
 مصاحبه با مجله زن

  

 

خانم دکتور شفیقه یارقین دیباج، شاعر، داستتانووی،، 

 پژوهشگر، ژورنالیست و کارشواس نصاب تعلیمی معارف!

خوشحالم که مصاحبه با مجلته خودتتان را پریریتیت  و 

حاضر ش ی  که بتا ووتود مصتروییت ار یتراوان ادارر، 

رست  علمی و ادبی تان به پرسش ار ما پاسخ بگوییت   پ

هار مجله زن، پیرامون تستاور ووت ر و بازتتاب دن در 

ادبیتتاو و نصتتاب تعلیمتتی وزارو معتتارف خواهتت  بتتود   

امی وارم تجربه ها و نظراو تان بترار خوانوت گ نتان 

 مجله راهگشا واقع شود 

   

تبعتی  ووستیتی و تتر یر دن را بتر ادبیتاو  -۱ پرس 

 چگونه بررسی میکوی ؟ 

همتته ارزشت ا، داوری تا و  در وامعه یتی کته -۱پاسخ 

برخوردهتتای  در مستتایت اوتمتتاعی، سیاستتی، یرهوگتتی، 

اقتصادر و غیرگ بر مبوار سوت ار ک وه، عوعواو دست و 

پانیر دمیختته بتا خرایتاو و نادنتاهی از تحتو و در 

مواسباو اوتماعی کشور و و ان و بیخبرر از انکشتایاو 

صت  دان  و تکوالوژر معاصر باش ، در کشورر کته بتا و

نایرگ و احکام شرع و سوت نبور هوتوز مووودیت قوانین 

هم عرف و قواع  عوعوور قومی و قبیله یی مسلط باشت ، 

در ملتی که هووز هم تعلیم، تحصتیت و کتار دختتران و 

در بعضی از واها تحصتیلی وت   نواگ شمردگ شود وزنان 

حتی برار پسران مجاز نباش ،  تعلیماو اسالمی م رسه یی

که در چوین وامعه یتی عت الت اوتمتاعی را  طبیعی است

نمیتوان برقرار کرد و در وتایی کته عت الت اوتمتاعی 

را میتوان یایت که یکی  نباش ، مووودیت هر نوع تبعی 

ی است و انتر ایتن تبعتی  را در یتاز دن ا تبعی  ووس

ادبیاو پی وویی کویم، به مظاهر متع د دن برمیختوریم 

 از ایو ا نام ببریم:که به نونۀ نمونه میتوانیم 

 دور تا دغاز س ۀ یی  از دنجاییکه از نرشته هار

زمیوۀ دموزش دان  و هور  که در دن قرار داریم،

دور از دستترس برار پسران م یا و برار دختران 

تتاریخ ادبیتاو کشتور متا و کشتور هتار  بودگ،

همجوار ما، تاریخ ادبیتاو متردان استت و نقت  

یان ص ها شتاعر و زنان چوان کمرنگ است که در م

سته زن  -نام دوو  ادیب و مورخ و غیرگ و غیرگ 

با یک یا دو بیت شتعر و یکتی دو کلمتۀ مختصتر 

پیرامون نام و زادناگ و تاریخ احتمتالی ویتاو 

  نمیتوان یایت    را  دنان



