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نگاهی کوتاه به تابو شکنی...

هفته

باران سجادی؛ شاعر و نویسنده 4

گذشت زمان، به جای  با 
کمک های  سیاسی سازی 
بشردوستانه، انسانی سازی 
سیاست رخ خواهد داد.

آدری هپبورن
این جا، چراغی روشن است

این کنفرانس سـاالنه به ابتکار شـورای اروپا 
برگـزار می شـود، و امسـال موضوعات اصلی 
آن »مشـارکت عمومی، سیاسی و اقتصادی 
زنـان« و »مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنان با 

توجـه به جنبـش #من هـم« بود.
و  مدنـی  فعـاالن  از  هزارتـن  دو  از  بیـش 
دانش جویـان از 60 کشـور جهـان، و شـمار 
زیـادی از سیاسـت مداران عالی رتبه از جمله 
وزرای کشـورهای اسـپانیا، فرانسـه و بلژیک 

در ایـن کنفرانس شـرکت داشـتند.
 دولـورس دلگادو، وزیر دادگسـتری اسـپانیا 
یکـی از ایـن سیاسـت مداران بـود کـه در 
سـخنانش بر لـزوم توجه بیش تـر به حضور 
برابـر زنـان تأکید کرد. او گفت حتا اسـپانیا، 
کـه از 17 وزیـر کابینـه ی آن 11 تـن زن 
هسـتند، فقط سـه درصـد قاضـی زن دارد، 

 63 این کـه  بـا  و 

جنسیت
فمینیسم با کدام مرد در ستیز است؟

وضعیت ناگوار حقوق بشر
 در افغانستان

»کامل کـردن« آن نباشـد.
فمینیسـم تبعیضـی را می بینـد کـه بین زن و مرد توسـط سیسـتم 
مردسـاالر بـه وجـود آمـده اسـت؛ بنابراین فمینیسـم آن  را بـه هر دو 

گـوش زد می کند. این تبعیـض از پایه ترین 
 ادامه در صفحه 2...حقـوق انسـانی بین ایـن دو موجـود وجود 

پیش رفت حلزونی در مسیر 
برابری جنسیتی

   مریم حسین خواهگزارش

    علی نیریتحلیل

 ادامه در صفحه 2...

 ادامه در صفحه 3...

چندیــن ســال از آغــاز فعالیت هــای حقــوق بشــری در افغانســتان 
می گــذرد. تغییــرات ناشــی از ایــن فعالیت هــا را نمی تــوان نادیــده 
ــث  ــل بح ــه قاب ــال، آن چ ــن س ــت چندی ــس از گذش ــا پ ــت. ام گرف
می باشــد، وضعیــت بــد میلیون هــا انســان آواره در گوشــه و کنــار 
افغانســتان اســت. برخــاف تصــور ایجــاد شــده در اذهــان مــردم کــه 
جامعــه جهانــی بــا فعالیت هــای بشردوســتانه اش تغییــر مثبــت، مــداوم و 
ــه هنــوز  ــا ب همه گانــی ایجــاد می کنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ت
ــن حقــوق انسانی شــان محــروم  ــردم افغانســتان از داشــتن ابتدایی تری م

ــد. ان
تامیــن ابتدایی تریــن حقــوق انســانی کــه همانــا حــق زنده گــی کــردن، 
ســرپناه، کار و آزادی هــای فــردی و اجتماعــی می باشــد، هنــوز 
ــگ  ــگ و فرهن ــری دارد. جن ــارزه و پی گی ــه مب ــاز ب ــتان نی در افغانس
خشــونت، مهم تریــن عوامــل نقــض حقــوق بشــری می باشــند. جنــگ 
و خشــونت ویرانــی و آواره گــی در پــی دارد و حــق هرنــوع آزادی و 

ــد.  ــلب می کن ــان ها س ــانی را از انس ــی انس ــک زنده گ ــتن ی داش
بــا در نظرداشــت ایــن مســئله، اگــر در راســتای بهبــودی وضــع تــاش 
صــورت بگیــرد، در قــدم نخســت بایــد بــه مســوولین کــم کار و عوامل 
ــکارا؛  ــورت آش ــه ص ــرد. ب ــورت بگی ــه ص ــل توج ــن معض ــم ای محک
ــه  ــت، ب ــرای مل ــی ب ــوان دولت ــه عن ــت و ب ــم کار اس ــا ک ــت م حکوم
زنده گــی شــهروندان توجــه چندانــی نــدارد. درون حکومــت پــر اســت 
ــد و  ــر. خری ــوق بش ــده گان حق ــض کنن ــا و نق ــن مافیاه از بزرگ تری
فــروش اســلحه بــه صــورت غیرقانونــی و قاچاق مــواد مخــدر به کمک 
کســانی صــورت می گیــرد کــه در تشــکیات دولــت جــا بــه جــا شــده 

ــان جهانــی  هســتند. از ســوی دیگــر، حامی

حقوق بشر و قربانیان جنگ و صلح
 صفحه 3  

بنیـاد  فمینیسـم  می گوینـد 
خانـواده و ازدواج را هـدف گرفته 
فمینیسـم  می گوینـد  اسـت. 
زن  و  مـرد  بیـن  می خواهـد 
می گوینـد  بیانـدازد.  اختـاف 
اسـت.  مردسـتیز  فمینیسـم 
می گوینـد فمینیسـم زن و مرد 
بی اعتمـاد  هـم  بـه  نسـبت  را 
تعبیـری  ده هـا  و  می کنـد 
منفـی دیگـر نیز از فمینیسـم و 
رفتـار فمینیسـت ها در جوامـع 

دارد. وجـود  سـنت گرا 
این که فمینیسـم بنیـاد خانواده 
و ازدواج را هـدف گرفتـه اسـت، 
بلـه؛ امـا بنیـاد خانـواده و ازدواج 
سـنتی را کـه در اکثـر جوامـع، 

حتـا جوامـع غربـی، رایج اسـت و به عنـوان نُرم پذیرفته شـده اسـت. 
فمینیسـم خانـواده ای می خواهـد کـه در آن زن و مـرد از حقـوق 
یک سـان برخـوردار باشـند. فمینیسـم خانـواده ای می خواهـد که اگر 
یکـی از والدین را داشـت هم  خانواده محسـوب شـود و کسـی به فکر 

