ارزش اهمیت  یزن ب

اعراب نوزادان را به جرب دختر بودن زنده به گور میکردند و یک کنیز در مقابل یک حیوان شتر بفروش 

 میرسید.

ادیان آسمانی یهودیت ، عیسویت و اسالب نیر طرز دید و روش های خاص خود را پیرامون مقاب      

آغاز و به تعقیب آن از متون اسالب معلوماتی ارائه بح  را ازیهودیت و عیسویت  وارزش زن دارند.

میگردد. یکی از دوستان استاد رضا عطائی از سالها پیرامون کتاب مقدس انجیل و مقایسه ادیان 

آسمانی تحقیق ، تدری  و برنامه تلویزیونی دارند.پیرامون دیدگاه کتابهای مقدس عیسویان ویهودان 

 شته استاد رضا عطائی درج میگردد.که امروز در دست است ؛ بخشی از نو

بنا به فرمایش دوست وبرادر بسیار عزیز جناب داکتر محمد شعیب مجددی  چندی راجع به مقاب زن »

از نظر یهودیت و مسیحیت را درین مقاله به نگارش در آورده که تماب این نوشته ها بر اساس کتابهای 

باشد . شاید که بتواند مورد استفاده تماب تورات شامل عهد عتیق و اناجیل شامل عهد جدید می

 مسلمانان ، یهودیان ومسیحیان حتی کسانی که اعتقاد به دین را ندارند قرار گیرد . 

 زن از نظر تورات )عهد عتیق ( 

یست که آدب تنها بماند باید برای او جن  مناسبی به ن شایسته گفت خداوند – 71/5کتاب پیدایش 

 وجود آورب .

 چه آدب ببیند تا آورد آدب نزد بود سرشته خاک از که را پرندگان و حیوانات همه خداوند اهآنگ – 79/5

 .شوند گذاری ناب پرندگان و حیوانات تماب ترتیب بدین. گذاشت خواهد آنها بر نامهای

 یافت نشدبیار مناسبی پ  آدب تماب حیوانات وپرندگان را ناب گذاری کرد اما برای او  - 5/5٤
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 . خورد نیز او و داد هم شوهرش به و خورد و چید درخت میوه از زن پ  – 6/5

 ، زائید خواهی فرزندان درد با و میکنم زیاد را تو زایمان درد » فرمود زن به خداوند آنگاه – 76/5

 تو تسلط خواهد داشت . بر او و بود خواهی شوهرش مشتاص

 . شود کشته باید کند جادوگری که زنی – 71/55کتاب خروج 

 . بود خواهد نج  شرعاً روز هشت مدت تا زن آن ، زائید پسری زنی هرگاه – 7/75کتاب الویان 

 .بود خواهد شرعانج  دوهفته تا زن آن بزاید دختری زنی هرگاه – 3/75

فاحشه شود به تقدس پدرش لطمه میزند و باید « کشیش»  کاهنی دختر اگر – 9/57کتاب الویان 

 شود. زنده ، زنده   سوزانده

 در مورد میراث

 خواهد دخترانش به او مِلک آنگاه باشد نداشته پسری اگر بمیرد مردی هرگاه – 1/51کتاب اعداد 

 . رسید

 «دستور حضرت موسی به یوشع از طرف خداوند در جنگ»

 چرا زن ها را زنده گذارده اید؟ -73/57کتاب اعداد 

 تماب زن های شوهر دار را بکشید. -71/57

 ط دختران باکره را برای خود زنده نگهدارید .فق -71/57

سهم خداوند به .»دختر به خداوند داده شد  55هزار دختر باکره به غنیمت رسیده 76٤٤٤از  -56/3٤

 « کاهن داده میشود

اگر دو مرد با هم نزاع کنند و همسر یکی از آنها برای کمک به شوهرش مداخله  -77/53کتاب تثنیه 

 ر را بگیرد.کند و عورت مرد دیگ

 دست آن زن را باید بدون ترحم قطع کرد. -75/53

 » و کند یاری را ها اسرائیل اگر که بود کرده نذر خداوند نزد نقیا  – 5٤/77و57کتاب داوران 

 انی در راه خدا بسوزانیدبقرب عنوان به را دخترش دهد شکست را «عمونیها

ن وسیاد کنیز برای خود گرفت این زنها به حضرت سلیمان هفتاد ز -77/ 5و3کتاب اول پادشاهان 

 تدریج حضرت سلیمان را از خدا دور کردند بطوری که در پیری به پرستش بت ها روی آورد .

در میان هزار مرد میتوان یک مرد خوب یافت اما در میان زنان یک زن خوب هم  -51/1کتاب جامعه 

 یافت نمی شود ب

د هستیم . می بینیم که زن تنها یک وسیله است که حضرت آن چنان که در تورات و عهد عتیق شاه

آدب او را در بین حیوانات جستجو می کرده و گناه بیرون راندن آدب از بهشت به عهده زن میباشد . 

میبوده .   مدت دو هفته نج« بجای پسر»خداوند او را به درد زایمان گرفتار کرده و اگر دختر میزائید 
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نمیرسید اگر مردی دارای پسر بود . نقیا  از سرداران اسرانیلی بخاطر پیروزی  هیچ گونه ارثی به دختر

حضرت عیسی به گفته « متی»در جنگ دختر خود را در راه خدا قربانی میکند. و عجب انکه در انجیل 

 کتاب عمل نقیا  را تنئید می کند.
 

 حال میچردازیم به اناجیل و عهد جدید

ک افتاد و التماس کرده گفت: مد و پیش پای عیسی به خاآجلو آنگاه زن  - 53/73انجیل متی 

 خواهش میکنم به من کمک کنید .آقا

 . بیندازب ها سگ جلو و بگیرب فرزندان دست از را نان که نیست درست:  فرمود عیسی – 55/73

 گفتند و دادند پیغاب او به بود نشسته ای عده میان در عیسی حالیکه در – 55/5انجیل مرق  : 

 خدا خواست ک  هرب  کیست من مادر »:  فرمود ایشان به پاسخ در باشد می منتظر بیرون مادرت

  «ب است مادرمن آورد انجاب به را

 درمورد ازدواج

 بهتر است که مرد با زن تماس نداشته باشد. -7/1کتاب اول قرنتیان  

 حجاب

 به شوهرش بی احترامی کرده .  اگر زن در کلیسا یا جلسه ای سرش برهنه باشد و دعا کند -3/77

اگر آن زن نمی خواهد سر خود را بچوشاند باید موی سرش را بتراشد و اگر از این عمل خجالت  -6/77

 میکشد پ  باید سر خود را بچوشاند.

 نیامد بلکه اولین زن از مرد بوجود آمد . بوجود زن از مرد نخستین – 1/77

 .شد آفریده آدب برای حوا بلکه نشد آفریده حوا برای بود آدب که مرد نخستین ضمن در – 9/77

پ  زن باید سر خود را بچوشاند تا نشان دهد که مطیع شوهرش میباشد . این واقعتی است  -77/7٤

 که حتی فرشتگان به آن توجه دارند و به سبب آن شادند. 

 سخنرانی و موعظه کردن زنان

نباید سخن بگویند بلکه باید گوش کنند و اطاعت  زنان در جلسات باید ساکت باشند آن ها -53/73

 فرمایند همانطور که کتاب تورات فرموده 

اگر سوالی نیز دارند در خانه از شوهرانشان بچرسند چون صحیح نیست که زنان در جلسات  -53/73

 کلیسا گفتگو و اظهار نظر کنند گفتگوی زنان در مجال  شرب آور است .

 نان از شوهران خود اطاعت کنید زیرا این خواست خداوند است . ای ز -71/5کتاب کولسیان 

 باید مسیحی زنان  باشند وقار با خود آرایش و پوشاک طرز در زنان – 7٤/5و77کتاب اول تیموتائوس 

مورد توجه قرار گیرند نه برای آرایش مو و زیور آالت و لباس های  خود خوب اخالص و کاری نیکو برای

 پر زرص و برص .
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 اجازه نمی دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند وبر آنان مسلط شوند. -75/5

 علت این امر آن است که خدا نخست آدب را آفرید و بعد حوا را . -75/5

 کرد . گناهاین آدب نبود که فریب شیطان را خورد بلکه حوا فریب خورد و  -73/5

       ولی اگر زن ها فرزندی به دنیا بیاورد ازاین جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت -73/5

 و زندگی آرامی داشته باشند خداوند رو  ایشان را نجات خواهد داد.« پسر» 

تورات و عهد » هم مقاب و منزلت زن بهتر از « اناجیل و عهد جدید»بلی مالحظه می فرمائید که در 

 نمی باشد .« عتیق 

ادرش حضرت مریم را مورد بی احترامی قرار می حضرت عیسی زن گرسنه را سگ خطاب میکند م

دهد . ازدواج را انکار کرده  زن می بایست حجاب داشته باشد یا سرش را بتراشد زن اجازه سخن 

گفتن در محافل را ندارد .زن گناه کار واقعی بوده چون آدب را از بهشت رانده و سر انجاب زن نمی 

 تواند به مرد چیزی یاد دهد . 

سلمانان و اهل کتاب تمنا دارب که بدون تعاب این نوشته های کتاب تورات واناجیل را از تماب م

 بخوانند و آن ها را با قرآن کریم مقایسه فرمایند.

بگذارید که برهمه روشن گردد که در کداب کتاب مقاب و منزلت زن باورت صحیح و منافانه هکر 

  76/75/3رد استفاده قرار گیرد .رضا عطایی شده ب امیدوارب که مطالب فوص برای همه عزیزان مو

USA» 

با تشکر از استاد رضا عطائی که با حوصله افزائی مطالب آموزنده پیرامون مقاب وارزش زن از دیدگاه 

عیسویت ویهودیت و کتابهای مقدس درج این نامه نمودند. مطالب باال برداشت های از کتابهای دست 

. به قرار گفته احمد دیداد که از محقیقین برزگ اسالب با مقایسه  داشته وترجمه های امروزی میباشد

پیروی ، فعالً در جهان بیش از هفتاد نوع کتاب مقدس تحریف شده عیسویان ؛ ادیان آسمانی است 

میگردد وتفاوتهای فاحش بین این کتابها موجود میباشد . حقیقت و مطابق احکاب آن عبادت تدری  

یف شده وتراجم زبانهای گوناگون کتاب های مقدس تورات وانجیل چنین امر اینست که آثار تحر

برداشتهای پیرامون مقاب زن به ارمغان گذاشته است . آنچه قابل مک  و تدبیر میباشد همانا  نسخ 

اصلی کتابهای تورات وانجیل  کالب خداوند )ج( گمان نمیرود چنین تند وزننده پیرامون مقاب وارزش 

 ده باشد. باز هم به گفته علما )واهلل اعلم(زن هدایت داده ش

هرچند مختار قوانین و احکاب ادیان مختلف پیرامون مقاب وارزش زن  درج گردید اما باید اعتراف    

نمود که بسیاری ازین قوانین ادیان درجهان تغییرات وتحوالت بزرگ رونما گردیده است. بطور مثال 

شوهرش نمیسوزانند و برعک  به زن چنان مقامی در سیستم  درهندوستان دیگر زن را زنده با مرده

اداری قایل شده اند که تعداد زیاد زنان در بخش های مهم اجتماعی ، سیاسی ، اقتاادی و دینی مقاب 
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 73 و از 7911 چمار 53 تا 7966 ژانویه 79 از های عالی کسب نموده اند . بطورمثال ایندرا گاندی

   .بودوستان  هند صدراعظم 7913 اکتبر 57 تا روز ترورش در 791٤ ژانویه

ق مشاهده میگردد. در در کشور های که ادیان یهودیت وعیسویت قبول شده است نیزتفاوت های عمی

اروپا و امریکا  مقاب زن ره صد ساله را پیموده است . در هر یک از کشورهای اروپائی و امریکا زن اگر 

ی مختلف بر خوردار هنوز مقاب برابر با مرد را ندارد اما بطور کل و نسبی از مقاب رفیع در بخش ها

ملکه الیزابت   .صدراعظم انگلستان بود 799٤تا سال  7919 از سال  . بطور مثال مارگریت چارتراست

 ، انگال مرکل صدراعظم جرمنی وهلری کلنتون کاندید ریاست جمهوری امریکا گردید .ملکه انگلستان

 

 مقام و ارزش زن از دیدگاه اسالم
 

درنظرداشت باور های ادیان دیگر دروازه بح  مقاب و ارزش زن از دیدگاه اسالب باز میگردد .  با

تانه وبا سعادت میزیبد که صادقانه  اعتراف نمود که اولین آیه قرآن شریف کالب اهلل سبحانه خوشبخ

با وحی  (7) «خوان به ناب پروردگارت که جهان را آفرید.ب» ﴾7﴿ اقْرَأْ بتاسْمت رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَوتعالی 

سال از  55گردید. در  توسط جبرئیل امین برای حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم در غار حرا نازل

تکمیل گردید. به ترتیب نازل و بعثت تا رحلت حضرت  محمد صلی اهلل علیه وسلم آیات قرآن شریف 

قرآن شریف از همان زمان  تا امروز به عین شکل موجود و در یک آیه ،کلمه و حرف آن تحریف و یا 

ر تماب دنیا تالوت وبه آن ایمان تغیری روینما نگردیده است و مسلمانان جهان همان قرآن شریف را د

دارند و سعی و کوشش درین است تا زندگی خود را مطابق  هدایات آن عیار سازند.  بنا برین پیرامون 

ند دوب اسالب احادی  تمقاب وارزش زن به قرآن شریف رجوع میگردد. بعد از قرآن شریف مس ،حقوص 

 حضرت  محمد صلی اهلل علیه وسلم میباشد . 
مبین اسالب حقوص و مقاب زن را در قرآن عظیم الشان و احادی  صحیح حضرت محمد صلی اهلل دین    

. وریمآعلیه وسلم واضح و آشکارا بیان نموده است . فقط چند آیت از کالب مجید پیرامون  مقاب زن می 

ای مردب ) زن و مرد(  ﴾7﴿نَفْ ٍ وَاحِدَةٍ  ... یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّق وا رَبَّک مُ الَّذِی خَلَقَک مْ مِنْ  7سوره النسا آیه 

تری بین پیدایش زن و درین آیه مبارکه تفوص وبر« از خداوند پروا کنید  شما را از نف  واحد آفرید...

عُوبًا وَقَبَائِلَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إتنَّا خَلَقْنَاک مْ مِنْ هَکَرٍ وَأ نْثَى وَجَعَلْنَاک مْ ش   75در سوره الحجرات آیه مرد نیست. 

اى مردب ما شما را از مرد و زنى »  ﴾75﴿ لِتَعَارَف وا إتنَّ أَکْرَمَک مْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاک مْ إتنَّ اللَّهَ عَلِیمب خَبتیرٌ

آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در 

 (75) « تردید خداوند داناى آگاه است ما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بىحقیقت ارجمندترین ش

ترین  ی)  مرد و زن( در نزد خداوند  با تقو گرامی ترین همه شمادرین آیه ارجمندترین ، بهترین و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 171   

زنان ومردان را لباس  711سوره البقره آیه که هیچ تفاوتی وبرتری بین زن ومرد نیست . شماست 

درین  « و شما لباس آنها هستید شما لباس اهآن «هُنَّ لِبَاسب لَک مْ وَأَنْت مْ لِبَاسب لَهُنَّ  ه است .یکدیگر گفت

آیه مبارکه نیز زن ومرد لباس یکدیگر گفته شده است وچنین نیامده که مرد ها یا زنها لباس بهتری 

فقیران بدون تفاوت مرد وزن سوره البقره احسان به والدین ، خویشان ، یتیمان و 15هستند . در آیه 

إتسْرائیلَ ال تَعْبُدُونَ إتالَّ اللَّهَ وَ بتالْوالِدَیْنت إتحْساناً وَ هِی  وَ إتهْ أَخَذْنا میثاصَ بَنی » مساویانه یاد شده است .  

وا الزَّکاةَ ث مَّ تَوَلَّیْت مْ إتالَّ قَلیالً مِنْک مْ وَ الْمَساکینت وَ ق ول وا لِلنَّاست حُسْناً وَ أَقیمُوا الاَّالةَ وَ آت  وَ الْیَتامى الْق رْبى

و)یاد آرید( هنگامى که از بنى اسرائیل عهد گرفتیم که جز خداى را نچرستید »   (15وَ أَنْت مْ مُعْرتض ونَ )

، و به زبان خوش با مردب تکلِم کنید و  و نیکى کنید درباره پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران

از به پاى دارید و زکات )مال خود( بدهید، پ  شما عهد شکسته و روى گردانیدید جز چند نفرى، و نم

میفرماید به   55در سوره االسرأ ایه  بقره(سوره ال)     (15آیه ) «شمایید که از حکم خدا برگشتید.

وَقَضَى د ندارد .والدین یعنی پدر و مادر احسان کنید که هیچ تفاوتی به احسان نمودن بین آنها وجو

 کِلَاهُمَا فَلَا تَق لْ لَهُمَا أ ف  وَلَا رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إتلَّا إتیَّاهُ وَبتالْوَالِدَیْنت إتحْسَانًا إتمَّا یَبْل غَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

روردگار تو مقرر کرد که جز او را مچرستید و به و پ» سوره االسرأ  ﴾55﴿ تَنْهَرْهُمَا وَق لْ لَهُمَا قَوْلًا کَرتیمًا

پدر و مادر احسان کنیداگریکى از آن دو یا هر دو درکنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها ]حتى[ اوف 

 «مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى 

و زن از نف  واحد خلق شدند   این حقایق را می یابیم  تساوی در خلقت که مرد  هدر آیات مبارک     

همچنان مردان وزنان  و تساوتی در ارجمندِی و گرامی بودن مرد وزن که معیار فقط تقوی میباشد .

برعالوه احسان به پدر ومادر ، مرد وزن یکسان بیان  س یکدیگر بدون تفاوت وبرتری یاد شده است .الب

، مؤمنین و  قاب همسان و برابر مسلمین و مسلماتبنابرین قرآن شریف از زن و مرد با ال گردیده است .

کافیست که مقاب وارزش زن را واضح واشکار  هآی چندمؤمنات، صابرین و صابرات یاد میکند . همین 

در کالب مجیدآیاتی پیرامون میراث زن ، وکالت زن ، تعدد زن  وآیات اول سوره  النسا پیدایش  نماید .

بین مرد وزن تاور گردیده است  . این آیات در حقیقت برتری مرد بر زن نزد بعضی تفاوت و یا برتری 

زن را بیان نمیکند و برای فهم ودرک بیشتر به تشریحات و توضیحات مفال ضرورت دارد تا اصل 

در حقیقت یک اثر ادبی وبیشتر توجه به زندگی « شاعران آزاد در قف » مطلب واضح گردد. کتاب 

ائب و بدبختی های بزرگ را تجربه نمودند ، میباشد . تشریح ، شاعران که در زندگی خود ما

تفسیروتوضیح بخش های دیگردینی که تشریحات بیشترضرورت دارد واختااصی میگردد واقعاً از 

ساحه این اثر دور بوده فقط سعی و کوشش درین است تا معلومات نسبی موجز و عمومی پیرامون 

 گردد . دیدگاه ادیان نسبت به مقاب زن بیان 
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درین بخش علل کتاب شاعران آزاد در قف  نکات مختاری را از قوانین اسالب پیرامون مقاب     

میگردد. دلیل اینکه با وجود مقاب با ارزش و عادالنه زن ومرد درقرآن  نوارزش زن وروش مسلمانان بیا

باشیم ؛ طرز دید شریف بازهم هنوزدرکشورهای اسالمی خاوصاً افغانستان عزیز در خم یک کوچه می

روشی را ، بعضی اشخاص میباشد که هدایات نیک و پاک قرآن شریف را در قالب  ههن  خود انداخته 

پیشکش میکنند که با حقیقت قرآن شریف موافقت ندارد . حتی در بسا مواقع مخالفت هم میکند. 

سًا بتغَیْرت نَفْ ٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْنَرْضت مَنْ قَتَلَ نَفْسوره المائده میفرماید:   55بطور مثال قرآن شریف درآیه 

 ﴾55﴿  فَکَنَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَنَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

هر ک  ، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد ، چنان است که گویى همه انسان »

ه ه داشت، انسانى را از مرگ رهایى بخشد ، چنان است که گویى همه مردب را زندها را کشته و هر ک  

 «است

قرآن شریف با صراحت انسان را از کشتن بی گناه منع میکند اما در اکثر ممالک اسالمی مردب بی کناه 

 حتی اطفال معاوب را به سخت ترین شکل میکشند.

گره خورده  و تراجم مستحکم با تفاسیر یباشد کهم فهم ودرک قرآن شریفهمانا  دیگر مطلب مهم    

است . در صدر اسالب مسلمانان هر سوال ویا مشکلی پیرامون فهم و درک قرآن شریف داشتند از 

حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم توضیح وتشریح میخواستند . اگر در معنی کلمات مشکلی داشتند و 

م جواب صحیح وقانع کننده را از آنحضرت دریافت یا کلمات وآیات به تشریحات ضرورت داشت بازه

 ﴾35﴿ بطور مثال در قرآن شریف آمده است . وَأَقِیمُوا الاَّلَاةَ وَآت وا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. مینمودند 

یه مبارکه درین آ« کنندگان رکوع کنید و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و با رکوع »  قرهالب سوره

به تشریحات ضرورت داشت و حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم ترتیب و « أَقِیمُوا الاَّلَاةَ  »

خاوصیات نماز را آنچنانکه از طرف اهلل )ج( توسط جبرئیل امین برایشان رسیده بود برای مؤمنین 

وری وقرآن شریف عمالً تدری  نمودند . بعد از رحلت آن حضرت که آیات قرآن شریف سرانجاب جمع آ

طوریکه امروز نزد مسلمانان موجود است ترتیب و تنظیم  شد و  در روند سالهای بعد اسالب از سرزمین 

مکه و مدینه به دیار دیگر پخش گردید . مسلمانان با تمدنهای دیگر آشنا شدند. در هر یک ازین دوران 

برای مسلمانانیکه با زبان عربی  قرآن شریف بازهم به تشریحات و توضیحات ضرورت داشت . خاوصاً

به اصطال  زر ، زیر  و پیش    ضمهکسره و  ، فتحه آشنا نبودند . قران شریف در اوایل  نقطه و اِعراب )

( نداشت و تالوت صحیح آن به دانش بیشر ضرورت داشت . همچنان اعراب الف مقاوره را نمیخواندند 

 انده میشد . حافظ شیرازی میگوید : . برعالوه قرآن شریف با تالوت های متنوع خو
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در روایات چهارده گانه که حافظ میگوید .  کلمات قرآن شریف متنوع خوانده میشد بطور مثال : در 

«  مَلِکِ یَوْبت الدِّینت» در روایت دیگر و«  الِکِ یَوْبت الدِّینتمَ»  در روایتیسوره الفاتحه ) الحمد شریف ( 

درمعانی تغیرآنچنانی متاور نمیگردد اما برای نوآموزان خاوصاً بیرون از سرزمین  میخوانند. هرچند

بطور مثال در  رد .د . تلفظ کلمات نیر بر معنی آنها تنثیر مستقیم داایعرب توضیحاتی را ایجاب مینم

ن کریم توسط آترجمه معانی وتفسیر مختار ده جزء اول قر کتاب در« أَنْعَمْتَ » الفاتحه  کلمه : سوره 

» هرگاه کلمه « به ایشان انعاب فرمودی » پروفیسردکتورعبدالستارسیرت چنین ترجمه شده است.

 برعک  میشود. تلفظ کنید معنی آن«  تُأَنْعَمْ»  «تُ» ضمهرا با « ت»را به شکلی که حرف « أَنْعَمْتَ 

درعهد امویان قرآن شریف را اِعراب دادند که خواندن وتلفظ آن آسانتر گردید. بنابرتوضیحات قبلی 

قرآن شریف به تراجم به زبانهای دیگر  و تفاسیر ضرورت داشت تا مردب با تالوت قرآن شریف و فهم 

 معانی و تفسیر آن به کنه مفاهیم قرآنی آشنا گردند .

 

 فسیر قرآن مجیدنقش ترجمه وت

 بر سرنوشت زنان
طوریکه گفته آمد دین اسالب به مناطق دیگر خارج از سرزمینهای عربی زبان ، پخش گردید.      

بنابرین ضرورت ترجمه قرآن شریف به زبانهای دیگر حتمی گردید تا فهم ودرک قرآن شریف برای 

شمندان قرآن شریف را ترجمه وتفسیر متکلمین زبانهای دیگر آسان گردد .  به این ترتیب علما ودان

نمودند و تعداد زیاد تفاسیر و تراجم پخش گردید . هرچند تنوع تراجم وتفاسیر نفع خود را دارد 

درعین حال تنوع  تفاسیر وتراجم  قرآن مجید با معانی گوناگون وبرداشت های متنوع توسط اشخاص 

افزوده و شرایط خاص فهم ودرک متنوع و  که بعضی اهلیت ترجمه را ندارند ؛ گره براین مشکالت

گاهی متفاوت رابرای مسلمانان بازنموده است. علما و دانشمندان یامفسرین ومترجمین بدون شک طرز 

ابراز نموده اند . که بخش اعظم آن زاده  ؛ دید و برداشت های خود را که زاده فهم ودرک شان میباشد

اقتاادی و روانی اشخاص میباشد . بطور نمونه وقتی  شرایط عینی ، ههنی ، اجتماعی ، سیاسی ،

ترجمه وتفسیر )فی ظالل القرآن( در سایه های قرآن توسط سید قطب نگاشته شده است .سید قطب 

بیشتر آن وقت را در زندان و شرایط سخت و دشوار گذشتانده است . در پهلوی آن پیوند به گروپ 

و سیاسی بدون شک تنثیر مستقیم بر روش کاری سید  های سیاسی و در بند اختالف باور های دینی

 عشااقت رسااد بااه فریااادار خااود بااه سااان حااافظ   

 قاااارآن زباااار بخااااوانی در چااااارده روایااااات    
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قطب داشته و از آن شرایط متنثر میباشد و یا خواجه عبداهلل انااری که تفسیر عرفانی و ادبی قرآن 

شریف را نگاشته است بدون شک جهان عرفان وتاوف نقش مهم و اساسی بر طرز تفکر و ترجمه 

ب مهم دیگر پیروی و برداشت های تفاسیر و تراجم از وتفسیر قرآن شریف را ایفانموده است . مطل

ماقبل میباشد به این معنی که اولین تفاسیر و تراجم که به صدر اسالب نزدیک است . هنوز بوی آن 

خاوصیات شوب زنده بگور گردن دختران در عهد جاهلیت به مشاب میرسید و مفسیرین با این تفاوت 

و عزت دین مبین اسالب را نسبت به مقاب وارزش زن بیان دارند که از آن حالت زشت و ناروا اعتبار 

سوره  53، در آیه ترجمه وتفسیر نموده اند. اکثر مترجمین یا به هوص خود و یا تکرار تراجم گذشته

ترجمه نمودند که در همان عار و زمان تفاوت برتری و « زدن زن»را به « ضربوهنوا»النسا کلمه 

. اما زن در دوره جاهلیت تشریح میسازد روش اعراب نسبت به مقاب وارزش نیکوئی اسالب را نسبت به

در روند تاریخ چهارده قرن بعد از آن که همه علما و دانشمندان به این باور هستند که پیشرفت ، ترقی 

، دانش و آموزه های علمی وتجربی انسان ره صد ساله را پیموده است و با استفاده ازین داشته ها 

قرآن شریف را ترجمه وتفسیر برمبنای عار نمود و همه علما ودانشمندان به این باور هستند میتوان 

که قرآن شریف کتاب رهنمای بشریت برای دیروز ، امروز وفردا میباشد . بنا برین زیبا ومعقول مینماید 

های امروزی  تهعظمی نموده و قرآن را با استندرد و دست داشاتا بشر از همه اندوخته هایش استفاده 

مفسرین امروز چاپ  . هرگاه تکراراً تراجم وتفاسیر قرون گذشته توسط مترجمین وترجمه وتفسیرنماید

وپخش گردد گاهی حل مشکل امروزی گنگ و بی جواب مانده و برمبنای ترازو و پندارهای شرایط 

به تحقیقات و  عینی وههنی گذشته ،امروز وزن و رهنمائی میگردد . این به این مفهوب نیست که

زحمتکشی های علما و دانشمندان گذشته کم لطفی و بی اعتنائی باشد که برهر لحظه ، وقت و انرژی 

که درین  راستا بخرج داده اند ارج گذاشته و به دیده قدر نگریسته میشود . هدف ازین بیان اینست که 

اوی گذشته در عار و زمان خود با درد امروز را با وسائیل تداوی امروزی باید مداوا کرد . هرچند تد

ارزش میباشد . درین عار گاهی ترس و واهمه ویا مطلب جدیدی رانوشتن که تکراری نباشد ویا با 

تفاسیر و تراجم گذشته تفاوت های داشته باشد ؛ نسبی کمرنگ است. متنسفانه سطح پذیرش بیان 

همچنان اشخاص با اهلیت و واجب  جدید بنا به عادت به معلومات گذشته سخت و دشوار مینماید .

