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کشور ما زاد گاه مرد مانی است که تعلقات قومی و زبانی گوناگون د ارند . یکی از شروط تحقق د مکراسی پایه ایی 
د ر چارچوب چنین کشوري، برابرحقوقی شهروند ان، فارغ از تعلقات قومی است. بسیاري از نحله هاي فمینیسم، 
از جمله سوسیالیست ها و راد یکال فمینیست ها، رفع تبعیض جنسیتی را بد ون مبارزه علیه تبعیض قومی و طبقاتی، 

ناممکن می د انند . 

اید ئولوژي سرکوب از ساختاري ریشه می گیرد  که د ر آن افراد  بر حسب رنگ پوست، جنسیت، زبان و د ارایی شان 
د ر هرم قد رت رد ه بند ي می شوند . نژاد پرستی نظریه اي است که تبعیض علیه انسان ها را بر حسب نژاد ، رنگ 
پوست و تعلقات قومی توجیه می کند .  با د  امن زد ن به اختالفات و سوظن به یگد یگر است که قد رت بازتولید  و د ر 
د ست عد ه ایی محد ود  و متمرکز می ماند . د ید گاهی که تبعیض علیه ترك و عرب و کرد  و بلوچ و بهایی و یهود ي 
و پناهند ه ي افغان را طبیعی و الزم می د اند ، سرکوب زن را هم از واجبات می شمارد . د ید گاهی که یک زبان را 
برتر و فرهنگ قوم خاصی را برحق تر از د یگري تلقی می کند  و به بهانه ي حفظ تمامیت ملی، هر صد اي اعتراض 

برابري خواهانه ایی را سرکوب می کند ، زن را هم کهتر و د ر بهترین حالت، زینت المجالس می د اند . 

راسیسم، خارجی ستیزي، تحقیر و آزار اقلیت هاي د ینی و حذف د گراند یشان، ... ریشه د ر فرهنگ متحجري د ارد  
که از ناشناخته می هراسد  و بقایش د ر گروي قبیله گرایی است. تبعیض علیه اقوام د یگر به همان میزان قرون 

وسطایی و مانع پیشرفت است که زن ستیزي.

 جنبش زنان د ر همبستگی اش با جنبش هاي مرد می، از مرز قوم و نژاد  فراتر می رود . زنان از هر رنگ و قوم و زبان، 
د ر ایران امروز از حمایت قانون د ر مقابل خشونت بی بهره اند . فمینیست هاي ایران نشان د اد ه اند  که د ر مبارزه 
علیه تبعیض قومی و زبانی، علیه بد وي ترین نوع سرکوب انسان ها، می کوشند و د ر سال هاي اخیر پیشگام هم 
بود ه اند . تنها با افشاي زشتی و سبعیت نژاد پرستی، بحث و گفتگو، حمایت و همبستگی با خواست هاي د مکراتیک 
و هم راهی با جنبش هاي مرد می است که پیوند  میان مرد مان اقوام و گروه هاي گوناگون ساکن کشورمان تعمیق 
و حس تعلق آنان به یکد یگر و سرنوشت این آب و خاك تضمین می شود . نه با سکوت! سکوت هم زبانی با 
سرکوب گران است. سکوت و انکار راسیسم و تبعیض نسبت به اقوام گوناگون، هم راهی و توجیه تحقیر گسترد ه و 

خانمان براند ازي است که سال ها فساد  و خشونت و سوظن را د ر کشورمان نهاد ینه کرد ه است.

هستند .  ایران  عرب هاي  می گیرد،  قرار  تبعیض  مورد   د یگري  قوم  هر  از  بیش  که  ایران  ساکن  اقوام  از  یکی 
بیگانه انگاري مرد مانی که نسل اند ر نسل د ر این آب و خاك زیسته و کار کرد ه اند ، یکی از موارد  آشکار نقض 
و تشویق  تقویت  بیسواد ي،  فقر گسترد ه،  و  بیکاري  و رفاهی،  منابع آموزشی  اختصاص  بشر است. عد م  حقوق 
سنت هاي قبیله ایی، بیشترین ضربه را متوجه ي زنان عرب کرد ه است. به همین د لیل بولتن زیر ذربین این شماره 

را به مسائل زنان عرب اختصاص د اد ه ایم. 
منطقه  برابري طلبانه ي  آنان د ر جنبش هاي  پیش گامی  و  زنان جهان عرب  به مسائل  بولتن  این  اول  در بخش 

می پرد ازیم. (صفحه 16 -39)
د ر بخش د وم با مقاالت و مصاحبه هایی به گوشه هایی از مشکالت عرب هاي ایران و مسائل زنان عرب ایرانی 

پرد اخته ایم.

د رتهیه ي این ویژه نامه از همراهی و کمک هاي 
مهد ي عقیلی که خود  عرب تبار است، سپاسگزاریم.

مقــد مـه
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مارگوت بد ران
مترجم: فرانک فرید

قرن بیستم با خیزش هاي اجتماعی و نهضت هاي ملی گرایانه، از جمله د ر کشورهاي اسالمی توأم بود ه 
است. جنبش فمینیستی مصر پیشتاز جنبش هاي زنان د ر منطقه ي ماست و د ست آورد هاي آن تاثیرات قابل 

توجهی بر مبارزات زنان د ر ایران و ترکیه گذاشته است. 
موانع رشد جنبش برابري خواهانه ي زنان د ر مصر به مراتب از ایران کمتر و روند مد رنیزه شد ن، رشد 
سیاسی و اقتصاد ي د ر این کشور به مراتب قانون مند تر، خود جوش تر و مستقل تر از ایران بود ه است. 
این کشور د ر کلیت  د ر  زنان  تاریخ جنبش  زنان د ر مصر د ر می یابیم که  مبارزات  به روند  با مروري 

خواست هایش، شباهت هاي بسیاري با جنبش زنان ایرانی د ارد. 

ترسیم کرد ه  آزاد ي  براي کسب  بیستم  قرن  د ر  را  زنان مصري  بد ران، تالش  مارگوت  مقاله  این  د ر 
است. مارگوت بد ران، پرفسور د ر رشته ي تاریخ کشورهاي اسالمی و خاورمیانه و هم چنین متخصص د ر 
مطالعات زنان است. او مولف آثاري چون فمینیسم، اسالم و ملت، کتاب بحث برانگیز فمینیسم اسالمی و 
رساله هاي متعد د ي د ر زمینه ي مسائل زنان د ر کشورهاي اسالمی، به ویژه کشورهاي عربی است. روایت 
فشرد ه ي او از تاریخ پاگیري و رشد فمینیسم د ر سد ه ي اخیر میالد ي د ر مصر می تواند براي فعالین جنبش 

زنان ایران آموزند ه باشد.

هد ا شعراوي و سیزا نبراوي پس از برگرفتن حجاب، د ر کنفرانس 
زنان د ر رم شرکت کرد ند .

فمینیسم مصري
د ر عصر مـلی گرایی 

از آخرین عکس هاي هد ا شعراوي از بنیان گذاران اتحاد یه 
فمینیستی به اتفاق صفیه ضاقلول رهبر اولین تظاهرات زنان 

مصري علیه اشغالگران انگلیسی د ر سال 9191.
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مارگوت بدران
فرید فرانک مترجم:

نشان بی نام و این نوزاد مادران بود. شده متولد بیستم قرن دمیدن قبل از مصر، فمینیسم در
دریافته آنها بودند. بیست نوزده و قرن بین سالهاي در باالي جامعه متوسط و از طبقه ي زنانی
هم ترازشان، مردان با زنان، براي نوین زندگی امتیازات و مدرنیته دستآورد هاي که بودند

گرفت. پا «زنانگی» مفهوم از نوینی آگاهی بیستم، قرن ظهور با نیست. یکسان

است، ملیگرائی قرن در  فمینیسم حکایت  مصري، فمینیسم
قرن اول نیمهي که چرا باشد. نمیتوانست هم این از غیر البته
دوم نیمه و خورد رقم استعماري ضد شدید منازعات با بیستم،
وابستهتر غیر و  جدید کشوري ساختن براي تالش  با  نیز آن
مدرن هویتی شکلدهی به زنان  قرن،  این  طول در بود. همراه
در نو شیوههاي اتخاذ تفکر، طرز در نوگرائی آوردند. روي
روزهي همه فعالیتهاي  در شرکت چگونگی و مسائل  تحلیل
گفتمان دو از فمینیسم تبیین به زنان سیاسی. و جمعی
پیشین پرداختند . مادران سکوالر ناسیونالیسم و اسالمی نوگرائی
به فّواز زینب و الیازیجی ورده التیموریه، عایشه چون فمینیسم،
مقاالت اشعار، در تکوین- شرف در - فمینیستِی» «خودآگاهی
در*1894 التیموریه عایشه بخشیدند. عینیت داستان هایشان و
در را امورات ما ادارهي که شما ما، سرزمین مردان مینویسد: «اي

جاگذاشتید؟!» خود سر پشت را زنان چرا گرفتهاید ، خود یِد
به عرصهي ورود د ر را خود مشروعیت بار اولین فمینیسم براي
ملیگرایانه مبارزات د ر مؤثر، نیرویی صورت به عمدتاً عمومی،
نوعی شکلگیري شاهد بیستم،  قرن اول دههي  دو کرد. کسب
دههي بعدي، سه ولی در بود. جامعه جداي از فمینیسم اجتماعی

کرد. پیش روي سیاسی قدرتمند حرکت یک به فمینیسم
شهروندان حقوق تعیین دولت که آنجا از انقالب1952، از بعد
به فمینیسم عهدهگرفت،  به عرب» «سوسیالیزم مبناي  بر را
در شد. کشانده سکوت به مستقل، عمومی گفتمان یک عنوان
فضاي باز شدن با و  فمینیسم سربرآورد 70، دومین موج دههي
شد. در د ههي هشتاد مبدل د ر پرشور به نیرویی کشور فمینیسم
د ادند را شکل فمینیسم سوم موج جدید ، نسل نود، زنان دههي
دستاوردهاي و  فرهنگی میراث همچون،  مسائلی حول  دوباره و
پیدا آینده در بود ممکن فمینیسم که جایگاهی و فمینیستها

اندیشید ند. کند،

فمینیستی فعالیت با بود مصادف قرن این آغازین سالهاي
به متوسط و باال طبقات زنان آوردن روي صورت به  عمومی
از خانه. محدودهي  از شدن خارج و جامعه عمومی  فضاي
خردمندي با زنان آن،  دوم پایان دههي  تا سدهيپیشین،  زمان
در اجتماعی فمینیسم و  شد ند جامعه عمومی  عرصههاي وارد 
فعالیتهاي یا فردي امور د ر پیشقد م چه گوناگون شکلهاي

نمود. زنان رخ جمعی
نقطهي بود، مختلف زمینههاي در نوآوري شاهد که 1909 سال
با تحصیل، حوزهي می شود . محسوب مصر زنان تاریخ در عطفی
امتحان در موسی نبویه بود. همراه زنان مهم پیشرفت دو

االیوبی نعیمه بویه موسی
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چشمگیري موفقیت و کرد شرکت دولتی متوسطه مدرسهي
در دوران توانست که بود دختري تنها و اولین وي بهدست آورد.
دوره آن آموزش از مقامات چنین اجازهاي استعمارگران حکومت
شبه حکومت آمدن پدید  تا زمان که  گونهاي به آورد، د ست به
نیامد. پیش موقعیتی چنین د یگر ،1922 سال در مصر مستقل
ویژهاي براي سخنرانیهاي زنان، خواست به پاسخ در که دیگر این
برگزار شد. زنانی مصر جدید دانشگاه در آنان و توسط خود زنان
نظیر بودند، شده  فارغالتحصیل تازگی به که متوسط  طبقات از

می ناصف، حفنی ملک موسی، نبویه
بودند. سخنرانان از لبیبههاشم و زیاده
برپائی با زنان د یگر، زمینههاي در
غیرمذهبی، خیریهي انجمن اولین
بهداشتی و خدمات پزشکی ارائهي به
پرداختند . فقیر کودکان  و زنان به
مستعار نام با محمدعلی، مبّرت
مقاالت رسالهها، از مجموعهاي البادیه
به کتابی در را  خود سخنرانی هاي  و
در که کرد منتشر النسائیات نام
چالشهاي و امکانات  بررسی  به آن
وارد که پرد اخت زنانی روي پیش
عرصههاي عمومی و زندگی اجتماعی

میشدند.
ایفاي به اقدام با همزمان زنان
زند گی شیوهي تغییر و اجتماعی نقش
برنامه هایی منسجم تدوین به خود،

خواستهایشان پیشبرد براي
هلیوو د رشهر ملیگرایان کنفرانس د ر که طوري به پرداختند.
آورد دست به فرصتی ناصف حفنی ملک ،1911 سال به پولیس
حق شامل که کرد بیان را زنان فمینیستی خواستهاي اولین و
هر د ر حق اشتغال رشتهها، همهي و سطوح در همه زنان تحصیل
عمومی مراسم در شرکت حق و خود آنان انتخاب به حرفه و شغل

مساجد بود. مذهبی در
،1922 تا 1919 سالهاي بین  زنان ملی گرایانه  ستیزهجوئی
آن دوره عمدتن ناپیداي اجتماعی که فمینیسم بود همچون پلی
16 د ر زنان زد. و فراگیر پیوند سامانمند جمعی فمینیسم به را
جمعی اعتراض آمیز اقدام یک د ر بار اولین براي ،1919 مارس
کسب و انگلیسی استعمارگران دیرپاي اشغالگري با مخالفت در
با و ریختند بیرون خانههایشان از کشورشان، ملی استقالل
کردند. همراه خود  با را ملت همهي  گسترده، تظاهراتی  برپائی
یافته سازمان تظاهراتی در جامعه طبقه باالي زنان که حالی در
خود جوش عمومی مخالفتهاي د ر عاد ي زنان میکردند ، شرکت
شهادت به راه این مرد م» در «تودههاي زنانی از میشدند . همراه
با الحسین مسجد مقابل د ر که خلیل  حمید ه همانند  رسیدند،

شد. کشته استعماگران گلولهي اصابت
برگزید. خود  مخالفت  ابراز  براي را دیگري  راه  موسی نبویه
د ر زنان براي مرکز اولین وردیان معلم تربیت مرکز مدیر که او
مواجه مرکز شدن بسته خطر با مبادا اینکه از بود، اسکندریه

وي در عوض، کرد. تظاهرات خیابانی اجتناب در از شرکت شود ،
ملیگرایانه و فمینیستی رسالهاي چاپ با را خود  تند واکنش
او کرد. ابراز صریحن اشتغال» و «زنان عنوان با 1920 درسال
به زنان  دادن «سوق که ورزید اصرار امر این بر رساله، این در 
در حق میتوان که است خد متی بهترین اشتغال، و سوي تحصیل

کنیم.» جان فدا آن براي حاضریم که انجام داد کشوري
پایان براي ملیگرایانه شدید  خیزشهاي دورهي طول در
در زنان شرکت  از مصري مردان انگلیس، اشغالگري به  داد ن
کمیتهي میکردند.  استقبال حرکت  این
حمایت با جلب وفد١، زنان حزب مرکزي
جنبش پیشبرد د ر سراسري و گسترد ه
این، وجود با ایفا کرد. حیاتی نقشی ملی،
د رسال1922، کشور استقالل اعالم از پس
دوم درجه شهروندان عنوان به زنان با
سال اساسی که قانون با این شد و برخورد
حقوقی داراي را مصريها همه ،1923
را رأي حق جد ید انتخاباتی قانون متعاقبن کرد، قلمد اد برابر

دانست. مردان آن از فقط
شرایط در و حساس لحظات این در که د ریافتند زنان
آزاد يخواهی جنبش به سازماندهی باید نوین، کشوري شکلگیري
سازمان اولین ایجاد در را زنان شعراوي هدا بپردازند. خود
مصري زنان  فمینیستی اتحادیهي نام به فمینیستی مشخصن 
کمیتهي مرکزي زنان با همبستگی در سازمان، رهبري کرد. این
که شامل کردند ارائه را خواستهاي زنان از کاملی وفد، فهرست
اشتغال، و حق تحصیل از سیاسی، برخورداري زنان کامل حقوق
زنان، نوین جامعه کارگاههاي د ختران بود. مد نی قوانین اصالح و
هنگام به جدید مجلس مقابل را در خواستها این از پالکاردهایی

گرفتند. د ست به 1924ـ سال د ر آن گشایش
نشریهي  انتشار به مصري، زنان فمینیستی اتحادیهي  
و کرد اقد ام  سال1925 د ر نبراوي سیزا سرد بیري به اجیپشین 
مدیریت به  ابتدا المصریه، نام به  نشریهاي  نیز، بعد دوازده سال
در کرد. منتشر  المصري  حبیب اوا سپس رشید و نعمت  فاطمه
براي تالش در  مصري زنان فمینیستی اتحادیه ي  ،1933 سال
موسوم جوانترها، از گروهی فمینیستها، از جدیدي نسل جذب
نزدیک بستگان از ادریس حّوا کرد.  سازماندهی را شقیقات به
سازمان در دیرزمانی که  بود  گروه این اعضاي  از شعراوي، هدا

فعالیت مصري به اتحادیهي فمینیستی زنان
براي کود ك مهد  تاسیس به و پرداخت

همت شاغل مادران فرزندان  نگهد اري
جوانتر، فمینستهاي دیگر از گمارد.
عنوان به السعید  امینه از میتوان
دارالهالل در روزنامه نگاري پیشگام
به الغلماوي،  سهیر نیز و برد نام 
که دانشگاه استاد زن اولین عنوان

دانشگاه ها در زنان تدریس براي را راه
آیندهي رهبر الغزالی زینب کرد . هموار
به 1935 سال د ر نیز، اسالمگرا زنان

ناصف حفنی الغلماويملک سهیر

شعراوي هدا

سیداروس هیالنا
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یک پس از اما پیوست، مصري زنان فمینیستی سازمان اتحادیهي
براي در تالش و مسلمان بانوان جمعیت تاسیس را براي آن سال
معیارهاي براساس ملی، زنان و رهایی آزادي به بخشیدن تحقق

کرد. ترك اسالمی،
به ،1950 تا 1920 سالهاي خالل در فمینیستها، 
با متوسطه مدرسه  اولین  یافتند. دست زیادي  موفقیتهاي 
دختران براي شوبرا، یک سان با پسران به نام آموزشی برنامههاي
بود مصري زن اولین الغلماوي، سهیر شد. تاسیس 1925 سال در
ادبیات گروه د ر و بگیرد دکترا مدرك توانست 1941 سال در که
زن اولین شفیق دوریه نیز  و کند  تدریس الفواد  دانشگاه عربی
هیالنا گرفت. درجه دکترا فرانسه د انشگاه سوربون از که مصري
بورس اخذ به موفق  که بود زنان از گروه اولین جزو  سیداروس
شدند. کشور از خارج به براي اعزام داروسازي رشته د ر تحصیلی
شد کیچنر بیمارستان مموریال مدیر که مصري بود فرد اولین وي
موفقیت با را خود خصوصی مرکز طوالنی مدتی توانست بعدها و
رشتهي در فارغالتحصیل االیوبی، نخستین زن نعمیه اداره کند .
در بخش کار ادارهی بازرس که اولین بود الفواد دانشگاه حقوق از

شد. زنان اشتغال
موفقیتهاي که کنند ادعا میتوانستند  زنان اینکه با
مأیوس کننده عامل بزرگترین اما آوردهاند، دست به چشمگیري
در اساسی  اصالحات ایجاد در آنان شکست فمینیستها براي
ایجاد زوجات، تعدد از در جلوگیري بهویژه، اسالمی قوانین مدنی
شرایط ایجاد و  مردان جانب از  طالق سهولت در محدودیت
اسالمی اصالحطلبان گفتگوي و بحث حتی بود. زنان براي برابر 
طول در که گفت میتوان  ببرد. پیش از کاري  نتوانست هم
روي پیش چالش بزرگترین مدنی قوانین اصالح بیستم، قرن 

بود. مصري فمینیستهاي
با مصري  زنان فمینیستی  اتحادیهي چهل، سی و در دهه ي
اعراب خیزش اوج زمان در کردند. برقرار ارتباط عرب زنان دیگر

مصري زنان فمینیستی اتحادیهي فلسطین، در 1930 سال در
کنفرانس برگزاري براي استعمارگران بزرگ مانع بر توانست
بین پیوند تنگاتنگ یکبار دیگر و فائق آید فلسطین ازمردم دفاع
کشور سوریه، از مدرس نشان دهد. فائقه را ملیگرائی فمینیسم و
ملی گرایانه، باید اهداف «براي رسیدن به بود که مّصر این امر بر
سایر و جمهورها  رئیس و  پادشاهان از نه بطلبیم،  یاري زنان  از

مرد.» رهبران
تصریح شد، ملحق فمینست نیروهاي به که الغزالی زینب
امروز، مثل نیز گذشته «در کرد:
پرچم و بودهاند صلح خواهان زنان
را آن سرافرازي و  سرزمین  از دفاع

برافراشتهاند.»
زنان  فمینیستی اتحادیهي  
جنگ از  پس اقداماِت در مصري 
برگزاري پیشگام دوم، جهانی
1944 سال در عرب زنان کنفرانس
زنان آزادي و فلسطین آزادي شد.
نیز و آنان خواستهاي لوحهي سر
اتحادیه عرب وقتی بعدها، اما بود. اعراب بین اتحاد محور مشترك
شعراوي، هدا نبود . نمایندگان بین در زنی هیچ یافت، تشکیل
تصمیم «شما گفت: مردان به خطاب عرب، زنان کنفرانس رئیس
کار، این با و  کنید برپا تنهایی به را نوین افتخار بناي  گرفتید
عرب، اتحاد یه و کردید،  عمیق تر  را زنانتان  با  خود بین شکاف
زنان کنفرانس برپائی با عرب!» مردم از نیمی با تنها شد، اجماعی
و شد متولد پانعربی فمینیسم عرب،
که تأسیس کرد را عرب  زنان اتحادیه 

موجود است. هنوز هم
فعالیتهاي زنان، چهل، دههي در
گسترش جامعه خود را در فمینیستی
خود مردمی به شکلی فمینیسم دادند و
سازماندهی و زنان سازمانهاي گرفت.
فاطمه یافت. افزایش  سرعت  به زنان
انجی و شفیق دوریه رشید، نعمت
شاخههاي رهبران عنوان به افالطون،
مردمی در صحنه مختلف این حرکات
را وطنی النساء سیاسی حزب رشید، نعمت فاطمه شدند. حاضر
تنگاتنگ ارتباط ایجاد با حزب،  این گذارد.  پایه 1941 سال در
و اجتماعی  اصالحات برنامههاي  کشاورزي، و  کارگري احزاب با
یک از بیش نتوانست گرفت، اما پیش را در گستردهاي اقتصاد ي

اد امه دهد. خود به کار سال
و پرتحركتري شد فمینیستی فعالیتهاي مبتکر دوریه شفیق،
این براي نشریه سه با انتشار را خود قبال راه بود که حالی این در
بنیان 1948 در سال را النیل بنت اتحاد او کرده بود . هموار کار
را خود فعالیتهاي که بود نهادي اولین النیل، بنت اتحاد نهاد.
کوچکتر شهرهاي از بسیاري در داد و گسترش کشور سراسر به
خدمات ارائه براي بهداشتی و سواد آموزي مراکز ایجاد به اقدام
براي رأي حق کسب هم چنین نهاد  این کرد. تهید ست زنان به

الغزالی زینب

شفیق دوریه

میالدي 50 دهه ي تا مصري زنان
دست به چشمگیري موفقیتهاي
آوردند.اما بزرگترینعامل مأیوسکننده
در آنان  شکست فمینیستها براي 
قوانین در اساسی اصالحات ایجاد 
جلوگیري در بهویژه،  اسالمی  مدنی
د ر محدودیت ایجاد زوجات، تعدد از
ایجاد و مردان جانب از طالق سهولت

بود. برابر براي زنان شرایط
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خود برنامههاي سرلوحه در را زنان
د اد. قرار

پیگیرترین از  شفیق  دوریه
رأي حق کسب براي فمینیست ها
مبارزاِت از دور  آخرین  رهبر و
زنان براي سیاسی حقوق کسب
رسید نتیجه  این به وقتی و  بود
آن از تئوریک محکم مباحثات که
انجام لیبرال فمینستهاي که دست
کاري نمیتواند تنهایی به میدادند

سال د ر وي شد. متوسل رادیکالتري روشهاي به برد، پیش از
تحصن یک سوي مجلس و در راهپیمائی به رهبري زنان را 1951
حل راه عنوان به را گرفت. بعداً اعتصاب غذا عهده به ساعته سه
و نهاد ها با نیز برگزید و زنان سیاسی به حقوق رسیدن در نهایی
رأي حق را داري زنان فتوایی که مخالفت با مقامات اسالمی در

پرداخت. و گفتگو به بحث نمیدانست،
و دنیا د ر چپ ظهورموج با جهانی، دوم جنگ از پس دوران در
آسیائی و افریقائی کشورهاي و تالش خیزشهاي ضدامپریالیستی
در رادیکالتري مردمی فمینیسم استقالل، کسب براي نبرد در 
سوسیالیست و فمینیست  افالطون، انجی آمد. وجود  به مصر
1945 سال  در تحصیلکرد ه جوان زنان جامعه ایجاد به جوان، 
پیوست. آن به نیز د انشجویان رهبر الزیات، لطیفه رساند . یاري
فمیینست انجمن، این بستن چپ و جنبش سرکوب د رپی بعدها
الموقته الوطن النساء جمعیت تأسیس به اقدام سوسیالیستها،
جائی که بود  چپ  جناح از  زن نخستین افالطون  انجی کردند.
طبقاتی ستم گرفتن نظر د ر بد ون زنان آزاد ي پیرامون بحث براي
بهرهکشی با د و این رابطهي و زنان  ستمدیدگی با آن ارتباط و
نامهاي دو کتاب به در را نظرات خود او امپریالیسم، قائل نبود.
ترتیب به مصریم» زنان «ما و ماست» همراه زن «هشتاد میلیون

کرد. منتشر و 1949 1948 سالهاي در
براي بسط عملکرد حوزهي مهمترین زنان، نهضت صلحگرایانه
بزرگ اتحاد ي د ر زنان همبستگی هنگام به مردمی، فمینیسم
1950 سال در بود. انگلیس نظامی حضور کامل راندن بیرون براي
زنان فمینیستی اتحادیهي پیش کسوِت فمینیسِت نبراواي، سیزا
منحصر به فرد نمونهي و پیوست چپ جناح به ً مصري، که بعدا
جوانتري فمینیستهاي و شد  راد یکال که  بود لیبرال فمینیسم
را صلح  حامی زنان حرکت میتري، وداد و افالطون انجی مثل
از زنان ،1952 سال در سوئز کانال رویداد در کرد ند. پایهگذاري
انجی افالطون از سیاسی و ایدئولوژیک مبارزان طیفهاي مختلف
و لیبرال ادریس فمینیسِت حوا تا سوسیالیست گرفته فمینیسِت
کمیتهي پیوستند تا زنان خیل به همگی اسالمگرا، الغزالی زینب

دهند. را شکل مرد می مقاومت زنان
پایان نیز به زنان عمومی و مستقل مبارزات انقالب 1952، با
32 سال یعنی 1956 سال د ولت جدید در میشد . خود نزدیک
حق رأي، این حق کسب براي فمینیستها تقاضاي بعد از اولین
فمینیستی زنان دولت، اتحادیه ي همین سال در داد . به آنان را
و کشاند به تعطیلی مستقل- سازمانهاي -همانند سایر را مصري

تجدید سازمان به تا د اد  آنها اجازه به
ارائهي براي نهادي  عنوان  به خود
انجمن جدید  نام با  اجتماعی خدمات 

کنند. اقدام شعراوي هدا
عمومی کشاند ن سکوت به از پس
درطول السعید که امینه فمینیست ها،
فمینیستی اتحادیهي فعالیت دوران
بود، کرده سپري عمري مصري زنان
السعید میشد. محسوب استثنا کامًال
حوا پرتیراژ نشریهي   1954 سال در
همچنین او کرد. منتشر را آن دارالهالل مؤسسه که نهاد پی را
شد. آن رئیس نایب بعدها  و مطبوعات سند یکاي  شوراي عضو
با لیبرال فمینیسم دیدگاههاي تلفیق براي تالش د ر السعید
بود دولت، برآن جنسیت» «صرِف نظر از برنامههاي سوسیالیستی
بیعدالتی هم چنین  وي  وادارد.  تحرك به  را  خود هموطنان  تا
از السعید می کرد. محکوم را اسالمی مدنی قوانین در  موجود
براي اشتغال ایجاد  با که میکرد انتقاد نیزدولت و  موجود وضع
آنکه حتی بد ون  بود،  کرده مواجه  مضاعفی  فشار با  را آنها  زنان 
و گسترش کند. برآورده را آنها فرزند ان از مراقبت نیازهاي بتواند
و طبقه، جنسیت از نظر صرف تحصیلی و شغلی ایجاد فرصتهاي
پد ید را نشدهاي  پیشبینی پیامدهاي سوسیالیست دولت  توسط

میآورد.