»مجمـع جهانـی دموکراسـی« که هرسـال 
بـا شـرکت مقامـات تصمیم سـاز سیاسـی 
و فعـاالن مدنـی برگـزار می شـود، فرصتـی 
برای بحـث و گفت وگو و یافتـن راه کارهایی 
بـرای چالش های پیش  روی دموکراسـی در 
سراسر جهان اسـت. امسال)2018 میادی( 
موضوعـات اصلـی ایـن مجمـع »مشـارکت 
و  زنـان«  اقتصـادی  و  سیاسـی  عمومـی، 
»مبـارزه با خشـونت علیـه زنان بـا توجه به 

بـود.  »)MeToo#(من هـم# جنبـش 
ایـن جمع بنـدی و هشـدارِ تـری مورفـی، 
رییس اجرایی موسسـه ی برابری جنسـیتی 
اروپـا، در آغاز »مجمع جهانی دموکراسـی« 
در استاسـبورگ بـود کـه هفتـه ی  گذشـته 

برگزار شـد.
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  این روزنامه نگار، تجاوزی که به او شد و اتفاقات بعدی را به مثابه ی یک سفر 
دشوار توصیف کرد و گفت چیزی که پس از این تجاوز او را تکان داد آگاه شدنش از میزان 
خشونت در جامعه و بی تفاوتی نسبت به آن بود. او گفت: »من در ژاپن بزرگ شدم و فکر 
می کنم همیشه در معرض خشونت جنسی بودم اما در ژاپن حمایتی از قربانیان خشونت های 
جنسی وجود ندارد. وقتی به من تجاوز شد، برای ثبت شکایت پیش پلیس رفتم، اما پلیس 
گفت تو نمی توانی شکایت کنی چون تجاوزی که ادعا می کنی در محیط بسته بوده و کسی 
نمی تواند شهادت بدهد. من به عنوان یک روزنامه نگار باورم نمی شد. باالخره توانستم 
شواهدی از دوربین های مدار بسته ی محل و تاکسی و چیزهایی مثل این به پلیس ارایه 

کنم. اما نهایتن حتا با وجود این شواهد، پرونده ی من بسته شد و مقامات مسوول 
پی گیری نکردند.«

پیش رفت حلزونی در مسیر برابری جنسیتی
»زنان سـاکت نیسـتند، فقط مردان ما را نمی شـنوند. باید 
صـدای زنـان، وقتی کـه می خواهنـد دربـاره ی موضوعات 
دیگـری به غیر از برابری جنسـیتی صحبـت می کنند هم 

شـنیده شود.«
و بـر اهمیـت حضور زنـان در عرصه های عمومی نیز تأکید 
گذاشـت: »مـا بایـد مطمیـن شـویم که نـه فقـط درهای 
جامعـه و بـازار کار را بـه روی زنـان بـاز می کنیـم، بلکـه 
فراهـم بـودن فضایـی امـن و محافظت  شـده برای آنـان را 

هـم در نظـر داریم.«
فـرح خـان بـه سـراغ دوگانه سـازی زن و مـرد نیـز رفت و 
گفـت: »برابـری جنسـیتی فقـط دربـاره ی زنـان و مردان 
برابـری جنسـیتی صحبـت  دربـاره ی  وقتـی  و  نیسـت 
می کنیـم، باید افراد تراجنسـیتی و دو جنسـیتی  را هم در 

نظر داشـته باشـیم.«
دو میلیـون یـورو در سـاعت، هزینه ی خشـونت علیه زنان 

اروپا در 
 یـک سـال پـس از جنبـش #من هـم، کمپینـی بـرای 
مبـارزه بـا آزارهـای جنسـی، موضوع خشـونت علیـه زنان 
یکـی از محورهـای اصلی کنفرانس امسـال مجمع جهانی 
دموکراسـی بـود. لیری کاپاچی دی میشـلی، رییس بخش 
خشـونت علیـه زنان در شـورای اروپـا آمـار تکان دهنده  ای 
داد. او گفـت 59 کشـور جهـان هنـوز هیـچ قانونـی علیـه 

همـراه نبوده اسـت، بلکه بیش تـر دنبالـه رو جریان های 
ادبـی بودنـد که در ایران به ثمر رسـیده  و تجربه شـده 
بودنـد. همان طـور کـه در تاریـخ ادبیـات، زنـان کم تـر 
فرصت پرداختن به شـعر را داشـتند در شـرایط معاصر 
نیـز ایـن وضعیـت ادامـه یافته و تعـداد بسـیار کمی از 
بانوان کشـور توانسـتند به هنـر و ادبیـات توجه کنند.

چه کسی می داند؟
چه کسی می داند؟

دست هام- این دو نیاز گرم-
چقدر در تب تنهایی خود می سوزد

تو اگر باز آیی
من کبوترهای عشق- دستانم- را

آزارهای جنسـی ندارند و هزینه ای که خشـونت علیه زنان 
بـر دوش جامعه می گـذارد، فقط در اروپـا، دو میلیون یورو 
در سـاعت برآورد شـده اسـت. بیـن 20 تـا 2۴ درصد زنان 
در زنده گی شـان خشـونت را تجربـه کرده انـد و خشـونت 
علیـه زنـان محدود به یـک منطقه ی جغرافیایـی یا طبقه 
اجتماعـی خـاص نیسـت و هـر زنـی می توانـد در معرض 
آن باشـد. بـه گفتـه ی او: »مـا باید روایـت  غالـب درباره ی 
خشـونت علیه زنـان را تغییر دهیم. قربانی خشـونت نباید 

از آن چه برسـرش آمده شـرمگین باشـد. شـرم خشونت بر 
عهـده ی مرتکب آن اسـت.«

رزمـاری مک کارنـی، نماینـده ی کانـادا در سـازمان ملـل 
متحـد از دیگـر سیاسـت مدارانی بود که به خشـونت علیه 
زنـان پرداخت. به اعتقاد او: »کلید مبارزه با خشـونت علیه 
زنـان، پیش گیـری اسـت و همه چیز بـا آمـوزش کودکان 
دربـاره ی برابـری جنسـیتی آغـاز می شـود.« مک کارنـی 
کـه نویسـنده ی کتـاب کـودکان هم هسـت، تأکیـد کرد 
کـه کـودکان بایـد از سـن خیلی کـم در مدرسـه درباره ی 
برابـری جنسـیتی آمـوزش ببیننـد چرا کـه در این سـن، 
آمـوزش سـریع تر نتیجـه می دهـد و شـخصیت آن هـا را 

شـکل می دهـد.«
عـاوه بـر سیاسـت مداران و تصمیم سـازان، فعـاالن مدنی 
فعالیت های شـان  نتیجـه ی  کـه  هـم  روزنامه نگارانـی  و 