شرایط  که دست برچنین جرئتی بزنند و مطالب جدیدی حتی بر مبنای علمی و تجربی بیان کنند  با 

عک  العمل شدید مواجه میگردند.  متنسفانه وبدبختانه بعضی اشخاص که تازه به الفبای علوب اسالمی 

ین دانشمندان را مینمایند و بر هر علمی خود را راه پیدا نمودند زیر ساحه غرور و کبر ادعای بزرگتر

 یگانه زمان خطاب میکنند . نمیدانند که بزرگترین دانشمندان جهان میگویند :
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ب شاید تعداد اشخاصی که واقعاً اهلیت این امور را ندارند ؛ ادعای مترجم ومفسر نموده و زیر نا   

روشنفکر ویا مطابق زمان زندگی کردن بدون اینکه زبان قرآن را بدانند و یا معلومات عالی در ساحه 

قرآن شناسی و علوب ضروری در فهم ودرک قرآن داشته باشند و یا شرایط عینی وههنی آنزمان 

د که بدون خلق واینزمان را درک کنند ؛ دست به نوشتار وگفتاری زیر ناب ترجمه وتفسیر قرآن میزنن

 نمودن مشکالت و تا حدی گمراه نمودن  نفعی از آن میسر نمیباشد . 

برای ترجمه وتفسیر صحیح قرآن شریف استفاده از تجارب ، کشفیات و تحقیقات بشر مهم واساسی     

میباشد . به گواه تاریخ تا همین چند قرن پیش مسلمانان حتی علمای شرص وکلیسای عیسویت به این 

بودند که زمین هموار و ساکت  میباشد . داستان زندگی وپژوهش علمی گالیله را بطورمثال می  باور

او یکی از . جهان گشودبه دیده ایتالیا  پیزای ردرشه میالدی 7363 وی ربف 73در گالیلهآورب . 

 نظریات علمی گالیله میالدی 767٤در سال  بود. ریاضیات و فلسفه ، نجوب، فیزیک  بزرگترین علمای 

کلیسا مورد محکمه ر خورشید باع  شد تا از سوی زمین و گردش آن به دو  مبنی بر ثابت نبودن

مضمون  با این  ایمجبور به امضای توبه نامهکلیسا او را زیر فشار  قرارگیرد. تفتیش عقایدوداشت باز

اب و در حالی که کتاب مقدس را پیش در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمده.» نمود 

کنم و کنم و ادعای واهی حرکت زمین را انکار میکنم توبه میچشم دارب و با دستهای خود لم  می

منع شد وتاسالها بعد  رستییونیودر  آن نظریهرسماً از تدری   گالیله« .نمایمآنرا منفور و مطرود می

در میالدی   7635 جنوری 1درسرانجاب این دانشمندبینظیر گرفت.مرتب موردبازخواست کلیساقرارمی

و جهان فانی را ترک نمود . اما چند قرن بعد کلیسا به اشتباه خود پی برده  سالگی سن هفتاد و هفت 

گالیله را  دوسیهدستور به بررسی دوباره رهبر کاتولیک های جهان ل دوب اپاپ ژان پ 7919در سال 

  .بخشید سال بعد از مرگش 53٤ را گالیله کلیسای کاتولیک سر انجاب  7995داد و در سال 

 هجری شمسی  535 سنبله 73متولدبیرونی)الابوریحان محمد بن احمد ن اسالب در جها    

 نگارت ، تاریخ شناس انسان ، شناسیم ، تقوشناس ستاره ،دان  ریاضی (هجری شمسی351قوس55وفات

 از بزرگترین علما ودانشمندان عهدغزنویان میباشد.  ابوریحان البیرونی برآورد شعاع دورادور زمین  و

 زمین شعاعروشی برای محاسبه « االسطرالب»در کتاب  را ثابت ساخت. خودش رتبه دو گردش زمین

اندازه  دهد.عملی کردن این روش توسط خود را گزارش می« قانون مسعودی»کتابت  و در  کندمی ارائه

است که با توجه به اینکه هر میل عربی میل بدست آورده 31 را زمین سطحاو یک درجه  یگیر

آید که تا کیلومتر )بر حسب واحدهای امروزی( به دست می 636٤  شعاعت زمیناست .  ترم 7915٫5

 تااااااا باااااادانجا رسااااااید دانااااااش ماااااان  

 کااااااه باااااادانم همااااااین کااااااه نااااااادانم  
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B6%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B6%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3


انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 176   

سال  اپریلهشتم  گرفتگی خورشیدابوریحان البیرونی  حد خوبی به مقدار صحیحت آن نزدیک است.

 پژوهید. یسچتامبرهمین سال را درغزن  گرفتگی ماه و افغانستان  های لغمانرا در کوهمیالدی  7٤79

ولی اکثرعلماو دانشمندان .(رااختراع نمودفیزیکدر وزن مخاوص وی اپیکتوگراب )آلتی برای سنجش

اسالب تا همین چند دهه پیش قبول نمیکردند که زمین بدور خودش و خورشید میگردد . در حالیکه 

وریحان البیرونی هزار سال پیش در عهد سلطان محمودغزنوی با متود های یکی از علمای بزرگ اب

علمی آنرا ثابت ساخت. علم ودانش همیشه وسیله گرانبهای میباشد که ما را آماده پذیرش حقایق 

میگرداند. هدف از بیان این مطالب اینست که از اندوخته ها و تجارب چهارده قرن در تفسیر وتشریح 

ده عظمی نموده و مسلمانان را در نور درخشان هدایت قرآن شریف روشن نماییم . قرآن شریف استفا

شاید بیان جدید دروازه گشا و یا تنوعی باشد که بتوان روی آن بیشتر کار کرد و نتایج بهتری را بدست 

 آورد . این بیان معنی آنرا ندارد که کالب مجید مخالف اصل آن ترجمه وتفسیر نموده ؛ قبول گردد .

بلکه بیان صبح دیگری به پیوند با فردا میباشد تا خدای ناخواسته نسل جوان خاوصاً در معلومات 

اب وباطل را برحق دنبال صوامروز که جهان به دهکده کوچکی تبدیل گردیده است راه خطا را بر 

 نمایند.     

یباشد که در فهم مطلب مهم دیگر ترجمه های قرآن شریف از زبان عربی به زبانهای دیگر جهان م

. باید اعتراف نمود که ترجمه ها و تفاسیرخوب و نیک ن شریف مردب جهان را کمک مینمایدودرک قرآ

قرآن شریف در پهلوی اصل آن  قابل تقدیر است. اما بح  متوجه مترجمانی میگردد که متنسفانه زبان 

هی ربط و شناخت فرهنگ  عربی را به سویه ترجمه متون کالسیک زبان عربی نمیدانند و با علوب

بعضی مترجمین که  وشرایط زندگی اعراب که ممدی برای ترجمه قرآن شریف میباشد ؛ آشنا نیستند. 

 .کنند یم ترجمه  های انگلیسی ، جرمنی  ، هسچانوی و یا زبان دیگری زبان اززبان عربی نمیدانند 

 یکیخود دگاهید و تفکر و قهیسل به یاول مترجم و  دارد یمعن نیچند یعرب زبان در کلمات اکثر چون

؛ این مترجمین نیزهمان معانی را که شاید در شرایط امروز نا مناسب  است کرده انتخاب را یمعان آن از

متنسفانه بعضی مترجمین بنا به دالیلی  باشد ؛ تکرارمیکنند و مشکلی را برمشکالت ترجمه می افزاید .

رون است ؛ شاید مادی، کسب ناب ونشان ، رتبه ومقاب ویا که شر  مفال آن از حوصله این نوشته بی

مطلب دیگری  دست به ترجمه قرآن شریف و یا کتب حدی  حضرت محمد )ص( میزنند و مشکالت 

 بزرگ سر راه مسلمانان  خلق میگردد .

در همین سالهای اخیر شاهد ترجمه های قرآن مجید و کتب حدی  میباشیم که متنسفانه بعضی     

نان این دو کتاب ، زبان عربی را به پیمانه ترجمه متون کالسیک عربی حتی بعضی از آنها زبان ترجما

ساده گفتاری عربی را نیز نمیدانند . بنا برین اشتباهات را مرتکب شده اند و مشکالت زیادی را به 

مترجمین جامعه خلق نموده اند. شاید چاپ و فروش این ترجمه ها عایدات بزرگ مادی را نایب این 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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ساخته باشد. اما نق  و ضرر بزرگ آن زهر تلخی میباشد ؛ که مسلمانان امروز و فردا خواهند چشید و 

 بطور کل کارد مخالفین ودشمنان اسالب را مستقیم وغیر مستقیم تیز مینمایند .

موضوع مهم قابل توضیح وتشریح دیگر، ترجمه کلمات قرآن مجید که شاید چندین معنی داشته     

باشد؛ میباشد . ترجمه بعضی کلمات با در نظر داشت زمان ومکان طرز بیانی را تمثیل مینماید که 

شاید در یک عار و زمان دیگر قابل قبول ویا پذیرش نباشد و به شکل  ومعنی دیگرترجمه گردد . در 

عنی بیش از سی معنی مختلف دارد . در قرون مختلف یک م« عین»قرآن شریف کلماتی بطور مثال 

خاص کلمه مطابق شرایط عینی و ههنی پذیرفته شده است . امروز با تفاوت زندگی انسان از هر نگاه 

با قرون گذشته تعمق و تحمل پذیرش معانی دیگر کلمه که تکرار نباشد ؛ هر چند جرئت و مبارزه 

 میخواهد ؛ شاید نفع آن از ضررآن بیشتر باشد .

 53را معانی گوناگون نمودند . در آیه «  وَاضْرتبُوهُنَّ »و «  وَّامُونَقَ »در قرآن شریف کلماتی مثل      

سوره النسا که پیرامون رابطه زن ومرد در روند ازدواج وتشکیل خانواده میباشد و با اصل کتاب 

ارتباط میگیرد ؛ بح  عمیقتر وبا کمی تفایل دنبال میگردد . معانی این «شاعران آزاد در قف »

که در بسیاری تفاسیر « لت وکوب کردن زن » یا « زدن زن »به معنی «  وَاضْرتبُوهُنَّ »کلمات ازجمله 

از گذشته تا امروز ثبت میباشد ؛ مشکالت بزرگی را رو نمای فضای خانواده واجتماع نموده است و 

وا وحتی تعدادی با استفاده ازاین معانی در هر روندی از امور زندگی با قهر و خشم از کلمات زشت و نار

زنان شانه خالی نمیکنند . بعضی حتی فتوای زدن زن را تا حدی که استخوانش «  لت وکوب»زدن 

سوره النسن را با معانی از چندین تفسیر معتبر برای معلومات  53نشکند ؛ اجازه میدهند . آیه مبارکه 

از دوست « در قف  شاعران آزاد»مدتی پیش از تکمیل این بخش کتاب  خوانندگان محترب می آوریم .

و برادر عزیزب داکتر حمداهلل سیدی که در علوب دینی از یونیورستی االزهر مار سند دکتورا دارند 

معلومات خواستم . داکتر   سوره النسا 53در آیه «   وَاضْرتبُوهُنَّ »و «  قَوَّامُونَ »پیرامون دوکلمه  

ه شان را مکمل خدمت شما عزیزان تقدیم حمداهلل سیدی طی نامه معلومات خوبی فرستادند که نام

 میدارب .
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 بسم اهلل الرَّحمن الرَّحيم» 
 

 شعیب مجددى.... السالب علیکم ورحمۀ اهلل وبرکاته..محمد صاحب جناب داکتر 

به امید صحتمندى شما وسایر اعضاى فامیل ودوستان تان ... از تنخیر در پاسخ دو سوال تان معذرت 

 باورت فشرده میخواهم تا حتى المقدور به دو پرش  تان پاسخ بدهم.میخواهم... حال 

 در ماادر اصیل عربى چه میباشد؟ "قوامت"ومفهوب  "ضرب"مفهوب "سوال: 

 جواب: الحمد هلل والاالة والسالب على رسول اهلل.... 

 سوال وجواب سوالهاى تان در این آیت مبارک است: 

 لِهتمٲأَموَ مِن أَنفَق واْ وَبتمَا بَعضٍ عَلَى بَعضَهُم للَّهُٱ فَضَّلَ بتمَا لنِّسَاءِٱ عَلَى مُونَٲقَوَّ لرِّجَال ٱ قال اهلل تعالى: }

 فِى هجُر وهُنَّٱتِى تَخَاف ونَ ن ش وزَهُنَّ فَعِظ وهُنَّ وَلَّاٱوَ للَّهُٱ حَفِظَ بتمَا لِّلغَیبت حَافِظَاتب قَانِتَاتب لاَّالِحَاتُٱفَ

تَخَاف ونَ ن ش وزَهُنَِ  یوَالالَِتِ کَبتیرًا عَلِیًّا کَانَ للَّهَٱ إتنَّ سَبتیالً عَلَیهتنَّ فَلَاتَبغ واْ أَطَعنَک م فَإتن بُوهُنَّضرتٱوَ لمَضَاجتعتٱ

سَبتیالً إتنَِ اللِهَ کَانَ  الْمَضَاجتعت وَاضْرتبُوهُاااااانَِ فَإتنْ أَطَعْنَک مْ فَالَ تَبْغ واْ عَلَیْهتاااانَِ یفَعِظ وهُنَِ وَاهْجُر وهُنَِ فِ

از نظر -(. مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایى که اهلل متعال 3النساء){  (53عَلِیّاً کَبتیراً)

در -براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایى که از اموالشان  -نظاب اجتماع

سته از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز کنند، و اما آن دمى -مورد زنان

اگر هیچ راهى جز شدت عمل براى وادار -در بستر از آنها دورى نماییدب و  -و اگر مؤثر واقع نشد -دهید

آنها را تنبیه کنیدب و اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدى  -کردن آنها به انجاب وظایفشان نبود

 "–او، باالترین قدرتهاست  و قدرت -اهلل متعال بلندمرتبه و بزرگ است  -بدانید-ها نجویید بر آن

 ."شیرازى مکارب ناصر اهلل آیت ترجمهء

 مفهوم قِوامت:

ء یقوب قیاماً: أی حافظ علیه وراعى ماالحه، ومن هلک القیِّم وهو یالقِوَامَۀ  فی اللُّغَۀت: مِنْ قَابَ عَلى الشَّ

 یء ویلیه، ویالحه، والقیم هو السید، وسائ  األمر، وقیم القوب: هو الذیلى شنن شیقوب ع یالذ

 (.7یقوّمهم ویسوس أمورهم، وقیم المرأة هو زوجها أو ولیها ألنه یقوب بنمرها وما تحتاج)

 اما قوامت در اصطال : فقهاى کراب قوامت را در سه مورد استعمال کرده اند:

إلى شخ  رشید لیقوب بما یالح أمر القاصر فی  یی والیۀ یعهد بها القاضالقیم على القاصر، وهألول: ا

 أموره المالیۀ.

القیم على الوقف، وهی والیۀ یفوض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف، والعمل على بقائه  :یالثان

 صالحاً نامیاً بحسب شروط الواقف.
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زوج تدبیر شؤون زوجته والقیاب بما والیۀ یفوض بموجبها ال یالقیم على الزوجۀ، وه الثالث:

 (.5یالحها)

اول: قَیِّمْ یا مسئول باالى کودک یتیم قبل از سن بلوو ورشد عقلى... وآنرا قاضى تعین مینماید تا از 

 امور مالى کودک، سرپرستى ورعایت وحفاظت نماید.

قاضى تعین مینماید، تا ازین دوب: قَیِّمْ یا مسئول باالى مال وقفى، هر مالى که وقف بوده باشد.. وآنرا 

 مال وقفى رعایت و حفاظت وسرپرستى نماید.

سوب: قَیِّمْ یا مسئول باالى زوجه که با عقد نکا  براى شوهر ثابت میگردد، تا از امور زوجیت 

 وخانوادگى وحفظ منافع فامیل حفاظت ورعایت وسر پرستى نماید. 

 درین آیت مبارک چه ميباشد؟ "ضرب"مفهوم

برداشت شخاى خود آنرا  کتابها نوشته شده است وهرشخاى براساس"ضرب"مفهوب ر موردالبته د

 تفسیر وتعبیر وتنویل وبرداشت نموده است..

در قرآن کریم وزبان عربى معانى ومفاهیم زیادى دارد وهمگى به یک  "ضرب"وبدون شک که واژة 

 میباشد، مثالً:  "وبى توجهى دورى، وجدائى، و بى اعتنائى"مفهوب نزدیک میگردد که عبارت از 

 ضَرَبَ الدَّهْر  بَین القَوبت: یعنى زمان میان قوب تفرقه ایجاد نمود.. -

 ضَرَبَ عَلَیهِ الحِاَارَ: او را در محاصره قرار داد، واز دیگران او را معزول ساخت  -

 ضَرَبَ عُن قَهُ:  گردن او را از جسدش جدا کرد... -

 ائِطِ: سخن یا نظر او را به دیوار پرتاب کرد، یعنى توجه نکرد.ضَرَبَ بتهِ عُرْضَ الحَ -

آمده است، که هرکداب از خود معنا ومفهوب خاصى دارد،  "ضرب"ودر قرآن کریم در آیات زیادى واژة 

 مثالً: 

الْبَحْرت یَبَساً لَِا تَخَافُ  یاً فِلَهُمْ طَرتیق فَاضْرتبْ وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إتلَى مُوسَى أَنْ أَسْرت بتعِبَادِی }قال اهلل تعالى: 

 (.5٤طه) { (11دَرَکاً وَلَا تَخْشَى)

با خود ببر وبراى آنها راهى  -از مار -شبانه بندگانم را "ما به موسى وحى فرستادیم که:  -

 در شدن غرص از ونه ترسید، خواهى - فرعونیان –خشک در دریا بگشا، که نه از تعقیب 

 .دریا

بتِعَاَاکَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَکَانَ ک ل ِ فِرْصٍ کَالطَِوْدِ  اضْرتبفَنَوْحَیْنَا إتلَى مُوسَى أَنت }  وقال اهلل تعالى:

 (.56الشعراء){  (65الْعَظِیمت)

و  -عاایش را به دریا زد  -عاایت را به دریا بزن "و بدنبال آن به موسى وحى کردیم:   -

 وه عظیمى بود.دریا از هم شکافته شد، و هر بخشى همچون ک
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 { (515األَرْضت) یسَبتیلت اللِهِ الَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِ یلِلْف قَرَاء الَِذِینَ أ حاِر واْ فِ} وقال اهلل تعالى: 

 (.5البقرة)

براى نیازمندانى باشد که در راه اهلل متعال در تنگنا قرار  -انفاص شما، مخاوصًا باید  -

 اند.گرفته

 (.15المزمل){  (5٤الْنَرْضت یَبْتَغ ونَ مِن فَضْلت اللَِهِ) یر ونَ یَضْرتبُونَ فِوَآخَ }وقوله تعالى: 

 روند.و گروهى دیگر براى به دست آوردن فضل الهى و کسب روزى به سفر مى  -

{  (75الْعَذَابُ) فَض رتبَ بَیْنَهُم بتسُورٍ لَِهُ بَابب بَاطِن هُ فِیهِ الرَِحْمَۀ  وَظَاهِر هُ مِن قِبَلِهِ }وقوله تعالى: 

 (.31الحدید)

شود که درى دارد، درونش رحمت است و برونش در این هنگاب دیوارى میان آنها زده مى -

 عذاب.

 "دورى وجدائى وعدب توجه وبى اعتنائى...."باورت عموب  "ضرب"بدین سان مى بینیم که مفهوب 

 میباشد.

یست که در چوکات شریعت اسالمى در آیت مبارکه براى زوجهء ن "ضرب زوجه"اما مفهوب کلى 

 مطیع وفرمانبردار شوهر بوده باشد..

 ونافرمان از چوکات اسالمى بوده باشد.. "ناشز"براى زوجهء ایست که  "ضرب زوجه"بلکه مفهوب 

فَإتنْ أَطَعْنَک مْ فَالَ تَبْغ واْ عَلَیْهتنَِ } اما هرگاه به چوکات اسالمى برگشت، در پایان آیت میگوید: 

 النساء.  { (53یالً)سَبت

 و اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدى وتجاوز و ظلم بر آنها نجویید. -

 وَخَیْر  مَتَاعت الدُّنْیَا الْمَرْأَة    مَتَاعب الدُّنْیَا: ] - وَسَلَّمَ عَلَیهِ اهلل  صَلَّى –ورسول اهلل 

 الاَّالِحَۀ  [ مسلم.  

 تهاى دنیا زن صالح ونیکو است.دنیا همه متاع ونعمت است وبهترین نعم -

 اهلل  صَالَّى  – اهلل رساول  از کااااه میکند روایت - عَنْهُ اهلل  رَضِىَ –ودر حااااااادی  دیگرى ابوهریرة 

هُ یده شد: کداب زن بهتر است؟ گفت: ] الَّتِی تَسُرُّهُ إتهَا نَظَرَ وَت طِیعُهُ إتهَا أَمَرَ وَال ت خَالِف ا پرس - وَسَلَّمَ عَلَیهِ

 ، أحمد.    ینَفْسِهَا وَمَالِهَا بتمَا یَکْرَهُ [ رواه: النسائ یفِ

هر گاه وى را ببیند خورسند گردد وهرگاه باالى وى امر نماید طاعت وى را انجاب دهد، وباه   -

 آنچه را که شوهر بد مى پندارد در جان خود ودر مال وى خیانت نکند.

 [ت خَیْرًا بتالنِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا أَالَ: ] میفرماید - لَّمَوَسَ عَلَیهِ اهلل  صَلَّى –همچنان پیامبر 

 الترمذی.

 آگاه باشید که با همسران خود رویه اى نیکو نمائید. -
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أباوداود، ابان ماجاۀ،     میفرمایاد: ] ال تَضْارتبُوا إتمَااءَ اللَّاهِ [     -هلل  عَلَیهِ وَسَالَّمَ  ا صَلَّى –واخیرا رسول اهلل 

 .یالدارم

 .نکید وکوب لت را - زنان یعنى –ن اهلل شما کنیزا -

 « وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم...

سوره النسن که با تشکر از درگاه اهلل مهربان   53این بود نامه داکتر حمداهلل سیدی پیرامون آیه      

 خیر و ثواب دارین برای شان التجا میگردد .

تحقیق » ور بعد از مطالعه نوشته داکتر حمداهلل سیدی چنین مینگارد . داکتر برکت اهلل  دانش      

سوره النسن کلمه  7٤7وتفسیر کلمه ضرب را داکتر صاحب سیدی عالی نوشتند با اضافه مراجعه به آیه 

وَإتهَا ضَرَبْت مْ   7٤7سوره النسن آیه « ضربتم که جمع مخاطب کلمه ضرب معنی سفر کردن را میدهد 

 « و چون در زمین سفر کردید» رْضتالْنَ یفِ

سوره  34ترجمه وتفسير آیه به تعقیب  نامه داکتر حمداهلل سیدی و تباره داکتر برکت اهلل دانشور 

« قَوَّامُونَ»النسأ از چندین ترجمه وتفسير توسط علمای جهان اسالم با معانی متنوع دو کلمه 

 بیان میگردد.«  وَاضْرِبُوهُنَّ»و

ترجمه ازحضرت شاه ولی اهلل محدث دهلوی تفسیر از حضرت مالحسین الواعظ  تفسیر حسینی -1

مردان تدبیر کار کننده مسلط شده اند بر زنان بسبب آنکه فضل نهاده است اهلل  بعضی » الکاشفی

آدمیان را بربعض و بسسب آنکه خرج کردند از اموال خویش    پ  زنان نیکوکار فرمانبردارنده   نگاه 

یعنی مال وآبرو را در غیبت زوج  بنگاه داشت خدا و آنزنان که معلوب کنید سر کشی ایشان  دارنده اند

پ  پند دهید ایشان را و ترک کنید ایشان را در خوابگاه یعنی مباشرت نکنید و بزنید ایشان را  پ  

تبه اگر فرمانبرداری شما کردند پ  تجس  مکنید  بر ایشان راهی را هر آئینه هست خدا بلند مر

 «بزرگ قدر

ترجمه معانی وتفسیر مختار ده جز اول قرآن کریم  ترجمه وتفسیر استاد داکتر عبدالستار سیرت  -2

مردان بر زنان حمایت و سر پرستی دارند بخاطر آنکه خداوند بعضی را بر بعضی برتری بخشیده است » 

( خرج میکنندپ  زنان شایسته و بخاطر آنکه مردان از اموال شان ) برای نفقه زن و ماارف خانواده 

ونیکوآنانی هستند که از ته دل مطیع )اوامر خداوند وحقوص شوهران( و حافظ )آبرو واموال 

واسرارشوهران در همه احوال( در غیاب شان باشند بخاطر آنکه خداوند)ایشانرا( حفظ نموده است )و یا 

از سرکشی ونافرمانی شان بیم دارید به آنچه که خداوند بحفظ آن دستور داده است( و آن زنانیکه 

)نخست( آنها را به نایحت و پند متوجه سازید و )اگر مؤثرنبود( در خوابگاه ها ترک شان دهید 

)بسترخود را جدا کنید( و )اگر باز هم مؤثر نبود( ایشان را با ضرب )اندک و خفیف بمنظور تندیب و 
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پ  اگر از شما اطاعت نمودند ، راهی دیگر برای  تنبیه نه به قاد تعذیب و اهانت ( تنبیه نمائید ،

 «تنبیه شان نجوئید)و بر آنها ظلم نکنید و بدانید که( همانا خداوندبلند مرتبه )و( بزرگ است

مردان سرپرست و »تفسیرنمونه آیت اهلل مکارب شیرازی جلد سوب با همکاری جمعی از دانشمندان  -3

ز نظر نظاب اجتماع ( خداوند برای بعضی نیست به بعضی دیگر خدمتگزار زنانند بخاطر برتریهای که )ا

قرار داده است و به خاطر انفاقهای که از اموالشان )در مورد زنان ( میکنند ، و زنان صالح آنها هستند 

که متواضعند و در غیاب )همسر خود( حفظ اسرسر و حقوص او را در مقابل حقوقی که خدا برای انها 

د و )اما( آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارند پند واندرز دهید و ) قرار داده ، میکنن

اگر مؤثر واقع نشد ( در بستر از آنها دوری نمایید و ) اگر آنهم به انجاب نشد و هیچ راهی برای وادار 

پیروی کردند به کردن آنها به انجاب وظایفشان جز شدت عمل نبود( آنها را تنبیه کنید و اگر از شما 

در « انها تعدی نکنید و )بدانید( خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ) و قدرت او باال ترین قدرتهاست(

خانواده « رئی »در نتیجه  مرد ویا زن یکی باید » تفسیر این ایت تفسیر نمونه چنین میگوید : 

ه مقاب سرپرستی باید به مرد و تحت نظارت او باشد . قران درینجا تاریح میکند ک« معاون»ودیگری 

داده شود )اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و ارحجاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد 

 « منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورت های است(

به زبان فارسی ترجمه داکتر عبداهلل خاموش هروی پیرامون « ترجمه جدولی قرآن کریم»کتاب  -4

مردان سرپرستان بر زنان به سبب آنکه برتری داده   خداوند » سوره النسن چنین میگوید :  53آیه 

برخی از ایشان بر برخی  و به سبب انکه انفاص کردند از مالهای شان   پ  زنان درست کار  فرمانبردار 

ن  پ  پند ند نافرمانی شانگهدارنده در غیبت  به سبب آنچه که حفظ نمود خداوند و آنانی که میترس

ابگاه ها  و بزنید آنها را پ  اگر از شما فرمان بردند راهی بر دهید آنان را  و ترک کنید آنان را  در خو

 «آنان ) برای سرزنش( مجویید که خداوند واال وبزرگ است 

مردان «  دیوبند»فوائد موالنا شبیر احمد  با« دیوبندی»تفسیر کابلی  ترجمه موالنا محمود حسن   -5

لطند بر زنان بدان واسطه  که برتری داده خدا  بعضی شان را بر بعضی  و بدان واسطه  که خرج مس

کردند  از مال های خویش پ  زنان نیکو کار فرمان برنگهدارنده اند )مال و آبرو را(  در غیاب شوهر به 

و جدا کنید   سبب حفاظت خدا    و  زنانیکه میترسید و از بد خوئی شان )پ ( پند دهید ایشان را

ایشانرا در خوابگاه و بزنید ایشان را  )پ  ( اگر اطاعت کنند  تجس  مکنید برایشان راه الزاب  را هر 

 آئینه خدا هست  از همه بلند بزرگ .

