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                  ۰۹/۰۱/۲۰۲۳                                 عمر نیجب ماه اریپوهن

 بررسی محتوایی شعر نادیا انجمن

 ادبیات و علو بشری   ( دانشکدۀ)  پوهځیجبین عمر ماهپوهنیار نگارنده: 

 هرات و دانشجوی دکترا در جامعه ملیه اسالمیه هند   (دانشگاه )  پوهنتون 

 چکیده

آشنا در مسیر  ی اصلی شعر نادیا انجمن است. این شاعر درد مایه زن و جایگاه او در اجتماع درون  

های  ها و محدویت های زنان کشورش را درک کند و رنج اش توانست تا دردها و محدویت گیکوتاه زنده

اندیشید، سعی کرد تا   چه که در ذهنش برای این آالم و دردها میاِعمال شده بود و آنها که نسبت به آن

گر آن باشد. در این نبشته به بررسی محتوایی اشعار این بانوی  هایش حکایهاز طریق اشعار و سروده

  توانا پرداخته شده و به هر بخش از موضوعات به شعرش توجه شده است. 

                                                                                                              

Abstract                                                                                                                                  

 Woman and her position in society is the main theme of Nadia Anjuman’s 

poetry. In the short course of her life, this familiarpain poet was able to 

understand the pains and limitations of the women of her country and tried to 

narrate the sufferings and limitations that were applied to them and what she 

thought about these pains and sufferings through her poems. In this research, 

the content of the poems of this mighty lady has been studied and each part of 

the topics of her poetry has been considered.                                                                        

 

 نادیا انجمن، زنانه سرایی، غمگنانه، محدویتهای زنان.  گان:کلید واژه
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 مقدمه 

نادیا انجمن فرزند منشی عبدالباقی نورزایی ، در ششم جدی هزار و سیصدو پنجاه و نه خورشیدی     

(1359) 

در ناحیۀ پنجم شهر هرات زاده شد. دوران مکتب را در لیسۀ محجوبه هروی سپری نمود. او هنوز  

 مکتب را  

چون هزاران دختر این  یز همبه اتمام نرسانده بود که گروه طالبان بر هرات مسلط گردیدند و نادیا ن

 سرزمین 

او شاید برای سرنوشت نامعلوم و آینده نازیبای که از ان  از ادامۀ تحصیل در بیرون از خانه باز ماند.  

 زمان در 

بست به هنر خیاطی رو آورد تا بتواند افکار و اندیشۀ جوانش را با پرداختن به خیاطی،  ذهنش نقش می 

   با هم 

-د؛ او در گذر موسوم به »صاحب فرا گیر  ایحرفهمعیشت خود و خانواده اش    بدوزد و هم برای امرار 

 ها «شهر  زاده

های  ی خیاطی را فراگرفت. نادیا از آوان کودکی و هنگامیکه سالهرات نزد، یک خانم خیاط، حرفه

 ابتدایی  

مخفیانه به   گذراند به سرودن شعر آغاز نمود و همین حس شاعرانۀ نادیا بود که وی رامکتب را می 

 »کارگاه 

سوزن طالیی« که توسط جمع از فرهنگیان هرات در یکی از گذرگاه های هرات تحت پوشش خیاطی  

 ایجاد    

اشتراک نموده و شعر هایش گشته بود کشانید. زیرا در  آن زمان خانم ها حق حضور در انجمن ادبی  

 هرات را   

ی مخفی دخترانه، به جلسه های شعر خوانی در  خانه هانداشتند. و نادیا ضمن ادامۀ مکتب در مکتب 

 کارگاه  
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نهاد. با متالشی شدن حکومت طالبان به وسیلۀ  مذکور را در معرض دید فرهنگیان این کارگاه  می 

 جامعۀ  

  1380شدن دروازه های مراکز تعلیمی و تحصیلی بر روی زنان کشور در سال هشتاد )  جهانی و گشوده

 خ(  

دن امتحان کانکور در اخیر همین سال) هشتاد خورشیدی( در آغاز سال هشتاد و  نادیا نیز با سپری نمو

 یک  

خورشیدی وارد پوهنحی ادبیات پوهنتون هرات گردید و تحصیالتش را در دیپارتمنت دری این پوهنحی  

 شروع  

 نمود. 