افالطون السعیدانجی امینه

زمان م.، د ههي80 سالهاي
و و تحکیم گروهها شکلگیري

بود. گوناگون انجمنهاي
زنان پیشگام نیز السعداوي نوال

همبستگی جمعیت تاسیس در
شد. عرب زنان

السعداوي نوال
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انصاري الناز

فمینیسم جدید موج
موجودیت اعالم و کاپیتالیسم» باز «د رهاي سیاست شروع با
سایر و فمینیستها ،70 دههي در پلورالیستی» «دمکراسی
مزیتهاي از که آمدند. زنان رو دیگر سرکوبشده، بار گروههاي
صحنه در بودند شده  بهرهمند  قبلی دولت سوسیالیستی  برنامه
زنان سرد مدار بیافرینند. فمینیسم از تازهاي موج تا شدند حاضر
رشتهي فارغالتحصیل السعدواي، نوال فمینیسم، کنندهي احیا
پزشکی تجربیات کسب طی  که او  بود.   1955 سال در پزشکی
با ستم آن ارتباط  و  زنان روانی  و  مشکالت جسمی متوجه خود 
طبقاتی ستم  پدرساالرانه، سرکوب بود؛ شده موجود فرهنگِی

با مرتبط را امپریالیسم سلطهي و
نام به وي  کتاب می دانست. یکدیگر 
1986 سال  در که جنسیت» و  «زن
با مقابله خصوص در یافت، انتشار
ازجمله زن، بدن به تعرض انواع اِعمال
در کتاب این بود. دختران ختنه ي

دوم موج شالودهي واقع
که میرود شمار به فمینیسم
او رفتن شغل د ست بهاي از به

شد. وزارت بهداشت تمام در
زمان ،80 د ههي سالهاي
گروهها تحکیم  و شکلگیري 
بود. گوناگون انجمنهاي و
پیشگام نیز السعداوي نوال
جمعیت تأسیس د ر زنان
شد. عرب زنان همبستگی
دادن ترتیب به  سازمان این
بحث براي گردهمائی یک
به مربوط مسائل پیرامون

کرد. اقدام بینالمللی کنفرانس چندین برپائی نیز و جنسیت
اعتراض 1882، در سال د ر منصوره درشهر مساعی زنان تشریک
االرد بنت مجله انتشار به لبنان،  جنوب  به اسرائیل حملهي به
زنان به همچنین مجله، این انتشار براي آمده هم به گروه انجامید.
در کردند. کمک روزمرهشان زندگی وضع بهبود در اطراف، دهات
به هم الجدید ه المراء مجله انتشار براي که گروهی نیز سال 1986
و آگاهی بهداشتی ارتقاء مسائل براي زنان عادي به پیوسته بودند،

رساندند. یاري درآمدزا پروژههاي اجراي و قوانین از
حقوق حول محور خود، سازماندهی به فمینیستها همچنین
،1987 سال در کرد ند. اقدام حقوقی آگاهیهاي کسب و بشر
نهادند بنیاد را زنان عرب اتحاد مرد ان، سازمان و زنان از گروهی
به زنان امور در پیشبرد  کارشناس بدران هدا  را آن  مدیریت که
قانونی حقوق روي بر را خود  نیروي سازمان  این گرفت. عهده
تجربیات از نیز د یگر متبحر زنان کرد. متمرکز زنان سیاسی و
وکالي گرفتند. بهره زنان قانونی نیازهاي برآورد خصوص در خود
سازمانهاي مدیران و دولتی  مقامات  ژورنالیستها،  برجسته،
حسین، عزیزه المفتی، ماجده  التالوي، معرفت شامل غیردولتی
در سال ذاوالفقار مونا و والی عواطف صالح، سنیه رشد ي، انجی 

زنان اجتماعی  منزلت ارتقاي هدف با گروهی ایجاد به  ،1988
موجود قوانیِن مثبت جنبههاي سازند، قادر را زنان تا زد ند دست
قانونی حقوق به موسوم جزوههایی آنها کارگیرند. به خود نفع به را

کرد ند. عمل، منتشر و در تئوري مصري، زنان
1979ـ سال به شده اصالح مدنی، 1985 وقتی قوانین سال در

ملغا شد، 1929ـ سال  از اولین اصالح اساسی آن
دفاع کمیتهي تشکیل به بزرگ ائتالفی طی  فمینیستها
براي درمبارزه کمیته این  زدند. دست خانواده  و زن حقوق از
جزئی تغییرات با هرچند خود قبلی شکل به قانون بازگرداندن
قانون این الغاي اینکه با شد. موفق
بود بزرگی سیاسی مبارزه از بخشی
فراتر فردي حقوق کسب از که
خانوادگی معضالت حل اما میرفت،
نظر مورد موضوع بحثانگیزترین
در دستاورد کمترین با فمینستها،

بود. قرن طول
قاهره که وقتی 1994 سال در
بینالمللی جمعیت میزبان کنفرانس
با فمینیستها بود، توسعه و
موضوع به دگرگونه نگرشی
پرداختند. جنسیت و بهداشت
دختران، ختنه ي مساله اگرچه
جنسی معلولیت آن به دیگر که
مورد موضوع میشد، اطالق
دههي در فمینیستها اعتراض
علیه کارزار بر بار این بود. اما 70
سنتی گرفت، شدت سنت این
حتی و بود  پابرجا هنوز که
فمینیست بود.  شده فراگیرتر 
اتخاذ با سازمانی رهبري با توانست اسد ماریه مثل کارکشتهاي
و فعال زنان از وسیعی طیف د ختران، ختنه ي علیه بر عمل شد ت

کرد. جمع خود دور نسل را چندین از تجربه با
نیز فمینیسم میشد، نزدیک خود پایان به بیستم قرن چه هر
در فمینیستی فعالیتهاي میگرفت. خود به متنوعتري اشکال
غیرمتمرکز، این فمینیسم بود. شده مدنی پراکنده جامعه ي سراسر
این و بود دوانده ریشه رو به فزونی، غیردولتی سازمانهاي بافت در
ارحجیت نظري فمینیسم بر عملگرا فمینیسم که بود  حالی در
عنوان به ملیگرا، فمینیسم دوران که می رسید نظر به مییافت.
بومی فضاهاي اکنون در فمینیست ها و آمده به سر ایدئولوژي یک
فعالیت دو،  این تالقی از ناشی روزافزون تضاد د ر و جهانی و
چالش به را یکدیگر پیش از بیش که عرصهاي د و میکنند.
فمینیسم بدرقهي با دهند. ارائه می نوتري، تعاریف و میطلبند 
پیشقراوالن و رهبران دستاورد هاي از تجلیل و ملیگرائی دوران
نمایان جدید هزارهي نو در با پارادایمی فمینیسم چشم انداز آن،

شده است.

حسین عزیزه بد ران هدا

ذاوالفقار مونا

راتب عایشه

میکرد. مصر مبارزه استقالل براي حزبی که .1

میالدي هستند. مقاله سراسر در *سالها
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"نسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترست"
است.  عرب  جهان  نام هاي  مطرح ترین  از  السعد اوي  نوال 
براي سخنرانی سفر می کند ، د ه ها  به هر کشور غربی که 
می کشند .  را  انتظارش  مصاحبه  نوبت  د ر  ژورنالیست 
تا  گرفته  چپ گرا  مجله هاي  و  اد بی  زنان،  نشریات  از 
و  پرفروش صبح  لیبرال  روزنامه هاي  یا  هفته نامه ي کلیسا 
عصر. از آن د ست آد م هاست که رك و پوست کند ه حرف 
می زند . جانب احتیاط را نمی گیرد . توي د وربین ذل می زند  
و انگشت اتهام را به جانب قد رت مد اران جهان، چه آنها که 
د ر کشورهاي اسالمی حاکم اند  و چه غربی ها نشانه می رود. 
نه از د ولت مصر می ترسد  نه از گروه هاي بنیاد گرا. می د اند  
که اگرچه به خونش تشنه اند  اما از محبوبیتش نزد جهانیان 

می هراسند. 
مصلحت گرایی غالب آکاد مسین ها را ند ارد . با آنکه مد تی 
انتقاد   از  است، د ست  آمریکا شاغل  د انشگاه هاي  د ر  است 
تند و علنی از سیاست هاي د ولت آمریکا هم بر نمی د ارد . 
نویسند ه ایی است که کتاب هایش نیازي به بازاریابی ند ارند.  

محض کسب شهرت هم نمی نویسد.
اولین  است.  نکرد ه  آغاز  تازه گی  به  را  نویسند ه گی  کار 
1958 منتشر کرد . «مذاکرات طبیبا»  را د ر سال  نوولش 
د استانی است بر اساس خاطرات یک زن پزشک که بخشن 
می گیرد .  الهام  جوان  نوال  زند گی شخصی  و  تجربیات  از 
د ر  فمینیستی  د استان نویسی  بد عت  قولی،  به  نوول  این 

جهان عرب است .
اولین کتاب غیرد استانِی  او، «زن و سکس»، که طوفانی 
د ر جهان عرب برپا کرد، د ر سال 1972 منتشر شد. این 
کتاب نیز بد عتی د ر کشورهاي اسالمی به حساب می آید. 
تابوهاي  بررسی   به  زنی  اسالم،  جهان  د ر  بار  اولین  براي 
این  پرد اخت .  زنان  ختنه ي  مسئله ي  و  بکارت  جنسی، 
افشاگري هاي نوال بود  که ختنه و یا د ر واقع مثله کرد ن 
کلیتوریس د ختران د ر برخی کشورهاي اسالمی و آفریقایی 

را به جنبش زنان د ر جهان شناساند. 
د وره ي  د ر  هست.  هم  سیاست  اهل  السعد اوي  نوال 
بهد اشت  وزارت  د ر  کل  مد یر  کوتاهی  مد ت  براي  ساد ات 
بود . پس از انتشار کتاب زن و سکس بود  که فورن از همه ي 
پست هاي رسمی اش اخراج شد . د ر سال 1981 به بهانه ي 
انتقاد  از پروژه ي صلح ساد ات با اسراییل، زند انی شد . پس از 

نوال السعد اوي گفتگویی با
شعله ایرانی

آزاد ي از زند ان «اتحاد یه ي همبستگی زنان عرب» را به راه 
اند اخت که آنهم به فاصله ي کوتاهی د ر سال 1991ممنوع 

شد . 
د ر سال 2001 بنیاد گرایان اسالمی مصر او را متهم به 
شرك و کفر کرد ه  و ازد واجش را باطل اعالم نمود ند . از آن 
پس نوال السعد اوي با همسر نویسند ه اش د ر آمریکا به سر 

می برد . 
سخن  مذهبی  بنیاد گرایان  و  ارتجاعیون  علیه  نوال 
که  است  معتقد   حال  عین  د ر  اما  می نویسد.  و  می گوید 
از  مترقی  مسلمان  یک  است.  افراد   خصوصی  امر  مذهب 
نظر او، فرد ي است که به همه ي مذاهب و اعتقاد ات احترام 
می گذارد . «مسلمان واقعی کسی است که خد ا را سیاسی 

نمی کند» . 
معیارهاي  با  است.  قد یمی  فمینیست هاي  نسل  از 
اخالقی خاص خود ش. از آرایش بیزار است و تفاوتی میان 
حجاب اسالمی با برهنگی و یا با تالش براي زیباتر د ید ه 
شد ن نمی بیند . معتقد  است که این ها زن را به یک میزان 
به ابزار جنسی مبد ل می کنند . خود ش اما د ر آستانه ي 80 

سالگی، هنوز زیباست و بی نیاز به آرایش! 
فمینیسِم نوال السعد اوي، جنبشی است علیه سرکوب 
پد رساالرانه و ستم طبقاتی. او معتقد  است که بسیاري از 
نمی فهمند   می خوانند،   فمینیست  را  خود شان  که  کسانی 
که زنان تحت اشغال آمریکا به آزاد ي د ست پید ا نخواهند 

کرد . 

د ر مورد  وضعیت زنان د ر عراق چه نظري د ارید ؟
زنان د  ر عراق علیه اشغال نظامی و اقتصاد  ي بیگانگان و هم 
می کنند  .  مبارزه  د  اخلی  سیاسی  فناتیک  نیروهاي  چنین 
زنان عراقی توسط هر د  وي این نیروها به قتل می رسند   و 
بر خالف د  ولت د  ست نشاند  ه شان، مجبورند  با هر د  وي این 
نیروها مبارزه کنند  . این مبارزات الهام بخش مرد  ان و زنان 

منطقه تا رهایی کامل خواهد   شد  .

از نوال السعد  اوي پرسید  م که آیا او بهبود  ي د ر موقعیت 
زنان د  ر مصر طی سال هاي اخیر مشاهد  ه می کند.

مسیحی،  بنیاد   گراي  نیروهاي  و  سرکوب گر  رژیم هاي  ــ 
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یهود  ي و اسالمی با حمایت نئو کلونیالیست هاي آمریکایی/   
چالش هاي  با  را  مصر  زنان  اخیر،  د  هه ي  سه  د ر  اروپایی، 
بسیاري مواجه کرد  ه اند . هرچند  گروه هاي کوچک غیرد  ولتی 
زنان سخت تالش می کنند ، اما نیروهاي مذهبی د  اخلی و 

خارجی، رشد  جنبش فمینیستی د  ر مصر را سد  کرد  ه اند  . 

آیا فکر می کنید   که نسل جد  ید   مبارزان جنبش زنان د  ر 
کشورهاي به اصطالح اسالمی، کمتر از نسل گذشته ي 
سکوالر  من،  بعد   و  شما  نسل هاي  هم  یعنی  خود  ، 

هستند  ؟ 
ــ ما نمی توانیم د  ر این مورد   کلی گرایی کنیم . چون ترکیب 
نسل جد  ید   زنان فعال، متنوع است. برخی مذهبی اند   و برخی 
سکوالر. برخی سوسیالیست هستند   و بعضی کاپیتالیست. 
لیبرال  هم  د  یگرانی  هستند  ،  میلیتانت  و  راد  یکال  عد  ه اي 
و نئو لیبرال. بعضی ها حتی از نسل ما هم سکوالرترند  . د  ر 
مقابل، عد  ه ایی هم فناتیک و واپسگرا هستند . بصیرت هر 
با  افراد   آنست. نسل جد  ید    از میزان آگاهی  ناشی  گروهی 
هر  به  ولی  واپسگرا تر،  پیشرو تر،  است.  متفاوت  ما  نسل 

صورت فعال ترند  .

چه  می کنید  ؟  د  نبال  را  ایرانی  زنان  مبارزات  آیا 
توصیه ایی براي فعالین جنبش زنان د ر ایران د  ارید ؟

خواست هاي  براي  ایرانی  زنان  که  خوشحالم  بسیار  ــ 
سرکوب  و  جهانی  سرکوب  با  مقابله  د  ر  و  مشترك شان 

سیاسی، اقتصاد  ي، مذهبی و جنسیتی مبارزه می کنند  .
ــ من امید  ورام که آنها به سازماند  هی خود   اد امه د  هند  و 
موفق شوند   که افکارشان را از حجاب هاي نامرئی که توسط 
رسانه هاي د  اخلی و جهانی به آنها تحمیل می شود  ، بزد  ایند  .

نوال السعد  اوي می گوید  که تالش می کند  وقتش را د ر 
این سال هاي زند  گی بیشتر صرف کار نویسند  ه گی کند . به 
تازه گی رمانی به نام «زینا: نوول ربود  ه شد  ه»، را به پایان 

برد  ه که به زود  ي منتشر می شود . 
نوال السعد  اوي از آن زنانی است که باید  روزي به د  عوت 
سازمان هاي مستقل زنان به ایران بیاید . اما می د  انیم که او 

اهل مسامحه و حجاب نیست! پس تا آن روز! 

نسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترستنسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترستنسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترست"نسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترستنسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترستنسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترستنسل جد ید مبارزان جنــبش زنان فعال ترست""
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مهمی  سهم  عرب  جهان  د ر  تجد د   عصر  پید ایش  د ر  زنان 
از  برابري  براي  اسالمی  کشور هاي  زنان  مبارزه ي  د اشته اند . 
مصر آغاز شد. هد ي شعراوي د ر راه بازگشت از یک کنفرانس 
زنان، د ر حرکتی نماد ین حجاب خود  را د ر آب نیل اند اخت. 
این حرکت آغاز جنبش زنان عرب معاصر به شمار می رود . 
نو  مسیري  د ر  المالئکه  نازك  توسط  نیز  عرب  معاصر  شعر 
قرار گرفت. اما این جنبش هاي نوگرایانه د ر کشورهاي شبه 

جزیره ي عرب، رویکرد  چند انی ند اشته است.

عنوان  به  سعود ي  عربستان  زنان  وضعیت  بررسی  رابطه  این  د ر 
قوانین  مجري  سرسخت ترین  و  ناتو  پیمان  هم  ثروتمند ،  کشوري 
شرع اسالم، د ر محد ود  کرد ن آزاد ي هاي زنان د ر کل منطقه حائز 
اهمیت است. این کشور نسبت به کشورهاي د یگر خلیج به مراتب 
تند روتر و مذهبی تر است و اجراي قوانین مذهبی د ر این کشور به 
حد ي ست که د ر سال 1977 حتی شاهزاد ه، مشاعل بنت فهد،  را 
د ر مال عام اعد ام کرد ند . عربستان سعود ي از لحاظ صد ور خطبا و 
مبلغین مذهبی د ر رتبه اول قرار د ارد  و د یگر شیخ نشین هاي خلیج 

از این کشور تاثیر پذیرند . 
با  منطقه  شیوخ  د وستانه ي  روابط  جمله  از  مختلف،  د الیل  به 
کشورهاي غرب، جامعه ي جهانی عمال نسبت به فساد  حکام منطقه 
و نقض حقوق بشر، ساکت ماند ه است. حقوق بشر د ر پرتو ثروت هاي 
هنگفت نفتی، بی ارزشترین متاع این مرز و بوم است. زنان هر روزه 
توسط مذهب د ولتی و سنت هاي حاکم بر جامعه سرکوب می شوند . 
پرورش  و  آموزش  یعنی  رسانی،  آگاهی  کلید ي  و  مهم  ابزار  د و 
د ر  که  د ارند   قرار  بنیاد گرا  حاکمان  کامل  تسلط  تحت  رسانه ها،  و 
د رجه ي اول باعث پایین نگه د اشتن آگاهی نسبت به حقوق زنان د ر 

این منطقه شد ه است.
د ر عربستان سعود ي، احکام اسالمی با د ید  مذهب وهابی اجرا 
می شوند . د ر این میان زنان متحمل بیشترین صد مات می شوند . زنان 
اجازه ي رانند گی ند ارند . اجازه ي کار کرد ن ند ارند . حق راي ند ارند . 
نمی توانند  بد ون همراه د اشتن مرد  محرم از خانه خارج شوند . د ر 
قانون قضایی نیز زنان شاهد  تبعیض هاي گوناگونند . این تبعیض ها و 
قوانین باعث آسیب هاي اجتماعی فراوانی شد ه است. د ر سال 2006 
که  معتقد ند   بسیاري  شد .  اعالم  نفر   1334 فراري  د ختران  شمار 
این آمار حقیقی نیست و چه بسیار خانواد ه ها که از ترس آبرو، فرار 

د ختران را گزارش نمی د هند . اما همین شمار نیز به خوبی وسعت 
زن  چهار  تقریبا  روز  هر  که  کشوري  د ر  می کند .  نمایان  را  فاجعه 

ناپد ید  می شوند ، آسیب هاي اجتماعی فراوانی وجود  د ارد . 
 به د و خبر که د ر روزنامه عکاظ د رج شد ه نگاه می کنیم:

شانزد ه  د ختر  که  است  زند انی  مرد ي  الزهرانی  علی  محمد    -
ساله اش را د ر قبال صد  هزار ریال سعود ي به عقد  مرد ي قاتل که 
د ر انتظار اجراي قصاص د ر زند ان به سر می برد  د ر آورد ه است. ناظر 
شرعی عقد  ازد واج، شیخ سلطان القثامی، از اد اره ي زند ان خواسته 
است که هر ماه چهار بار مکانی خلوت را براي زوجین د ر نظر بگیرند  
و د خترك بر خالف خواسته ي خود  مجبور می شود  به زند ان رود  و 

با مرد ي قاتل همبستر شود . 
التمیمی  نهی و سلیمان و همسر منصور  ماد ر  العزاز،  فاطمۀ   -
است. او سه سال پیش به د اد گاه طالق فراخواند ه شد.  چرا که براد ران 
قبیله  حد   د ر  قبیله  و  نسب  لحاظ  از  را  منصور  د اماد شان  فاطمه، 
خود  نمی شمرد ند . تالش هاي وکیل سرشناس سعود ي عبد الرحمن 
الالحم، فاطمه و فرزند ش را د ر راس خبرهاي جهان قرار د اد . اما تنها 
کمکی که به فاطمه شد  این بود  که او پس از تقریبا یک سال زند ان 
به بازد اشتگاه انتقال یافت. د ر حالی که همچنان از مالقات فرزند  و 

شوهرش محروم است. 
وضع زنان د ر مناطق نفت خیز و شیعه نشین عربستان سعود ي به 
مراتب از این هم بد تر است. فقر به شکل مهیبی د ر این مناطق سایه 
گسترد ه و تبعیض زشت ترین چهره ي خود  را نشان می د هد . خبر 

ماجراي د  ختر قطیفی، سال گذشته د ر صد ر رسانه ها قرار گرفت.
هفت مرد ، د ختر نوزد ه ساله اي به نام عقیله را د ر شهر قطیف 
مورد  تجاوزات جنسی پیاپی قرار د اد ند . د اد گاه پس از مد تی حکم 
مرد ان مجرم را از پنج سال زند ان به سه سال، و هزار ضربه شالق را 
به سیصد  و پنجاه ضربه شالق، کاهش د اد . اما عقیله، یعنی د ختري 
را که به او تجاوز شد ه بود، به نود  ضربه شالق و شش ماه حبس 
محکوم کرد . تنها به این د لیل که هنگام تجاوز مرد  محرمی به همراه 
ند اشته است. وجود  چنین قانون هاي بد وي و ظالمانه باعث شد ه که 
جامعه ي خلیج، با ناهنجاري ها و د غد غه هاي جد ي روبرو گرد د . این 

قانون ها زنان را به انزوا و سکوت واد اشته است. 
وضعیت زنان بحرین نیز وخیم است . حتی د ر امارات که پیشرفته ترین 
زنان  حکم فرماست.  قوانین  همین  می رود   شمار  به  منطقه  کشور 
یا  آنها  همسر  کنند .  ازد واج  خارجی  مرد ان  با  ند ارند   حق  اماراتی 

مبارزات و
 حقوق زنان 
عربی د رکشورهاي 

مهد ي عقیلی
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حتی خلیج. تعاون د ول کشورهاي تبعهي  یا باشد اماراتی باید 
شهروندي اجتماعی بسیاري مزایاي از زنان را نیز ازدواجها چنین
دیگر طرفی از میشود. سلب آنها قانونی مدارك و میکند محروم
فروشی، بازار تن رواج بیگانه و زنان خلیجی به آوردن مردان روي
طالق آمار است. روبرو کرده جدي مشکالت با را خلیج زنان جامعهي
خود شوهران مدت طوالنی غیبت از زنان که بیشتر نشان میدهد
خواستار اشراف زنان از تن د و 2007 سال مه ماه 18 برند. می رنج
این پیشنهاد شدند. بیگانه با مرد زنان ازد واج قانون ممنوعیت لغو
و شد ارایه پاگیر و در چهارچوبهاي دست و محتاطانه بسیار نیز

ماند. بینتیجه
کشورهاي در اخیر سالهاي در روید ادها فاجعه بارترین از یکی
در که پدیدهاي داده است. رخ عراق امریکا به حمله از پس عربی،
میگویند. دینی، بیداري الدینی، صحوة آن به اسالمی کشورهاي
به زنان  بازگشت جنبش، این خواستهاي اساسیترین از یکی 
معروف نویسندهي ازجمله بسیاري افراد است. اسالمی حجاب
اعالم کردهاند. حرکت این با خود را مخالفت الحمد، ترکی سعودي،

مخالف صداهاي
(یعنی شیر کبیر زولبیا، ارضاع موس، تحریم میکی قتل فتوي بر
و ترور انتحاري، شتر ادرار به تبرك محرمیت)، به مرد براي دادن
و فاجعه عمق که است مسائلی اینها  بودا...  مجسمههاي انهدام

میگذارد. نمایش به اسالمی در کشورهاي را واپسگرایی
دولتها طرف  از به شدت مخالفتی و  مقاومت هر که  هرچند
این مقابل در  اما گیرد، می قرار هجوم مورد سنتی جامعهي  و
میتوان نیز را رشدي حال تحجرگراییها مقاومت در و بنیادگراییها
جزیره شبه در عرب زنان د ربارهي ما سخن که آنجا از دید . منطقه در

می پردازم. مورد دو به بیشتر آشنایی براي است، عربی
در خیابان هاي ریاض زن و هفت چهل و حضور 1990 از سال پس
شد. حکومتهاي صداها خاموش ممنوعیت رانندگی، اعتراض به در
تا کنند ، را به دلخواه خود هدایت کردند جنبش زنان سعی منطقه
اصطالح زنانه، به جمعیت یک سعودي عربستان د ر حتی که آنجا
کنفرانسهاي بزرگی حتی کرد! تشویق مجدد ازدواج به مردان را
قرن در عرب زن نام با که گذشته سال در کویت کنفرانس مثل
تنها مشکلی نه دالل الرویشد، تشکیل شد، یک، به ریاست و بیست