ردان  سر م»: محمد صدیق راشد سلجوقی قرآن مفسر: سید قطب شهید مترجم  در سایه های -6

از سبب اینکه خداوند بعض را بر بعض برتری داده است و )نیز( دارند(  پرست زنان اند )برزنان تسلط
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در غیاب )شوهر خود  رند پ  زنان نیکوکار فرمانبردا ه  از مال های خود  خرج میکنند باین سبب ک

زنانیکه از بد خوئی شان میترسید پ  آنها را  به نگهبانی خدا پاسداری میکنند مال و آبروی اورا( 

)به  جدا )ازبسترخویش( قرار دهید )باز( ایشان را  و )باز (  ایشان را دربستریکنید  )نخست(  نایحت

پ  راهی را )برای الزاب( برایشان ن بردند رمافباینترتیب اگر ایشان شما را  .آهستگی( بزنید

 مجویید.حقا که خداوند بلند )مرتبه و( بزرگ است.

سف علی مترجم : صبا  الدین کشککی  مدقق قرآن مجید ترجمه و تفسیر  بقلم: مرحوب عبداهلل یو -7

مردان  سر پرست زنان اند )برزنان تسلط دارند( از سبب اینکه خداوند » : محمد صدیق راشد سلجوقی

بعض را بر بعض برتری داده است و )نیز( باین سبب که  از مال های خود  خرج میکنند    پ  زنان 

مال و آبروی اورا( به نگهبانی خدا پاسداری میکنند  و نیکوکار فرمانبردارند و در غیاب )شوهر خود 

زنانیکه از بد خوئی شان میترسید پ  آنها را  )نخست(  نایحت کنید و )باز (  ایشان را از 

بستر)خویش( جدا کنید و )باز( ایشان را )به آهستگی(بزنید و )باالخره ( ایشان اگرشما را فرمان بردند  

 «رایشان مجویید.حقا که خداوند بلند )مرتبه و( بزرگ است.پ  راهی را )برای الزاب( ب

» تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید بفارسی از کشف االسرار ده جلدی اثر خواجه عبداهلل انااری  -8

مردان بر سر زنان کدخدایانند و کارداران و براست دارندگان آنان هستند به سبب آنچه خداوند بعض 

تری و فضیلت داده و به سبب آنچه که از اموال خود در راه خدا انفاص میکنند ایشانرا بر بعض دیگر بر

پ  زنان نیک خو ، شوهران خویش را فرمان بردارانند و زیرجامهء خویش را )یعنی عفت ( نگاه دارانند 

( به سبب آنچه خداوندآنها را نگاه داشته و تفضل کرده است . و زنانی را که نگران نشوز شان )نافرمانی

هستید و از آن بیم دارید ، پند و اندرز دهید و جامه های خواب را از ایشان جدا کنید و هجرت در 

کالب هم تا سه روز روا باشد تا متنبه شوند و ایشانرا بزنید )نه زدن سخت( دراین حال اگر از شما 

آنها مجوئید که خداوند  فرمان بردند و اطاعت کردند برایشان بهانه مگیرید و راهی برای بیداد و ستم بر

 «از هر چیز بهتر و برتر و مهتر است

را در    « وَاضْرتبُوهُنَّ» کلمه  .داکتر محمد ایاز نیازی در خطبه خود که در یوتیوب موجود است   -9

بزنیدشان ... ضرب که باع  شکستاندن استخوانش » سوره النسن چنین معنی و تفسیر میکند .  53آیه 

 « نشود

را چنین ترجمه « وَاضْرِبُوهُنَّ»و « قَوَّامُونَ »تفسیر مهم ومشهور دو کلمه  1ه ترجمه و تفسیر در نتیج

سرپرست و   -5حمایت و سر پرستی  -5تدبیر کار کننده مسلط شدند   -7«   قَوَّامُونَ »نموده اند. 

 -1ط دارند(  سر پرست زنان اند )برزنان تسل -1 سر پرست -6مسلطند  -3 سرپرستان -3خدمتگزار 

 کدخدایانند و کارداران و براست دارندگان
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ضرب )اندک و  -5بزنید ایشان را  -7از هشت تفسیر و یک سخنرانی :  « وَاضْرِبُوهُنَّ »تر جمه کلمه 

بزنید  -3بزنید  -3تنبیه  -5 خفیف بمنظور تندیب و تنبیه نه به قاد تعذیب و اهانت ( تنبیه نمائید.

بزنیدشان ... ضرب که  -9بزنید )نه زدن سخت(  -1 )به آهستگی(بزنید -1ید )به آهستگی( بزن -6

 باع  شکستاندن استخوانش نشود.

معانی هیل برای مسلمانان رهنما و هدایت کننده میباشد . هر چند معانی یاد شده پیرامون یک  

ت که بعضی شاید موضوع خاص در رابطه زن و مرد میباشد اما برای مسلمانان بطور عموب برداشتی اس

ازین معانی سؤ استفاده نموده وبه هر بهانه و دلیل دست بر سر زن بلند نمایند و گاهی چنان لت و 

کوب نمایند که مثل نادیا انجمن یکی از شاعران آزاد در قف  در زیر مشت ولگد شوهرش چنان 

ریف با در نظر داشت زخمی گردد تا در شفاخانه جان بدهد . بنا برین ترجمه وتفسیر صحیح قرآن ش

شرایط عینی وههنی جامعه مهم میباشد تا با مطالعه ودانش هدایات قرآن ، مسلمانان به بهترین مقاب 

 انسانیت نایل آیند و با نور قرآن زندگی درخشان شخای و خانوادگی را کسب نمایند. 

صلی اهلل علیه طوریکه میدانید بعد از قرآن شریف مسند دوب اسالب احادی  صحیح حضرت محمد 

وسلم میباشد . پیرامون مقاب وارزش زن در احادی  پیامبر )ص( و مطالب بسیار مهم دیگر بخش 

 حدی  باز میگردد.

 سیرت النبی )ص(

 خُلق و روش نیک حضرت محمد )ص( در مقابل زن

ه مقاب وازش زن از دیدگاه حضرت محمد )ص(  رهنمائی نیک وخوبی برای مسلمانان است . از جمله د

ها حدی  و داستان نیکوئی حضرت محمد )ص( در باره همسران شان یا زنان دیگر چند حدی  که 

میفرماید: ]  صلی اهلل علیه وسلم  –پیامبر  داکتر حمداهلل سیدی در نامه خود آورده بودند ؛ می آوریم .

همچنان  «ن خود رویه اى نیکو نمائید.آگاه باشید که با همسرا»أَالَ وَاسْتَوْصُوا بتالنِّسَاءِ خَیْرًا ت[الترمذی. 

را لت  -یعنى زنان  –شما کنیزان اهلل  ».یأبوداود، ابن ماجۀ، الدارم : ] ال تَضْرتبُوا إتمَاءَ اللَّهِ [میفرمایند

فقط همین یک  «بهشت زیر پای مادران است » حدی  مشهور که اکثر شنیده اند « وکوب نکید.

انگر حسن نظر ، لطف ، محبت و دستور احتراب به جن  زن بطور حدی  شاید مشت نمونه خروار ، بی

را قرآن زنده در روی زمین گفته اند. یعنی هرآنچه در  صلی اهلل علیه وسلمکل باشد . حضرت محمد 

قرآن شریف هدایت داده شده است در زندگی شخای و اجتماعی عملی نموده اند . طوریکه همه 

 نوشته اند . آن صلی اهلل علیه وسلمیرامون شخایت حضرت محمد تواریخ ، محدثین و علمای جهان پ

در تماب عمر به مقاب و ارزش زن بی حد واندازه احتراب قایل بودند  صلی اهلل علیه وسلمحضرت 
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وهیچگاه دست شان بر سر زن بلند نشده است وهیچگاه یک حرف زشت و ناموزون که خالف قرآن ، 

نگفته اند . روش شان در مقابل زنان بهترین نمونه اخالص حمیده ،  ادب و انسانیت باشد ؛ برای زنان

 سجایای نیک وعالی بوده است. 

قرآن شریف پیرامون حقوص وارزش زن ، با در نظر داشت هدایات عالی ، روش نیک و پسندیده      

میرفت که همچان خلق نیکو و رفتار عالی حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم با زن بطور کل  توقع آن 

مسلمانان رهی صد ساله را در روش خود در مقابل جن  مقابل پیموده باشند.  هرچند در بعضی 

تا  7911های دو دوره از سال کشور های اسالمی زنها توانستند به مقامهای بلند برسند. بی نظیر بوتو 

  7996 تا 7997 از سال خالده ضیاو  میالدی نخست وزیر پاکستان 7996تا  7995میالدی و  799٤

باید اعتراف نمود که هنوز به آن مقاب و ارزشی که دین اسالب  دند.ش بوینخست وزیر بنگالدمیالدی 

برای زن قایل شده است در ممالک اسالمی نرسیده ایم و تفاوت زیاد بین قوانین رفیع اسالب در باره 

 زن و روش مسلمانان در مقابل زن وجود دارد که میتوان گفت:

 

 

امروز وقتی بعضی مسلمانان با زنان روش نامیمون ودر جای دست شان بر سر زن بلند میگردد و      

در اخبار ناخوش آیند میشنویم که شخای بینی زنش را برید و گوشهایش را قطع نمود  یا با ظلم 

حتی جانش را میگیرند . همانا دوری از هدایات قرآن شریف و روش معقول و وستم حق زن را تلف و 

عالی حضرت محمد )ص( میباشد. برای اینکه به کنه موضوع بیشترعمیق کردیده  و سراو علل این 

حضرت محمد « حدی  »نابسامانی ها واعمال ناخوش آیند  جستجو گردد . بح  تبادل افکار پیرامون 

 بطور خالصه  باز میگردد.  صلی اهلل علیه وسلم

 

 

 

 

 

 

 

ب باااااه هات خاااااود نااااادارد عیبااااای  اساااااال  

 هااار عیاااب کاااه هسااات در مسااالمانی ماسااات   
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 شناخت حدیث

 تشخیص حدیث صحیح ، ضعیف و جعلی

 ونقش آن در زندگی زنان
 

حدی  به معنی خبر است و در اصطال  اهل حدی  بر قول وفعل و تقریر ، گفتار و  حدیث :

 کرداروسکوت پیامبر در برابراعمال و گفتار و کردار دیگران اطالص میشود .

 است :حدی  دوقسم 

که معنی و مفهوب آن از طرف پروردگار به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم الهاب  حدیث قدسیالف : 

 میگردد و پیامبر صلی اهلل علیه وسلم با الفاظ و عبارات خود آن را بیان میکند .

 متواتر و احاد تقسیم میشود.ه مشهور که از نظر زنجیره و سلسله سند ب حدیث نبویب : 

حدیثی که گروهی از راویان آن را روایت کنند که عادتاً محال باشد چنین گروهی با هم  : متواتر -1

توافق کنند بر اینکه دروو بگویند و این نسبت از ابتدا تا انتها محفوظ باشد وبرای شنونده آگاهی قطعی 

 .ل کند و نقطه ابهامی در آن نباشدحاص

 )ص( بیشتر از دو نفر باشد. حدی  مشهور آنست که روای آن از حضرت محمد -2

یک نفر و یا بیش از یکنفر باشد. خبر وحدی   او راویحدیثی که بحد تواتر نرسد حدیث احاد :  -3

 احاد نامیده میشود.

 خبر واحد نیز به اقساب مختلف تقسیم میشود :

آنست که زنجیره راویان آن پیوسته و به شخ  عادل و ضابط و با کیاست حدیث صحيح :  -7

تا اینکه به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم یا صحابی یا تابعی منتهی  گردد و از مخالفت با اصول و  برسد

 عیب و نق  و انتقاد سالم باشد . حجت بدان درست است.

حدیثی که بررسی کننده و تنظیم کننده آن شناخته شده باشد که حجازی یا  حدیث حسن : -2

ت که در دیار خود روایت او مشهور باشد مانند قتاده در میان شامی یا عراقی یا مکی یا کوفی ... اس

باریان . البته راویان حدی  حسن به نسبت حدی  صحیح از شهرت کمتری برخوردارند.حدی  حسن 

 نیز بمانند حدی  صحیح مورد استدالل شرعی واقع میشود.

ت وارد معتبر اس آنست که خلل ونقای به شرطی یا شرایط که در صحیح وحسن حدیث ضعيف : -3

دور تر باشد « صحیح »دارد . هر اندازه از شرایط « حسن»و « صحیح»از  شده باشد . و منزلت پایان تر

 نزدیکتر است .« حسن»نزدیکتر باشد به « صحیح»آن شدید تر  و هر اندازه به شرایط « ضعیف»

 هر یک ازین سه قسم فوص حدی  بفروع و شاخه ها تقسیم میگردد. 
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حدی  مردود به این دلیل که ضعف و نق  متوجه یکی از راویان باشد ، دارای هشت  دود :حدیث مر

حدیثی است که ثابت شده باشد راوی آن ، بطور عمد در روایت  حدیث موضوع : –اول قسم است . 

حدی  دروغگو است .  انگیزه حدی  سازی و جعل احادی  گاهی دشمنی با دین اسالب و گاهی به 

در بخش حدی  مردود باید گفت که از تشریح هشت نوع آن ففط « به اسالب و مسلمین گمان خدمت 

به همین یک بسنده میکنیم . مطلب مهم اینست که در پهلوی حدی  صحیح احادی  حسن ، ضعیف 

، مردود و انواع حدی  دیگر نیز میباشد . دشمنان اسالب و دوستان نادان اسالب هر یک به نوبه خود در 

دی  مردود نقش مهم بازی نمودند و زهر تلخ این عمل شانرا در گمراه سازی و به خطا بردن بخش احا

تا امروز همه مسلمانان میچشند. دانشمند گرامی عبداهلل احمدیان در کتاب حدی  شناسی در پهلوی 

 دشمنان اسالب» بیان مطالب باال پیرامون جعل سازی حدی  و دشمنی با مسلمانان چنین میگوید : 

پ  از اینکه نتوانستند از راه زور اسالب را شکست دهند تالش کردند از راه تزویر و هم رنگی با 

مسلمانان  یکرشته مطالب خرافی و نا معقول را بشکل احادی  در میان جوامع اسالمی پخش کنند تا 

دان کم مدارک اسالمی را متضاد و مضطرب نشان دهند و در نتیجه دین اسالب را در نظر اندیشمن

اطالع بی اعتبار جلوه دهند ... حماد بن زید میگوید :  دشمنان اسالب چهارده هزار حدی  را جعل 

جعل سازی حدی  خاوصاً در صدر اسالب توسط دشمنان یک حربه جنگی بحساب «  کرده اند  

حیح میرفت و دانشمندان مسلمان را در مقابل یک  تحقیق و پژوهش عمیقتر قرار میدهد تا حدی  ص

 را از ضعیف ، مردود و جعلی جدا سازند . 

برای اینکه از اصل موضوع دور نشویم پیرامون اقساب حدی   به همین بسنده میگردد.  مشهور      

 ، صحیح بخاریترین و معتبرترین کتابهای حدی  نزد اهل سنت جماعت صحا  سته وعبارت است از 

منابع نیز از  دو کتاب دیگر.  سنن ابن ماجه ، سنن نسائی ، سنن ترمذی ، سنن ابوداود،  صحیح مسلم

 . احمد بن حنبل ومسند موطن مالک اضافه می شوند  تهصحاح س اولیه به

برای مسلمانان دانش ، فهم و فرص احادی  صحیح ، ضعیف ، مردود و جعلی مهم واساسی میباشد .       

محدثین با سعی و تالش و جد وجهد روایات که شامل احادی  صحیح و ضعیف و مردود میباشد جمع 

ی را صحیح وموثق دانستند و در کتابها آوری نمودند و از بین هزاران روایت جمع آوری شده بخش

حدی  که امروز در اختیار ما میباشد؛ ثبت نمودند. در صدر اسالب جمع آوری احادی  به جهت 

اختالفات حتی از طرف حضرت ابوبکر صدیق )رض( منع گردید و در عهد خلفا راشدین برای نگارش و 

 توسط حافظ ابوعبداهلل تاب حدی معتبرترین ک صحيح بخاریجمع آوری احادی  تالش نکردند. 

است. هجری( گردآوری شده 536-793 ) بخاری بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه محمد بن اسماعیل

امروز بعد از بعد از آن کتب دیگرحدی  جمع آوری و تا امروز در جهان اسالب از آن استفاده میشود . 

حدی  دیدگاه های متنوع ومختلف ارائه میگردد . هر چند  چهارده قرن تاریخ دین مبین اسالب پیرامون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در گذشته های نه چندان دور بح  حدی  مربوط به علما ،  دانشمندان وقضات میگردید تا برای حل 

معضالت و یاهدایت ورهنمائی ، هرگاه با کالب مجید راه حل را نمیدانستند از حدی  پیامبر حضرت 

ه احادی  پیامبر از صحیح ، حسن ، ضعیف ، مردود ... به زبانهای محمد )ص( مدد میجستند . حاال ک

مختلف ترجمه و در اختیار مسلمانان قرار دارد توجه واستدالل باحدی  بیشتر رواج پیدا نموده و 

، ضعیف و شاید هم مردود و جعلی و یا روایت های ،حسندانسته ونا دانسته با استناد احادی  صحیح 

شاید به کلی حدی  نباشد ؛ بح  ها جریان دارد . که گاهی بنا برتباره ها  خارج از کتب حدی  که

وبرداشت های اشخاص موضوعات را پیچیده میسازد و ههنیت های متفاوت نسبت به حدی  عرض 

انداب مینماید. بخشی ازمسلمانان درجهان افراط وتفریط دست وپنجه نرب میکنند به این معنی که عده 

د و هیچ حدیثی را حتی احادی  که ارکان اسالمی از جمله جزئیات نمار را مخالف حدی  میباشن

تشریح میکند ؛ قبول ندارند . میگویند : تنها قرآن شریف کافیست . عده دیگرهر روایتی راکه ازهر 

زبانی ویا کتاب معتبر ویا نا معتبری بناب حدی  شنیدند بدون غور وبررسی قبول دارند وبه آن استناد 

. هردو گروه افراط وتفریط تکراراً بگوییم بخشی از مسلمانان را تشکیل میدهند که با مبارزات ،  میکنند

ادعا ها و فعالیتهای خود به شکلی از اشکال مفید یا مضر تنثیر گزار بر روند زندگی مسلمانان میباشند . 

شیده و حد وسط که آنچه مهم است که گفته آید مسلمانان باید از حالت افراط و تفریط خود را ک

شیوه اسالب است ؛ تعقیب نمایند . طوریکه در تعریف و اقساب حدی  گفته آمد. تفاوت بین حدی  

بسیار است . حدی  ضعیف معنی آنرا ندارد که گفتار یا « مردود»و « ضعیف «  »حسن« »صحیح»

راوی و سلسله کردار و تقریر حضرت محمد  صلی اهلل علیه وسلم  ضعیف است . بلکه ضعیف بودن 

مراتب آن میباشد . این موضوع بی حد واندازه مهم است که مسلمانان بدانند . آنچنانکه در کالب مجید 

ذِینَ الَِ أَیُِهَا یَا﴿اهلل مهربان برای ما هدایت داده است که از پیغمبر حضرت محمد )ص( اطاعت کنید. 

 إتنْ وَالرَِسُولت اللَِهِ إتلَى فَر دُِوهُ شَیْءٍ فِی تَنَازَعْت مْ فَإتنْولِی الْنَمْرت مِنْک مْ  آمَن وا أَطِیعُوا اللَِهَ وَأَطِیعُوا الرَِسُولَ وَأ 

. ترجمه و تفسیر استاد  39آیه -ننسالسوره تَنْوتیلًا(  وَأَحْسَن  خَیْرٌ هَلِکَ الْآخِرت وَالْیَوْبت بتاللَِهِ ت ؤْمِن ونَ ک نْت مْ

مؤمنان از خدا و پیغمبر )محمد صلی اهلل علیه وسلم(  اطاعت کنید اى  »داکتر عبدالستار سیرت 

)اطاعت خدا ورسول خدا که ازجمله شما صاحبان امر)قدرت مشروع( باشند.اطاعت کنید وکسانی را

و اگر در چیزی باورت مطلق و اطاعت اولی االمرباورت مشروط یعنی در حدود شرع امر شده است ( 

)بحکم قرآن کریم( و به پیغمبر)بحکم سنت نبوی( ارجاع کنید . اگر به  به خدانمودید آنرا اختالف 

کار )رجوع به خدا و رسول خدا( برای شما بهتر و خوش عاقبت  نایایمان دارید خداوند و روز آخرت  

 «                       تر خواهد بود

هلل علیه وسلم ( برمسلمانان سوره النسن اطاعت پیغمبر حضرت محمد )صلی ا 39مطابق هدایت آیه      

فرض است . بنابرین  فهم ، درک و دانش حدی  صحیح و ضعیف امر مهم واساسی میباشد . با روش 
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سوره النسن هدایت قرآن  39افراط و تفریط مسلمانان که از حدی  صحیح اطاعت نکنند . مطابق  آیت 

بی توجهی و بی اعتنائی نه تنها به حدی   که )از پیغمبر اطاعت کنید ( را عملی نمی نمایند . بنا برین

قرآن شریف نیز میباشد . دربخش دیگراطاعت از حدی  ضعیف ، جعلی و  درین شرایط به هدایت

روایاتی که با قرآن شریف و شخایت پیغمبر )ص( موافق نباشد که امکان دارد حدی  حضرت محمد 

ارمحمد صلی اهلل علیه وسلم  نبوده واطاعت )ص( نباشد باز هم ما را به راهی خواهدبرد که حقیقت گفت

                                                                                                     از مطلب و موضوعیست که معلوب نیست مربوط به چه شخای و پیروی از آن به نفع یا ضرر است .                                          

مسلمانان ازحدی  ضعیف که درآن شک وتردید وجود داشته باشد ؛ اطاعت کنند . یا اطاعت       

نکنند . بنا برین بح  حدی  شناسی را باید عمیقتر گردانید . حدی  که موافق و همنوا با آیات قرآن 

ق با آیت قرآن شریف شریف باشد اطاعت آن به نفع هر مسلمان  میباشد و اگر روایتی مطابق و مواف

نباشد به هیچ وجه ناب حدی  بر آن گذاشته نشود . طوریکه همه محدثین ومؤرخین میدانند حضرت 

اماب بخاری )ر ( با زحمات وسعی وکوشش فراوان نزدیک به ششاد هزار روایت را بناب حدی  جمع 

صحیح البخاری مجموعه آوری نمودند و بعد از غور وبررسی تنهاحدودهفت هزار آنرا قبول نموده و 

همین احادی  برگزیده میباشد ومتباقی روایات را بناب حدی  که حدود پنجاد و نود وچند هزار 

میشود در صحیح البخاری درج نگردیده است  . این درس مهم و اساسی است که امروزعلما 

دی  کسب ودانشمندان دست بدست هم داده با علم ودانشی که در روند چهارده قرن پیرامون ح

نمودند . یکبار دیگر درین راستا سعی و کوشش نمایند . اگر روایاتی را یافتند که مطابق  سه اساس 

به شنن ، شخایت  -5حدی  موافق و مطابق قرآن شریف باشد .  -هیل نباشد واضح اعالب بدارند. ا

م شخایت آن ومقاب عالی خاتم النبئین حضرت محمد )ص( موافق و مناسب باشد . دو خاوصیت مه

و تو را جز رحمتى براى »سوره االنبین ﴾7٤1﴿«  وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إتلَّا رَحْمَۀً لِلْعَالَمِینَ »حضرت )ص( : 

خوی سترگ )یعنی صفات تو داراى  »سوره قلم ﴾3﴿ « وَإتنَّکَ لَعَلَى خ ل قٍ عَظِیمٍ»  «جهانیان نفرستادیم 

که اطاعت پیامبر بر ما فرض است حدی  به مقاب و ارزشی چنان -5  «هستى پسندیده و افعال حمیده(

اهلل مهربان به  -3قرار داشته باشد که اطاعت آن ما را براه راست هدایت نماید و از راه باطل برگرداند . 

انسان قوه تفکر عنایت فرموده است . روی آن فکر نموده هرگاه با فکر سالم انسانی مغایرت و گمراه 

ار باشید . درین راستا نیز برای فهم ودرک صحیح از ضعیف از عقل کار کرفته و فکر کننده بود ؛ بید

إتنْ ک نْت مْ »آیت پیرامون عقل و فکر کردن آماده است . عبارات  5٤٤در قرآن شریف نزدیک به کنید .