نادیا انجمن شاعریست که در آغاز کار به عنوان شاعر جوان توجه بسیاری را به خود جلب کرد.       

. مرگ  زودهنگامش   را در محافل ادبي هرات برانگیخت یی  گفتمان گستردهاش  گل دودی  هٔ مجموعنشر  

های دیگری از  چنان تداوم یابد و ادبیات سرزمین ما شاهد مجموعه مجال آن را نداد که  این سلسله هم 

گي دوستداران  مورد توجه  و دلبسته بعد از مرگش نیز   همان پیمانه قریحه باشد. او به این شاعر خوش

 .  قرار گرفت  در داخل و خارج کشور اشنشین های نفیس و دلچکامه

( شعر نادیا هم سرنوشت  411: 1347)براهنی، گونه که »شعر فرخراد، سر نوشت او بود.«همان

گی یک زن بسیار موفق  زنده محاکات طور که »فروغ در روزگارش بود و همانادیاهای همخود و ن

عصرش را ارائه  گی زن هم تصویر خوبی از زندههم توانست  (. نادیا 37: 1378بوده است« )شمیسا، 

 بدارد.  

زنانه را از گلو   یهزن شکفته است تا فریادهای در بند کشید  نادیا زنی است که در محیطی ضد »        

درد و زجری است که بر زنان افغان رفته است. و دریغ که خود   هٔ دهند انعکاس برآورد. شعرهایش 

می   هرات   هٔ بستزن ستیزی در محیط  هٔ اندیشهمین نیز خیلی زود در ابتدای راه هنریش، قربانی 

 : انترنت«.1388»اقبال، .شود 

شعری وی است که  از سوی انجمن ادبی هرات به چاپ رسیده است.   هٔ گل دودی نخستین مجموع     

دیگری است از اشعار نادیا انجمن که پس از مرگ وی گردآوری و از    هٔ »یک سبد دلهره« مجموع

دکتور مسعوده جالل وزیر    هٔ ( خورشیدی با مقدم1385سوی وزارت امور زنان افغانستان در جوزای )
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قت امور زنان انتشار یافته است. د راین اواخر دو مجموعه در کنار هم دیوان سروده های نادیا را  و

اروپا چاپ شده در  ثیقی  و  دکتور سام  نورززایی و  به کوشش محمد شفیع  که  میدهد  )  تشکیل  است 

اثر  گی به  ساله  25خ( به سن    1384عقرب سال ) 15(. سرانجام نادیا انجمن  در  300:1387رستمی،

 شد و بر خاک غلتید.   « »کمربُرگی سرو قامتش  های خانوادهخشونت 

 

 محتوای شعر انجمن 

گذراند به سرودن شعر آغاز نمود.  های ابتدایی مکتب را مینادیا از آوان کودکی هنگامی که سال      

چون  ونادیا نیز هم او هنوز مکتب را به اتمام نرسانده بود که گروه طالبان بر هرات مسلط گردیدند  

  هٔ شاعرانهمین حس  آموختن درس و تعلیم بیرون از خانه باز ماند.    هٔ ادامسرزمین از  هزاران دختر این  

نادیا بود که وی را مخفیانه به »کارگاه سوزن طالیی« که توسط جمعی از فرهنگیان هرات در یکی  

ها حق حضور  یرا در آن زمان خانمهای هرات تحت پوشش خیاطی ایجاد گشته بود کشانید؛ زاز گذرگاه

ادام  نادیا ضمن  و  نداشتند  را   ادبی هرات  انجمن  در مکتب   هٔ در  به  خانهمکتب  دخترانه،  های مخفی 

های شعرخوانی در کارگاه مذکور اشتراک نموده و شعرهایش را در معرض دید فرهنگیان این  جلسه

روزگارش بود در  های زن همدرد، آالم و محدویت   نمایانگر هایش که  سروده، تا این که  نهاد کارگاه  می 

شعری نه تنها در بیان درد خود و    هٔ مجوعۀ شعری به نام گل دودی شکل گرفت. »نادیا در این مجموع

نیرومند توانسته است مهر فردیت    گر توانمندی است؛ بل به عنوان یک شاعر خود حکایه  همجنسان درد  

یی بدون نگاه به نام شاعر،  خود را چنان با صالبت بر شعرش بکوبد که هر خواننده  هٔ زنان دخترانه و  

