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د المپیک لوبي د نړۍ د خلکو ترمنځ د ټولنیزو فعالیتونو ، په ځانګړي توګه د بدني روزنې د فعالیتونوپه 

ره ټولګه تشکیلوي او د نړۍ د سترو پیښو له منځه  د بې ساري اعتباراو اهمیت لرونکي دي. لړ کې ست

کاله تر مخه دا لوبې پیل شوي  ۷۷۷ددې په څنګ کې دا لوبي ډیر زوړ تاریخ لري ، یانې د میالد څخه 

د برتانیا مه نیټه د المپیک لوبي  ۸۷کلونوته یې عمر رسیږي. سږ کال د جوالي د میاشتې په  ۸۷۲۲او 

په تاریخ کې د دریم ځل له پاره ددې هېواد په مرکز لندن او یو شمیر نورو ښارونو کې په ډیر شور او 

مه په  ۲۸زوږ د پوره تیاریو د نیولو په ترځ کې پیل او د دوه اونیو تیریدو وروسته د اګست د میاشتې په 

بلیون پونډ چې  ۳. ۹ه پاره د برتانیا دولت شانداره توګه  پاي ته ورسیدي. ددغو لوبو د په الره اچولو ل

میلیارد ډالرو سره معادل دي برابر کړي وه. یوازي د لوبو د خوندي کېدو او امنیت له پاره د  ۲۱. ۷د

 میلیونو پونډو د ورکړي برآورد شوی وو.  ۳۳۳انګلستان د دولت د عمومي بودجې څخه د 

 ۷م المپیک کې د  ۸۱۲۸لو په څیر افغانانو هم د لندن په د نړۍ د نورو هېوادونو د بدني روزنې د مینه وا

تنو په کچه چې یوه یې ښځه او نور نارینه وه ، د تکوندو ، بوکس ، جیدو او د بدني روزنې په نورو 

برخو کې فعاله برخه واخسته او په زړه پوري سیالۍ یې وکړي. د خوشالۍ ځاي دادی چې د بیجینګ د 

سته دا دویم ځل دی چې افغانان د اولمپیک په لوبو کې برخه اخلي او د م اولمپیک څخه راورو ۸۱۱۲

خپلو سپورتي فعالیتونو د تنکۍ ځوانۍ په دوره کې بریاوي تر السه کوي. موږ منو چې دا بریاوي د ټولو 

افغانانو په زیار او خوله تویونې السته راغلي ، اما د روح اهلل نیکپاي شخصي عنصر دا کامیابۍ یقینې 

 ۹ي. هغه په بیجنګ کې مډال وګاټه او افغان ولس یې سرلوړئ کړ ، دا ځل یې د اګست د میاشتي په کړ

کیلو ګرام وزن په سخته سیالۍ کې د برونزو مډال خپل کړ او افغانستان یې د  ۷۲مه نیټه د تکوندو د 

ې د پاکستان په مې پوړۍ ته پورته کړ. باید یاده کړو چ ۷۹نورو سیالي کوونکو هېوادونو په لیکه کې

شمول د سیمې او ګاونډ یو لړ ډیر هېوادونه د ورته پوړۍ د خپلولو څخه بې برخې پاتې شول. نثار احمد 

بهاوي هم په زړه پوري لوبه وکړه او افغانان یې ډاډمن کړل چې هغه زیار باسي او روښانه راتلونکي په 

دا بې بنسټه خبره چې افغان میرمنه د کور مخکې لري. تهمیني کوهستانۍ د منځنیو پیړیو د سوچ کوونکو 

او یا ګور ښځه ده کلکه بابیزه وخیژوله او نړۍ ته یې ثابته کړه که د افغان میرمني له مخ څخه د نارینه 

ساالرۍ کرغیړنه پرده پورته شي، هغوي ددې جوګه دي چې د میرمن ماللي د میوند د خپلواکۍ ګټلو د 

یک په ورورګلویزو لوبو کې پورته او رپولئ شي. اجمل فیصل، اجمل م اولمپ۸۱۲۸محاذ بیرغ، د لندن د 

فیض زاده او مسعود عزیز دري واړو د بدني روزنې په برخه کې خپله تجربه زیاته کړه او ډاډ شته چې 

 د لیدو وړ بریاوو د ترالسه کولو له پاره به خپله تیاري تکمیلوي.  

غه دا چې د افغانستان واکمنانو هیڅکله د افغانانو د بدني دلته یوي رښتیا ته ګوته نیول په کار دي ، ه

روزنې د فعالیتونو د سمون او تجهیز مسالي ته پاملرنه  نه وه کړي. له دي کبله افغانان او اولمپیک یو له 

بل سره په لیري واټن کې پراته وه. په داسي شرایطو کې افغان سپورتې ستوري د واکمنو نظامونو د بې 

ایرو کې یو په بل پسي ورکیدل او هیڅکله افغان سپورتې ستوري د اولمپیک په اسمان کې نه کفایتۍ په 

وه ځلیدلې. د بدنی روزنې سره د افغانانو مینې، په نسبې توګه په هېواد کې د یو لړ دموکراتیکو بدلونونو 

ټولني شتون دې ته د رامنځته کیدو، د یوشتمې پیړۍ تکنولوژیک پرمختګ او په یوه مقدار کې د نړیوالي 

 زمینه برابره کړه چې افغانان د اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او د بریاوو په ترالسه کولو وځلیږي. 

که د هېوادوالو د ژوندانه ددغې برخې لږ څټ ته په ځغلند نظر وګورو، وینو چې افغانانو د بزکشۍ یا 

ي نیوني، توري وهني،  پنډوسکي غورځوني او وزلوبي ، نیزه وهني ، اس ځغلوني ، ډبري اچوني ، غیږ

   یو لړ نورو لوبو په څیر لرغوني لوبي درلودلي چې دنن په شان د فاسدو نظامونو د شتون له امله    
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  ،ڼړیوالو ته په خپله تاریخې بڼه ور ونه پیژندل شوي. همدارنګه معاصرو لوبو ته لکه فوټبال

هم چندانې پاملرنه و نه شوه.  کومي منډي ترړي چې په اوسنیو باسکټبال، تکوندو، کرکټ او نورو ته 

وختونو کې د بدني روزنې د فعالیتونو د ښه کیدو او زیاتیدو په نامه زموږ له مخې کیږي دا تر زیاتې 

 اندازي  ددې له پاره دي چې د افغانانو پام د جګړي د غزیدو او اوږدیدو څخه بل لوري ته واړول شي. 

داولمپیک لوبي د غربي نړۍ او پانګوالۍ د ګټو په لومه کې را ګیري شوي او ددې پر لکه څرنګه چې 

ځاي چې د لوبغاړو اغیز او روغتیا ته پاملرنه وشي د هغو څخه د زیاتې ګټي د تر السه کولو سوچ پري 

کیږي. زموږ په هېواد کې د بدني روزنې فعالیتونه ورته خواوي لري، یانې داسي څرګندیږي چې د 

غانانو د سپورتي لوبو سرنوشت د یو لړ مافیایې کړیو السته لویدلی وي چې له یوي خوا یې د دولت په اف

حساسو پوړیو ولکه ساتلي او په فساد کې ښکیل دي اوله بلي خوا داسي انګیرل کیږی چې ښایې همدا 

ي موقعیت کې د کړۍ دمخدره موادو په تولید، استعمال او لیږد کې ژورالس ولري. له دې کبله په داس

پریوتو له امله ممکن هغوي د افغانانو د سپورتي فعالیتونو د ودي او غزیدو او په دې توګه د وتلي 

 د زیاتو پیسو تویدو ته ترجیح ورکړي.  ورزشکارانو د رامخته کېدو پر ځاي، له دي الري خپلو جیبونو کې

د بدني روزنې په برخه کې هیڅ ډول  د پورتنو ټکو څخه زموږ مطلب دا نه دی چې ګواکې په هېواد کې

کار نه دی شوی. موږ وینو چې د سپورتې فعالیتونو بنسټونو او بڼو په نسبې توګه وده کړي. په ټول هېواد 

کې افغانان ورو ورو د ورزش ډګر ته راوځې، د بیال بیلو ټیمونو ترمنځ سیالۍ کیږي او په نړیواله کچه 

ن هغه امکانات چې د نړیوالي ټولني او دولت له خوا د افغانانو د بدنی سیالیو ته هم تیاري نیول کیږي. لیک

روزنې د ودي او غزیدو په نامه کیږي د هغو څخه د دغه ډګر چارواکې په مسولیت او اغیزمنه توګه ګټه 

نه پورته کوي او په دې توګه ښایې هغوي د دغو امکاناتو څخه د ځینو سیاسي موخو د ترالسه کولو او په 

انونه توګه دخپلو ځانونو او نږدي انډیواالنو دمړولو اوعیش او نوش له پاره سو استفاده کوي.حکومت نا ق

 هم د بدني روزنې د فعالیتونو له پاره د یو هېوادنې مکلفیت په توګه الزمه پالنګزاري نه ده کړي.

ه په مسولیت پاملرنه له دې کبله وړاندیز کیږي چې که افغان حکومت د افغانستان د بدني روزنې چارو ت

وکړي، په بدني روزنه کې د فساد مخه ونیسې، د سپورت د ډګر د بنسټونو او بڼې د ودي اوغزیدو الري 

چاري ولټوي، د بدني روزنې ډګر ته د نړیوالي ټولني او دولتي سرچینو اغیزمنې مرستې را جلب او 

سپورتې کادر وروزي، د سپورتې فعالیتونو ولیږدوي، د بدني روزنې د فعالیتونو د ښه کېدو په نیت افغان 

او په دې برخه کې د امکاناتو څخه د ګټه اخستنې مسالی ته په ټولو والیتونو کې توازن ورکړي، د بدني 

روزنې د ښځینه لوبغاړو تربېي او برخې اخستنې ته ځانګړي پاملرنه را وګرځوي، پایلي به د بري په 

 لور څو برابره زیاتې وي. 

موږ په خپلو هېوادوالو غوږ کوو چې سپورتې لوبو ته د افغانانو هڅول یوازي د دولت کار نه  همدار راز

دی، که هر افغان په دې لړ کې وړتیا لرونکې وطنوال وهڅوي او په دې برخه کې د بیلو شوو زیرمو د 

داسي سالم لګښت په هکله چارواکې وڅاري، بیشکه بدني روزنه وده کوي او د فساد مخه نیول کیږي. په 

چاپیریال کې افغانان ددې جوګه کیږي چې په لوبو کې زیات مدالونه خپل کړي او د روح اهلل نیکپاي په 

 څیر سپورتې ستوري نور هم د افغانستان د بدني روزنې په اسمان کې راوخیژي.

ولیږي او  دا ډول چلند افغانانو ته ددې زمینه برابروي چې د اولمپیک لوبو ته په زیات شمیر لوبغاړي

هلته هم د زیاتې ګټي پرځاي د اولمپیک د لوبو په انسانې او ټولنیز اړخ د زور د اچولو له پاره د نړۍ د 

 نورو لوبغاړو پاملرنه ځانته جلب کړي.

  -محبت  -                د افغانستان د بدني روزنې د ال ودي په هیله      
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میالدی در شهر  ۸۱۲۸اگست  ۲۸جوالی الی  ۸۷به تاریخ   سی ومین دور بازی های تابستانی المپیک

 لندن برگزار شد.

لندن نخستین شهری است که برای سومین بار میزبانی این بزرگترین رویداد ورزشی جهانی را به عهده 

مسابقات المپیک در این شهر برگزار  ۲۹۱۲و دفعۀ بعدی در سال  ۲۹۱۲می گیرد. بار نخست در سال 

 های المپیک در هر چهار سال راه اندازی می شود. گردید. بازی 

کشور اشتراک ورزیده بود. یکی از  ۸۱۱در بازیهای المپیک لندن بیشتر از ده هزار ورزشکار از 

ویژگیهای المپیک لندن، نظم، آرامش و تأمین امنیت و مصؤنیت بازی ها بود که به تناسب بیشتر المپیک 

نه کسی  ۸۱۲۸قل از مبصر بی بی سی، در بازی های المپیک لندن های قبلی بی سابقه می باشد. به ن

کشته شد، نه کشوری آن را تحریم کرد، نه ورزشکار سرشناسی دوپینگ کرد و نه هیچ رسوائی ای 

بازی ها را تحت الشعاع خود قرار داد. با وجود تمام نگرانی های پیش از بازی ها، المپیک لندن به 

 رگزار شد.آرامی و با نظم و ترتیب ب

مدال طال برای اولین بار به جایگاه سوم، بعد از ایاالت متحده امریکا و  ۷۳تیم ورزشی بریتانیا با کسب 

جمهوری مردم چین، دست یافت. یکی از ویژه گیهای دیگر المپیک لندن اشتراک ورزشکاران زن از 

های اشتراک کننده در این  کشور های عربستان سعودی، قطر و برونئی بود که بدین ترتیب تمام کشور

 بازیها دارای ورزشکار زن بودند. 

 

برنز به ورزشکاران برنده از  ۳۳۷نقره و  ۳۱۱طال،  ۳۱۸مدال، از جمله  ۹۷۸در المپیک لندن در ُکل 

کشور در رقابتهای ورزشی  توزیع شد. تیم ورزشی افغانستان با اخذ یگانه مدال برنز توسط روح اهلل  ۲۳

قرار گرفت و بدین  ۷۹مدال آور المپیک در تاریخ افغانستان در رشتۀ تکواندو، در جایگاه نیکپا، اولین 

ترتیب افتخار کسب دومین مدال الکمپیک  برای کشورش را نصیب گردید. در حالیکه تیم پاکستان با 

 دستان خالی به کشور خویش بازگشت.

 

تیم شش نفرۀ ورزشکاران افغان مشتمل بر اجمل فیض 

کیلو گرام، تهمینه  ۷۷ر رشتۀ جودو در وزن زاده د

کوهستانی، یگانه ورزشکار زن افغان در این بازیها، در 

دوش صد متر، مسعود عزیزی در دوش صد متر، اجمل 

کیلو گرام و دو تن  ۳۸فیصل در رشتۀ بوکس در وزن 

کیلو و  ۷۲در رشتۀ تکواندو، روح اهلل نیکپا در وزن 

کیلو گرام اشتراک داشت.  ۲۱نثار احمد بهاوی در وزن 
 )البوم عکسهای این ورزشکاران را در صفحۀ پشتی مجله ببینید.( 

  

ورزشکاران افغان با وجود ناتواناییهای فنی، مالی و 

مدیریتی توانستند با اشتراک فعال در تمام رشته های 

ورزشی خوب بدرخشند و مورد توجه و تشویق قرار 

تان در المپیک لندن نه تنها نمادین نبود بلکه دارای دستاورد بزرگ گیرند. سهمگیری ورزشکاران افغانس

کیلو گرام تکواندو  ۷۲و افتخار آفرین برای وطن خویش نیز بود. اخذ مدال برنز روح اهلل نیکپا در وزن 

افغانستان را برای بار دوم دارندۀ مدال المپیک گردانید. این پیروزی اعتماد به نفس ورزشکاران افغان 

 در رقابتهای جهانی در رشته های مختلف ورزش ارتقا بخشیده و آنها را آینده نگر ساخت.  را 
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 دوران باستان  -

بازیهای المپیک در ابتدا یک جشن 

مذهبی بود که برای ادای احترام به 

ونان( در صحن )پادشاه خدایان یزئوس

شد. این  مربوط به او برگزار می

مسابقات هر چهار سال یک بار و از 

قبل از میالد در المپیا که  ۴۴۷سال 

  شد. محل صحن زئوس بود برگزار می

های زیادی پیرامون پیدایش  افسانه

است: بر  آمده مسابقات المپیک به وجود

)که در هرکول اساس یک داستان،

اساطیر یونانی نیم خدا بود( آن را 

جهت تجلیل از فتوحات بی نظیرش 

های  بوجود آورد. بر اساس افسانه

، دو خدای کرونوس دیگر زئوس و

بر سر یونان باستان، با یکدیگر 

 فرمانروایی المپیا به جدال برخاستند که 

  باشد. نهایتًا زئوس به پیروزی نائل آمد. بر اساس این داستان مسابقات المپیک یادبود این پیروزی می

توانستند در مسابقات در  ولد شده بودند میمت -بردهنه  –در دوران باستان تنها مردان یونانی که آزاد 

همسر زئوس  "هراجشن مذهبی زئوس شرکت کنند. زنانی که مجرد بودند در تاریخ دیگری به احترام "

قات را نداشته و در پرداختند. زنهای ازدواج کرده حق شرکت در مساب و مادر هرکول، به مسابقه می

ها از اهمیت  پرداختند. مسابقات المپیک در بین یونانی صورت مخالفت باید بهای آن را با جانشان می

زیادی برخوردار بود چنانکه مورخین یونانی در دوران باستان، از آن به عنوان یک واحد برای اندازه 

  بود. سال میکردند. یک "المپیاد" بیانگر چهار  گیری زمان استفاده می

به آن اضافه شد.  و پرش ا کشتی، بوکس" بود، ولی بعده"مسابقه دوشمسابقات در ابتدا تنها شامل 

شرکت کنندگان متشکل از افرادی ثروتمندی بودند که وقت کافی داشتند تا به تمرین ورزشی بپردازند. 

     ای   کردند نه به نمایندگی از شهر یا ناحیه افراد در این مسابقات به صورت شخصی شرکت می

 ام به او در المپيا برگزار می شد.مجسمه زئوس. مسابقات المپیک به خاطر احتر

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/زئوس
http://fa.wikipedia.org/wiki/زئوس
http://fa.wikipedia.org/wiki/کرونوس
http://fa.wikipedia.org/wiki/هرا
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    های مردانه مانند قدرت و ورزیدگی که  ویژگیخاصی. تمرکز اصلی این مسابقات بر روی

نهاد پایه گذاری شده بود. بر خالف سنت جاری شرکت کنندگان برهنه  فرهنگ یونانی آن زمان ارج می

کردند )کلمه "ژیمناستیک" به عنوان مثال از کلمه یونانی به معنی "برهنه"  در مسابقات شرکت می

اند: حضور برهنه در بین عموم  ح این موضوع ارایه کردهآید( مورخین نظریات متفاوتی جهت توضی می

مردم بدون اینکه شخص تحریک جنسی بشود نشانگر کنترل شخص بر خودش است یا برهنه ظاهر 

کرد... چیزی که به هر حال مشخص  شدن بخشی از مراسم مذهبی بود که بر مفهوم گذرا بودن تأکید می

  دانستند. الت آور نمیها برهنگی را خج است این است که یونانی

این جشنها بیشتر از آن جهت مورد عالقه قرار گرفت و رشد نمود که به عاملی برای ورزیده شدن و 

 آماده کردن جوانان برای مقابله با هر نوع تجاوز بخاک یونان مبدل گردید.