تنکید بر توجه به عقل و  «ال یَشْعُر ون» و« ال یَفْقَهُون»، «لَعَلَّک مْ تَتَفَکَّر ون»، «لَعَلَّک مْ تَعْقِل ون»، «تَعْقِل ون

أَ فَلَمْ تَک ون وا »و « أَ فَال تَتَفَکَّر ونَ»، «أَ فَال تَعْقِل ونَ»تفکر و فهم  میباشد . بی توجهی را با عبارت  

مالمت مینماید . قران کریم پیرامون انسان که از عقل کار    به مذمّت رفتار بدون عقالنیّت و«  تَعْقِل ون



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 191   

چنین میفرماید : إتنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الاُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لَا  55نمیگیرد در  سوره االنفال آیه 

  «اندیشند اند که نمى قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنى» ﴾55﴿ یَعْقِل ونَ

زمان ومکان خاص از طرف حضرت محمد موضوع مهم دیگر احادیثی میباشد که در یک موضوع ،      

چنین احادی  در )ص(  روایت گردیده است که در همان موضوع ،عار و زمان مفید و مثمر بوده است. 

یک موضوع وهمان مقطع زمانی و مکانی موجه وقابل قبول میباشد . اما حکم آن برای نسل بعدی 

لی سر راه خاوصا ًنوآموزان خلق نماید و نمیباشد . ترجمه  و پخش اینچنین احادی  بدون اینکه مشک

شرایط تمسخر نمودن حدی  را برای تعداد مخالفین اسالب محیا سازد ؛ درد دیگری را تداوی نخواهد 

کرد. بطور نمونه در عهد حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم برای تداوی مریضان ترتیب خاص تداوی و 

رگاه سوالی پیرامون تداوی امراض مطر  میشد . دواهای خاص وجود داشت در همان عار و زمان ه

مریض را به تداوی ودوای که در همان عار مروج وقابل تطبیق بود؛هدایت ورهنمائی میکردند. امروز 

که علم طب راهی صد ساله را پیموده است و شفاخانه ها ، وسائیل عملیات ، معاینات وتیست ها به 

میباشد . از آن حدی  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم همین  منظور تشخی  مرض وانواع دوا ها در دست

هدایت را میگیریم که به داکتر امروزی مراجعه نموده و با استفاده از رهنمائی های داکتر ومعاینات 

واستفاده از وسائیل دست داشته صحی امروزی به تداوی خود سعی و کوشش نمایید . هیچگاه منظور 

قرن پیش استفاده گردد . اما احادی  داریم که حکم آن شاید  73تداوی آن نیست که از دواها وطریق 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنت عَمْرٍو رَضِیَ اللَّهُ تا آخر زمان به نفع انسان باشد و باید ترجمه وپخش گردد. بطورمثال:

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ وَالْمُهَاجتر  مَنْ هَجَرَ  الْمُسْلِمُ مَنْ عَنْهُمَا عَنْ النَّبتیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

 . مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

مسلمان  فرمودند : ازعبداهلل بن عمررضی اهلل عنهما روایت است که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم» 

انند و مهاجر )واقعی(کسی )واقعی( کسی است که مسلمانان دیگر از زبانش و دستش در امان و سالم بم

 « است که ترک نماید آنچه را اهلل از آن ممانعت نموده است.

حدی   (9حدی  شماره ) باب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ صحیح بخاری کتاب االیمان

 را خود مهمان  رر نرساندهر ک  به خداوند وآخرت ایمان دارد باید به همسایه خود ض»  -5دیگر : 

 « .گزیند خموشی اال و نگوید چیزی عامه ماالح و خیر ،  حق از جز میگوید سخن وقتی و کند احتراب

هدف ازین بیان اینست که اشخاصی که زبان عربی به سویه ترجمه متون کالسیک زبان عربی      

دسترس عواب الناس قرار میدهند اگر نمیدانند و بنا به دالیلی احادی  ضعیف و جعلی را ترجمه و به 

اهدافی چون تخریب اسالب در زیر عبا وقبای اسالب و یا استفاده مادی از فروش این آثار نداشته باشند 

 این اعمال ضرر آن از نفع آن بیشتنر میباشد .
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 برای فهم ودرک حدی  کتابهای زیادی نوشته شده است که مطالعه آن آثار در دانش بیشتر ما     

 اسحاص نگارگرراجع به حدی  مفید میباشد . هرگاه مطالعه آن آثار میسر نباشد . اخیراً داکتر محمد 

«  خدمت استاد ناور احراری عرایض عاجزانه من» مقاله زیرعنوان« آریانا افغانستان آنالین»درسایت

 شنی می اندازد .نوشته اند که مطالعه آن نسبی بر بعضی موضوعات پیرامون احادی  ضعیف و جعلی رو

 

 نکاح صغیره به بهانه 

 سن بی بی عائشه صدیقه رضی اهلل عنها
 

ازدواج های اجباری و نکا  دختران صغیره یکی دیگر ازماائب و بد بختی های است که رنج آن      

دامن اشخاص و خانواده ها را با آتش غم واندوه میسوزاند . دختران زیر سن که از نگاه ههنی ، عقلی و 

جسمی آماده ازدواج نیستند زیر فشارهای متعدد از اقتاادی تا سیاسی ، رسم ورواج های قبول شده 

ساله بی بی عائشه صدیقه رضی اهلل عنها در موقع  9تا  6بخشی از اقشار جامعه و استناد به روایات سن 

گفته ، زیر شالص ازدواج ،علل و وسیله چنین ازدواج ها گردیده است . دختران کوچک شگوفه های نا ش

جبر و اکراه پر پر میشوند و هزاران آرزو  و ارمان  شگفته ونا شگفته در نطفه خنثی میگردد .  

دوشیزگان که هنوز نغمه ها و زمزمه های شان درچادر شرب دخترانه ، جرئت آواز ها و آهنگهای 

و بسته  شان که امید پرواز احساسات عاشقانه را پرورش نداده است  و بالهای تازه پر کشیده و در پهل

در فضای آزاد وبیکران را تجربه نکرده است درآغوش قف  تنگ و زندان چهاردیواری ناخواسته رنج 

میبرند وشکنجه میکشند . درچنین حاالت ناگواروشرایط خفقان آور نورچشمان بدست پدران ومادران 

ن است که کارد گوش و بینی بریدن را زیر عناوین مختلف  به آغوش ناخواسته سچرده میشوند . زمان آ

برای نجات قشر بی صدا از چنگال قاابان  گرفت و دروازه های قف  های ساخته شده خشم وقهر را 

باز نمود. در ساحه فرهنگی ورسم ورواج های فرسوده و دور از هر استدالل عقلی و منطقی راه های 

ر سایه فرهنک و رسم ورواج ها دروازه نامزدی پسندیده را برای رفع این نقیاه بزرگ جستجو کرد . د

های خورد ساالن را برای همیش مسدود ساخت و در ازدواج ها به عقیده ونظر جوانان آماده ازدواج ارج 

گذاشت . باورهای عقیدتی ما نشست ، مشوره و تبادل افکار را پیش از ازدواج  در شرایط مناسب همنوا 

سالب ، اجازه میدهد . بنابرین وقت آن است که چشم بسته دختر و با احتراب به اساسات دین مبین ا

پسر را به چاه  سرنگون نکنید. بلکه شرایط نیک وخوب رابادرنظرداشت دستورات معقول وپسندیده 

برای نورچشمان خود آماده ساخت تا با پیوند ازدواج ، زندگی با سعادت و کانون خوش خانه را تا 

نمایند . با در نظرداشت مطالب باال یکی از دالیل که دختران خورد سال را آخرین لحظات حیات دنبال 
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ساله  بی بی عائشه صدیقه رضی اهلل  9تا  6به نکا  مردان بزرگ سال در می آورند . همانا ادعای سن 

عنها در موقع ازدواج  با حضرت محمد )ص( میباشد .  قرار حدی   سن بی بی عائشه صدیقه از 

ساله گفته شده است. روی این موضوع هرچند کم وبیش در  9ساله تا  6زفاف بین  نامزدی تا شب

بعضی کتب بطور جدی بح  نشده است. ولی این یکی از مهمترین موضوعاتیست که بر سرنوشت 

هزاران دختر مسلمان در سراسر جهان مستحکم گره خورده است . امروز در بسا کشور های اسالمی 

ساله و باال تر از آن که حتی  6فعانستان مردان جوان حتی مسن با دختران خاوصاً وطن عزیز ما ا

 بعضی پای به سن بلوو نگذاشته اند ؛ ازدواج و نکا  مینمایند.

پیرامون سن بی بی عائشه صدیقه رضی اهلل عنها در موقع ازدواج دوست وبرادر عزیزب خواجه بشیر    

رسانه های گروهی پخش گردیده است . فهم و درک  احمد انااری تحقیق نموده  و این نوشته  در

سن بی بی عائشه صدیقه در حقیقت دروازه جدیدی در جهان نکا  وازدواج مسلمانان بازمینماید تا به 

مه حریق اج های اجباری و پیش از وقت طعاین بهانه زندگی دوشیزه گان خورد سال در آتش ازدو

ادر عزیز خواجه بشیر ضی اهلل عنها  بخشی از نوشته  بره رنگردد . برای روشنی سن بی بی عائشه صدیق

 احمد انااری برای معلومات خوانندگان عزیز درج میگردد.  

 اهلل عنها و دایه هایی مهربانتر از مادر یعائشه صدیقه رض

 یانصار بشيراحمد خواجه

ه بوده است به هیچ صورت اهلل عنها هنگاب ازدواج نه سال یشود که عائشه رض یاینکه پیوسته گفته م... 

 یاین سطور در اینجا سع هتواند از مسلمات و بدیهیات تاریخ مسلمانان به حساب آید. نویسند ینم

خواهد ورزید، تا ابعاد گوناگون این مسنله را نه بعنوان یک انسان مسلمان، بلکه به حی  یک پژوهشگر 

 .قرار دهد یورد تحقیق و بررسطرف در میزان حدی ، علم الرجال، زبان عرب و تاریخ م یب

 :رجال علم و حدیث دانش ميزان در

است که در آن از حاالت راویان حدی ، از نظر برخوردار بودن و نبودن آنها از شرایط  یعلم رجال، دانش

پذیرفتند و  یرا نم یکه دانشمندان حدی  سخن هر روایتگر یگردد. به این معن یقبول خبر، بح  م

 یالزب در بررس یاز ابزار ها یوضع نموده بودند. این دانش یک یشرایط دشوار یوقبول سخن را یبرا

ترین  ینماید. این اساس یسند روایات بح  م هخبر بوده و از صالحیت و عدب صالحیت افراد در سلسل

 یتفاوت میان روش دانشمندان حدی  ومتود تاریخ نگاران در ثبت اخبار و حوادث به حساب م

سال گفته اند یا از طرف هشاب بن  9اهلل عنها را هنگاب ازدواج  یکه سن عائشه رض یدیثبیشتر احا.آید

که هشاب بن عروه  ی؛ آنهای . و شگفت اینکه اهل مدینهیراویان عراق یعروه روایت شده است و یا از سو

نکرده خویش را در میان شان گذشتانده بود، این مسنله را روایت  یبیشتر از هفتاد سال نخست زندگ

در مدینه آن شهر را به قاد عراص  یحدی  پ  از هفتاد ویک سال زندگ یاند. هشاب بن عروه راو
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مؤلف )تهذیب .روایت شده است یطریق راویان عراق از مختلف این حدی ی ترک گفته و صیغه ها

طریق هشاب بن عروه که از  یمعتقد بود که آن بخش از روایت ها” علم الرجال“التهذیب( کتابی در 

 یقابل پذیرش نبود، بحث یاینکه روایات راویان عراق“اهل عراص روایت شده اند قابل پذیرش نیستند. 

در ” مالک بن ان “ یکند که حت یاضافه م” تهذیب التهذیب“مؤلف ”. ما استی خارج موضوع امروز

هذیب التهذیب، روایت شده اند مالحظه داشت. )ت یمورد آن عده احادی  او که از طریق راویان عراق

میزان “ها در اثر گرانسنگ خویش 131سال  یمتوفا یاماب محمد الذهب.(37، 31، صفحه 77جلد 

هشاب  هگوید: حافظ یهشاب م هآید، در بار یبه حساب م” علم الرجال“در  یکه کتاب دیگر” االعتدال

” کبر تناق  حفظهلکن فی ال“باشد:  یاش ضعیف شده بود. متن دقیق او این طور م یدر اواخر زندگ

 5٤5٫و  5٤7،* صفحات 3میزان االعتدال، دارالمعرفه، بیروت، لبنان، جلد

 :عرب زبان ميزان در
 

را از عائشه نقل نموده، که در آن میگوید: هنگاب نزول  یدر کتاب تفسیر خویش حدیث یاماب بخار الف:

 یا” جاریه“آید، من  یه حساب مب” القمر“ هکه جزء سور” بل الساعه موعدهم والساعه ادهی وامر“ هآی

، المکتبه السلفیه، 316، صفحه1، جلدی، شر  صحیح البخاریمیکردب. فتح البار یبودب و باز

 یم یگرام هدوشیزه آمده است. خوانند یدر زبان عرب به معن” جاریه“لفظ .  ها،ص، قاهره، مار73٤1

 یهنگ نوین، به اهتماب سیدماطففر“مراجعه نماید. ” یفارس -یفرهنگ نوین عرب“تواند به کتاب 

تفسیر و  یکتاب ها   .”، تهران، ایران7566اسالمیه، نوبت چاپ هفتم، زمستان  ی، کتابفروشیطباطبائ

گویند، که این آیت هشت سال قبل از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده است. اگر سن  یحدی  م

ن ایشان هنگاب ازدواج باید در حدود بیست عائشه را هنگاب نزول این آیت اقالً ده ساله فرض کنیم، س

 .بوده باشد
 

بناب  یبر اساس روایت احمد بن حنبل، با در گذشت خدیجه بنت خویلد همسر نخستین پیامبر، زن ب:

این امر  یرا برا یپیامبر پرسید چه کس.خوله نزد پیامبر آمده و به پیامبر پیشنهاد نمود تا ازدواج نماید

که قبالً شوهر کرده است  یشوهر ناکرده )بکر( و یا زن یبا دختر یتوان ی: تو مدرههن دارد؟ خوله گفت

که قبالً* شوهر کرده  یزن“و ” دختر شوهر ناکرده“که پیامبر هدف او از  ی. وقتی)ثیب( ازدواج نمائ

را جویا شد، خوله در پاسخ بخش نخست این پرسش، ناب عائشه را بر زبان آورد. در اینجا ” است

فرهنگ “شود  یشوهر نکرده استعمال م هبه مفهوب دوشیز ینباید کرد که )بکر( در زبان عربفراموش 

، تهران، 7566اسالمیه، نوبت چاپ هفتم، زمستان  ی، کتابفروشیطباطبائ ینوین، به اهتماب سیدماطف

 .ایران
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 : تاریخ ميزان در
 

 .دانم یهم مبح  ما مشخ  شوند،هکر تواریخ هیل را م یزمان آنکه مرز های یبرا

 میالدى 67٤نزول وحى در سال 

 میالدى67٤اسالب آوردن ابوبکر صدیق در سال 

 میالدى675علنی شدن دعوت پیامبر اسالب در سال

 میالدى 65٤اهلل عنها( در سال  ینامزدی پیامبر )صلى اهلل علیه وسلم( و عائشه )رض

 یالدىم 655هجرت پیامبر )صلى اهلل علیه وسلم( بسوى مدینه در سال 

 .میالدى 653و یا  655انتقال عائشه صدیقه بخانهء پیامبر اسالب )صلى اهلل علیه وسلم( در سال 

 

طبرى میگوید که ابوبکر صدیق داراى چهار فرزند بود که همهء آنها در دورهء جاهلیت بدنیا آمده  الف:

اگر «.7919یروت ، لبنان، ، دارالفکر، ب3٤طبری، تاریخ االمم و الملوک، جلد چهارب، صفحهء »بودند. 

این سخن طبری درست باشد که عائشه قبل از بعثت پیامبر بدنیا آمده باشد، پ  او به هیچ صورتى 

 .نمیتواند که هنگاب ازدواج نه ساله بوده باشد

خواهر بزرگ عائشه ده سال از او بزرگتر بوده است. «اسماء»معتبر تاریخى،  بر اساس روایتهای ب:

و «  7995، مؤسسه الرساله، بیروت، لبنان، 519، صفحه، 5ی، سیر اعالب النبالء ، جلد االماب الذهب»

و کتابهای «.7955، دارالفکر العربی، الجیزه، مار، 517، صفحه 1ابن کثیر ، البدایه و النهایه، جلد »

رود بسیار معتبر تاریخ گزارش می دهند که اسماء در سال هفتاد و سوب هجرى به عمر صد سالگى پد

«. 7955، دارالفکر العربی، الجیزه، مار، 515، صفحه 1ابن کثیر ، البدایه و النهایه، جلد » حیات گفت. 

هجرت باید بیست و  اگر اسماء در سال هفتاد و سوب هجرى صد ساله بوده باشد، پ  عمر او هنگاب

اثناى هجرت بیست و  هفت و یا بیست و هشت بوده باشد. بر اساس این روایت تاریخى اگرعمراسماء در

هفت و یا بیست و هشت بوده باشد، عائشه در آن زمان باید هفده ساله و یا هژده ساله بوده باشد. اگر 

عائشه در سال اول و یا دوب هجرى ازدواج نموده باشد، باید عمر ایشان در اثناى ازدواج هژده و یا 

 .بیست بوده باشد

 

پیامبر معتقد است که عائشه از نخستین پیروان محمد )صلى ابن هشاب از اولین نگارندگان سیرت  ج:

ابن هشاب، »اهلل علیه وسلم( و از کسانی که در سالهای نخست اسالب،ایمان آورده بودند، می باشد. 

«. ، مکتبه الریاض الحدیثه، الریاض، المملکه العربیه السعودیه551-553، صفحهء7السیره النبویه، جلد 

د کودکی حد اقل بتواند راه رود و حرف زند. پ  اگر عائشه صدیقه در سال اول برای پذیرش دینی بای
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بعثت پیامبر سه ساله و یا پنج ساله بوده باشد، پ  هنگاب ازدواج باید حد اقل شانزده و یا هژده ساله 

، 7ابن هشاب، جلد »بوده باشد. ابن هشاب می گوید که عائشه بعد از هژده نفر ایمان آورده است. 

بر مبنای این سخن ابن هشاب، سن عائشه هنگاب ازدواج باید در حدود شانزده تا بیست «. 517حهء صف

 .سال بوده باشد
 

بر اساس تاریخ ابن هشاب و سخن ابن حجر عسقالنی، فاطمه دختر پیامبر پنج سال بزرگتر از عائشه  د:

د در حدودشانزده سال بوده هنگاب ازدواج بای بوده است. اگر این سخن درست باشد، پ  عمر عائشه

 .باشد
 

شگفت ترین نکتهء بح  امروزی ما، این حقیقت تاریخی است که عائشه سالهاقبل از خواستگارى هـ:

پیامبر، نه تنها که نامزد مرد دیگرى بود که حتی آمادهء ازدواج بوده است. این شخ  جبیر فرزند 

اهلل عنه(  یدر آن زمانى که ابوبکر)رض ، مطعم ناب داشت. به این معنی که هشت سال قبل از هجرت

میخواست به حبشه هجرت نماید، نزد مطعم رفت و گفت که او میخواهدعائشه را که در قید نامزدى 

باشدبا فرزندش تزویج نماید،ولى مطعم بخاطر آنکه ابوبکر مسلمان شده بود، عقد  یفرزندش جبیر م

روایت بر مى آید که حتى هشت سال قبل از نامزدى نامزدى فرزندش را با عائشه فسخ نمود. از این 

عائشه باپیامبر،عائشه آمادةازدواج بوده است.ابن سعد در جلد هشتم طبقات خویش پیرامون این مسئله 

 .به تفایل سخن گفته است
 

« االصابۀ فی تمییز الاحابۀ»ابن حجر عسقالنی معروفترین شار  بخاری در اثر معروف خویش  و:

 فاطمه و. …وقتی بدنیا آمد که کعبه را بنا می کردند و پیامبر سی و پنج سال داشت هممیگوید: فاط

والکعبه تبنی والنبی  هولدت فاطم» عسقالنی اینطور است:  دقیق متن. بود بزرگتر عائشه از سال پنج

 ابن». «سنین خم  بنحو عائشه من أسن هی و. …صلی اهلل علیه وسلم ابن خم  و ثالثین سنۀ 

، مکتبۀ الریاض الحدیثۀ، الریاض، 511، صفحهء 3 جلد الاحابۀ، تمییز فی االصابۀ العسقالنی، حجر

در پایان حضور کسانی که با همسر پیامبر اسالب همدردی داشته و .«7911المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، 

 هر یو فرهنگ یاجتماع یهادر مایبتش اشک می ریزند باید عرض نمود که در قدب نخست، سنت

عارحاضر. در  یهاهمان جامعه مورد سنجش قرار داد، نه با معیار یملت و هر زمان را باید با معیارها

قرون وسطای انگلستان، دختران در سن دوازده سالگی آماده ازدواج بودند و اغلب آنها در سن چهارده 

 Joseph and Frances Gies, Life in a Medieval» .سالگی به خانهء شوهر می رفتند

Castle, p.11, 7919, Harper Perennial».  حتی اگر معیار های امروزی را اساس قرار دهیم

می بینیم که گاهی می شود که کشور های زیادی در روی گسترةخاک سنین پایانی را برای ازدواج 

، دختران قانون مدنی برازیل می گوید که اگر والدین توافق داشته باشند 7375می پذیرند. امروز مادهء 

سالگی را  73مکسیکو و روسیه .و پسران میتوانند در سن دوازده سالگی با هم یکجا زیست نمایند
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شرط گذاشته اند. ایالت نیوهمشرامریکا سیزده سالگی را شرط قرار داده است. و ایالتهای دیگری در 

 .امریکا وجود دارند که سنین نزدیک به آن را معیار ازدواج قرار داده اند
 

ر اینجا یک نکتهء دیگر هم قابل تذکر است و آن اینکه آخرین تحقیقات علمی ثابت ساخته است که د

بلوو دختران  یو یا دیر یدر زود یآب و هوا، سبک زندگی و مسائل ژنتیکی اقواب مختلف تنثیر مهم

د در امریکا ثابت ساخته است که دختران سیاهچوست زود تر از سفی یداشته است. تحقیقات علم

واند به این تحقیق دانشگاه ت یشوند. براى دانستن بیشتر، خواننده عزیز م یپوستان این کشور بال  م

 http://edrv.endojournals.org/cgi/content/full/53/3/661  مراجعه نماید بلجیم
 

ه اند، در حالی که هم عائشهء صدیقه و هم والدین مشفق او از این ازدواج راضی بوده و بدان می بالید

پ  چه کسی می تواند امروز پ  از گذشت یکهزار و چهار صد سال بسان دایه ای مهربانترازمادرعمل 

شد، یم ینموده ومدعی حقوص او گردد. اگر پیامبر)صلى اهلل علیه وسلم( در این مورد مرتکب اشتباه

ی ساختند ولی در و از آن حربه ای بر ضد او م بدون شک دشمنان او سخت از آن سوء استفاده کرده

بزرگ، ادیب و دانشمند و  یهیچ جا و هیچ اثری چنین نشانی دیده نمی شود. گفتیم که هم آن بانو

 بالیدند. یهم خانواده اش بر آن ازدواج م

در حدیثى که اماب بخارى از خود عائشه )رضی اهلل عنها( در مورد سورهء )التحریم( روایت نموده، آمده  

 یخواهند با او زیست نمایند م یالب همسران خویش را اختیار داد که اگر نمپیامبر اس یاست: بار

توانند از او جدا شوند. پیامبر همسرانش را مخاطب قرار داده گفت: آیا میخواهید با من باشید و یا اینکه 

بود که در پاسخ اعالب نمود که او خدا و پیامبرش و روز باز  یاز من جدا شوید؟ عائشه نخستین کس

 .پسین را انتخاب نموده است
 

که به عقد پیامبر  یگویند که سن عایشه در هنگام یبه ما م یهمانطوری که دیدیم شواهد تاریخ    

از علل این کار شاید دلیل تراشى  یدرآمد، بیشتر از آن چیزى بوده است که امروز سر زبانها است. یک

شان با دختران خورد سال تنها به یک بخش از باشد که براى توجیه ازدواجهاى  یسال سودجویان کهن

 .روایات تاریخى اتکا نموده و بخش دیگر آنرا نا دیده می انگارند

 

 

 

حضور همه وکیالن دعوایی که سنگ دفاع ازعائشه اب المؤمنین را به سینه می کوبند رسانیده می     

ه او بیشتر از تاجران حقوص انسان در قرن بیست و یکم، حقوص و مالحت خودش را می دانست شود ک

و اگر تاریخ را هر قدر ورص بزنیم باز هم دلیلی نمی توان یافت که اشاره ای به عدب رضایت آن بانوی 

در گفتن بزرگ از آن ازدواج داشته باشد. تاریخ شهادت می دهد که عائشه اب المؤمنین زنی نبود که 

 زیاااااان کساااااان ای پااااای نفاااااع خاااااویش  

 بجویناااااد و دیااااان انااااادر آرناااااد پااااایش   
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سخن حق و یا آنچه او آنرا حق تاور می نمود ترسی بخود راه دهد. رهبری جنگ جمل که ده ها هزار 

 .رزمجو در زیر پرچمش می رزمیدند، می تواند نمونهء روشن ادعای ما باشد
 

 Birth» در پایان این بح  می خواهم بگویم که در آن دوره ها چیزی بناب وثیقهء تولد

Certificate» جود نداشت تا تاریخ دقیق پیدایش افراد بر مبنای آن تعیین می شد. ما حادثه ای و

در تاریخ اسالب نداریم. اما باز هم دیده می شود که پیرامون همین « ص»بزرگتر از پیدایش پیامبر

حادثهء بزرگ هم چندین روایت مختلف وجود دارد. پ  با در نظرداشت تناقضاتی که در روایات 

اریخ پیدایش عائشه اب المؤمنین وجود داشته است، چطور خواهیم توانست تا با جزمیت مربوط به ت

تماب حکم کنیم که عائشه صدیقه در این تاریخ و یا آن سال بدنیا آمده ویا در فالن سن ازدواج نموده 

 .است

یست، باالتر خالصهء سخن، من نمی گویم که عائشه )رض( هنگاب ازدواج شانزده، هفده، هژده، نزده، ب...

ویا پائین تر از آن بوده است ولی می توانم به کمال جرأت ادعا نمایم، با آنکه تاریخ دقیق پیدایش 

عائشه اب المؤمنین و سن دقیق ایشان هنگاب ازدواج معلوب نیست ولی ایشان بطور قطع هنگاب ازدواج 

هلل روایت نموده، آمده است که که اماب مسلم از جابر بن عبدا یدوشیزه ای بال  بوده اند. در حدیث

 یو او تو را، و تو با او باز یتا تو او را بخندان یازدواج نکرد یپیامبر برایش گفت که چرا با دوشیزه ا

در سنت پیامبراسالب، ازدواج و مسایل مربوط به آن و  این سخن به این خاطر آمد که”. و او با تو یکن

ود باید متقابل باشد که پیامبر اسالب بار بار روی آن می ش «SEX» حتی اموری که مربوط به جن 

باشد. و باید پذیرفت که این کار  یتنکید نموده و حدی ؛ این میراث ادبی پیامبر شاهد گویاى این امر م

هرگاه پژوهشگری .تنها در حالی قابل تحقق است که طرفین ازدواج به مرحلهء بلوو قدب گذاشته باشند

 .د دامنهء این بح  را تا سطح یک رسالهءمستقل توسعه دهدخواسته باشد، می توان

 :بحث این مهم های چشمه سر

 5٤٤5کتاب مقدس )تورات و انجیل(، انجمن پخش کتب مقدسه،  -7

 میزان االعتدال، دارالمعرفۀ، بیروت، لبنان -5

 ارها ص ، قاهرة، م 73٤1، المکتبۀ السلفیۀ،  1فتح الباری، شر  صحیح البخاری، جلد  -5

فرهنگ نوین، باهتماب سید ماطفی طباطبائی ، کتابفروشی اسالمیه، نوبت چاپ هفتم، زمستان  -3

 ، تهران، ایران7566

 7995، مؤسسه الرساله، بیروت، لبنان، 5االماب الذهبی، سیر اعالب النبالء ، جلد  -3

 ، دارالفکر العربی، الجیزه، مار1ابن کثیر ، البدایه و النهایه، جلد  -6

 ، مکتبه الریاض الحدیثه، الریاض، المملکه العربیه السعودیه7ابن هشاب، السیره النبویه، جلد  -1

، مکتبۀ الریاض الحدیثۀ، الریاض، المملکۀ 3ابن حجر العسقالنی، االصابۀ فی تمییز الاحابۀ، جلد  -1
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 « .ب7913ها.ص /73٤3ابن سعد محمد، الطبقات الکبرى، بیروت، داربیروت، -77

دیقه رضی اهلل این بود بخشی از نوشته خواجه بشیر احمد انااری پیرامون سن بی بی عایشه ص     

 عنها در موقع ازدواج با حضرت محمد )ص( که خدمت شما تقدیم گردید.