شده است. بیشتر به زنان در سایهي آن ستم بلکه حل نکرد ، را
براي که یکتنه دیده میشوند مستقلی نیز میان زنان این در
اجتماعی آداب که مشهور از زنان بسیار میکنند. فعالیت زنان حقوق
نام است، زنان حقوق احیاي خواهان و میکند نقد را جامعه

است. ذکر شایان وجیه الحویدر، سعودي زن نویسندهي
از التحصیل فارغ سعودي، نویسنده و فعال الحوید ر وجیه
سال در منتقدانهاش  مقاالت دلیل به امریکا، تاون جرج دانشگاه
در سال شد . اخراج الوطن سعود ي مجله  از و القلم 2003 ممنوع
روشنگرانه مقاالت نوشتن و برجسته  فعالیتهاي  د لیل به 2004
طرف از جایزه اخذ به همچنین موفق و قدردانی شد او از هلند در
و دستگیر سعودي طرف حکومت از او بارها شد. قلم جهانی انجمن
در مورد وجیه شده است. قتل به اسالمی تهدید منظمات سوي از
وابسته اسالمی تشکیالت و مینویسد خود مقاالت در تهدید ها این

معرفی میکند. تهد ید ها این مسئول حکومت را به

سعودیه، - بحرین روي پل بر او تظاهرات یکنفره ي 2006 سال در
را لوحی یکنفره این تظاهرات او در او شد. مجدد دستگیري باعث
مردم بدهید". را زنان بود "حقوق شده نوشته آن بر که می کرد حمل
تشویق را او برخی میگرفتند، عکس بعضیها میگذشتند. او کنار از
او ماموران حکومتی سرانجام میدادند. دشنام بعضیها میکردند و
روز در شد . امنیت آزاد اداره ي از برادرش تعهد کردند. با د ستگیر را
خیابانهاي در رانندگی و یکتنه به تنها هم 2008 سال زن جهانی
و آزاديخواهی شجاع فعال الحوید ر نویسنده و پرداخت. وجیه ریاض
مقاالتش د ر او آشناست.  خاورمیانه مسائل با خوبی  به که است
میگوید سخن غیرعرب و  عرب  زنان و  خاورمیانه  گسترهي از
میگیرد. انتقاد زیر تیغ را چیز همه کس و همه طنزآلودش قلم و
و در کرده است ایرانی اشاره زنان به مبارزه ي بارها جالب اینکه او
گرفت، نوبل صلح جایزه عباد ي شیرین چند هر که گفت مصاحبه اي

میبرند. سر به بد ي در وضعیت بسیار چنان هم ایرانی زنان اما
وفاء برد. نام می توان را سلطان وفاء عرب، خبرساز زنان دیگر از

احمد وفاء واقعیش نام که سلطان
سوریه متولد در سال 1958 است
امریکا رفت به 1989 سال شد. در
رشته در دکتري  اخذ به  موفق و
یازده از پس شد. روانپزشکی
آمریکا سیاستهاي  و سپتامبر 
تروریسم، با مبارزه عنوان  تحت
د ر سیاسیاش فعالیتهاي د لیل به

شد. مشهور باره خاورمیانه، در مقاالتش و وقت سیاستهاي راستاي
این ان، ان سی  و الجزیره تلویزیونی شبکهي حضورش در هنگام

به اوج رسید. شهرت
برنامهي در الجزیره شبکه ي د عوت به 2006 سال در سلطان وفاء
تمدنها جنگ درباره ابراهیم الخولی با دکتر المعاکس، اتجاه پرطرفدار
با بعد ي او مناظرهي داد. قرار حمله مورد را اسالم به شدت و مناظره
جنجالی و غوغایی او شخصیتی از بن محمد، احمد الجزائري متفکر
اسالمی گروه هاي سوي این مناظره از در پی الجزیره شبکه ساخت.
خودداري برنامه تکرار از مجبور شد گرفت و قرار شدید انتقاد مورد
تعابیر و بیان درباره آزادي که برنامه این عذر بخواهد. مردم از و کرده
در تایمز، نیویورك گزارش به بود ، دانمارکی کاریکاتورهاي و دینی

رایانهاي داشت. کننده بازد ید میلیون یک از بیش روزهاي اول
تعالیم د ستاورد را انتحاري ترورهاي برنامه این در سلطان، وفاء
است. آن تعالیم اسالم و با اصلی مشکل او اعتقاد دانست. به اسالمی
عمل وارد زور و قدرت با میداند که سیاسی اندیشهایی را اسالم او
دشمنی ندارم. اسالم با من گوید: می چنین از جمله او میشود.
نیز این هجوم من د هد ، می قرار مورد هجوم زن عنوان اسالم مرا به

گویم. می پاسخ را
تحقیقات بر مبتنی و کامل اسالم مورد سلطان در اطالعات وفاء
سیاست جناح هاي بلندگوي او بسیاري اعتقاد به و نیست  علمی
دامن غرب  در مسلمانستیزي  به  و  آمریکاست و اسراییل  تندرو 
بسیار خود بحثهاي او در نظراتش، از محتوي نظر صرف اما میزند .
زنان کشورهاي مورد در مردم پیشداوريهاي و ظاهر میشود قوي

آب می کند. بر اسالمی را نقش

سلطان وفاء
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"انت عمري" با شعر احمد  شفیق کامل و موسیقی محمد  عبد  الوهاب، محبوب ترین ترانه ي  ام کلثوم است. این ترانه 
را عاشقانه ترین ترانه ي جهان می نامند . 

ام کلثوم، عشق زنانه ي شرقی را با  جذبه و قد رت صد ایش، مهارت و شورید گی اش هنگام اجرا، نوآوري و هم سرایی 
سحرانگیزش با جان موسیقی، به جهان عرضه کرد .

ام کلثوم د ختر آخوند  روستاي کوچکی بود  که آوازخوانی را از کالس هاي قرائت قرآن آغاز کرد . به زود ي شهره ي 
روستاهاي اطراف شد  و پد ر او را ملبس به لباس پسرانه براي هنرنمایی به اطراف می فرستاد . پس از مهاجرت به 
قاهره بود  که براي تعلیم موسیقی به زبد گان آن د وران، شیخ ابوالعالء محمد  و شیخ زکریا احمد ، سپرد ه شد . اما 
آشنایی با شاعر به نام مصري، احمد  رامی بود  که مسیر زند گی ام کلثوم و کیفیت هنري کارش را تغییر د اد . رامی 

او را با اد بیات عرب و فرانسه و به د نبال آن با جامعه ي روشنفکري قاهره آشنا کرد .
 ام کلثوم د ر فاصله ایی کوتاه به خوانند ه ي محبوب مصر و به سرعت به مشهورترین خوانند ه ي تاریخ جهان عرب، 
ملقب به کوکب الشرق، مبد ل شد . پس از شکست مصر د ر جنگ سال 1967، ام کلثوم به منظور حمایت از د ولت 

ناصر به اجراي کنسرت د ر سراسر مصر، کشورهاي عربی و اروپا پرد اخت. 
ام کلثوم د ر فوریه سال 1975 پس از یک د وره بیماري د رگذشت. مراسم به خاك سپاري کوکب شرق، جهانیان 
را به حیرت اند اخت . 4 میلیون نفر، به همراه بسیاري رهبران سیاسی وقت با خوانند ه ي عاشقانه ترین ترانه ي جهان، 

اسطوره ي موسیقی عرب، در قاهره طی مراسمی باشکوه ود اع کرد ند.
   

عاشقانه ترین ترانه، را ستاره ي شرق د ر جان جهان د مید 

ام کلثـوم
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بثینه شعبان، اهل سوریه، پرفسور اد بیات انگلیسی، از وزراي د ولت 
د ر سوریه و مشاور رییس جمهور د ر امور رسانه ها است. او مولف 
د ه ها اثر د ر زمینه ي مسائل زنان و اد بیات عرب، چون زنان د ر جوامع 
اسالمی و شعر و سیاست است. بثینه شعبان هم چنین مولف کتاب 
جامع صد  سال نوول نویسی زنان عرب، است. او د ر این کتاب به 
بررسی آثار زنان نویسند ه کشورهاي مختلف عربی د ر یک صد  سال 
گذشته پرد اخته و با انجام گفت و گوهایی با نویسند گان و منتقد ان 

جهان عرب، آثار آن ها را نقد  و بررسی کرد ه است.

د انشگاه آمریکایی هاي بیروت این کتاب را به عنوان کتاب مرجع 
به جمع کتاب هاي موجود  د ر کتابخانه مرجع خود  افزود  و د انشکد ه 
موسسه ي  د اد .  قرار  تقد یر  مورد   آنرا  اخیرن  د انشگاه  این  اد بیات 
پژوهشی زنان انگلیس، اتحاد یه نویسند گان زنان فرانسه و موسسه ي 
تقد یر  اثر  این  از  نیز  آلمان  د ر  جهان  زنان  آثار  حفظ  پژوهشی 

کرد ه اند .

"بثینه شعبان" چند ي پیش د ر گفتگویی با خبرگزاري هند ي یانس 
د ر  سال ها  آنچه  بر خالف  که  می د هد   نشان  تحقیقاتش  که  گفت 
محافل اد بی عرب گمان رفته، اولین رمان عربی را یک زن نگاشته 

است.
- باور عمومی بر این است که نویسند ه مصري حسنین هیکل که د ر 
سال 1914 رمان " زینب" را نوشت، اولین رمان نویس جهان عرب به 
حساب می آید . حتی د ر مد ارس هم همین فاکت اشتباه را به بچه ها 
"زینا  نویسند ه  ي جهان عرب  اولین  آموزش می د هند . د ر حالی که 

زینب فواز" نویسند ه ي رمان "حسن الوقیب " بود ه است.
- فواز رمانش را سال ها پیش از حسنین هیکل، د ر سال 1898 نوشته 
است. محافل اد بی عرب باید  این فاکت را قبول کنند . این زن اهل 
سوریه بود که د ر آن زمان با ارد ن و فلسطین یک کشور متحد  را 

تشکیل می د اد  .

زینا زینب فواز
 Z ayna b Fawwàz

"بثینه شعبان" معتقد است که اولین 
رمان نویس جهان عرب کسی جز 

زینا زینب فواز نبود ه است.

اولین رمـان نویـس جهان عرب 
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صباح الخرات زوین از چهره هاي برجسته ي شعر عرب است. وي 
د ر سال 1983 اولین کتاب شعرش را د ر بیروت منتشر کرد . پس 
از آن نیز 9 کتاب شعر روانه ي بازار کرد ه است. او منتقد  شعر 
و سینماست. زوین به بسیاري از زبان هاي اروپایی مسلط است و 
مترجم حرفه اي اد بیات است وهم اکنون براي روزنامه ي السفیر 

لبنان کار می کند . 

***

کسی د ست هایش را به د ور پرتو شمع حلقه کرد 
کسی د ستش را به د ور هیچ چیز حلقه نکرد 
کسی خورشید  را با یک د ستش لمس کرد 

و د ر اعماق آن د ست د یگر
گنجشک و نام و ستاره کاشت

امروز آن د ست از بین رفته است
و د ر تصویر مکان  ناپد ید  

د ر صورت جمله ها  د ستی ناپد ید  
و آن کلمه زند ه نیست

و آن امتد اد  کلمه نیست
و حتی عمق آسمان هم نیست

کلمه
چیزي بیشتر از ناتمامی ي شب نیست

و تمامیت شب د ر خال شب
و سفید ي خال یا خال سفید 

وقتی که او به سایه هاي خانه نگاه می کند 
خانه اي کنار ساحل آفتاب

یا کنار ساحل نور
د ر بیش از یک کلمه

***

وقتی که سوار قطاربازگشت شد م
نمی د انستم که د و زِن شبیه یکد یگر

د ر یکی از ایستگاه هاي شمال
به من نگاه می کنند 

یا اینکه من از پشت کوپه ي د ربسته
 به آنها نگاه می کنم

تا د ر ایستگاه بعد ي ترکشان کنم

بر د یوارهایی با کاغذ سفید 
چند  عکس را به خاطر می آورم

اما یاد م نیست گلد ان ها د ست د اشتند  یا نه
یا آیا د ر کشوي میز تحریر کلید ي وجود  د اشت

روز آخر
به معناي این کار فکر می کرد م

شاید  معنایش د ر تصویرش بود 
د و زن شبیه یکد یگر

یک لحظه ي جاود انه

هر روز به سمت سکوت خم می شد یم
د یگر چنگک هاي ازکار افتاد ه 

یا آن پنجره هاي بسته را به یاد  نمی آورم

ما فقط سعی کرد یم به فضاي خود مان نزد یکتر شویم
تالش کرد یم بر لکنت خود مان پیروز شویم.

ترجمه: سهراب رحیمی

صباح زوین
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د  یگر بس است

مرد ن به روي زمینش
براي من د یگر بس است

د ر تنش د فن شد ن
گد اختن و ناپد ید  شد ن د ر ذرات خاکش

و همچون گلی به بیرو ن جوانه زد ن
و نواخته شد ن به د ست کود کان سرزمینم

بافی ماند ن براي من د یگر بس است
د ر آغوش وطنم

د ر حصار او مشتی غبار بود ن
یک سبزه بهاري

یک گل

آمد ن طوفان و د رختان

وقتی گرد باد  می چرخد 
و اخطار سیاه شیطانی اش همه جا می گسترد 

روي خاك خوب سرزمین سبز
حسرت زد ه

آسمان هاي سمت غرب

با لذت شرح می د هند  و تعریف می کنند 
د رختان افتاد ه اند 

پیکر تنومند  د رختان د رهم شکسته
و گرد باد  هیچ رد ي از زند گی روي د رختان باقی نگذاشته

واقعا د رختان شکسته بود ند ؟
هرگز! نه

تا وقتی که نهر سرخ ما همیشه جاریست
نه!

تا وقتی که شراب تیغ سرشاخه هاي برید ه
ریشه هاي تشنه را سیراب می کند 

ریشه هاي زند ه ي عرب
مسیري د ر اعماق، عمیق د ر عمق زمین

وقتی د رختان برخیزند 
شاخه هاي سبز و سرشار

آذین بسته زیر نور خورشید  خند ان
و د رختانی که برگ می د هند  زیر نور

و پرند گان برمی گرد ند 
بی شک پرند گان بازمی گرد ند 

پرند گان بازمی گرد ند 

فد  وي طوقـان
فد وي طوقان متولد  سال 1917 د ر فلسطین از مهمترین شاعران اد بیات 

مد رن عرب به شمار می آید .
او با انتشار چند ین مجموعه ي شعر، تاثیر بزرگی بر نسل شاعران جوان 

عرب د وره ي خود گذاشت. 
فد وي طوقان د ر سال 2003 د رگذشت. 

ترجمه ي شعر آزیتا قهرمان



30

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

31بخش اد        بی

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

بخش اد        بی

بسیاري نازك صاد ق المالئکه را با شعر معروفش “کولیرا” 
(وبا) که د ر سال 1974سرود ه بود ، نخستین سرایند ه ي شعر 
آزاد  د ر جهان عرب به شمار می آورند . مالئکه خود  معتقد  
بود  که قبل از او شاعران د یگري هم شعر نو سرود ه بود ند . 
اما او بر این که موج شعرآزاد  عرب از کشورش عراق آغاز 

شد ه، اصرار د اشت. 
این  پید ایش  از  پس  عرب  جهان  د ر  آزاد   شعر  ظهور 

سبک شعري د ر زبان فارسی رخ د اد . 
او د ر زمینه ي اد بیات عرب  المالئکه فقط شعر نمی سرود. 
است.  نگاشته  زمینه  این  د ر  کتاب  چهار  بود .  صاحب نظر 
یا  المعاصر”  العربی  الشعر  ”  قضایا  کتاب  آنها  مهم ترین 
مسائل شعر معاصر عرب، است. انتشار این کتاب د رسال 
1960  بحث هاي زیاد ي را د امن زد . یک مجموعه ي د استانی 

به نام «آفتاب پشت قله» نیز از او منتشر شد ه است. 
فرهنگ  د رخانواد ه اي  د رسال1923  المالئکه  صاد ق  نازك 
(سلمی  شاعر  ماد ري  از  بغد اد   د ر  واد ب پرور  د وست 
دایرة المعارف  صاحب  اد ب،  اهل  پد ري  و  عبد الرازق) 
«الناس» بیست جلد ي می باشد. پد ر نازك المالئکه با زبان 

فارسی و آثار شاعران معاصر ایران آشنا بود . 
المالئکه پس از فارغ التحصیلی از د ارالفنون بغد اد ،  موسیقی 
سفر  آمریکا  به  سپس  آموخت.  نیز  را  تمثیل  هنر  و 
تحقیق  و  مطالعه  به  تطبیقی  اد بیات  د ر  زمینه ي  و  کرد  
د رجه  وسکنسن  د انشگاه  از   1954 سال  د ر  پرد اخت. 
کرد .  د ریافت  تطبیقی  اد بیات  د ررشته ي  لیسانس  فوق 
د انشکد ه ي  د ر  تد ریس  به  آمریکا،  از  بازگشت  از  پس 
و  کویت  د انشگاه  بصره،  د انشگاه  بغد اد ،  آموزش  وپروش 

انستیتوي مطالعات عربی د ر قاهره پرد اخت. 
اولین مجموعه ي آثار او با عنوان "د  لد اد گان شب" د ر سال 
1947 منتشر شد  و د ومین مجموعه ي شعري اش نیز با نام 
شهرت  به  را  وي  د ر سال 1949   " و خاکسترها  "شعله ها 

رساند .
 سومین مجموعه ي شعري او نیز با عنوان "ژرفاي موج" د ر 
سال 1957 منتشر شد . وي د ر سال 1964 به عراق بازگشت. 
نازك المالئکه د ر ماه ژوئن سال گذشته پس از یک د وره ي 

طوالنی بیماري سرطان، د رگذشت.

نازك صاد ق المالئکه
لکولیرا

اللیُل سَکن 
األنَّاْت َصَدى  َوقْع  إلى  أصِغ 

األمواْت على  الصمِت,  تحَت  الظلمِۀ,  ُعْمق  فی 
تضطرُب تعلو,  َصرَخاٌت 

یلتهُب یتدفُق,  حزٌن 
اآلهاْت َصدى  فیه  یتعثَّر 

غلیاُن فؤاٍد  کل  فی 
أحزاُن الساکِن  الکوِخ  فی 

الُظلُماْت فی  تصرُخ  روٌح  مکاٍن  کل  فی 
صوْت یبکی  مکاٍن  کلِّ  فی 

الموْت َمّزقَُه  قد  ما  هذا 
الموْت الموُت  الموُت 

الموْت فعَل  مما  الصارِخ  النیِل  ُحْزَن  یا 
الفجُر َطلَع 

الماشیْن ُخَطى  َوقْع  إلى  أصِغ 
الباکین رکَب  انُظْر  أِصْخ,  الفْجر,  صمِت  فی 

عشرونا أمواٍت,  عشرُة 
للباکینا أِصْخ  تُْحِص  ال 

المسکین ْفل  الطِّ صوَت  اسمْع 
العدُد ضاَع  َمْوتَى,  َمْوتَى, 
َغُد یَبَْق  لم  موتَى,  َمْوتَى, 

محزوْن ینُدُبه  َجَسٌد  مکاٍن  کلِّ  فی 
َصْمْت ال  إخالٍد  لحَظَۀ  ال 

الموْت کفُّ  فعلْت  ما  هذا 
الموْت الموُت  الموُت 

الموْت یرتکُب  ما  تشکو  البشریُّۀ  تشکو 
لکولیرا ا

األشالْء مع  ْعب  الرُّ َکْهِف  فی 
دواْء الموُت  حیُث  القاسی  األبِد  صْمت  فی 

الکولیرا داُء  استیقَظ 
مْوتورا یتدّفُق  حْقًدا 

الُوّضاْء المِرَح  الوادی  هبَط 
مجنونا مضطربًا  یصرُخ 
الباکینا صوَت  یسَمُع  ال 

أصداْء مخلُبُه  خلََّف  مکاٍن  کلِّ  فی 
البیْت فی  الفّالحۀ  کوخ  فی 

الموْت ال شیَء سوى صَرخات 
الموْت الموُت  الموُت 

الموْت ینتقُم  القاسی  الکولیرا  شخص  فی 
مریْر الصمُت 

التکبیْر رْجِع  سوى  شیَء  ال 
نَِصیْر یبَق  لم  ثََوى  القبر  َحّفاُر  حّتى 

مؤّذنُُه ماَت  الجامُع 
سیؤبُّنُه من  المّیُت 

وزفیْر نْوٍح  سوى  یبَق  لم 
وأِب أمٍّ  بال  الطفُل 

ملتِهِب قلٍب  من  یبکی 
الشّریْر الداُء  سیلقُفُه  شکَّ  ال  وغًدا 

أبقیْت ما  الهیْضۀ  شَبَح  یا 
الموْت أحزاِن  ال شیَء سوى 

الموْت الموُت,  الموُت, 
الموْت  فعَل  ما  قَُه  مزَّ شعوري  مصُر  یا 
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نازك صاد ق المالئکه
ترجمه شعر از علی معموري

وبا
شب آرام گشت

گوش به ضرباهنگ صد اي ناله ها سپار

د ر د ل تاریکی، ژرفاي خاموشی، بر جسد  مرد گان

فریاد  ناله ها بلند  و د ر افت و خیز

اند وهی می جوشد  و آتش می گیرد 

و پژواك ناله ها د ر آن وقفه ایجاد  می کند 

د ر هر قلبی جوششی

و د ر آرامش هر کوخی غم هایی

سایه اي د ر همه جا د ر عمق تاریکی فریاد  ناله سر د اد ه است

و د ر هر جا صد ایی می گرید 

این پاره پاره هایی است که مرگ بر جاي گذاشته است

مرگ مرگ مرگ

اي اند وه نیل که از کار مرگ به فریاد  آمد ه اي

صبح د مید 

ضرباهنگ گام هاي روند گان را بشنو

د ر خاموشی سحر بشنو و حرکت گریه کنند گان را ببین

... د ه مرد ه، بیست مرد ه

نمی توانی به شمارش آوري به صد اي گریه کنند گان گوش فراد ه

صد اي کود ك بیچاره را بشنو

مرد گان مرد گان و تعد اد شان رفته از کف

مرد گان مرد گان و د یگر فرد ایی نماند ه است

د ر هر جا جسد ي بی جان افتاد ه که اند وهگینی بر او می گرید 

نیست هیچ لحظه بزرگد اشتی و هیچ د قیقه سکوتی

این د ستاورد  مرگ است

مرگ مرگ مرگ

انسان شکایت می کند  شکایت از کار مرگ

وبا

د ر غار هراس د ر بین جسد  مرد گان

د ر خاموشی سنگد النه ابد یت آن جا که مرگ د ارو است

د رد  وبا بید ار گشت

کینه اي مد ام می جوشد 

آن د شت روشن د ل انگیز به ناگاه

فریاد  ناله هاي نگران و د یوانه وارش به آسمان رفت

صد اي گریه کنند گان به گوش نمی رسد 

چنگال مرگ د ر هر جایی پژواکی وانهاد ه است

د ر کلبه آن زن کشاورز د ر آن خانه

هیچ جز فریاد  ناله هاي مرگ

مرگ مرگ مرگ

تجلی مرگ د ر جسد  سنگد ل وبا به انتقام نشسته است

خاموشی د ر جریان است

تنها صد اي آهنگ تکبیر

گورکن نیز مرد ه است و د یگر یاریگري نیست

مؤذن مسجد  مرد ه است

چه کسی مرد ه را تکریم کند 

د یگر جز ناله و آه نماند ه است

کود کی بد ون ماد ر و پد ر

از قلبی آتشین می گرید 

و فرد ا بد ون ترد ید  د یو بیماري می رباید ش

اي شبح خونریز! واننهاد ي

جز اند وه مرگ

مرگ مرگ مرگ

اي مصر! احساسم را کار مرگ پاره پاره ساخت
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غاد ة السمان نویسند ه، شاعر و متفکر سوري د ر سال 2491 
د ر د مشق از پد ر و ماد ري سوري متولد  شد . پد رش مرحوم 
و  آموزش  وزیر  و  د انشگاه سوریه  رییس  احمد السمان  د کتر 

پرورش بود.
نخستین کارهاي غاد ه السمان تحت نظارت و تشویق هاي 
را  د انشگاهی  تحصیالت  رسید .  چاپ  به  نوجوانی  د ر  پد رش 
د ر رشته اد بیات انگلیسی از د انشگاه سوریه به پایان رساند  و 
فوق لیسانس خود  را د ر د انشگاه آمریکایی بیروت و د کتري 
اد بیات انگلیسی را د ر د انشگاه لند ن گذراند . مد تی د ر د انشگاه 
د مشق به عنوان استاد  سخنران کار می کرد ، اما براي همیشه از 
این کار د ست کشید  و به کار مطبوعات روي آورد  و حاال د ر 
 (TSINMULOC) عنوان ستون نویس  به  الحواد ث  عربی  مجله 
به صورت هفتگی قلم میزند  و صفحه ویژه او با نام "لحظات 
د فتر  آثارش  نثر  براي  او  د ارد ؛  فراوانی  طرفد اران  رهایی" 
انتشاراتی تاسیس کرد ه است که تنها آثار خود  را منتشر کند  و 

د ر آن جا هیچگونه فعالیت اقتصاد ي د یگر ند ارد . 

زن  تنها  او  عرب  سرزمین  د ر  آن  جایگاه  و  آثار  به  نگاهی  با 
شاعر و نویسند ه پرکاري است که نسبت به مسائل پیرامونش 
آگاه است و آگاهانه عمل می کند . نخستین مجموعه قصه او با 
د ر سال 1963 منتشر شد .  "چشمانت سرنوشت من است"  نام 
صاحب  که  کرد   ازد واج  بشیرالد اعوق  د کتر  با   1969 سال  د ر 
انتشارات "د ارالطلیعه" و استاد  د انشگاه و مد یر سابق بانک است.