، پرش پرتاب دیسک، پنجگانه دوار مختلف این مسابقات شامل دوشهای ورزشی برگزار شده در ا رشته

 .شد یم ، اسب دوانی و ارابه رانیتیباستانی، مشتزنی،کش

را تعطیل کرد ادامه داشت. این تعطیلی  آنامپراتور روم ، تا زمانی که  ۸۹۸های "المپیا" تا سال  جشن

 هلوانی گردید.قدرت و پنماد طوالنی سبب ویرانی "المپیا" و نیایشگاه "زئوس" 

 احیا مجدد در دوران مدرن  -

های خاموش "المپیا"، آثار شگفتی  " در دل تپهکورتیوسشناس آلمانی به نام " از اثرکاوش یک باستان

یای کشف گردید که به منشا تاریخی بازیهای المپیک در یونان باستان بر می گردید. در نتیجه، فکر اح

یر بارون  این بازیها قوت گرفت و با هزاران دشواری مردی شریف، انسان دوست و دانشمندی بنام "پی

تشکیل داد و اساس همایشی در پاریس  ۰۳۳۹دوکوبرتن" فرانسوی به کمک دوستان خود در سال 

 ک را پی نهاد.بازیهای جدید المپی

بود که در  ۰۳۹۷بازیهای المپیک با الهام از این نام و این دورهای قهرمانی بوجود آمد. رسمًا از سال

آتن انجام گرفت و پس از آن هر چهارسال یکبار در نقاط مختلف جهان برگزار می گردد. و فقط سه 

 دوره به دلیل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم انجام نپذیرفت.

----- 

 مأخذ: ویکیپیدیا *

 

 

 

 

 

 

 

 

در ستدیوم پاناتینایکو  ۱۸۹۶مراسم افتتاح بازیهای المپیک  
 شهر آتن
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"دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام عرصه های 

زندگی، رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چون حوزه های سیاسی، اجتماعی، 

 زندگی خصوصی و شخصی انسانها کشانید."  فرهنگی، اقتصادی و حتی

برداشت درست از دموکراسی و سیر تاریخ آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی 

باال می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومتهای دموکراتیک و جلوگیری از حرکتهای غیر 

ان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز میشود. در کشور هایی مانند افغانستان، دموکراتیک که زیر عنو

 هر اقدامی که منافی منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.

توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را برای دموکراسی ضروری می دانست: آموزش همگانی، 

 سیاسی، برابری اقتصادی، و نمایندگی به توسط اشرافیت طبیعی.مشارکت 

شرط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد نهاد ها، اتخاذ راه و رسمها، و پی ریزی 

 سیاست هایی دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.

ان بر مدار زور برقرار کرد، جایگزین زور "حق حاکمیت" مورد در نظام های دموکراتیک، ثبات سیاسی را نمی تو

 قبول، یا همان چیزی است که صاحب نظران آن را مشروعیت می خوانند.

بمنظور شناخت دقیق و روشن از دموکراسی و درک درست از دموکراسیهای به تجربه گرفته شده در جوامع بشری، 

 راسی و گفتار هایی در زمینه می پردازیم. به ارائۀ نمونه هایی از انواع و اقسام دموک

 -محبت -            

 

 توسعه اقتصادی

 

توسعۀ اقتصادی از خصوصیات جوامعی 

است که نشان داده اند به استقرار دموکراسی 

وابسته اند. هر قدر ملتی شکوفا تر باشد، بخت 

آن که دموکراسی را پایدار نگاه دارد بیشتر 

قرن چهارم پیش از است. از زمان ارسطو در 

میالد، همواره استدالل شده است که فقط در 

جامعۀ مرفه و ثروتمند، که در آن افرادی به 

نسبت اندک در فقر زندگی کنند، تودۀ مردم می 

تواند، بی آن که تحت تاثیر عوامفریبان فاقد 

مسؤولیت قرار گیرند، به شکل آگاهانه در امور 

 سیاسی خویش مشارکت ورزند.

 

 

 

 

ه گفتۀ ارسطو، در جامعه ای که به توده ب

های عظیم فقیر و معدودی خواص مرفه تقسیم 

شود یا الیگارشی، حکومت دیکتاتورِی تنی چند 

ظهور خواهد کرد یا جباریت، یعنی دیکتاتوری 

متکی بر عوام الناس. اگر بخواهیم این دو شکل 

حکومت را با اصطالحات امروزی مشخص 

ان با کمونیسم و کنیم، جباریت را می تو

فاشیسم، و الیگارشی را با دیکتاتوریهای سّنتی 

و متعارفی نظیر آن چه در خاور میانه می بینیم 

و تا ایام اخیر در امریکای التین، تایلند، 

-۲۹۳۹اسپانیای دوران فرانسیسکو فرانکو )

، و پرتگال دوران آنتونیو ِد اولیوئیرا (۲۹۷۳

م قرین شاهد بودی( ۲۹۷۲ -۲۹۳۸ساالزار )

   دانست.                     
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 همبستگی رفاه و دموکراسی

 

بین توسعۀ دموکراسی و عملکرد اقتصادی 

همبستگی وجود دارد. اما رابطۀ آنها با هم 

چگونه است؟ پاسخ این پرسش به چگونگی 

نگرش ما وابسته است. آیا رشد اقتصادی باعث 

 پیشبرد هدفهای دموکراتیک می شود؟ و از آن

پیچیده تر، آیا جوامع دموکراتیک برای رشد 

مناسبترینند؟ اگر باور داشته باشیم که هیچ یک از 

این دو علت اصلی و برانگیزندۀ دیگری نیست، 

 پس چه چیزی موجب همبستگی آنها است؟

در حال حاضر، فرضیه ای که دانیل لرنر و 

سیمور مارتین لیپست، جدا از یکدیگر، در اواخر 

رح کردند طرفداران زیادی پیدا مط ۲۹۳۱دهۀ 

کرده است: هر قدر ملتی مرفه تر باشد، بخت آن 

که دموکراسی را پایدار نگاه دارد بیشتر است. 

این همبستگی مثبت میان رشد اقتصادی و توسعۀ 

دموکراسی هم از راه تجربه است و هم بسیاری 

از محققان بعدی آن را تأیید کرده اند. پژوهش 

فاده از شاخصهای سیاسی جامعی که با است

، توسط ِکنت بولن و ۲۹۷۳و  ۲۹۷۱سالهای 

رابرت جکمن برای بررسی وضعیت دموکراسی 

در بیش از صد کشور صورت گرفت، به این 

نتیجه رسید که میزان توسعۀ اقتصادی حتی اگر 

سایر عوامل غیر اقتصادی نیز در نظر گرفته 

 شوند، تاثیری آشکار بر دموکراسی سیاسی دارد.

در این میان تولید ناخالص ملی متغیر اصلی و 

موثر است و این متغیر در همۀ کشور ها، حتی 

اگر جوامع غیر صنعتی را به طور جداگانه نیز 

 در نظر بگیریم، مصداق دارد.

پیوند میان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ 

دموکراسی لزومًا باید به شکلی کمی و تطبیقی، و 

اجتماعی در  -یاسینیز از زاویۀ فرایند های س

هر یک از دولتهای ملی مورد بررسی قرار 

گیرد، بخصوص که شاخصهای اجتماعی اکنون 

دقیق ترند و، در قیاس با گذشته، این شاخصها را 

در مورد دولتهای ملی بیشتری در دست داریم. و 

مهم تر آن که اگر ارتباط این دو را در دورۀ 

وکراسی طوالنی تر بررسی کنیم، پیوند میان دم

 و رشد اقتصادی کاماًل آشکار می شود.

توسعۀ اقتصادی به تنهایی موجب توسعۀ 

دموکراسی نیست، خصوصیات ملی، نقش نیرو 

های تاریخی، فرهنگی و سیاسی، و رفتار 

رهبران نیز ممکن است باعث پیشرفت یا نابودی 

دموکراسی در هر ملت یا گروه خاصی از ملتها، 

معین، شود. از این نکته به طور کلی یا در زمان 

هم نباید غافل بود که نظامهای استبدادی و مطلقه 

ای که ازلحاظ اقتصادی گرفتار افول شوند ممکن 

است در قبال بحرانهای فزایندۀ مشروعیت که 

-دامن آنها را می گیرد، به دموکراسی تبدیل شوند

همان طور که در آرژانتین، هایتی، پاکستان، 

وی، اروپای شرقی شاهد فیلیپین، اتحاد شور

بودیم. این گونه رویداد ها نیز همبستگی توسعۀ 

 اقتصادی و دموکراسی را کاهش می دهند.

 

 الگو های مکرر

 

یکی از جامع ترین و بحث انگیز ترین دیدگاه 

های مربوط به این موضوع از آِن ساموئل 

هانتینگتون، استاد علوم سیاسی امریکایی است. 

توجه به این امر که پیوند ، پس از ۲۹۲۱وی در 

میان ثروت و دموکراسی بسیار عمیق است، 

طبعًا به این نتیجه رسید که گسترش بعدی 

دموکراسی در جهان، به این علت که تولید ثروت 

در کشور های فقیر ُکند است، دامنه ای محدود 

خواهد داشت. رابرت دال، که او نیز به این پیوند 

بل از هانتینگتون، در تاکید دارد، حدود ده سال ق

(، به ۲۹۷۲) پولیارکیکتاب کالسیک خود به نام 

نتیجه ای همانند رسیده بود. در کشور هایی که 

مثاًل، –در آن زمان اقتصاد در حال رشد داشتند 

 -اسپانیا، چیلی، تایوان و کوریای جنوبی

گسترشی را که بعدًا در آزادی سیاسی اتفاق افتاد 

 ی می کردند.این دو دانشور پیش بین

اطالعات موجود در باب میزان رشد اقتصادی 

و توسعۀ دموکراسی مبین آن است که این 

شدت بیشتری داشت تا ۲۹۲۱همبستگی در دهۀ 

 ؛ اما در دهۀ بعد که رژیمهای۲۹۳۱در دهۀ 
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 دموکراتیک در کشور های فقیر و جوامع

کمونیستی پیشین بر سر کار آمدند، میزان این 

ف شد. پژوهشهای صورت همبستگی تضعی

گرفته در این باب بر گزارشهای "خانۀ آزادی" 

که همه ساله در مورد "وضعیت آزادی در 

جهان" منتشر می شود، تکیه دارند. در  این 

گزارشها، کشور ها به "غیر آزاد" )استبدادی(، 

"تا حدودی آزاد" )نیمه دموکراتیک(، و "آزاد" 

بنای این طبقه )دموکراتیک( طبقه بندی شده اند. م

بندی تجارب ملی هر کشور در زمینه هایی چون 

حقوق سیاسی، آزادی های مدنی و به خصوص 

توانایی شهروندان به برکنار کردن دولتهای حاکم 

از طریق انتخابات آزاد، تشکیل احزاب سیاسی و 

بیان عقاید سیاسی بدون دخالت دولت است. با 

از هایی که هر استفاده از این متغیر ها، تعداد امتی

کشور در ارتباط با آزادی به دست می آورد 

معین می شود و بعدًا این امتیاز ها را با طبقات 

پنج گانۀ تولید ناخالص ملی و درآمد، که همه 

از انتشارات  گزارش توسعۀ جهانیساله در 

بانک جهانی درج می شوند، تطبیق و پیوند می 

 دهند.

ابق وجود رابطه ای کلی روشن است. سو

نشان می دهد که قبل از موج اخیر توسعۀ 

دموکراسی، از میان کشور های فقیر، فقط یک 

کشور )هند( آزاد )دموکراتیک( بود؛ اقتصاد های 

صنعتی و مرفه و مبتنی بر بازار جملگی 

دموکراتیک بوده اند. هر قدر سطح درآمد ملی 

هر یک از کشور های استبدادی در طبقه بندی 

تر می رود، تعداد شان کم تر می بانک جهانی باال

شود. وقتی که از طبقۀ "درآمد متوسط پایین" به 

طبقۀ "درآمد متوسط باال" برویم، تعداد کشور 

های غیرآزاد به کلی کم می شود و، در همان 

حال، تعداد کشور های آزاد افزایش می یابد. این 

برداشتها و مالحظات را تحلیلهای آماری جامعی 

صورت  ۲۹۲۱تا  ۲۹۳۱سالهای که در مورد 

 گرفته اند تایید می کنند.

بنابراین اطالعات، چشم انداز رشد اقتصادی 

و، در نتیجه، امکان بالقوۀ توسعۀ دموکراسی، در 

ملتهای کم تر توسعه یافته بسیار تیره و تار است. 

در بیشتر کشور هایی که در ردۀ پایین ترین 

در بهترین  میزان درآمد قرار دارند، درآمد ملی،

حالت خود، آهنگ رشد ُکندی داشته است؛ اکثر 

این کشور ها آزاد )دموکراتیک( نیستند. اگر آمار 

هایی مربوط به چین و هند را از جدولهای 

مربوط به اقتصاد های کم درآمد خارج کنیم، 

ملتهایی که در این جدولها باقی می مانند در 

 نرخ رشدی فقط معادل ۲۹۲۱تا  ۲۹۷۸سالهای 

درصد داشته اند، در حالی که کشور هایی  ۲/۲

که در طبقه بندی "بانک جهانی" در سه مرتبه 

باالتر قرار می گیرند در همان مدت از نرخ رشد 

به مراتب باالتری بهره مند بوده اند. در طول 

سالهای مزبور، میانگین رشد ساالنۀ تولید 

ناخالص ملی در یازده کشوری که دارای کم 

 د بوده اند کاهش یافته است.ترین درآم

اقتصادی نشانگر  -این شاخصهای اجتماعی

احتمال توسعۀ دموکراسی در کشور ها هستند. 

مثاًل، در مورد اسپانیا، که به عنوان کشور 

صنعتی و مبتنی بر بازار آزاد با درآمد ناخالص 

دالر ) به دالر سال ۳۱۳۱ملی سرانه ای معادل 

ان می توانست ( طبقه بندی می شد، انس۲۹۲۸

 انتظار توسعۀ دو بارۀ دموکراسی را داشته باشد.

، اسپانیا تنها کشور از ۲۹۷۱در اوایل دهۀ 

نوزده اقتصاد صنعتی و مبتنی بر بازار آزاد در 

دنیا بود که دموکراسی نداشت. این کشور در آن 

زمان، با جمعیتی که بیشتر از نیم آن به طبقۀ 

ک پنجم آن به متوسط تبدیل شده بود، و فقط ی

کشاورزی اشتغال داشت، به صورت نهمین 

 قدرت اقتصادی جهان درآمده بود.

با این همه باید تکرار کرد که همبستگیهای 

اقتصادی بر احتماالت مبتنی است.  -اجتماعی

نظیر تاثیر رویداد های تاریخی  –عوامل دیگر 

بر سیاست داخلی، عوامل فرهنگی، حوادثی که 

ایه اتفاق می افتند، اثرپذیری در کشور های همس

از حوادث مناطق دیگر، رهبری، و جنبشهای 

نیز بر کیفیت جامعه و حکومت تاثیر  -اجتماعی

می کنند. پس می توان گفت که اسپانیا بر اثر 

پیامد های جنگ داخلی خود، جنگی که تا حدودی 

 به علت اقدامات سایر دولتهای اروپایی زبانه



12 

 

 های استبدادی قرار کشید، در زمرۀ کشور

گرفت، همان طور که واگذاری اروپای مرکزی 

به اتحادشوروی پس از جنگ جهانی دوم باعث 

 شد که مسیر آیندۀ سیاسی این منطقه تغییر کند. 

تری کارل استدالل می کند که جست و جو 

اقتصادی  -برای یافتن پیش شرطهای اجتماعی

ال دموکراسی کاری نابجا است. به نظر او، انتق

به دموکراسی به چگونگی فرایند های سازش 

دولتهاو احزاب بستگی دارد. به همین دلیل، به 

عقیدۀ وی، این شیوه و چگونگی تغییر دولتها 

است که در ایجاد و بقای دموکراسی نقش تعیین 

کننده دارد. به نظر کارل و دیگران توصیف های 

نخبه گرایانه در بارۀ چگونگی تحول دموکراتیک 

اًل مغایر با تبیینهای اقتصادی است؛ با این کام

حال، رشد اقتصادی مبنا هایی برای تحکیم 

موفقیت آمیز دموکراسی پی می نهد. عهد نامه ها 

وسایلی در راه نهادینه ساختن دموکراسی بشمار 

می روند. پس ضرورتی ندارد که بین بررسی 

شرایط توسعۀ دموکراسی و شرایط تحقق 

 وت قایل شویم.سازشهای سیاسی تفا

آمار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

موجود نشانگر تفاوتهای عمدۀ منطقه ای و 

فرهنگی در ارتباط با تحوالت دموکراتیک در 

سراسر جهانند. اکثر کشور های افریقا و خاور 

میانه از نظر آزادی درمراتبی پایین قرار دارند. 

برعکس، ازلحاظ پیشرفت به سوی دموکراسی، 

ی چشمگیر در امریکای التین به چشم می تحول

، ۲۹۲۱و  ۲۹۷۱خورد. به نسبتی که، در دو دهۀ

نهاد های الزم برای برگذاری انتخابات آزاد در 

این منطقه مستقر شد، دموکراسی به شکلی 

 ۲۹۲۳گسترده در سراسر آنجا سرایت کرُد. در 

دستیار ویژۀ رونالد ریگان، رئیس جمهور امریکا 

ای التین توانست به خود ببالد که در امور امریک

در بیست و شش کشور از سی و سه کشور 

امریکای التین پیشرفتهای بزرگی به سوی 

دموکراسی حاصل شده است. چندی نگذشت که 

این توصیف در مورد همۀ کشور های منطقه به 

 جز کوبا مصداق پیدا کرد.

چنین الگو هایی رابطۀ مفروض میان پیشرفت 

عۀ دموکراسی را تأیید می کند. اقتصادی و توس

صرف نظر از ملتهای ثروتمند نفتی، درآمد 

سرانه در امریکای التین در ردیف بیابینِی 

ملتهای ثروتمنِد عضو "سازمان همکاری 

اقتصادی و توسعه" و کشور های کم تر صنعتی 

شده قرار دارد، و به مراتب از کشور های 

یشتر است. افریقایی و سایر جوامع توسعه نیافته ب

هائیتی تنها کشور امریکای التین است که جزء 

کشور های کم درآمد قرار می گیرد؛ بقیه سی و 

سه کشوری که در این طبقه جای دارند جملگی 

آسیایی یا افریقایی است. دو کشور از امریکای 

التین، یعنی بولیوی و هندوراس، که در شمار 

جوامع دارای درآمد متوسط پایین جای می 

یرند، با آن که تولید ناخالص ملی آنها در نازل گ

ترین سطح است، جزء کشور های آزاد طبقه 

 ۲۱بندی می شوند. در همین حال، نه کشور از 

کشور آزادی که دارای درآمد متوسط باال هستند 

 در امریکای التین قرار دارند.

 

 سایر مالحظات اقتصادی و سیاسی

 

ضامن گذر از یک آستانۀ اقتصادی خاص 

توسعۀ دموکراسی نیست. برای مثال، موج اخیر 

توسعۀ دموکراسی در امریکای التین به هیچ رو 

مطمین و قطعی نیست. در گذشته، الگوی توسعۀ 

دموکراسی در این منطقه حالت ادواری داشته 

رو به افول نهاد، در  ۲۹۳۱است؛ در اواسط دهۀ 

سیر صعودی یافت، سپس تا اواخر  ۲۹۷۱دهۀ 

دوباره سقوط کرد، و بعد در دهۀ ۲۹۷۱دهۀ 

مجددًا به مسیر ترقی افتاد. اگر فقر و  ۲۹۲۱

نابرابری شدید در بعضی از کشور های خیلی 

از جمله هایتی، بولیوی، هندوراس و ال  –فقیر 

تداوم پیدا کند، افق آنها خیلی روشن  -سلوادور

نیست. حتی کشور های بالنسبه ثروتمندی چون 

بیا نیز فاقد ثبات اند؛ اولی به آرژانتین و کولوم

سبب تداوم بحرانهای اقتصادی و دومی به دلیل 

تشنِج ناشی از نقش باند های قاچاق مواد مخدر 

    در اقتصاد کشور.     
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 روشن است که شکستهای سیاسی و

اقتصادی نمی توانند موجب تزلزل رژیمهای 

استبدادی شوند. در هر یک از سه سال مقدم بر 

یعنی زمانی که نظامیان اوروگوئه قدرت ، ۲۹۲۳

را به غیر نظامیان پس دادند، سطح درآمد ها در 

آن کشور به شکلی شتابان رو به کاهش داشت. 