منجـر به تغییراتی در حـوزه ی برابری جنسـیتی و مبارزه 
بـا خشـونت علیـه زنـان شـده در ایـن کنفرانـس دعـوت 
داشـتند. یکـی از ایـن مدعوین شـیوری آیتـو، روزنامه نگار 
ژاپنـی بـود که خـودش قربانی تجاوز جنسـی بـوده، و بعد 
از آن فعالیت در زمینه ی خشـونت  های جنسـی علیه زنان 

را شـروع کرده اسـت.
ایـن روزنامه نگار، تجـاوزی که به او شـد و اتفاقات بعدی را 
بـه مثابه ی یک سـفر دشـوار توصیف کـرد و گفت چیزی 
کـه پس از این تجـاوز او را تکان داد آگاه شـدنش از میزان 
خشـونت در جامعـه و بی تفاوتـی نسـبت بـه آن بـود. او 
گفـت: »مـن در ژاپن بزرگ شـدم و فکر می کنم همیشـه 
در معرض خشـونت جنسـی بـودم اما در ژاپـن حمایتی از 
قربانیان خشـونت های جنسـی وجـود نـدارد. وقتی به من 
تجـاوز شـد، بـرای ثبـت شـکایت پیش پلیـس رفتـم، اما 
پلیـس گفت تـو نمی توانـی شـکایت کنی چـون تجاوزی 
کـه ادعـا می کنی در محیط بسـته بوده و کسـی نمی تواند 
شـهادت بدهـد. مـن بـه عنـوان یـک روزنامه نـگار بـاورم 
نمی شـد. باالخره توانسـتم شـواهدی از دوربین هـای مدار 
بسـته ی محـل و تاکسـی و چیزهایـی مثل ایـن به پلیس 
ارایـه کنـم. اما نهایتن حتا بـا وجود این شـواهد، پرونده ی 

مـن بسـته شـد و مقامات مسـوول پی گیـری نکردند.«
شـیوری آیتـو، پـس از ایـن بی تفاوتـِی دسـتگاه قضایـی 
در  را  موضـوع  و  برنداشـت  ماجـرا  پی گیـری  از  دسـت 
رسـانه ها مطـرح کـرد امـا تـا زمانـی کـه ایـن مسـئله در 
روزنامه ی نیویورک تایمز منتشـر نشـد، وضعیت پی گیری 
پرونـده اش هیـچ پیش رفتـی نداشـت. توصیـه ی او ایـن 
بـود کـه اگر طـرح موضـوع در سـطح محلـی کار را پیش 

نمی بـرد، بایـد از ابزارهـای بین المللـی اسـتفاده کـرد.
این تجربه اما به آسـانی به دسـت نیامد و ایـن روزنامه نگار 
جـوان در پـی ایـن پی گیری هایـش، بارها تهدیـد به مرگ 
شـد. او بـرای مدتـی بـه زنده گـی پنهانـی روی آورد و 
سـرانجام ژاپـن را تـرک کـرد کـه در لنـدن سـاکن شـود. 
نتیجـه ی ایـن ممارسـت امـا موفقیت آمیز بـود و منجر به 

تغییـر قوانین تجـاوز در ژاپن شـد.
 »مجمع جهانی دموکراسی« که هرساله با شرکت مقامات 
تصمیم سـاز سیاسـی و فعـاالن مدنـی برگـزار می شـود، 
فرصتـی برای بحث و گفت وگـو و یافتـن راه کارهایی برای 
چالش های پیش  روی دموکراسـی در سراسـر جهان است. 
ایـن کنفرانس سـاالنه را »شـورای اروپا« در استراسـبورگ 
فرانسـه برگـزار می کنـد. شـورای اروپـا در سـال 1328 
خورشـیدی با هدف گسـترش مردم سـاالری، حقوق بشـر 
و حکومت قانون تشـکیل شده و متشکل از نمایندگان ۴8 

کشـور اروپایی است.

به تو خواهم بخشید.
»و شب و دوباره شب/ لیا صراحت روشنی«

در نخسـتین قدم هایـی کـه زنـان در شـعر برداشـتند 
بیش تـر بـا زبانـی محافظه کارانه و سـنتی بـه خوانش 
شـعر می پرداختنـد. زبانـی که از یک طرف از سـلطه ی 
نـگاه مردانه بیـرون آمده بود و از طرفـی دیگر از تجربه 
کافی برای سنت شـکنی و تابوشـکنی برخوردار نبودند.

روایت هـای این گونـه تـا حـدی در سـاحت شـعر نـو 
توانسـته بـه واگویـی خواهش هـای فـردی بپـردازد و 
زمزمه هـای زنانـه از عشـق و خواسـتن را آواز کننـد. 
این دسـت شـعرها مسـیر را برای نسـل های آینده باز 
کـرده و زمینه ی سـرایش را بـا تاکید بیش تر بر فردیت 
فراهـم کردنـد. شـاعرانی چـون لیا صراحت روشـنی، 
حمیـرا نکهـت دسـتگیرزاده، بهـار سـعید و شـفیقه 
یارقیـن نخسـتین گام هـا را در این مسـیر پرخطر و نو 

برداشـتند کـه باید قـدردان تاش شـان بـود... 
ادامه دارد

درصـد دادسـتآن ها زنان هسـتند، امـا این زنان دادسـتان 
مقام هـای باالیـی ندارنـد.

وزیر دادگسـتری اسـپانیا گفت شروع مبارزه ی فمینیستی 
را تأثیرگـذاری بـر سیاسـت می دانـد، و ادامـه داد: »وقتـی 
یـک زن پـا بـه دنیـای سیاسـت می گـذارد، زنده گـی اش 
تغییـر می کنـد و وقتـی زنان زیـادی وارد میدان سیاسـت 

می شـوند، سیاسـت اسـت که تغییـر می کند.«
 مارلین شـیاپا، وزیر امور زنان و برابری جنسـیتی فرانسـه 
هـم، کـه یکـی از سـخنرانان اصلی ایـن کنفرانس بـود، بر 
لزوم مشـارکِت برابر زنان در سیاسـت تأکید کـرد. او گفت 
زنـان اقلیـت نیسـتند و مـا 52 درصـد جمعیت جهـان را 
داریـم کـه در واقـع اکثریتی اسـت که مورد تبعیـض قرار 

گرفتـه اسـت، و اضافـه کـرد: »بـا این 
حسـاب، تقاضای حضـور 50 درصدی 
از سـوی زنـان، بسـیار فروتنانه اسـت 
و مـا زنـان قاعدتـن باید حضـوری 52 