زنی آگاه، با دیدگاه، با بینش، با درد و درک از روز و روزگار    هٔ های رسالتمندانسروده  هٔ نشان سرایند 

نادر  و از جمله  (. و به قول آقای ترکانی »ا27:  1385بیابد«)منیر،    تواند را می   همنوعانشخود و  

 : انترنت(. 1384«)ترکانی،که برای زن افغان هوویت داد  زنانی بود، شاعر

دیده می گونه که »در اشعار رابعه یک درد عمیق و جذبه همان      :  1387شود«)ژوبل،  ی پرشور 

توان حس کرد، دردهای  اجتماعی و انسانی  نادیا  (. در شعر نادیا هم سوز و درد عمیقی را می143

یک زن است، در متن این    مخصوص های او که  از سر تفنن نیستند؛ چرا که ژرفای عاطفه گی و  ساخته

نهال  »زارد؛  آرا می  همجنسانشکه وجود  ی  دانست این درد اما او نمیدهد؛  احساس خود را نشان می

   چیند.وفان« گل امید او را میتشکند و »بالی ظالم  می خودش را روزی ۀ« قامت ناشگفت
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درون مایۀ اصلی شعر نادیا، اندوه زنی است که جبر زمانه  او را »از مدار روز گار انداخته«       

این مجوعه،    هٔ رنگ دیوان حیات و نفرین شده« ساخته است. »اندک کسانی مانند سرایند کم  هٔ واژو»

ن گفتاری به  زمان با سرودن چنین اشعاری و نگارش چنی  هٔ نشانبی  ایستگاه توقف اجباری خود را در  

 (. 3: 1384تصویر کشیده اند« )افضلی، 

 ی دیوان حیاتم ترین واژهکمرنگ       

 در خط کج و ریز، که خوانا شدنی نیست       

 بگذار که ناخوانده و بیگانه بمیرد       

 ( 6: 1383نفرین شده معنی شدنی نیست )انجمن،    هٔ واژاین        

  وناامیدی، یأس  اسارت، انزوا، مظلومیت،  انجمن عبارتند از:    در شعر نادیا   غمگنانه های  موضوع     

 وتنهایی و مرگ.  شب

   

     اسارت .1

شکوفایی شعر نادیا انجمن زمانی بود که هر گونه فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان ممنوع       

قرار داده شده و زنان در چهاردیوار خانه محصور گردیده بودند و به ایشان حق اشتراک در انظار  

را »عبث«  نمی شد؛ این وضع و حالت سخت او را متآثر ساخته بود که هست شدن خود   عمومی داده

 داند: می

 نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم           

 من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم          

 چه بگویم سخن از شهد که زهر است به کامم          

 گر که بکوبیده دهانم وای از آن مشت ستم          

 نازم خوار مرا در همه دنیا به که  نیست غم          

 چه بگریم، چه بخندم، چه بمیرم، چه بمانم          

 من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت          
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 ام و مهر بباید به زبانم که عبث زاده        

 دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت        

 من پر بسته چه سازم که پریدن نتوانم        

 راید: سو جای دیگر چنین می        

 بان نشناخت نهال خودسر من دست باغ        

 ی من ی بسیار از جوانهمخواه جلوه        

 های پوالدین دست و پا و زبان رشتهبه        

 (   32ی من ) همان: به روی لوح زمان این بود نشانه           

 

 انزوا  .2

دورمحدویت       اجتما نگاداشتن زن  ها و  فعالیت  از  هرگونه  و  ها  انزوا کشیدن  به  و سیاسی،  عی 

یی  کند، به گونهها از حق مسلم شان  نیز اندوه و درد این بانوی مستعد را فراهم میساختن آن  محروم 

 نماید: که خواننده را نیز دچار اندوه می

 اال ای دختران انزوای قرن         

 ای راهبان ساکت بیگانه با مردم        

 ها تان تبسم  ای مرده در آیین لب        

 صدا در کنج مهجوری خزیده  بی        

 (22:  1385ها )انجمن،با تبار خاطرات خفته در انبوه حسرت                            

 

 . مظلومیت 3

نادیا به عنوان یک زن در برابر قوانین اجتماعی و پندارها و باورهای جامعه که همواره زن،       

