
 نگاهی بر کتاب 

 «!زنان نخبه را بشناسيد»

با مسرت خبر یافتم که ژورنالیست کوشا، زحمتکش، مبتکر و 

صمیمی ناهید صدیق علومی در پی چاپ کتابی با عنوان 

باالست. این خبر برای من که عمری را به این آرزو گذرانده 

ام که زنان افغانستان جایگاه سزاوار خود را در خانواده، 

و سطوح رهبری حکومت و دولت احراز کنند، بسیار جامعه 

توانست من و امثال مرا با میبخش بود. این کتاب شادی

ی گوناگون دانش تحصیل کرده هازنانی آشنا کند که در رشته

ی گوناگون حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هاو در بخش

 کشور مان خوش درخشیده اند. 

ناهید علومی عزیز لبیک گفتم و با کمال افتخار به خواهش 

دارم این نظر اجمالی را بر این کتاب بسیار ارزشمند 

 نویسم.می

 ناهید علومی را چگونه شناختم؟

من دورادور نام او را شنیده بودم، اما شناخت بیشتری 

پر از بوی نداشتم. روزی در مسینجرم پیام سراسر لطف و 

خواست از من میآشنایی و صمیمیت از او دریافت کردم. او 

خودش در اروپا در هر  که به سردبیری« بانو» تا با مجلة

یی شود، گفت و شنودی یا مصاحبهماه یک بار چاپ و منتشر می

داشته باشم. این، آغاز آشنایی مان بود تا اینکه از 

نزدیک هم به دیدارش نایل آمدم و چنان برخورد گرمی از او 

 صدساله داشته باشد. دیدم که گویی دوستی میان ما عمر

دانش مسلکی دارد و از  ست که از سوییناهید علومی کسی

و اقشار گوناگون  هاسویی زنی بسیار اجتماعیست و با طیف

جامعة افغانی آشنایی و معاشرت دارد. همین اجتماعی بودن 

و خوش برخورد بودن و صمیمیت ساری و جاری او سبب شده است 

ی شنیدنی و های پر از حرفهاتا در مدتی کوتاه صحبت

ی زنان افغانستان داشته باشد که هاخواندنی را با بهترین

شده وزین سنگ بنای اساسی این کتاب  هااینک همان مصاحبه

 است.

 این کتاب چرا مهم و ارزشمند است؟



اگر ما به تاریخ ادبیات و هنر و سیاست سرزمین مان از 

بیندازیم، با دریغ متوجه شتابنده نظری گذشته تا حال 

رنگ بوده بسیار کم هاشویم که نقش زنان در اینگونه کتابمی

ی برده شده است، باز هم اناست و اگر گاهگاهی نامی از زن

 برگیر همه ابعاد شخصیت و سیمای آنانبه تفصیل و در 

یی پیرامون زنان هانبوده است. در سدة کنونی هم که کتاب

ر دربرگیر یک ساحة دانش یا تجربه یا نشر شده است، بیشت

 موضوع )شاعربانوان(کار بوده است. به گونة مثال فقط به 

شاعرزنانی به معرفی نیز  مبحث و  در این توجه کرده

آنان را یا خود  ،پرداخته است که مدون یا نویسنده

شناخته یا دوستانش توصیه کرده اند و چه بسا شاعران می

دیگر که در آن تذکره یا کتاب حتا خوش قریحه و توانای 

نام شان یاد نشده است، چه برسد به معرفی کامل و 

 ی اشعار شان.هانمونه

یی را سراغ داریم که پیرامون موضوعات حقوقی و هایا کتاب

خشونت علیه زنان و غیره نوشته شده است و وضعیت ناهنجار 

بررسی  یی از تاریخو تأسفبار زنان افغانستان را در برهه

 کند. می

چاپ و انتشار هر کتابی در مورد زن  البته نگارش، تدوین،

متعدد و وضعیت اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی  و مشکالت

تواند به تدریج و گام به ... آنان سودمند و ضروریست و می

گی زنان خدمت گام برای روشنی اذهان و تغییر مثبت در زنده

در نوع « !زنان نخبه را بشناسید» کند، اما این کتاب 

بانوی نخست معرفی گیر است که از خودش کتابی سودمند و همه

ی گوناگون و هاشود و زنان نخبة عرصهمیشور روال غنی شروع ک

اقشار متفاوت جامعه را در ابعاد وسیع و به تفصیل 

 شناساند.می

ی خیلی مثبت این کتاب در مستند بودن و هایکی از جنبه

قابل اعتماد بودن آن است. همه بانوانی که در فهرست این 

شان، تحصیالت و خود گینامةزنده کتاب آمده اند، پیرامون

کارکردهای خودشان، دستاوردها و مشکالت خودشان، 

نوشته یا  ی آیندة خودشان، خودهاو برنامه هاآرزومندی

 صحبت کرده اند. 