درصـدی بخواهیم.«
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  هم چنیـن  او 
زنان تشـویق می شـوند کـه یک دیگر 
را بـه عنـوان رقیـب ببیننـد، گفـت 
کـه مـا بایـد ایـن رقابـت را بـه یـک 

کنیـم. تبدیـل  همبسـته گی 
 فیلیـپ مویتـرز، وزیـر کار، اقتصـاد، 
از  قبـل  بلژیـک  ورزش  و  نـوآوری 
 2018 سـال  در  این کـه  از  هرچیـز 
هم چنـان بایـد کنفرانسـی دربـاره ی 
لـزوم برابـری جنسـیتی برگزار شـود، 
ابـراز تأسـف کـرد و گفـت کـه خیلی 
برابـری  بـه  بایـد  ایـن  از  پیش تـر 
جنسـیتی رسـیده بودیم. از دیدگاه او 
هیـچ راه حـل سـاده ای برای رسـیدن 
بـه برابـری جنسـیتی وجـود نـدارد 
و مـا نیازمنـد یـک تغییـر رادیـکال 

در فرهنـگ عمومـی بـرای مقابلـه بـا تعصبات 
هسـتیم.

وزیـر کابینه ی بلژیک با تأکید بـر این که برابری 
جنسـیتی یک مبارزه ی هر روزه و دایمی است، 
گفـت کـه نـه تنهـا قوانیـن، بلکـه حتا زبـان و 
گفتـار ما نیز باید در راسـتای ایـن برابری تغییر 
کنـد. بـه گفتـه ی او: »در دنیـای امـروز، ممکن 
اسـت کـه به طـور نظـری حقـوق برابر داشـته 
باشـیم اما در عمـل، فرصت های برابـر نداریم.«

 او در ادامـه بـه شـرایط نابرابـری کـه منتهی به 
فرصت های نابرابر می شـوند اشـاره کـرد و مثال 
زد: »اغلب مردان وقتی که 60 درصد از شـرایط 
خواسـته شده در فرم اسـتخدام را داشته باشند 
بـرای آن درخواسـت می دهند اما زنـان تا وقتی 
100 درصد آن شـرایط را نداشـته باشـند، خود 

را مناسـب نمی دانند و درخواست اسـتخدام نمی دهند.«
زنان ساکت نیستند، مردان گوش نمی کنند

شـنیده نشـدن صدای زنان و توجیه تبعیض علیـه زنان با 
ابزارهـای مذهبـی، موضوع سـخنان فرح خـان، مدیر دفتر 
حمایـت و آموزش درباره ی خشـونت جنسـی در دانشـگاه 

رایرسـون کانادا بود.
بـه گفتـه ی او، که دو دهه سـابقه ی کار در زمینه ی برابری 
جنسـیتی و مبـارزه با خشـونت علیه زنـان دارد، مـردم از 
مذهب برای توجیه مردساالری شـان اسـتفاده می کنند اما 
مشـکْل مذهب نیسـت، بلکه تفسـیر مردان صاحب  قدرت 
از مذهـب اسـت. فـرح خان گفـت: »ما بایـد حکومت های 
مردسـاالری را کـه از دین برای توجیـه تبعیض علیه زنان 

اسـتفاده می کنند به چالش بکشـیم.«
او بـه کلیشـه ی سـاکت بـودن زنـان اشـاره کـرد و گفـت: 

اعتصامـی  بیش تر به عناصـر مردانه و زیبایی  شناسـی 
مسـلط آن در شـعر توجه داشـته تا وجه زنانه ی شـعر.

امـا شـعر نـو توانسـت پتانسـیل های مختلفـی را در 
بطـن خـود هضـم کنـد و بـا بـاروری خویـش، شـکل 
کامل تـری از شـعر را عرضه کنـد، فروغ فرخـزاد با وارد 
کـردن عناصر زنانه و تابوشـکنی تابوهـای مردانه ای که 
گرداگـرد زن نوعـی را فراگرفتـه بود، توانسـت نقطه ی 
آغازی برای هویت بخشـی به شـعر توسـط زنان شـود. 
مخصوصـن مجموعه هـای اول فروغ مانند دیوار، اسـیر 
وعصیـان بیش از پیش به لحاظ مفهومی به تابوشـکنی 

پرداخته اسـت.
نوگرایـی در افغانسـتان خیلـی بـا فرم گرایـی و نوآوری 

دارد، چـون بعضـی نمی خواهنـد آن را ببیننـد، 
انگشـتی را کـه بـه آن اشـاره می کنـد، پـس 

می زننـد.
فمینیسـم »مردسـتیز« اسـت، البتـه در صورتی 
کـه مفهـوم رایـج »مـرد« در جامعـه فقـط در 
حـد یک موجـود »نِر« »زن سـتیز« باشـد که به 
کمـک قانـون و جامعـه مردسـاالر زن را زندانی، 
بـرده و ملـک خود کـرده و او را فراتر از قالب مادر 

و همسـر نمی بیند.
ایـن قانـون مردسـاالر اسـت کـه زن و مـرد را به 
هـم بی اعتمـاد می کنـد، نه فمینیسـم کـه برای 
برابـری دو انسـان می اندیشـد و مبـارزه می کند. 
در جوامـع سـنت گرا کـه مطابق با آییـن رفتاری 
برابـری  تصـور  و  می کننـد  زنده گـی  گذشـته 
انسـان ها را ناممکـن می پندارنـد، زن بـه محض 
این کـه بـه عقـد ازدواج مـرد درمی آیـد بـه طور 
بالقـوه و بالفعـل بخـش بزرگـی از حقـوق اولیـه 
انسـانی خـود را از دسـت می دهـد و تمـام ایـن 
حقـوق بـه مـرد واگـذار می شـود تـا طبـق میل 

خـود تصمیـم بگیـرد بـا او چگونه رفتـار کند.
آیـا اعتمـاد کـردن در چنیـن شـرایطی منطقی 
اسـت؟ آیا عادالنه اسـت کسـی در بـدو زنده گی 
مشـترک بـا انسـانی کـه بـه او عشـق مـی ورزد 
ذهنـش درگیـر چنیـن بی اعتمـادی باشـد؟ آیـا 
فمینیسـم مسـوول ایـن بی اعتمـادی  اسـت یـا 
قانـون رفتـاری انسـان هایی کـه حقـوق مالکیت 

زن چنیـن نادیـده می گیـرد؟
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بحـث کاملـن درهم تنیده اسـت کـه حقوق بشـر ایجاب 
می کنـد تـا انسـان ها در فضـای صلـح زنده گـی کننـد و 