  زنتان ادیتب و شتاعر نمیتوانستتو  احساستاو و

عواط  لطی  زنانۀ ختوی  را تبتارز دهوت  و از 

ود سخن نویو ، لرا انر هم سوادر کسب درزوهار خ

ی داشتو ، بتاز هتم نتان یر میکردن  و قریحه ی

و خود را در مانو  مردان شعر بگویو   بودن  یا

پشت این حصتار حفتایتی از مالمتت و ت متت نگته 

دارن  یا مانو  پروین و  بته نصتیحت و اشتعار 

اخالقی نپردازن  و یا انر ستوت شتکوی میکردنت  

ی  خود میگرشتو ، چوان که رابعه بای  از همه چ

 از وان نرشت و یروغ از نام و کودک دلبو ش 

  زنان کشور ما حتی دنانی که امتروز از تحصتیالو

عالی و شغت دبروموت  و کرستی ار بتا ر دولتتی 

برخوردارنتت ، هوتتوز هتتم از نظتتر اقتصتتادر و 

دزادی ار م نی و یرهوگی و غیرگ وابسته به رأر 

کمتتتر امکتتان وهرن  و و اوتتازۀ ختتانوادگ و شتت

در نشست ار ادبی، به ویژگ شب ار شعر و  اشتراک

قصه دارن ، در حالیکته همتین بحا تار ادبتی و 

استتع ادها را شب ار شعر و قصه و نق  است کته 

 نی میرسان  پا ی  می ه  و به پخته

   در وامعۀ ما همچوانی که در همه مستایت مربتو

شتود، در به تساور وو ر به زنان کمتر تووته می

نتان زن نیت  بتی چاپ د ار شتاعران و نویستو گ

توو ی مووود است  هیچ ارنتان دولتتی یتا غیتر 

دولتی یا انجور ملی و بین المللی به این یکتر 

نکردگ است که د ار ادبی زنتان را نترد دورد و 

زمیوۀ چاپ دن تا را یتراهم ستازد  نتاهی انتر 

ا ر یا د ارر در زمیوه هار ادبی ن ادر بخواه  

ه از مردانوت ، همت اوراندبه چاپ برسان ، چون 

بته متردان ست م بیشتتر  و چاپ د تارن یو   رد

زیرا د ار مردان را پخته تر از د تار  می هو ؛

-انر شرایط خانوادگ ،حال دن که و  زنان میبیو

نی و اوتماعی، وقتت، زمیوته هتا و امکانتاو و 

سایر مشکالو و موانع زنان در نظر نریتته شتود، 

 نتان حتتیه زنان دیرین نفت و به د ار دببای  

باشت ، هتم مردان  انر در سطح پاییوتر از د ار

بته هم  ا انر این امکاند، زیرشو گادحق تق م د

زنتان در  ، نبایت  متوقتع رشت نشود گاددزنان 

عوامت دیگترر نیت  در   ساحۀ هور و ادبیاو بود

زمیوه ووود دارد که انر همه را در این بحث به 

ریم، بته ستایر ستوا و نمیتتوانیم بررستی بگیت

 بپردازیم 

 