"به تو اعالن عشق می کنم" که د ر سال 1976 به چاپ رسید ، از 
مجموعه قصه هاي اوست که او را به عنوان یک زن نویسند ه به 
با هویت  که  است  زنی  السمان  غاد ه  است.  معرفی کرد ه  جهان 
به جهان  منحصر  افکاري  با  را  فصیح  و  ساد ه  اشعاري  زنانه اش 
مرد م  رنجهاي  و  د رد ها  از  قصه هایش  د ر  و  است  کرد ه  تقد یم 
مجموعه قصه  قد یمی"  بند رهاي  "کوچ  است.  راند ه  لبنان سخن 
که د ر سال 1973 چاپ شد . اگرچه غاد ه السمان د ر عرصه هاي 
نویسند ه مشهور  عنوان  به  امابیشتر  د ارد ،  فعالیت  اد بی  مختلف 
است. رمان "کابوس هاي بیروت" را نیز د ر سال  1976م به چاپ 
رساند . مجموعه قصه او با نام "ماه چهارگوش" د ر سال 1998 از 
سوي د انشگاه آرکانزاس آمریکا برند ه جایزه اد بی شد . و رمان 
د یگر او با نام "بیروت 57" به زبان اسپانیولی د ر سال 1999 جایزه 
ملی اسپانیا را به خود  اختصاص د اد . از د یگر آثار او می توان به 
مجموعه شعرهاي "عشق" 3791، "شهاد ت می د هم برخالف باد " 
"زنی عاشق د ر میان  "غم نامه اي براي یاسمن ها" 1996،   ،7891

د وات" 5991، "ابد یت، لحظه عشق" 1999 نام برد . 
زنان  ویژه  به  انسان  رنج  و  د رد   از  آثارش  د ر  السمان  غاد ه 
با ویرجینیا  او را  از منتقد ان عرب آثار  روایت می کند . بسیاري 
عرب  "اوریانا فاالچی"  او را  ولف همانند  د انسته اند  و د ر جهان 
می د انند  و از لحاظ حال و هوا د ر ایران نیز اشعار او را با شعرهاي 
فروغ فرخزاد  یکی می د انند . د کتر عبد الحسین فرزاد  د ر این باره 

می گوید : 
به  السمان را خواند م احساس کرد م فروغ  اشعار غاد ه  وقتی 
السمان  قصه ها و رمان هاي غاد ه  زبان عربی شعر گفته است. " 
به سیزد ه زبان ترجمه شد ه است و همان طور که خود ش معتقد  
ترجمه  را  اشعارم  که  بود ند   ایرانیان  بار،  نخستین  «براي  است: 

کرد ند . زیرا عاشقان راز معشوق را د ر می یابند .»
از جنگ هاي  بعد   پاریس زند گی می کند ، زیرا  اکنون د ر  او   
لبنان به پاریس مهاجرت کرد ه است و تنها فرزند ش که حاصل 
ازد واج او با د کتر د اعوق استاد  د انشگاه است- (حازم) سال آخر 
السمان، مشکالت جهان  پایان می برد . شعر غاد ه  به  را  د انشگاه 
او  با نگاهی به مساله زن عنوان می شود .  امروز عرب است که 
اشعاري سیاسی راجع به فلسطین و بیروت د ارد  که مستقیما به 

مسائل لبنان و فلسطین پرد اخته است.

زنـی د ر محـاق شعــر
  

 
نگاهی به زند گی و شعر غاد ه السمان

زهرا طهماسبی (مهتاب) 
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جسارت  به  می توان  السمان  غاد ه  اشعار  مهم  ویژگی هاي  از 
زنانه او اشاره کرد  که د ر سرزمین عرب که د اراي فرهنگی بسته 
است، او توانسته احساسات د رونی خود  را د ر قالب شعر  و با تمی 
سیاسی و افشاکنند ه روایت کند . زن د ر عربستان هم چون صد فی 
د ر بسته است که رازي د ارد  که کمتر به بیان آن همت می گمارد ، 

اما غاد ه السمان و شعرهایش این راز را افشا می کنند .
 د ر مجموعه شعرهاي او که حول محور عشق است ، نگاهی اومانیستی 
د ارد . او با نگاهی اجتماعی به جامعه اش عشق را تصویر می کند . 
غاد ه السمان یک زن روشنفکر عرب است که نسبت به جنگ و 
خشونت هاي انسانی د ید گاه خاصی د ارد  و حضورش د ر سرزمین 
عرب یک موهبت محسوب می شود . واژگانی که او د ر شعرهایش 
استفاد ه می کند ، مملو از احساساتی د رگیر اید ئولوژي است که با 
روایت هر شعر و پاسخ به اید ئولوژي ها تکمیل می شود . عشق و 
زنانگی را د ر مجموعه "زنی عاشق د ر میان د وات" که منتخبی از 
شعرهاي عاشقانه اوست می توان د ید . او بیان مشکالت خاص را 

همراه با عشق که با د یگران متفاوت است روایت کرد ه است.
زنی عاشق ورقهاي سپید  

آمد م که بنویسم. . . 
کاغذ، سفید  بود ، 

به سفید ي مطلق یاسمن ها 
پاك، چونان برف

که حتی گنجشک هم برآن راه نرفته بود  
با خود  پیمان بستم که آن را نیاالیم . . . 

پگاه روز بعد ، د زد انه به سراغش رفتم 
برایم نوشته بود : اي زن ابله!

مرا بیاالي تا زند ه شوم و بیفروزم، 
و به سوي چشمها پرواز کنم 

و باشم. . . 
من نمی خواهم برگ کاغذي باشم

د وشیزه و د ر خانه ماند ه!. . . 
 ترجمه: عبد الحسین فرزاد  

 
د ر د نیاي غاد ه السمان، اسطوره ها واقعی اند  زیرا او د ر شعرهایش 
او روایتی  اشعار سیاسی  وام می گیرد .  پیرامونش  واقعیت هاي  از 
رمانتیسم گونه د ارد . او به عنوان یک روشنفکر عرب اند یشه هاي 
فلسفی اش را با آگاهی کامل د ر شعر پیاد ه کرد ه است و می خواهد  
با حضور خود  به عنوان شاعر و نویسند ه محوریت اجتماعی پید ا 
کند  و از جایگاه اجتماعی حرف ها و د رد ها ولی اجتماعش را به 
جهانیان برساند . او به عنوان زن آزاد  و مستقل می اند یشد . "رقص 
با جغد " پنجمین د فتر شعر غاد ه السمان است که د ر آیند ه نزد یک 
با ترجمه عبد الحسین فرزاد  به بازار نشر خواهد  آمد . د ر این د فتر 
به گونه اي بسیار ضمنی به مسائل سیاسی عرب و موقعیت آنان 

د ر قرن بیست و یکم اشاره د ارد .

 جغد ى که بشر را ناخوش د ارد 
به نیایش برخاستم تا خورشید  بد رخشد ،

و چون بد رخشید ، مرا خاکستر کرد . 
خوشه اى را به جان بپرورد م

چون رسید ه شد  و خورد مش 
مسمومم کرد . 

شعار آزاد ى سر د اد م
اما آنگاه که گرد ونه هاى آزاد ى

با پرچم هایش د ر همه جا به گرد ش د رآمد . 
مرا پایمال کرد  

من جغد  نومید ى ام. 
به هر که د ل د اد م، 

جانب مرا فروگذاشت
و خویشتن به جاى من سخن گفت،
بعد  از آنکه بر من د هان بند  نهاد . 

و افزون بر آن اینکه
مرد مان، مرا شوم مى د ارند . 

جغد ى که به هزاره سوم مى لغزد 
مرا ضماد ى بخشید ،

از گل ها و گیاهان جاد ویى
تا چون به هزاره سوم مى لغزم،

بر قلبم مرهم بگذارم. 
سپس گفت: 

"این ضماد  همچون مرهم عاشقان است
د ر یکى از نمایشنامه هاى شکسپیر،

آنجا که شخص، نخستین چیزى را که ببیند ،
بد ان عاشق مى شود ،

و االغى، خروسى از نژاد  آد مى د ید . . . "
من آن را راست پند اشتم
و مرهم را بر قلبم نهاد م
و به هزاره سوم لغزید م
اما د شنه هاى شکست،

پوستم را از هم مى د رید 
به روانى تیغ هاى سلمانى. . . 

اى د وست!
گمان مکن که باران مى بارد !

آنچه رخ مى د هد ،
این است که ما، د ویست و پنجاه میلیون عرب،

عرق شرم مى ریزیم. . . 
و یکباره د ر برابر بارو هاى هزاره سوم

شیون و زارى مى کنیم
گریه، شیون مى کند ،

بر سفره آنان که به وطن شان تبعید  شد ه اند ،
و آنان که از وطنشان به پیشخوان قهوه خانه هاى غربت

تبعید  مى شوند 
به رغم همه چیز،

هان! اینک منم، که کارت هاى تبریک عید  را،
همچون منشور هاى عشق،

به وطن عربى ام مى نویسم. . . 
و صاد قانه مى گویم:

د ر قرن د یگر د وستت خواهم د اشت. 
ترجمه د کتر عبد الحسین فرزاد  _ د ى ماه 3831 منبع: “آتی بان”، نویسند گان اد بیات بد ون مرز ایران ، تاجیکستان وافغانستان
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خاطره ي بارانی

تو را راند م،

و ساك هایت را د ر پیاد ه رو افکند م

اما بارانی ات که د ر خانه ام ماند ه بود 

هذیان گویی سر د اد ،

و با اعتراض آستین هایش را براي د ر آغوش گرفتنم

به حرکت د ر آورد .

وآن گاه که بارانی را از پنجره پرتاب کرد م،

همچنان که فرو می افتاد ،

د ست هاي خالی اش را د ر باد  برآورد ،

چونان کسی که به نشانه ي بد رود ،

د ستی برآورد 

یا آن که فریاد  زند : کمک!

د و چشم فرنگی

جهان پیشینم را انکار می کنم،

جهان تازه ام را د وست نمی د ارم،

پس گریزگاه کجاست!

اگر چشمانت سرنوشت من نباشد ؟

غاد ه السمان (1941)، ابد یت، لحظه ي عشق، ترجمه عبد الحسین فرزاد 

بوِي غاد ه السمان

اي یار

که د ر گریبانت

د وکبوتر توامان بی تابند 

و قلب پاك تو 

با لرزش خوش کبوتران

به تنظیم ایقاع و آهنگ جهان برخاسته است

لبانت به طعم خوش صد اقت آغشته است

و گرماي مهربان د ستت

مرد  را مرد  می کند 

ومن 

ایستاد ه ام

و به نیمه ي کهکشان می نگرم

که د رآنسویش

تو

عشق تقد یر می کنی

و من 

کامل می شوم



34

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

35بخش اد        بی

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

بخش اد        بی

« جمانه حد اد  » شاعر و روزنامه نگار لبنانی

جهان  به  د ید ه  بیروت  د  ر  سال 1970  د ر  حد اد »  جمانه   »
گشود ، و از نیمه د وم د هه ي هشتاد  میالد ي اشعار خویش را 

د ر مطبوعات عربی زبان بیروت منتشر کرد . 
به  اسپانیایی  و  فرانسوي  و  ایتالیایی  از  را  متعد د ي  آثار  وي 
عربی ترجمه کرد ه است، و د ر این زمینه می توان به ترجمه « 

آنتولوژي» شعر معاصر ایتالیا اشاره کرد .
از جمانه چند ین مجموعه شعر منتشر شد ه است که مهمترین 

آنها عبارتند  از:
ـ وقتی براي رویا

ـ د عوت به شام محرمانه
ـ د و د ست به سوي پرتگاه

ـ بازگشت لیلیت

جمانه حد اد  سرد بیر بخش فرهنگی « روزنامه النهار» است. 

جمانه حد  اد 
د و
د و 

مرا د ر آغوش گیر
تا اگر توان قلبم را از د ست د اد م

قلب با توانت را به من ببخشی
و اگر ریشه هایم د ر اعماق زمین فرو رفته اند 

همچنان د ر قلمرو د ره تو باشند 

تا اگر عمرم را از د ست د اد م به عمر تو د ست یابم و به 
زبان هایی بی شمار تو

مرا د ر آغوش گیر
تا گیاهی شوم سنگ آزار

و تو سنگ باطراوت شوي د ر سایه گیاه چلچراغ من

تا میان من و تو رود ي جاري شود  که تمام رود ها را سیالب می کند 
تا از فراز کوه هایم به سمت تو سرازیر شوم و تو را د ریابم

تا کشف کنم که چقد ر صعود  تویی
و چقد ر غرق شد ن، من.

براي تو پلی بر د وش خواهم کشید  که فاصله اي است میان 
روشنایی و هالکت.

مرا د ر آغوش گیر
تا برسی به خواهش چید ن سیب من

تا برنجانمت همچون سیبی پس از چید ن
تا تو را لبریز کنم از آنچه که ند اري

تا براي تو شب بیافرینم و قطعه ابري بر فراز
تا فراموشت شود  که د رخت شاخه هاي تو هستم

و تو شاخه هاي د رخت د یگري هستی
و گر چیره شد  بر من زند گی

د ر آغوش تو
زند گی د یگري نصیب من خواهد  شد 

مرا د ر آغوش بگیر و د ستانم را رها کن
تا هر گاه به لبه یکی شد ن رسید ه ایم

د و کس د یگري را فریب خواهیم د اد  که راهی به سرانجام خویش نیافتند 

ترجمه شعر: محمد  األمین، برگرفته از سایت مجله شعر غاد ه السمان (1941)، ابد یت، لحظه ي عشق، ترجمه عبد الحسین فرزاد 

بوِي غاد ه السمان

اي یار

که د ر گریبانت

د وکبوتر توامان بی تابند 

و قلب پاك تو 

با لرزش خوش کبوتران

به تنظیم ایقاع و آهنگ جهان برخاسته است

لبانت به طعم خوش صد اقت آغشته است

و گرماي مهربان د ستت

مرد  را مرد  می کند 

ومن 

ایستاد ه ام

و به نیمه ي کهکشان می نگرم

که د رآنسویش

تو

عشق تقد یر می کنی

و من 

کامل می شوم
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واژه  کرد م؛  ابا  ازآن  کوتاه  گفتار  د راین  من  که  چیزي  نخستین 
زبان  با  شاعره  لفظ  که  است  این  ازد الیلش  یکی  بود .  «شاعره» 
از د رد   را  ما  واژه  بود ن  نکره  فارسی مغایرت د ارد . ود یگراینکه 
جد ایی تاریخی میان زن ومرد  تاحد ود ي د ور می کند . عنایه جابر 
یعنی  کرد م).  تکرار  را  بازاین  که  متاسفم  (و  شاعر.  است  زنی 
اول  د رنگاه  آنچه  عرب.  زن  امروز  شعر  صد اهاي  ازمهمترین 
خوانند ه را به وجد  می آرد . و او را می ایستاند  نگرش متفاوت وي 
بلکه  به مفهوم جنس مقابل یعنی مرد  است. تاریخ نه فقط زن 
هست  که  گونه  همین  واقعیت  حجاب  د رپساپشت  نیز  را  مرد  
واگذاشت. شاعر مرد  از زنی بی نام و نشان سخن می گوید . وحتی 
آن شاعرانی که از جمال مرد  گفتند  مذکر بود ند  ونه مونث. بد ین 
واقعی اش  جایگاه  آمد   وجود   به  مرد   د رباره  که  متن هایی  سبب 
میان  به  سخن  مرد ،  ونه  شاهد ،  اوبه  از  بلکه  نمی د هد   نشان  را 

می آمد . 
د رقرون اخیر بعد  از تصاد م خاور با باختر و مطرح شد ن حقوق 
اجتماعی و با تغییر یافتن د ید گاه هاي فرهنگی، زن به شکل واقعی 
وفیزیکی اش همراه با مرد، آنهم به شکل فیزیکی و نه هنري اش 
به صحنه آمد ند . شعر عرب و فارسی مسلما از این جریان بی تاثیر 
حوزه  د و  این  زن  شاعران  که  است  آن  از  حاکی  شواهد   نبود . 
فرهنگی باهم تطابق اند یشگی وتفکر د ارند . زن د راین مد ت تنها 
تجربه گر بود . وتنها ازحق اجتماعی اش سخن می گفت. یعنی اگر 
زن  نبود .  آشکار  واقعی  شکلی  به  بود   د رکار  مذکري  و  مرد ي 

افکاري رومانتیک د اشت. نزد یک شد ن جسم شعر به جسم مرد  
از د یگر مسائل مثل روابط  نتیجه  قلمد اد  می شد . د ر  بی حرمتی 
مرد انه  که شعر  بگویم  البته  نبود   مرد  خبري  و  میان زن  تنانی 
از این قاعد ه مستثنا نبود . شعر ملک الشعراي بهار، احمد  شوقی 
امیرالشعراي عرب، ابوالقاسم الشابی، گلچین گیالنی و د رحوزه ي 
شعر زن می زیاد ه، ورد ه الیازجی، شمس کسمایی و غیره مصد اق 
این حرف واره است. پس می بینیم که شعر زنان د ر این د وره موفق 
نبود . شعر فروغ فرخزاد  هم تاحد ي از آن سرچشمه می آشامید  
و یا نزد یک تر بیاییم، شعر سعاد  الصباح شاعر امروز کویتی، غاد ه 
السمان سوري، فد وي طوقان فلسطینی و. . . بازهم آن حجاب ها را 
نشکستند . اما آیا اصال حجابی وجود  د ارد ؟ د ر شعر عنایه جابر، که 
موضوع این گفتار است، من این حجاب ها رانمی بینم. مسئله بسیار 
ساد ه است. او به مرد  به شکلی بس ساد ه پرد اخته. باکمی نگرش 
قصید ه  چهره ي  و  زنانه  ازچهره  ي  آزرم  نقاب  برکند ن  و  عمیق 

(شعر) به یک شعر راستین می توان د ست 
یافت. این د و چیز از مشخصه هاي شعر 

خانم عنایه جابر است. 
می کند   زند گی  مرد   با  شعر  د ر  او 
این  و  می شود .  د ور  او  از  بار  یک 
د وري ازهرچیز و کس نزد یکی برایش 

نزد یک تر وتسلی خاطر است: 
«ومن نفس هاي مرطوبت را 

تو با د ست هاي تهی ات 
برایم تهد ید ي بزرگ هستی 

لطفی پراکند ه 
این گونه است 

که من اشیاء گذشته را روایت می کنم 
اما به همراهی تو.
د ر آن شامگاه تو 

به من اشاره می کرد ي 
که بیا 

اما آقا من کوچک ام 
واز عشق چیزي نمی د انم 

تو بیا 
تا باهم تاریکی را نظاره کنیم 

هان این شب را د رنورد ید  
تا سپید ه د مان نقره گون را ببینیم.

شکوفه ي یاسمن ها 
سفید  می شود  

یافت. این د و چیز از مشخصه هاي شعر 

می کند   زند گی  مرد   با  شعر  د ر  او 
این  و  می شود .  د ور  او  از  بار  یک 
د وري ازهرچیز و کس نزد یکی برایش 

وتا نهایت خیابان می گسترد .
د رخت ها اکنون می بارند  

این تخیلی ساد ه است 
ونیازي نیست که سر بلند  کنم 

تو یک واژه بگو 
تا آن را د رشعر بگذارم 

ود ر آن مکان که 
همد گر را د وباره د ید ار نمی کنیم 

مرا نبوس 
و موضوع را پیچید ه نکنیم 

مهرورزي نکنیم 
عکس نگیریم 

وهیچ به یاد  نیاوریم.
وصبح می آید  

وما به سنگ تبد یل می شویم.
آري، من عاطفی ام 

و می خواهم که همه چیز تحول پذیر باشد  

ود و ست د ارم احساس کنم 
که تو به من نگاه می کنی 

من د ر شب به د ورها نظر می کنم.
رنگ تو بهترین است 

وقتی که ستاره اي 
یا د و ستاره روشن شود  

وتو به آرامی 
بر د و زانوي لرزان می کوبی

هوایت سنگین می شود  
ونفس کشید ن د ر آن سخت است.

می آیی 
خیال تو مانند  ناود ان هاي خانه مان 

خمید ه است 
وکمی به د یوار کلیسا تمایل د ارد .

صد ایت صاف است 
از هوایی بیرون میرآید  

که منطقه ي ما رابرمی بند د  

مرد، د ر شعر عنایه جابر، شاعر لبنانی

شعر: عنایه جابر، آهنگی که با یک د ست نواخته می شود 
ترجمه: حمزه کوتی 

راه رفتن ات چیزي مخملین هست  د ر 
حمزه کوتی
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بخش اد        بیبخش اد        بی

د رمیان جامه پشمین می شنوم 
تو د رکلمات 

ود ر نفس کشید ن ها 
می پراشی.»

 
گاه همین د وري رنج آور و د رد ناك است. شاعر احساس می کند  

که فریب خورد ه:
«چون بروي 
نه احساس 

بلکه یقین د ارم 
که فریب خورد ه ام.»

پتو، رطوبت،  لحاف،  ، شهوت،  ران  کلماتی چون:  او  د ر شعر 
آغوش و د یگر کلمات بسیار است. و این کلمات فرهنگ شعري و 

واژگانی اش را می سازند . 
عنایه  یافتم.  زنان چیزي  رفتن مرد  کمتر د رشعر  راه  د رباره 

جابر می گوید : 
«زیباترین چیزي

که د ر تو د وست د ارم 
قامت متناسب توست» 

شکلی از انتظار د رشعرش هست. گونه اي تهی وخال میان مرد  
و او. این تهی و این انتظار با شعر و به یاد  آورد ن آغوش مرد  
پر می شود . تنها این آغوش مرد  است که اجزاي پراکند ه او را 
ماه  و  او هم مثل د رخت  بکند  که  احساس  تا  گرد هم می آورد . 

وجود  د ارد : 
«اي کاش اکنون د ر آغوشت بود م 

که محبوبه ات بود م 
همانگونه که د رخت د رخت است 

و ماه ماه» 
تغزل از نوع د یگري هم وجود  د ارد . اوهمچون عاشقان خراباتی 
د رانتظار پاسخ مثبت از محبوب بر آستانه د رخانه اش به خواب 

می رود . بخوان: 
«ناتوانی شکوهمند م 

مرا برآستانه خانه ات 
خواباند » 

چیزي  رفتنش  د رراه  است.  مرد   زد ن هاي  قد م  شیفته  او 
مخمل گون وجو د ارد . این مخمل گونی یاد  آورد  شب هاي عاشقانه 
پید ا بکند .  باعث می شود  تخیل حالتی سیال گونه  است. مخمل 
وتوصیف مخمل گونه بود ن قد م هاي مرد  به خاطر این است که 
این مرد  مرد ي مهربان است. وگرنه مستحق عشق نبود . مرد ي 
که د رشعر عنایه جابر نفس می کشد ، تاویل پذیر است. گاه یاد آور 
از د ل اساطیر برخاسته. گاهی د ور است  یک قد یس است. گاه 
و گاه نزد یک. می آید  و می رود . مرد ي است که جسم زنانه منتظر 

اوست. مرد ي است که انگشت هایش مهرآگین است:
«برهنگی مرطوب من 

منتظر است 
که انگشت هات چه می کند » 

و باز می گوید:
«ران هاي من 

د و د ولفین گل گون اند » 

شعر عنایه جابر نگاه کالسیک حاکم بر شعر زن را تغییر د اد ه. 
اگرچه همیشه د ر عجبم چرا کمتر کسی به کار وشعرش پرد اخته. 
به هر حال او عالوه بر شاعري روزنامه نگار نیز هست. ود ر مجله 

«السفیر» لبنانی به فعالیت فرهنگی می پرد ازد . 

اما وقتی که نمی آیی 
وقتی نظرت راتغییر می د هی 

کلمات رامی شنوم 
که باجهت باد  بیرون می آیند  

وباجهت باد  وارد  می شوند .
فراق 

وما د راین باره 
د ید گاه هایی د اریم 

هرشب، هر روز 
وانواع د یگر زمان بند ي 

آي خوشبختی!
واي د ریاهایی که بید ار می شوند  

او همواره د ر آنجا 
انتظار مرا یاري می د هد  

پشتیبانی می کند .
لباس نازکی پوشید ه بود م 

بر اشیاء می خموشید م 

وآنجا خانه ام نبود  
بلکه خانه اي د یگر بود  

وهمواره بی آنکه ببینمت 
د رخشش سیاه معد نی سنگین 

بید ارم می کند  .
شبانه آهنگی با یک د ست 

نواخته می شود  
شبانه 

آري شبانه 
د ر وزش خاموش باد  

یاس بنفش از پرچین تو 
وزشی موحشانه تاراج می کند .

تو رابه سرقت می برد 
ود وباره با انبوهی ابر 

می افتی.
ثقلی محد ود  قلب را تیز می کند  

بعد  جنگل را 

وجنون جنگل را 
جنگلی که د ر آن باران می بارد  

وبعد  عطر شگفت ِگل 
و زعفران.

وقتی خورشید  غروب می کند  
آسمان 

د ر نور سرخ رنگ قرار می گیرد .
د وباره خواب مرد ي د ور را د ید م 

خواب د ید م 
که د ر حضور مرد  د ور هستم 

و ازچیزي د رون شب 
احساس رنجش د اشتم 

که می آید  تا ببیند  آیا مرد ه ام.
د رخت هایی د ر آسمان 

سایه هایی که رود  را پر کرد ه اند  
با قلب نازکم د راز می کشم 

وکوه هایی ناگذار را عبور می کنم 

کرانه د ر د ریا تحلیل می رود  
ونیز پاره سنگی که د ر زیر 

خورشید  بی جنبش گل رنگ می شود .
ریسمانی د ور د ست 

بین آسمان وآب می خسبد  
رخد اد ي کوچک 
د ر هوا پاره شد  

چشم هات به من نظر بستند .
وقتی بمیرم 

به هوش می آیم 
وقتی بمیرم
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با توجه به اینکه شاعر و زن هستید ، می خواهم اولین پرسشم 
را د رباره شعرهایتان مطرح کنم و اینکه زن د ر اشعار شما چه 

مشخصه هایی د ارد .
البته من نمی توانم بگویم که زن تا چه الیه و تا چه مساحتی د ر 
شعرهاي من، چه عربی و چه فارسی، حضور د ارد.  اما فکر می کنم 
از  د ارد   که  است  عرب  زن  یک  زن  این  خود م  طبیعت  به  بنا  که 
بعضی سنت ها عبور می کند  و خیلی از سنت ها را قبول ند ارد  .این 
زن نسبت نگاه هاي تنگ نظرانه  ایی که د ر جامعه وجود  د ارد  حس 
خوبی ند ارد  و سعی د ارد  یا این نگاه را تغییر د هد  و یا از این جامعه 
برود . البته چهره ي چنین زنی را نمی د انم تا چه اند ازه توانسته ام د ر 

شعرهایم نشان بد هم.

شما به هر د و زبان فارسی و عربی شعر می گویید  و شاعران 
هر د و زبان را مطالعه می کنید . می خواهم یک مقایسه اي د اشته 

باشید  بین شعراي زن یا زن د ر اشعار این د و زبان. 
د ر مقایسه شعراي زن د ر این د و زبان، اگر بخواهم د رباره شعراي 
زن فارس زبان صحبت کنم، وجه شاخص این شعرا فروغ فرخزاد  
است که از اصول سنتی جامعه ي سنتی خود  تمرد  می کند . از نسل 
جد ید  شاعران زن، کسانی مثل گراناز موسوي یا رزا جمالی هستند 
که به نظر من شعرهایشان بیشتر حسی است و نگاهشان مثل فروغ 

تئوریزه نیست. 
د ر بین شاعران زن عرب زبان این نگاه ها تقسیم شد ه است. فرم 
برد .  نام  یا چند  شاعر  از یک  فقط  نتوان  و شاید   ند ارد   متمرکزي 
به طور  اما  را د ارند  زیاد  است.  این مشخصه ها  تعد اد  شاعرانی که 
عام این شاعران زن عرب تالش می کنند  زن بود ن و بود ن خود  را 

اثبات کنند . حتی د ر عاشقانه هاي زنان شاعر عرب هم د ید گاه هاي 
برابري خواهانه و اید ئولوژي هاي زن مد ار د ید ه می شود . زنان د ر اشعار 
عرب بیشتر روي زن بود ن خود  و واقعیت حضور پررنگ خود  د ر 
جامعه تاکید  می کنند . نکته ي مهم د یگر این است که د ر حوزه ي 
اند یشه، کارهاي بسیاري د ر جهان عرب بر روي مسئله ي زن، تعامل 
فرهنگی با زن و نقش تاریخی او د ر اد بیات و شعر و نگاه به او د ر 
با کارهایی  انجام گرفته است که د ر مقایسه  فرهنگ د یرین عرب 
که د ر ایران صورت گرفته خیلی وسیع جلوه می کند . چه از سوي 
اد یبان و اند یشمند ان زن و چه از طرف اند یشمند ان مرد ؛ کسانی 
مثل د کتر محمد  الغذامی، ظبیه خمیس و د یگران، بحث هاي زیاد ي 
مثال روي زن و زبان، زن د ر فرآیند  عشق و زن شاعر د ر طول تاریخ 

اد بیات مطرح شد ه است. 