فضـای صلح بسـتری بـرای رعایت حقوق بشـر اسـت«.
در مـورد نگرانی هـا از قربانـی شـدن ارزش هـای حقـوق 
بشـری و حقـوق قربانیـان جنـگ در صلـح، آقـای دانش 
گفـت کـه این نگرانـی نیـز وجـود دارد که »حقوق بشـر 
قربانـی صلح« شـود ولـی در طرح حکومت افغانسـتان بر 
حفظ حقوق بشـر و حقوق اساسـی شهروندان تاکید شده 

است.
اما خانم سـمر با اشـاره به تلفـات ملکی ابـراز نگرانی  کرد 
و گفـت کـه مردم افغانسـتان هنوزهم قربانـی جنگ بین 
حکومـت و گروه هـای مخالـف مسـلح دولـت می شـوند. 
در سـال جـاری آمـار تلفـات افراد ملکی نسـبت به سـال 
گذشـته بیش تـر شـده و ایـن موضـوع بـه یـک نگرانـی 
جـدی برای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان 

تبدیل شـده اسـت.
البتـه ایـن اولیـن بار نیسـت که کمیسـیون حقوق بشـر 
نگران جان افراد ملکی در افغانسـتان اسـت، بلکه بیش از 
چهل سـال است که افغانسـتان درگیر یک جنگ متداوم 
و سراسـری اسـت که از جنگ سرد شـروع و در چارچوب 

جنـگ تروریـزم بین المللی ادامه یافته اسـت.
در  کـه  تروریسـتی  گروه هـای  بی رحمانـه ی  عمل کـرد 
مخالفـت بـا حکومـت می جنگنـد، اساسـی ترین عامـل 
نگرانـی این نهاد اسـت. خانم سـمر می گویـد: وارد کردن 
تلفـات بـر افـراد ملکـی، تخطـی از قوانیـن بشردوسـتانه 
بین المللـی اسـت و جـز جرایـم جنگـی و جرایـم ضـد 

بشـری می باشـد.
امـا بـه نظـر می رسـد کـه گروه هـای درگیـر جنـگ بـر 
قوانیـن بشردوسـتانه نیز چندان ارزشـی قایل نیسـتند و 
در هنـگام صلح سیاسـی این مسـایل نیز ممکن اسـت از 
فهرسـت مکافـات و مجازات جا بماند؛ زیـرا عدالت انتقالی 
در افغانسـتان مبحـث مهمـی اسـت که هنـوز در تطبیق 
آن دولـت کامیـاب نشـده اسـت؛ از همین رو کمیسـیون 
حقوق بشـر نگران بخشـیده شـدن جرایم ضد بشری این 
گروه هـا اسـت و رییس این کمیسـیون تاکید می کند که 
»تلفـات ملکی جرایمی نیسـت کـه حکومت ها صاحیت 

بخشـش آن را داشـته باشد«.
ایـن در حالـی اسـت کـه هزارهـا انسـان در جنگ هـای 
مختلـف در افغانسـتان قربانی شـده اند ولـی اکثریت این 
پرونده هـا در میـزان عدالـت گذاشـته نشـده اسـت. خانم 
داکتر سیماسـمر با یـادآوری از قربانیان جنگ تاکید کرد؛ 
»حتـا این نگرانـی وجود دارد که قربانیـان جنگ فراموش 
شـوند. در هیچ برنامه ی دولتی ای قربانیان شـامل نیست، 
خانواده هـا، زنـان و کـودکان قربانیـان با مشـکات جدی 

مواجه انـد«.
او افـزود کـه قربانیـان جنگ و خشـونت به دلیـل این که 
عدالـت در قبال آن ها تامین نمی شـود با مشـکات جدی 
روانی مواجه می شـوند و حتا گاهی دسـت به خودکشـی 
و انتقـام می زننـد کـه ایـن امـر بـرای سـامت و آینده ی 

جامعه یـک تهدید ناگوار اسـت.
امـا بـه نظر می رسـد کـه تنها جنگ نیسـت کـه از مردم 
قربانـی می گیـرد و دولت نیـز در تامین عدالت بـرای آنان 
دچـار کوتاهـی می شـود؛ بلکـه زنـان و کـودکان از آدرس 
خشـونت و فرهنگ های ناپسند اجتماعی هنوزهم قربانی 

بزرگـی می  پردازند.
رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان می  گویـد: 
»هنوزهـم کودکان در سراسـر افغانسـتان از حقوق شـان 
محـروم هسـتند و بـرای این کـه نـان خـوردن روزمـره ی 

شـان را پیـدا کننـد، مجبـور می شـوند کارهـای شـاقه را 
دهند«. انجـام 

نـه تنهـا این، بلکه کـودکان و زنان در معـرض جدی ترین 
خشـونتی قـرار دارد کـه رسـیده گی بـه پرونده هـای این 
تیـپ قربانیـان کار نهادهـای عدلـی و قضایی را سـخت تر 
و برنامه هـای دولـت را نیازمنـد تغییر فرهنـگ اجتماعی 
و بهبـود رفتارهـای خشـونت آمیز باقـی بگـذارد. خانـم 
سـمر در ایـن برنامـه گفـت کـه کـودکان در کنـار دیگـر 
آسـیب پذیری ها و محرومیت هـای زنده گی شـان از آزار و 
اذیـت و تجاوز جنسـی نیـز رنج می برند و تـداوم جنگ بر 
شـمار کودکان فقیر، وابسـته و آسـیب پذیر افزوده اسـت.

او افـزود، بـا وجـودی این کـه بچـه بـازی در افغانسـتان 
جرم انـگاری شـده ولی هنوز هم کسـانی هسـتند که این 
عمـل را انجـام می دهنـد ولـی مورد پی گـرد قانونـی قرار 

نمی گیرنـد.
شـده  باعـث  کـه  دیگـری  مسـئله ی 
در  بشـر  حقـوق  حامـی  نهادهـای  تـا 
افغانسـتان از وضعیت حقوق انسـان های 
ایـن سـرزمین بـه ویـژه از وضع حـال و 
کنـد  نگرانـی   ابـراز  کـودکان  آینـده ی 
ایـن اسـت کـه بـا وجـود کمپاین هـای 
هنوزهـم  در سـطح کشـور،  سراسـری 
مـرض پولیـو سـبب معلولیـت اطفـال 
می شـود و صدهـا هـزار معلـول کشـور 
هنوزهـم از دست رسـی بـه حقوق شـان 