نقتت  زنتتان را در سیاستتت و وامعتته چگونتته  -۲پرستت  

مییابی ؟ دیا زنتان استتقالل کامتت در رأر، قضتاوو و 

 عملکردهار شان دارن ؟

:   مترسفانه تتا حتال در کشتور متا احت اب و ۲پاسخ 

سازمان ار سیاسی یی که بترار انستجام و بستین زنتان 

  و یتک زن یتا نروهتی از زنتان دن را ایجاد ش گ باش

رهبرر کوو ، مووتود نبتودگ استت و ستازمان ار زنتان 

در عقب اح ابی بودگ انت  کته از ستور متردان هموارگ 

ادارگ میش گ و از زنان برار رسی ن به مقاص  و اه اف 

ر از این که دن مقاص  چق ر به نفتع صرف نظ–همان ح ب 

ی بتودگ، چقت ر وامعه بودگ، چق ر ملی، مردمتی و وطوت

استفادگ میش گ استت  از   -صادق و پاک بودگ یا نبودگ

همین و ت است که حتی در پارلمان ایغانستان، اکاریتت 

ب رگ زنان نمایو ۀ ملت به وار این که در موضع دیتاع 

قرار داشته باشو ، یتا رأر و نظتر مستتقت یتا  از زن

 است  ل و تصمیم یردر خود را ابراز نمایو ، بیشتر در

موضع ح بی قرار دارن  که در انتخاب ش ن شان دنان را 

قت زن در کان یت ان مستتاریت قاطع اکیارر کردگ است  

انتخاباو پارلمانی نتوانستو  برن گ شون ، حتتی انتر 

ص  بار شایسته تر، با ی م و با تجربه تر، یصیح تر و 

  بودن   با ورأو تر از کان ی ان زن برن گ

و حتی در تی و کرسی ار م م سیاسی در مقاماو عالی دول

زنتانی مقترر و اکاترا  نیت  پست ار ریاست و مشاوریت 

یک ح ب با اقت ار، یک دولتت  وصوب میشون  که از سورم

بتا نتام و نشتان از لحتام قتومی، خاروی یا یک مترد 

، حمایتت شتون   شتعار شایستته متادر یا  روومرهبی، 

یک سا رر یقط در لفظ ووود دارد و تساور وو  ر هم و  

نمای  کاذب دموکراسی نیست  در نرشته انر نفته میشت  

که در عقب هر مرد مویق یک زن مویق ووود دارد، امروز 

بته کرستی و مقتام زنتان  اتراکبای  نفت که در عقتب 

رسی گ، مردر دارار ق رو و  روو ایستادگ است  البتته 

ر شایسته سا رر و قضاوو بتر اصتت دانت  و شعارها نرا

میبتود، و دیگر اوصاف نیکو  ، ص اقت و وطو وستیتجربه

 در عرصتتۀ سیاستتتو کتتاردان بستتیارر زنتتان شایستتته 

 میتوانست به ی ور برس  

 

ت شما در وزارو معتارف ع ت گ دار مستوولیت ار ۳پرس  

سوگین شورار علمی و مشاوریت نصاب داری   به نظر شما 

نصاب تعلیمی معارف چق ر سیاسی است؟ در متورد تستاور 

و ر چه کارهایی کردگ است؟ و شما چته تغییراتتی یتا و

اصالحاتی توانسته ای  بیاوری  تتا نصتاب تعلیمتی بتا 

زمتتان و انکشتتایاو دانتت  و تجربتته و تتانی و موطقتتور 

 همسویی داشته باش ؟ 



ایوکه در نرشتته نصتاب تعلیمتی چگونته : 3وواب سوال 

بتتودگ استتت و یتتا چقتت ر سیاستتی تتت وین میشتت گ استتت، 

از چوت  و متردم به نرشته تعلتق دارد و  موضوعیست که

تعلیمتی ، اما انتر بته نصتاب چون دن به خوبی دناهو 

مووود معارف کشور برنردیم، در تت وین نصتاب تعلیمتی 

تالش ش گ است تا تعلتیم و تربیته از و ی  معارف کشور 

دانت  و اساستاو دور نگه داشته شتود و بتر به سیاست 

عتالیم استالمی، تکوالوژر معاصتر، معتقت او دیوتی و ت

حقوق  عوعواو پسو ی ۀ ایغانی، وطو وستی، مردم دوستی،

احترام به قتوانین  بشر به ویژگ حقوق زنان و کودکان،

ملی و بین المللی، صلح دوستی، عالقمو ر به حفظ محتیط 

زیست، احتراز از هر نوع تبعی ، خشتونت، ووتگ، متواد 

نفتتار و  هتر نتوع ریتتار،مخ ر و مسکر و اوتواب از 

پی ری ر  پو ار ناسالم و ناپسو ی ۀ اوتماعی و یرهوگی

و ت وین نردد  پالیسی و اه اف معارف ایغانستان روشن 

و ت وین ش گ است و کتاب تار درستی مکاتتب، مت ارس و 

دارالمعلمیو ا نی  بیرون از مح ودۀ ایتن پالیستی ا، 

 اه اف و نصاب تعلیمی بودگ نمیتوان  

بیتاو، در حت  تتوان و من به عووان متخصص زبتان و اد

صالحیت ایی که برایم دادگ ش گ بود، توانستتم یکتی از 

مواد قانون اساسی کشور را که تعلیم به زبتان متادرر 

تا ح ر تحقتق بخشتم  بتا وترب ب تترین کت رهار بود، 

زبان ار رسمی سوم و ت ویر ورکشتاپ ا و ستیمیوارها و 

سی دادن رهومایی ار  زم به دنان در نوشتن کتاب ار در

 بر اساس متود دموزش یعال، به این دستاوردها برسم:

  زبان ار شتغوانی، واختانی، پشته دیپارتموت ار

 ایجاد نردی   و نووورر بلوچی یی،

  دیپارتموت تتار زبان تتار اوزبیکتتی، ترکموتتی و

 نورستانی انکشاف و تقویت ش  

  ،مفرداو هفت زبان رسمی سوم )اوزبیکی، ترکموتی

بلوچی، پشه یی، نورستانی، شتغوانی و واختانی  

از صو  اول تا دوازدهم ت وین نردی  و به یکتی 

 از دو زبان ملی ترومه ش  

  صو  اول و دوم اوزبیکتی و کتتاب درسی کتاب ار

یت  صو  اول ترکموی تج یت  نظتر و تصتحیح و اد

  چاپ رسی  مسلکی و زبانی ش گ، به

  اول اول تا چ ارم اوزبیکی،صووف درسی کتاب ار 

اول نورستتانی صتو   و دوم ترکموی و پشه یتی و

 چاپ نردی  

 پوجم تا ن م اوزبیکی، ستوم  درسی صووف کتاب ار

دوم، چ ارم و پوجم نورستانی،  تا هفتم ترکموی،

شغوانی، اول و دوم واختانی، دوم  اول تا پوجم 

و دوم بلتوچی تترلی  و  هفتم پشه یتتی و اولتا 



تایپ نردی گ و در مراحت مختل  )ادیتت زبتانی، 

ادیت مسلکی و دی این  قرار دارد که در ش  ماگ 

اول امستتال نتته تو تتا ایتتن کتاب تتا از مرحلتتۀ 

دی این ن ایی خواه  نرشتت، بلکته کتار تترلی  

 تر نیت  روی ستت نریتتته اکتاب ار درسی صووف ب

اب تار رهومتار خواه  ش  و کار با ر تترلی  کت

 معلم این کتاب ار درسی نی  دغاز خواه  نردی  

  ،در کتاب ار ترلی  ش ۀ مرکور همۀ دن پالیسی ا

اه اف و نصاب تعلیمی و تربیتی کته در بتا  از 

 دن ا ترکر ریت، در نظر نریته ش گ است  

   پیشو اد من برار برنامه هار بع ر ایو ا خواه

 بود:

بترار تترلی  تربیۀ ک ر هتار وتوان ورب و  .1

 کتاب ار زبان ار رسمی سوم 

ایجاد دیپارتموت ار زبان ار رسمی ستوم در  .2

دارالمعلمیو ا و دانشگاه ار کابت و و یاو 

کشور برار تربیۀ معلمان مستلکی در تت ری، 

 کتاب ار زبان ار رسمی سوم 

ت ویر ورکشاپ ا و سیمیوارها و تریویوگ تا  .3

 برار معلمان زبان ار رسمی سوم 

رر کتب و ادبیاو شفاهی و لغاو اصیت ومع دو .4

زبان ار رسمی سوم از محیط لسانی مربتو  و 

 استفادگ از دن در کتاب ار درسی 

ت یۀ کتب مم  درستی بترار دمتتوزش ب تتر و  .5

سریعتر زبان مادرر، نظیر: شتعر، داستتان، 

سرنرمی ا، دانستوی ار سودمو  و غیرگ برار 

   کودکان و نوووانان به زبان ار رسمی سوم 

توظیم و تت وین روش واحت  امتالر زبان تار  .6

 رسمی سوم 

توظیم و تصویب ساعاو درسی زبان تار رستمی  .7

سوم )در مراحت ابت ایی، متوسطه و  تانور  

 و وادادن دن در پالن تعلیمی معارف کشور 

نظرختتواهی در متتورد کتاب تتار چتتاپ شتت گ و  .8

 تج ی  نظر و اصالح دوام ار این کتاب ا 

 ار رسمی سوم برار کستب اع ام معلمان زبان .9

تجارب و تقویت زبان ار مادرر شان به کشور 

 هار هم بان 

نظارو از توزیع کتاب ار زبان ار رسمی سوم  .10

و دغاز و ادامۀ ت ری، هتر زبتان در محتیط 

  زبانی مربو 

 