 

 ها رسانه و یاسیس اناتیجربعضی  توسط نید از هاستفاد
مطلب مهم دیگراینست که بعضی احزاب سیاسی ، گروپ های نظامی با در نظر داشت موضوعات باال

به نفع اهداف سیاسی و عقیدتی خود تعبیر و حتی بعضی رسانه های گروهی متون عقیدتی را بیشتر 

تفسیر میکنند که در بسا موارد با حقیقت متون دینی فاصله دارد . بنا برین با وجود اینکه تنوع تراجم 

وتفاسیر بر وسعت کار افزوده است و شرایط بزرگتری را برای محقیقین و پژوهشگران آماده ساخته 

ز مینماید که شاید بر سهولت ها گره های را رونما گرداند . است در عین حال بسا دوراهی ها را با

حقیقت امر اینست که تفسیر و تشریح متون دینی بردومبنا حقیقی و واقعی سر و کار دارد. برداشت از 

چنین تراجم وتفاسیرعواب الناس را بر سر دو راهی قرار میدهد و گاهی نه اینگه به حقیقت نزدیک 

که شاید از حقیقت فاصله داشته باشد؛ سوص میدهد . امروز که جهان به یک  میسازد بلکه به واقعیت

دهکده کوچک تبدیل شده است و کسب معلومات با یک چشم به هم زدن در سراسر جهان میسر 

است ؛ ضرورت به تراجم وتفاسیری از متون دینی داریم که نه برمبنای نظریات یک شخ  یا طرز دید 

ه  امیدوارب ترجمه قرآن شریف درآینده توسط یک گروپ متخااان و سیاسی یک گروپ باشد بلک

دانشمندان ازعلوب مختلفه و زبان شناسان و فرهنگیان درشرایط بسیار آراب وبدون فشارازطرف دولت 

وگروپ سیاسی بافضای صادقانه وفرصت کافی صورت گیرد. چنین تراجم شاید نسبی محتوای حقیقی 

امروز برساند . ناگفته نباید گذاشت که شخایت های بزرگی که در گذشته قرآن شریف را به مسلمانان 

ترجمه های از قرآن شریف به جهان اسالب تقدیم داشتند با وجود همه کم وکاستی ها خدمات شایان 

در زمان خود انجاب دادند که با احتراب یادآوری میگردد هدف اینست که امروز ضرورت به ترجمه های 

 تر میباشیم تا جوابگوی سواالت امروزی وضروریات عار را آماده سازد . صحیح تر و جامع
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 قضاوت امروز به ترازوی عدالت عینی وذهنی دیروز 

یک مطلب مهم  پیرامون اسالب ومسلمانان اینست که اسالب در زمانی برای رهنمائی بشریت در 

میکردند . غالمی و کنیزی چنان  سرزمین عرب آمد که اعراب کودکان را به جرب دختر بودن زنده بگور

بود که یک کنیز زن در مقابل یک یا چند شتر خرید و فروش میشد . کنیز هیچ قدرت و اختیاری از 

خود نداشت ومثل یک متاع با او رفتار میگردید . داستان سمیه اولین زن شهید در اسالب نمونه از ظلم 

را من سالها پیش نوشته بودب و در بخش  وستم مشرکین در مقابل یک کنیزمیباشد. این داستان

سخت و تلخ زندگی زن را در آن دوران درک اخیراین اثر دوباره چاپ میشود تا خوانندگان  شرایط 

. بدون شک مسلمانان آن زمان در شرایط جاهلیه که مشهور است بزرگ شدند با آن عرف و نمایند

همان اعمال جاهالنه قیاب نمود . زنده به گور  عادات وسایل فرهنگی سر و کار داشتند . اسالب بر ضد

کردن کودکان به جرب دختر بودن قطعاً منع و به زن مقاب وارزش قایل گردید . اما حقیقت امر اینست 

که در آن زمان هنوز طرز دید و روش با زن نکات ناگواری را از دوران جاهلیه بنا بر رسم ورواجها وطرز 

 در چه و یعرب یها کشور در چه مسلمانان از یها گروه یزیست زن دیشا وزندگی دنبال مینمود 

 .باشد عرب تیجاهل ةدور ۀزانیست زن فرهنگ همان تداوب هم عرب ریغ یاسالم یها کشور

زندگی میکنیبم . خاوصا مسلمانان که در اروپا و امریکا زندگی دارند شرایط  57امروز ما در قرن     

وز به ترازوی عدالت گذاشته قضاوت مینمایند . شاید در آن زمان چهارده قرن پیش را از دید امر

همینکه دختران را زنده بگور نکنند و کنیزان را آزاد نمایند و احتراب نسبی به زن داشته باشند ؛ 

بزرگترین تحول و تغیر در زندگی زن باشد . امروز وظیفه مسلمانان است تا به امید تغیر مثبت و 

م با استفاده از متون دینی وعلم ودانش امروزی در بهتر ساختن شرایط زندگی معقول قدمهای مستحک

 همه  بردارند و بشریت با روش مساویانه وعادالنه زندگی آراب وانسانی داشته باشند.    

نگاشته میشود بازهم نمیدانم گره گشا « شاعران آزاد در قف » آنچه پیرامون دین بطور کل در     

ره برمشکالت خواهد افزود این مطلب بزرگ را بر قضاوت عادالنه و صداقت آینده سنج خواهد بود ویا گ

تاریخ میسچارب.  ازمطالب باال پیرامون  دین اسالب وادیان بزرگ دیگر واضح گردید که مقاب و ارزش زن 

و روش های مختلف پیرامون زن در جهان  جریان دارد و چنان مینماید که پیروان ادیان نسبی از 

اساسات دین خود فاصله گرفته اند و یا در تنوع تفسیر ها و تراجم طرز تفکر متفاوت و مخالف یکدیگر 

را تعقیب مینمایند. همچنان ادیان که نظر مناسب، قرار برداشت از کتب دست داشته خود ، نسبت به  

ان که دین شان احکاب زن ارائه نکردند با فاصله گرفتن از احکاب دینی نفع برده اند  و بخشی ازمسلمان

عالی و مناسب نسبت به زن دارد با فاصله گرفتن از آن اساسات نیک، ضرر دیده اند . پیرامون عیسویت 

ویهودیت تکراراً این مطلب را یادآور میشویم که اینهمه تند روی وبی اعتنائی نسبت به زن  شاید 
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انهای دیگر بدون درج اصل کتاب های نتیجه تحریف ها ، دوباره نویسی ها ، تفاسیر و تراجم به زب

تورات وانجیل باشد. به گمان معقول خدای این کتب مقدس آسمانی مخلوص خود، زن را چنین توهین 

، تحقیر و پیش پای افتاده ترسیم وتمثیل نخواهد نمود . برعالوه ادیان دیگر که اهل کتاب آنرا بیشتر 

قاب زشت و ناروائی را به زن شاید موجه نداند وشاید ریشه به اصطال  آسمانی نمیدهند باز هم چنان م

هم دستبردها برپیامهای اولیه باع  این گردیده باشدکه برمقاب زن بی اعتنائی ها را شاهد باشیم . آنچه 

درین اثر مقاب زن از دیدگاه ادیان دیگر تشریح  گردید فقط و فقط کتب واسناد با اعتبار دست داشته 

قیقی و اصلی ادیان که شاید با واقعیت این ادیان فاصله و در بخش های مخالفت میباشد نه باورهای ح

نماید . با احتراب به همه ادیان جهان وپیروانشان امید و آرزو برین است که اصل متون دینی مقاب زن را 

«  شاعران آزاد در قف» در پهلوی مرد چنان که آمد هلیل و خار تشریح نکرده باشند . در نتیجه بح  

میباشد که به بح  های عمیقتر و جستجوهای شگرف تر احتیاج دارد. در  یهامروری گذر را بر پند

حال حاضر کم ما وکرب شما مشت نمونه خروار از اسناد دست داشته بر روی صفحه کاغذ نقش گردید. 

 «واهلل اعلم. » برای حق و ناحق بودن آن همان عبارت مشهور را می آوریم

نشان نمود که بیان این تفاوت ها  در حقیقت متوجه همه انسانها یکسان نمیباشد و  باید خاطر    

نباید همه را در یک پله ترازو قرار دار بلکه در تماب این کشور ها و حتی در بین کشور های اسالمی 

طرز دید ها و قوانین متنوع پیرامون زن تطبیق میگردد و اشخاص در مقابل زنان همه یکسان و هم 

ظر نبوده متفاوت می اندیشند وعمل مینمایند. حقیقتاً یک قشر کوچک از مرد ها در مقابل زن ها ن

مرتکب اعمالی میگردند که مطابق حقایق دینی وانسانیت مردود ، زشت ونابخشودنی میباشد و طوریکه 

کار مرد  در صفحات باال گفته آمد دست های سیاه یک عده زشت کار را نباید بر روی بخش اعظم نیکو

 مالید .

اگر به تاریخ ادیان و فرهنگ ورسم ورواجها و دالیل «شاعران آزاد در قف »برای دریافت علل    

و جستجوی بیشتر ضرورت دارد .   گوناگون عمیق گردید بازهم یک مطلب مهم و اساسی به روشنی

د اعمال و کرداری هستیم اولین بشر در روی زمین شاه اینکه پیش از ادیان آسمانی ویا ادیان دیگر از

که مورد قبول وپذیرش نیست . بطور نمونه از اولین انسان در روی زمین حضرت آدب )ع( صفحات 

تاریخ چنان واضح میسازد که فرزندان آدب ،قابیل برادر خود هابیل را کشت . این نکته شاید شروع 

کشتن هابیل برادرش قابیل خون ریزی انسان توسط انسان دیگر در روی زمین باشد. حتی بعد از 

نمیدانست با مرده برادرش چه کند . اگر ادعا شود که در آن عهد قوانین وشریعت کداب دین حکمفرما 

بود؟ و یا فرهنگ ورسم ورواجها چه بود؟ و یا ده ها دلیل دیگر که در صفحات قبلی یاد آوری گردید ؛ 

ایق آن دوران شاید با همه اتفاقات و حقایق میتواند جوابگوی این قتل برادر بدست برادر باشد ؟ حق

فاصله داشته باشد . آیا میتوان دین یا فرهنگ را مقار دانست ؟ با در نظر داشت این ادعا و قتل اولین 
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« انسانیت»برادر توسط برادر دیگر ما را متوجه یک حقیقت بزرگتر میگرداند که همانا ضعف و یا مرگ 

دعای آن نیست که برداشتها و ترجمه ، تفسیر و توضیح متون دینی و میباشد . مطالب باال ا« آدمیت»

بری های زن و مرد اقبول شده های فرهنگی و ده ها دلیل دیگر هیچ نقشی بر این بی تفاوتی ها ونابر

نداشته باشد . بلکه مدعا اینست که در پهلوی این حقایق که مستقیم وغیر مستقیم این شرایط را 

بطور خاص نموده است ؛ مطلب مهم واساسی دیگری  «شاعران آزاد درقف  »نایب زن بطور کل و 

نقش مهم واساسی در این نابرابری ها و بی تفاوتی های زن و مرد وبطور « ضعف ومرگ انسانیت»همانا 

عاب همه بدبختی ها و مایبت های که دامنگیر بشریت میباشد؛ بازی نموده است. بیجای نخواهد بود 

بح  مهم واساسی ضعف و یا مرگ انسانیت «  شاعران آزاد در قف »ی دالیل وعلل که در ریشه یاب

 وآدمیت نیز به زیور نگارش بیان گردد.

 

 ضعف و یا مرگ انسانیت  

 علل شاعران آزاد در قفس

اما چنان . از دیدگاه های مختلف نسبی روشنی انداخته شد« شاعران آزاد در قف  »پیرامون علل 

 این بیت زمزمه میگردد:مینماید که هنوز 

 

 

هنوز جوابها ، قناعت سوالها را برآورده نساخته است . یا شاید هم ما در قفسی خود را اسیر ساختیم که 

ک باب دیگر نمیدانیم ویا نمیخواهیم باور داشته باشیم . با همه استدالل ها و پژوهش های گوناگون ی

را میگشایم . شاید  گمشده را درآن بیابیم و یا تا حدی کاسه صبر قناعت را مملو سازیم .  آن دریچه 

بزرگ و گوهر عظیم انسانیت ، آدمیت واشرف المخلوقاتی میباشد که بدبختانه ومتنسفانه در طول 

بلکه اکثر بدبختی ها « قف  شاعران آزاد در»تاریخ ، ضعف و یا در بعضی مواقع مرگ آن ،علل نه تنها 

و مایبت های بشریت میباشد . برای فهم و دانش مقدماتی پیرامون آنسانیت و آدمیت تعریف آنرا می 

 آوریم.                                                                                           

د )ج( در کالب مجید این مخلوص خود را یاد نموده است  آدب ، انسان و بشر ناب های است که خداون     

در حقیقت با یاى نسبت و تاء مترادف « انسانیت »و « تآدمی»کلمات و به حق مناسب ترین میباشد . 

 هفااااات شاااااهر عشاااااق را عطاااااار گشااااات  

 مااااا هنااااوز اناااادر خاااام یااااک کوچااااه ایاااام
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معنی آن چنین آمده است :خوی انسانی ، تربیت  ، یک معنی را میرسانند و در کتب معتبرجهان 

تمدن   ،مروت   ،رفتار و کردار خوب مطابق اصول اخالقیدوستی ، اخالص نیک ، عاطفه ، مردمی ، نوع 

 .ادب وخوش خلقی  ،مالیمت  ،

آدب ، انسان با همه خاوصیات نیکو و عالی انسانیت ، آدمیت و اشرف المخلوقاتی در مقاب عالی      

شیطان را  ورفیع ، زندگی فرشته گونه ای را سچری مینمود تا اینکه با تفایلی که خواهد آمد فریب

 خورد واز بهشت به روی زمین فرود آمد. شیخ حافط شیرازی چه زیبا سروده است.
 

 

 

 

آن سیلی مستحکم ظلم ، ستم و اهریمن صفتی یک  که ضعف وگاهی مرگ« انسانیت » بح        

شاعران آزاد در »انسان برانسان دیگرمیباشد . درحقیقت گره ریشه یابی و یا بازجوئی علل و دالیل 

 را باز خواهد نمود.                                     « قف 

آدب میباشند ؛ که صد ها  شاعران آزاد در قف  در حقیقت عضوی ازین خانواده بزرگ اوالد      

بدبختی و مایبت دامن آنرا در بین سرانگشتان خود فشار میدهد. شعری را که تمثیلی از همه ابعاد 

 زندگی بشر میباشد و به حضرت حافظ شیرازی نسبت میدهند در سر آغاز این بح  تقدیم میداریم.

 

 طاااایر گلشااان قدسااام چاااه دهااام شااار  فاااراص 

 کاااه در ایااان دامگاااه حادثاااه چاااون افتاااادب     

 ماان ملااک بااودب و فااردوس باارین جااایم بااود      

 آدب آورد در ایاااااان دیاااااار خااااااراب آبااااااادب
 

 

 ایاان چاااه شوریساات کاااه در دور قمرماای بیااانم   

شااار مااای بیااانم هماااه آفااااص پااار از فتناااه و     

 هاااار کساااای روز بهاااای ماااای طلبااااد از ایاااااب

 علااات آنسااات کاااه هااار روز بتااار مااای بیااانم    

 ابلهااان راه همااه شااربت ز گااالب و قنااد اسااات     

 قاااوت داناااا هماااه ازخاااون جگااار مااای بیااانم   

 اساااب تاااازی شاااده مجااارو  باااه زیااار پااااالن   

 طااوص زریاان همااه باار گااردن خاار ماای بیاانم       

 دختاااران را هماااه در جناااگ و جااادل باااا ماااادر 

واه پاااادر ماااای بیاااانمپسااااران را همااااه باااادخ  
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در حقیقت اگر نظری به سراسر دنیا انداخته شود. منطقه و مردمی را سراو کرده نمیتوانیم  که زهر     

خ بدبختی های کشتار ، ظلم ، ستم ، فساد اداری ، سیاسی ، اجتماعی ، اخالقی ، تجاوز ، حق تلفی و تل

« شاعران آزاد در قف  »ده ها زشتی دیگر را نچشیده باشند . چه زیبا و قشنگ است که درین بخش 

ثیل حقیقت ضعف و یا مرگ انسانیت را تم« اشکی در گذرگاه تاریخ»شعر زیبای فریدون مشیری 

 نماید.

 اشکی در گذرگاه تاریخ 

 از همان روزی که دست حضرت قابیل 

 گشت آلوده به خون حضرت هابیل 

 از همان روزی که فرزندان آدب 

 زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید 

 آدمیت مرد 

 گرچه آدب زنده بود

 ی پر از آدب شد و این آسیاب یبعد دنیا 

 گشت و گشت 

 ت قرنها از مرگ آدب هم گذش

 ای دری  

 آدمیت برنگشت 

 قرن ما 

 روزگار مرگ انسانیت است 

 سینه دنیا ز خوبی ها تهی است 

 صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی است 

 صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست 

 قرن موسی چمبه هاست 

 هاااایچ رحماااای نااااه باااارادر بااااه باااارادر دارد 

 هاایچ شاافقت نااه پاادر را بااه پساار ماای بیاانم       

 پناااد حاااافظ بشااانو خواجاااه بااارو نیکااای کااان  

 کااه ماان ایاان پنااد بااه از گاانج و گهاار ماای بیاانم   
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 روزگار مرگ انسانیت است 

 من که از پژمردن یک شاخه گل 

 ر از نگاه ساکت یک کودک بیما

 از فغان یک قناری در قف  

 از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بر دار 

 اشک در چشمان و بغضم در گلوست 

 ، زهر مارب در سبوست  ، زهرب در پیاله وندرین ایاب

 مرگ او را از کجا باور کنم ؟

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست 

 وای جنگل را بیابان میکنند 

 خلق پنهان میکنند  دست خون آلود را در پیش چشم

 هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا 

 آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند 

  نیست برگ یک پژمردن از صحبت 

 گ نیست مر هم قف  در قناری مرگ کن فرض

 فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست 

 فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست 

  کور و سوت کویری در 

  صبور ها مایبت این با مردمی میان در

  عشق مرگ محبت مرگ از صحبت

 است   انسانیت مرگ از گفتگو
 

ر داشت حقایق تلخ وناگواری که حلقوب انسان را فشار میدهد و کویر ناخوش آیندی را به ظبا در ن

ست که به شکلی از اشکال دامنگیر زندگی و یا ههن و دل با احساس آدب گردانیده است . وقت آن ا

عمق فاجعه نگاه کرد . درد را شناسائی و به تداوی آن تا حد امکان دست وپنجه نرب نمود .  چنانکه 

گفته آمد علل و دالیل دینی، فرهنگی و ده های دیگر که عطش ما را مکمل اغوا نکرده است باید مثل 

ومنز  انسانیت و آدمیت را موالنای بلخ به شنا گر و غواصی مبدل گردیم و در عمق بحر آن گوهر پاک 

در خودی خویش جستجو و پیدا نموده و پرورش دهیم . موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی درین 

تالش دست ما را میگیرد و در جهان هدایات و رهنمائی ها می آموزاند تا بجای نفرت ، نفاص و ده ها 
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گی خود ودیگران را پر عطر ، باو زند  ، اتفاص و ده ها ارزش شایستهپدیده زشت دیگر با گلهای محبت

، خوش آیند و رنگین ساخته در مدینه فاضله ، این جهان را بجای دوزخ برای خود و دیگران بهشت زیبا

 برای همگان بسازیم . موالنا غزل پر محتوی را در جستجوی انسانیت چه زیبا و دل انگیز سروده است.  

 بنمااااای رخ کااااه باااااو و گلسااااتانم آرزوساااات 

ای لاااب کاااه قناااد فاااراوانم آرزوسااات     بگشااا   

 ای آفتااااااب حسااااان بااااارون آدمااااای ز ابااااار

 کااااان چهااااره مشعشااااع تابااااانم آرزوساااات    

 بشااااانیدب از هاااااوای تاااااو آواز طبااااال بااااااز

 بااااز آمااادب کاااه سااااعد سااالطانم آرزوساااات     

 گفتاااای ز ناااااز باااایش مرنجااااان ماااارا باااارو  

 آن گفتناااات کااااه باااایش مرنجااااانم آرزوساااات

 وان دفااع گفتناات کااه باارو شااه بااه خانااه نیساات   

باااااز و تناااادی دربااااانم آرزوساااات وان ناااااز و   

 در دساات هاار کااه هساات زخااوبی قراضااه هاساات  

 آن معاااادن مالحااااات و آن کااااانم آرزوسااااات  

 ایااان ناااان و آب چااارخ سااایل سااات بااای وفاااا  

 مااااان مااااااهیم نهااااانگم عماااااانم آرزوسااااات

 یعقااااااوب وار وا اساااااافاها هماااااای زناااااام   

 دیاااادار خااااوب یوسااااف کنعااااانم آرزوساااات   

حااب  ماای شااود  تااو ماارا   واهلل کااه شااهر باای    

یابااااااانم آرزوسااااااتآوارگاااااای و کااااااوه و ب  

 زیااان همرهاااان سسااات عناصااار دلااام گرفااات   

 شاااایر خاااادا و رسااااتم دسااااتانم آرزوساااات    

 جااااانم ملااااول گشاااات ز فرعااااون و ظلاااام او  

 آن ناااااور روی موسااااای عمااااارانم آرزوسااااات 

 زیااان خلاااق پااار شاااکایت گریاااان شااادب ملاااول

هااااای هااااوی و نعااااره مسااااتانم آرزوساااات آن  

 گویااااااترب ز بلبااااال اماااااا ز رشاااااک عااااااب  

سااااتمهرساااات باااار دهااااانم و افغااااانم آرزو    
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نشود آنم آنک یافت می گفت» ی چه معقول و سنجیده موالنا جالل الدین محمد بلخی روم

های جهان که من وتو درین جنگل شامل میباشیم «نی»بلی آرزوی موالنا وهر یک از «   آرزوست

انسانیت را آرزو داریم . باید با چشم وگوش بینا انسانیت و آدمیت را با ظاهر آرایش نموده « آنم»همان 

. اینکه بعضی ظاهر خود را چون پر طاووس  و تمثیلی در دو پله ترازوی متفاوت ومختلف وزن نمود

رنگین میسازند و با ریا چهره اصلی را پنهان مینمایند. هیچگاه دردی را دوا نکرده بلکه تداوی مرض را 

عمیقتر و مشکلتر میسازد . انسانیت چیز دیگریست که درین بح  تالش بر آن است که قطره از کنه و 

 دی شاایخ بااا چاااراو هماای گشااات گاارد شاااهر    

 کااااز دیااااو و دد ملااااولم و انسااااانم آرزوساااات 

 گفتناااد یافااات مااای نشاااود جساااته ایااام ماااا   

 گفااات آناااک یافااات مااای نشاااود آنااام آرزوسااات

 هاااار چنااااد مفلساااام نچااااذیرب عقیااااق خاااارد

 کاااااآن عقیاااااق ناااااادر ارزانااااام آرزوسااااات  

 پنهااان ز دیااده هااا و همااه دیااده هااا از اوساات     

 آن آشاااااکار صااااانعت پنهاااااانم آرزوساااااات   

د کااااار ماااان گذشاااات ز هاااار آرزو و آز  خااااو  

 از کااااان و از مکااااان پاااای ارکااااانم آرزوساااات  

 گوشااام شااانید قااااه ایماااان و مسااات شاااد     

 کاااو قسااام چشااام صاااورت ایماااانم آرزوسااات   

 یااک دساات جاااب باااده و یااک دساات جعااد یااار    

 رقااااای چنااااین میانااااه میاااادانم آرزوساااات   

 مااای گویاااد آن ربااااب کاااه ماااردب ز انتظاااار     

 دساااات و کنااااار و زخمااااه عثمااااانم آرزوساااات

رباااابی ساااتربااااب عشاااقم و عشاااقم  مااان هااام  

آرزوساااات وان لطاااف هااااای زخماااه رحمااااانم    

 باااااقی ایاااان غاااازل را ای مطاااارب ظریااااف    

 زیاان سااان هماای شاامار کااه زیاان سااانم آرزوساات 

 بنمااااای شاااام  مفخاااار تبریااااز رو ز شاااارص  

ماااان هدهاااادب حضااااور ساااالیمانم آرزوساااات    
 گ
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غزل زیبای دیگری را از حضرت سعدی شیرازی که تفاوت جان  کیفیت و راهیابی به آن  واضح گردد.

آدمیت و لباس آدمیت )ظاهر و باطن( را  رهنمائی ودرس میدهد؛ پند واندرز گونه میخوانیم و می 

 آموزیم . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در همین موضوع سعدی شیرازی در کتاب گلستان باب اول در سیرت پادشاهان  شعر زیبای دارد که 

بیجای نخواهد بود که این شعربا داستان « بنی آدم اعضای یکدیگرند»اکثراً به آن آشنا میباشید. 

 آن که در گلستان  ثبت است زیب این صفحه گردد .