محـروم  هسـتند.
رییس کمیسـیون حقوق بشـر می گوید 
کـه »حکومت برای رسـیده گی بـه آنان 
اقدامـات جـدی نکـرده اسـت و مـا از 
وضعیـت حقوق بشـری اشـخاص دارای 
معلولیت جسـمی و ذهنی بسـیار نگران 
تامینـات  مـا هیچ گونـه  ولـی  هسـتیم 

اجتماعـی بـرای آن هـا نداریم«.
بازتـاب حقـوق زنـان در برنامـه امسـال 
و  حقـوق بشـر، مثـل دیگـر بخش هـا 
مسـایل حقـوق بشـری در افغانسـتان، 
رییـس  و  نداشـت  خوبـی  توصیـف 
کمیسـیون حقوق بشر گفت که هرچند 
در قوانیـن کشـور حقوق برابر بـرای زنان 
و مردان به رسـمیت شـناخته اسـت، اما 
زنـان هنوز از دست رسـی به حقوق اساسـی شـان محروم 

ند. ا
خانم سـمر گفـت که ناامنی یکـی از عوامل اساسـی عدم 
رعایت حقوق زنان در افغانسـتان اسـت و زنان در مناطق 
تحـت تسـلط گروه هـای مخالـف، حتا بـه دلیل اسـتفاده 
از مبایـل و تکنولـوژی، شـاق زده می خورنـد؛ این واقعن 
نگـران کننـده اسـت کـه زنـان هنـوز از کرامـت انسـانی 

برخـوردار نیسـتند و بـه حقوق آن هـا احترام نمی شـود.
از  آموزشـی  و  صحـی  خدمـات  بـه  دست رسـی  عـدم 
نگرانی هـای دیگـری بود که داکتر سـمر به آن اشـاره کرد 
و گفـت کـه »کـودکان و زنـان در مناطق ناامـن به خاطر 
فعالیـت گروه هـای مسـلح مخالـف دولـت، نمی توانند به 
مکتـب برونـد و هم چنیـن شـماری از مـردم کشـور از 

دست رسـی بـه خدمـات صحـی نیـز محـروم اند«.
بـا ایـن همـه، اگـر دولـت بخواهـد حقـوق بشـر را تامین 
کنـد از راه تطبیـق قانـون و عدالت خواهد بـود، اما رییس 
کمیسـیون حقـوق بشـر در هفتادمیـن سـال روز تصویب 
اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر گفـت کـه »عدالـت در 
افغانسـتان خریـد و فـروش می شـود« و همیـن موضـوع 
باعث شـده اسـت که اکثریـت قربانیان جنگ و خشـونت 
و آنانـی کـه حقـوق بشـری شـان پایمال شـده اسـت، به 

عدالـت دست رسـی پیـدا نکنند.
مـدت دو هفتـه قبـل کمپایـن 16 روزه  ای جهـت ترویـج 
کاهـش خشـونت علیـه زنـان توسـط نهادهـای مختلف 
دولتـی بـه راه افتـاده بـود کـه از آن جملـه کمیسـیون 
مسـتقل حقـوق بشـر نیـز از نهادهـای اصلـی حامـی و 
بنیان گـذار ایـن رونـد کمپایـن منع خشـونت علیـه زنان 

به شـمار مـی رود.
وزارت اطاعـات و فرهنـگ و وزارت امـور زنان بارها تاکید 
کـرده اسـت کـه خشـونت علیـه زنـان در افغانسـتان در 
سـطوح گسـترده صـورت  می گیـرد و کمیسـیون حقوق 
بشـر نیز می گوید که خشـونت علیـه زنان در افغانسـتان 

یـک امـر معمول پنداشـته می شـود.
در حالـی کـه شـماری از زنـان تاش دارنـد تا بـا ورود به 
دنیـای تجـارت و اقتصـاد برای مالکیـت اقتصاد خصوصی 
و اداره کردن سـکتورهای اقتصادی دولـت گام بردارند؛ اما 
در متـن جامعـه، »هنوز هـم زن به عنوان ملکیـت مردان 
پنداشـته می شـود و مـردم فکـر می کنند کـه زن ناموس 
اسـت و کسـی حق نـدارد در امـور خانواده و نامـوس داری 
مداخلـه کند.« خانم سـمر ایـن حرف هـا را در حالی بیان 
می کنـد که پندارهای حاکم بر جامعه سـنتی افغانسـتان 

سـبب ادامه خشـونت علیه زنان شـده است.

هفتـاد سـال قبل اعامیـه جهانی حقوق بشـر به تصویب 
رسـید، اما ایـن روزهـا در مناطق مختلف دنیـا میلیون ها 
انسـان  از ابتدایی تریـن و طبیعی تریـن حـق خـود )حـق 
زنده گـی کـردن( محـروم انـد و قربانـی خشـونت هایی 
هسـتند که شـاید در آفرینش آن هیچ نقشی نداشته اند.

در افغانسـتان نیـز، کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر، 
هفتادمین سـال روز تصویب اعامیه جهانی حقوق بشـر و 
بیست و پنجمین سـال روز تصویب برنامه عمل کنفرانس 
ویانـا و اصول نامـه پاریـس را در حالـی گرامی داشـت کرد 
که هنوز ملت افغانسـتان امنیت جان شـان تامین نیست 
و آمـار قربانیان ملکی همه سـاله رو به افزایش اسـت. این 
برنامه در روز سه شـنبه، 13 قوس 1397 خورشـیدی، در 
دفتر مرکزی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان 

در کابل برگزار شـد.
در ایـن برنامـه، سـرور دانش معـاون دوم رییـس جمهور، 

داکتر سیماسـمر رییس کمیسیون مسـتقل حقوق بشر، 
محمـد فرید حمیـدی دادسـتان کل، ریچـارد دوید بنت 
رییس حقوق بشـر یوناما و نماینده دفتر کمیشـنری عالی 
سـازمان ملـل متحـد بـرای حقـوق بشـر، جکوب نلسـن 
معـاون سـفارت دنمـارک و روبـرت وایـت معـاون حقوق 
بشـر یونامـا سـخنرانی کردنـد و وضعیت حقوق بشـر در 

افغانسـتان و جهـان را تحلیـل و بررسـی کردند.
آن چه را که داکتر سـیما سـمر رییس کمیسیون مستقل 
حقـوق بشـر افغانسـتان در ایـن برنامه مطرح کـرد، همه 
نشـانه ها نه، بلکـه واقعیت جـدی و تأمل برانگیـز در مورد 