گان بوده ام ان و نخبهگشاهد چند تذکرة شعرا و نویسنده من

معلومات خود را از  هاو تذکره هاگان آن مجموعهکه نویسنده

اسی یا یعنی خود شاعر، نویسنده، فعال سی منبع دست اول



و  هابر معلومات دوستان یا نشریهمدنی به دست نیاورده و 

ی قبلی اعتماد و استناد کرده اند و پس از چاپ، هاتذکره

و شکایت همان سیماها مواجه شده اند.  با اعتراض و گله

عده یی از  و های از نادرستی معلومات و تاریخعده ی

به ویژه ثبت نادرست شعرهای شان اشتباهات امالیی و انشایی 

 .شکایت داشته اند

از سوی مدون کتاب  هاپرسش از آنجایی که در کتاب حاضر

با امال و انشای ا خود مصاحبه شونده ر هاداده شده و پاسخ

تسلیم داده است، پس معلومات  کتبیشکل خودش نوشته و به 

ارایه شده در این کتاب، از نظر مستند سازی و اعتبار، صد 

در صد قابل اعتماد است و مجال هیچ شبهه یی را به 

 دهد. مین و مجال شکایتی را به مصاحبه شونده خواننده

ی هارتهامو  هارشتهی کتاب در تنوع هایکی دیگر از مزیت

 هاان دارای رشتهبانو، چنان که با تعداد زیاد بانوان است

العات کامل در شده و معلومات و اط صحبت ی مختلفهاو مهارت

ده است. در این کتاب با این طیف مورد شان گردآوری گردی

 خوریم: وسیع زنان برمی

، نگارطنزنویس، روزنامه بانوان شاعر، داستاننویس، 

و  فعال مدنیمجسمه ساز، نقاش، گوینده، پزشک، پژوهشگر، 

هنرمند آوازخوان، برنامه ساز تلویزیون،  اجتماعی، 

امور موفق در تحلیلگر مسایل حقوقی و سیاسی، متشبث 

ی هاکتاب مدیر رستورانت و نویسندةاقتصادی، آشپز و 

    آشپزی، مورخ، پیداگوگ، آرایشگر ...

رسد که هم تنوع مشاغل و میتن  ۶۰این فهرست طوالنیست و تا 

به برازنده گی و تازه گی و ابتکاری  هاهم کمیت فیگور

 کند.میلت البودن این اثر د

من کمبود مصاحبه با زنان برجستة دیگری چون: وزرای 

ی کنونی، های خیلی فعال و دخیل در سیاست بازیکابینه، وکال

زنان فعال در کدر رهبری احزاب سیاسی، دختران مخترع 

مدال آور ... را در این و افغانستان، ورزشکاران موفق 

این کمبود شاید به خاطر کنم. به باور من میکتاب احساس 

حجم زیاد کتاب رونما شده باشد. چون کتاب مستند است و 

باعث  هاسداشت، لذا وجود عکمیی زیاد هاعکسباید هم 

و  ات کتاب گردیده است که بر سنگینی حجمافزایش صفح

افزوده است، اما اگر این فهرست سنگینی هزینة چاپ کتاب 



و اقشار دیگر زنان را نیز  هادر آینده تکمیل شود و طیف

جلد دوم و سوم نیز برسد، تدوین و چاپ احتوا کند و به 

ایه گذاری دانشنامة کامل زنان امروز افغانستان را پ

  خواهد کرد.  

توان گفت این است که میدر مورد سبک نگارش اثر آنچه که 

در قالب پرسش و پاسخ تنظیم گردیده  هامصاحبه چون اکثر

است و هر مصاحبه شونده سبک نگارش خود را دارد، نیاز به 

سبک نگارش یکدست و  چنین کتابی بیشتر داشت تاویرایشی 

 ویراستار این کتاب جناب صدیق وفاد. یکسانی داشته باش

ست که تا همسر گرامی و همکار همیشه گی خانم ناهید علومی

جایی توانسته است به این کار توفیق حاصل کند، اما هنوز 

یی هاو سبک نوشتار هر مصاحبه تفاوت هاهم در امالی واژه

 وجود دارد.

است  نسخه در نظر گرفته شده ۵۰۰ت تیراژ اثر برای چاپ نخس

ح اروپا شاید کافی باشد، اما در سطح افغانستان که در سط

آثاری از این دست، باید تیراژ به دید من است و  اندک

اگر از کتاب، استقبال مناسب شود و  باالتری داشته باشند.

ی دوم و هایش به فروش برسد، به زودی شاهد چاپهاهمه نسخه

، این کمبود نیز سوم آن نیز خواهیم بود که در این صورت

 جبران خواهد شد. 

دیزاین کتاب هم زیباست و عکس سمبولیک دختر افغان با نیم 

چهرة باز و نیم چهرة پشت چادر بسیار مناسب انتخاب 

گردیده است. این کتاب به زنان افغانستان اهدا شده است، 

 بدینگونه:

اهدا به همه آنانی که از تاریکی نهراسیدند، با ظلمت »

رزمیدند ودر راه رسیدن به خورشید تابان هنوز در وجهل 

 !سعی وتالش مستدام اند

اهدا به زن افغانستان که سیمای درخشندۀ شکیبایی، شهامت 

 «!ودلیری است

 خوانیم:میو در مورد اهداف تدوین و چاپ اثر چنین 

کتاب آنست تا جایگاه زن افغانستان  یاز اهداف واال ییک»

بی انصافی خواهد بود که  بیت شود.درمتن جامعه جستجو وتث

 «یش نا شناخته بماند!هازن افغانستان با همه توانایی



ی هاخواهم بگویم که اگر در برگمیبه عنوان یک پیشنهاد 

هر یک از بانوان معرفی شده  کتاب فشردة زنده گینامة آخر

-۵د، شاید از گردیمیان انگلیسی درج به زب ،در این کتاب

شد، اما برای شناسایی بین المللی این میبیشتر نبرگ  ۱۰

 کرد.  میبانوان بسیار کمک 

زنان نخبه را »چاپ کتاب تدوین و در پایان کالم،    

را کاری ارزشمند در راستای شناسایی زنان نخبة « !بشناسید

دانم و به مدون اثر و همه زنان افغانستان میافغانستان 

خانم ناهید  تبریک گفته، بهتولد این اثر گرانسنگ را 

 م.کنمیبیش از پیش تمنا  صدیق علومی سالمتی و موفقیت

 معاون سرمحقق دکتور شفیقه یارقین دیباج 

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۱۴سویدن/ 

 