که زن همواره به عنوان جنس  مظلوم واقع گردیده و این مظلومیت توأم با محرومیت بوده است و این

عنایتی  کس  گردد و »هیچاش در جامعه سلب میشود و حقوق شرعی، انسانی و مدنیمی    قلمداد     دوم 

 کند« اعتراض دارد:    به دقتی بزرگ در نگاه مبهمش نمی
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 آه

 ای تو چقدر با تمام ساده گی غریب مانده        

 های رنج کس به زیرکی رشتههیچ        

 برد در رگان پیکر تو پی نمی        

 کس عنایتی به دقتی بزرگ هیچ      

 کند ... در نگاه مبهمت نمی       

 پرده را  کسی سیاه        

 درد ات نمیاز استوای خانه       

 ی تو را کسی لبان بسته        

 ( 62: 1393برد ) انجمن،ها نمیبه مهمانی شکفتن نگفته        

       

 . یأس و نا امیدی 4

گذشت بیان  اش میگی زنان جامعهکه در زندههایینادیا با سن کمش توانست اندوه، دردها و محدودیت    

میرند« و »قفل بر دروازه جوشیده  ها همه در نو بهار مینماید. در اجتماعی که از نظر او » نهال

های پوالدین است« او توانست  جا که »به دست و پا و زبان رشتهاست« و »در انحنا باید زیست« در آن

  را آزار   همجنسانششود. اندوه  او از دردی بود که جسم و روح    همنوعانش «  های مبهم»صدای شکوه 

دانستن زن، برخورد نامتعادل و عدم مساوات و توازن جنسیت و سر انجام بی عدالتی  داد، بی اهمیت می

های  روزگارش را در سرودهگی و نا مالیمات  های زندهو نا امیدی به آینده و سختی  علیه زن    وخشونت 

. وی امیدی به آینده ندارد. همۀ درها به رویش مسدود است. »قفل دلش  توان دریافت وضاحت میبه  او  

 بندد«: واشدنی نیست« و »با سنگ عقد جاودانی می 

 آه، دربان!        

 بس کن، این کوبیدنت با سنگ بیهوده است         

 جاست اما قفل بر دروازه جوشیده است کلید این       

 ن، برو بگذار گوش مغز من یک برو دربا         
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 11تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دم .................................. بیارامد        

 من اینجا با تبار سنگ و آهن سخت خو کردم        

 طاقطی  مرا با سنگ پیمانیست در هم       

 گردم... قدم در سنگالخ صبر می بگذار با او هم                                  

 من اینجا ریشه دارم          

 در زمینی آهنین کز ابرهای سربی یک آسمان پوالد        

 توفانی است                                                              

 روید ببر از یاد  هایم دم به دم زنجیر میمرا، کز شاخه       

 الد کوبیدن بیازارد برو دربان، برو  نگذار دستانت از این پو        

 تو را تاب شکستن نیست       

 دانم که آدم، سنگ، آهن  من اما خوب می      

 های درد  دست در بازوی هم در انتهای جاده       

 راهند هم                                                 

 ها  ها و از جوالن ظلمت و از طغیان وحشت         

 کاهند نمی                                              

 برو دربان، دستان تو خالی نیست          

 برو افسانۀ سنگین دنیایم به دستانت         

 برو وین قصه را در شهر سرتاپا حکایت کن         

 بگو در  پشت این دیوار سنگی           

 دختری با سنگ عقد جاودانی بست       

 ها و در اعماق سختی       

 (  28: 1395به نسل آهنین پیوست )انجمن،                      

که فصل جدید سیاسی در کشور  قفس اسارت  زنان را درهم شکست و زنان افغانستان توانستند  با آن     

صر و  نفس تازه بیابند؛ این شکستن طلسم اسارت و رهایی  از قید و بند، زن این ع  هشتاد   هٔ د آغاز  در  
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اش  چنان در تأثر و تألم درونیاش بخشید؛ اما نادیا همگی حال و آیندهدوره را نگرش مثبت نسبت به زنده

 کند: درد دلش را چنین بیان می 1381که در اسد درگیر بود و ناامید از فردای یک زن؛ چنان