نگرانی هـا از ادامـه نقض حقوق بشـر در افغانسـتان بود.
خانـم سـیما سـمر در ایـن برنامـه گفـت: »هرچنـد در 
شـانزده سـال اخیـر دسـت آوردهای زیـادی در عرصـه 
آمـوزش، حمایـت، نظارت و تعمیم حقوق بشـر به دسـت 
آمـده اسـت ولـی هنوزهـم نگرانی هایـی جـدی در مـورد 

نقـض حقـوق بشـر در افغانسـتان وجـود دارد«.
اکنون جدا از مسـایل عادی و مسـایل نقض حقوق بشری 
که در گذشـته وجود داشـته و نگرانی ها از تشدید و تداوم 
آن ها نیز ابراز می شـود، پروسـه صلح بـا گروه های مخالف 
حکومت شـبیه طالبان نیز نهادهای حامی حقوق بشـر را 
نگـران کرده اسـت کـه در صورت توافق به صلح سیاسـی 

میان دو طرف، مشـکل حقوق بشـر چه خواهد شـد)؟(.
در حالـی کـه ایـن روزهـا گفت وگوهای صلح در سـطوح 
ملـی و بین المللـی برای کشـاندن طالبان به میـز مذاکره 
و توافـق بـه یـک صلـح سیاسـی جریـان دارد، رییـس 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر می گویـد کـه »قطـع 
جنـگ« بـه معنـای صلـح نیسـت و باید صلـح اجتماعی 
برقـرار شـود کـه در هـردو صـورت زنـان در ایـن پروسـه 
اشـتراک »معنـادار« داشـته باشـند وگرنه ایـن روند صلح 
نـه، بلکـه خودفریبی بیش نیسـت؛ زیرا صلـح در صورتی 
پایـدار خواهـد بود که عدالت در آن در نظر گرفته شـود و 
فرهنگ معافیت باعث نشـود تا حقوق بشـر قربانی جنگ 

و صلـح گردد.
امـا دیـدگاه حکومـت نسـبت به این مـواردی کـه حقوق 

بشـر نقـض می شـود و نگرانی ها وجـود دارد، چیسـت؟
سـرور دانـش معـاون دوم رییـس جمهـور افغانسـتان در 
همین برنامه)هفتادمین سـال روز تصویب اعامیه جهانی 
حقـوق بشـر( بـا اشـاره بـه پیشـنه و ضـرورت تصویـب 
اعامیـه جهانی حقوق بشـر گفت که این اعامیه سـبب 
شـد تـا کرامـت انسـانی و برابـری انسـان ها بـه رسـمیت 

شـناخته شود.
معـاون رییـس جمهور افـزود که »صلح و حقوق بشـر دو 

حقوق بشر و قربانیان
 کاوه جبران جنگ و صلح

جعِدگیسو

مادر غمی بزرگ دلم را گرفته است 
تقدیر شوم من پی خوبی نرفته است 

 تو قصد - سیلی که زدی - را نداشتی 
از من تو انتظار بدی را نداشتی 

می خواستی که سایه ی روی سرت شوم 
فرزند نیک سیرت و نام آورت شوم 

می خواستی که مرد بزرگی شوم، نشد 
بُرنده مثل پنجه ی گرگی شوم، نشد 

 مادر! ببخش، چون همه اش اشتباه بود 
کوه بزرگ ذهن تو هم مشت کاه بود 
 من مرد روزگار خودم هم نمی شوم 

پی برده ام به این که من آدم نمی شوم 
 من خسته از تمام جهان، خسته از خودم 

آخر به سیم آخر این زنده گی زدم 
 مادر! گپی برای من از زنده گی نگو 

دیگر نیاز نیست به تحقیق و جست وجو 
 من مو به مو تمام جهان را شناختم 
یعنی که دردهای کان را شناختم 

 یعنی جهان و سکس و شرابش دروغ بود 
اندیشه های خوب و خرابش دروغ بود 

 سر بر هزار مسئله و ماجرا زدم 
بر هر چه شعر و فلسفه شد پشت پا زدم 

 باز آمدم که قصه ی دیو و پری کنی 
افسانه های بچه ی کاکل زری کنی 
 باز آمدم که باز نصیحت کنی مرا 

وقتی که شیطنت بکنم لت کنی مرا 
 چیزی به آن نصیحت خوبت نمی رسد 
دردی به درد سیلی و چوبت نمی رسد 
 باز آمدم که پیش تو راحت شوم کمی 

پندی بده مرا که خجالت شوم کمی 
 آغوش تو حقیقت دنیا و زنده گی ست 

این زنده گی بدون تو دنیای گنده گی ست

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گزارش

    حسین احمدی

حقــوق بشــر در افغانســتان نیــز جــدا از ایــن 
مســئله نیســت. شــاید تعــداد بســیار انــدک، 
تــاش جــدی در راســتای حــل ایــن معضــل 
انجــام داده باشــند، امــا بــه صورت مشــخص 
اکثریــت از کارکنــان و ناظــران حقــوق بشــر 
در افغانســتان انتخــاب شــده از درون همیــن 
ــان در  ــت ش ــک دس ــه ی ــت ک ــی اس مردم
ــته  ــان آغش ــت دیگرش ــون و دس ــه قان کاس
بشــری  ضــد  جنایــات  بزرگ تریــن  بــه 
ــوق  ــض حق ــاد نق ــا ازدی ــن، ب ــت. بنابرای اس
بشــر در افغانســتان، زنده گــی هــزاران انســان 
ــه صــورت مشــخص  ــا ب در خطــر اســت. ام
قربانیــان همیشــه گی جنــگ و خشــونت 
زنــان و کــودکان ایــن ســرزمین بــوده و 
بــه  کــه  و آن هــای  مســوولین  بنابرایــن، 
صــورت داوطلبانــه فعالیت هــای حقــوق 
بشــری انجــام می دهنــد، بایــد ایــن مســئله را 

ــد. جــدی بگیرن

وضعیت ناگوار...



سـاختار شـعر به زبان، تصویر، پرداخت، روایت، مفاهیم 
و فرم آن ها شـکل داده  اسـت. در نتیجه برای شـناخت 
ایـن تابوهـا باید بـه زوایـای پنهان شـعر وارد شـد و از 

چگونه گـی تاثیرگـذاری آن روایت کرد.
در جریان هـای ادبی بعـد از نیما مخصوصن در حوزه ی 
افغانسـتان، تغییرات بسـیاری در شعر پدید آمده  است. 
ایـن تغییـرات بیش از هر چیـزی مدیـون نوآوری های 
نیمـا و هم چنیـن  فـروغ فرخـزاد اسـت که توانسـتند 
سـاختار سـنتی و مردانه ی شـعر پارسـی را برای ورود 
دیدگاه هـای جدیـد دگرگون کننـد. تغییرات 
سـاختار شـعر منجـر بـه شکسـتن تابوهـای 
سـنتی و اسامی شـده که برای آن هزینه های 
اجتماعی بسـیاری برای شاعران زن در جامعه 

افغانسـتانی به بار آورده  اسـت.
تغییـرات مـورد نظـر در بخش هـای مختلـف 
در دوره هـای زمانـی مختلـف صـورت گرفتـه  
اسـت کـه تاش شـده   با در نظـر گرفتن تنوع 
زمانی، مکانی و فرهنگی به آن پرداخته شـود.