در آرژانتین، یعنی کشور که اتفاقات دو دهۀ 

در آنجا موجب شکل گرفتن  ۲۹۷۱و  ۲۹۷۱

نظریۀ "استبداد بوروکراتیک" شد، شکست 

مالویناس( و  -)فاجعۀ فاکلند ۲۹۲۸نظامی 

نارضایتی اقتصادی موجب گردید که مقاومت 

گسترده در برابر رژیم نظامی شکل بگیرد و به 

 استقرار دو بارۀ هنجار های دموکراتیک بینجامد.

شکستهای اقتصادی موجب بروز تحول در 

ساختار های سیاسی چند کشور در سایر نقاط 

 ازجمله در فیلیپین و اتحاد –دنیا نیز شده است 

جماهیر شوروی. شرایط بهداشتی و اقتصادی 

مردم فیلیپین در سالهای اخیر دیکتاتوری فردیناند 

( رو به افول نهاده بود. ۲۹۲۷-۲۹۷۷مارکوس )

گالسنوست )فضای بازسیاسی( در اتحاد شوروی 

واکنشی بود در قبال بحرانهای اجتماعی و بی 

تفاوتی چشمگیری که بر اثر سالیان دراز رکود 

ی در مردم آن کشور پدید آمده بود، و اقتصاد

 منطقًا به سقوط رژیم منجر شد.

نمونه های مرتبط با فروپاشی رژیمهای 

اقتدارگرا پس از شکستهای اقتصادی ، رابطۀ 

مثبت رشد اقتصادی با توسعۀ دموکراسی را نفی 

نمی کنند. اگر چه در پارۀ موارد، همان طور که 

ث تسریع شاهد بوده ایم، افول اقتصادی باع

توسعۀ دموکراسی شده است، این سطح کلی 

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک ملت است که 

کیفیت انتظارات، فشار ها، و مناسبات درونی 

یک جامعه را شکل می دهد و نهایتًا بر اثر همین 

عوامل است که جاذبۀ دموکراسی از حکومت 

اقتدارگرا بیشتر می شود. به گونه ای که در 

رژانتین، تایوان و کوریای جنوبی می برازیل، آ

توان دید، قوت گرفتن تدریجی نیرو های 

اقتصادی و اجتماعی، که در جریان طوالنی 

حکومت رژیمهای نظامی صورت گرفت، توسعۀ 

دموکراسی را در این کشور ها امکان پذیر 

ساخت و، در همان حال، دیکتاتوریهای ریشه دار 

ستهای سیاسی نظامی بر اثر افول اقتصادی و شک

 متزلزل شدند.

عالوه بر سطح توسعۀ اقتصادی، عوامل 

اقتصادی دیگری نیزبر نظامهای سیاسی تاثیرات 

تعیین کننده دارند. در سالیان اخیر، پاره ای از 

محققان اشاره کرده اند که وابستگی اقتصادی، به 

خصوص به این علت که نابرابری را افزایش می 

سعه نیافته برای دهد، بر بخت کشور های تو

دستیابی دموکراسی سیاسی تاثیر منفی دارد. 

شواهد امر مبهم و دو پهلو است، و به طور کلی 

حمایت از این نظریه چندان نیرومند نیست. 

گیونگ سئونگ و جان چارلز  -لیپست، کیونگ

تورس، با استفاده از تحلیل رگرسیونی، این 

. فرضیه را در مورد سالهای اخیر به محک زدند

تحلیل آنها از وابستگی )یعنی در صد صادرات و 

هرچند که  -واردات به نسبت کل تجارت جهانی

در واقع از نظر تببین این معنا شاخص ناپخته 

است(،رابطۀ آماری همگونی بین وابستگی و 

 دموکراسی نشان نمی دهد.

به عالوه، تاکید بر تاثیرات سیاسی خلل 

که اکنون برخی  برانگیز وابستگی، با این واقعیت

از کشور های کوچک و کمتر صنعتی شده دارای 

نهاد های دموکراتیک هستند، سازگار نیست. اما، 

به هر حال، شناخت این رابطه از نظر تحلیلی 

اهمیت دارد. همان طور که اقتصاددانانی چون 

سیمون کوزِنیتس و رابرت تریفین توجه کرده 

ی اند، وابستگی کشور های کوچک به طرفها

بازرگانی خود، طبعًا، از وابستگی کشور های 

بزرگ بیشتر است. با این حال، اینک تعداد قابل 

مالحظه ای از کشور هایی که سه میلیون نفر و 

نظیر باهاماس،  –حتی کمتر از آن جمعیت دارند 

ِبلیز، بوتسوانا، کاستاریکا، فیجی، گامبیا، 

اد و جامائیکا، موریس، گینه جدید پاپوئا و ترینید

دموکراتیک اند. ایسلند، نخستین کشور  -توگو

مهاجر نشین غربی، برغم جمعیت اندک خود، به 

آسانی توانست مدتها پیش از سایر کشور های 

 اروپایی موفق به نهادینه کردن حکومِت مبتنی
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 بر نمایندگی شود. جمعیت اندک ظاهرًا امکان

بروز کشمکش های سرکوبگرانۀ سیاسی را 

هد. در عین حال، وجود رابطه ای کاهش می د

قطعی بین جمعیِت کم و دموکراسی را نمی توان 

ثابت کرد زیرا، همان طور که مایرون واینر 

متذکر شده است، اکثریت قاطع کشور های 

کوچک یاد شده از مستعمرات سابق انگلستان 

 بوده اند.

این نظریه که توسعۀ اقتصادی برای توسعۀ    

تی دارد با مخالفت دموکراسی اهمیت حیا

َدنکورات روستو مواجه شده است؛ وی، با استناد 

به شواهد تاریخی، نشان می دهد که کشور های 

ثروتمند کنونی، حتی در زمانی که هنوز در 

مراحِل ابتدایی پیشرفت اقتصادی قرار داشتند، 

، ۲۲۸۱مثاًل ایاالت متحد در  –دموکراتیک بودند 

. لیکن ۲۲۹۱ ، و سویدن در۲۲۷۱فرانسه در 

باید توجه داشت که این کشور ها و سایر 

دموکراسیهای متقدم از این امتیاز تاریخی 

برخوردار بودند که نهادی سیاسی خود را پیش 

از ظهور ارتباطات جهانی مستقر کرده بودند. با 

آن که در آن زمان احتمااًل کشور های دیگری از 

زیاد  اینها ثروتمند تر بودند )هرچند تعداد شان

نبود(، اینها بودند که مرحلۀ استقرار نهاد های 

سیاسی خود را توانستند قبل از آن به سامان 

برسانند که جنبشهای اجتماعی مساوات طلب بر 

عرصه ظاهر شوند. این جنبشها، که از لحاظ 

انتخاباتی اهمیت دارند، از آغاز خواستار توزیع 

انست برابر تر کاال ها بودند، و این امر می تو

باعث بر هم خوردن ثبات سیاسی این کشور ها 

 شود.

یکی از شرایط ایجاد جامعۀ سیاسی با ثبات 

این است که بین انتظارات مردم و سطح پیشرفت 

اقتصادی جامعه هماهنگی باشد و این شرط در 

دموکراسیهای متقدم حاصل بود. اما مردم کشور 

های کمتر توسعه یافتۀ امروزی انتظاراتی 

ب با جوامع بمراتب ثروتمند تر از خود متناس

دارند و از لحاظ فرهنگی نیز به آن جوامع 

وابسته اند. به عالوه، جوامع سیاسی قرن نوزدهم 

با بجرانهای سیاسی متداخلی که دموکراسیهای 

نوپا و کمتر توسعه یافتۀ امروزی گرفتار آنها 

روبرو  -از جمله، بحران مشروعیت –هستند 

 نبودند.

اقتصادی  -جدید، توسعۀ اجتماعی در عصر

پیوندی ناگسستنی با مشروعیت دارد. تاریخ و 

بویژه تاریخ ادوار اخیر، بروشنی نشان داده است 

که شرط استمرار ثبات سیاسی و اجتماعی در 

کشور های پیشرفته برآورده شدن انتظارات مردم 

از دولت است. دولتهایی که نتوانند موجبات رشد 

م کنند، به احتمال قوی، دوام پیوسته را فراه

نخواهند آورد: در جوامع فقیر فرو می پاشند و 

در جوامع ثروتمند در انتخابات شکست می 

 خورند.
 

 الگو ها و متغیر ها
 

چرا بین سطح درآمد و احتمال آن که ملتی به 

استقرار ساختار های دموکراتیک اقدام کند رابطۀ 

ی متغیر روشن وجود دارد؟ به طور کلی، در ورا

های مربوط به سطح درآمد میتوانیم شاهد تفاوت 

هایی دروضع ملتها باشیم؛ به این معنا که، به 

تناسب سطح درآمد، وضع ملتها از نظر ساختار 

طبقاتی و نیز میزان برابری در برخورداری از 

مراقبتهای درمانی و کیفیت کلی زندگی تفاوت 

عات می کند. تحلیلهای رگرسیونی، برمبنای اطال

و گزارشهای "خانۀ آزاد" و "بانک جهانی"، 

حاکی از آن است که شاخصی اساسی برای 

ارزیابی آزادیهای سیاسی و مدنی در یک جامعه 

همانا سطح و کیفیت مادی و جسمی زندگی در آن 

جامعه است، که با عواملی چون مرگ و میر 

نوزادان، امید زندگی در یک سالگی، و تعداد 

ال اندازه گیری می شود. این باسوادان بزرگس

امر به خصوص در کشور های توسعه نیافته 

مصداق دارد؛ دراین کشور ها توسعۀ اقتصادی، 

از آن جا که باعث بهبود کلی زندگی مردم می 

شود، چشم انداز استقرار دموکراسی را تقویت 

 می کند.

وقتی که جامعه ای شاهد افزایش قابل توجه 

 صرف کاال برابر تردرآمد ملی خود باشد، م
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  می شود، طبقۀ متوسط گسترش می یابد، تعداد

بیشتری از مردم به مراقبتهای درمانی دست پیدا 

می کنند، سطح بیسوادی کاهش می یابد،و جوانان 

بیشتری در دورۀ متوسطه باقی می مانند. این 

جریان، اعم از آن که جوامع دینی و غیردینی، 

ر آزاد، افریقایی و مارکسیست یا مبتنی بر بازا

آسیایی یا اروپایی باشند، در مورد آنها مصداق 

دارد. ) یک استثنای اساسی در این مورد کشور 

های ثروتمندنفت خیزهستند، که افزایش چشمگیر 

سرانه در آنها لزومًا به این پیامد ها منجر نمی 

شود.( هرگاه مردم پول بیشتری داشته باشند، در 

رایط وابستگی متقابل موسسات بزرگ و تحت ش

کار می کنند، سطح آموزشی آنها باال تر باشد، و 

دسترسی بیشتری به مراقبتهای درمانی و سایر 

خدمات داشته باشند، احتمال آن که خواهان آزادی 

 سیاسی بیشتری شوند بیشتر است.

پژوهشهای کمی حکایت از آن دارند که هر 

 قدر سطح درآمد سرانه افزایش یابد، بخشهای

تولیدی جامعه نیز خواهان آزادی سیاسی می 

شوند و قدرت آن را می یابند تا از نظامی که به 

آن اجازۀ تاثیرگذاری بر رهبران سیاسی را بدهد 

حمایت کنند. در جوامعی که سطح درآمد پایین 

است، وابستگی اقتصادی شهروندان به یکدیگر 

زیاد نیست. بسیاری با اتکا بر خود زنده می 

، غذای شان را خود تولید می کنند، زمین مانند

دیگران را شخم می زنند، و فقط برای بازار 

محلی تولید می کنند. افزایش تولید درآمد سرانه و 

رواج ابداعهای فنی باعث می شود که روابط 

اقتصادی پیچیده تری بین شهروندان پدید آید و 

معیار ها و ارزشهای تازه ای شکل بگیرند. به 

فزایش درآمد، بر خواستهای شهروندان تناسب ا

افزوده می شود و، در نتیجه، ایجاد الگویی 

سیاسی که جوابگوی این خواستها باشد ضروری 

می گردد. در اروپای شرقی، انقالبهای 

دموکراتیک پس از آن اتفاق افتادند که دولتها 

تالش کردند که از طریق بازکردن نظام و 

ردم بر رکود برانگیختن مشارکت و خالقیت م

اقتصادی غلبه کنند. غیر متمرکز کردن قدرت 

اقتصادی در طول زمان نشان خواهد داد که اگر 

شهروندان براستی در تصمیم گیریها نقش  داشته 

باشند، تصمیماتی که گرفته می شوند از کیفیت 

 بهتری برخوردار خواهند بود.

در پژوهشی فراملتی، که به همت الکس  

یاموند صورت گرفت، این اینکلس و الری د

جامعه شناسان شواهد اساسی در تایید این نظریه 

ارایه کردند که سطح توسعۀ اقتصادی یک 

کشور، خود به خود، تاثیراتی بر وجوه فردی و 

اجتماعی حیات آن جامعه بر جای می گذارد که 

برانگیزندۀ دموکراسی است. پژوهش اینکِلس و 

ن تولید ناخالص دیاموند حکایت از آن دارد که بی

ملی سرانه و خصوصیاتی چون رضایت 

شخصی، کارآمدی فردی، ضدیت با اقتدارگرایی، 

و ایجاد شدن اعتماد رابطه ای مستقیم موجود 

است. سطح توسعۀ اقتصادی یک ملت بر شکل 

گیری برداشتها و ارزشهای شهروندان آن جامعه 

تاثیری مستقل و اساسی بر جای می گذارد. 

اثیر غالبًا در کل سلسله مراتب میزان این ت

مثاًل، سطوح  –اقتصادی یک جامعه  -اجتماعی

 یکسان است. -مختلف آموزشی و حرفه ای

یکی از مهم ترین تاثیر های افزایش سطح 

درآمد گسترش فرصتهای آموزشی است. بین 

سطح درآمد و ثبت نام دانش آموزاِن دورۀ 

، ۲۹۲۳متوسطه پیوندی آشکار وجود دارد. در 

نرخ میانگین دانش آموزان دورۀ متوسطه، به 

نسبت گروه سنی آنها، در کشور های کم درآمد 

درصد بود، در حالی  ۲۲)شامل چین و هند( فقط 

که همین نرخ در اقتصاد های صنعتی مبتنی بر 

درصد می رسید. همبستگی نسبت  ۹۷بازار به 

دانش آموزانی که در دورۀ دبیرستان ثبت نام می 

زادی سیاسی نیز بی تردید بسیار کنند با آ

 چشمگیر است.

، نسبت ثبت نام ۲۹۲۳ -۲۹۷۳در سالهای 

جوانانی که در گروه ِسنی دبیرستان قرار داشتند 

در بسیاری از کشور ها بسیار افزایش یافت: از 

درصد در سری النکا )کم درآمد(، از  ۷۳به  ۳۳

درصد در فیلیپین )میان درآمد(، از  ۷۳به  ۱۲

درصد در آرژانتین )درآمد متوسط  ۷۱به  ۳۲

 درصد در جمهوری  ۹۱به  ۳۳باال(، از 
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 ۹۲به  ۳۲کوریا )درآمد متوسط باال(، و از 

 درصد در سنگاپور )بازار صنعتی(.

براین اساس، باید گفت که افزایش چشمگیر 

نسبت دانش آموزان دبیرستانی در اقصی نقاط 

دان و، دنیا احتمااًل بر کیفیت خواستهای شهرون

درنتیجه، بر ساختار های سیاسی تاثیری ویژه 

داشته است. اینکلس و دیوید اسمیت، بر پایۀ 

مرد در شش کشور رو به  ۷۱۱۱مصاحبه با 

رشد، به این نتیجه می رسند که آموزشهای باال 

تر در مدرسه باعث ایجاد برداشتها و ارزشهای 

"نوین" در افراد می شود؛ بدین معنا که 

احساس می کنند که می توانند و باید شهروندان 

 در اقدامات دولت جایی داشته باشند.

رابطۀ میان درآمد و آموزش، البته، به هیچ رو 

قطعی نیست. کم و کیف آموزش متوسطه در 

نظامهای سیاسی مختلف تفاوت دارد؛ کیفیت 

باالی آموزشی می تواند موجب تقویت جامعۀ 

نکا( شود، یا آن آزاد )هند( یا نسبتًا آزاد )سری ال

که جامعۀ غیرآزاد را متزلزل کند )چین(. اما 

وقتی که کیفیت آموزش در کشور هایی چون 

اوگاندا و هائیتی تا بدین اندازه نازل باشد طبعًا از 

نظر گسترش معیار های نوین و برانگیخته شدن 

شهروندان به مشارکت در امور انتظار چندانی 

 نمی توان داشت.

 

 غیراقتصادیعوامل موثر 

 

باید تکرار کرد که عوامل اقتصادی فقط 

بیانگر بخشی از روابط علت و معلولی در این 

از جمله  -جریانند. عوامل موثر غیراقتصادی 

عوامل فرهنگی که از مذهب، ارزشها، و تجارب 

نیز نقش مهمی  -تاریخی ویژه شکل می گیرند

 بازی می کنند.  

گی، می توان از نظر تاثیر و نفوذ عوامل فرهن

به عنوان نمونه ای روشنگر به امریکای التین 

اشاره کرد. این منطقه پیشینۀ فرهنگی و ساختار 

مشترکی دارد. آرمانهای عصر روشنگری، از 

اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی، 

نخبگان آن جا را تحت تاثیر گرفت. منجیانی که 

شدند تا  از اوایل قرن نوزدهم بر آن خطه ظاهر

دموکراتهای متعهدی که در سالیان اخیر سر 

برآوردند.، افرادی نظیر رائول آلفونسین در 

آرژانتین و خوسه ناپلئون دوراته در ال سلوادور، 

جملگی در برابر ارزشهای دموکراتیک متعهد 

بودند و این ارزشها را بخصوص در میان 

نخبگان رواج دادند. در عین حال، فرهنگ 

تین آکنده از تضاد ها است. ریشۀ این امریکای ال

امر عمدتًا به شبه جزیرۀ ایبری باز می گردد: 

مردمان این شبه جزیره برای باز پس گرفتن 

سرزمین خود از اعراب، به مبارزۀ مسلحانه ای 

دست زدند که چندین قرن طول کشید. از پیامد 

های این مبارزه برآمدن نوعی گرایش به 

ود. از همین رو، هرچند ارزشهای نظامی وار ب

ادبیات، ارزشهای سیاسی، و اسطوره های ملی 

امریکای التین آکنده از ستایش از دموکراسی 

است، اما نوعی هنجار قالبی و ریشه دار نیز در 

)مردانگی ماخیسمو ستایش از رهبران نیرومند و 

 جسورانه( در آنجا قوت گرفته است.