ت یحیی پیغامبر)ع( معتکف بودب در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی بر بالین ترب» 

 اناافی منسوب بود اتفاقاً به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست
 

 باااه جاااان آدمیااات اسااات   تااان آدمااای شاااریف

 نشاااان آدمیااات  زیباسااات لبااااس   ناااه هماااین

 اگرآدماای بااه چشاام اساات ودهااان وگااوش وبیناای  

 آدمیااات  و میاااان دیاااوار   نقاااش  میاااان چاااه 

 خوروخواب وخشم وشهوت شغبست وجهل وظلمت

 آدمیاااات  جهااااان ز   ناااادارد  خباااار  حیااااوان 

 گرناااه ماارو باشاااد  بااه حقیقاات آدمااای باااش و   

 زبااان آدمیاات   بااه  کااه همااین سااخن بگویااد   

 نباااودی کاااه اسااایر دیاااو مانااادی مگااار آدمااای 

 آدمیااات مقااااب   باااه  نااادارد ره  فرشاااته  کاااه 

 بمیااارد خاااویی ز طبیعتااات  دهاگااار ایااان درنااا 

 روان آدمیااات  هماااه عمااار زناااده باشااای باااه   

 رسااد آدماای بااه جااایی کااه بااه جااز خاادا نبینااد   

 مکااان آدمیاات   بنگاار کااه تااا چااه حااد اساات     

 بناااد شاااهوتطیاااران مااارو دیااادی تاااو ز پاااای 

 آدمیااات طیاااران   ببینااای   تاااا   در آی باااه 

 نااه بیاااان فضااال کااردب کاااه ناااایحت تاااوگفتم  

 تآدمیااااا بیااااان  شااااانیدیم آدماااای  از هاااام 
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معاملت ایشان خاطری همراه من کنند که  آن گه مرا گفت از آن جا که همت درویشانست و صدص     

 .از دشمنی صعب اندیشناکم گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نسبیاگر  با این نویسنده موافق باشید که ریشه « شاعران  آزاد در قف  » در جستجو و یافتن علل 

در تالش آن ویا گفته موالنا بدبختی های یاد شده در اشعار قبلی  ضعف و یا مرگ انسانیت است و 

آرزوست ؛ توافق نسبی شما ، جرئت عمیق شدن و ریشه یابی را میسر میگرداند . آنچه درین « آنم»

هریک از انسان های روی زمین را انرژی و «آدمیت « »انسانیت»بخش در زنده نگهداشتن و تقویه 

میباشد وبرای شناخت آن  «ایگو« »نف « »من« »خودی»توانمندی میبخشد شناخت ریشه واساس 

 فرهنگی ، روانشناسی وعلوب دیگرباز است. دروازه های باورهای دینی ،

 درویاااش و غنااای بناااده ایااان خااااک درناااد     

 و آنااااان کااااه غناااای ترنااااد محتاااااج ترنااااد   

 

 

 دساااات ساااار قااااوت   و  توانااااا  بااااازوان بااااه 

 خطاسااات پنجاااه مساااکین نااااتوان بشکسااات    

 نبخشااااید  افتادگاااان  بااار  کاااه  آن  نترساااد

 زپاااای درآیدکساااش نگیااارد دسااات   کاااه گااار 

 هرآن کاه تخام بادی کشات وچشام نیکای داشات       

 بسااات وخیاااال باطااال پخااات   بیهاااده  دمااااو

 خلااااق بااااده و داد آر باااارون پنبااااه ز گااااوش 

 هساااااات  دادی روز ناااااادهی دادوگرتااااااومی

 یکدیگرنااااااد   اعضااااااای      آدب     بناااااای 

 گوهرناااااد   یاااااک  ز    آفااااارینش  در کاااااه 

 روزگاااااار  آورد درد  باااااه  چاااااو عضاااااوی  

 قااااارار        نماناااااد     را   عضاااااوها  دگااااار

 غمااای بااای    دیگاااران   محنااات   کاااز تاااو

 آدماااای    نهنااااد     ناماااات   کااااه     نشاااااید
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حقیقتاً بی مورد نخواهد بود که ادعا گردد اندیشه ها و باور های عقیدتی ما  رهنمائی و هدایت در 

هدایات خویشتن خویش و یافتن حقیقت خود و یا خود شناسی خدا شناسی میباشد . با آموزه ها و 

دینی از دیدگاه علوی ، حقیقت انسانیت و آدمیت که فراموش، گم ویا ضعیف گردیده دوباره به پای 

ایستاد میگردد و انسان که خود را بدست مکر وهیله اهریمن سچرده است با گوهر اصلی و قدرت الیزال 

شین اعمال شیطانی  که به اساس فرموده کالب حق در وجود ماست دوباره متحرک واعمال ملکوتی جاین

 میگردد .

این بح  را نا گزیر عمیقتر ساخت و در جستجوی انسانیت و آدمیت به اصل ، تخم و نطفه آن در      

کالبد آدب غرص گردید . در هدایات دینی همچنان فرهنگ و ادبیات ما  شاعران بزرگ مثل موالناجالل 

جامی ، سنائی غزنوی ، سعدی شیرازی، حافظ الدین محمد بلخی رومی ، موالنا نورالدین عبدالرحمن 

شیرازی ، میرزا عبدالقادر بیدل ... در تالش میباشند تا اساس و تهداب انسانیت و آدمیت واشرف 

المخلوقاتی را جستجو وشناسائی نموده و چراغی گردند تا آدب را از جدائی به وصل نیکو وپسندیده 

خودشناسی که خدا شناسیست ، درک و فهم آنرا به ما  روشن بسازند . بزرگان سعی و کوشش دارند تا

 رهنمون گردانند .

موالنا معتقد است که بشر یک گره اصلی دارد که اگر آنرا بگشاید به نیکبختی می رسد و آن گره » 

 «خویشتن خویش است.
 

 

 

 

هر که به این درگاه آید نانش دهید و از ایمانش »رواص بارگاه خود نوشته بود  بر یرابوسعید ابوالخ

کفته « مچرسید . آنکه در جهان نزد خداوند تبارک و تعالی به جانی ارزد به این درگاه به نانی ارزد

ابوسعید همان ریشه اصلی و خاوصیت انسان و انسانیت را روشن و دین وعقیده را در ردیف بعدی 

 رار میدهد . ق

ادبی و علوب ، نردبان و پله های عقیدتی ، فرهنگی « انسانیت»برای ریشه یابی و رسیدن به باب رفیع 

جدید را با غور وبررسی عمیق پیموده به امید دسترسی به نتایج باشکوه و رسیدن به اصل خویش 

 شکوفه امید وآرزو را با انرژی حفظ و نگهداری میداریم .  

شت همه گفتگوها  به پاس ارزش و احتراب به باور های اکثریت مردب افغانستان ریشه با در نظردا

 یابی این بح  ، با استفاده ازمتون دینی وعقیدتی مردب افغانستان تشریخ وتوضیح  میگردد.

طوریکه میدانید اولین اصل و پایه باور های دینی ما قران عظیم الشنن و دوب احادی   صحیح 

اهلل علیه وسلم میباشد . در ریشه یابی انسانیت ، آدمیت و اشرف المخلوقاتی آنچه  یحضرت محمد صل

 بهاااار آن پیغمباااار ایاااان را شاااار  ساااااخت   

 هااار کاااه خاااود بشاااناخت یااازدان را شاااناخت   
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خلق نمود وبا محبت از رو  «گل خشکیده » انسان را از خاک « رب العالمین»اهلل میدانیم اینست که : 

 73سوره الرحمن آیه  . قدرت انسان میباشد خود در وجود آدب دمید که شیرازه نیکوئی ها ، نیرو و

مقاود از  (73اى سفال مانند آفرید ) انسان را از گل خشکیده ﴾73﴿ خَلَقَ الْإتنْسَانَ مِنْ صَلْاَالٍ کَالْفَخَّارت

رو  الهى که در گِل انسان دمیده شده چیست و رابطه آن با رو  خدا چگونه است؟ خداوند در چندین 

وَ »؛؛ « از رو  خودب در انسان دمیدب»9جده، آیه ، سوره س«وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ»آیات مى فرماید: 

فَإتهَا سَوَّیْت هُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی  15و سوره ص، آیه  59، سوره حجر، آیه «نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی

که آن را نظاب بخشیدب و از رو  خودب در آن دمیدب برای او سجده  هنگامی» ﴾15﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجتدِینَ

همه سجده کردند خداوند بر مخلوقات خود هدایت داد تا انسان را سجده تکریم و احتراب نمایند «کنید.

به جز شیطان که ابا ورزید .شیطان به این باور که از جن  آتش است چطور آدب از جن  خاک را 

جن را از تشعشعى از آتش و »﴾73﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارتجٍ مِنْ نَارٍ: 73سجده کند.سوره الرحمن آیه 

( شاید هم همین ریشه گذاری برتری ها و تفوص  نژادی و قومی است که تخم آنرا 73« )خلق کرد

شیطان کاشت و امروز انسانها در روی زمین به آن آلوده میباشند. برعالوه دشمنی شیطان با انسان 

 درین آیات واضح میگردد.

الَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀت إتنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْاَالٍ مِنْ حَمَإٍ وَإتهْ قَسوره الحجر  59تا   51آیات    

فَسَجَدَ الْمَلَائِکَۀ  ک لُّهُمْ ﴾59﴿ فَإتهَا سَوَّیْت هُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجتدِینَ﴾51﴿مَسْن ونٍ

قَالَ یَا إتبْلِی ُ مَا لَکَ أَلَّا تَک ونَ مَعَ ﴾57﴿ مَعَ السَّاجتدِینَتالَّا إتبْلِی َ أَبَى أَنْ یَک ونَ ﴾5٤﴿ أَجْمَعُونَ

قَالَ فَاخْر جْ مِنْهَا ﴾55﴿ قَالَ لَمْ أَک نْ لِنَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْاَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْن ونٍ﴾55﴿ السَّاجتدِینَ

قَالَ ﴾56﴿ قَالَ رَبِّ فَنَنْظِرْنِی إتلَى یَوْبت یُبْعَث ونَ﴾53﴿ لَى یَوْبت الدِّینتوَإتنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَۀَ إت﴾53﴿ فَإتنَّکَ رَجتیمب

قَالَ رَبِّ بتمَا أَغْوَیْتَنِی لَن زَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْنَرْضت ﴾51﴿ إتلَى یَوْبت الْوَقْتِ الْمَعْل وبت﴾51﴿ فَإتنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرتینَ

ترجمه ازحضرت شاه ولی اهلل محدث دهلوی تفسیر از حضرت  تفسیر حسینی﴾59   ینَوَلَن غْوتیَنَّهُمْ أَجْمَعِ

ویاد کن چون گفت پروردگارتو فرشتگان را  هر آئینه آفریننده اب آدمی را » مالحسین الواعظ الکاشفی

از گِل خشک  از قسم الی سیاه بوی گرفته پ  چون راست کنمش و بدمم در وی رو  خود را   پ  

ش او سجده کنان   پ  سجده کردند فرشتگان تماب ایشان همه یکجا مگر ابلی  سر باز زد از افتید پی

آن که باشد با سجده کننده گان   گفت خدا ای ابلی   چیست ترا درین که نمی باشی با سجده 

کنندگان   گفت هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده اورا از گِل خشک از قسم الی سیاه 

وی گرفته  گفت بیرون شو از بهشت  هر آئینه تو رانده شدهء  و هر آئینه بر تست لعنت تا روز قیامت ب

گفت ای پروردگار من مهلت ده مرا تا روزیکه بر انگیخته شوند مردمان  گفت هر آئینه تو از مهلت داده 

البته بيارایم مرا  شده گانی  تا روز آن وقت مقرر گفت ای پروردگار من  بسبب آنکه گمراه کردی 

شیطان از همان «  معصيت را برای ایشان در زمين  و البته گمراه سازم ایشان را همه یکجا
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لحظات نخست در تالش گردید تا انسان را از راه راست به راه شیطانی سوص دهد . آدب در بهشت از 

ن انسان را فریب داد . نزدیک شدن به یک چیز منع گردید که شاید شروع حالل وحراب باشد اما شیطا

بنابرین دروازه بهشت بروی آدب مسدود وخداوند آدب را  از بهشت به زمین آورد و باز هم خدای رحمان 

وَإتهْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀت إتنِّی جَاعِلٌ فِی .  5٤ورحیم آدب را خلیفه خود در زمین ساخت سوره البقره آیه 

آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین خلیفه جانشینی  و »  ﴾5٤﴿الْنَرْضت خَلِیفَۀً 

این مکان جدید یعنی زمین را در اختیار انسان قرار داد تا ازهمه نعمت های  « در زمین قرار می دهم

الْبَحْرت وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَبَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَآن استفاده نماید. سوره االسرا   

 برداشتیم و را آدب فرزندان ساختیم بزرگ آئینه هر و» ﴾1٤﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

از وزی دادیم ایشان را از  پاکیزه ها و فضل دادیم ایشان رابر بسیاری ر و دریا در و بیابان در را ایشان

 «  آنچه آفریده ایم  فضل دادنی 

توانائی و تماب  گفته آمد که قدرت انسان را محدود ساخت به این معنی که عقل ، فهم  ، دانش ،  

داشته های انسان جامع وکامل نبوده و امکان اشتباه و به باطل رهنمون شدن وفریب شیطان خوردن 

کند و به راه های معقول برای پاک سازی ضرورت برایش آماده است . شرایط که نا پاکی را ایجاد می

 دارد .

آدب که با دمیدن  رو  خداوند در وجود خاکیش  لیاقت و ارزش تکریم و احتراب تماب مخلوقات   

شدن نایب گردید  در هر لحظه زندگی با دشمن اصلی خود شیطان دست  تکریم تا مقاب سجده آهلل را

ایگوی  دب را به سوی اعمال شیطانی سوص داد و نف  ، خودی ،وپنجه نرب میکند.شیطان )عدومبین( آ

انسان  با کثافات ضد انسانیت وآدمیت آلوده و در نتیجه دست به اعمال ضد انسانی زدن با حقیقت 

نیز زاده این « شاعران آزاد در قف »انسان  شیوه جدیدی گردید که زندگی و سرنوشت نامیمون 

  شرایط و آلوده گی ها میباشد  .

انسان برای  پاک سازی ، نجات و رهائی از داب اعمال شیطانی و سوص یافتن به مدینه فاضله      

آدمیت واشرف المخلوقاتی به هدایات باورهای عقیدتی و ارزش ها ، اندوخته ها، نظریات و  ،انسانیت 

ها گذاشته به رهنمائی های نخبگان و دانشمندان ضرورت دارد.  تا از آن آموخته ها مرحمی برزخم 

شاهراه نیک بودن ونیک زیستن عادت وان  حاصل نماید. تا این بخش امید است مفاهیم و مطالب 

مهم انسان پاک و در روند زندگی آلوده گی ها و دشمن بزرگ تا حد نسبی نمایان و آشکارا گردیده 

ها و رسیدن به مقاب رفیع باشد . با این امید صفحه دیگری که همانا پاکسازی و تزکیه از این آلوده گی 

 ومنز  انسانیت ، آدمیت واشرف المخلوقاتی میباشد؛ باز میگردد. 
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 پاک سازی تا مقام انسانیت

تا رسیدن به آن مقاب پاک ومنزه « تزکیه نف » یا « ایگو« »خودی »بخش پاک سازی 

هیم . اینباد باز را با سه روش عقیدتی ، فرهنگی ادبی و علوب جدید آمیزش مید« آدمیت«»انسانیت»

هم از زیبائی های عقیدتی برای رسیدن به صفای انسانیت مدد میجوییم . خداوند )ج( برای هدایت 

ته به نیکوئی ها وارزشهای واالی انسانی سبشریت تا از زشتی ها ، پلیدی ها و ناپاکی ها منزه و آرا

با هدایات خداوند ، انسان را به  و اندگردد؛ پیامبری از خودشان فرستاد تا کالب خداوند را برایشان برس

میفرماید:لقَدْ مَنَّ  763فسهایشان را پاک سازد. در سوره آل عمران آیه نو حق رهنمائی و از باطل دور 

عَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إتهْ بَعَ َ فِیهتمْ رَسُولًا مِنْ أَنْف سِهتمْ یَتْل و عَلَیْهتمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهتمْ وَیُ

خدا بر مؤمنان منت نهاد که پیامبرى از خودشان در میان » ﴾763﴿ وَإتنْ کَان وا مِنْ قَبْل  لَفِی ضَلَالٍ مُبتینٍ

کتاب و  آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و نف  هایشان را تزکیه )پاک( گرداند و

( حضرت محمد صلی اهلل 763طعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند )حکمت به آنان بیاموزد ق

درآیه « من مبعوث شدب تا مکارب اخالص را در نف  های شما به اتماب برسانم:»علیه وسلم میفرماید 

ن است تا با پاکسازی و تزکیه آباورهای دینی ما برای  که مبارکه وحدی  پیامبر )ص( هویدا میگردد

خاوصیات حیوانی وشیطانی به صفات نیک وشایسته انسانی ورحمانی مزین گردد .  انسان از ، نف 

 آنچنانکه گفته آمد آدب در بهشت فریب شیطان را خورد وبه زمین فرود آمد. 

زمین در حالیکه جای زندگی انسان با شیطان و آماده بودن آلوده گی به فساد و اعمال اهریمنی   

تب بزرگ است تا انسان با استفاده از هدایات ، رهنمائی ها و آموزش میباشد در عین حال حقیقتآً مک

رجعت به نیکوئی ها وارزش های  انسانیت و آدمیت نموده و اهلیت آن را پیدا نماید تا انسان پاک و 

 کامل گردیده به اصل خود وصل گردد. 

اول مثنوی شریف  حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی چه زیبا در نی نامه ، هژده بیت 

 این درس و مکتب بزرگ را به زبان شعر بیان داشته است .
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باز  « ایگو»و « من« »خودی»  «نف » سازیپاک تزکیه و با این مقدمه دروازه مکتب  

از جن   خارج و غباریغش پیدا کرده و میگردد . تزکیه به معنی پاک کردن ، چیزی که آلوده شده 

 د. بیرونیمیباش دارای وجوه وحاالت  ظاهر)بیرونی( و باطن )درونی(  نشسته است .انسان او برخودش 

جدان . مثل ودیده نمیتوانیم ،  با چشم . اما درونی راگوش ، چشم ، بینی.. آنچه با دیدن هویداست مثل

 .  عقلضمیر و  ،

و « من حقیقی»یار و ارزش علمی دارد همانا یک مطلب مهم دیگر که با اندوخته های روانشناسی مع

، بی االیش و فارو از آلوده گی های شیطانی و کثافات منز ، پاک« من حقیقی»میباشد. « من واقعی »

با تنثیر پزیری از ماحول خود ، خوب و « من واقعی». اما ناخوش آیند غیر جن  خودش میباشد و غبار

پهلوهای متفاوت دارد بطور مثال انسان در حالیکه خوش « من واقعی»بد مبدل به واقعیت میگردد 

نمیباشد برای اینکه دیگران را متیقین سازد که خوش است خنده میکند و یا در حاالت تراژیدی به 

 کناااادچااااون حکایاااات ماااای   بشاااانواز ناااای

 کنااااادمااااای   هاااااا   شاااااکایت   از جااااادائی

 انااااد  ببریااااده  کااااز  نیسااااتان  تااااا  ماااارا  

 اناااااادنالیااااااده  زن  در نفیاااااارب  ماااااارد  و 

 سااااینه خااااواهم شاااارحه شاااارحه ازفااااراص    

 اشااااااتیاص  درد   تااااااا  بگااااااویم   شاااااار   

 هرکسااااااای کودورماندازاصااااااال خاااااااویش  

 بااااااز جویاااااد روزگاااااار وصااااال  خاااااویش  

 ماااان بااااه هاااار  جمعیتاااای  ناااااالن   شاااادب 

 حاااااالن شاااادب جفاااات باااادحاالن و خااااوش  

 هرکساااای از ظاااان خااااود شااااد یااااار  ماااان  

 از درون ماااااان نجساااااات  اساااااارار  ماااااان 

 ساااااتنی دور   مااااانسااااار مااااان از نالاااااه   

 لیاااااک چشاااااام وگاااااوش راآن نورنیساااااات  

 تاااان زجااااان وجااااان زتاااان مستورنیساااات    

 دیااااد جااااان دستورنیساااات  لیااااک کاااا  را 

 آتشساااات ایاااان بانااااگ نااااای و نیساااات باااااد

 هااار کاااه ایااان آتاااش نااادارد  نیسااات  بااااد     
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. سیر وراهی که در تالش آن میباشیم از واقعیت به حقیقت را دانستن و به همان شکل گریه میکند

 است . معیار های آن خود را واقف نمودن 

برای رسیدن به حقیقت و وصل به اصل انسان به وسایل و دست داشته های ضرورت دارد تا آلوده 

گی ها و کثافات را از وجود ظاهری و باطنی خود پاک سازد . طوریکه ظاهر انسان کثیف ونا پاک 

           «نف »میگردد و با توانمندی که داریم سر و جان خود را شسته و پاک میسازید در حقیقت 

نی ما میتواند گرد خانه درون هم مثل خانه بیرو همان وجه درونی ماست. « ایگو»و « من« »خودی» 

آن بیگانه است که بر خانه درون نشسته وشاید مسلط هم بشود  وحکمروای کند این وغبار بگیرد. 

 .میتواند به دو شکل در بیرون نیز ظاهر شود 

نوع دوب بروز درون همانا  -5 .  ده گی و کسالت روحیخستگی، افسر ،به شکل پژمرده گی -7

فساد ، تجاوز جنسی ، کشتار و دستبردن  ، ، حرص ، عداوت دروغگویی الت های اخالقی ، حسادت ،هر

سرشت اصلی انسان نیست. بلکه  الت های اخالقی ازجن  وهر . این زشتی و به مال وناموس دیگران

ن جای گرفته است و در درون ما مقاب گرفته نمای از خود ما گرد وغباریست که بر وجود اصلی انسا

میشود. در مرحله نخست شناخت آن که بیگانه و از ما نیست میتواند ما را آماده سازد که در سعی و 

 . کوشش پاک سازی آن دست به عمل گردیم و پاک سازی نماییم

. بخشی از پاک در پاک سازی میباشدو بدون اراده خداوند انسان راموجودی ساخته است که با اراده 

 . بطور مثال خون پاک از یک دهلیز قلبسبی انسان و بخشی خارج از آن استسازی ها در قدرت ن

را به همه سلول های . خون در روند این گردش غذا مورد ضرورت پمپ و به تماب اعضای وجود میرسد

. درین مرحله ناپاک میگردد ،وخون پاک . در برگشت نا پاکی ها را باخود برمیگرداندوجود میرساند

نقش عملی ندارد؛ شش  با تنف  اگسیجن را داخل  وکاربندای اکساید را  آن پاک سازی که انسان در

در وجود انسان است که این یک سیستم بسیار مرتب ومنظم پاک سازی  .بیرون وجود انسان میسازد

های جسمی و روحی میباشد به این معنی که  جریان دارد. آنچه درین پاک سازی مهم مینماید جنبه

ناپاک شدن خون پاک را از نگاه فیزیکی در جریان گردش به سراسر وجود میدانیم وعلت اینکه خون 

پاک تبدیل به ناپاک میگردد ؛علم طب به وضاحت تشریج نموده است. در پهلوی آن نقش شیطان در 

. شیطان دشمن انسان ما مهر صحه خورده است تون عقدیتیناپاک سازی خون پاک  مطابق هدایات وم

داخل میگردد تا به تماب  قلبکه همیشه در تالش است تا انسان را گمراه نماید به بخش خون پاک 

اعضای وجود رسیده و هریک را به سوی اعمال نامیمون رهنمون سازد . درین جریان با وجود زشتی 

هر بر بطور نمونه وقتی عابی میشوید خشم وق. خون به شکل دیگری ناپاک میگردد، های شیطان 

. شیطان د که در وجود انسان داخل شده است؛ همانا نقش شیطان میباشامور زندگی حکمفرما میگردد
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ازجن  آتش است که گرمی وسرخی دارد و انسان وقتی عابی میشود رنگش سرخ و وجودش داو 

. همه میدانند که و روحی امکان پذیر است نیز فیزکی. برای دفع این حالت ناگوار تداوی آن دمیگرد

آتش را معموالً به دو وسیله آب و خاک خاموش میسازند . آتش شیطانی قهر و خشم را نیز در وجود با 

. امروز متخااان روان شناسی برای تداوی و به شکل دیگری میتوان خاموش ساخت همین وسایل

ف  عمیق آکسیجن را که جزئی از آب میباشد ن . چند نف  عمیق بکشید: رفع خشم وقهر میگویند 

به شش ها رسانیده وآرامش عابی را ممکن میسازد و یا با آب دست وروی را شستن و یا غسل نمودن 

آرامش نسبی نایب میگردد.  وسیله دیگر خاموش نمودن آتش ریختن خاک بر آن میباشد . وجود 

و آرامش را دارد. شما میتوانید آن خشم انسان در اصل از خاک ساخته شده و خاک حالت فروتنی 

وبنده خاکی بودن آراب بسازید.   ، بردباریبا فروتنی انسان رادر وجود  یشیطانبرگرفته از اعمال وقهر 

در باره سیستم تنفسی که ممد حیات ومفر  هات است حضرت سعدی شیرازی در گلستان چه زیبا 

 میگوید. 

ب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو منِت خدای را عز و جل که طاعتش موج»

می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرِ  هات پ  در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر 

 «نعمت شکری واجب

 

 از دسااااااااات و زباااااااااان کاااااااااه برآیاااااااااد  

 کاااااااز عهاااااااده شاااااااکرش باااااااه درآیاااااااد  
 

 

 اِعملوا آلَ داودَ شکراً وَ قلیلٌ مِن عبادیَ الشکور

 

 ز تقااااایر خااااویش  بااااه کااااه  نابنااااده هماااا 

 عااااااااذر بااااااااه درگاااااااااه خاااااااادای آورد   

 ورناااااااااااه سااااااااااازاوار خداونااااااااااادیش   

 کاااااا  نتوانااااااد کااااااه بااااااه جااااااای آورد   
 

 

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان 

 به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی خواران به خطای منکر نبرد.
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در پهلوی آن پاک سازی هایست که انسان در آن قدرت و توانمندی نسبی دارد . بطور نمونه پاک 

وجود خود سازی بیرونی اعضای وجود که با آب و استفاده از صابون ،  شامچو و دیگر مواد پاک کننده 

پاک ، که مهم ترین میباشد همانا تزکیه نف   د . پاک سازی دیگریپاک میکن کثافاترا از چرک و 

نقش موثر  و مدیتیشنمیباشد که درین جریان هدایات  «ایگو« »من» «خودی»سازی و یا مهار نمودن 

 ات متفاوت میباشد .دارای مراتب ، درجات و یا صف نف  انسان  به باور های عقیدتی و سازنده دارد .

وَمَا أ بَرِّئ  نَفْسِی إتنَّ  سوره یوسف  .و اعمال  بد امر میکند گفتارکه انسان را به پندار ،  اول نفس اماره :

 را دنف  خو و به پاکی صفت نمیکنم » ﴾35﴿ النَّفْ َ لَنَمَّارَةٌ بتالسُّوءِ إتلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إتنَّ رَبِّی غَف ورب رَحِیمب

رائینه نف  فرماینده است به بدی  مگر آن وقت که مهربانی کند هرآئینه پروردگار من آمرزنده ه

اماره میباشد یعنی نف  فرمان دهنده که در آن  ، حالت و صفت  نف این درجه( 35« )مهربان است

                                                        .                میگردد  حیوانی و شهوانیکم فرما و انسان غرص خواهشات ححالت هوا وهوس  

نف  مالمتگر یعنی قوه و نیروی که انسان را در مقابل اعمال بدش مالمت میکند   دوم نفس لوامه :

مورد مالمت   لوامهو چرا آن کار خوب را انجاب ندادب. در حقیقت نف  که چرا این کار بد را انجاب دادب 

 ﴾5﴿ گفته اند. در سوره القیامه  وَلَا أ قْسِمُ بتالنَّفْ ت اللَّوَّامَۀت« وجدان». این را همان یدهدو سرزنش قرار م

 (5) «کننده مالمت نف  و قسم میخورب به »

. سوره الفجر : یَا أَیَّت هَا : بلند ترین همه حاالت، درجات و صفات نف  میباشدسوم نفس مطمئنه  

 وَادْخ لِی ﴾59﴿ یفِی عِبَادِ فَادْخ لِی ﴾51﴿ إتلَى رَبِّکِ رَاضِیَۀً مَرْضِیَّۀً ارْجتعِی ﴾51﴿ النَّفْ ُ الْمُطْمَئِنَّۀ 

 و از تو شده توخشنودخویش به سوی پروردگارباز گرد »  (51) «گیرنده آراب ای نف  »  ﴾5٤﴿ یجَنَّتِ

 «نم شتبه بهآی و در»  (59) «پ  در آی به زمرهء بندگان خاص من »  (51) «گشته خشنود  نیز

، ترس و جبن شک، شبه، دو دلی، تردید ،حقیقت رسیده و از هر گونه دغدغه نف  مطمئنه به  (5٤) 

در مرحله حیوانیت « اماره»رهایی  و به آرامش و اطمینان  کامل دست یافته است.  در نتیجه نف  

انسانیت در پائین  درین مرحله .است و در درونش  وسوسه شیطانیت و  عملش شر و فساد میباشد

کسب ممکن میباشد تا از هر طریق  و خود خواهی ترین مرحله ضعف یا مرگ قرار دارد و  به فکر خود

خاوصیات انسانیت ، آدمیت و اشرف « لوامه»ید . نف  در حالت و صفت مقاب ، ناب ومال نما

ه غیااااااابای کریمااااااای کاااااااه از خزانااااااا  

 گباااااار و ترساااااااا وظیفااااااه خاااااااور داری  

 دوساااااااتان را کجاااااااا کنااااااای محاااااااروب 

 تااااااو کااااااه بااااااا دشاااااامنان نظاااااار داری
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که « مطمئنه»نف  در اخیر . المخلوقاتی در آن زنده است و اعمال نف  اماره را مالمت میکند 

                                  خشنودی دارین را نایب انسان میگرداند .                                                                                        

« نف »، صفات و یا درجات نف   را دانستیم زمان پاک سازی فراهم میرسد تا حاالکه مراحل     

سوص دهیم.  « مطمئنه»مالمت کردن به درجه رفیع « لوامه»با « اماره»را از  «ایگو« »من«»خودی»

داستانی چه زیبا بیان داشته است که « اژدهای خودی »نف  را استاد سید بهاءالدین مجرو  در کتاب 

 بجای تباره بر آن مطالعه آن کتاب توصیه میگردد.