براي خود  شما کد ام وجه اجتماعی زن د ر اد بیات و اشعارتان 
بیشتر اهمیت د ارد ؟

به طور کلی شاید  د ر یک کلمه بشود  گفت "رهایی". آزاد  بود ن د ر 
عرضه ي اند یشه هایی که باید  مطرح کرد ، کارهایی که می توانی انجام 
د هی اما به خاطر جنسیت نمی توانی و حتی آزاد ي د ر مسائل بد یهی 
و انسانی مثل بیان احساسات و رهایی از همه محد ود یت هایی که د ر 

یک محیط سنتی وجود  د ارد . 

شاهد   اخیر  سال  چند   د ر  کرد ید .  اشاره  آزاد ي  موضوع  به 
اقلیت هاي  حقوق  از  د فاع  صد د   د ر  که  بود یم  فعالیت هایی 
جمله  از  عرب نشین  شهرهاي  د ر  گروه ها  این  قومی بود ند . 
بر  تاثیري  آیا  فعالیت ها  این  د اشتند .  فعالیت  نیز  خوزستان 

زند گی زنان منطقه د اشتند ؟

 مریم حید ري شاعر جوان عرب خوزستانی است که سرکشی زن جوان عرب را د ر اشعار خود  توصیف 
کند . زنی که از سنت ها فراتر می  رود و فشارهاي اجتماع را مطیعانه نمی پذیرد . حید ري 8 سال است با 

جد یت اد بیات عرب و فارسی را د ر حوزه هاي شعر و ترجمه پیگیري می کند . 
الناز انصاري د رگفت و گویش با این شاعر خوزستانی، زنی را به ما معرفی می کند که نه تنها خود تسلیم 
ارتقاي موقیعت زن د ر جامعه ي خود است. مریم حید ري  بلکه خواستار  نمی شود  سنت هاي زن ستیزانه 
معتقد است که با وجود عوامل محد ود  کنند ه اي که براي زنان عرب وجود  د ارد ، هم نسلی هاي او د ر سوي 

د یگر شکاف عمیقی ایستاد ه اند. شکاف عمیقی  که آنها را از نسل پیشین جد ا می کند .

آن سوي شکاف
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آن سوي شکاف

همین  و  بود ه  روشنفکري  حوزه هاي  د ر  بیشتر  حرکت ها  این 
این  به  بیرون  از  وقتی  د اشتند .  مرد انه  سویه هاي  هم  حرکت ها 
حرکت ها نگاه کنید  حتی به نظر می رسد  بیشتر این حرکت ها جنبه 
تبلیغاتی د اشته اند . زنان عرب د رگیر جامعه اي سنت گرا، اصول گرا 
و مذهبی هستند  و ترکیب این عوامل مجموعه اي از محد ود یت ها 
را به وجود  آورد ه است که تاثیر این ها د ر زند گی د ختران و زنان 
مشهود  است. د ر عمل این گروه ها هم نتوانستند  تاثیر مستقیم و 

عینی اي روي زند گی زنان بگذارد . 

شما بزرگترین محد ود یت هایی را که زنان عرب د ر شهرهاي 
عرب ایران د رگیر هستند  کد ام موارد  می د انید ؟

بعضی از این موارد ي که می توانم به آنها اشاره کنم، د ر محیط هایی 
تغییر کرد ه  مد نی شد ه اند ،  اند کی  د ر حقیقت  نه،  مد نی تر که  که 
است. موضوع حق اد امه ي تحصیل د ختران، حق انتخاب د ر ازد واج 
و روابط با جنس مخالف از جمله مسائل زنان منطقه است. مشکل 
حضور زن د ر اجتماع هم وجود  د ارد . نگاه مرد ان عرب به د خترانی 
که وارد  اجتماع مرد انه می شوند  یکی از معضالتی است که کامال 

عیان نیست، ولی به شکل پررنگ و محسوسی وجود  د ارد . 
ازد واج  به خاطر  و  براي تحصیل  مناطق کوچک تر د ختران  د ر 
اجباري تحت فشار هستند . اینها د ر شهرهاي بزرگتر کمی حل شد ه 
است ولی مورد  آخري که اشاره کرد م پابرجاست. خود  من این نگاه 
سنگین را بارهاي روي خود م احساس کرد ه ام. وقتی به عنوان یک 
این نگاه را می فهمم که  اد بی می شوم  د ختر شاعر وارد  گروه هاي 
تصور می شود  حاال این یک زن شاعر و آزاد  است و طبعا باید  این 
آزاد ي و از نگاه آن ها این لجام گسیختگی و عد م تعهد  را د ر روابط 

جامعه اي  د رگیر  عرب  زنان 
سنت گرا، اصول گرا و مذهبی 
این عوامل  هستند و ترکیب 
محد ود یت ها  از  مجموعه اي 
است  آورد ه  وجود  به  را 
د ر  اینها  تاثیر  که 
و  د ختران  زند گی 

زنان مشهود است.

از موهایم بیرون بیا
اي انگشت هایش!

جاي د یگري هم هست د ر هوا که رهایم کنید
با گیسوي آشفته1 آمد ه ام شعر بخوانم براي تان

این سرمه را از زنی دست فروش خرید ه ام
سرمه د ران را هم

و چیزهاي د یگري که نمی گویم
از چشم هایش سرمه می آمد

باید یاد ماد ر بزرگ هایم بیفتم
بوي ُمشک می د اد ند

ر»2 من د ست ها و د استان هاي شان هزار شب را نوازش کرد ه بود ند د ر موهاي «بید َ
و یک شب آشفته اش کرد ه اي که شعري بگویم به «ِمِسچ»3

چرا به من نگفته اید از خانه بیرون نیایم
من چاي را که بر زانوي شما می خورد م صبح

رهایش کرد م
و هوا طعم «تین» هاي مرطوب ماد ربزرگم بود د ر کاسه اي

که به من هم می د اد
و زیتون هایش

انگشت هایش از رو به رویم می گذشت
و زنی از قصه ها آمد ه است

می گوید تو را می شناسد
من و ماد ر بزرگ هایم را

و راه هایی که رفته ایم به جایی نمی رسند
«تین» د ر د هانم گذاشته اي

و انگشت هایت را
اي انگشت هایش!

آشفته خواهم آمد شعر بخوانم
در بوي «مسچ» گیسویم را رها کنید

1 فیلم مستند ماجد نیسی؛ «گیسوي آشفته ي من»
2 خرمن گند م هاي د رو شد ه
3 ُمشک به لهجه ي اهواز



40

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

41

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

همین نگاه مسلطی که به آن اشاره کرد ید  به یک معضل اجتماعی 
د امن می زند  که د ر جوامع عرب هم نمونه آن را می بینیم و آن 
اتفاقی د ر اطراف  خشونت ها و قتل هاي ناموسی است. آیا چنین 
نمود   شما  اشعار  د ر  خشونت ها  چنین  آیا  یا  و  است  افتاد ه  شما 

د ارد ؟
قتل ها  این  با  برخورد ي  نزد یک  از  من  د ارد .  وجود   خشونت ها  این 
همه ي  مثل  هم  من  و  نیست  کم  اینچنین  خبرهاي  اما  ند اشته ام. 
د ختري  منطقه  فالن  د ر  مثال  که  می شنوم  را  خبرها  این  شهروند ان 
را فقط به خاطر ارتباطی که با پسري د اشته به قتل رساند ه اند . یعنی 
بکارت،  ازاله  بهانه ي  به  که  نشد ه  برقرار  هم  جنسی اي  ارتباط  حتی 

د ختر را به قتل برسانند  و موضوع فقط یک ارتباط ساد ه بود ه است. 
چند  ماه پیش چنین خبري شنید م و شعري هم به عربی سرود م 
که تقد یم به همین د ختر شد ه بود . این شعر را می خواستم د ر شب 
شعري د ر روز زن بخوانم که اجازه خواند ن این شعر را به من ند اد ند  

با ذکر این د لیل که جرأت و جسارت هاي آن زیاد  است.

د ختران  جان  بهاي  به  گاهی  که  مخالف  جنس  با  ارتباط  این 
این  است.  شکلی  چه  به  نشین  عرب  مناطق  د ر  می شود   تمام 
محد ود یت ها د ر همه جاي ایران وجود  د ارد  اما نشانه هاي تغییر 
رویکرد  خانواد ه ها وجود  د ارد . آیا د ر این جوامع هم تغییر اتفاق 

افتاد ه است؟
ریشه این تغییر را باید  بیشتر د ر تحول د ید گاه ها د رباره حق تحصیل 
د انشگاه  د ر محیط  بیشتر  پسران هم  و  د ختران  روابط  د ید .  د ختران 
اتفاق می افتد . د ر حقیقت فقط د ر این محیط هاست که امکان آشنایی 
و ارتباط وجود  د ارد . وگرنه بیرون از د انشگاه هنوز جامعه این روابط را 

نمی پذیرد  و همان ذهنیت سنتی را د ارد .
 

د ر کل چه تغییر عمد ه اي د ر د یگاه هاي زنان نسل امروز با ماد ران 
خود  و نسل هاي گذشته اعراب به وجود  آمد ه است؟

است  چیز  همه  مذهبی  سنتی-  تفکرات  و  سنت ها  قبل،  نسل  براي 
و  امروز  نسل  بین  شکاف  این  کرد .  گذر  سنت ها  این  از  نمی شود   و 
د ر  و حتی  عرب  جامعه  د ر  اما  د ارد.   وجود   ایران  جاي  همه  پیشین 
بسیاري شهرهاي د یگر ایران این شکاف محسوس تر است تا مثال د ر 
تهران. نسل جد ید  نگاه بازتري به مسائل د ارد  و مهم تر از همه اینکه 
نسلی هاي  هم  از  خیلی  براي  قبیله  می گریزد .  قبیله اي  سنت هاي  از 
من د یگر معنایی ند ارد . نسل قبل همه چیز را د ر مثلثی می بیند  که 
سنت، مذهب و قبیله اضالع آن هستند . عد ول از هر یک از این اصول 
به منزله ارتکاب گناهی سنگین است. د ر حالی که براي نسل ما این 
مثلث آنقد رها هم نشکستنی و مقد س نیست. فکر می کنم این گسست 

آن قد ر عمیق هست که بتوان به سهولت آن را مشاهد ه کرد .

 

بی آن که سیاهی ات از د ور پید ا شود 
به شتاب می آیم

تا شعري را نشانت د هم
که من به تأمل سرود ه ام تا ذوق تو را خوش آید 

یا ذوق کسانی که د وست می د ارند  از عطرم ببویند 
د ر تمام شما زمستانی است

که هیزم هاي د رونم می خواهند  د ر آن آتش گیرند 
پس گرم شوید 
من د ر را بسته ام

تا اراجیف پیران را از یاد  ببرید 
که مکد ر می کند  سرمستی زمستانی مان را

شاد  شوید  از سرخوشی خیال هاي مان
د ر خیال آورید :

د ر آغوش شما به خواب می روم
و د ل را گذاشته ام باور کند  عاشقانه هاي پر فریب تان را

احساس ها را د ر آغوش گیر
و مرا

د ست هایم میوه چید ه اند  از میوه هاي عطرت
زنانی د ر هیجان آمد ند  د ر شاهرگم

و شهوت هایت را برانگیختند 
منتظر شوید 

سرانجام د ر روزي زمستانی گناه هاي زیباي تان را مرتکب می شوید 
بی هیچ هراسی

و د ختري که با هوس بوسه هاي تان
رو برگرد اند ه بود 

شما را راه خواهد  د اد 
اگر می توانستم بار گناه تمام د ختران را به د وش می کشید م

تا به عهد  خود  وفا کنند 
آزاد  بروند  زینت هاي خود  رانشان د هند 

د ر قرار شبانگاهی
و از انگور لب هاي شان انگور برچینید 

پس به سوي خانه هاي شان روان شوید 
شاید  بر پیاد ه رو ایستاد ه باشد 

به انتظار اشاره اي تا رازهایش را بازگوید 
تخت ها را بگشاید 

و بخند د  از این که تهی شد ه است
چون خوشه هاي گند م د ر رگ هاي مرد ان عاشق فراوان شو

ند اي شان را پاسخ گو
و هم بستر شو با آن که زمزمه هایت را ارام می کند  به جمله اي

که نخواهد  بود  جز همان جمله.

شخصی اش هم د اشته باشد . از این تحلیل به این نتیجه می رسند  که 
پس قاعد تا چارچوبی د ر تعامل با او نباید  وجود  د اشته باشد . 

يمی خواهم بگویم این نگاه که زن باید  تحت سیطره يمی خواهم بگویم این نگاه که زن باید  تحت سیطره ي مرد  باشد  د ر 
مرد ان بود ههمه ي مرد ان بود ههمه ي مرد ان بود ه. همه ي   همان طور که از ابتد ا د ر همه ي   همان طور که از ابتد ا د ر  مرد  عرب هم وجود  د ارد.
ی که خود  از آن ها مطلع اندنی که خود  از آن ها مطلع اندنی که خود  از آن ها مطلع اند، نتمد ن و فرهنگ و اند یشه هاي نوینتمد ن و فرهنگ و اند یشه هاي نوی تمد ن و فرهنگ و اند یشه هاي نویحتی تمد ن و فرهنگ و اند یشه هاي نویحتی  حتی و حتی و 

نتوانسته این نگاه را، حتی د ر مجامع روشنفکري، هم تغییر د هد.  مگر 
اند کی! فقط!

                                                                                  
 براي د ختري که به خاطر حفظ شرف شهید ش کرد ند .. 

شرف؟!..

صد اهاي د رونم را آرام کنید !
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من غیر أن یأتی سواد ك من بعید  الد رب
أرکض کی أریک قصید ة أنهیتها بتأمل حتی تروق مذاقََک الحضريَّ

أو ذوَق الذین یحّبذون الشمَّ من عطري سواًء أجمعین
فکلّکم فیکم شتاٌء یشتهی حطُب الحشا فیه التلّظی

فاد فأوا إنی غلقت الباَب کی تنسوا أراجیَف العجائِز
ر نشوًة شتویًۀ برزت إلینا - - ما یکد ّ

وافرحوا
خد راً یتیح لنا الخیاُل

تخّیلوا أنی رضیُت النوَم فی أحضانکم
ق الغزَل المغالی فیه من أفواِهکم ورضیُت أن أد ع الفؤاد َ یصد ّ

ال شیَء یربکنا إذا نمشی معًا فی الخارج
احتضِن المشاعَر واحتضّنی

من فواکِه عطِرَك اقتطفت ید اي فواکَه
انبجست إناٌث فی الورید 

وباغتت شهواتَِک
انتظروا

ستقترفون فی یوٍم شتائٍی ذنوبکم الجمیلۀ د ونما وجٍس
وترخی الحبَل من کانت تصد ّ وتشتهی قبالتِکم

لو کان لی لحملُت عبَء ذنوبهنَّ جمیعهّن لکی یفین بعهد هّن
طالقًۀ یذهبَن کی یعرضَن زینتَهّن فی وعد ٍ مسائٍی

وتلتقطون من عنِب اللّمی عنبًا
فسیروا شطَر مسکنهنَّ

قد  تقف الفتاُة علی الرصیِف
فتشتهی إیماءًة کی تفشی المکنوَن فاتحًۀ أسّرتها

وتضحک للخواِء
تکاثري مثل السنابِل فی عروقهِم

استجیبی للند اء
وضاجعی من أقنع الهمساِت فیِک بجملٍۀ لیست سواها.
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نشینی  شهر  فرایند   تاثیر  واال.  مرجان   : از  معرفی 
ساکن  اعراب  مورد ي  قومی،مطالعه  هویت  بربحران 
رساله  بهمنی/  مریم  اهواز/  کیانپارس  منطقه  د ر 

کارشناسی انسان شناسی/
 استاد  راهنما: د کتر ناصر فکوهی

قومی  هویت  شاخص هاي  بررسی  هد ف  با  تحقیق  این 
انجام شد ه است. براي  و تغییرات آن ها د ر محیط شهري 
به  مربوط  تئوري هاي  و  مفاهیم  ابتد ا  مسئله  بهتر  د رك 
فرهنگ، تغییرات فرهنگی، فرهنگ  پذیري، قومیت،تنوع 
قومی د ر ایران،هویت، هویت قومی و ملی، بحران هویت 
و فرایند  جهانی شد ن وبحران هویت قومی د ر ایران بیان 
شد ه است که هریک از این مفاهیم بر روي وضعیت ایران و 
به طور خاص اعراب ساکن د ر منطقه کیان پارس نیز شرح 

د اد ه شد ه است.
- مشکال ت تحقیق:

1. کمبود  اطالعات آماري نوین.
2. عد م همکاري نهاد هاي رسمی. 

3.- قد یمی بود ن اسناد
4. د رهم آمیختن مسائل قومی به مسائل سیاسی.

مطالعه ي مورد ي اعراب ساکن
د ر منطقه ي کیانپارس اهواز

 مریم بهمنی
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خوزستان: استان -
تمدن هاي از یکی شکلگیري  محل خوزستان استان  تاریخ: الف)

است. عیالمی تمد ن یعنی جهان باستانی
موقعیت دلیل چند به خوزستان استان جغرافیایی: موقعیت ب)

دارد. کشور کل بلکه براي خود براي تنها تاثیرگذاري نه جغرافیایی
به است مناطق سایر با هند جزیره شبه اتصال گذرگاه خوزستان .١
اهمیتی استراتژیک در داراي و گوناگون اقوام محل گذر همین دلیل

است. سیاسی مناسبات
تمدنها و شکلگیري سبب استان حاصل خیز و جلگهاي ٢. موقعیت

شدهاست. منطقه این در تاریخی شهرها
به شاهرگ را  خوزستان کشور درآمد مهمترین عنوان به  نفت  .٣

کردهاست. تبدیل ایران حیاتی
داراي کرخه و کارون دز، رودخانههاي داشتن دلیل به خوزستان .۴

است. بالقوه اي آبی امکانات
تا شد هاست سبب عراق عرب زبان با کشور خوزستان بودن هممرز .5

باشد. توجه مورد منظر سیاسی بسیار از همواره استان این
و باالگریوهها  بختیاريها، عملهها،  اعراب،  زبانها: و اقوام پ)
لهجههاي با فارسی لري، استان هستند . د ر ساکن اقوام از کولیها
شهرنشینان) (لهجه و خرمشهري بهبهانی، آبادانی شوشتري، دزفولی،

خوزستان هستند. در رایج عربی اززبانهاي و
مرد م اکثریت د ین اسالم ایران به اعراب ورود زمان از دین: ت)
حنفی، سنی، مسلمانان به هجري 8 قرن از شد.تا قبل خوزستان
خد ابنده محمد سلطان زمان میشدند.در تقسیم معتزلی و شافعی
و سپس مشعشعیان قدرت گرفتن با رواج یافت.و خوزستان تشیع د ر

شد. خوزستان مردم اکثریت مذهب شیعه صفویان
اقتصاد:   ث)

و قند  چغندر خرما،  کشت با جلگه اي  قسمت در  کشاورزي  .1
دارد. رواج در کشور) کشت نیشکر مکان نیشکر(تنها

گوسفند و پرورش بز، گاو، با و سنتی مکانیزه به دو شکل ٢. دامداري
است. مردم اقتصادي فعالیتهاي د یگر از گاومیش

است. غذاي مردم تامین اصلی راه هاي از ماهیگیري یکی .3

اهواز: -
محدوده د ر اکسین نام به شهري عیالمیان زمان در تاریخ: الف)
رامشهر اشکانی زمان در شهر این ساختهشده بود. کنونی اهواز شهر

د وبخش میشد.شهر ساسانی به نامیده زمان ساسانی هرمزشهر در و
میشد. تقسیم (بازار) هوجستان و اشراف) سکونت هوزشهر(محل
عهد نامیدند.در  سوقاالهواز را شهر این ایران فتح از پس اعراب
ناصریه ناصري یا اهواز و قرارگرفت وي توجه مورد اهواز ناصرالد ین شاه
سال در و شد خوزستان استان مرکز 1303 سال در خواندهشد .اهواز

گرفت. نام اهواز پهلوي محمدرضا د ستور با 1314
مساحت کیلومترمربع با 10556 شهر اهواز جغرافیایی: موقعیت ب)
شوشتر، و د زفول به شمال اهواز از قرار دارد . خوزستان استان مرکز در
خرمشهر شادگان و شوشتر، از جنوب به ماهشهر، به رامهرمزو شرق از

متصل است. آزادگان دشت به از غرب و
جمعیت رشد بعد از جنگ دهه دو در اهواز دگرگونی ها: شهر پ)
مرزنشینان مهاجرت آن  د الیل  از یکی که است داشته باالیی
پروژههاي انجام د یگر دلیل و  است  جنگ زمان در روستاییان و
و مجاور استانهاي از جمعیت  جذب  سبب که است عمرانی

شدهاست. اهواز به خوزستان محروم شهرهاي
شهر: مشکالت ت)

محلههاي فقیرنشین و شهر حومه در زده جنگ مهاجران بومیان و .١
دارند. سکونت

جمعیت نامتناجنس بافت .2 
شهري خد مات کمبود .3
زیست آلودگی محیط .4

کاذب اشتغال و بیکاري .۵

اعراب: -
ایران: تاریخ قوم عرب در الف)

به آنها ورود بودند اما شده ایران وارد خود فتوحات زمان از اعراب
اواسط شد. انجام 9 هجري تابعیت ایران در قرن قبول با خوزستان
مشعشع که رهبري سید محمد به عرب زبان شیعی عشایر قرن 9
در شدند . خوزستان استان غربی نواحی وارد داشت مهدي گري ادعاي
بود، کرده خود انتخاب پایتختی به را هرات تیمور که میرزا زمان این
دوگروه این میان درگیري جریان کرد در فارس ضمیمه را خوزستان
بنیان سلسله مشعشع را یافتند و کل خوزستان دست عرب به عشایر
قدرت مدعیان در سرکوب اقدامات شاه اسماعیل 12 با درقرن گذاردند.
با عباس شاه ادامه یافت درگیريها اما تضعیف شد، مشعشع سلسله
آرام حدودي تا اوضاع کسب قدرت در زمینه اعراب به اختیارات دادن

.

شهر نشینی فرایند تاثیر
قومی هویت بحران بر

مطالعهيموردياعرابساکن
اهواز کیانپارس منطقهي در

بهمنی  مریم
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خوزستان مشعشع در آل حکومت به گسترده سرکوب با نادر شاه کرد..
د زفول و شوشتر در آلکثیر گرفتن قدرت براي را راه د اد.که خاتمه
با نهایی اعراب خوزستان هموار کرد.سرکوب جنوب بنیکعب در و

اتفاق افتاد خان رضا زمان د ر خشونت گسترد ه
ایران تقسیمات درونگروهی اعراب  .ب)

قدیم) ایران (دورق  شاد گان در  که بنیکعب بزرگ  عشیره .1
خنافره، خربه، آل بوغیش، طایفهي کوچک شش به و دارند سکونت

میشوند. و دوارجه تقسیم مقدم غساکره،
مقتدر خوزستان (طایفه آلکثیر باوي، طایفه اهواز: عشایر عرب .2
طایفه سالمت، طایفه دارند)، سکونت  دزفول غرب تا اهواز که
از نوزدهم قرن در که شاد گان)، طایفه منتقح و رامهرمز آلخمیس(
هویزه)، و آزادگان (دشت بنیطرف طایفه شدند، ایران وارد عثمانی

بنیکعب). (همپیمانان شریفه طایفه
کرخه  رود میان دو سکونت در به خاطر که میان آب عشایر .3 
طایفه هستند : طوایف این شامل و خوانده میشوند نام این به دز و
هویزه و بستان وارد حجاز ساسانی از (در زمان مزرعه طایفه عبدالخان،
طایفه و کعب طایفه آلبوروایه، طایفه خسرج، طایفه شد ند)، کنونی

هستند. این طایفه خوزستان از و دانشمندان اکثر علما که سادات
دگرگونیهاي می توان عرب قوم د گرگونیهاي بیان با دگرگونیها: پ)
سرآغاز کرد. صورت مختصر بررسی به کل ایران را و خوزستان استان
اصالحات ورود استعمار، و با اکتشاف نفت میتوان را تحول دورههاي

کرد. بررسی عراق و ایران بین جنگ و ارضی
قواعد به محدود پهلوي دوران از قبل تا اقتصادعشایرعرب نفت: .1. 
اجتماعی ساختار اکتشاف نفت ورود استعمار و بود. با ملوكالطوایفی

به اقتصاد  اقتصاد خودبسنده یک از از و دگرگون شد فرهنگی عشایر و
تاراج براي تسهیل میان شرکت هاي غربی در این و تبدیل شد مصرفی

میزدند. دامن عشایر میان اختالفات به خود
پیدایش و زراعی  زمینهاي  شدن محدود ارضی:  اصالحات  .2
ارضی انجام اصالحات پیامد هاي جمله از صنعت کشت و شرکت هاي
شرکتهاي به نفع عرب عشایر جلگهاي مرغوب مصادره زمینهاي بود.
سال 1352 در نفت قیمت افزایش با مسئله این همزمانی خارجی و
به روستایی اعراب گستردهي  مهاجرت باعث انرژي)  بحران (سال
محروم و مناطق شهرها حاشیه در ناچار به جمعیت که این شد شهرها

شد ند. ساکن
مرزي روستانشینان گسترده مهاجرت عراق: و ایران جنگ .3
شد خوزستان استان شهرهاي بی رویه توسعه به منجر شهرها به
واسطهگري و فروشی بساط خدماتی، مشاغل به مهاجر جمعیت و

آوردند. روي

اعراب: فرهنگی و اجتماعی شاخص هاي ت)
اعراب میان در روستایی و بافت شهري  دو اجتماعی: بافت .1

است. تفکیک قابل خوزستان
خونی پیوندهاي نسب و بر مبتنی اعراب روستا اجتماعی ساخت
د رون زیست و شیوه هاي مذهبی اصول و تابع عرف قومی اعراب است.
تشکیل را اعراب اجتماع اصلی هسته پدرتبار هستند.خانواده قومی
امرارمعاش و صنایعدستی دامپروري با کشاورزي، روستاییان میدهد.
جوان نسل ویژه به هستند.روستاییان زیست ساده بسیار و میکنند
میکنند. مهاجرت شهرها خدماتی به فصلی و ساختمانی کارهاي براي
مجرد به مرد ان رفتن اعراب کاردر میان جد ید نسبتا اشکال یکی از
است. غیرتخصصی کارهاي انجام براي فارس خلبج حاشیه کشورهاي

روابط نمود هاي مهمترین از یکی فامیلی ازدواجهاي ازد واج: .2
درون گروهی اعراب است.