ای پیرو  عالوه بر این، امریکای التین ناحیه

کلیسای کاتولیک است. پیئر ترودو و دیگران 

استدالل کرده اند که سابقۀ مذهبی در بروز 

گرایشهای دموکراتیک تاثیر دارد، چنان که تا 

ایام اخیر ملت های کاتولیک بطور نسبی از 

پروتستانها کمتر دموکراتیک بودند. ترودو، که 

این مطلب را در مقام یک استاد علوم سیاسی 

تحریر کرد، متذکر می  ۲۹۳۱اواخر دهۀ در 

شود که اقتدارگرایی معنوی و ساختار سلسله 

مراتبی مذهب کاتولیک نوعی عدم گرایش به 

جست و جوی راه حلهای سیاسی از طریق 

راههای دموکراتیک پرورش می دهد. در 

اروپای پیش از جنگ جهانی دوم، و نیز در 

ولیک امریکای التین تا همین اواخر، مذهب کات

با دموکراسی ناسازگار به نظر می رسید. به 

اثر لیپست آمده  انسان سیاسیگونه ای که در 

است، مذهب کاتولیک در گذشته با گروههای 

سیاسی دست راستی یا محافظه کار متحد می 

 های کاتولیک مذهب، نیرو شد. در کشور
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 هایی که به چپ گرایش داشتند، و از جمله

کشیشها میانه ای نداشتند. نیرو های معتدل، با 

دخالت کلیسا غالبًا باعث می شد که امور 

سیاسی جنبۀ تعصب آمیز بگیرند و به صورت 

کشمکش بین خیر و شر تصویر شوند. وقتی که 

پیوند ها و فعالیتهای مذهبی موجب شوند که 

نیرو های غیر مذهبی به هم بپیوندند و صف 

نیل  بندی خود را تقویت کنند، نخست مذاکره و

به سازش از طریق سازوکار )مکانیسم( های 

دموکراتیک بسیار کم می شود. در چند دهۀ 

اخیر، به همان نسبتی که کلیسا در بسیاری از 

کشور ها آزادی خواه تر شده اند و درگیریهای 

سیاسی آن کاهش یافته اند، رابطۀ کلیسا و 

 سیاست نیز تغییر اساسی پیدا کرده است.

نیز  -همسایگان یک کشوریعنی  -جغرافیا 

بر تحوالت سیاسی داخلی آن کشور تاثیر دارد. 

امریکای التین کمابیش به ایاالت متحد نزدیک 

تر است و فشار های سیاسی امریکای شمالی 

بر این ناحیه غالبًا تاثیراتی گسترده، اعم از 

خوب و بد، بر این ناحیه داشته است. غول 

دن یا شمالی، گهگاه، در صدد متزلزل کر

برانداختن دولتهای دموکراتیک یا اقتدارگرای 

امریکای التین برآمده است. در همین اواخر، 

تأکید بر آزادیهای مدنی و حقوق بشر در زمان 

دولت جیمی کارتر، رئیس جمهور امریکا، 

دورۀ دوم دولت ریگان، تاثیری مثبت بر 

سیاست داخلی کشور های واقع در جنوب رود 

 ی گذاشت. ریوگرانده بر جا

با آن که  ۲۹۲۱در اروپای شرقی، تا دهۀ 

سطح درآمد و آموزش کشور های این منطقه 

نشان از آمادگی بالقوۀ آنها برای کثرت گرایی 

سیاسی  -سیاسی داشت، نفوذ جغرافیایی

)ژئوپولیتیک( اتحاد شوروی مانع از هرگونه 

انحراف از شیوه های مورد قبول مسکو، و 

بود. شهروندان  بخصوص دولت تک حزبی

آلمان )شرقی(، پولند، مجارستان و 

چکوسلوواکی، بار ها از طریق طغیانها و 

، ۲۹۳۳اعتراضات توده ای گسترده در سالها 

، و سرانجام و مهم تر ۲۹۷۲، ۲۹۳۷، ۲۹۳۳

، نشان دادند ۲۹۹۱و  ۲۹۲۹از همه در سالهای 

که آرزومند دستیابی به آزادی های بیشتری 

س از فروپاشی دولت تمامت هستند. اما فقط پ

خواه در خود اتحادشوروی بود که آنها توانستند 

رژیم های دموکراتیک بر پا دارند. تالشهایی 

که از آن زمان به بعد برای آزادسازی صورت 

گرفته، و عمدتًا از حمایت طبقۀ روشنفکر رو 

مدیران و کارشناسان و گروههای  -به گسترش 

بوده است، بر  برخوردار -روشنفکری فرهیخته

 اثر توسعۀ، آموزش عمومی تقویت شده است.

 

 عوامل پس از جنگ سرد

 

دوران انتقال به دموکراسی در اواخر دهۀ 

موجب شد که مباحثات  ۲۹۲۱و دهۀ  ۲۹۷۱

مربوط به ارتباط توسعۀ اقتصادی با توسعۀ 

دموکراسی احیا شود. مطالعات تطبیقی در باب 

سرانه نشان ساختار های سیاسی و سطح درآمد 

حتی  ۲۹۲۱دادند که ارتباط بین این دو در دهۀ 

که مطالعات تجربی موجب  -نیز  ۲۹۳۱از دهۀ 

شد که این موضوع وارد ادبیات رو به گسترش 

بیشتر بود. چنین یافته ای منطقی  -توسعه شود

 ۲۹۲۱تا اوایل  ۲۹۷۱است، زیرا که از سال 

شاخصهای اجتماعی به مراتب بیشتری که 

ر ظرفیتهای اقتصادی و خواستها و نمایشگ

انتظارات شهروندان این کشور ها بود تهیه و 

تدوین شدند. در دورۀ مزبور، بر اثر افزایش 

درآمد ملی، تعداد بسیار بیشتری از مردم این 

کشور ها به دبیرستان و کالج و دانشگاه راه 

یافتند ومشاغل خدماتی وفنی گسترشی چشمگیر 

 پیدا کرد.

وع موج انتقال به دموکراسی از پیش از شر

، بعضی از صاحب ۲۹۷۱میانه های دهۀ 

نظران استدالل می کردند که فرضیه ای که در 

باب رابطۀ درآمد و دموکراسی در آن دهه 

 شیوع یافته بود واقعیت ندارد. اما تجارب 
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 بعدی نشان دادند که هرچند رشد اقتصادی به

ما بین تنهایی ضامن دموکراسی سیاسی نیست، ا

دموکراتیک و باال رفتن سطح  ساختار های

 درآمد همبستگیهایی وجود دارد.

با توجه به بررسیهایی که به طور ادواری از 

پایان جنگ جهانی دوم به بعد صورت گرفته 

است، باید پذیرفت که این فرضیه را که توسعۀ 

اقتصادی پیش شرط توسعۀ دموکراسی سیاسی 

رد. پژوهشهای است نمی توان طبیعی تلقی ک

جدید نیز، که با بهره گیری از فنون آماری 

پیشرفته به عمل آمده اند، تکلیف این بحث را 

روشن نمی کنند. در عین حال، می توان گفت 

که رشد اقتصادی، اگرچه فقط یکی از عوامل 

موثر در توسعۀ دموکراسی است، عاملی است 

که آشکارا اهمیتی خاص دارد. اگر قطعًا نتوان 

ت که رشد اقتصادی، خود به خود برانگیزندۀ گف

کثرت گرایی سیاسی است، این نکته را هم نمی 

توان نادیده گرفت که ملتهایی که به معیار های 

آموزشی و سطح زندگی باالتری دست یابند، و 

در نتیجه بتوانند مبانی ساختار های دموکراتیک 

را پی نهند، طبعًا بر این احتمال که تالشهای 

راتیک آنها نهادینه شوند و قدرت قانونی دموک

 پیدا کنند می افزایند.

و سرانجام، به این موضوع هم باید عنایت 

کرد که برآمدن نظامهای انتخاباتی چند حزبی 

در افریقا، کشور های سابقًا کمونیست اروپای 

و  ۲۹۲۱شرقی، و اتحادشوروی در اواخر دهۀ 

اهش را می توان به منزلۀ ک ۲۹۹۱اوایل دهۀ 

همبستگی شاخصهای اقتصادی و دموکراسی 

تلقی کرد؛ چنان که بسیاری از کشور های 

 کاماًل فقیر اکنون از گذشته بسیار آزادترند.

پایان یافتن جنگ سرد به نظام بین المللی 

فرصت داد تا در صدد حمایت از حقوق بشر و 

نظامهای چند حزبی برآید. برای مثال، گسترش 

از کشور های افریقایی  دموکراسی در بسیاری

عمدتًا مدیون از میان رفتن دنیای دو قطبی 

است. دکتاتور های کشور های فقیردیگر نمی 

توانند از حربۀ اتحاد شوروی در برابر غرب 

استفاد کنند. "بانک جهانی" و "صندوق بین 

المللی پول" شروع کرده اند که برای کمکهای 

خود قائل به پیش شرطهای سیاسی شوند. 

جمهوریهای فقر زدۀ سابق اتحاد شوروی در 

آسیای مرکزی نیز تحت فشار بین المللی قرار 

گرفته اند تا دموکراتیک شوند یا آن که نظامهای 

 کم و بیش دموکراتیکی را که دارند تقویت کنند.

بدین ترتیب اگرچه بر اساس پژوهشهای 

اخیر باید پذیرفت که قطعیت همبستگی مفروِض 

سی تضعیف شده است، این اقتصادی و سیا

پژوهشها می توانند از جهت پیش بینی احتمال 

برآورد آن که کدام یک  -فروپاشی دموکراسیها 

به ما  -از دموکراسیهای جدید بخت بقا دارند

کمک کنند. بر این مبنا، هائیتی، بسیاری از 

کشور های فقیر افریقایی، و جمهوریهای آسیای 

که احتمال مرکزی در شمار جوامعی هستند 

 بقای دموکراسی در آنها ضعیف است. 

از لحاظ چشم انداز دراز مدت در مورد بقای 

ساختار های چند حزبی در بسیاری از نظامهای 

جدید نیز باید با احتیاط سخن بگوییم.این 

حکومت ها هم فقیرند و هم غالبًا فاقد 

مشروعیت کافی هستند. همان طور که در این 

ن حکومتهایی بیش از هر مقاله مطرح شد، چنی

چیز نیازمند کارآیی، بخصوص در عرصه های 

سیاسی و اقتصادی هستند. آنها اگر بتوانند به 

راه توسعۀ اقتصادی گام بگذارند و در این مسیر 

باقی بمانند، خواهند توانست ثبات سیاسی خود 

را حفظ کنند. در غیر این صورت، نظام سیاسی 

 د گرفت.آنها در معرض خطر قرار خواه

 
 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -  

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 

 این سلسله ادامه دارد
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VAUVENARGUE  په نامه د اتلسمی پیړی

فرانسوی متفکرد یوه حقیقت له مخې پرده لرې 

په هغه څه چه پوهیږو د هغه څه » کړېده چه وایی 

هیڅ کې شمیرل کیږی.  تر څنګه چه نه پوهیږو په

په هغه څه چه نه پوهیږو د هغه څه تر څنګه چه 

هیڅکله به ورباندی پوه نشو هم په هیڅ کې شمیرل 

 « کیږی.

داسی ښکاری چه یاده شوی څرګندونه په ناپایه 

توګه خپله ریښتینواله خوندی ساتلی شی. دلته دا 

سوال پیدا کیږی چه ولی انسان د ژوند له اوږده 

سره، بیا هم د لږ پوهی او زیاتی  تاریخ سره

ناپوهۍ له ستونزی سره مخامخ ده؟ دې سوال ته د 

ځواب ویلو په سر کې دا خبره د هیریدلو نه ده چه 

انسانی پوهه د علم و ساینس له پرمختګ سره نه 

بیلیدونکی اړیکی لری. علم و ساینس که له یوی 

خوا ډیر تنکۍ عمر لری، خو له بلی خوا هماغه 

ه تر دی دمه پوری د عالمانو او ساینس پیل څخ

راز  -پوهانو د کارونو د پرمختګ په الره کې راز

، چه ډیر یې عقیدتی بڼه لری. په خنډونه پراته دی

کال کې د علمی څیړنو په تور د کلیسا لخوا  ۲۷۳۳

کال کې د ده د  ۲۹۹۸د ګالیله محکومیت، بیا په 

الره شخصیت بیرته اعاده کول د علم و ساینس په 

 د ستونزو د شته والی ښکاره مثال ده.

د علم و ساینس په تنکی عمر د پوهیدو په 

نومی  Kimuratخاطر، د جاپان یوه وتلی 

بیولوجیست له انګیرونو سره یو څه اشنای پکار 

 ۱،۷ده. نوموړی د لمریز نظام د پیدا کیدو تقریبا 

میاشتو  ۲۸میلیارده کلونه د مروج عیسوی کال په 

لی چه هره میاشت یې د لمریز نظام دعمر کې ځایو

ملیونه کلونو سره برابره ده. پدی حساب  ۱۱۱له 

ځمکه د جنوری په لمړۍ نیټه، ژوند د فبروری په 

نیمایی، بکتریا د اپریل په آخره نیټه، غوالنځی 

، انسان د همدی ۲۳لرونکی حیوانات د دسمبر په 

 بجو، زراعت د همدی ۲د ماښام په  ۳۲میاشتی په 

 دقیقو رامنځته  ۳۹بجو او  ۲۲ورځی ماخوستن په 

 

شول. د همدغه کال په دا پاته وروستیو دوه وو 

ثانیو کې د اوسنی مدرن ساینس وعلم رڼا راښکاره 

شوه. د همدی رڼا له برکته انسان د پوهی په ناپایه 

 و نابلده الره مزل پیل که.

دریغه، دریغه چه پوهه هر وخت انسان ته د 

یت په ګټه نه کارول کیږی. د داسی خیر و عاف

کسان شمیر هم کم نه ده چه خپلو ناپوهیو ته د 

پوهی په سترګه ګوری. سقراط هیڅکله نورو ته د 

هوښیارتوب درسونه نه ورکول. ده هڅه کوله چه د 

مقابل لوری فکرونه له دماغه څخه راوباسی تر 

څو ورته وښیي چه ډیر هغه څه چه  نوموړی یې 

ه اصل کې ناپوهی ده. ناپوهی زموږ د پوهه ګڼی، پ

دردونو تر ټولو مهم المل جوړوی. خپلو ناپوهیو 

په هکله د پوهیدلو مقام و منزلت ته د رسیدو هلی 

ځلی کول د دردونو د عالج په الره کې مهم ګامونه 

 شمیرل کیږی.

ژوند، پوهه و انسانیت مجرد مفاهیم نه بلکه د 

روانی عملیی  بدلون سره څرمه د پیچلتوب په لور

یا پروسی دی. د تاریخ په یوه ځانګړی مهال د 

انسان د سر ماغزو د نیورونینو )عصبی حجراتو( 

شمیر د ده د سیاالنو په پرتله، له لس تر مثل واره 

زیات شول. د کمیت دغه بدلون، د یوه نوی کیفیت 

د منځته راتلو زمینه برابره کړه، چه د هغه له 

وت و وړاندی لیدلو رویه انسان د تعقل، قضا

سربیره د ژبی د کارولو  توان هم تر السه کړ. پدی 

توګه یی له لیندۍ څخه د آزاد شوی غشی په شان د 

طبیعت له منګولو څخه آزادی وګټله، چه د هغی په 

د »مرسته هم ځان و هم د طبیعت په هکله له 

 خوا په تعقل، تفکر و ننداره کولو لګیا شو.« باندی

په دوه وو پښو »نه کاله پخوا چه یو نیم میلیو

نومیده د  HOMOERECTUSانسان یا « والړ

حیواناتو له څرمنویی ځانته کالی جوړول. پدی 

مهال د ده تر ټولو مهمه السته راوړنه د اور 

کشفول و. یو سلو پنځوس زره کاله پخوا راهیسی 

 نومیږی د HOMO SAPIENیا « عاقل»چه 
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هکله د عقل  ځان و د طبیعت د پیژندنی په

 کارولو له ګټو سره ال نور هم بلد شه.

طبیعت په رازونو کې نغښتی هستی ده. د نورو 

طبیعی موجوداتو له کتاره یواځی انسان ده، چه په 

نوموړو  رازونو باندی پوهیدل، د ده د ژوندانه په 

یوه ډیره مهمه اړتیا بدل شوه. د همدی اړتیا له 

ګرد چاپیره، د مخی د نورو سربیره، د ځمکی په 

لمر د ظاهره تاویدلو پر ځای، د لمر په ګرد چاپیره 

 د ځمکی د تاویدو راتاویدو په رمز خبر شه.

تر دا اوسه پوری، د عاقل انسان د مهمو بریاوو 

په سلسله کې له نورو انسانانو سره د اړیکو غزولو 

په مرسته د ټولنې منځ ته راوستلو کار د بیساری 

لپاره له نورو انسانانو سره په  اهمیت وړ ده. ټولنی

ګډه، د عقلی موازینو پر بنیاد، د قانون حاکمیت په 

پښو درول انسان ته ریښتینې آزادی ور په برخه 

 کړه. 

ټولنه په معجزو ډکه داسی جوړښت ده، چه 

له ډلی څخه رابیلوی. « شیانو»انسان د طبیعت د 

پدی توګه انسان د شخصیت په ښکال سینګار شی. 

انی ښکال جوهر په فردی توګه د پیژندلونه د انس

ده. دا جوهر یواځی و یواځی د ټولنیز ژوند له 

الری د پیژندلو وړګرځی. له ټولنی د باندی مجرد 

ژوند زندان ته ورته وی په کوم کې چه ازادی خپله 

مانا له السه ورکوی. ټولنیز ژوند یو له بله سره د 

 انسانی اړیکو مجموعه ده.

په ترڅ کې زمونږ د بدن په د هری ورځی 

میلیونو حجرات له مړینی سره د مخامخ کیدو له 

امله له منځه ځی. دغه فزیکی مړینه مونږ په غم و 

غریو نه اخته کوی. د کورنۍ، خپلوانو و دوستانو د 

یوه کس د مړینی له کبله ځکه په غم و غریو کې 

ولویږو، چه له نوموړی کس مره زمونږ د اړیکو 

لیدلی دی. اخالق د تعریف له رویه ژوند مزی ش

هغه هنر ته ویل کیږی چه د ښو و بدو ترمنځ د 

توپیر کولو وسه را په برخه کوی. که انسانان 

کوالی شی له نورو سره د ښو اړیکو د ټینګولو 

الره غوره کې، دا هم کوالی شی چه له هغوی 

سره د بدیو په الره روان شی. همدغه انسان دښمنه 

واد د دردونو د الملونو یو مهم المل ډله زمونږ هی

جوړوی. باور لرو چه د بدی و نیکی ترمنځ روانه 

 جګړه به خامخا د نیکی په ګټه پای ته رسیږی.