شتما بته عوتوان یتک شتاعر و داستتانووی، و  -۴پرس  

در د ار تان به زنتان وطتن چته پیتامی دادگ پژوهشگر 

 ی ؟ ا

: من هم در شعر هتار درر و هتم در شتعر هتا و ۴ پاسخ

داستان ار کوتاگ اوزبیکی ام ص ار بیت ارر و دنتاهی، 

یریاد عصیان علیه خشونت و نابرابری تا، تترنم م تر، 

عطویت و ی اکارر و نالۀ مظلومیت ار زنان را انعکتاس 

دادگ ام  من به زنان امی  دادگ ام تتا از ایتادن تا 

 ا، از ناله ها برار یریاد ش ن ا و از برار بلو  ش ن

محرومیت ا برار رسی ن به دزادی ا و اوو تا استتفادگ 

 تا مانوت  نل تا و کوو  و از عمق ستیاهی ا و تاریکی

دانه ها به سور نور و روشوایی ا سر بکشتو   کوشتی گ 

ام تا وایگاگ دنان را بترار شتان نشتان دهتم تتا در 

ع التی  ار اوتمتاعی بته نومی ی ار ناشی از یلم و بی

این تصور نرسو  که از این وایی که هستو ، به با ترر 

نخواهو  رسی   بیت ایی از میان شعر هار ختتود نمونته 

 میآورم تا مص اقی باش  بر نفته هایم:

 

 نین ارم سر خواب و دسودگ

 که دریار مست و خروشو گ ام

 مترسان مرا از رقیبان، که من

 ز نرددیری ان رزمو گ ام

 

 ی در دامن سب   طبیعت نیست چون رویتنل

 به خوشبویی نباش  هیچ عطرر ب تر از بویت

 تویی دن بانور ایسونگر شرقی که میگویی

 نه یک شب، بت ه اران شب، حکایت ار دلجویت

 ق م بگرار و بگرر از موانع، تا و ان دان 

  غرور هو وک  دساو طغیان ار دمویت 

 

 ماز توگوا برون د، پرواز کن ع ی 

 پرواز را به شادر دغاز کن ع ی م

 ست از زمین باوردست به نت نشسته ر  

 بلبت ترین قف، را دواز کن ع ی م

 سر تا به پا حضورر، تو یسۀ غرورر

 اوج است وایگاهت، احراز کن ع ی م

 

 امروز موم بانور در بو  قف،

 زنجیر یگو گ بر نلو بار نف،

 نر با من خسته همص ایی نکوی

 ل میباش  و ب،دزادر من خیا

 

 من بور نلم به پردگ پو ان نشوم

 من درد مظالمم که درمان نشوم



 خواهو  مرا به کون زن ان یگوو 

 دزاد بمیرم و به زن ان نشوم

 

 از نست یالن و ق رمانانم من

 پاکی گ ز نور پاک ایمانم من

 س راب نمیشود مقابت با من

 زیرا که ز نرددیری انم من

 

 ن دل اوزن شیشۀ نازک است مشک

 با م ر سرشته ان  دب و نت او

 زن شاخ نت است و مرد چون پیچک عشق

 هموارگ بود کوار او، مایت او

 