ازد واج پسندیدهترین نوع و خانواد ه:شایِعترین بین ازد واج در .2-1
است. پسرعمو با دخترعمو ازدواج روستاییان میان در ویژه به

شهرنشینان و روستاییان  میان در گاو: به گاو ازدواج  .2-2
کمدرآمد.

خانواده بزرگان از یکی درگذشت ازیان:بعد از یا هدیه ازدواج .2-3
دختر متوفی نسبی خانواد ه بزرگ افراد از یکی روابط تحکیم جهت
متوفی مکلف و مجرد فرزند ان از یکی به هد یه عنوان به را خود

میدهد.
به خانوادهها از برخی اگعید ي: در سرخانه یا داماد ازدواج .2-4
ند اشتن دختر، والدین سن کهولت فرزند دختر، به زیاد عالقه دلیل
و ضعیفالنفس مردي با دخترشان که میدهند ترجیح افراد پسر فرزند
پرداخت شیربها مهریه و ازدواج این در کند اگعید ي ازدواج اصطالح به

را دارد. عروس خانواده حکم پاد وي داماد آن جاي به نمیشود و
از دختري خونبها به جاي قاتل فصیله: خانواده با ازدواج .2-5

مقتول می دهد. به خانواده را خود
اعراب میان قدرت در عشیرهاي: اعراب میان قدرت در ساختار .3
شیخ المشایخ هرم راس د ر طوایف عرب میان در است. شکل هرمی
یعنی بزرگ خانواده او است فراوانی نفوذ و کاریزما که داري دارد قرار
باید تصمیمات و تمامی میشود عرب محسوب اجتماع اصلی هسته
درون نزاعهاي فصل و حل او وظیفه مهمترین اما برسد او تائید به
روساي حمولهها، طوایف، روساي شیخالمشایخ از بعد است  طایفه
را تشکیل هرم قاعده مردم نیز قرار دارند و کوچک سرپرست بیتهاي

میدهند.
اعراب: فرهنگی و مادي ضعف دالیل .4

دولتها. سیاستهاي .4-1 
طغیان طبیعی، آفات خشکسالی، نظیر طبیعی عوامل .4-2

زراعی. محصوالت شدن غرق و رودخانهها
جنگها. و نظامی عوامل .4-3 

برتري فوم عرب. بر مانند اصرار مذهبی و  4-4. علل اجتماعی

یافتههايتحقیق:
و باتالقی  زمینی  1304 سال تا کیانپارس فعلی تاریخ: محدوده .1
کیانپارس محله پهلوي حکومت اوایل در بود. ناامن مجموع د ر و زراعی
در سند مالکیت دریافت بر مبنی مجلس مصوبه با و  شد تاسیس
با و کردند مهاجرت کیانپارس به یزد زرتشتیان زمین کردن آباد ازاي
شد ند. تبدیل منطقه کشاورزي قطب به مزدیستان شرکت تاسیس
ازاعراب برخی تا تقسیم شدن زمینها باعث شد و ارضی اصالحات
شرکت شوند.  زمین صاحب  منطقه در بار نخستین  براي کارگر 
شهري توسعه انجام کارهاي متولی یزد شهر توسعه بافت با مزدیستان
شد تا موجب عراق و میان ایران بعد جنگ و انقالب اسالمی شد.
کنند. مهاجرت شهرها سایر یا و ایران از خارج به زرتشتیان اکثریت
آن بعد از و 8 سال جنگ جریان در ساکن در کیانپارس اکثریت اعراب
آپارتمانسازي با شروع بعد مهاجرت کردند.سال1374به اهواز شهر به

بود. محله کیانپارس تحول آغاز

فضایی: تقسیمات .2
به زرتشتیان زمان در کیانپارس محله خانه ها مسکونی: فضاهاي -
شروع با میشد. اما بنا متر 1000 تا 500 متراژهاي و در ویالیی شکل
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به مطرح بودن کیانپارس یافت. کاهش آپاتمانسازي متراژ خانه ها
اهواز باعث در شهر امکانات تمام داراي و محله مناسب عنوان تنها
محله ها این در سکونت دارند خواهان توانایی مالی که افراد تمام تا شد
داشت دنبال به را مسکونی فضاهاي تراکم جمعیت، افزایش باشند.
دلیل به زمین قیمت دائمی افزایش  بر  عالوه امروزه که جایی تا
و یابد توسعه افقی شکل به نمیتواند د یگر کیاپارس منطقه، محدودیت

توسعه مییابد. عمودي به شکل و برجسازي نتیجه با در
ارائه را مقاطع تحصیلی تمام محله آموزشی: مدارس فضاهاي -
غیردولتی مدارس وجود واحد دانشگاه آزاد اسالمی، عالوه به میدهند،
است محله مرفه جمعیت نسبتا بافت آموزشی نشان دهند ه موسسات و

دارند . را کیفیت با و باال در سطوح هزینه آموزش تامین توانایی که
و د رمانی بهداشتی- مراکز عمده بهداشتی: فضاهاي -
بیمارستان تنها قرار دارد . کیانپارس محله اهواز در شهر بیمارستانهاي
زیست،مرکز توان محیط آلود گی با مبارزه جمعیت خصوصی شهر،

قرار دارند. کیانپارس در و... نیز بخشی
کتابخانهها، مانند فضاهایی تراکم اجتماعی: و فرهنگی فضاهاي -
فکري پرورش مرکز زرتشتیان، د یر کنیسه، کلیسا، حسینیه، خانقاه،

است. کیانپارس محله در نوجوانان و کودکان
اهواز شهر تفریحی مراکز تمامی تفریحی: و ورزشی فضاهاي -
باشگاه سینما، فروشی، پیتزا رستوران، تریا، کافه ساحلی، پارك مانند
قابل نکته دارند. قرار کیانپارس محله بیلیارد در سالن و بدنسازي
خیابان و به ویژه محله کالس) موقعیت (با دلیل به که است این توجه

خیابان است. این د ر گردش شهر مردم از بسیاري چمران تفریح
مرو، و مرکزي پاساژ الرضا، بزرگ بازار اد اري: و تجاري فضاهاي -
اداره استان، عالی محاسبات دیوان اد اره استان، تعاون کل اداره بانکها،

واقع شدهاند . کیانپارس د ر همگی و... فاضالب استان و آب

کیانپارس: د ر ساکن اعراب .3
هستند محور خانواده و ساالرانه پد ر درونگروه، قدرت قومی اعراب
تاریخ، سرزمین، مذهب و یعنی عربی قومیت را در که هویت خود
تنگاتنگ روابط هویت حفظ بریی و میبینند مشترك زندگی سبک

دیگران دارند. به نسبت بدبینی بایکدیگر و
جمعیتها روابط تنظیم در خود الزامات دلیل به شهري زندگی
مشخصات کردن یکسان از ناگزیر گوناگون هویت هاي با گروههایی و
جذابیتهاي امکانات و دلیل به کیانپارس افراد است.محله رفتاري
مسئله داده است جاي در خود مختلفی را جمعیتهاي خود باالي
الزام (با کیانپارس ساکن در اعراب چگونگی برخورد به پیبردن اصلی

جدید است. شرایط با باال) درآمد داشتن
و پوشش در قومی هویت نمودهاي مشخصترین پوشش: و زبان -
فارسی زبان فهمیدن و تکلم به قادر روستا در ساکن اعراب است. زبان
تسلط دارند آمدهاند به هر دو زبان نسل اول که به شهر نیستند. اعراب
به عرب جوانان زبان عربی صحبت میکنند . به خصوصی محیط د ر و
با اینکه عمده روابط آنها محله کیانپارس و در اقلیت بودن در دلیل
تکلم به بفهمند ولی قادر را می توانند عربی فاراد غیرزبان است تنها
از استفاده به تنها محد ود و کردهاست نیز تغییر اعراب پوشش نیستند.

است. میان سال عمدتا افراد و یا مجالس منزل در عربی لباس
با اعراب از سرشار چهره و به چهره د رونگروهی: روابط روابط -
است. عشیره اعراب مشخصات  از د یگران بدبینی نسبت و یکدیگر
نسبت گروهها دید منفی سایر از کاستن بودن، مانند در اقلیت دالیلی
محیط در پیشرفت براي دیگران با یکسانسازي لزوم و عرب قوم به

اعراب روابط هستند . اعراب غیر با روابط برقراري از ناگزیر شهري
آنها بلکه نمیشود تنظیم قومیت مبناي بر تنها د یگر شهري
افراد با وخویشاوند ي دوستانه اداري، کاري، روابط از مجموعهاي

د ارند. عرب غیر
و خونی رابطه بر مبتنی اعراب اجتماعی ساختار خانواده: -
گسترده، خانواده بر مبتنی خویشاوندي است.نظام محور خانواده
ازدواج پایین ،سن زنی چند پدرساالرانه، قدرت  فامیلی، ازدواج 
اعراب ذهن در خانواده مفهوم اما  است، مرتب آمدهاي و رفت و
و سطح آموزش باال رفتن گروهها، سایر با ارتبط به دلیل کیانپارس
رابطه برقراري آن نمودهاي مهمترین که کردهاست تغییر باال درآمد
شدن کنار کوچک در زن جایگاه تغییر و گروهها سایر خویشاوندي با
استقالل سن ازدواج و رفتن باال فامیلی، روابط محدود شدن خانواد ه،

خانواده است. بیشتر از
میتوان دستهبند ي سه د ر را اعراب اقتصاد ي مسائل اقتصاد : -

کرد. بررسی
کیانپارس در ساکن خانوادهها: اعراب حاکم بر اقتصادي رفتار الف)
خوراك، چون مواردي براي بیشتري هزینه امکان باال د رآمد دلیل به
و آزاد کالسهاي مد ارس، در فرزندان نام ثبت مد)، پوشاك(مطابق
و منزل د رمانی، دکوراسیون و بهد اشتی کودك، خدمات مهد کنکور،

میپردازند. تفریحی هزینههاي
کیانپارس در ساکن  اعراب اجتماعی: مشاغل گونهشناسی  ب)
رسمی(نمایندگان و دولتی مشاغل دارند:  باال درآمد  با مشاغلی
مشاغل ، و...) رتبه عالی کارمندان ادارات، مدیرعامل شهردار، شهر،
کارمندان و (روسا آزاد مشاغل پرستار)، و معلم (د کتر، خدماتی
نمایشگاههاي مالکین مسافرتی، اژانسهاي تجاري، شرکتهاي
با (عمده تجارت کاال بزرگ تجار و مالکین و بسازو بفروشی)، ماشین
دالیل که میشود اعراب انجام فارس توسط خلیج حاشیه کشورهاي
زبان دانستن اعراب، از برخی کویتی اصالت فامیلی، وابستگی آن
اعراب کار که درونی حفظ سلسله مراتب خانواده و به پایبندي عربی،

میکند . تسهیل را یکدیگر با
به زنان ورود و زندگی شدن مصرفی اقتصادي: تغییرات پ)

تغییرات است. این مشاغل مهمترین

نتیجهگیري:
باید جنگ و نفت به توجه را خوزستان اخیر د هههاي مسائل .1

کرد. تحلیل
و گورهها  به  پیوستن  وامکان شغلی تحرك دلیل به  شهر  در  .٢

رنگ میبازند. قومی نوین تفاوتهاي فضاهاي
خاص زندگی سبک از لزوم پیروي د لیل شهري به جامعه د ر افراد .3
یکد یگر با ارتباط د ر رفتاري زمینه د ر مشترکی قواعد از باید شهري

کنند. پیروي
به که زندگی سبک مورد در مشابه برنامهریزيهاي و تبلیغات .4
اقلیتی را گروه هاي می شود مطرح گروهی رسانههاي از طور گسترده

و مشترك می کند. به رفتار مشخص وادار
همراه مادي نمودهاي پذیرش در ابتدا  شهر با گروهها انطباق .5

است.
اعراب سوي از زندگی شهري شرایط نمودهاي پذیرش مهمتري .6
تحصیالت، سطح رفتن باال قومی، برون ازدواجهاي در میتوان را
مسائل این خود کرد که رسمی مشاهده قوانین برابر در شدن مطیع

داشتهاست. دنبال به را د یگري حوزههاي در تغییرات
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 یک تابلو
 د ختران عرب

گل خند ه هاي چهره خسته زمین 
بربال زخمی عشق 

کرانه هاي حریر را می نورد ند
سبزه اختران کهکشان سموم 
باافول خیمه هاي خونی شب
همراه با نواي روشن شبگیر

چوپرد ه اي از ترانه هاي کار وآب و آفتاب
بر زمینه هاي جنگ ورنگ

درچشم و گوش خاك 
             گسترد ه می شوند

 
ي.ع. بنی طرف 7 / 6 / 1361 اهواز- روستاي عنافجه

 

اشاره*
مرد م عرب خوزستان د ر سال هاي اخیر هر از چند ي د ر معرض توجه رسانه ها و نهاد هاي مطبوعاتی د اخلی و خارجی 
و سازمان هاي حقوق بشر قرار می گیرند . و هر طرف وهر کس و ناکسی هم از ظن خود  یارشان می شود . سخنان خانم 

میربک مشاور امور زنان استاند ار خوزستان د رباره زنان عرب خوزستان نیز از این مقوله خارج نیست. 
من پیش از پرد اختن به این سخنان الزم می د انم، بعد هاي مختلف قضیه را بشکافم. هم چنین باید  بگویم زنان عرب 
الیه اي گسترد ه از جامعه ي عرب خوزستان و این نیز بخشی ازجامعه ي بزرگ ایران است واین مجموعه هاي انسانی 

تاثیري جد لی بر یکد یگر د ارند . 
 اصوال وضع و سرنوشت زن عرب را نمی توان جد اي از سرنوشت مرد م عرب خوزستان بررسی کرد . یعنی هرگونه 
د اوري د ر باره زنان عرب وشرایط زند گی شان بد ون بررسی شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خلق شان ما را به 
نتایجی اشتباه می کشاند . ضمنا د ر بررسی وضع آنان باید  شرایط عینی و ذهنی زند گی آنان وارتباطشان با قومیت مسلط 

را د ر نظر د اشته باشیم.
 یوسف عزیزي بنی طرف

زن عرب خوزستـانی
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  قهرمان 
و 

قربانی
 وضع اجتماعی

 زن عرب خوزستانی د ر سرزمینی می زید  که خورشید ش، خاك را 
می سوزاند  و گل و گیاه و سبزه تا سیزد ه فرورد ین بیشتر د وام ند ارد . 
زن د ر این فضا زود  می پژمرد  و بر بسیط طبیعتی که بخشند ه است 
گرفتار سرنوشت بغرنجی می شود  که خواست او نیست. تاري تنید ه 

از پیشد اوري ها و سنت هاي نابه هنجار.
 زنان عرب خوزستانی یکی از سخت کوش ترین زنان میهنمان 
به شمار می روند . آنان د ر روستاها و حاشیه شهرها، د ر سنین پایین 
بچه د اري،  وپز،  پخت  شیرد وشی،  می شوند .  شوهر  خانه ي  روانه 
آب  حمل  وچرد اق،  مزرعه  و  باغ  کارشاق  رختشویی،  شوهر د اري، 
ازچاه یا نهر یا رود خانه و مشارکت د ر بناي خانه هاي مسکونی ِگلی 
یا بلوکی، از جمله کارهایی است که از بام تا شام، روز زن روستایی 
اضافه  نیز  را  وبیماران  بزرگساالن  تیمار  باید   اینها  به  می آکند .  را 

کنیم و البته بچه د اري به معناي نگهد اري میانگین 7- 8 بچه د ر 
هر خانه است.

سنت هاي  و  طاقت فرسا  طبیعت  د ر  عرب  روستایی  زن 
طاقت فرساتر زند گی نمی کند ؛ بلکه فقط زند ه است، زجر می کشد  و 
تنها امید ش فرزند انش هستند  که د ر سالخورد گی - اگر به آن سن 

برسد - تکیه گاهش باشند . 
از د ید گاه منطق عشایري که سایه ي شوم خود  را همچنان بر 
تاکنون  جاهلیت  زمان  از  است،  گسترد ه  شهرها  وحاشیه  روستاها 
پیوند  د ختر عرب را با پسر عمویش د رآسمان ها بسته اند  واین د ر 
پسر  یا  عمو  پسر  به  اعطاي حق  یعنی  عشیره اي  سال  کهن  نظام 
مالک  تا  می گیرد -  جاي  مد ار  این  د ر  که  هرکس  یا   - پسرعمو 
اجازه ي  بی  باشد .  د ختر  ازد واج  اجازه  صاحب  د رواقع  یا  رقاب 
ازد واج  با کسی  ند ارد   پد ر، د ختر حق  بستگان  یا  یا پسرعمو  عمو 

زن عرب خوزستـانی
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کیفرش، د عوا و می شود کفر شمرده قبیله قاموس در و این کند
به پسرعمو است کافی است. قتل گاهی و آتشافروزي و جدال و
ولو ورزد، او اصرار و کنند اخطار پسردایی یا حتا غریبه خواستگار
مگر شد .  خواهد پا به خون باشند، موافق هم دختر مادر و پدر 
این د ر عموزادگان نهند. پا پیش سیدان و ریشسفیدان که این
دخترعمویی نمی تواند هیچ آنان بیرضایت و وتو دارند حق عرصه
در میدهد و نشان انعطاف قد ري پسرعمو شده گاهی کند. ازدواج
را خود خواستگار دختر، یا پدر از گزاف- اغلب مبلغی - اخذ برابر
مینماید. توشیح اجازه ازدواج با غیر از خاندان را میکشد و کنار
را دارد دخترعمو باشد حق د اشته هم زن اگر پسرعمو حتا وگرنه
میان در ویژه به  واین باشد  داشته گرو خود در "هوو"  عنوان به
دختر اصوال چون است؛ معمول بسیار موالی و شیوخ خانوادههاي
تحصیالت با دختري بارها آنان نمید هند. موالی و شیوخ از غیر به
تحصیالت با یا بیسواد پسرعمویی با تا کرد هاند مجبور را دانشگاهی
کند. ازدواج دختر شغل  از پایینتر بسیار شغلی  داراي یا پایین
راه به خود دغد غهاي بابت این از  انسانی غیر آیین این پاسد اران 
سخت جان رسم این تداوم و اجرا بر تاکیدشان چون نمیدهند
سنت این شیخ زادگان از برخی که است البته دیري است. جاهلی
میگیرند زن شیوخ و غیر غریبه اند واز پا نهاده زیر را جویانه برتري
اطالق مندرس سنت این به که واژهاي است "نهوه" میدهند. زن و
این عمل دایره  میآید. "نهی" از واژه این که پیداست میشود. 
روستاها د ر است که کسانی مختص گفتم- گونه که همان - سنت
به میبرند و سر به شهرها در روستایی ذهنیت با میکنند یا زند گی
سال سابقهي شصت از بیش که میبینیم محلههایی در آن را ندرت

باشند. داشته شهرنشینی
بزرگ  یا یا موال شیخ بازماندگان به "هدیه" به عنوان زن اعطاي
دیگر عشیره از فرد ي با به ازدواج عشیره یک از زن اجبار یا عشیره
نامید ه "فصلیه"  که - عشیره آن مقتول عشایري دیه عنوان  به
ندرت به اضمحاللاند و د رحال که است سنتهایی میشود- جزو

میشوند.  خوزستان دیده عرب د ر جامعه
کارگري کسوت در را عرب زنان ما روستاها، بر افزون
اهواز همچون بزرگ شهرهاي خدماتی موسسات و درکارخانهها
بیمارستانها در آنان حضور البته میبینیم. خرمشهر و آبادان و
در اما دارند. تخصص به  نیاز اساسا که  کارخانههاست از بیش
پیادهروها دستفروشان اغلب خوزستان بزرگ و کوچک شهرهاي
فروشان- از زنان وخردهریز فروشان سبزي فروشان، اعم از ماهی -
را آن میتوان تعلق دارند که الیهاي به واژبخت این زنان عرباند.
بیست وچهار و عامري و ناد ري بازار که آنان نامید. مادون پرولتاریا
وخرمشهر آبادان و آزاد گان و د شت شادگان بازارهاي یا اهواز متري
به این مساله دیده اند را استان شهرهاي دیگر و و خلف آباد وشوش
سخت کارهاي فارغ میشوند، بیرون کارهاي وقتی از اینان واقف اند.
این جا در بچهداري و البته را میکشد. انتظارشان وبی مزد خانه،
عرب زن است. خانه در هر بچه هشت هفت تا میانگین معناي به
اغلب چون روشنی ندارد؛ سرنوشت نیز هنگام پیري در خوزستانی
شهرهاي در ویژه به – سالمند ي  در و نیستند  بیمه عرب زنان
شهرهاي د ر این قضیه رومیشوند. روبه مشکالت فراوانی - با بزرگ
به چشم کمتر  است قوي تر وخانوادگی عاطفی روابط کوچک که 

میآید.

مشخص میشود خانه از بیرون در عرب زنان بررسی اشتغال از
البته و دارند گستردهاي اجتماعی و اقتصادي نقش آنان که
فاقد یا تخصص کم به کارهاي اغلب- اجبارا - عرب مرد ان همچون
طبقات پایین ترین د ر اجتماعی هرم نظر واز دارند اشتغال تخصص
خوزستان استان شغلی جامعه  اجتماعی و اقتصادي  الیههاي و
حمید یه باغهاي گونه که در همان البته زن عرب میگیرند. جاي
نفت و شرکت شعیبیه عنافجه و و رامهرمز وکشتزارهاي شوش و
دولتی د وایر و د انشگاهها و بیمارستانها و مطبوعات در است فعال
و دبیر و مهندس و است پزشک میکند. کار مرد ان دوشاد وش نیز
نسبت قوم، این این جمعیت به نسبت ولی مغازهدار. و حتا هنرمند
و اقتصادي و  سیاسی قدرتمند اقلیت درواقع است. پایین  بسیار
بزرگ خوزستان، بیشتر مشاغل غیرعرب شهرهاي عمدتا مهاجر و
تا گرفته کارمند ي صنعتی و کارگري زنان- از به مربوط تخصصی

دارند. عهده به را باالتر- مشاغل
نشان خودرا کریه چهره قومی(ملی) آشکارا ستم نیز جا این در

میدهد.
آنان  بر  تبعیضی که و زنان که وضع  د اشت توجه باید   ضمنا 
می گردد؛ اعمال نیز خوزستانی عرب زن می رود بر ایران درجامعه
قوانین و ایران  و حقوقی قضایی نظام تابع  نخواهی خواهی  چون

است. آن به مربوط
جامعهشناسان زبان  از را اجتماعی" "فروپاشی جمله  بارها ما
وضع در را آن داللت که شنیدهایم کشورمان وسیاستمداران 
تا - و مطبوعات میکنند. جستجو قومیتها و زنان کنونی جوانان،
خود کشی از میزان باالي بارها صحبت روز گذشته - چند همین
اخیرا نیز کرد هاند. گلستان و وکرمانشاه ایالم استانهاي در زنان
دختران اجباري ازد واجهاي و فشارها از بهزیستی سازمان معاون
بد ان این گردید . د رج مطبوعات در که کرد صحبت کردستان در
که هستند رو روبه خاصی مشکالت با کشورما زنان که  معناست
و کردستان نشین یعنی قومیت استانهاي مشکالت در این البته
زنجان نشین) و (ترکمن گلستان ، لرنشین) (کرد و ایالم و کرمانشاه

دارد. بیشتري شدت نشین) (عرب خوزستان نشین) و (ترك
سیاهی  بختک عراق و ایران  جنگ نکنیم که فراموش  ضمنا
چنگال در را خوزستانی عرب زن زندگی تمام سال هشت که بود
تا بستان روستاي سعیدیه از فرزندان و پد ر خود فشرد. زن، خونین
شهرها دیگر وآواره کردند ویران را ترك خانههاي آباد ان، چویبده

شدند.
بنه  و بار مختصر بمباران دشمن، با هر مدت این در عرب  زن
مسوولیتی با البته و - خانواده اعضاي سایر همراه و می بست خودرا
تا میکرد خد ا رها امان به را کشتزار و کاشانه خانه و دوچندان-
دو و یک روز نه کار این د هد. و را نجات جگرگوشگانش شاید خود و
و زنان چه بسیار شد. بلکه هشت سال تکرار دوسال سال و یک یا روز
داغی کشته شدند و بارانها گلوله و بمبارانها در این کودکانی که
واقع در خورشید. تازیانه از داغتر د اغی گذاشتند؛ مادرانشان دل بر
کردند. تحمل عربها – – وبه ویژه را خوزستانی ها جنگ اصلی بار
رنج جنگ این ویرانگر آثار  از همچنان  خوزستان مردم
جزو و نیافته را  خود پیشین جایگاه هنوز استان واین  میبرند
هشت جنگ ویرانیهاي کشوراست. استانهاي عقبماند هترین
و کارخانه خانه و ساختمان به محد ود  و نیست فقط مادي ساله
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روحی آسیبهاي شامل بلکه نمیشود آنها نظایر و پل و رود خانه و
اعتیاد  و جنایت باالي جرم و میزان در را خود که روانی است و
و از بیماريهاي شیمیایی ناشی میر مرگ و و طالق و و بیکاري
از یکی اظهارات به بنا میدهد. نشان سقط جنین و سرطان و سکته
غیر شکل به جنگ در دوره زایمانها بسیاري از اهوازي، پزشکان
تولد نوزادان و گسترد ه جنینهاي سقط که گرفته صورت طبیعی
پایان پس از سال ها امر تا بود و این پیامد آن وغیر طبیعی ناقص
از ناشی  و جسمی روانی عوارض بیگمان  یافت. ادامه  نیز جنگ 
داد. خواهد  رنج را مردم نسلها وسالها،  تا ویرانساز جنگ  این
را بی گناهان جان همچنان خوزستان د ر مین مید انهاي گسترده

نیست. مرد و زن میان فرقی عرصه این د ر میکند و درو
گفتهام و کردهام اشاره موضوع این به بارها نوشتههایم در من
زندانیان و خالفکاران  شمار و اعتیاد  و قتل و سرقت نسبت که
در آن مشابه برابر چندین حالت خوشبینانهترین د ر خوزستان در
مراتب به جمعیتی  آنها از برخی که است فارسنشین استانهاي 

درواقع ریشه خوزستان دارند. استان بیشتر از
ریشه هاي و قومی ستم د ر این مشکالت اصلی

فرعیاش در پیامدهاي جنگ دارد.
استان سیاسی  و  قضایی  مسوالن 
ناامنی باالي  نسبت درباره بارها خوزستان
اجتماعی آسیبهاي و ناهنجاريها  دیگر و
ذکر که کردهاند صحبت خوزستان استان در
به آنان اما میشود . مثنوي من هفتاد آنها
موضوع این وریشههاي علل دربارهي ندرت
عربهاي سهم متاسفانه راند هاند. سخن
این آمارها باالست. در نگه داشته شده عقب
روزنامه د ر خبر یک به فقط جا این در من
اشاره  82-7-13 مورخ  اسالمی  جمهوري
"دو میگوید: خبر میگذرم. و میکنم
وامت شهد ا امضاي خانواده معظم با اعالمیه
مردم خوزستان نگرانی خصوص حزباهللا در
بخصوص مسلحانه وسرقت امنی نا وضعیت از
اهواز قبل هفته جمعه نماز د ر اهواز شهر در
اعالمیهها خطاب این از یکی در شد. توزیع

غارت و هرج ومرج گفته شده است: متاسفانه استاندار خوزستان به
می خورد چشم به نقطه دیگر هر از خوزستان بیشتر در در وچپاول
محترم استاندار بر حقا را میسوزاند و دل جان آن سوزندگی که
نابسامانی پایان این به استان مسئول فرد اولین عنوان که به است
چگونه آقاي استاندار آورد . به صدا در استان د ر امنیت را وزنگ دهد
وجود داشته باشد جامعه در ناامنی و وغارت قتل همه که این است
و راه است هنوز نتوانسته استانداري و امنیتی سیاسی دستگاه ولی

بیاند یشد؟" معضل این براي چاره اي
شوراي مجلس در اهواز نمایندگان از یکی که آماري طبق
2700زندانی کل میدهد از نشان است گذاشته اختیارم در اسالمی
خانواده حدود 24000 عرب هستند که آنان نفر ۵۶٠٠ خوزستان
نود از بیش که نشان میدهد این زندانیان هستند. این به وابسته
که هستند عرب خوزستان استان زندانهاي زندانیان از درصد

می دهند. تشکیل زنان را آنان از شماري

بخشی  که د ارد وجود دستفروش 22000 حدود اهواز  درشهر
تشکیل عرب زنان  گفتم- پیشتر  که طور  همان - را  آنان از

میدهند.
این درصد هشت  و نود که گفت میتوان قاطع  ضرس به
روستایی عرب نفر 80000 رقم به اگر هستند. عرب دستفروشان،
آباء زمین  از نیشکر  کشت توسعهي براند از عرب طرح  اثر بر  که
مثل حاشیهنشین کالنشهري آواره و شدند و واجداديشان کنده
معتاد و د ستفروش همه این چرا که یافت خواهیم در گشتند، اهواز

سر میبرند.  به کالنشهر این د ر عرب و بیکار
وجود  خوزستان استان د ر معتاد 35000 آمارها همین  طبق
که به معناي آن است هستند واین عرب آنان دارند که 27000 نفر
تشکیل را معتادان د رصد از 77 از بیش استان بومیاین عربهاي

میدهند.