د شلمی پیړۍ په انجام و د یوویشتمی پیړی د 

پیل کیدو په درشل کی پانګه وال سیستم د نړی په 

یکه تازه لوبغاړی بدل شوی ده. نوموړی نظام هر 

د پیسو بیه ټاکلی، له همدی امله، د نړۍ په  څه ته

اوسنی بازار کې مادیات و معنویات په یوه ترازو 

تلل کیږی. ډیر هغه کسان چه د معنویاتو شاتیر بلل 

کیدل، نن د روا و ناروا سوداګری په نیت میدان ته 

راوتلی دی. پانګه وال زیار باسی تر څو سیالی و 

حرک په توګه رقابت د ټولنیز پرمختګ د اصلی م

راوپیژنی. حال دا چه سیالی و رقابت یو ډول 

جګړه ده چه په هغی کې د ځنګله د دستور په شان، 

زورور ګټونکی وی او هر څوک د هر چا سره په 

جګړه لګیا ښکاری. همدا اوس په ټوله نړۍ کې یو 

ډیر کوچنی لږ ګوټی )اقلیت( د قارونی ګنج 

کثریت( په خاوندان شوی، خو یو لوی ډیر ګوڼی )ا

اندیښنو ډکو خواریو سره الس و ګریوان دی. 

زمونږ هیواد طبیعی نسبتا پریمانه زیرمو اوله د 

باندی خوا رارسیدلو پیسو ته، بهرنیو و کورنیو 

سترګې  پانګه والو و ځینو لوړ پوړو دولتی چارواکو

سرې کړی چه د هغو له امله دا بی ساری جوړ 

 ته شوی دی.غوبل څخه خلک په سختو دردونو اخ

د انسان په ګټه هر ټولنیز پرمختګ له پیچومو 

څخه د تیریدو په شان ستونزی لری. سیاسی 

چارواکی چه د خپلی ټولنې اداری کارونو سرته 

رسولو خدمتګاران بلل کیږی، د خپل هویت له 

مخی نوموړی ستونزی کمولۍ  او یا هم ډیرولی 

 شی. د دوی کارونه باید په البراتورونو کې د

سیانس پوهانو کارونو ته ورته وی. سیانس پوهان 

خپلی علمی څیړنی و پلټنی یوازی د جنس، رنګ، 

ژبی، قوم، سیمی و مذهب له تعصباتو څخه پرته 

کوالی شی پر مخ بوزی. د هری ټولنی سیاسی 

چارواکی باید له نوموړو تعصباتو څخه په پاکو 

زړونو خپلی زمه وارۍ د قوانینو د حاکمیت له 

ی سرته ورسوی، داسی قوانین چه د  ټولو الر

خلکو د ارادی حاصل وی، تر څو چه له هغو څخه 

   د سرغړونی الری بندی شی.
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 زمونږ هیواد په روانو حاالتو کې تر هر څه

د مخه یوی داسی سیاسی ډلی مشرتابه لپاره اړتیا 

لیدل کیږی، چه د خلکو ترمنځ د محبت و یوودالی 

ې و تعصباتو سره د مقابلی په په ګټه، له نفاق پالن

تکل فکری و عقیدتی علمی زیرمی په سر کې 

ولری. د افغانانو په وطن کې ټول میشته قومونه د 

افغان اولس د زړه سر جوړوی. افغان اولس پخپل 

وار د ایشیا، او بیا د انسانی ټولنی د باغ یو ګل ده. 

انسانی دنیا هم له حیواناتو سره یو ځای بیولوژیکی 

یکه دنیا لری. انسانان و حیوانات دواړه د شر

ژوندیو موجوداتو غړی دی. ژوندی موجودات د 

بی ژونده خوځیدونکی جهان د عناصرو د ترکیب 

و تجزیی له الری رامنځته شوه. یوه لیکوال اوبه د 

خپلو خویندو او ګردونه د خپلو ورونو په نامه 

و یادولی دی. د ټول بشریت ریښتینۍ نوم انسان ده ی

له بل سره محبت و خواخوږی کول د انسانیت تر 

ټولو مهم شرط جوړوی. د جنس، نژاد، ژبی، قوم، 

سیمی و عقیدی په نامه روان ټکړونه، چه زمونږ 

ننګی هیواد د هستی لپاره ګواښ جوړوی، په څلور 

بیخبره  یوازی د خلقت له رمز څخهکتابه ناروا دی. 

کاری. جاهالن په راز ټکرونو کې ایسار شوی ښ

همدوی د دردونو یو المل جوړ کړی چه باید د 
 سیاسی مشرتابه له کاره څنډی ته پوری وهل شوی.

انسان دا وسه لری، چه نن په سبا یا پرون 

واړوی. خو پرون په نن نه اوړی. د سبا مخترع 

یوازی انسان ده، چه نن د سبا لپاره پکاروی. داسی 

کې انسانان هم ډیر دی، چه سترګې یې په څټ 

ځای لری، نو ځکه په پرون باندی د نن د بدلولو 

هڅی کوی. خو، پرون چه د پرونی چاپیریال په 

زور یې واکداری کوله، د دی جوګه نه ده چه د نن 

ځای ونیسی. دا ځکه چه د زمان د تیریدو 

هیرونکۍ خصلت ټول هغه عوامل  -زوړونکۍ

خاوروته سپاری، چه نوموړی پرون یی په پښو 

ره لدی چه نن د پرون له غیږې درولۍ و. س

رازیږیدلی او پخپله څیره کې مورنۍ نښی نښانې 

لری، خو د خپلی واکداری وار هیڅکله پرون ته نه 

ورکوی. د هیواد ځینو سیاسی چارواکو بیځایه هلی 

ځلی د نن پر ځای پرون په پښو ودروی، د روانو 

  دردونو د پریمانتیا ډیر مهم المل جوړ کړی ده.

عت، چه انسان ټولنه د هغه یوه برخه ده، د طبی -

یو رمز خو دا ده چه کورنی عوامل د بدلونونو په 

رواستلو کې اصلی او بهرنی عوامل د نا اصلی 

کال د دسمبر  ۲۹۷۹نقشونو لوبول په غاړه لری. د 

ږیره »ماښام راهیسی زمونږ په خلکو باندی  ۸۷په 

 کانه وشوه، چه د هغی له« زما، واک یې د مال!

امله کورنی او بهرنی عوامل یو د بل په ځایونو 

« پښو پر ځای د سر»کې ودریدل. همدغه د 

روانیدل دی چه زمونږ هر څه یې په دردونو و 

 غمونو لړلی دی.

په هیواد کې روانو جګړو زمونږ دین و دنیا  -

له خواریو سره مخامخ کړی. د دې خواریو ټوله 

دوستانو په اوږو مالمتی د بهرنیو دښمنانو او نادانه 

بارول، زمونږ پاملرنه له اصلی اغیزمن کار څخه 

بلی خواته اړولی ده. د جګړو د روان محشر د نه 

ختمیدو رمز د بمونو و د ځانونو له ورځی سره 

زیاتیدونکو چاودونکو په ارادو کې پټ ده. د روانی 

جګړی داور وژنی کار تر ټولو د مخه په افغانانو 

 پوری اړه لری.

سونو و تعصباتو په لومو کې راګیر شوی د لم

ساده ګان د دې جوګه نه دی چه په آسانه د سولی، 

وروری و محبت په الره باندی قدم واخلی. له 

روان محشر څخه د راوتلو راز نور د پخوا په شان 

پټ نه ده. له ورایه ښکاری، چه اوسنۍ واکداری 

نشی کوالی د ټولنی اداری کارونه له خپلی خوښې 

ه سم په مخ بوزی. ټولنه هم نور نه غواړی چه سر

کارونه یې د همدغی واکداری په الس سرته 

ورسیږی، نو ځکه وار ، په بیال بیلو الرو روانو، 

هغو روښانفکرانو ده چه کوالی شی د سولی، 

محبت و عدم تشدد په یوه لوی لښکر کې د 

راټولیدو له امله پخپل وطن کې د خپل اختیار 

څو چه د خپلو خلکو د الری مل  خاوند وی، تر

وروری به »وګرځی او د نړیوالو دوستانو سره د 

 انډیوالی کولو وسه ولری.« کوو حساب تر منځ

 همدی آرمان د پوره کیدو په هیله!      

 



22 

 

 

    Razzaghi .Aمهندس رزاقی   

 

 

 
 

 جهان و کار جهان هیچ در هیچ  است

 هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

 

 صورت وامواج

 

 حسن روی توبه یک جلوه که درآینه کرد

 این  همه   نقش   در  آینه   اوهام   افتاد

--- 
 

کتاب  ۲درابتدای این بحث خالصه ای ازبخش 

  The Cosmic Codeمعروف  

دراستنباطات  Heinz Panels" کد سماوی از 

   vacuumجدید علمی از نیستی مطلق یا خالء 

 را نقل میکنم:

And Nothingness Being 
 

هیچ نکته ای اصلی تر از این نیست، که     
 فضای خالی، خالی نیست.

آن  جا، جایگاه شدیدترین فعل و انفعاالت فیزیک 
   John A. Wheeler. است

--- 

" بیشترین فضای بین ستارگان خالی است یا 

بیشترینش  تقریبا چنین است، حتی ماده سخت

که تمام جرمش فضای  خالی است در حالی

کوچک اتمی مرکزیش  متمرکز در هسته بسیار

 می باشد، از اینرو تقریبا همه چیز چون خالء
vacuum  در هر حال ایده قدیمی خالء     است

عوض  بطورکلی  –فضای خالی، هیچی است   –

شده است... با کشفیات فیزیکی جدید دانشمندان 

 که آن -خالء  دارند        برداشت جدیدی از
خالء، یا  -خالی نیست ، بلکه آن پر از ماده است

 به عبارتی فضای خالی، بالفعل حاوی ذرات و

 

 

خلق شدن  ضد ذرات است که خود بخود در حال

و از بین رفتن هستند. تمام ذرات که فیزیک 

و یا در آینده کشف خواهد  تاکنون کشف کرده

کرد، در حال خلق شدن و مضمحل شدن در 

 می باشد. خالءاست که  قیامتی

حال ببینیم که چگونه این داستان به این مهیجی 

 امکان دارد؟

فضا ظاهرًا خالی به نظر می رسد. فقط  برای 

آن که این عمل مهم خلق واضمحالل در زمان ها 

و فواصل بسیار کوتاه انجام می گیرد، از فواصل 

دور خالء به نظر خیلی صاف و هموار  بسیار

قیانوس وقتی که ما با پرواز می آید مانند سطح او

با یک جت از باال به آن نگاه می کنیم به نظر 

هموار است. ولی وقتی سطح اوقیانوس یا  کاماًل

یک قایق را از نزدیک نگاه کنیم سطح آن در 

حال باال و پائین   آمدن همراه با امواج بزرگ 

با خلق و از بین   vacuum می باشد که متشابها

می   virtual particlesمجاری  رفتن ذرات بالقوه

باشد. اگر ما از نزدیک به آن نگاه کنیم، 

درهرحال به جای آن که  طبیعت، آن چنان که 

ارسطو می گوید از خالء  متنفر باشد، ولی عقیده 

فیزیک جدید بر آن است که خالء  تمام فیزیک 

هر چیزی که هرگز وجود داشته یا میتواند است، 
ن بالقوه در هیچی فضا به وجود آید هم اکنو

فیزیکدانان به این  نظریه مهم در باره است... 

 صل تردیدا   خالء از طریق بررسی عمیق در فهم

 رسیدند، خالء ضد ماده و وجود هایزنیرگ
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هیچی" در  بطورتصادفی بین هستی و نیستی"

تغییر و تبدیل است. از آنجایی که انرژی برای 

ر تردید می باشد، یک دورۀ زمانی  بسیار کوتاه د

ذره می تواند در اصل در فضای خالی به  یک

وجود آید و سریعًا از بین برود. چنین ذره کوانتام  

که می آید و سپس واقعیت  آن از بین می رود 

نامیده   ( virtual quantum) ذره  واقعی بالقوه

 real   میشود. و آن می تواند یک ذره کوانتام

quantum   ،قیقی  بشود  فقط وقتی یک ذره ح یا

که آن به اندازه کافی انرژی برای این کار داشته 

باشد. جریان خلق کوانتام حقیقی از کوانتام 

 مجازی بالفعل در البراتوار مشاهده شده است.

کوانتام مجازی در خالء  بایستی به طور     

ذره  مشخص چون زوج ذرات   شامل یک

وسان متصورباشد. یک ن مجازی و ضد ذره اش

 a vacuum  Fluctuation  بی ثبات خالء

شامل یک ذره و ضد ذره اش یکمرتبه در یک 

نقطه فضا بالقوه جهش می نماید و سپس بال 

فاصله یکدیگر را مضمحل کرده و ازبین می 

 رود.

وهرچیزیکه ما حاال آرزوی  –تمام فیزیک ...

  برای دانستن آن را داریم در حال انتظار در خال ء

 ..."است کشف شدن

 بشنویم ازموالنا:    

 برعدمها  کان ندارد چشم و گوش

 چون فسون خواند همی آید به جوش

 از فسون او  عدمها   زود   زود

 خوش معلق  می زند سوی  وجود

 صد هزاران ضد را ضد  می کشد

 بازشان  حکم  تو بیرون  میکشت

 از عدمها سوی هستی   هر زمان

 روانهست   یارب  کاروان   در کا
 

وقتی افکار  ما ناتعادلی و تغییر پذیری  ماده      

می توانیم روی منشأ   و ایده خالء را قبول کرد ما

بزرگترین چیزی که می شناسیم که عالم وجود 

اندیشه کنیم وآن اینکه  عالم خودش  باشد تفکر و

 vacuumخالئی  نوسان هم بواسطه یک

fluctuation  شد که از هیچی به وجود جهیده با

میدانیم. بسیار قابل  big bang ما آنرا امروز

توجه است  که قوانین فیزیک امروز چنین 

فکر می کرد که  رسطواامکانی را اجاره میدهد. 

 توماس   عالم همیشه وجود داشته است. ولی

با عقیده او  Thomas Aquinas   اکیوناس

 عالم که مخالف بود و به جای آن فکرمی کرد

  creation ex nihiloنیستی    -چیخلقتی از هی
از  می باشد.(   a creation out of nothing)یا

   از هیچی اینرو تمام عالم میتواند   یک نمایشی

nothingness --  خالء   یاvacuum  . باشد 
هیچ  مطلق          فیزیکدانان تئوریکی و تجربی حاال

nothing at all    یاVacuum  را مطالعه می

هیچی  . ولی تعجب آور است که آنکنند

nothingness   ".حاوی همه چیزاست 

از اینرو این امکان جالب وجود د ارد که آن   

باشد .این  خلقت ماده از یک حالت انرژی صفر

امکان از آن جهت است که انرژی میتواند مثبت 

یا انرژی قفل  –حرکتی  و یا منفی باشد. انرژی

(  E= MC² رمولشده درماده )با توجه به فو

مثبت است. برعکس انرژی  انشتین همیشه

کششی مانند جاذبه ثقل منفی است. در محاسبه 

می شود که انرژی جاذبه ای یا کششی بین   دیده

کهکشانها )انرژی منفی عالم( به مراتب بیشتر از 

انرژی مثبت قفل شده در کل ماده عالم است. از 

از نقطه  اینرو نه تنها  دنیای ما در حال حاضر

نظر انرژی هیچ است، بلکه باز کلی هم  به هیچ 

 بدهکاراست! 

 موالنا گوید:   

 تا  به بینی  عالم      جان   جدید        

 عالم     بس      آشکارا      ناپدید   

 این جهان نیست  چون هستان شده         

 و آن  جهان  هست  بس  پنهان شده

 پوست        اینک بر کارست بی  کاراست و

 آنک پنهان است مغز و اصل اوست! 
 

امکان دارد که به نحو دیگری به  این نتیجه با  

یک محاسبه ساده تری رسید. ستاره شناسان با 

اندازه گیری تقریبی جرم کهکشانها، اوسط جدایی 

شان   وسرعت عقب نشینی آنها و گذاشتن این 

 اعداد در یک فورمول به نتیجه ای  می رسند
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از فیزیکدانان آن را چون کل  که پاره ای

انرژی عالم  می دانند. در هر حال جواب برای 

مهم  در محدوده مشاهده ما برابر صفر  این نتیجه

 است. دلیل این نتیجه بسیار مهم و متمایزمدتها

یک منبع شگفتی برای کیهانشناسان بود. پاره ای 

در کیهانی عمیقی  یک اصلنظرشان بر این بود که 

آن است که عالم  کار این امر وجود دارد  که مستلزم

صفر داشته باشد! خلقت عالم ازهیچ و  درست انرژی

از انرژی  بوجود آمدن ذرات مادی بی سبب و علت

اسرار آمیز خالء تاکنون در باور مذاهب و ظن 

ولی حاال تئوریهای  ،صوفیانه به شمار می آمد

های نوی پیشرفته فیزیک دارند کم کم  دریچه 

ازعالم هستی به عالم نیستی که منشاء خالقیت 

 است بازمی کنند.  

 موالنا گوید:

 پس جزانه   ُصنع  حق  باشد  عدم       

 که بر آرد  ز و عطا ها  دم  بدم

 نیست  را بنمود  هست  و محتشم        

 هست را بنمود  بر شکل    عدم
 

در روشن شدن این بحث به چند نکته مهم 

 فیزیکی و کیهان شناسی اشاره می کنم  دیگر

که به نظر در ارتباط عمیقی با مفاهیم ومعانی 

 گرانبهای عرفانی مورد بحث می باشد.

سنگ بناهای اصلی ساختمانی تمام چیزها در   

ز انسان ها همه ا این عالم از ستارگان گرفته تا ما

بیش ازده هزارمرتبه بزرگتر  اتم است. قطر اتم

اش می باشد. هستۀ اتم دارای  کزیاز هسته مر

شارژ مثبت و الکترونها  که  دارای شارژ منفی 

می باشند در هالۀ ابر مانندی در فاصله بسیار 

دور حول هسته اتم درگردش اند، و یک 

چسبندگی کششی بین شارژهای مخالف الکترونها 

وهسته ها وجود دارد. نکتۀ جالب توجه دیگرآن 

ی درهمان هسته مرکزی که تقریبا تمام جرم اتم

متمرکز می باشد. با توجه به این  مشخصات از 

اتمها  که   در واقع  اتمها، اینطور بنظرمی آید که

بناهای ساختمانی این عالم را تشکیل می دهند    سنگ

می باشند. از اینرو  اجسام  ذرات تو خالی  در اصل

گوناگون این عالم که متشکل ازاتمها هستند گوئی 

 لن های تو خالی و یا درمثال موالنا   چونچون با

 مختلف با ظواهر گوناگون کاسه هایی در اشکال

چشمان ظاهر بین ما روی امواج خروشان ی درجلو

 (۲ند.)شکل ا بحرهستی در جنب وجوش

 تو خالی میباشد -دراین شکل بخوبی دیده میشود که درون اتم 

 

 موالنا گوید:   

      صنع بی صورت بکارد صورتی   

 تن   بروید    با  حواس    و آلتی 

 صورت  فکر است  بر بام   مشید          

 وآن عمل چون سایه برارکان پدید

 فاعل  مطلق  یقین  بی  صورتست    

 صورت اندردست او چون آلت ست

 گه گه آن بی صورت  از کتم  عدم   

 مر صور را  رو   نماید   از  کرم

 ر   صورتی         تا مدد   گیرد از او  ه

 از کمال   و از   جمال    و قدرتی

  

اصل  یکی ازتئوری های مهم دیگر کوانتام

 Wave-Particleیا    موجی –دوگانگی ذره 
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Duality   است. برحسب این اصل ماهیت

ذره کوانتام می تواند هم چون امواج عمل کند و  

 یا چون ذره که بسته به موقعیت ها دارد.

 : می گوید اینبرگ برنده جایزه نوبلاستیون و

"واقعیت اصلی یکدسته از میدانها است که 
کوانتام را  قواعد نسبیت خاص انشتین و مکانیک

در هر حال ذرات را میتوان هم به  تبعیت دارد."