شما که ژورنالیست هتم هستتی ، نقت  کتتاب و  -۵پرس  

بیت ارر و دنتاهی زنتان و از بتین برار رسانه ها را 

 بردن خشونت در وامعه چگونه ارزیابی میکوی ؟

میتوان  دی ، بای  از نتوش در وایی که چشم ن: ۵پاسخ 

به وار چشم کار نریت و در وتایی کته نتوش نمیشتوود، 

باز کترد  در  چه ییبای  از راگ چشم در درون وان دری

کشور ما که سطح سواد در پایین ترین مرز ختود و ستطح 

یقر اقتصادر و یرهوگتی در بتا ترین مترز ختود قترار 

ار و دارد، ادبیاو نوشتارر از راگ چشتم نمیتوانت  کت

انجام ده ؛ زیرا اکاریت قاطع متردم  مسؤولیت خوی  را

یا سواد ن ارن  یا برار مطالعه وقتت ن ارنت   رونتق 

یرهوتتگ مطالعتته در کشتتور متتان را کستتادر بازارهتتار 

شت رهار بت رگ بته ختوبی حکایتت کتابفروشی پایتخت و 

بوابرین چه بای  کرد؟ به نظترم ایتن راه تار  میکو ؛

 ریتی داشته باش :پیشو ادر میتوان  مؤ 

o   رادیو در ق م نخست؛ زیرا هوتوز در همته نقتا

یا برق نیست یا شبکه هار  ماندور و ن دیک کشور

توسعه نیایته و به همه نقا  نرستی گ تلوی یون 

 است 

o  به تلوی یون در ق م بع ر؛ اما در صتورتی کته 

وار نشر اعالن ار یریبو گ و یلم ا و ستریال ار 

هم برار بی ارر اوتماعی نمراگ کوو گ، ق م ایی 

و شواسان ن حقوق اوتمتاعی، سیاستی، یرهوگتی و 

اقتصتتادر متتردم و بتته ویتتژگ زنتتان و کودکتتان 

 بردارد 

o   سیوماهار سیار و نمای  یلم ار بی ارر دهوت گ

 و دناگ کوو گ برار مردم قرا و قصباو 

o  نگارش نمایشوامه هار خوب کوتاگ و بلو  و عرضۀ

ن، سیوماهار ستیار و دن از راگ رادیو، تلوی یو

 سی در ها 



o  همایش ا یا کوفرانست ایی کته در دن زن و مترد

اشتراک داشته باشو  و بتا شتعرها، داستتان ا، 

نمایشتتوامه هتتا، یلم تتا و وتتر و بحا تتار دزاد 

پیرامون موضوع خشونت و نابرابری تار اوتمتاعی 

بتوان مرد را متقاع  کرد که زن هم حقوقی دارد 

د تا دیگر یلم پتریرر را و زن را نی  دناهی دا

بر  کوار بگرارد و یلم مرد، خانوادگ و اوتماع 

 قسمت و تق یر ن ان  زن را امر 

o  کمپایو ار تبلیغاتی؛ اما نه در ش رهار ب رگ و

در میان قشر روشوفکرر، بلکه در دهاو و مت ارع 

و کارناه ایی که از زنان به نونۀ استتامارر و 

شی گ میشتود و مت د د ن بته ویتب اوبارر کار ک

مردان میرود و با وص  دن باز هم بر زن مول  و 

 پول دور ستم صورو میگیرد 

o معریی زنان سرشواس کشور و و ان با شترح زنت گ-

نیوامه، کارنامه هتا و دستتاوردهار دنتان تتتا 

 سرمشق دیگر زنان برار کسب دان  و سواد نردد 

 

به نظر شما شعر و ادبیاو چته نیرویتی بترار  -۶پرس  

 و انکشاف یرهوگ و انسان دارد؟ تغییر

ی را سامان وقتی یک شعر میتوان  پادشاگ: 6وواب سوال 

چوان تحت تر یر قرار ده  که بی تووه به ایتن کته در 

یک پا کف  دارد و در پار دیگر نی، بر اسپ بج   و به 

سویی که شاعر میخواه ، شیفته وار بتتازد؛ وقتتی یتک 

محمود غ نور را کته رباعی، سلطان ب رگ و مقت رر چون 

از کوتاگ کردن زل  محبوب  ایاز سخت دشفته، غضبواک و 

ان وهگین است، در یک دن درام و شاد سازد، پ، میتوان 

شعر و داستان و در مجموع ادبیاو ب یعی را بترار هتر 

مقص ر به کار برد، اما به شر  دن کته از یکستو طترف 

ن نردد خطاب شاعر و نویسو گ، قادر به ی می ن و درک د

و از سور دیگر شاعر و داستان نتوی، چوتان قت رتی در 

اعمتاق قلتب و روح در بتوان  کالم خود داشته باش  که 

مخاطب  نفوذ کو  و او را به هر ستویی کته میخواهت ، 

 بکشان   

ادبیاو سیاسی خشک و شعارنونۀ عارر از روح و واذبته، 

حتی خود دیریوو گ اش را نی  نخواهت  توانستت اقوتاع 

 و ، چه رس  به مخاطبان و سخن پریران او ک

 

 دکتور شفیقه یارقینمعاون سرمحقق 

 ریی، شورار علمی و مسؤول زبان ار رسمی سوم

 در نصاب تعلیمی وزارو معارف

 ۱۳۹۰سال 