قهرمان که خوزستانی عرب زن
و خانه در کار مختلف عرصههاي
کارخانه کشتزار و و باغ خانه و بیرون
تعصبهایی قربانی گاهی است،
ماند گیهاي عقب از ناشی که میشود
ندارم شکی من هیچ و است تحمیلی
جنایتهاي و - تعصبها  این که
عقب میزان  با آن- از ناشی 

دارد. مستقیم نسبت ماندهگیها



50

64
-6

ه5
مار

،ش
زن

اي
آو

51

64
-6

ه5
مار

،ش
زن

اي
آو

فرهنگی  وضع
تحصیل  ترك نسبت از در ایران" و توسعه "قومیتها مقاله در  من
پنجاه در ابتدایی، 33 درصد به میزان عرب خوزستان دانشآموزان
دبیرستان مرحله  در  د رصد هفتاد  و  راهنمایی مرحله  در  درصد
را آمارها  این از باالیی نسبت دختران  بیگمان گفتهام. سخن

میدهند. تشکیل
بزرگترین  که  - وفا نظام  دبیرستان در شمسی  چهل دهه  در  
2 000 از  - میرفت شمار  به اهواز  زمان  آن د خترانه  دبیرستان 
یعنی بود ند؛ عرب بومی آنان نفر بیست فقط حدود دختر دانش آموز
در اهواز غبر عرب شمار مهاجران آن هنگام در یک درصد. تازه فقط
گسترش 57 و از انقالب بهمن امروز بود. پس از کمتر مراتب به
افزوده اهواز عرب در دختر آموزان شمار دانش بر متوسط طبقه
کل دانش درصد 30-40 حد در چیزي اکنون میزنم که حد س شد
سی که طی است خود نتیجه تحولی باشد. البته این آموزان دختر
(میزان هفتاد درصد نسبت تا هنوز اما اخیر پدید آمد ه سال چهل –

است. پیش در طوالنی راه اهواز) شهر عربهاي جمعیت
کنیم:  توجه آمارها این  به

دانشگاه یعنی خوزستان دانشگاه بزرگترین ظرفیت درصد 6،6 *
بومی(عرب) از جمعیت  درصد 66 اختیار در اهواز  چمران  شهید

است. خوزستان
عربهاي یعنی سهم کشور- کل جمعیت از 5د رصد  سهم *
د انشگاهی تحصیالت ظرفیت از درصد صد م پانزده فقط خوزستان-
نفر  15 فقط ایرانی دانشجوي هزار هرده از یعنی است. کشور 
10000 هر دربرابر که کنیم (توجه هستند خوزستانی عرب آنان

داریم). فارس زبان د انشجوي نفر 2300 از نفرایرانی بیش
۴,٧ - عرب ها – یعنی جمعیت بومیخوزستان از 66درصد *
(یک میکنند  منتشر خود زبان به را استان مطبوعات از درصد
فارسی نشریه ٢١ برابر د ر الشعب صوت فارسی عربی- ماهنامه
تعطیل د ولت، حمایت مالی علت عدم به 8 ماه مدت به اخیرا که
نسبت این بگیریم، نظر را در سراسري فارسی مطبوعات اگر بود).
غیر عرب استان جمعیت درمقابل ٣۴درصد زیر صفر میرسد. به
می کنند. منتشر فارسی زبان به را خوزستان مطبوعات ٩۵درصد
حق بر که داریم را اساسی قانون   ١۵ اصل جا این د ر ما تازه
روزگار در و دارد به زبانهایشان تاکید مطبوعات نشر در قومیتها

میبریم. سر خاتمی به آقاي مطبوعات شکوفایی
- یک ناشر عرب درصد جمعیت هفتاد - با اهواز در کل شهر *
کار مجوزاین آنان به دیگر عبارت به ندارد یا وجود عربی کتاب هاي

نمیدهند . را
چه و بزرگ شهرهاي در چه خوزستان عرب زنان از بسیاري
امکان چون بیسوادند  درواقع یا نمیدانند  فارسی کوچک،
نداشتهاند. را فارسی- زبان به نه مادري زبان به نه - تحصیل
میکند بید اد زنان بیسوادي  نسبت عرب نشین  روستاهاي در
بیش خوزستانی عرب  زنان از درصد نود حدود گفت  می توان و
95 به اهواز شهر در میانگین نسبت این بی سوادند . سال 35 از
نسبت میانگین اما میرسد . درصد صد حدود به شادگان درصد ودر
65 به سال از 35 کمتر خوزستانی عرب زنان در میان بیسوادي
عرب زنان درصد فقط 35 که معناست این بدان می رسد. درصد

مید انند. فارسی خوزستان

یا صنفی سازمان یا نهاد هیچگونه خوزستان در عرب زنان *
شبه و دولتی عمد تا که موجود نهادهاي ندارند. خود را خاص مدنی
هم خوب هرچند  – میشوند اداره فارس زنان توسط و دولتی
کنند. برقرار عرب زنان با ارتباطی گونه هیچ نمیتوانند – باشند
دیگر سوي  از دارد.  تفاوت باهم فرهنگشان و هم زبان هم  چون
اجازه عرب زن هیچ به زمینه این نیستند در حاضر مسوول نهادهاي
شخصی تجربه یک به نیست بد این جا در بدهند. مدنی فعالیت
لیسانس فوق کنونی دانشجوي – عذاري فریبا خانم کنم. اشاره
یک مجوز اخذ پی در که است  سال  هفت  اهوازي- عرب ودبیر
است. العربیات"  النساء "مجمع نام  به  عرب زنان براي نهاد مدنی
بار یک وحتا است کوبید ه را درها همه تقریبا سال هفت این د ر او
درخواست وي همچنان اما گذاشته خاتمید رمیان را با آقاي قضیه
کشور ووزارت خوزستان استانداري کشوهاي و میزها توي درهزار
بردارد را از انجمنش عرب واژه که به او می گویند میخورد. خاك
موسسان به را این نکند. عرب  زنان به محدود  خود را فعالیت و
ادبی یا انحمنهاي تشکیل خواهان که افرادي دیگر و حزب الوفاق
گفته مسووالن این به عذاري خانم هستند نیزمی گویند . فرهنگی
خاص نهاد و انجمن و سازمان ماشاءاهللا الی عرب غیر زنان که است
که است عرب زنان نهاد مدنی ویژه چه وجود ندارد آن دارند، خود را
با بتواند تا نماید تعامل خودشان با آنان فرهنگ و اد بیات و بازبان
درخواستهاي احتماال رفتارآنان تاثیر بگذارد. بر مدنی و جمعی کار
ترتیب گونه هیچ که د ارند وجود زمینه این د ر نیز دیگري مشابه

است. نشده د اده آنها به اثري
وزنان مردان مشارکت فعال تر شاهد درسالهاي اخیر ما البته
هستیم. و اجتماعی در عرصههاي فرهنگی به ویژه خوزستانی عرب
عربی 9 لیست در صد ر عرب خوزستانی  زن  سه ١٣٨١ درسال
همین د ر شدند. انتخاب اهواز شهر شوراي عضویت به که بودند
استان دانشگاه هاي از عرب دانشآموخته 1400 حد ود سال
نسبت این بود ند. دختر آنان درصد  پنجاه از بیش که داشتیم
اما است بسیار پایین خوزستان عربهاي جمعیت قیاس با در البته
عقب جبران براي این قوم مرد ان و که زنان است کوششی نشانگر

میدهند. انجام تحمیلی ماندگیهاي
صحبت  خوزستان  عرب قومیمردم ویژگی هاي از ما وقتی   
قید که داریم نظر نیز مندرس رسوم و آداب از پاره اي به میکنیم
این مهمترین از میکند. تحمیل عرب زن بر را سنگینی بندهاي و

است. "نهوه" سنتها
میربک  پري  خانم  با البته  من میربک: خانم  با نیز  وسخنی   
خوزستان عرب وبلکه کل مردم – عرب موافقم که زن نکته دراین
آیا اما هستند، اجتماعی و  فرهنگی عقب ماندگی  نوعی دچار –
یا مصاحبهاي فیلمییا  در  گاهی از هر که  ایشان امثال  و ایشان
مسوول که اند پرسیده خود از میکنند مطرح را مساله این مقالهاي

کیست؟ ماندگی عقب این
نیستم موافق قتل هاي ناموسی زمینه ایشان در آمارهاي با من
را کامال تکذیب محارم و تجاوز با همراه است نوعی اغراق با چون
ایشان صحبتهاي نوعی تناقضگویی در ما شاهد واقع در میکنم.
و زن 45 طی دوماه طایفه یک سو می گویند د ر یک از هستیم:
محارم به که اظهار میدارد دیگر سوي و از شدهاند کشته دختر
ناموسی تعصب حد این تا  مردمان این اگر میکنند.  تجاوز خود
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چگونه می کشند، را زنان بهانه اي کوچکترین خاطر به که دارند 
میان د ر گاه هیچ رسمیکه می کنند. تجاوز محارمشان به خود
اسالم صدر  د ر که بودند  همینها  نیاکان  و است نبود ه اعراب 
برداشتند بود، رایج ساسانی  عصر ایران در  که را زشت آیین این
زن 45 قتل اگر میانگین تحریم کردند. ضمنا محارم را با ازدواج و
را درست بزرگترند- که قبیله و عشیره حتا ونه – یک طایفه در
شاهد طایفه، 300 از بیش وجود با و د وماه عرض باید در بدانیم،
عرب زن 75000 سال طی یک و دختر عرب و زن 12500 قتل
باید به باشد صحت داشته چیزي اگر چنین باشیم. در خوزستان
به و  استانمان فقیرترین) (و ثروتمندترین و کشورمان وروز حال 
البته آمارها کنیم. این قضاییه زارزار گریه و قوه دولت روز و حال
حقیقت در کشف دیگري جز پارامترهاي و  است صحت از عاري 
شخصیت کالبدشکافی قصد جا این د ر من دارند. دخالت آنها ارایهي
فقط است. طوالنی بحثی ندارم که ایشان را سیاسی گرایشهاي و
هراز که دیگر کسانی مشترکی میبینم میان این خانم و نقطه من
تاریخی، میکوشند عقدههاي پدیدهها بزرگنمایی برخی با گاهی
البته کنند. خالی ستمدیده قوم این برسر را قومیخود و جغرافیایی
زنان میان د ر آیا که هست هم خوزستان استاندار از گالیه این
صالحیت که ندارد وجود کس هیچ خوزستانی عرب تحصیلکردهي
باشد د اشته را عرب زنان مسایل زمینهي در ایشان بودن مشاور
و زیر با نابومی ونآشنا که کند تعیین کار این را براي خانمی و باشد
استانداران عادت همه این البته است. عرب هاي خوزستان مسایل بم
استاندار به اختصاص و دهههاي گذشته بوده در کشوري مسووالن و
یا بدگمانی اعتماد عدم نوعی نشانگر این آیا ندارد. این استان کنونی

نیست؟ خوزستان در عربمان هموطنان به نسبت مسووالن
مدیر بیگ سهراب آقاي 82/8/17 از سوي د رتاریخ که آماري
نشانگر شده اعالم اهواز تقواي مسجد د ر خوزستان دادگستري کل
15 سال طی خوزستان ناموسی در استان قتلهاي کاهش نسبت

اخیر است.
ایشان مربوط  توسط شده آمارهاي رسمیاعالم که است گفتنی

است. خوزستان ساکن قومیت هاي همه به
سال             فقره قتل ناموسی

 56                       ١٣۶٨ 
 ٢٨                       ١٣٨١ 
١٣                     ١٣٨٢ 

است  د وشیزگانی به متعلق قتلها 85درصد گفتند ایشان  
قربانی یا رسیده قتل به  شبهه و  شک یا تهمت برحسب که

بودهاند. عشیرهاي و طایفهاي کشمکشهاي
روشنفکران و الوفاق حزب سیاسی نظیر و مدنی نهاد هاي البته
اخیر سالهاي طی خوزستان، غیرعرب و عرب آگاه روحانیان و
انجام سنتها  گونه این علیه  را  بخشی  آگاهی  و گسترده مبارزه 
نیاز آنها اساسی ریشهکنی اما براي نبوده است. بیتاثیر اند که داده
طور به سرراه مردم عرب از موانع برد اشتن اساسی و اقدامات  به
باید و میتوان من گمان به است. خاص طور به عرب زنان و عام
عربهاي ذاتی رفتارها این زیرا گیرد.  انجام اساسی اقدامات این
در خاصی وسیاسی تاریخی شرایط براثر اینان نیست. خوزستان
این افتادهاند.  اجتماعی و  فرهنگی اقتصادي،  عقبماندگی چاله 

تغییر شرایط این واگر است شده  تحمیل  آنان به عقبماندگی
کاسته آن شدت از یا میشود رفع نیز ماند گی ها عقب این کند

میشود.
گذشته،  سال 80 آمیز تبعیض سیاستهاي  براثر متاسفانه  
و دارند - جمعیت نفر 3 میلیون از بیش که خوزستان عرب مردم
هم و از هموطنان فارس زنان تشکیل میدهند- هم آن را نیمیاز
ماندند . عقب عراق قطر و و امارات و خود درکویت عرب همزبانان از
برخوردار عشایري  بافتی از  وقطر وامارات  کویت پیش  سال 80
قتلهاي و جنایت و جرم نسبت اما هستند. هم هنوز و بودند
است. کمتر بسیار  خوزستان با درقیاس کشورها این در  ناموسی
و می یابند در را این پسرفت اسباب پیشرفت و آن دلیل فرزانگان،

نمیبینم. قضیه کرد ن باز به نیازي
عرب (و مردان) زنان میان د ر بی سواد ي براي کاهش بیگمان
زبان تدریس یعنی است.  اساسی قانون 15 اصل  اجراي به نیاز

ابتدایی. در دورهي قومی شان و ماد ري
عرب مرد کرد ار و رفتار  و  ذهنیت  تغییر  براي چنین هم
فرهنگی به کار نیاز شهرها وحاشیه روستاها در به ویژه خوزستانی

هست.
زن اعم از – عرب روشنفکران به باید میکنم تکرار باز هم من
کار این و باشند د اشته تماس مردم تودههاي با دهیم اجازه مرد- و
خاص نهادهاي و اجتماعی و فرهنگی سیاسی، نهاد هاي طریق از جز
و محلهها عربی در فرهنگی نهادهاي نقش انجام نمیشود. عرب زنان
عربی به زبان بیشتري مطبوعات باید کرد . فراموش را نباید روستاها
منتشر مندرس سنت هاي و خرافات با مبارزه و فرهنگ ارتقاي براي
حمایت دولت از فارسی مطبوعات همچون باید مطبوعات شوند. این

برخوردار باشند . وزارت ارشاد و
آنها– نظائر  و تآتر و موسیقی – عربی هنري گروههاي ایجاد 
و مردم ایجاد تلطیف احساسات و فرهنگ سازي جهت می تواند در
استان ارشاد کل اد اره در اکنون متاسفانه که چیزي شوند. حمایت
خوزستان عرب خود روشنفکران نقد به البته این نمیگیرد. انجام
بیش از بیش  خودرا همسران و خواهران  دختران، که هست  نیز
با آنان معاشرت مانع و کنند فرهنگی و اجتماعی فعالیتهاي وارد
زندگی در حتی باید را این نشوند. ما روشنفکرشان عرب برادران

کنیم. رعایت نیز خانوادگی میهمانیهاي و اجتماعی
حزب  اخیر کنگره در عرب زنان مشارکت در الوفاق حزب  ابتکار
کل از نفر دو جاي به من نظر به اما بگیریم نیک فال به باید را
عرب زن – چهل سی حداقل یا باید نصف شرکت کنند ه 120نفر

میکردند. شرکت کنگره این در
عرصه هاي  که قهرمان خوزستانی عرب زن باید گفت نهایت  در
و کارخانه است، کشتزار و باغ و خانه بیرون و در خانه مختلف کار
ماندگی هاي عقب از ناشی که می شود تعصب هایی قربانی گاهی
و - تعصبها این  که ند ارم  شکی هیچ  من و  است تحمیلی
مستقیم نسبت ماندگیها عقب میزان با آن- از ناشی جنایتهاي

دارد.

لحاظ تحلیل قابل اما به است شد ه نگاشته سال 82 این مقاله در *
میدهد به ارائه عرب در مورد زنان که جامعی اطالعات و توجه

میپردازیم. زن آواي در آن مجدد انتشار
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مناطق مهمترین از که ایران جنوب ساکن اقوام از ایران عربهاي
مردم هم زیستی  هستند. میرود، شمار به ایران تجاري و  نفتی
از پیش به که دارد ساله تاریخی چند هزار سابقهي عربها با ایران
بنیتمیم قبیله جمله از اعراب ، از برخی میگردد. باز اسالم ظهور
گرویدند زرتشت به د ین ایران، د ربار با و آمد رفت و دوستی اثر بر
حبشه، با جنگ در عرب ها به دادن یاري براي ایرانیان از بسیاري و

کردند. مهاجرت یمن به
قبایل از اعراب، بسیاري دوران حکومت در اسالم و از ظهور پس
ري، مانند ایران مختلف و در مناطق کرد ند مهاجرت ایران به عرب
شیراز و کاشان قم، کرمان، اصفهان، سیستان، همدان، خراسان،
کرد ند را فراموش خود زبان مردم، این زمان با گذشت شدند. ساکن
و جنوبی مناطق عرب هاي خود گرفتند. اما به ایرانی روي و رنگ و

خود عربی همچنان هویت زمان گذشت ایران علیرغم غربی جنوب
به میتوان کلی به طور ایران را کرد هاند. جمعیت عربتبار حفظ را

کرد: تقسیم بزرگ گروه سه
بیشترین و هستند  مذهب شیعه  که  خوزستان عربهاي .1 
و عراق به لهجه نظر از و  شامل میشوند را ایران عرب جمعیت

نزدیکند. کویت
کشور، گوناگون شهرهاي و استانها  د ر  پراکنده عرب هاي .2
و و فارس  استان در خمسه عرب هاي بیرجند، عربهاي مانند 
بیشتر و مذهباند شاهرود که شیعه عربخانه در منطقهي عربهاي
استان در  عمدتن خمسه عربهاي مشهورند. خمسه عرب  به
عشایر بزرگترین از قشقایی، ایل از  بعد  و میکنند زندگی فارس
داراب، جهرم، فسا، شهرهاي در میروند. آنها شمار به استان این

عرب ایران زنان زندگی نگاهی به

قومی تبعیض متـن در
مهدي عقیلی



52

64
-6

ه5
مار

،ش
زن

اي
آو

53

64
-6

ه5
مار

،ش
زن

اي
آو

عرب ایران زنان زندگی نگاهی به

قومی تبعیض متـن در

عشیره، این مشهور طایفههاي ساکنند. از مرودشت و خرامه شیراز،
به دلیل این اعراب نامبرد. میتوان را جابري شیبانی آل سعدي و
زبان رفتناند. بین حال از د ر قومی و تبعیض دولتمردان بیتوجهی

شدهاند. یکجانشین آنها طوایف و شده فراموش آنها
د ر ایران، جنوبی سواحل  و جزایر در برفارس  عربهاي .3
به و میبرند سر به فارس جنوب و بوشهر هرمزگان، استان هاي
و مذهباند  سنی بیشتر مشهورند. برفارس عرب یا و هوله عرب
خلیج، رابطه عربی کشورهاي با جغرافیایی نزدیکی دلیل عمدتن به

دارند. ناگسستنی
د یار خود از مهاجرت به تاریخی برههي دو طی منطقه مردم این
حکومت اوائل در زمان یکی پرداختهاند. جنوبی خلیج قسمتهاي به
پهلوي د وره در که برخی مسایلی حجاب و کشف د نبال به و پهلوي
این اسالمیایران. انقالب اوایل در دیگر برههي و گرفت صورت اول
کاهش به رو مناطق این عربی جمعیت که شد ه باعث مهاجرتها

تغییر شود. دستخوش شدت به جمعیتی آنها ترکیب و رود
افراد به وابسته شدت به مناطق این عربهاي بازماندگان
هستند. کرد هاند،  مهاجرت عربی  کشورهاي  به که خود خانواده 
یعنی آب، سوي آن از نیز آنها  درآمد بیشتر  معموال که آنجا تا
بیشتر این مردم آنجا که از میشود. عربی منطقه، تامین کشورهاي
شرعی امور روبرویند، د ر تبعیض با خود کشور و در مذهباند سنی

آباند. سوي آن تابع نیز
حمل خلیج و عربی کشورهاي به سفر طریق از آنها بسیاري از
امرار هستند،  معروف لنج به که خود کوچک کشتیهاي با کاال
ماهیگیري به کوچک قایق هاي با هم برخی میکنند.  معاش
جزیرههاي و مختلف مناطق در مردم این پراکندهگی میپردازند.
عربهاي این یکپارچگی و اتحاد براي مانعی همواره هم، دور از

زندگیشان بود ه است. شرایط بهبود در نتیجه منطقه و

اهواز عربتباران
در ایراناند، عربتبار  جمعیت  بزرگترین  که  اهواز عربهاي
از هم اهواز عرب هاي ساکناند. ایران نفتی منطقهي مهمترین
سکونت در لحاظ هم از و آد اب و تمرکز، فرهنگ لحاظ جمعیت،
است گاز و نفت داراي هم اهواز توجهند. قابل نفتی، مهم مناطق
با منطقه این کشاورزي. مجاورت  پهناور مستعد دشت هاي  هم و
نقاط مهمترین از  یکی به آنرا تجارياش،  رونق و  آزاد آبهاي

است. کرده تبدیل خاورمیانه
هستند. و شیخنشین قبیلهاي نظام تابع اهواز عمدتن عرب ساکنان

میباشد. شیخ نیز تابع و قبیله قبیله تابع افراد
توسط اول پهلوي دوره د ر الکعبی، خزعل شیخ آنان، بزرگ شیخ
این منطقه رسمن مرد م پس شد. از آن کشته حکومت مرکزي ایران
بیشترین منطقه این مردم گرفتند. قرار مرکزي حکومت سلطه ي تحت
مجبور اکثر مرد م د یدند. به ایران حسین صدام در حمله ي را خسارت
منطقه جمعیتی ترکیب و  شدند خود سرزمین  از مهاجرت به
بهانهي به مرکزي جنگ، دولت پایان شد. بعد از تغییر دستخوش
داد مهاجرت استان این به غیربومی بسیاري را خانوادههاي بازسازي،
و وسیع زمینهاي دولت به اعطاي رشوه با زمینخواران طرفی از و

آورد ند. خود در تملک تحت سادگی را به استان مستعد

کرد. نمایان خود را منفی آثار مدتی از جايگزینی ها پس این
روز به روز تبعیضآمیز  سیاستهاي اثر در اصلی منطقه ساکنان
تحصیل از  جنگ دورهي د ر که بومی  جوانهاي شد ند. فقیرتر 
به غیربومی، جوان هاي دست زیر تا شد ند مجبور بود ند، بازمانده

بپرد ازند. ساده بسیار کارهاي

کودکان بر زنان و آن منفی اثرات و سیاستهاي تبعض آمیز
صنعتی شرکتهاي و نفت صنعت -

شمار  ایران به نفتی منطقهي بزرگترین خوزستان استان آنجا که  از
صنعتی بزرگ پاالیشگاهاي و کارخانهها  ایجاد  به د ولت میرود،
رعایت را بهداشتی و ایمنی مسائل کارخانهها این است. پرداخته
زیستی محیط چرخهي  در اساسی تغییرات باعث و  نمیکنند
آلودگی باعث کارخانه ها شیمیایی ماند ههاي پس شد هاند. منطقه
منطقه هواي و آب حتی و است شده منطقه زیست محیط فاجعهبار

است. یافته اساسی تغییرات
هواي منطقه آلود گی نفت، صنعت رهآوردهاي و از اثرات یکی
زدن آتش و صنعتی  کارخانههاي بیرویهي احداث علت  به است.
مناطق تابستان، فصل د ر نوپدید گردبادهاي بی بهره، نفتی چاههاي
شدید غبار و گرد در را اهواز شهر خصوصن و خوزستان عربنشین
روز چند دولت طی گذشته، تابستان د ر که طوري میبرد. به فرو
و زنان داد  و دستور آموزشی شد مراکز  کردن  تعطیل به مجبور
مسئولیت زنان منطقه، این  در اما  نشوند.  خارج  خانه از کودکان
مسئولیت این خاطر دارند و به عهد ه به بازار را د ر اجناس فروش

بسر ببرند. خانه اوقات خود را خارج از مجبورند بیشتر
میشود. آنها شامل هوا آلودگی از آسیب بیشترین درنتیجه
مرد م زندگی و نمانده امان در آلوده گی از نیز منطقه آشامیدنی آب
وضعیت تخریب میکند. تهد ید را آنها دامهاي حتی و منطقه
منطقه اصلی و بومی ساکنان زندگی بر آن، ضایعات و محیطزیستی
و اقتصادي وضعیت لحاظ است. تازهآمدگان به گذاشته را اصلی تاثیر
طبیعی چشمههاي گواراترین آشامیدنی آب از بهترشان، اجتماعی
منطقه بومی مرد م که حالی در می کنند. استفاد ه کوهستانی مناطق
آشامیدنی آب خرید  به قادر ندارند، مناسبی اقصادي وضع که
زنان دوش آب به تهیهي مسئولیت مناطق این نیستند. در سالم
از میبینند. هم آنها آسیب را در نتیجه بیشترین و است کودکان و
درآمد مردم است منبع که کشاورزي محصوالت دامها و دیگر طرفی

بینند. می جدی صد مات آب کمبود از

همسر دور از زنان زندگی و فقر بیکاري و
شوند.  آواره منطقه ساکنین شد که باعث بی وقفه جنگ سال 8 
افراد بیسواد فزونی تعداد  و ماند ند باز درس خواندن از کودکان
بسیاري کارخانههاي و شرکتها نفت، صنعت جنگ، از پس یافت.
شهرهاي از بسیاري بود ن ساحلی کرد . احداث منطقه در را
اما شد. بیشماري گمركهاي و بناد ر احداث موجب نیز عربنشین
در و مید انست از صالح د ور بومی را استخدام مردم سیاست دولت،
نهاد. آنها افزایش به شدت رو به مناطق در این نتیجه تعداد بیکاران
درآمد با ساده بسیار کارهاي د ر تنها میکنند، پیدا شغلی که نیز
به نمیدهد. را خانواده کفاف مخارج که میشوند استخدام ناکافی
رو مجاور عرب کشورهاي کار به مردم براي از بسیاري علت همین
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از سال تا پنج بین دو سال مسافرت دوره معموال در هر و می آورند
دو یکی- تنها دوره، هر از پس آنها مرخصی میشوند. دور خانواده
ندادن اقامت دست که براي از ماه است. چرا شش اکثر تا حد ماه
دور کار محل کشور از ماه شش از بیش نباید کار اجازهي داشتن و

باشند.
کشورهاي به غیرقانونی صورت به مجبورند نیز د یگر عدهاي
کار به مشغول نیز غیرقانونی صورت به و کنند  مهاجرت مجاور
محل و کشور ما بین ایران غیرقانونی آمد که رفت و از آنجا شوند.
خانواده به بار سال یک چند هر مجبورند این افراد است، دشوار کار
4 ماه از ندارند بیشتر حق مردان اسالم قانون طبق بزنند. خود سر

باشند . دور خود همسر از
فقر و تبعیض نظام اما
عرب زنان  که  شده  باعث 
عمر تمام گاهی ایران
بسر شوهر  از دور را خود 
تنها سال  چند  هر و برند 
به موفق  ماه دو یکی 
همسران کنار در زندگی
حالی در این باشند. خود
قانون طبق زنان  که ست
اجازه بومی  فرهنگ  و
هم را طالق درخواست
مدت طی د ر زنان ندارند .
از همسر، مسئولیت دوري
کردن بزرگ و  نگاهداري
تامین حتی و کودکان
از مخارج معیشتی بخشی

دارند. عهده بر را
که طور همان
یکی کردم  اشاره  قبلن 
عمده ي شغلهاي از
و حمل ایران، عربهاي

خانواده ها این است. ایران و همجوار کشورهاي بین ما کاال نقل
ایران تجارت کاال در نیستند. دیگران از خوش اقبال تر چندان نیز
لنج ها مابین کارگران را کاالها تجار حکومتیست. مافیاي دست در
بیشتر بیاورند. ایران قاچاق به صورت آنرا به آنها تا می کنند پخش
زندان به کاال، قاچاق د لیل به را لنجها صاحبان در گمرگها، اوقات
رها سرپرست بد ون آنها خانواد هي نتیجه در و میکنند روانه

میمانند. امان عقوبت در از اصلی کاال صاحبان اما میشوند.