و هم در وضع خاصی چون  صورت امواج دانست

 ذره مادی به آنها نگاه کرد".

بحث به یک در زمینه مطالب موالنا در این   

 مقایسه درعلم کیهانشناسی اشاره می کنم.

در کیهانشناسی چون فاصله اجسام سماوی از   

را واحد اندازه  سال نوری هم بسیار دور می باشد،

 ۳۱۱.۱۱۱گیری قرارمی دهند.  نور با سرعت 

کیلومتر در ثانیه  حرکت می کند از این رو یک 

می سال نوری فاصله ایست که نور در یک سال 

پیماید. از این قرار فاصله ما تا خورشید که حدود 

کیلومتر است کمی بیش از هشت  ۲۳۱.۱۱۱.۱۱۱

دقیقه نوری میباشد. اما فاصلۀ خورشید )ستاره ما(   

   Alpha Centouriَبعدی تا نزدیکترین ستاره

سال نوری است و تا مرکزکهکشان ۱.۳حدود 

 سال نوری میباشد )هرسال نوری ۳۱.۱۱۱برابر 

ه ملیون ملیون کیلومتر است(. از اینرو حدود د

مالحظه می شود که ستارگان درفواصل بسیار 

دور از هم قرار دارند. و این امر  به خوبی نشان 

کامال خالی می  قسمت اعظم عالم ما  می دهد که 

 به عالوه اگر در نظر بگیریم که قطر .باشد

خورشید که ستاره نسبتا بزرگی است در حدود 

، دراشل نوری آن  کیلومتر است ۲.۱۱۱.۱۱۱

. در این اشل ثانیه نوری  می شود ۳کمتر از 

بزرگی ستارگان  در مقایسه با فواصل شان بسیار 

ناچیز می باشد. در چنین چشم انداز گوئی  اجسام 

سماوی چون ماهیان بزرگ و کوچکی میمانند که 

در اوقیانوس فضای الیتناهی  مواج در جنب و 

از این نظر در مقایسه با عظمت عالم  .جوش هستند

میلیاردها کهکشان که در فواصل میلیاردها  با داشتن

سال نوری از هم قراردارند و هر کدام کم و بیش 

حاوی میلیاردها ستارۀ بزرگ و کوچک می باشد  از 

کوانتام گرفته تا ستارگان همه در مقابل عظمت و  ذره

خاشاکی   واقعیت خلقت هیچ و در بحر هستی  چون

  .بیش نیستند

 موالنا گوید:

 جمله  اطباق زمین و آسمان

 خاشاکی در آن بحر روان همچو

  

در تحلیلی از خلقت عالم از هیچ در بیگ بنگ 

 singularity در دانشمندان تئوری جالبی دارند؛
ثانیه  ۱۳به توان منفی ۲۱آغازی عالم که زمان 

میافتد و می باشد پدیدۀ جالب وهیجان انگیزی اتفاق 

 خلقت خودبخود  ذرات حقیقی از هیچ می باشد. آن

بطورغیر  ضد جاذبه ای ثقلمیدان   در این لحظات

و شدید می باشد.جفت ذرات  قابل تصوری زیاد

مجاری که از انرژی خالء تولید می شوند 

برخورد با یکدیگر از بین میروند اما  بالفاصله در

 زمانثانیه که  ۱۳به توان منفی۲۱در لحظه  

آنها در وضعی با دانسیته فوق العاده   پالنک است

ای بسیار قوی روبرو می  ضد جادبه  میدانزیاد 

شوند که از جائی به جای دیگر بطور بسیار زیادی 

متفاوت است. در این هنگام که جفت ذرات از 

خالء ظاهر می شوند هریک از آنها نیروی جاذبه 

حساس می ای  کمی متفاوت از ذره  مجاور خود ا
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و  کند این جریان باعث می شود که جفت ذره

ضد ذره نتوانند دو باره با هم متقابل شده و 

به علت  عدم  مضمحل گردند در نتیجه جفت ذرات

یکسانی میدان جاذبه ای ابتدای خلقت  به صورت 

 حقیقی درمی آیند.

 بدین ترتیب ذرات  اولیه  عالم از هیچ بوجود میآیند

 ۰۱بنگ در –بتدا انفجارعظیم بیک ساختارعالم از ا

" و عجب آنکه همه   میلیارد سال پیش تا خلقت آدم

این سازمان مافوق تصور از هیچ  به وجود آمده 

 است! " 

----- 

 در تحلیل دیگری از خالء و خلقت عالم در 

بنگ از هیچ چنین می آید:یکی از اندیشه  -بیگ 

ی کند های ساده که تئوری کوانتام آن را واژگون م

است. ما عادت بر   vacuumتصور ما از خالء 

آن داریم که یک خالء را چون جای کامال خالی 

تصور کنیم. ولی حاال ما می بینیم که اصل تردید 

هیزنبرگ ما را از هرگونه چنین اظهارنظری مانع 

می شود زیرا ما هرگز نمی توانیم یک خالء را 

ما هرگز  بدون داشتن ذرات در آن مشاهده کنیم . و

نمی توانیم بگوئیم که محتوای دقیق آن چیست. آنچه 

ما بایست در نظر بگیریم  تا متناقض با این فکر 

خالء را چون دریائی از فعالیتهای  باشد این است که

 مداوم فرض کنیم که کفی بسیار انبوه از جفت ذرات

پیوسته روی آن ظاهر و  با شارژهای مخالف  به طور

 هر یک از این زوجها غیرقابلمیشوند.   مضمحل

مشاهده هستند. زیرا مسافتهایی را که آنها بین خلق 

 P مومانتوم آنها و اضمحالل می پیمایند و همچنین
 Heisenberg’s شرط اصل تردید هیزنبرگ

Uncertainty Principle    .را صدق می کند

 بنابراین برحسب این اصل، آنها غیرقابل رؤیت

 virtualذرات بالقوه زوجها را اند. چنین 

particles  اصل بقای  گویند. خلق از هیچ نقض

انرژی است، ولی طبیعت به این امر تا زمانی که 

پوشی دارد و هر چه  غیرقابل مشاهده باشد چشم

انرژی قرض شده زیادتر باشد زمان بازپرداخت 

        .آن کمتراست

>h/2π   )زمان قرض(x  )بزرگی انرژی قرض شده ( 
(h ث)ابت پالنک است  وعددی بسیارکوچک میباشد 

 

 موالناگوید:  

 کف بحس بینی و دریا از دلیل         

 فکر  پنهان  آشکارا   قال و قیل

 گر  نمی بینی  تو  تدویر   قدر     

 درعناصر جوشش و گردش نگر

 ز آنک گردشهاء آن خاشاک و کف        

 باشد   از غلیان  بحر  با   شرف

----- 

فیزیک کوانتام هیچ چیز واقعیت حقیقی پیدا  در 

نمی کند مگر آن که مشاهده گردد، ازاین رو 

حقیقت فیزیکی عالم هم بستگی به حضور مشاهده 

کنندگان هوشمند است که وجودش را درک نمایند، 

در او می   عقل  و آن، غیر از انسان نیست، چون

 که می تواند به واقعیت این عالم باشد. انسان است

انسان با قوۀ  .و حضورخودش در این عالم پی ببرد

عقلی خود قادر است که از عمق ذره کوانتام تا 

با چشمان حقیقت بین خود مورد  ماوراء آسمانها را

میلیارد  ۲۳بررسی قرار داده  و از خلقت عالم در

سال پیش تا به حال نشانه های جالبی برای ما به 

 ارمغان بیاورد.

 بشنویم: باز از موالنا   

 این جهان یک فکرت است ازعقل کل       

 عقل چون شاهست و صورتها رسل

 تا چه  عالم هاست  در سودای  عقل          

 تا چه  با پهناست  این دریای  عقل

 عقل    پنهانست    و ظاهر    عالمی          

 صورت  ما موج  و یا از وی  نمی

         صورت ما    در این      بحر  عذاب  

 می  رود  چون کاسه ها  بر روی آب

 زین قد ح های صور بگذر مه ایست          

 باده در جام است  لیک  از جام نیست

          لندن                                               

........... 

از   The Cosmic Codeدرتنظیم این نوشتار از کتاب   

Heinz Pagels  ب و کتا 

God and The New Physics .ازPaul Davies    

 John Barrow—Joseph Silkاز  Creation وهچنین کتاب

 بهره برداری شده است.

و   Frank Closeاز  Cosmic Onionازکتاب   عکسها

 است. SPACE FACTSکتاب 
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 و باز هم

 رحمت اهلل رسا

   

 

 

 در بارۀ عشق

 
ی عربی بوده و از لحاظ کلمۀ عشق، واژه ا

دستوری اسم مصدر است. از نظر ریشه شناسی 

لغوی، عمر این واژه از یک هزار پنجصد سال 

می  (eshq)جلو می رود. تلفظ آن به صورت دقیق 

 باشد.

از  "عاشق" و "معشوق"اشتقاق واژۀ های 

عشق است. معنای لغوی عشق، دوستی و محّبت به 

"عشقه" است که حد افراط است، و نیز مشتق از 

به دور درخت بپیچد و آب آن را بخورد و رنگ آن 

را زرد کند و برگ آن را بریزد و بعد از مدتی 

خود درخت نیز خشک شود. عشق نیز چون به 

کمال خود رسد، قوا را ساقط گرداند و حواس را 

 از کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد.

 برخی از ترکیبات ساختاری دستوری عشق

"جام عشق"، "شوق عشق"، "غم : عبارتند از

عشق"، "زنگار عشق"،  "قرعۀ عشق"، "بازار 

عشق"، "غیرت عشق"، "سلطان عشق"، "بادۀ 

 عشق".

واژه های "محبت" و "مهر" نیز مرادف کلمۀ 

عشق بوده و معنای عشق را بازتاب می دهند. 

پدیدۀ عشق در ادبیات، هنر و فرهنگ جهانی سخت 

ه است و در ادب ملی، بومی و مورد توجه بود

جهانی از ظاهرۀ عشق بحث های صورت گرفته 

 است.

فرهنگ جهانی که شامل زبان، ادبیات، هنر، 

ادیان، عرفان، عرفان شرقی و عرفان غربی می 

 شود، همه و همه از مسألۀ عشق بحث هایی دارند.

شعر و قصه و داستان و آثار بدیعی، ادبی و 

 یند.هنری از عشق بحث می نما

مسألۀ مرکزی و محوری بزرگترین ادیان جهان 

اسالم و مسیحیت، عشق است. در پایۀ تاریخ علوم 

و دانش ها از عشق تعریف های گوناگونی گردیده 

است. از جمله فالسفه، ادبیات شناسان، هنرمندان، 

روان شناسان، جامعه شناسان، دانشمندان تعلیم و 

کدام به ذوق و تربیت و دانشمندان علوم انسانی هر 

سلیقۀ شان تعریفی از عشق داده اند. از آن جایی 

که انسان از نظر زیست شناسی و روانشناسی 

موجودی است پیچیده و شناخت جسم و روان او 

کاری است دشوار، و عشق هم یکی از پدیده های 

انسانی است که مانند خود آدمی دشوار به نظر می 

به تحقیق در بارۀ آید، دانشمندان در طول زمانه ها 

این پدیده مشغول بوده و آن طوری که باید، 

نتوانسته اند گرهی از اسرار این راز باز نمایند. 

دانشمندان تعریف های گوناگون از این پدیده ارایه 

داده اند، از جمله فروید، روان شناس نامدار معتقد 

 است که:

"عشق چیزی نیست، جز غریزۀ جنسی." البته 

ف عشق صرف غریزۀ جنسی یا عشق در این تعری

جسمانی شناخته شده است، که این تعریف، تحت 

تاثیر علم محض )علوم تجربی( بوده. جنبۀ دیگر 

 این تعریف، بعد ها کاویده شده است.

تعریف دیگری از عشق داده شده که از دید 

تربیت انسانی به آن نگریسته شده و این تعریف را 

انشگاه کالیفورنیا در دکتور لئوبوسکالیا، استاد د

نظر داشته است. "عشق در حقیقت زندگی، در 

ابعاد وسیع کلمه می باشد. اگر عشق را از دست 

بدهید، در واقع زندگی را از دست داده اید. پس 

 زندگی را در آغوش بگیرید."

سنت اگزوپری، یکی از فالسفۀ فرانسه در بارۀ 

 عشق چنین اظهار نظر کرده است:

ایندی است که به کمک آن می "شاید عشق فر

 توانم ترا به آرامی به سوی خودت برگردانم."

و باز اگزوپری می گوید: "نمی خواهم تو آن 

کسی بشوی که من می خواهم باشی، بلکه می 

 خواهم آنچه هستی باشی."

عشق اقسام گوناگون دارد، از جمله: عشق 

جسمانی، عشق روحانی، عشق ظاهری، عشق 

وطن، عشق به مادر، عشق به مجازی، عشق به 

 دانش، عشق به طبیعت، عشق به ادبیات، عشق
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 ،به زندگی، عشق به مبارزه، عشق به انسان

عشق به معشوق، عشق به زیبایی، عشق به شعر، 

 عشق به خدا، عشق به خود، عشق به دیگران.

همۀ این عشقها باز به دو گونه اند: یکی عشق 

 ی )معنوی(.واقعی)زمینی( و دیگری عشق حقیق

و اما عشق از نظر فلسفه، یکی از مسایلی است 

که در فلسفۀ افالطون، افالطونیان اخیر، فلسفۀ 

 اشراقی و فلسفۀ باطنیه مورد بحث بوده است.

افالطون فلسفۀ خود را روی اکتسابات عمیق و 

متعدد علوم عصر خویش، به خصوص تعالیم 

ان بنا سقراط، هراکلیت، پارمیند و پیروان فیثاغوری

)ُمثل  Masolنهاد، اما هستۀ اصلی فلسفۀ او همان 

افالطونی( است. ُمثل افالطونی در واقع یک نوع 

اشراق و عرفان به شیوۀ یونان باستان است، که 

پایه گذار تمدن مغرب زمین است. و حکمت نو 

افالطونی که به وسیلۀ شاگرد نامدار افالطون، 

ع ادامۀ اشراق یعنی فلوطین پایه گذاری شد، در واق

افالطون بوده که از راه اسکندریه به مشرق زمین 

آمد و با عرفان خراسانی درآمیخت، که نشانه های 

آن در عرفان خراسان به شکل التقاط دیده می 

شود. باطنیه نیز مکتب فلسفی است که به آگاهی و 

ارزش قایل است. در همۀ  Subjectبینایی درون یا 

یدۀ عشق مسألۀ مرکزی و فلسفه های یاد شده، پد

بنیادی بوده وکشف و شهود به وسیلۀ عشق انجام 

 می شود.

یک نوع عشق در فرهنگ غربی و شرقی 

معروف به "عشق افالطونی" است که وجه تسمیۀ 

آن نیز به فلسفۀ افالطون بر می گردد و به معنای 

عشق عرفانی و اشراقی از نوع عرفان اشراقی 

از عشق حقیقی  افالطون می باشد، و عبارت

)معنوی( است. در این عشق دوستی ها، 

مهرورزی های بی آالیشانه )غیر جسمانی( مطرح 

است. این اصطالح در فرهنگ و ادب مغرب 

 زمین به کار گرفته می شود.

در بارۀ ماهیت و سرشت عشق، ماهیت عشق: 

اندیشه ورزان و روانشناسان و فیلسوفان نظرات 

ر آنند که عشق جنبۀ گوناگونی دارند. یک عده ب

جبلی و فطری دارد و عده ای معتقدند که عشق 

پدیده ای است میثاقی و قراردادی. یعنی عشق 

ظاهرۀ طبیعی نبوده، بلکه آموختنی است، یعنی 

جنبۀ کسبی دارد. اکثر دانشمندان و روانشناسان 

مغرب زمین به کسبی بودن و قراردادی بودن 

پدیده ای است  عشق می اندیشند. انسان و عشق دو

که با یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارد و انسان را با 

 عشق می توان به "کمال" رسانید.

دانشمندی گفته است: "اگر ما نیرو های عشق و 

دوستی مان را به کار اندازیم، می توانیم رودخانه 

ای را به لرزه و حرکت درآوریم. بشر قادر است 

بسازد. اصل تا با اتکابه قدرت عشق، حتی شهری 

و جوهر تمام عشق های حقیقی، به فنا ناپذیری آن 

ایمان دارد. عشق برترین عمل وجود است. عشق 

با خودانگیختگی موجب فعالیت جسم و روح می 

شود و تمامیت قلب ما را در بر می گیرد. بنابراین 

نمی توان از امید داشتن به عشق، تا زمانی که 

"انسان"  وجودی هست، خودداری کرد. و اما

کانون عشق و سعادت و گنج پنهان آفرینش است. 

واژۀ انسان از انس آمده و ماهیت انسان،همان 

دوست داشتن )عشق داشتن( است. و اگر انسان را 

دوست بداریم، به منزلۀ انسانیم. عشق حقیقی، عمل 

ارادی و غالبًا فراتر از احساسات زودگذر عاشقانه 

ود: "آنچه از است. درست تر این است گفته ش

عشق نشأت می گیرد، عشق است." وجود وعدم 

پدیده ای  -چه "واقعی" و چه "حقیقی" -عشق 

 ذهنی نیست، بل عینی است.

انسانها به اثر پیشرفتهای علمی، تخنیکی، 

اقتصادی و اجتماعی خوشبخت نخواهند شد، مگر 

زمانی که به یکدیگر عشق بورزند. عشق پدیده ای 

ذهنی نیست، بلکه پدیده ای زمینی کاماًل انتزاعی و 

 و واقعی است.

از دیدگاه علوم اجتماعی و روانشناسی، عشق به 

ظاهره هایی وابسته است. عشق مستلزم "تالش" 

است. در این حالت است که آدمی خود را "بسط" 

می دهد و با تنبلی و ترس مقابله می کند. مخالفت 

مقابله با  با تنبلی را فعالیت خوانده اند و حرکت در

ترس را "شجاعت" نامیده اند. بنابراین، عشق نیز 

نوعی کردار و یا شجاعت است و زمینۀ دیگر 

عشق، "توجه" است. وقتی دیگری را دوست 

داریم، در واقع به او توجه می کنیم، به ُرشد او 

رشد  وقتی خود مان را دوست داریم، بهتوجه داریم. 

 خود توجه می کنیم و همچنان "خطر"،
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"از وابسته های  "انضباط"، "تعهد" و "ابتکار

 عشق اند.

خطر کردن یکی از ویژگی های عشق است. 

عاشق هر قدر خطرپذیر باشد، به همان اندازه در 

زندگی موفق بوده و "زندگی عاشقانه ای" خواهد 

 داشت.

عاشق باید منظم و منضبط باشد. پراکندگی و بی 

"خالقیت و نظمی را عاشق نمی پذیرد. همچنان 

 ابتکار" از خصوصیات دیگر عاشق است.

ویژگی دیگر عاشق، از خود خالی شدن و یا 

"خودمحوری" را رها کردن و "به دیگران اندیشیدن" 

. وقتی دیگران را دوست داریم، در واقع خود است

را امتداد داده ایم و رشد کرده ایم، یا در حال رشد 

ران را هستیم. هر قدر بیشتر و طوالنی تر دیگ

 دوست داشته باشیم، خود بزرگتر شده ایم.