 رومی مبارزه با نف  را درین غزل زیبا و پر محتوی زیبا سروده است .موالنا جالل الدین محمد بلخی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی با زیبائی خاص و مثل یاک معلام وشاناگر خاوب دسات      

انسان را گرفته و به عمق آنچه تشنه آن میباشیم ؛ انسانیت ، آدمیات رهنماون میگرداناد. مان کاه باا       

وی ایان خاوبی هاا    موالنا ان  گرفته اب در البالی غزلیاات وبیشاتر از آن در داساتانهای مثناوی معنا     

 ونیکوئی های انسانیت را برای همه عالقمندان شعر و ادب مشوره مطالعه میدهم.

موالنا با دوری از نفرت و خودخواهی، چراغی سر راه برای فهم و درک پدیاده هاای کاه انساان را از     

ازه هفات  مقاب رفیع  انسانیت به مقاب اهریمنی نزول میدهد ؛ روشن میسازد و از خم یاک کوچاه ، درو  

 بمیریاااااااد در ایااااااان عشاااااااق بمیریاااااااد 

 در ایااان عشاااق چاااو مردیاااد هماااه رو  پذیریاااد

 بمیریااااد بمیریااااد و زیاااان ماااارگ مترسااااید  

 کاااز ایااان خااااک بااار آییاااد ساااماوات بگیریاااد  

 بمیریاااااد بمیریاااااد و زیااااان نفااااا  ببریاااااد

 که انای نفا  چاو بندسات و شاما همچاوا سایرید       

 یکاااای تیشااااه بگیریااااد پاااای حفااااره زناااادان 

 چاااو زنااادان بشکساااتید هماااه شااااه و امیریاااد  

 بمیریااااد بمیریااااد بااااه پاااایش شااااه زیبااااا   

شااااه و شاااهیریدبااار شااااه چاااو مردیاااد هماااه    

ابااااار برآییاااااد بمیریاااااد بمیریاااااد و زیااااان   

 چاااو زیااان ابااار برآییاااد هماااه بااادر منیریاااد    

 خموشااااید خموشااااید خموشاااای دب مرگساااات 

 هااام از زندگیسااات ایناااک ز خااااموش نفیریاااد   
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شهر محبت وعشق عطار که همه زیبائی ها ونیکوئی ها را پرورش و شکوفا میسازد ؛ بااز مینمایاد. چاه    

 زیبا سروده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترغیب و تشویق به اتحاد واتفاص مینماید و اختالفات نظر موالنا بسا نا آرامی ها را زاده نفاص دانسته 

را امری عادی شمرده بجای تبدیل نمودن به اختالفات شخای به گذشت و بردباری و پزیرش یکدیگر 

 از محبااااات تلاااااخ هاااااا شااااایرین شاااااود   

 وز محبااااااات مساااااااها زریااااااان شاااااااود  

 از محبااااااات دُردهاااااااا صاااااااافی شاااااااود 

 وز محبااااااات دَردهاااااااا شاااااااافی شاااااااود 

از محبااااات خارهاااااا گااااال مااااای شاااااود      

ودوز محبااااات سااااارکه هامااااال مااااای شااااا   

 از محبااااااات دار تختااااااای مااااااای شاااااااود

 وز محبااااات باااااار بختااااای مااااای شاااااود    

 از محبااااات ساااااجن گلشااااان مااااای شاااااود 

خاااان ماااای شااااود لباااای محباااات روضااااه گ   

 از محباااااات نااااااار نااااااوری ماااااای شااااااود

 وز محبااااات دیاااااو حاااااوری مااااای شاااااود   

 از محبااااات سااااانگ روغااااان مااااای شاااااود  

 باااای محباااات مااااوب آهاااان ماااای شاااااود     

 از محبااااات حااااازن شاااااادی مااااای شاااااود  

 وز محبااااات غاااااول هاااااادی مااااای شاااااود  

وشااااای مااااای شاااااود از محبااااات نااااایش ن   

 وز محبااااات شااااایر موشااااای مااااای شاااااود  

 از محبااااات سُاااااقم صاااااحت مااااای شاااااود  

 وز محبااااات قهااااار رحمااااات مااااای شاااااود  

 از محبااااات مااااارده، زناااااده مااااای شاااااود   

 وز محبااااات شااااااه بناااااده مااااای شاااااود    

 ایاااان محباااات هاااام نیتجااااه دانااااش اساااات  

 کاااای گزافااااه باااار چنااااین تختاااای نشساااات 
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دعوت مینماید. داستان موسی و شبان در دفتر اول مثنوی بهترین راه تداوی این آلوده گی های نفاص و 

ایت موسی وشبان بیان باور ها به هر زبان و طریقی سزاوار احتراب است . اختالفات نظر میباشد. درحک

موسی و شبان در حقیقت داستان ویا مکالمه بین چوپان و موسی  میباشد. درین داستان موسی و 

چوپان سمبل است که هر کداب میتوانیم در آن شرایط قرار گرفته و چنین مکالماتی درین روزگار 

با خالق خود صمیمانه راز و نیاز میکند و به همان جهان چوپانی ، زبان ساده و  داشته باشیم . چوپان

 طرز فکر عامیانه چنین میگوید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
درین داستان صحبت چوپان با خدایش ارتباط نزدیک با پاک سازی خودی دارد. امروز در تماب جهان 

و تاوری در باور عقیدتی نسبت  هر کداب ما با فهم ، دانش و درک که داریم خدای خود را میشناسیم

به خداوند داریم . این موضوع در جهان امروز بی اندازه مهم است . ادیان مختلف ، عقاید متنوع و در 

بین هر دین بخش های که باور های متفاوت دارند . در چنین شرایط در جهان اگر توقع برین باشد که 

ا در تاویری از خداوند داشته باشند اگر همه مردب جهان یک نوع فکر کنند و یک جواب همنو

غیرممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود . پ  درس مهمی که ازین بخش داستان موسی وشبان می 

آموزیم همانا پذیرش یکدیگر است بدون اینکه با خشم وقهر وجنگ بجان یکدیگر پریده و در و دیوار 

کل حتی در بین ادیان و اقواب با یکدیگر اختالف جهان را به خون یکدیگر رنگین سازیم . بشریت بطور 

نظر دارند . موالنا در داستان موسی وشبان مثل یک معلم دانا ، با تجربه و دلسوز ما را رهنمائی 

مینماید که نظریات مخالف خود را احتراب و یکدیگر را بچذیرید .به ادامه این حکایت ببینید که موسی 

 برای شبان چه میگوید :

 

 دیاااااد موسااااای یاااااک شااااابانی را باااااراه    

 کاااااو همااااای گفااااات ای گزینناااااده الاااااه   

تااااو کجااااایی تااااا شااااوب ماااان چاااااکرت       

 چارقاااااات دوزب کاااااانم شااااااانه سااااااارت   

ات کشاااااامجامااااااه ات شااااااویم شچشااااااها   

 شااااااااایر پیشااااااااات آورب ای محتشااااااااام

ساااااااتکت بوسااااااام بماااااااالم پایکااااااات د  

 وقااااات خاااااواب آیاااااد بااااارویم جایکااااات   

 ای فاااااادای تااااااو همااااااه بزهااااااای ماااااان

 ای بیااااااادت هیهاااااای و هیهااااااای ماااااان   
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درین بخش موسی با یک نوع خشم وقهر چوپان  را تهدید و برایش اتهاب کفر میکند . همچنان از 

اصول وقونین که باور دارد استناد میکند . این در حقیقت آلوده گی است که نف  بخشی از انسانها را 

افق به هوص و طرز دید ما ملوس نموده است . بعضی از ما به مجردی که شخای ابراز عقیده کرد و مو

نبود تاپه کفر ، شرک و بدعت را برپیشانی آن شخ  میزنیم. این روش ما را از شاهراه انسانیت و 

آدمیت دور ساخته و فضای نا آراب ونفاص و شقاص را بوجود می آورد. چوپان با این گفته های دلشکسته 

 میگردد و به موسی چنین میگوید :

گفاااات آن شاااابانمااااط بیهااااوده ماااایایاااان ن  

 گفااات موسااای باااا کااای اسااات ایااان ای فاااالن  

 گفاااات باااااا آنکااااا  کاااااه ماااااا را آفریاااااد 

 ایااااان زماااااین و چااااارخ ازو آماااااد پدیاااااد  

 گفاااات موساااای هااااای باااا  ماااادبر شاااادی 

ان ناشاااااده کاااااافر شااااادی خاااااود مسااااالم  

ژاژساات ایاان چااه کفرساات و فشااار    ایاان چااه    

ای انااااادر دهاااااان خاااااود فشاااااار   پنباااااه  

 گنااااد کفاااار تااااو جهااااان را گنااااده کاااارد    

دیبااااای دیاااان را ژنااااده کاااارد   کفاااار تااااو   

 چاااااارص و پاتاباااااه الیاااااق مااااار تراسااااات   

 آفتاااااابی را چناااااین هاااااا کااااای رواسااااات  

 گاااار نبناااادی زیاااان سااااخن تااااو حلااااق را   

 آتشااااااای آیاااااااد بساااااااوزد خلاااااااق را    

بااااکی مااای گاااویی تاااو ایااان باااا عااام و خاااال    

 جسااااام و حاجااااات در صااااافات هوالجاااااالل  

 شاااایر او نوشااااد کااااه در نشااااو و نماساااات    

 چااااارص او پوشااااد کااااه او محتاااااج پاساااات    
 

 

تاااااایگفاااااات ای موساااااای دهااااااانم دوخ    

 وز پشاااااایمانی تااااااو جااااااانم ساااااااوختی   

 جاماااااه را بدریاااااد وآهااااای کااااارد تفااااات   

 ساااااار نهاااااااد اناااااادر بیابااااااانی و رفاااااات 
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حکایت موسی وشبان مکتب آموزش انسانیت است و برای پاک سازی خودی و نف  دستگاه ب  نیکاو  

وپسندیده میباشد . درین بخش داستان صدای حقیقت بلند میگاردد  و بارای موسای میگویاد ماا هار       

ن را با طرز دید و تفاوت های خلق نمودیم همچنان که اماروز علام ثابات کارده اسات کاه نشاان        انسا

انگشت مردب جهان با یکدیگر متفاوت است و خداوند انساان هاا را باا اقاواب و شاعبات متفااوت بارای        

معرفت وآشنائی خلق نموده است و این معرفت شناخت وسیع و اندیشمندانه نسبت به یکدیگر میباشد 

عقاید و برداشات هاای  مختلاف و متناوع     به ادامه حکایت موسی و شبان از زبان حق می آموزیم که  .

 مردب احتراب  وشناخت ومعرفت آنها با دید وسیع و همزیستی و پزیرش باهمی بدرقه گردد .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در نتیجه آنچه در پاکسازی خودی و نف  ازین حکایت پر محتوی می آموزیم . اتفاص و اتحاد 

مِیعًا وَلَا تَفَرَّق وا وَاعْتَاِمُوا بتحَبْلت اللَّهِ جَمیباشد که خداوند برای ما در کالب مجیدهدایت داده است. 

وَانًا وَک نْت مْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ وَاهْک ر وا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْک مْ إتهْ ک نْت مْ أَعْدَاءً فَنَلَّفَ بَیْنَ ق ل وبتک مْ فَنَصْبَحْت مْ بتنِعْمَتِهِ إتخْ

و همگى به »سوره آل عمران﴾7٤5﴿ ک مْ آیَاتِهِ لَعَلَّک مْ تَهْتَدُونَمِنَ النَّارت فَنَنْقَذَک مْ مِنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّن  اللَّهُ لَ

 

 هااااااار کسااااااای را سااااااایرتی بنهااااااااده اب

 هاااااااار کساااااااای را اصااااااااطالحی داده اب  

 درحااااااق او مااااااد  و در حااااااق تااااااو هب  

ه و در حاااااق تاااااو سااااام در حاااااق او شااااا   

 ماااااا باااااری از پااااااک و ناپااااااکی هماااااه    

 از گرانجاااااااااانی و چااااااااااالکی هماااااااااه  

 مااااان نکاااااردب امااااار تاااااا ساااااودی کااااانم

 بلااااک تااااا باااار بناااادگان جااااودی کاااانم     

 هنااااااادوان را اصاااااااطال  هناااااااد ماااااااد 

 سااااااندیان را اصااااااطال  سااااااند مااااااد    

 ماااااان نگااااااردب پاااااااک از تسبیحشااااااان   

 پااااااک هااااام ایشاااااان شاااااوند و درفشاااااان 

 ماااااااا زباااااااان را ننگاااااااریم و قاااااااال را   

را بنگاااااااااریم و حاااااااااال را  ماااااااااا روان  

 ناااااااظر قلباااااایم اگاااااار خاشااااااع بااااااود  

 گاااار چااااه گفاااات لفااااظ نااااا خاضااااع رود    
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خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[  ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت

بودید پ  میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید 

کند باشد که شما راه هاى خود را براى شما روشن مى  ا را از آن رهانید این گونه خداوند نشانهکه شم

 (7٤5) «یابید

این همان خاوصیات نیک وخوب انسانیت و آدمیت میباشد. موالنا با چند بیت دیگر در حکایت      

 « تو برای وصل کردن آمدی» موسی وشبان برای هر یک از مردب جهان میگوید  
 

 

 

 

 

 

 

است . موالنا حکایت زیبای از کبر وغرور  یکی دیگر از ناپاکی های که انسان را از انسانیت دور میسازد

و موش دارد . موش مهار شتر را میگیرد و شتر از دنبالش حرکت میکند . موش مغرور میگردد .  شتر

در روی زمین انسانها را می بینیم که با قدرت موقتی  مادی، مقاب و ناب ونشان مغرور میشوند و با کبر 

تند که به قول و غرور انسانیت و آدمیت را زیر پای می نمایند . در روی زمین حکمروایان زیادی هس

موالنا درین حکایت مثل موش از زیرکی های موزیانه حد اعظمی سو استفاده را نموده و ملت ها را 

بدنبال خود بسوی نا معلوب میبرند و آنگاه که مثل موش به کنار جوی بزرگ آب میرسد به ضعف و 

درس بزرگیست تا با  ناتوانی خود پی میبرد که از آن جوی بزرگ آب گذشته نمیتواند . این حکایت

مرکب کبر وغروز گامهای ناسنجیده   و دور از جاده انسانیت  برنداریم. موالنا برای پاکسازی خودی و 

 . یت معلم وار ما را رهنمائی میکندنف   از کبر و غرور بی جای درین حکا

 

موسااااای از خااااادا  یوحااااای آماااااد ساااااو    

 بنااااااده مااااااا را زمااااااان کااااااردی جاااااادا 

 تااااااو باااااارای وصاااااال کااااااردن آماااااادی 

 نااااااه باااااارای فااااااال کااااااردن آماااااادی 

 تاااااا تاااااوانی پاااااا مناااااه انااااادر فاااااراص    

 ابقاااااااض االشااااااایاء عنااااااادی الطاااااااالص 
 

 

 موشاااااااکی در کاااااااف مهاااااااار اشاااااااتری

 در ربااااااااود و شااااااااد روان او از مااااااااری  

 روان اشاااااتر از چساااااتی کاااااه باااااا او شاااااد

 مااااوش غااااره شااااد کااااه هسااااتم پهلااااوان   

 اشبااااااار شاااااااتر زد پرتاااااااو اندیشاااااااه  
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 گفاااات بنمااااایم تاااارا تااااو باااااش خااااوش    

 تاااااا بیاماااااد بااااار لاااااب جاااااوی بااااازرگ  

 کانااااادرو گشاااااتی زباااااون پیااااال ساااااترگ 

 مااااوش آنجااااا ایسااااتاد و خشااااک گشاااات    

 گفااااات اشاااااتر ای رفیاااااق کاااااوه و دشااااات

 ایااااان توقاااااف چیسااااات حیرانااااای چااااارا  

 پااااااا بنااااااه مردانااااااه اناااااادر جااااااو در آ  

 ناااااگ مااااان  آهتاااااو قاااااالوزی و پااااایش  

 درمیاااااااان ره مبااااااااش و تااااااان مااااااازن 

 گفاااااات ایاااااان آب شگرفساااااات و عمیااااااق

 ترساااام ز غرقااااااب ای رفیاااااق ماااان همااااای 

 گفاااااات اشااااااتر تااااااا ببیاااااانم حااااااد آب

 پاااااااا درو بنهااااااااد آن اشاااااااتر شاااااااتاب 

 گفاااات تااااا زانوساااات آب ای کااااور مااااوش    

 از چااااه حیااااران گشااااتی و رفتاااای ز هااااوش  

 گفااااات ماااااور تسااااات و ماااااا را اژدهاسااااات

 کاااااه ز زاناااااو تاااااا باااااه زاناااااو فرقهاسااااات

 ا زانااااو اساااات ای پاااار هناااار گاااار تاااارا تاااا 

 مااار مااارا صاااد گاااز گذشااات از فااارص سااار      

 گفااااات گساااااتاخی مکااااان باااااار دگااااار    

 تااااا نسااااوزد جساااام و جاناااات زیاااان شاااارر  

 تاااو ماااری باااا مثااال خاااود موشاااان بکااان      

 بااااا شااااتر ماااار مااااوش را نبااااود سااااخن     

 گفاااااات توبااااااه کااااااردب از بهاااااار خاااااادا 

 بگاااااذران زیااااان آب مهلاااااک مااااار مااااارا   
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یقل ات دیگر وسیله نیک برای آرامش و صوالنا و باور های دینی تالوت قرآن شریف و عباداشعار م     

زدن زنگار های روحی میگردد . باور های پاک واشعار پر محتوی شاعران بزرگ  مرحمی بر زخمهای 

روحی بوده آرامش ولذتی رو  بخش نایب انسان و گوهر انسانیت را قوی و نیرومند میسازد . اشعار 

لی هرگاه با موسیقی دلنواز همراه گردد دامن تشویشات واضطراب های ویران کن را کوتاه ساخته و عا

آدب را با خاوصیات نیک انسانیت ملب  مینماید. حافظ شیرازی آنگاه که غبار غم بر صورت وقطرات 

 «رغم مخو»اشک بر چشمان ما نظاره میکند با محبت دست غم شریکی بر سر کشیده زمزمه میکند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاوسف  گاماگشته  بازآیاد بااه  کنعاان غام مخاور     

شااود روزی  گلساتان  غام مخاور                                                     کالباه احاازان 

دل باد مکان                                                  این  دل  غامدیده  حاالش  به  شاود 

مان  غام مخاور                                              ویان سار شوریده باز آیاد  باه  ساا  

دور گاااردون  گااار دو روزی  بااار ماااراد مااا نبااود                                              

دایاماً یاکاسان  ناباشااد  حاال  دوران  غام مخاور                                                    

و مقااد با  بعیاد                                                 گرچه منازل با  خطرناکسات   

غام مخاور                                                 هایچ راهای نیست کاان رانیسات پایاان   

کاانج   فااقر و خلاوت   شابهای  تاار                                                       حاافاظا  در

 قااارآن غاام مخااور  عاااا و درسوردت   د  تاااا باااود
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در همین مورد ، شاد بودن و لذت بردن ، ابوالقاسم فردوسی چه زیبا و حکیمانه همنوا با خرد ودانش 

 رهنمائی مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

قمه حضرت موالنا نورالدین جامی پیر با تجربه در کنار کارمند که عرص میریزد و از آبله کف دست ل    

 نان بدست می آورد نشسته و او را با همه خاوصیات واالی آزادی نیرو و انرژی میبخشد. 
 

 همیشاااااه بااااازی شااااااد و باااااه روزگاااااار    

 همیشاااااااه خااااااارد باااااااادت آموزگاااااااار  

 همیشاااااااه بااااااازی شااااااااد و برتااااااارمنش

 ز تااااااااو دور بااااااااادا بااااااااد باااااااادکنش 

 دلااااات شاااااادمان بایاااااد و تااااان درسااااات  

 ساااه دیگااار بباااین تاااا چاااه بایسااات جسااات    

 باااااد و نیاااااک هااااار دو ز یااااازدان باااااود    

 دل ماااااارد بایااااااد کااااااه خناااااادان بااااااود

 بکاهااااااد، بکاهااااااد روان چااااااون شااااااادی  

 خاااااارد گااااااردد اناااااادر میااااااان ناااااااتوان

 

 

 خاااااارکش پیاااااری باااااا دلاااااق درشااااات    

 پشااااته ای خااااار هماااای باااارد بااااه پشاااات   

 لنااااگ لنگااااان قاااادمی باااار ماااای داشاااات    

 هاااارد قاااادب دانااااه شااااکری ماااای کاشاااات   

 کااااااای فرازنااااااده ایاااااان چاااااارخ بلنااااااد 

 وی نوازنااااااااااده دل هااااااااااای نژنااااااااااد 

 نکاااااانم از جیااااااب نظاااااار تااااااا داماااااا  

 چااااااه عزیاااااازی کااااااه نکااااااردی بااااااامن

 در دولااااااات باااااااه رخااااااام بگشاااااااادی  

 ج عاااااازت بااااااه ساااااارب بنهااااااادی  تااااااا

 نایاااااات گفااااااتنحااااااد ماااااان نیساااااات ث



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 226   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یکی از خاوصیات که انسانیت را لطمه میزند آزار دادن دیگران است . حکیم فردوسی حتی از آزار 

 دادن مور منع میکند .

 

 

 
 

 

 

 گاااااااوهر شاااااااکر عطایااااااات سااااااافتن   

 نوجااااااااوانی بااااااااه جااااااااوانی مغاااااااارور

 رخاااااااش پنااااااادار همااااااای راناااااااد ز دور

 آماااااد آن شاااااکر گااااازاریش باااااه گاااااوش  

 گفاااات کااااای پیاااار خاااارف گشااااته خمااااوش

 خااااار باااار پشاااات زناااای زیاااان سااااان گاااااب

 داب؟دولتاااااات چیساااااات عزیزیاااااات کاااااا   

 عمااااااااار در خارکشااااااااای باختاااااااااه ای  

 عااااااازت از خاااااااواری نشاااااااناخته انااااااای

 پیاااار گفتااااا کااااه چااااه عاااازت زیاااان بااااه   

 کاااااه نااااای اب بااااار در تاااااو باااااالین ناااااه  

 کااااای فااااالن چاشاااات بااااده یااااا شااااامم     

 ناااااان و آبااااای )کاااااه( خاااااورب و آشاااااامم  

 شااااکر گااااویم کااااه ماااارا خااااوار نساااااخت   

 باااااه خسااااای چاااااون توگرفتاااااار نسااااااخت 

 باااااااه ره حااااااارص شاااااااتابنده نکااااااارد  

 نکاااااارد باااااار در شاااااااه و گاااااادا بنااااااده 

 داد باااااااا ایااااااان هماااااااه افتاااااااادگی اب  

 عااااااااااااااااز آزادی و آزادگاااااااااااااااای اب

 

 

 باااااه نااااازد کهناااااان و باااااه نااااازد مهاااااان 

 باااااااه آزار ماااااااوری نیااااااارزد جهاااااااان   

 تااااااااااوانی و همداسااااااااااتانی کناااااااااای 

 کاااااه جاناااااداری و جاااااان ساااااتانی کنااااای 

 میااااازار مااااوری کااااه دانااااه کااااش اساااات   

 کاااه جاااان دارد و جاااان شااایرین خاااوش اسااات 
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عالمانه درس انسانیت میدهد چه زیبا و تفسیرکبیر ومفسر حکیم، ادیب، فقیهاماب فخر رازی معلم دانا 

برسنگ مزارش  با دوست ودشمن را با چند بیت سرمشق نیک وخوب روش انسانی میسازد.ورفتار 

 حک شده است.

 

 

 

 
 

گفته آمد که بخش پاک سازی را با سه روش عقیدتی ، فرهنگی ادبی و علوب جدید آمیزش       

و رجعت به مقاب « ایگو« »خودی« »نف »ایات عقیدتی برای پاکسازی میدهیم . یک بار دیگرازهد

 واالی انسانیت مدد میجوییم . 

در زندگی شخای و اجتماعی پدیده های زشت غیبت ، تهمت ، بدگمانی ، خبربری ، ترور      

سازد شخایت ، تفوص و برتری قومی نژادی آدب را از انسانیت و آدمیت دور وهمنوا با صفات شیطانی می

را مثل خوردن گوشت مرده  غیبجداً منع مینماید و  این اعمال  زشت و پلیدقرآن مجید انسان را از . 

برادر گفته است و اما این خاوصیات زشت و ناروا به نقل خوش خوری تبدیل شده است که در  

نَ آمَن وا إتنْ جَاءَک مْ فَاسِقٌ یَا أَیُّهَا الَّذِیدسترخوان انسان اشرف المخلوقات صرف میشود .  سوره الحجرات  

ن ونَ إتخْوَةٌ فَنَصْلِحُوا بَیْنَ الْمُؤْمِ إتنَّمَا ﴾6﴿ بتنَبَإٍ فَتَبَیَّن وا أَنْ ت اِیبُوا قَوْمًا بتجَهَالَۀٍ فَت اْبتحُوا عَلَى مَا فَعَلْت مْ نَادِمِینَ

 خَیْرًا یَک ون وا أَنْ عَسَى قَوْبٍ مِنْ قَوْبب یَسْخَرْ لَا آمَن وا الَّذِینَ أَیُّهَا ایَ ﴾7٤﴿ أَخَوَیْک مْ وَاتَّق وا اللَّهَ لَعَلَّک مْ ت رْحَمُونَ

هُنَّ وَلَا تَلْمِز وا أَنْف سَک مْ وَلَا تَنَابَز وا بتالْنَلْقَابت بتئْ َ الِاسْمُ مِنْ خَیْرًا یَک نَّ أَنْ عَسَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءب وَلَا مِنْهُمْ

 الظَّنِّ مِنَ کَثِیرًا اجْتَنِبُوا آمَن وا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا ﴾77﴿ عْدَ الْإتیمَانت وَمَنْ لَمْ یَت بْ فَن ولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَالْف سُوص  بَ

حْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرتهْت مُوهُ إتثْمب وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْض ک مْ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُک مْ أَنْ یَنْک لَ لَ الظَّنِّ بَعْضَ إتنَّ

جَعَلْنَاک مْ ش عُوبًا وَقَبَائِلَ وَ وَأ نْثَى هَکَرٍ مِنْ خَلَقْنَاک مْ إتنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا ﴾75﴿ وَاتَّق وا اللَّهَ إتنَّ اللَّهَ تَوَّابب رَحِیمب

اید اگر ای کسانی که ایمان آورده( » 75﴿ نَّ اللَّهَ عَلِیمب خَبتیرٌلِتَعَارَف وا إتنَّ أَکْرَمَک مْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاک مْ إت

شخ  فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب 

مؤمنان برادر یکدیگرند، بنابراین میان دو برادر خود صلح  (6) برسانید، و از کرده خود پشیمان شوید.