 آزار مکش! قفل دلم واشدنی نیست           

 شدنی نیست   تندیس تمنای تو پیدا          

 توصیف مکن از خط و خالم، مفریبم           

 ی پرسوخته، زیبا شدنی نیست پروانه          

 خود مده امید بلندم به بهاران بی          

 سروی که کمربُر شده، باال شدنی نیست           

 یی، لیک مزن دم شاید تو مسیحا شده         

 دردی که دلم راست مداوا شدنی نیست          

 ی دیوان حیاتم  ترین واژه رنگ کم          

 در خط کج و ریز، که خوانا شدنی نیست           

 بگذار که نا خوانده و بیگانه بمیرد           

 ( 39ی نفرین شده معنی شدنی نیست )همان: این واژه          

 گوید: تحصیل در پوهنتون بود می  آوانی که مصروف1382ودر سال 

 ام ی الهام خستهاز حس پاره پاره         

 ام نمای سرودن گسستهاز بند نخ          

 رسم خامه و دفتر دلم گرفت از کهنه         

 ام از هر چه کاغذ است و قلم دست شسته         

 وجوش شعر ی اتاقک پرجنب در گوشه          

 ام  ی شوق به زنجیر بستهآهسته پا           

 شب و تنهایی .5

و  بستن     مکاتب  درهای  )شدن  ها  ممنوع    ( هادانشگاه پوهنتون  و  دانش  علم  از  زن  نگاشتن  دور  و 

بود.    های اجتماعی، سیاسی وفرهنگی زنان، سخت بر روح و روان نادیا اثر گذاشتهقراردادن فعالیت 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 11تر  10 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

داند. وی از ظلمت و  او شب را بهترین موقع راز و نیاز می برد. ها و تنهایی لذت می او از خلوت شب 

 کند: رود و »کبوتر دعایش  به عرش النه« میتاریکی به جستجوی نور و روشنایی می

 باز تنها منم وجلوۀ زیبایی شب                  

 ام عاشق تنهایی شب باز عاشق شده                 

 ه و من مست خیال  باز مردم همه خوابید                  

 ام از ساقی رویایی شب ها بردهجام                  

                                 

 بینم  ی دل می وه چه زیباست که با دیده                 

 خواند باز مهتاب مرا »دختر من« می                 

 یشخو  ی هخان از لطف به جان   کند دعوتم می               

 ( 15: 1393خواند  )انجمن، و به صد ناز و ادا سوی وطن می                

 . مرگ 6

شود. از نظر  او مرگ  داند که رهایی از  آن  موجب بقایش میمی   و زندانی   غمکده را  نادیا دنیا       

 گی: باشد، نه پایان زندهآغاز حیات به شکل دیگری می

 ها حلقه زدند باز پیرامن من وسوسه   

 ی جان کده بیرون ببرم مایهکه از این غم   

 های سپید  شاد پرواز کنم سوی افق    

 ی جان بدر آرم ز قفس گنج گرانمایه    

                     

 سرا رخت ببندم چه عجب گر از این تیره    

 یی از ماه خدا خواهد شد ام گوشه خانه     

 روح من تا دل انوار خدا خواهد رفت      

 (    16: 1383دل من مأمن آیات بقا خواهد شد   )انجمن،     

 نتیجه  

 توان بدین نتیجه رسید که: چه در این محبث گفته شد می از آن   

 شود. میدر شعر نادیا سوز و درد عمیقی دیده  -
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گذاشته بود، اما توانست با سن کمش  که خیلی جوان بود و تازه به پا عرصۀ شعر  نادیا با آن -

 گذشت خوب درک کند و خوب بیان نماید. اش میگی زنان جامعهاندوه، آالمی را که در زنده 

دانستن زن، برخورد نامتعادل و عدم مساوات و توازن  هایش حکایت از  بی اهمیت سروده -

گی  های زندهسختی   و نا امیدی به آینده وعدالتی وخشونت علیه زن  جنسیت و سر انجام بی 

 روزگارش را دارد. و نا مالیمات 

گر شد؛  نادیا از درد زن گفت، آالم محیط ماحول و مشکالت اجتماعی زنان دیارش را حکایه -

 اما

هایش بسازد، جز موارد اندک،  هیچ پیامی که زن را امیدوار به آینده و باورمند به توانایی 

 خورد.در شعرش به چشم نمی
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