عشق اصیل و خالص، ُپربار کردن "خود" 

است. هرقدر در رشد روحی دیگران کمک نماییم، 

 در رشد روحی خود گامی فراتر برداشته ایم.

واقعًا آدمی به عشق رشد می کند. شادی اش نیز 

افزون تر، واقعی تر و جهان برای خودش و 

 ی شود.دیگران زیبا م

 (John Denver)از این جاست که جان دنور 

 می سراید:

 عشق تا بیکرانها جاری است. عشق را می بینم

تو همانی که می توانی باشی. جاری شو و باش 
 آنچه باید باشی

 بر این باورم که زندگی کامل است؛

 بیا و در بازی زندگی با من همراه شو.
 

وستانه ارتباط عاطفه، روابط عاطفی و روابط د

از مسایلی هستند که با عشق در پیوندند. دوستی 

شبه عشق زمینی و حتی بیش از آن در اثر 

وابستگی ها و کوشش های ناشناخته ای به وجود 

می آید که زاییدۀ ضمیر ناخودآگاه می باشد. 

دوستان ما از لحاظ شعوری، زیبایی شناسی و 

 اخالقی دارای کیفیاتی هستند که ما آن کیفیات را

تحسین می کنیم و احتمااًل خود را وقف آن کرده 

ایم. شبیه هر حقیقت عاطفی دیگر، درک علل 

دوستی دشوار است. در حقیقت علت دوستی مسایل 

پیچیدۀ روانی بوده که تا حال کاماًل روشن نشده 

است. مسایل عاطفی، احساس و ادراک آدمی از 

 پدیده های مهم روانی بوده که وابسته به انسان و

در ارتباط با عشق آدمی است. و این ظاهره هاست 

که پدیده های ادبی، بدیعی، هنری و فرهنگی در 

اثر فعل و انفعاالت شان ایجاد می شوند. و ایجادگر 

اصلی این ظاهره ها، خود "انسان" است. در این 

عملکرد ها، چیزی که به انسان مایه می دهد و 

 شق است.خیال )اندیشۀ( او را بارور می کند، ع

شعر، قصه، داستان و همه دستاورد های 

فرهنگی، هنری از عشق است. شاعر که انسانی 

مغزی و فکری  I.Qاست استثنایی، نابغه و دارای 

بسیار بلند، درک او از طبیعت، انسان و اشیای 

پیرامون در سطح استثنایی بوده و موجودات را 

"زیبا" می نگرد و نگرشش مملو از عشق و صفا 

حقیقت  شاعر عشق را تجزبه می کند، البته در. است

عشق را لمس می کند. در نظر شاعر طبیعت، 

انسان، هستی، همۀ موجودات جان دارند و از یک 

نوع قانون پویا پیروی می کنند و شاعر، "زندگی" 

 را که فلسفۀ دیگری دارد، زیبا و پویا می بیند.

 آه ای زندگی! من آینه ام

 نگاه شوداز تو چشمم ُپر از 

 ورنه مرگ بنگرد در من

 روی آیینه ام سیاه شود

 عاشقم، عاشق ستارۀ صبح

 عاشق ابر های سرگردان

 عاشق روز های بارانی

 عاشق هرچه نام تو ست بر آن

 فروغ فرخزاد
 

شاعران و قصه پردازان، به عشق به دیدگاه 

"عشق های واقعی" و "عشق های افالطونی" 

بزرگترین و زیبا  نگریسته اند، که این نگرشها

ترین شاهکار ها)آثار جاویدان ادبیات جهان( را به 

دیگران  وجود آورده است. شاعران عشق را بهتر از

می شناسند و به وسیلۀ شعر، می شناسانند. از دید 

شاعران، عشق آدمی را به آزادگی، شکوفایی و 

صفا می رساند، و انسان اصالت و شفافیت خود را 

نی که انسان در اقلیم عشق قرار باز می یابد. زما

می گیرد، هستی آدمی بارور می شود و کیفیتی 

 ویژه کسب می کند.

عاشق شدن صرف به شخص زیبا عالقمند شدن 

 "دیدی نیست، بلکه به معنای بازسازی اجتماع و



30 

 

 "از جهان است. عمومًا شاعرانند که عاطفه و نو

عشق را ال به الی واژه های زبانی در فورم 

شکل( و به وسیلۀ خیال )اندیشۀ خالق( شان در )

 ماهیت حالجی کرده و ارائه می دهند.

بازتاب مسألۀ عشق در هنر و فرهنگ مشرق 

زمین و مغرب زمین، در طول زمانه ها وجود 

داشته است. داستانهای عشق ناب لیلی و مجنون در 

شرق و رومیو و ژولیت در غرب که شاهکار های 

در این داستانها عشق ت دارند. ادبیات جهانند، شهر

داشته  بر شمشیر ها، عصبیتهای قومی و دشمنیها غلبه

و به صفت کیمیای زندگی عاشقان شناخته شده 

 است. عشق وسیله ای بوده برای تکامل عاشقان.

در فرهنگ مغرب زمین، کمیدی الهی در واقع 

یک شعر بلند عارفانه است که در آن، زن مورد 

سر و راهنمای سفر عرفانی به عشق واقع شده، هم

عالم الهوت می شود که البته در عشقهایی از نوع 

عرفانی و افالطونی، این موارد کم نبوده و در آثار 

ادبی فرهنگ شرقی، بانویی که زن واقعی عّطار 

بوده، بهانۀ عشق اولی و زمینی او قرار گرفته، که 

بویژه بعد از مرگش در جوانی، انگیزۀ شور و 

اعر گرانمایه در سرودن اشعار زیبای گداز ش

 عارفانه گردیده است.

"عشق در دل بزرگواران به  دانته می نویسد:

سرعت روشن می شود... عشق به دل نااهل روی نمی 

چند معنی دارد،  "کمیدی الهی"این جملۀ آورد." 

یعنی کسی که عاشق می شود، از قبل آمادگی 

سیزدهم عاشق شدن را دارد. مکتب شاعرانۀ قرن 

 Genteو چهاردهم ایتالیا "بزرگواری روح" یا 

Lezza .نامیده شده است 

عشق های عرفانی، زمان و مکان جغرافیایی نمی 

 شناسد و در بی زمانی و بی مکانی شکل می گیرد.

عشق های عرفانی از عشق های زمینی و 

افالطونی به وجود می آیند، این عشقها اکثرًا برای 

زه و شخصیتی نیاز دارند که ایجاد خود به انگی

عامل سوز و گداز شاعرانه گردد، مانند شمس 

برای موالنا. پدیدۀ عشق برای موالنا جالل الدین 

بلخی شاعر نامدار وقلۀ عرفان مشرق زمین، آن 

قدر مورد توجه بوده که اضافه از هزار بار در 

 آثار شعری اش نمود یافته است.

فته اند که اکثر روانشناسان و جامعه شناسان دریا

بدبختیها، مشکالت و گرفتاریهای جامعۀ بشری 

ناشی از نبودن مهر و عشق است. طفلی که در 

دوران کودکی اش مهر نبیند و با محبت تربیت 

نشود، بدون شک در بزرگی گرگ می شود و 

"بشر گرگ بشر  ضرب المثل اروپایی است که

در موردش قابل تطبیق خواهد بود. روان است" 

ان جنگ و خشونت، معتقدند که همۀ خشونتها، کاو

جنگهای غیرعادالنه، لذت بردن از رنجها و 

بدبختیهای مردم و بی مهری ها، ناشی از عقده 

های روانی و بی محبتی بوده است. بی تفاوتی ها، 

بی ارزشی ها و ستمهایی که توسط جنگ طلبان و 

تفنگداران در همۀ جوامع انسانی صورت پذیرفته، 

از کمبود عشق و مهر بوده است. این ها  ناشی

عمومًا آدم های بی محبت، بی عاطفه و بی تفاوت 

اند و رنج و الم دیگران برای شان ارزشی ندارد و 

کردار شان همان خشونت است و در عمل "گرگی 

برای بشر اند". اگر هر قدرتمندی "من بی درد و 

 بی تفاوت و خودخواه" خودرا به "مای با درد و با

احساس و عاشق" مبدل می کرد، مشکل ها حل می 

 گردید.

 من نمی دانم

 و همین درد مرا سخت می آزارد

 که چرا انسان،

 این دانا، این پیغمبر 

 در تکاپو هایش

 چیزی از معجزۀ آن سو تر

 ره نبرده است به اعجاز محبت

 چه دلیلی دارد

 که هنوز

 مهربانی را نشناخته است !

 ندو نمی داند در یک لبخ

 چه شگفتی هایی پنهان است

 من بر آنم که در این دنیا 

 "خوب بودن" به خدا سهل ترین کار است

 و نمی دانم

 که چرا انسان، تا این حد، با خوبی بیگانه است!

 و همین درد، مرا سخت می آزارد.  

 )فریدون مشیری(

۰۱/۰۰/۰۷۱۱ 

 نشر شده در شمارۀ یازده و دوازده ُدر دری -
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 ویسیبه ارتباط داستان ن

 

تان بگویید. در كجا و كی  گی آقای میثاق در آغاز از زند

 اید و... ؟ به دنیا آمده

 

  که دل یابد ز مهرش روشنایی    ی ُملک سنایی منم پرورده
 

زادگاه من در بیست و پنج کیلومتری غرب مزار حکیم  

. از بام منزل ما اگر به سوی  سنایی غزنوی قراردارد

ی قیاق به نظر می  از زیبای درهاند دیدی چشم شرق می

یافت  آمد که تا به مرقد مبارک ابولمجد بن آدم امتداد می

  . شد و به شهر غزنه ختم می

ی قیاق در میان دو سلسله کوههایی به راست و  دره

چپ خود موقعیت دارد که راه ارتباطی شهر غزنه را به 

،  ، ناهور ، سراب ی چرمتو سوی غرب در جهت منطقه

ها در قلب  گونه تا سرزمین هزاره تان و به همانمالس

. وقتی از شهر غزنه به سمت غرب  سازد می  افغانستان

های  سوی کوه  ، آن ی قیاق سفر نمایی از طریق دره

، عالودانی   ی جغتوی وردک ، منطقه طرف راست

ی  منطقه  ، های طرف چپ سوی کوه جغتوی غزنی وآن

. در  باشد َبوری واقع می ، واعظ و احمدا و ُگل خوکیانی

، تاجک و بیات زیست  ، پشتون این مناطق اقوام هزاره

ی  ی قیاق به استثنای قریه . اهالی دره دارند باهمی 

، متباقی در  باشند سبزپوشان و سربید که هزاره می

این مناطق   . اهالی تمامی مجموع از قوم بیات هستند

،  ه تولید زراعتیپیشه اند که از را طور عمده زراعت به 

. در این  نمایند داری و باغ داری تأمین معیشت می مال

. در  باشد مناطق زندگی مربوط به وضع آب و هوا می

قدر کافی ببارد و آب بقدر  هایی که برف و باران به سال

  نیاز وجود داشته باشد، وضع زندگانی مردم خوب می

بهاری  ، کشت ماهی ی کشت تیر باشد و اهالی به اضافه

. اگر وضع آب و هوا خوب نباشد و  داشته باشند هم می 

سالی صورت  قدر کافی نبارد و خشک برف و باران به

. خوبی و  باشد گانی مردم خوب نمی ، وضعیت زند بگیرد

. از  بدی وضعیت زندگی مردم وابسته به طبیعت است

ی دهقانی به خدا و دین  طور سنتی عقیده این جهت به 

های تاریخی مردم عجین  ها وعنعنه کم با سنتبسیار مح

شده و جوش خورده است و بر این مبنا نفوذ پیشوایان 

های دهقانی بسی ژرفا و پهنا  مذهبی در ذهنیت توده

های  مانع آنان در میان کتله . رهبری و رهنمایی بال دارد

شان وابسته به تولید طبیعی می  انبوه مردم که زندگی

یر است و هرگونه تغییر در ذهنیت پذ نا باشد، انکار

ی تولید و جدایی مستقیم  دهقانی نیازمند به تغییر شیوه

نان و آب مردم از برف و باران منوط می گردد واین 

کار در کشوری مانند افغانستان نیازمند شرایط تاریخی 

  . باشد ها می مساعد در جریان زندگانی نسل

ستان مردم در درازای تاریخ در هر بخشی از افغان

ها جدا از هم  پایه ی کوه ال ساکن آن بخش که در البه

، نظام  شان ، برای تنظیم حیات محلی کنند زندگی می

. من  اند ی خود را به وجود آورده مخصوص به منطقه

لعه وآموزش و شناخت این نظام سنتی  کنم مطا فکر می

.  باشد که در طی قرون ساخته شده است بسی جالب می

ی قیاق موقعیت  ی سربید که در فراز دره ه من قریهگا زاد

دارد، نیز دارای یک نظم اجتماعی مخصوص به خود 

است که متأسفانه این نوشته گنجایش آن را ندارد تا در 

. نقل یک حادثه در  باره به تفصیل سخن به میان آید این

. آن حادثه از این  این قریه خالی از دلچسپی نخواهد بود

آوری  جا فصل جمع های تابستان در آن  آخر : قراربود

. دو برادر سر تقسیم  ها است حاصالت و برداشتن خرمن

. نزد ارباب رفتند و از او خواهش  آمدند خرمن جور نمی

. ارباب  ها تقسیم نماید کردند که بیاید و خرمن را بین آن

جای آمده از برادرها خواست تا سبد معمولی  به خرمن

.  ها است بیاورند گیری و تقسیم خرمن دازهرا که برای ان

که چند بار به دور  . ارباب بعد از این سبد آورده شد

خرمن گشت و چوف و پوف کرد و برای خرمن از 

، سبد را گرفته به تقسیم شروع  خداوند برکت خواست

.  . سبد اول را ُپر نموده برای حق آخوند جدا کرد کرد

ب )سلمانی( جدا کرد به ُپر برای مطر سبد دوم را نیمه

، برگو بچه و خادم  ، گوروان همین ترتیب حق چوپان

. سپس یک سبد را ُپر کرده به یک  مسجد را سوا نمود

برادر داد و سبد ُپر دیگر را به برادر دیگر و یک سبد 

. و باز سبد دوم را نیز برای  ُپر را برای خودش جدا کرد

. یک سبد  ه یافت. به همین ترتیب تقسیم ادام خودش داد

را به برادر دیگر و  داد و سبد دومی  را به یک برادر می

گاهی که سبد  را برای خودش و آن و چارمی   سبد سومی

ِای  : » گفت کرد با صدای بلند می را با شتاب تا و باال می

به همین .«  ، ِای از تو و ای از مه و ِای بسه از مه از تو

ان رساند و درآخر برای ترتیب تقسیم خرمن را به پای

اتفاق و   ها خواند و برای برادر  خیر و برکت  همه دعای

  . آرزو کرد  اتحاد

   *       * *     
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نند سایر اهالی منطقه به علت  تاریخ تولد من به ما

، ثبت نشده است و  ها و معمول نبودن سوادی خانواده بی

خته شده ها سا مطابق نیاز تاریخ تولد بر اساس قرینه

خورشیدی قریب به یقین باشد و  ۰۷۰۱. انگار  است

کنم دوستان و  گی می اکنون که در ُملک فرنگ زنده

داران هر وقتی که هوا را روشن و آفتابی بیابند  وطن

به رسم شوخی برایم روز  برای سر کشیدن جامی 

. بر مبنای قرینه  گیرند سازند و جشن می ی می تولد

  . باشد روز من می زاد ۰۳۷۱  اه میسازی ها گویا دهم م
 
توانید  از وقتی كه احساس كردید می  آقای میثاق!  ـ  ۸

. چگونه این احساس در شما شكل  بنویسید؛ بگویید
 گرفت؟

ـ خداش بیامرزد ُمال خانعلی را که به من خواندن و  

که سَبقم را خوب  بار به خاطری نوشتن یاد داد و بار

که  داشت و از این پایی ور فحفظ نکرده بودم مرا ق

ی مشق  مشقم را مثل سرمشقم زیبا ننوشته بودم با تخته

هایم مانده  هایم زد و قلم نیی را به الی ناخن به ناخن

ساز آن شد تا من باسواد  ها زمینه . این تنبیه فشار داد

شوم و بتوانم بخوانم و بنویسم. نخستین بار که در ماه 

یی را که به  مام حسین نوحهداری ا محرم در مجلس عزا

خط خود نوشته بودم با صدای موزون و رسا خواندم و 

ی زیاد  تر به شنوند گان و گریه برای تأثیرگذاری بیش

، در ختم  ساختم آلود می ، غم ، صدایم را با زیر و بم آنان

گان  مجلس مورد تقدیر و تشویق آخند و سایر شنوند

. سپس  دی کردم، احساس غرور و خوشنو قرار گرفتم

های  ی کربال نوحه کوشیدم که به ار تباط حادثه می

انگیز بسازم تا باعث گریه و وایالی بیش از پیش  غم

گر  خوان و موعظه ، زیرا همان نوحه گان شود شنوند

توانست با دراماتیک  آمد که می موفق به حساب می

.  تر مستمعان گردد ، موجب گریه دادن بیش ساختن قضیه

ان با قرائت صحیح و رعایت تجوید در خواندن چن هم

؛  آیند کامیابی به دست آورد قرآن حکیم با صوت خوش

های مدرسه رقابت بود وآخند  چو مسایل میان بچه در هم

که در این  . از این کرد ها را تشویق می ِده هم این رقابت

ی  دسته ها من برنده شده بودم آخند مرا سر رقابت

. در غیاب آخند نظم و نسق  ته بودهای مکتب ساخ بچه

مدرسه به دوش من گذاشته می شد. من باید شاگردان 

شان را بررسی  ها و مشق ، درس دادم را نماز یاد می

، آذان نماز شام را با صدای موزون از بام  کردم می

ترتیب من که هنوز یک  . بدین کردم مسجد ادا می

یمچه ُمال نوجوانک بودم در میان اهالی به صفت یک ن

ی قریه به دوش  شدم و بعضی از وظایف ُمال شناخته می

؛ از جمله نوشتن نامه به مسافران و  من افتاده بود

. اکثر مسافران قریه  ی واصله از آنان خواندن نامه

ی عسکری رفته  کسانی بود که به خدمت ادای وظیفه

گی  ساله ۲۲. طبق قانون هر پسر جوان که به  بودند

را  ی نظامی کلف بود که برای دو سال وظیفهرسید م می

. اکثر این جوانان  در یکی از قطعات اردو انجام دهد

افتاده و  دهاتی گوش و چشم بسته را در مناطق دور

شان دیگر پس  کردند که بسیاری سیر تقسیمات می گرم

رو  . از این کردند جاها وفات می آمدند و در همان نمی

شان به عسکری یک  ن جوانها روز رفت برای خانواده

ی  شان بعد از تکمیل دوره بار و روز آمدن روز اندوه

.  بود حالی می عسکری یک روز شادمانی و خوش

رفتند تأکید  می  روزی که برای انجام خدمت نظامی

خصوص مادران چنین بود که زود زود  خانواده و به

شان خانواده را در  نامه بفرستند و از حال و احوال

حالی  آمد مادران از خوش . وقتی نامه می ن بگذارندجریا

کردند تا  شناختند و به زودی مرا پیدا می سر از پا نمی

ها به خط خوانا  . اکثر نامه شان بخوانم نامه را برای

بود و خواندنش مشکل داشت و فهمیدن معنای  نمی

. مادران چند بار  بود ها دشوار می ها و لغت بعضی کلمه

ساختند تا مفهومش را  ندن نامه مجبور میمرا به خوا

.  خواستند که جواب نامه را بنویسم . بعد می خوب بفهمند

.  کردند در نوشتن نامه هم چند بار نامه را اصالح می

. از  نوشتند های خانواده را به تفصیل می گزارش  تمامی

کردند تا به شرح حال حیوانات و  مزرعه شروع می

که کدام قطعه زمین را  . این گی هغیره خصوصیات خانواد

. امسال  اند و کدام را جو و عدس و باقال گندم کشت کرده

، مصارف ساالنه را کفایت می  اند قدر حاصل گرفته چه

ی  ، گوساله گاو زرد و بره شوند خور می کند و یا پیش

، دختر فالن کس را زیر  گوسفند سفید چگونه هستند

. مال و  گاری نمایند لباند که برای شما ط چشم کرده

اند و یا جدید  مطرب و ملک قریه همان اشخاص سابقه

صه  سالی خال ، امسال سیر آبی است یا خشک اند شده

ی خانواده و قریه را به  خواستند سیر و پودینه که می این

مسافر خود گزارش بدهند و او را در جریان کامل 

  . گی و اجتماعی قرار دهند زندگانی خانواده

دادم و بنا  مندی این خدمات را انجام می حوصله  من با

خواندم و  ها را می به خواهش مادران چند بار نامه

ی از قلم مانده را در اثر خواهش و شرح مادران  چیزها

. آنان از این برخورد من بسیار  کردم باربار اضافه می

داده  جوش  ی ما تخم گاهی به خانه کردند وگاه خوشی می

آوردند و در  بریان و یا تیکی )نان روغنی( می ندمیا گ

کردند و اظهار  ، برای من دعا می نزد مادر و پدر من

سواد  . پدرومادر من که بی  نمودند خوشی و رضایتی می

بودند و بسیار آرزو داشتند که من باسواد شوم؛ از این 

 شدند و خود را سرافراز حس حد شادمان می وضع بی
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تر  ازهم مرا در فراگرفتن سواد بیشکردند و ب می