اید ای کسانی که ایمان آورده(7٤) ازید، و تقوای الهی پیشه کنید تا مشمول رحمت او شوید.برقرار س

کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه زنانی از زنان  تمسخرشما گروه دیگر را  مرداننباید گروهی از

دهید، و با القاب زشت و دیگر شاید آنان بهتر از اینان باشند، و یکدیگر را مورد طعن و عیبجوئی قرار ن

 اگاااار دشاااامن نسااااازد بااااا تااااو، ای دوسااااتب

 تااااو ماااای بایااااد کااااه بااااا دشاااامن بسااااازی

 وگاااااار نااااااه چنااااااد روزی صاااااابر بایااااااد

 نااااه او مانااااد، نااااه تااااو، نااااه فخاااار رازی     

 

 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 228   

ناپسند یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان ناب کفر بگذارید، و آنها که توبه نکنند ظالم و 

ایدب از بسیاری از گمانها بچرهیزید، چرا که بعضی از گمانها ای کسانی که ایمان آورده(77) ستمگرند.

نید، و هیچیک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی گناه است، و هرگز )در کار دیگران( تجس  نک

از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ )به یقین( همه شما از این امر کراهت دارید، 

 یک ای مردبب ما شما را از یک مرد و(75) تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.

ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولی گرامیترین شما نزد خداوند قبیله ها وزن آفریدیم، و تیره

اینها مثالهای به اصطال  مشت نمونه خروار   (75) «باتقواترین شماست، خداوند دانا و خبیر است.

 راهمیباشد که در تماب امور زندگی قرآن شریف  هدایت و رهنمائی مینماید تا انسان از راه باطل  به 

 و انسانیت و آدمیت در تماب امور زندگیش همراه گردد .ق رهنمون گردد  ح

در پهلوی باور های عقیدتی ، سروده های شاعران بزرگ درس ومکتب آرمش ، محبت ، اتفاص و 

« سکینه»فدکاری را که شیرازه انسانیت وآدمیت میباشد شکوفه باران و با نوعی مدیتشن بهتر بگوئیم 

یرازه اش فروتنی میباشد؛ زندگی بامحبت نثار میکند. زندگی انسان با رو  وجود خاکی که ش

تشویشات واضطراب ها به شکلی از اشکال دست وپنجه نرب مینماید واین حاالت نیر شیرازه انسانیت را 

 خدشه دار میسازد.

یت و رهنمائی  به هدا را  انسانیآنگاه که  انسان پلیدی ها ، زشتی ها و کردار ، پندار و گفتار غیر     

تزکیه  وجود مادی و معنوی خود دور ساخت . این همان دست داشته های که بیان گردید از

وپاکسازی از پلیدی ها وزشتی های میباشد که غیر اصل و حقیقت ما در وجود ما خانه کرده است . 

دروازه یده روی نما میگردد و انسانیت آدمیت واشرف المخلوقاتی حکمفرما گرد« من حقیقی»آنگاه 

 گردد.باز می  سعادت وخوشبختی

به این باور که بدون توجه به دیدگاه روانشناسی و « علل شاعران آزاد در قف »به ادامه بح        

جامعه شناسی این بخش کتاب نسبی مکمل نخواهد بود ؛ خواستم بطور خالصه نظر روانشناسی و را 

 نیز داشته باشیم . 

 

 

 

 

 

 

 



انجمن ز رابعه بلخي تا نادياا شاعران آزاد در قفس 229   

 در قفس علل شاعران آزاد

 از دیدگاه روانشناسی
 

برای فهم ودرک قدرت یا تفوص جوئی و بطور خاص برتری و سرانجاب تسلط مرد  بر زن در پهلوی 

دیدگاه دین و فرهنگ به علوب جدید خاوصاً روانشناسی و جامعه شناسی نیز ضرورت است . تا گره 

تاب  از دوستان با دانش مطالب گشای این مشکل بزرگ در جهان گردد . طوریکه میدانید در این ک

تخاای درج گردیده است . در بخش روانشناسی از دوست وبرادر عزیز داکتر اسماعیل درمان خواستم 

تا درین راستا روشنی انداخته و پیرامون راه های گره گشائی ازین مشکل بزرگ مطلبی بنگارند . 

 و تغییر درج میگردد.   خوشبختانه این نوشته را در اختیار گذاشتند که بدون تارف

رفتارها و باورهای زن ستیزانه را می توان از زوایای گوناگون بررسی و در متن حوزه های مختلفی » 

و ادبیات تحلیل کرده  روان شناسی اجتماعی،یجامعه شناس، تاریخ ،انسان شناسی فرهنگین ،چون دی

به نقش مهم قدرت و ،  ناسی اجتماعیبا نیم نگاهی به روان ش،  . در نوشته ی مختار زیر و کاوید

و رت چگونه تمایل به قد،دانش در شکل دهی نگاه فرد و اجتماع به زنان می پردازب. به عبارت دیگر

می تواند بر رفتار و باور  -که خود متضمن حاول قدرت بیشتر است  -داشتن سهم بیشتری از دانش 

 فرد در باره ی حقوص و توانایی زنان تاثیر بگذارد.

بینیم. زمانی که ما به رفتارها و رویکردهای زن ستیزانه با دقت بیشتر بنگریم، نقش قدرت را متبارز می

کنند. مثالً برخی این قدرت را ها در عناصر و زمینه های مختلفی قدرت و تسلط را جستجو میانسان

و  دانش اندوزی برخی در توان جسمی، برخی در برتری اقتاادی، برخی در ،در موقعیت اجتماعی 

. طبیعی است آن که توان مالی بیشتر دارد، به  ها می یابندبرخی با بکار گرفتن مخلوطی از این

امکانات آموزشی بهتری دسترسی دارد و از موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار است. به همین گونه، آن 

اجتماعی، استفاده از  که توان جسمی بیشتری دارد، بخت بیشتری برای رشد فکری و حضور بیشتر

منابع در دسترس و در نتیجه رسیدن به موقعیت مالی بهتر در جوامع سنتی را دارا است. این عناصر به 

 کنند.هم پیوسته اند و هیچ کداب کامالً به تنهایی و در خالء عمل نمی

اما  .دهندمی دهند که هم مردان و هم زنان به مسایل مالی اهمیتها نشان میبه گونۀ مثال، پژوهش

در حالی که معموالً برای  .معموالً داشتن پول بیشتر برای مردان مساوی با داشتن قدرت بیشتر است
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زنان، داشتن پول بیشتر مساوی با امنیت روانی بیشتر است. به عبارتی، هر دو گروه به اهمیت این 

 شان در بیشتر موارد متفاوت است.مسئله آگاه اند، اما نگاه

تواند بقای شان را تضمین کند و با آوردن احتراب و ا طبیعتاً به قدرت عالقمند اند. قدرت میهانسان

تسلط، به برآورده کردن نیازهای روانی و اجتماعی شان پاسخ دهد. پ  آیا کسانی که در اجتماع از 

رند این برند، دوست داای بیشتری میحداقل چهار موقعیت اجتماعی، اقتاادی، علمی و جسمی، بهره

ها دوست ندارند قدرت را به قدرت را در چنگ خود نگهدارند؟ پاسخ به این پرسش، مثبت است. انسان

 تواند کامالً آگاهانه اتفاص بیافتد.سادگی و راحتی با دیگری تقسیم کنند. این نگهداشت قدرت، می

ر ناخودآگاه یک یا د یاز سوی دیگر، ممکن است این نگهداشت قدرت تا حدی ناخودآگاه باشد و حت

دو فرد نه، بلکه در ناخودآگاه جمعی، نهادینه شده باشد. وقتی پسری در خانواده و اجتماعی چشم به 

شود جن  برتر کیست و حقوص بیشتر از آنت کیست و گشاید که از همان ابتدا برایش گفته میدنیا می

ن در نهایت جزیی از شخایت او ای .بیند روی این مسئله تقریباً یک توافق جمعی وجود داردمی

( می کند. 7چون این توافق جمعی را درونی سازی ).  بیندشود. او این مسئله را کامالً عادی میمی

ناپذیر است. او وقتی سخن شده و ابطالاثباتبرای او برتری یک جن  بر جن  دیگر موضوع از پیش

کند، آن را مردانه کند. او وقتی قرآن را باز میشنود، برداشت مردانۀ خود را مییک عالِم دین را می

تواند بکند. او شکل دیگری آموزش داده نشده است. به کند، چون غیر از این کار دیگری نمیتفسیر می

همین دلیل، گفتگو در بارة حقوص بشر برای او معموال کاری بیهوده و عب  است چون در جهان بینی 

دربرگیرنده ی نگاه جامع و  سامانه هایی که جهان او را می سازند، او جایی ندارد. به عبارت دیگر

از این پنجره فهم کند. برای  -یا نمی خواهد  -برابری جویانه نیستند و در نتیجه جهان را نمی تواند 

او، تالش دیگران برای تثبیت حقوص زنان، بر سر شاخ نشستن و بُن را بریدن است. برخی زنان نیز محو 

 .چون طور دیگری یاد نگرفته اند مردانه اند. آن ها این نابرابری را طبیعی می پندارندهمین نگاه 

کرد، یعنی تالش آگاهانه یا آموزش اجتماعی متنثر از ناخودآگاه جمعی، ریشه در جمع این دو روی

و  گرهای دینگرانی برای زورمندتر شدن انسان،  نگرانی برای از دست دادن موقعیت خود. ناامنی دارد

تواند قدرت بیاورد. بنابر این، برای برخی مردان تر شدن زنان، چون آگاهی میتشویش برای آگاه

شما » اندوزی محروب بمانند تا اگر روزی برای شان گفته شد که تر این است که زنان از دانشساده

درت الزب برای دفاع از خود ها واقعاً سواد کافی و قآن « مغز تان قدرت مغز ما را ندارد» یا « فهمیدنمی
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 و طبیعتاً با مثال های واضحی از این رویکرد مواجه می شویم را نداشته باشند. با بررسی مختار تاریخ

چرا  . کندبار باز میعیب این رویکرد این است که راه را تماب و کمال برای تمرین و ادامۀ رفتار خشونت

دیگری را فروتر و کم ارزش تر از خود تاور کند. این  فرد که خشونت معموال زمانی اتفاقی می افتد که

بدون این .  گونه است که از نظر عاطفی آمادگی این را پیدا می کند که بر زنی یا زنانی ظلم روا دارد

که از نظر روانی زیاد اهیت شود. در مواردی این کم تر شمردن تنها ناشی از تربیت خانواده و اجتماع و 

در  نیست و می تواند مرتبط به اختالالت روانی نیز باشد. بطور نمونه ditioningconشرطی سازی 

،  عابانیت ،از طریق خشم  clinical depressionافسردگی بالینی ،  تعدادی قابل توجهی از مردان

با توجه به ناتوانی در ابراز به موقع ، و ریسک پذیری تبارز می کند. این دسته از افراد خشونت گری

و بی پروایی افسردگی خود را  خشونت،  با پرخاشگری،  یا بیان افسردگی به شکل مناسب،  ساساتاح

به خود و دیگران آسیب می زنند. بلند بردن سطح آگاهی و مداخله ی  نشان می دهند و در این فرایند

 درمانی به موقع می تواند در این گونه موارد کمک کننده باشند.  

ردن تعادل در سطح بزرگتر، نباید انتظار داشت تا وضعیت به زودی تغییر کند. برای آو از سوی دیگر

شود تملِک امور دینی و غیردینی سبب می (5گرایش به قدرت و سایه ی سنگین گرایش های سنتی )

در کنار  همچنان در چنگ مردان باقی بماند. با آن که نیاز جدی احساس می شود تا جهان بینی زنانه

.  در حوزه های مختلف علوب انسانی رونق بیابد و پله ی ترازو را به توازن الزب برساند مردانه جهان بینی

چون برای پاگرفتن .  به وسیلۀ مردان توقع بجایی نیست (5) «هرمنوتیک زنانه»توقع فراهم شدن 

نیاز به آموزش ،  ننیاز به نگاه و هرمنوتیک زنانه است. بنابر ای،  روایت زنانه از ادبیات و دین و فرهنگ

د جدی گرفته شود تا از یک سو رفتار و باور برابری جویانه گسترش یبهتر و برابر برای هر دو جن ، با

 یابد و از سویی دریچه های بیشتری برای پرورش آموزشی زنان باز گردند. 

تن در گسترة اندوزی را ارث مردانه پنداشد که اگر دانشننسل نو بهتر است به این درک برس       

جهان سنتی معنا داشت، در ساز و کار دنیای جدید مفهوب و کارآیی خود را تا حد زیادی از دست داده 

است. این به زبان ساده به این معناست که کلید موفقیت جوامع در حال توسعه و باالخ  کشورهای 

. فراهم  رزمیدن با آن های آموزشی و منابع اقتاادی است، نه، دسترسی عادالنه به فرصت مسلمان

های مختلف خانوادگی را از دوش مردان نیز بر ها در بیشتر موارد بار سنگین مسوولیتشدن این فرصت

 دارد و این گاب کوچکی نخواهد بود.می
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که  ، و در مجموع از جهان یاد ما نرود که برای برداشت، تفسیر، و تحلیل زنانه از متون قدیم و جدید

داشت ها و روایت های ما را توان و دقت و زیبایی بیشتری بخشیده و تاویر کامل تری دیدگاه ها و بر

شود مگر این که آن ها با ما نیازمند زنان کارشناس استیم و این میسر نمی؛  را مقابل ما می نهد

های معرفت دسترسی آزادانه تری داشته باشند و نقش آرامش خاطر و امنیت روانی الزب به سرچشمه

 «رنگ تر شان در این حوزه احساس شود. پر

 پانوشت:

7 - Internalization 

 خود شخایت و هویت با دیگران رویکردهای و٬معیارها٬قواعد٬یک پارچه ساختن ارزش ها

 گفتار و رفتار به چه آن معنای به «سنت» نه٬است traditionalدر این جا « سنتی»منظور از  -5

 . دهند می نسبت اسالب پیامبر

مطالعه قواعد صحیح تفسیر متن را هرمنوتیک یا تاویل شناسی می گویند. در انگلیسی  -5

.hermeneutics   

دوباره جمله اول این بخش تکرار « علل شاعران آزاد در قف  »در نتیجه گیری بح    نتيجه :

گرفتم بنویسم  را بنویسم سر دو راهی قرار« شاعران آزاد در قف » وقتی میخواستم علل  »میگردد. 

ویا ضرورتی به نوشتن این بخش نیست . برای خود پیرامون نوشتن آن مثبت ومنفی دلیل می آوردب . 

آیا در نوشتن آن نفعی موجود است؟ ویا نق  و ضرر آن بیشتر است ؟ آیا همین ها علل میباشند و یا 

جه امیدوارب  این بخش کتاب در نتی« ده ها علل دیگر که من نمیدانم ویا جرئت گفتن آنرا ندارب ؟ 

شاعران آزاد در قف  دروازه گشا باشد . تا پژوهشگران و محقیقان با دانش و روشن ضمیر  با دل و 

دیده باز این بح  را ادامه دهند. رسم ورواج ها وعنعنات فرهنگی ما نیکوئی ها و زیبائی های دارد که 

ت . پاک نمودن ومنز  ساختن و جدا نمودن خوبی گاهی با نامالیمات و گرد زشتی ها آلوده گردیده اس

ها از بدی ها صبح گهربار و شمع پرفروو فرهنگ اصیل ما را در فضای خانه های مردب ما رنگین و 

 چون نگین واالبهائی برتاج جهان با افتحار روشن خواهد کرد .

رتو و ساحه آن میتوان باورهای دینی و رسم ورواج های فرهنگی زیبائی های خاصی دارد. که در پ    

زندگی نیک وخوبی داشت و از ماائب و بدبختی ها مجزا ، روزگار را دنبال نمود . پیرامون باور های 

دینی ما باید صادقانه اعتراف نمود که ترس و دلهره ها ، پیرامون تحلیل و تفسیر متون دینی مطابق 

وناخود آگاه در قرنی که مربوط به آن عار و زمان خود باع  گردیده است که هرکداب ما خود آگاه 

نمیباشیم ؛ زندگی نماییم . چه زیبا و شایسته خواهد بود تا با اندیشه وتحقیقات و دست آورد های 
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مهم که انسان در طول تاریخ کسب نموده است. دست بدست هم داده با راه وروشهای نیک وپسندیده 

پاک ونیک عقیده بی آالیش و پدیده منز  وپاک  واقعیت خود را با حقیقت خود وصل دهیم و با گوهر

و یامدینه فاضله را برای خود ودیگران آماده سازیم . تا « سکینه»انسانیت وآدمیت شرایط زندگی آراب  

هیچ مردی بر زنی  وهیچ زنی بر مردی وبطور کل هیچ انسانی بر انسان دیگر ظلم ، ستم ، تجاور 

و فساد نور اتفاص ، محبت و صداقت جهان ما را روشن نماید . آنگاه وخیانت ننماید و بجای نفاص ، نفرت 

شاعران آزاد در قف  دیوار های آهنین قف  را شکستانده و با جهانی از آزادی پرواز نمایند چهچه 

گویان از ته دل بسرایند و ما از شنیدن و خواندن آن غرص دریای لذت و شادی گردیم .  با بیتی از نادیا 

  میگذارب .   « شاعران آزاد در قف »ه عطفی درین بخش کتاب انجمن نقط

 

 

 

 نتیجه کتاب شاعران آزاد در قفس

 زن و مرد لباس یکدیگر
 

. تفکر نا سالم رابطه زن ومرد و یا تفوص وبرتری یکی بردیگری بح  مهم و زندگی سازمیباشد 

بهتر شمردن یکی بردیگری نتایج نامیمون و غیر عادالنه را رهنمون فضای خانواده نموده و آتش 

بهترین شما با تقوی ترین »نابسامانی ها ، جنگ وجدل وجدائی را محیا میسازد . با پیروی وتادیق 

باور های « داشتیم  به راستى ما فرزندان آدب را گرامى» سوره الحجرات( و  75)آیه « شماست 

هُنَِ لِباسب لَک مْ وَ أَنْت مْ سوره البقره(  711عقدیتی ما زن و مرد را لباس یکدیگر گفته است . )آیه 

زن «  براى آنان لباسى هستید)مردان( براى شما لباسى هستند و شما )زنان( آنان  » لِباسب لَهُنَِ

ا بر یکدیگر داشته باشند . لباس ومرد در زندگی مشترک  آن خاوصیات نیک وخوب لباس ر

نزدیکترین به وجود انسان بوده در مقابل سرما ، گرما و ضربات بیرونی سچر و محافظ میباشد . لباس 

انسان  یا» عیوب جسمانی را پوشانیده  سمبل  زینت و  زیبائی  و حفظ کننده شرب وحیا میباشد.

( 51سوره اعراف آیه « )چوشانید و زینت شما باشد داشتیم تا عیوبتان را ب یرا به شما ارزان یما لباس

فظ  از خطرات فردى و احمو لباس تقوی، زشتی و پلیدی روحی را محو ، دروازه گناهان را مسدود 

میباشد . در مجموع لباس نماد انسانیت و تمدن ، منشن امنیتی ، اجتماعی و روانی برای  اجتماعى

را با این خاوصیات نیک و پسندیده که رب العالمین ایشان  انسان است  . بنابرین مردان وزنان خود

 یاااااد آن روز گراماااای کااااه فقاااا  را بشااااگافم

 ساار بااارون آرب ازیااان عزلاات و مساااتانه بخاااوانم  
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. تا نماد حقیقی از محافظت ، نگهبانی ، و کدیگر خطاب نموده ؛ عیار نمایندرا بدون تفاوت ، لباس ی

 زیبائی یکدیگر گردند.  

محبت  همنوا با دستور العمل های علوب جدیده انسانیت ، عدالت ، با پیروی از باور های عقیدتی      

و اتفاص جاینشین بی تفاوتی ، نا برابری ، نفرت ، نفاص و تفوص  میگردد. بنا برین چه زیبا و با ثمر 

است که شمع معرفت و دست پر مهر هدایت با نگارش و هر وسیله  گروهی ، حقیقت مساوات 

روشنائی این  ،عدالت ، برابری و زیست باهمی را بین انسان ها  بطور کل تشریح و توضیح نماید . با

هدایات رابطه و یا همزیستی  اجتماعی زن ومرد با زیبائی ، پذیرش و احتراب متقابل شیرازه سعادت 

روشنگر « شاعران آزاد در قف  »ونیکبختی را میسر میسازد . بیان داستانهای آلوده با درد ورنج 

ا خانه نموده است . حقیقت حقایق نا سالمی میباشد که با گرد وغبار ناخوش آیندی بر روند زندگی م

امر اینست که بخشی از مردب و یا گروه کوچکی با چنین سلوک و رفتار زشت و غیر انسانی نمایانگر 

تاریکی ها میگردند. که نباید غبار سیاه  آنرا با نامهربانی ، خشم ، قهر ، شتابزده گی و احساساتی بر 

و مهربان با زحمتکشی و فداکاری دست پر  روی همه مردان مالید.  کتله بزرگ مردان نیکو صفت

گرب برسر دختران ، سنبل احسان واحتراب بر مادران ، محافظ ، نگهبان ، شریک نیک وخوب با 

همسران وهمراز مادرانه با خواهران میباشند و این حقیقت روشن وپر افتخاریست که سعادت آن بر 

بیان حقایق اعمال  یک « آزاد در قف   شاعران» کتله بزرگ مرد در جهان میرسد . هدف نگارش 

مشت کوچک  و نا اهل است که تماب موازین دینی ، فرهنگی و انسانی را فراموش و با بی اعتنائی و 

کم دانشی گردهای کبودی ازتشریحات ناسالم کسب نموده و لکه ننگی را ثبت تاریخ بشریت 

یا بی اعتبار جلوه دادن اختراعات ، مینمایند. شاعران آزاد در قف  ، تالش برای ناهمگونی و 

اکتشافات ، مبارزات ، تبلیغات ، رهنمائی های عالمانه با آثار علمی تا ادبی و بطور کل مقابله یک 

قشر در مقابل قشر دیگر نیست . بلکه چراغیست که در روشنی آن بد را از خوب تشخی  داده 

وچک ناسالم که همه بدبختی ها را خلق وبرای رهنمائی و به راه راست روان گرداندن آن قشر ک

میکنند ؛ جنبه های معقول و پسندیده اصال  را عملی و فضا و محیط زیست باهمی را برای مرد 

وزن بهشت روی زمین گردانیم. برای کسب و رسیدن به مدینه فاضله  و شرایط نیک زیست باهمی 

و دالیل را شناسائی وبا میتود های در ساحه  صلح ، اتحاد ،اتفاص ، محبت وپذیرش یکدیگرعوامل 

می جدید ا را پاک و زخمهای کهنه را با مرهمعقول دست داشته ، گرد وغبار بدی ها و زشتی ه

مداوا سازیم . بنابرین  در روند این نوشته ، درج است که خلقت زن ومرد برمبنای نف  واحد ، 

ها و کرامت که لطف خالق میباشد نه به  عدالت و هدایات حق  بنایافته است . مرد وزن باهمه زیبائی

از یکدیگر  تفاوت های از دیدگاه « لتعارفو» عنوان برتری و تفوص بلکه بنا بر شناخت و معرفت 

جسمی و عاطفی  دارند . در حقیقت تماب مردب جهان از دیدگاه های مختلف جسمی ، عاطفی ، 
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نید وامروز علم ثابت ساخته است. نشان احساسی و روحی با  یکدیگر یکسان نیستند . طوریکه میدا

 انگشت هر یک از افراد روی زمین بایکدیگر متفاوت میباشد .

دو جن  مرد و زن طوریکه آشکاراست ؛ مردها بطور عموب از نگاه جسمی قویتر و برای      

های محافظت ، نگهبانی ، سرپرستی و دفاع خانواده نقش بهتری ایفا کرده میتوانند  و زنها جنبه 

عاطفی و احساسی شان بر مرد ها چربی و در مقاب مادری و حفظ کانون پر محبت خانه میتوانند 

نقش نیکوتری را داشته باشند . این حقایق تنها وتنها صفات ونیکوئی های زنان ومردان ، نه برتری 

ت آنها را وتفوص را بیان میدارد . مشت نمونه خروار ، ده ها خاوصیات دیگر نیز میباشد که اهلی

متمایز ، مناسب و مفید نسبت به یکدیگر میسازد . این به هیچ وجهی مقاب وارزش و برتری یکی را 

بر دیگری ثابت نمیسازد . بلکه همان روند عدالت ، مساوات و اهلیت های میباشد که اهلل مهربان با 

 انتهای محبت به زن ومرد لطف وهدیه نموده است .  

سانی زن ومرد هر گاه با گرد وغبار ناشایسته و زشت همگاب گردد . در خاوصیات نیک وعالی ان

آناورت یکی بر دیگری به عناوین مختلف ، خود را برتر و شرایط ناگوار آغشته با زشنی ها 

ونامالیمات را آماده میسازد . در کتاب شاعران آزاد در قف  ، بدبختی ها و مایبت های شاعران زن 

ک اقلیت دور گردیده از باور های حقیقی عقیدتی و فاصله گرفتن از انسانیت بیان گردیده است که ی

اما این به این معنی نیست که همه مردان را در آن  .مرتکب اعمال ناشایسته و ظالمانه گردیده اند

 .کتگوری قرار داد و یا بخشی از زنان را که بر مردان همان روش را مرتکب میشوند برائت داد 

دای زنان نیز روش نا خوش آیند با مردان دارند که زندگی را برایشان جهنم میسازند . متنسفانه تع

امید است این مشکل را نیز قلم بدستان برشته تحریر در آورند تا هر کداب با دانش قویتر از 

اشتباهات بیاموزیم . هدف ازین بخش کتاب شاعران آزاد در قف  بیان حقایقی میباشد که  مردان و 

کانون خانواده را مملو از لطف ، محبت ،اتحاد واتفاص نمایند . مرد وزن دست بدست هم داده آن  زنان

گروه کوچک از هر دو قشرکه دست به اعمال ناشایسته میزنند با چراو هدایات عقیدتی و دروس 

گیر را دامنعلوب روانشناسی و اجتماعی منور نموده ؛ زخمهای که در طول قرون متمادی درد و غمها 

م انسانیت مداوا نمایند . به امید روزی که هیچ انسانی دست بر سر انسان بشریت کرده است با مره

دیگر با ظلم واکراه بلند نکند و بشریت زن ومرد زندگی خود ،  خانوداده واجتماع را به بهشت روی 

 زمین تبدیل نمایند.

 

 
 

 