مهم تریـن ویژه گی شـعر، فـرم آن اسـت. فرم 
در واقـع نحـوه ی قرار گرفتـن عناصر مختلف 
شـعر و هم چنیـن  چگونه گـی تاثیـر آن هـا بر 
یک دیگـر گفتـه می شـود کـه در کل بـه آن 
بافت، سـاخت و فرم متمایزی می دهد. مردسـاالری در 
جامعه ی شـرقی به عنـوان مهم تریـن ویژه گی مفهومی 
 بـر بافـت و فرم شـعر تاثیـر داشـته و فـرم آن را مردانه 
سـاخته اسـت، قطعیتی که در قالب های شـعر پارسی 
مانند قصیـده، مثنوی و حتا غزل وجـود دارد از همین 
ویژه گـی منتـج شـده اسـت، ویژه گـی مردانـه ای کـه 
زیبایی شناسـی خـاص، آن را به دوش می کشـد. تدوام 
ایـن قالب هـا تـا زمـان شـعر نـو جریان مسـلط شـعر 
پارسـی بـوده اسـت، ذوق مردانه حتـا در آفرینش های 
زنان شـاعر نیز به عنوان امر مسـلط حفظ شـده اسـت. 

شـاعرانی چـون رابعـه بلخی، 
مسـتوره، مخفی و حتا پروین 
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 ادامه در صفحه 2...

تابـو در جوامـع شـرقی از دیـر بـاز جزئـی از فرهنگ و 
سـنت های آن بـه شـمار می رفته اسـت، ایـن ویژه گی 
در تاروپود این جوامع شـکل گرفته و بخشـی از هویت 
آن شـده  اسـت، اهمیت ایـن ویژه گـی در دوران معاصر 
بـا مطـرح شـدن پدیـد ه ی مدرنیسـم بیش تـر قابـل 

مشـاهده است.
تابوها امر ثابت و مشـخصی نیسـتند و بر اسـاس تنوع 
فرهنگـی و دینـی، کاملـن متغیر و نسـبی می باشـند. 
بنابراین شـناخت تابوهای هر جامعه نیازمند شـناخت 

ویژه گی هـای فرهنگـی، مذهبی و اجتماعی آن اسـت. 
نحـوه ی شـکل گیری تابوهـا بـا تغییـرات تمدنـی و 
سیاسـی رابطـه ی مسـتقیم دارد. انقاب های سیاسـی 
که منجر به دگرگونی سـاختارهای سیاسـی، فرهنگی 
و اجتماعی شـده در واقع تابوهای یک جامعه را نابود و 
تابوهـای جدیـدی را به وجود آورده اسـت، این تابوهای 
جدید از آبشخورهای فکری و فرهنگی مبارزان انقابی 
ریشـه می گیـرد. بنابرایـن نوعیـت قـدرت سیاسـی و 
مذهبـی بـه نوعیت تابوها شـکل می دهـد. مجموعه ی 
رفتارهـا وعوامل ممنوعـه را تابو می گویند کـه در عدم 
ارتبـاط  بـا آن هیچ شـک و شـبهه ای وجود نـدارد. در 
واقـع تابـو امـر ممنوعه ی گاه مقدسـی  اسـت که نباید 

بـا آن ارتبـاط برقـرار کـرد. مفروضـات الیـزال ممنوعه 
زیربنای سـاخت فکری و فرهنگی قلم داد می شـود که 
بقـای آن دوام سـاختار مـورد  نظر را تضمیـن می کند.

تابـو بیـش از هـر چیـز در تولیـدات فرهنگـی و ادبـی 
جوامـع خـود را به عنـوان خصیصه هـای آن جوامـع 
نشـان داده اسـت، در جامعـه ی پارسـی زبانان، شـعر 
بیـش از دیگـر کاالهـای فرهنگـی فرصـت هضـم این 
ویژه گـی را در الیه هـای مختلـف خـود داشـته  اسـت. 
بنابرایـن بـا بررسـی و شـناخت شـعر و راه یافتـن بـه 

درون آن می تـوان به بازنمایی تابوهای موجود در شـعر 
پرداخت.

شـعر مانند هر کاالی فرهنگی دیگـر مملو از خصایص 
و ویژه گی هـای ادبـی، فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه 
خویش اسـت، جامعه ی شـرقی و اسـامی که شـعر در 
آن بـه بار آمده اسـت، ویژه گی هایی چون مردسـاالری، 
پـدر سـاالری، غیرت، وطن پرسـتی، تعصبـات قومی و 
زبانـی و... را در الیه هـای مختلـف خویـش به صـورت 
تابوهـای اجتماعـی، فرهنگـی و ارزشـی بـه تصویـر 

کشـیده  است.
این تابوها قسـمتی از زیبایی شناسـی شـعر کاسـیک 
فارسـی محسوب می شده اسـت. زیبایی شناسی که در 

تحلیل
   بسی گل شریفی

کاملن متغیر و نسبی می باشند تابوها امر ثابت و مشخصی نیستند و بر اساس تنوع فرهنگی و دینی، 

مردساالری در جامعه ی شرقی به عنوان مهم ترین ویژه گی مفهومی  بر بافت 
و فرم شعر تاثیر داشته و فرم آن را مردانه ساخته است، قطعیتی که در قالب های 
شعر پارسی مانند قصیده، مثنوی و حتا غزل وجود دارد از همین ویژه گی منتج 
شده است، ویژه گی مردانه ای که زیبایی شناسی خاص، آن را به دوش می کشد. 
تدوام این قالب ها تا زمان شعر نو جریان مسلط شعر پارسی بوده است، ذوق 

مردانه حتا در آفرینش های زنان شاعر نیز به عنوان امر مسلط حفظ شده است. 
شاعرانی چون رابعه بلخی، مستوره، مخفی و حتا پروین اعتصامی  بیش تر به عناصر 

مردانه و زیبایی  شناسی مسلط آن در شعر توجه داشته تا وجه زنانه ی شعر.

قسمت اول