بازار در زنان فروشی دست و فقر
میگیرند. قرار  مضاعف ستم مورد  همواره  نفتخیز مناطق  مردم
خواهان منطقه مرد م که میترسند  همواره  مرکزي حکومتهاي
سعی به همین علت بزنند . استقالل از د م یا خود شوند کسب حقوق
لحاظ از اگر می شود. خصوصن آنها داشتن نگاه فقر در و سرکوب در
در سعود یه و عراق باشند. داشته فرق سایرین قومی با مذهبی و یا

است. منوال وضع به همین نیز بحرین و
جلوگیري منطقه مردم پیشرفت از تنها نه حکومت ایران در
فقر شدید موجب که میکند دنبال را سیاستهایی میکند، بلکه
شغلهاي به را عرب زنان که است فقر همین می شود . بومی مردم
محلی بازارهاي و معابر در فروشندهگی جمله از بیپشتوانه و موقت

وامیدارد. دورهاي و

د ر زنان است. زنان بر عهد ه این منطقه د ر ماهی فروش جمله از
مگر تا مینشینند جادهها ساعتها در کنار آلوده هواي و د اغ آفتاب
کسب راههاي از دیگر یکی بخرد. تازه ماهی کند و توقف رهگذري
و حصیري باد زن و سبد بافتن فقیر خانوادههاي زنان براي درآمد
منطقه این عمدهي محصول که خرما، برگ دستی با صنایع دیگر
به حمل کاال به حتی زنان برخی اخیر سالهاي در می باشد. است،

میپردازند. نیز قاچاق صورت
کود کان از مادران مدت طوالنی باعث دور بودن شغلهایی چنین
چون علت مشاغلی به زنها منطقه هواي آلودگی توجه به با است.

از ناشی بیماريهاي معرض در  مردها  از بیش دستفروشی،
احیاي به محلی سازمان و منبع هیچ تاکنون میگیرند. قرار آلودگی
صدد در نیز غیربومی سازمانهاي و نپرداخته بومی عرب زنان حقوق
آثار نتیجه  د ر نبود هاند. زمینهها این در اساسی بررسی تحقیق و

ماند. خواهد تا بروز مشکل جدي پنهان آسیب ها این منفی
 

زودرس ازدواجهاي عامل فقر
سابقهایی بی گسترش عرب نشین مناطق در فقر اخیر سالهاي در
انتخاب میکند. زنان بین در را خود قربانی بیشترین است و یافته
میشود محروم تحصیل از که کسی اولین فقیر، خانوادههاي در
تا میشود فروخته مرد ي به کنیزي بسان دختر سپس است. دختر
خانواد ه پدر عاید سود ي مهریه از هم و شود کمتر نانخور یک هم

گردد.
چندان زیادي مبلغ که مهریه، که است این بر رسم بین عربها در

میشود . پرد اخته د ختر پدر به نقدن نیست، هم
دختران که میشود باعث قبیلهایی سنت هاي فقر و همدستی
که چرا د رآورند. سال میان مردان  ازدواج  به کودکی سن در را
بیشتري مهریه معموال و دارند بهتري  اقتصاد ي وضع پیر افراد 
در این قبیلهایی سنتهاي بر بنا طرفی از میپردازند. براي دختر
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بزرگ پدر یا عمو عهدهي بر  پدر  از  بعد  ازدواج تصمیم مناطق،
خود هیچ اختیاري زندگی مورد در دختران معموال و است خانواده
وسائل از یکی بگیرند. رسانهها تصمیمی نمیتوانند هیچ و ندارند
شبکهي چندین د اراي ایران هستند. رسانی و اطالع جامعه آموزش
نسبت حکومت نگاه تبعیضآمیز د لیل اما به است. عربی تلویزیون
که برنامهاي گونه هر از شبکه ها این در آنها ایرانی، عربتبارهاي به

محرومند. باشد داشته آموزشی ي جنبه

زنان مهاجرت و
که هستند ساکن د ر مناطقی ابوموسی قشم و کیش، عسلویه، مرد م
دلیل به اما میشود.  محسوب ایران تجاري و درآمد نفتی شریان
مناطق این بر شدیدي بسیار فقر  حکومت، تبعیضآمیز سیاست

است. شد ه مستولی
آموزشی و بهد اشتی بهزیستی، امکانات فاقد عرب نشین مناطق
کارکرد حاصل شود، دیده مراکز این از هم نشانی اگر هستند.
کردم، اشاره قبلن که همانگونه است. دیار آن خلیجنشینان
همسایه عربی کشورهاي این مناطق دائم به مردم این از بسیاري
خویشاوندي و بستگی مردم خلیج و بین آنها ما و میکنند مسافرت
باعث تهران حکومت مرکزي و ستم است. بیمهري محکمی برقرار
به و کنند مهاجرت عربی کشورهاي به مردم این اکثر که شده
آن باره د ر سخن که یابند . د ست نیز توجهی قابل پیشرفتهاي

مقالی جداگانه میطلبد. خود
کار نبود و دولت سیاستهاي که گفت میتوان کلی طور به
بسیاري مهاجرت باعث هرمزگان و بوشهر عرب هاي براي مناسب
خانوادههاي و افراد جز و شده  خلیج عربی کشورهاي به آنان از
لحاظ از ایران عرب زنان مهاجران، این میان نمانده اند. در باز اندکی
از بسیارند زنانی کردهاند. پید ا ارتقاء توجهی قابل به سطح فرهنگی
مراکز و سیما و صدا در که ایرانی عرب مهاجر ایرانی خانواد ه هاي
مردان دیگر سویی از آوازهاند. صاحب عربی کشورهاي فرهنگی
ایرانی مادران داشتن  به خلیج کشورهاي در بسیاري  نام صاحب

میکنند. افتخار خود
البالم حسن و است هرمز جزیره اهل د بی شیخ راشد شیخ مادر

است. کرد ه یاد افتخار با خود ایرانی ماد ر از بارها کویتی هنرمند
نیز میتوان خلیج کشورهاي ایرانیاالصل زن هنرمندان میان در
هد ي علی شیما احمد، بدریه و  احمد  یلدا العسکري، زینب از

کرد. یاد الخطیب،
 

زنان و عربستیزي فرهنگ ترویج
عرب شاهد رواج فرهنگ مختلف علل به انقالب از پس در سالهاي
حتی جامعه، آحاد و اقشار همهي در عربستیزي بوده ایم. ستیزي
شده باعث و  است  کرده پیدا رسوخ آزاديخواهان روشنفکران و 
به نسبت بیعد التیهاي حکومت و تبعیض نسبت به نخبگان که
باشند. خوشحال نیز آن کنند و حتی گاه از کشور، سکوت عربهاي
اما است. زنان بیداري جنبش اخیر، سالهاي جنبش مهمترین
بیداري جنبش این در عرب زنان نقش عربستیزي فرهنگ علت به
وضعیت به نسبت که شده این امر باعث است. بوده کمرنگ بسیار
که اعتراض هایی شود. بیتوجهی زیادي بسیار حدود تا عرب زنان

شد ه عرب زنان وضیعت به پراکنده، طور به کنار و گوشه از کنون تا
مشکالت و بوده است عرب جامعه سنتی مشکالت به نسبت تنها
را زنستیز عشیرتی و بقاي سنتهاي سرسختی دالیل و زیربنایی

قرار نداده است. و ارزیابی مورد بررسی
فقر علت به خود کشی همسر، غیاب در زند گی ناموسی، قتلهاي
رو آوردن و کم سن در هواي آلوده، ازدواج در طاقتفرسا شدید، کار
روحی و سالمت و زندگی که است آسیب هایی از کاذب، شغل هاي به
به مرکزي عوامل تهدید میکند. حکومت را ایران زنان عرب جسمی
فعاالن میبخشد. قوت را آسیبها این نگاهد ارندهي و آورنده وجود
به حال نسبت به تا علل مختلف نیز به روشنفکران بشر و حقوق
از قومی تبعیض سیاست داد هاند. نشان کممهري منطقه این مرد م
نشان را خود نیز کودکان نام انتخاب در حتی گاهی حکومت طرف
اگر باشند. حتی د اشته غیرعربی نام هاي باید بچهها مید هد. پسر
منوال. همین  به نیز  بچهها دختر باشد! تیمور و  چنگیز نام  این
طبعن است. شده داده تغییر نیز محلهها و منطقهها تاریخی نامهاي
پاي د ر است نیشتر سر در همه شهر یک گر ضربالمثل، حکم به
را از بیشترین آسیب کودکان و زنان است، که درویشتر کسی رود

میبینند. تبعیضات



56

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

57

64
-6

ه 5
مار

، ش
زن

ي 
آوا

فیلم شما محور را صد اي مالیه و به طور عام صد اي زن – زن 
توجه  عامل  این  به  چرا  است.  د اد ه  قرار   – خوزستان  عرب 

کرد ه اید؟
که  می کند   زند گی  فرهنگی  شرایط  د ر  خوزستان  عرب  زن  ــ 
د ر  خصوص  به  امر  این  ند ارد.  نظر  ابراز  حق  و  بیان  اجازه ي 
زمان هاي قد یم بیشتر بود ه – اآلن وضعیت کمی بهتر شد ه است. 
زن حتی اجازه ي صحبت کرد ن مگر د رون حریم خصوصی خانه را 
هم ند اشته است. به این د الیل د وست د اشتم تماشاگر این صد ا را  
بشنود  و می خواستم که صد ایی که تا اآلن از یک زن عرب شنید ه 
نشد ه، بینند ه  و مخاطب  د اشته باشد. بشنوند  و ببینند  که این زن 
د ر جامعه  باشد ،  د اشته  فعالیت  بزند ،  بخواند ، حرف  می تواند   هم 

حضور پید ا کند  و از طریق همین صد ا حق خود ش را بگیرد .

یعنی تا حاال توانسته این حقوق را بگیرد ؟
سایر  مثل  است،  سنتی  جامعه ي  یک  جامعه  که  جایی  آن  از  ــ 
باشد .  د اشته  اجتماعی  حضور  نمی تواند   زن  قطعاً  سنتی،  جوامع 
حضور زن آن جا محد ود تر است ولی از آن جا که د ر این جامعه، 

مذهب  مورد احترام است و مرد م به مذهب مقید  هستند، تنها راه 
حضور زن د ر جامعه این می شود که از طریق مذهب وارد  شود  و 
بهترین راه این می شود که این زن براي مذهب یعنی د ر روضه ها 
احترام می شود ،  قابل  این زن  این طریق  از  بخواند .  و عزاد اري ها 

چون د ر حال انجام کار مذهبی است.

اتفاقا این یکی از سؤاالتی است که مد  نظرم بود  بپرسم که 
حاال خود تان د ارید  به آن جواب می د هید ؛ این است که  این 
وجهه ي مذهبی چه قد ر د ر مقبولیت اجتماعی فیلم مالیه تأثیر 

د اشته است ؟
ــ خیلی زیاد . چون مرد م آن جا به اصول مقید  هستند  و بنابراین 
از  حرف  زن  این  که  چون  می پذیرند.   حالتی  هر  د ر  را  زن  این 

مذهب می زند  ولی این یک رویه ي این زن است.

به  باشد   د اشته  هم  غیرمذهبی  فعالیت  یک  اگر  حتی  یعنی 
قبول  را  آن  می توانند   مذهبی اش  زمینه ي  پیش  آن  خاطر 

کنند ..

«مالیه» فیلم مستند ي است که اخیراً توسط «ماجد  نیسی» کارگرد ان خوش فکر اهوازي ساخته شد ه است. 
فیلم د رباره ي «مالیه» است؛ زنی که د ر عزاد اري ها و شاد ي ها و اغلب د ر روضه خوانی ها می خواند  و زنان با او 

همراهی می کنند .
فیلم از چند  سکانس تشکیل می شود  که هر کد ام یکی از عملکرد هاي مالیه را نشان می د هد ؛ شرکت د ر امور 

خیریه، آموزش به د ختران و...
کارگرد ان حتی تالش کرد ه است وارد  الیه هاي پنهان زند گی خصوصی مالیه شود  و آسیب هاي رابطه ي او را با 
همسرش به تصویر بکشاند . د ر سکانسی از فیلم می بینیم که مالیه د یر به خانه آمد ه است و با واکنش شد ید  

همسرش مواجه می شود .
«مالیه» از آن جا که تصویر مستند ي از زند گی زن عرب و به طور اخص زن عربی که وارد  
فعالیت هاي جمعی – اگر چه اغلب د ر حیطه ي مذهبی- شد ه است را نشان می د هد ، فیلم 
مهمی است و مهم تر این که می تواند  شناسنامه اي باشد  براي معرفی زن عرب خوزستان که 
تا کنون براي بسیاري د ر پس پرد ه ماند ه بود . د ر واقع این فیلم فتح بابی است براي شناخت 
راه  پارامترهاي د یگر شناخت که  و  _منطقه اي، مذهبی...-  نگر و علمی  با د ید ي جزء  زن 
را می گشاید  براي بررسی جنبه هاي د یگر زیست زن عرب خوزستان که تا کنون و هنوز 

ناشناخته ماند ه است.
ماجد  پیش از این فیلم مستند ي را با عنوان «گیسوي آشفته ي من» د رباره ي وضعیت زنان 
د ر افغانستان ساخته که با موفقیت جهانی همراه بود ه است. هم چنین فیلم «مرد م زنگ 
از تأثیرات جنگ  زد ه» ي او وضعیت زنان عراقی را د ر متن خود  قرار د اد ه است که هنوز 
تحمیل شد ه بر آنان رنج می برند  و آن طور که می نماید  «زن» فضاي قابل مالحظه اي را د ر 

میان کارهاي این کارگرد ان به خود  اختصاص د اد ه است.

یـه مـال
مریم حید ريچهره ي زن عرب خوزستان

ماجد  نیسی
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حتی  نمی کنند .  غیرمذهبی  فعالیت  وقت  هیچ  زن ها  این  نه  ــ 
است.  مذهبی  فعالیت هایشان  هم  حقوق شان  گرفتن  راستاي  د ر 
اما آن ها پاي  را فراتر گذاشته اند . یعنی پاي شان را از حریم خانه 
بیرون کشاند ه اند  و وارد  جامعه شد ه اند . ولی خارج از فعالیت هاي 
مذهبی هم هنوز اجازه ي قد م برد اشتن ند ارند . بین خود شان شاید  
حرف هایی زد ه شود ، حرکت هایی بکنند،  ولی جامعه ي مرد ساالر 

به آن ها اجازه نمی د هد  خارج از چارچوب مذهبی کار کنند .  

به نظر شما آیا شخصیت مالیه می تواند  خألها یا حتی بخشی 
د ر  را  خوزستان  عرب  زن  بارز  حضور  عد م  کاستی هاي  از 

اجتماع پرکند - برطرف سازد ؟
عد م حضور  بتواند  خألهاي  مالیه  شاید   بخشی  یک  تا  ببینید   ــ 
د چار  ما  جامعه ي  د ر  زن  مقوله ي  اصوالً  کند .  پر  را  زن  مذهبی 
زن  عام  طور  به  د ارد .  بازنگري  یک  به  نیاز  و  است  بحران  یک 
به خاطر  ند ارد ؛  باشد ،  د اشته  باید   را که  و حقوقی  از حق  خیلی 
وارد   د اریم  تازه  و  هستیم  سنتی  نیمه  جامعه ي  یک  ما  که  این 
کل  به  مربوط  این  و  بحث ها..  این  همه ي  و  می شویم  مد رنیته 
جامعه ي ماست. حاال شما فکر کنید  براي زن د ر جامعه ي سنتی 
مثل  سنتی  جامعه ي  د ر  یا  می افتد   اتقاقی  چه  خوزستان  مثل 
بحران  د ر  جامعه  کلیت  وقتی  کرد ستان..  د ر  مثال  یا  بلوچستان 
به سر ببرد  و جامعه هنوز یک جامعه ي مرد ساالر باشد ، وضعیت 
همین می شود . حتی د ر پایتخت و د ر شهرهاي بزرگ هم همین 
قضیه  این  تر  سنتی  جوامع  د ر  فراخور  به  بنابراین  است.  طور 

پررنگ تر است.

پایتخت  نسبت  به  شهرستان ها  به  جهانی  تغییرات  واقع  د ر 
خیلی د یرتر می رسد  یا اصال نمی رسد ...

ــ بله و این که آن جاها سنت هنوز خیلی نهاد ینه و قوي است. 
بحران ساز  مواقع  بسیاري  د ر  سنت  اما  نمی کنم.  سنت  نفی  من 
است. مثال د ر جامعه اي که د ارد  به سمت مد رنیته پیش می رود  
به  جامعه  گذار  مانع  که  که  د ارد   وجود   سنت هایی  سري  یک 
جاهلیت  سنت هاي  نوعاً  که  سنت ها  این  می شوند .  مد رنیته 
هنوز  و  د اشته  وجود   جامعه ها  این  د ر  نسل  اند ر  نسل  هستند . 
شود ،  ایجاد   هم  تغییري  که  این  ولو  د ارد.   وجود   آن  ریشه هاي 
فرهنگ سازي طی چند نسل   و   بگذرد   باید   این حال د وره اي  با 
قوي  جامعه ها  د ر  هم  خیلی  که  ریشه ها  این  تا  بگیرد   صورت 
هستند ، خشکید ه شوند  و این هم فقط با فرهنگ سازي و با گذر 
اتفاق بیفتد .  این  زمان صورت می گیرد . یعنی نمی شود  یک شبه 
نمی شود  به یک زن عرب گفت که تو از امشب باید  تمام حق و 
حقوقت را بگیري! یعنی این اصال غیرممکن است. هیچ جاي د نیا 
یک  و  باشد   د اشته  وجود   باید   گذار  مرحله  افتد .  نمی  اتفاق  این 

سري هزینه ها هم باید  د اد ه شود .

عرب  زن  با  «مالیه»  فیلم  ساخت  طی  که  تعاملی  خالل  د ر 
خوزستان د اشتید ، وضعیت اجتماعی و فرهنگی او را چه طور 

د ید ید ؟
بسازم،  را  فیلم  این  که  این  از  قبل  من  که  است  این  واقعیت  ــ 
این  می د ید م..  اسفناك تر  خیلی  را  خوزستان  عرب  زن  وضعیت 

تصور ذهنی من بود  از این موضوع.. من هم از فضا فاصله د اشتم و 
هم این که شناخت زیاد ي از آن ند اشتم ولی وقتی وارد  شد م، آن 
به زن د ر آن جامعه  ببینید   احساس تأسف کمی کمرنگ تر شد . 
ظلم می شود ، محد ود یت هایی هست؛ من د خترهایی را د ید م که 
کرد م  مصاحبه  د خترهایی  با  ند اشتند ،  رفتن  د انشگاه  اجازه ي 
ازد واج  عموهاي شان  پسر  با  زور  به  باید   است  هنوز  که  هنوز  که 
می کرد ند . خیلی از این چیزها د ید م ولی باز هم احساس می کنم، 
البته این فقط یک حس نیست تحقیقات و آمار هم این را نشان 
می د هد ، که به نسبت سال هاي قبل و به نسبت یک د هه قبل زن 
اجازه ي حضور بیشتري د ر آن جامعه پید ا کرد ه و این هم همین 

گذر زمان است و این تغییر د ر حال به وجود  آمد ن است. 

با توجه به حضور شما د ر جوامع د یگر هم د ر ایران و هم د ر 
عرب  زن  بین  مختصري  مقایسه ي  می توانید   ایران  از  خارج 
خوزستان با زن د ر جوامع د یگر د اشته باشید ؟ باز هم از نظر 

فرهنگی و اجتماعی..
این  می توانم  د قیقاً  اجتماعی  و  فرهنگی  نظر  از  من  ببینید   ــ 
مقایسه را با زن افغانستان بکنم که زن عرب خوزستان به نوعی 

پیشرفته تر است... 

فقط به نسبت افغانستان؟
زن هاي  با  مثال  را  زن ها  این  توانم  نمی  وقت  هیچ  ولی  بله..  ــ 
است  خاورمیانه  جزء  هم  لبنان  حال  هر  به  کنم.  مقایسه  لبنان 
هستند .  واقف  خود شان  حقوق  و  حق  به  لبنان  زن هاي  ولی 
آزاد ي  زن  و  است  بازي  تفکرات  زن  به  نسبت  جامعه  تفکرات 
خود ش را د ارد . د ر تمام زمینه هاي زند گی، د ر حیطه ي مذهبی، 
علمی و... زن ها آزاد  هستند . اگر قد رت مرد ساالرانه اي هم باشد ، 
افغانستان  از زن  اما زن عرب خوزستان فقط کمی  ضعیف است. 
پیشرفته تر است. و این هم به خاطر این است که نگاه جامعه به 
به  ند ارد  و  اعتماد   به زن  زن هنوز تحقیرآمیز است. هنوز جامعه 
اجازه ي حضور د اد ه نمی شود . زن هنوز د ر  به زن  همین خاطر 

نظر آن ها همان حوایی است که آد م را فریب د اد ...
به نظر من د ر چنین جامعه اي براي حل این مشکل و د ر مقد مه ي 
حضور زن د ر جامعه باید  NGOهایی تشکیل شوند  با فعالیت هاي 
اجتماعی، حقوقی و... من د ر طی حضورم این NGO ها را ند ید م 
که به نظرم یا زن ها خود شان نخواسته اند  یا با مخالفت رو به رو 

شد ه اند .

از  بسیاري  چرا  که  بپرسم  می توانم  آخر  سؤال  عنوان  به 
کارهاي تان را با محوریت زن ساخته اید ؟

ــ شاید  این مسأله به ماد رم برگرد د . ماد رم را خیلی د وست د ارم. 
تربیت  براي  توانش زحمت کشید ه،  از حد   او زنی است که بیش 
فرزند انش و براي پیشبرد زند گی. ماد رم باعث شد  که من فشارهایی 
را که به یک زن د ر یک جامعه ي مرد ساالر وارد  می شود  از نزد یک 
ببینم. این عامل را اضافه کنید  به رنج هایی که طی د وران جنگ 
بر او تحمیل شد.  با اینکه او  شیرزن مقاومی بود  اما می د انستم که 

این ظاهر قضیه است و او از د رون متالشی است. 



یر ذربین 
ز

یر ذربین 
ز

یر ذربین 
ز



یاد ها و د ید گاه ها 
به مناسبت سرکوب د هه 60 و کشتار سراسري زند انیان سیاسی د ر سال 67 منتشر شد .

نویسند ه: پروین خسروي (مرجان افتخاري)

1- مقد مه
2- پیشگفتار

3- شکنجه زند انیان سیاسی 
4- نفیسه ناصري ( نسترن)

503 خرد اد  سال 1360، وضعیت و شرایط سازمان هاي چپ
و پد ید ه تواب د ر زند ان هاي جمهوري اسالمی

6- حرکت چاد ر رنگی، نظرات ما و سرکوب زند ان
7- بایکوت د ر بند  زنان، تاثیرات و تجربه ها

8- کشتار سراسري زند انیان سیاسی 
9- تابستان سال 1367 نسل کشی، جنایتی بشري

01- زنان زند انی سیاسی پس از زند ان

منتشر شد .

انتشارات فروغ 
کلن آلمان 

آواي زن  انتشار  اد امه ي  براي 
د اریم! نیاز  و حمایت هاي شما  به همکاري 

با اشتراك ساالنه ي آواي زن به انتشار آن یاري رسانید!

از سال 1991  منتشر شد ه است نشریه ي آواي زن 

www.avayezan.org

براي آگاهی از شرایط اشتراك به صفحه ي د و نشریه و 
یا سایت آواي زن مراجعه کنید.  