کردند و برای آخوند به قدر توان خویش  تشویق می

 . نمودند هایی تهیه می تحفه

گی در من ازخواندن و  بلی احساس و ذوق نویسنده

ها  ی این نامه . به اضافه ها آغاز یافت نوشتن این نامه

های پس از  ها در مسجد همه روزه در ساعت زمستان

، هزار و  ی فردوسی ، شهنامه ی حیدری ملهروز ح نیم

ها در جمع انبوه  ، حاتم طایی و غیره قصه شب یک

خوانی و  ها نیز در قصه شد که آن شنوندگان خوانده می

نویسی به شکل منظوم و منثور مشوق من بود و  قصه

های منظوم و منثور را  ، قصه که در یک جمع من از این

گرفتم  دیر قرار میخواندم و مورد تحسین و تق می

یی  ها انگیزه کردم و این احساس غرور و سربلندی می

، ابراز و اتفای خود  گی شد برای نوشتن و نویسنده

 . ی نیاز روانی خواهی و تغذیه

ها در سرزمین  آور شوم که نقش آخند جا باید یاد در این

داشته  ها که از مکتب و معارف دولتی محروم نگه هزاره

هنوز هم محروم هستند؛ در باسواد ساختن شده بودند و 

ها به  چنان آخند . هم فرزندان ایشان بسیار مثبت بود

خواه برای مردم  حیث یک شخصیت مصلح و خیر

  . به دادند خدمات مفید اجتماعی گوناگون را انجام می

طور مثال در قریه ی سربید و سبزپوشان که سه مسجد 

ها زندگی می  ریهصد نفر در آن ق بود و در حدود پنج

کرد؛ آخند ِده هم رهنمای دینی و مذهبی آنان بود و هم 

طبیب آنان و هم قاضی و مصلح مناقشات و حل و فصل 

البینی اهالی قریه و هم معلم  های گوناگون ذات دشواری

خیر و شر و مسایل   ، خالصه که در تمامی فرزندان آنان

ی این  . همه کرد گی می ی مردم رسیده مرده و زنده

خدمات را در برابر مزد ناچیزی ساالنه فی نفر در حدود 

ی  داد به اضافه سیر یا سه چارک گندم انجام می  نیم

. خودش هر روز به نوبت در  گی خودش غذای همیشه

. به ترتیبی  کرد ی خوب صرف می اهالی قریه غذا ی  خانه

زمین یک نوبت غذا و در  ی دهقانان بی که در خانه

، چاشت و  دار سه نوبت )صبح هقانان زمینی د خانه

اش در قریه  . آن آخندی که خانواده کرد شب( صرف می

،  بود یی که نوبت نان خوردنش می بود؛ به هر خانه نمی

  کرد وآخند به بستر خوابش راهم همان خانه آماده می

شد و صبح وقت آذان  طور معمول در مسجد خواب می

اران با صدای موزون  گز خاطر بیداری نماز صبح را به

های مجرد و  چنان آدم . هم کرد از تخت بام مسجد ادا می

. از دست یاران  شدند مسافران نیز در مسجد خواب می

آخند یکی مطرب )سلمانی( و یکی هم چوپان قریه 

، از هر خانه  گی ساالنه ی غله . چوپان به اضافه بودند می

مطرب تنها گرفت، ولی  هر روز یک قرص نان نیز می

که کارش مثل   . به خاطری گرفت گی ساالنه می مزد غله

بار و یا دو  ی یک . هفته بود ُمال و چوپان همه روزه نمی

بار برای اصالح موهای سر و ریش مردم به  هفته یک

هایی  گاهی مناقشه . میان مال و مطرب گاه آمد قریه می

بود که در قریه مراسم  آمد وآن زمانی می پیش می

، سنتی و یا سایر رویدادهای  ، عروسی خوری شیرنی

ها ساز و  . مطرب در این رویداد آمد انگیز پیش می شادی

نواخت و آخند این عملیه  کرد و دهل می پا می سرود بر

. مطرب  کرد دانست و مطرب را مالمت می را حرام می

آخوند صاحب؛ »  گفت: کنان به آخند می گاهی شوخی

! شما  تر است ی شما کرده خوب هی من از پیش پیشه

کنید و من در شادی  همیشه در غم مردم اشتراک می

کنند که به غم و  . مردم شما را وقتی دعوت می مردم

طلبند که شادی  مصیبتی گرفتار آیند و مرا در وقتی می

. ببین تفاوت ره از کجا است تا به  و خوشی داشته باشند

 ! کجا
 

شما چاپ شد به گمانم داستان  ـ اولین داستانی كه از ۳
كجا و در چه سالی   دختر گلفروش بوده، این داستان در

اید  هایی نوشته و منتشر شد؟ پیش از آن نیز داستان  نوشته
 که منتشر نشده باشند؟

 
. با این تذکر که نام داستان  بلی گمان شما درست است

. پاسخ  "دخترک گلفروش" بود؛ نه دختر گلفروش

قزل  »هرکسی به  در خود داستان است: "پرسش شما 

را « جرخشک»گذشته « بغالن»رفته باشد از « قلعه

 ." . . . موتر ما هم در جر خشک استاده شد دیده است

دید  حکایتی که در این داستان آمده است، یک چشم

ست که بر معیارهای داستان  واقعی خود نویسنده ا

جا داده شده  نویسیی استوار گردیده و در قالب داستان

 .  است

شمار  ی انگشت ها که به جز از چند نشریه در آن زمانه

های  ی دیگری وجود نداشت و نشریه ، نشریه دولتی

هایی را که مخالف پالیسی نشراتی  دولتی هم نوشته

ها مبادرت نمی  داد، به نشر آن دولتی تشخیص می

ورزید. نشر داستان و سایر آثار هنری به ندرت صورت 

های هنری  ی داستان و دیگر پدیده . نویسنده گرفت می

ستار چنین  چنان خواننده و خوا ، هم نیز کمیاب بود

ی ما چنین  که همین حاال هم در جامعه . چنان ها نوشته

ها نشر هم  . به ندرت اگر چیزهایی از این گونه است

بود که به نحوی شامل  هم از کسانی می ، آن شد می

. نشر  ند بود ابسته به هیأت حاکمه میهای و بازی پارتی

،  بود های جدا از این روند، کار سهل و آسانی نمی نوشته

که  ، تا این خواست ناپذیر می گی ی فراوان خسته حوصله

 راهی به پارتی نشریه باز گردیده و صاحب قلم
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نام و  . زیرا از شخص ناشناخته و بی شد شناخته می

مشکل چیزی به نشر نشان در مطبوعات دولتی به 

 .  رسید می

پارتی(  هایی ) بندی ، گروه ی دولتی به َدور هر نشریه 

ها و  امتیاز یافت و این پارتی در تمامی  تشکیل می

بودند و  های مادی و معنوی نشریه سهیم می جویی سود

 .  کردند با هم تشریک مساعی می

فروش" در حدود نیم قرن پیش  "دخترک ُگل

ی "دانجونو روزل" که  ابل در مجلهخ(  در ک۰۷۷۳)

نامی پشتو است و فارسی آن )آموزش و پرورش 

شود و توسط وزارت معارف هر دو ماه  دختران( می

که مضمون داستان به  . )چون شد، چاپ گردید نشر می

یی بود از  خوانی داشت و قصه پالیسی نشراتی مجله هم

ر ی زحمتکش پشتون د یک دختر یتیم، از یک خانواده

، این قصه بیانگر این حقیقت بود که  شمال افغانستان

، با  شناسند ، قوم و قبیله نمی گران استثمارکنندگان و ستم

شد که مطابق پالیسی  شد و دیده می که گفته می وجودی

هایی از قوم پشتون از جنوب و شرق  ، گروه حکمرانان

های مردم  کشور به شمال کشور انتقال داده شده و زمین

ی دولتی توسط آنان  به زور و ستم قدرت حاکمه می بو

زمین  زمین و کم شد، ولی بودند دهقانان بی اشغال می

گرفتند که  عدالتی قرار می پشتون که مورد استثمار و بی

هم به  . آن ها است داستان "بلپک" یکی از این نمونه

نگار و شخصیت  کمک رنا غبار یکی از دختران تاریخ

وقت  محمد غبار. وی در آن غالم معروف کشور میر

مسؤول نشریه،  کارمند وزارت معارف بود و با مدیر

. ما با هم در کورس  معصومه عصمتی، آشنایی داشت

صنفی بودیم. این کورس هم توسط  زبان روسی هم

وزارت معارف به همکاری بخش فرهنگی سفارت 

که تمایل  . در آن وقت اشخاصی شوروی دایر شده بود

خواهانه داشتند برای آموزش زبان روسی  زادیچپی و آ

امان محمودی،  آمدند. از جمله محمد در این کورس می

برادر شخصیت مشهور افغانستان داکتر عبدالرحمان 

،  ، دختر داکتر محمودی داکتر صدیقه محمودی محمودی

، دخترش رنا  خلیل غبار محمد غبار حشمت غالم پسر میر

، عبداهلل  مل در ببرک کار، محمود بریالی، برا غبار

محمد ترکی و  ، نور برادر سلطانعلی کشتمند  کشتمند

. این کورس در  خواه گرا و آزادی سایر روشنفکران چپ

ی ادبیات در شهر نو  چند ماه آغازینش در تعمیر فاکولته

نزدیک سفارت ایران بود و بعد انتقال کرد در مکتب 

.  اه دوشمشیرهتجارت، واقع در اندرابی نزدیک مسجد ش

زد و در برابر  گاه از سیاست گپ نمی معلم روسی هیچ

داد. فقط لسان  های سیاسی پاسخ صریح نمی پرسش

. شاگردان این کورس چندان منظم  داد و بس درس می

از جمله  آمدند ) آمدند و گاهی نمی ، گاهی می نبودند

( و گاهی  کی پس از چند درس دیگر نیامد نورمحمد تره

ها یک تعداد نظامیان به  . بعد ند آمد اص جدید میهم اشخ

خواستند لسان  آمدند و می شان می مندی کاری ارتباط نیاز

. در میان شاگردان پس از ختم ساعت  روسی یاد بگیرند

، بازار سیاست  شدند درسی وقتی که از صنف بیرون می

جا  آوری را که من در آن شگفت  . چیز شد بازی گرم می

ی  یافتم میان خانواده ، این بود که درمتوجه شدم

؛  محمودی و غبار اختالف و رقابت شدید وجود دارد

کردم و  ، فکرش را هم نمی چیزی که من پیش از آن

خواهان و  انگاشتم که در میان آزادی گونه می این

چنینی وجود  خواه نباید اختالف این های عدالت شخصیت

،  د اسماعیل بلخیچه من در صفت سی . چنان داشته باشد

، فرقه فتح و  ، سرور جویا ، براتعلی تاچ ، غبار محمودی

یافتم  ها در خواهان شعر سروده بودم و بعد سایر آزادی

معصومانه  چقدر های جوانی که این اندیشه در آن سال

شناخته که  بود و انسان این موجود مغلق و پیچیده و نا

خصوص  باشد و به خواهی می اسیر و گرفتار خود

توانند به آسانی از این اسارت و  بازان. نمی سیاست 

 .  یی بخشند گرفتاری خود را رها

فروش" اولین داستان چاپی من  بلی "دخترک گل 

ها و شعرگونه  واره ، داستان ها . پیش از آن قصه است

.  هایی نوشته بودم که به زیور چاپ آراسته نشده بود

من در منزلم تحت  های پسین، ده سالی که در زمانه

هایی نوشته  داستان( ۰۳۱۳ـ  ۰۳۱۳نظارت بودم )

گان  ی نویسنده ها را برای چاپ به اتحادیه بودم و آن

فرستادم که در نزد منشی بخش داستان، آشنای دیرینم 

که من از  رهنورد زریاب، در انتظار چاپ بود و زمانی

تحت نظارت رهایی یافتم و به حیث شهردار کابل 

ها که توسط  ده شدم، بخشی از آن داستانگزی بر

سو با پالیسی نشراتی  گان هم ی نویسنده اتحادیه

به چاپ رسید و    نرگس آبی تشخیص داده شد، زیر نام 

ی چاپ نیافت و تا کنون سر به نیست  متباقی آن زمینه

چه گفته آمد، یکی  نی آ ها به اضافه . در آن زمانه است

طلبی  هم مانع جدی در برابر نشر آثار حسادت و انحصار

شمار که قلم به دست گرفته بودند  . چند نفر انگشت بود

و چیزهایی از آنان در مطبوعات امکان چاپ یافته بود 

کوشیدند که  و شهرتی کمایی کرده بودند به سختی می

. نه  ی نکنندنمای های دیگری در کنار نام آنان جلوه نام

کار را تشویق و رهنمایی نمی  تنها نویسندگان تازه

 .  کردند تا آنان را مأیوس بسازند کردند، بلکه تالش می
  

تان در آن  توانید بگویید حال و هوای ذهنی  ـ می ۱
هایی که تازه دست به قلم برده بودید، چگونه بود و  سال

                     هایی داشتید؟ چه دل مشغولی
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ی من های عمده مشغولی ها دل در آن سال  ،

. در افغانستان  ، سواد و عدالت بود وجوی نان جست

شان یکی  گی زند برای اکثریت مردم سوال نان در تمامی 

ی  . هر یکی از زاده باشد های عمده بوده و می از سوال

آن کشور همواره فکر و ذکرش پیدا کردن نان خودش و 

ی دهاتی را می  تر خانواده . کم وده استاش ب خانواده

توان یافت که برای سال تمام نان داشته باشد و بدین 

، سرطان و اسد  برای  های ثور، جوزا ترتیب ماه

.  بود گی می ی ما ایام گرسنه ، در منطقه کشان ِده زحمت

زیرا از گذشته چیزی نمانده بود و ازآینده هم چیزی 

خواری و  بود که فصل گیاه می . در این ایام نرسیده بود

ها همه  . زنان و دختران خانواده شد له شروع می نان گدو

   آوری بی ها مشغول جمع زار الی کشت روزه در البه

رس به  جندک و سایر گیاهان خوردنی و حبوبات زود

ی  . جودر یک نوع غله بودند مانند جودر و غیره می

م شباهت ی گند هایش به خوشه رو است. خوشه خود

  کشد و دانه های گندم قد می زار دارد و در میان کشت

رس و  باشد و نسبت به گندم زود گونه می هایش سیاه

ها را یکایک از قات  . زنان و دختران آن قامت است بلند

چینند و به  ها می ی گندم و َدور و پیش مزرعه مزرعه

ُرخ هموار می  آورند و بعد در جاهای آفتاب خانه می

گاه  ، آن ها خشک شد . وقتی خوشه ایند تا خشک شودنم

ی چوبی که مخصوص کوبیدن است  وسیله با َکل توکو )

ها و غیره هم از آن  ها و فرش و برای شستن لباس

وکوب زنان نیز به کار  شود و گاهی برای لت استفاده می

ها جدا  ها از خوشه کوبد تا دانه ها را می ( خوشه رود می

گاه توسط آسیاب دستی  ، آن ها جدا شد دانه. وقتی  گردد

سازد و  . آرد را خمیر کرده چپاتی می کند ها را آرد می آن

ی تنور  ماند و سپس به وسیله هان را می در قات آن گیا

نمایند و نام این غذا  کند و بعد آن را صرف می ُپخته می

کوشند که از آرد گندم  تجربه می . زنان با پیرکی است

مقداری را ذخیره کنند تا در فصل قحطی کم  سال پار

از آن گرفته با آرد َجودر َگد نماید تا پیرکی  کمک 

که آرد خالص جودر یک مقدار  خور شود. چون خوش

چنان نان جودر اگر تازه و گرم مصرف  . هم باشد تلخ می

.  شود ( می خشک و سخت نشود به زودی قاق و ککرک )

است که در میان دوغ  یگانه راه مصرف آسان آن این

تر دوغ یک غذای مشهور  . از این جهت نان تر شود

. مادر من در فصل قحطی نان جودر را ریزه  باشد می

ها را در  گاه آن های مرغ و آن کرد به مثل دانه ریزه می

کرد و از کجایی شنیده بود که  ی دوغ تر می میان کاسه

برکتش  نشیند و در باالی هر توته نان یک مالیکه می

تر  داد که نان . سپس به کودکان اجازه می شود زیاد می

کردیم  دوغ را صرف کنند و در این صورت ما فکر می

که با هر چمچه دوغ ما هر بار چند تا مالیکه را می 

 . کردیم خوریم از این جهت به زودی احساس سیری می

زارها بدون آب می  آمد و کشت سالی می هر گاه خشک

شدیم و یادی از  ام سال به قحطی مواجه میماند، ما تم

. هر گاه خشک  کردیم بختی" می های خوش این "سال

یافت ناگزیر مردان  درپی ادامه می سالی چند سال پی

وجوی نان به شهرها سرازیر می  ها در جست خانواده

ها بودیم که  شدند که من و پدرم یکی از این خانواده

 .  راهی شهر کابل شدیم

وآمد  ون پیش از این هم در شهر کابل رفت پدرم چ

وانی  . این کار سرای ، توانست کاری برایش بیابد داشت

. سرای یک تعمیر بزرگ که دورادورش به شکل  بود

. منزل اول گاراج برای  ها ساخته شده بود دومنزله اتاق

. این سرای در باغ  ها و منزل دومش اتاق رهایشی موتر

خوانی و زیارت حضرت عباس  اد، مقابل مر مردان علی

. پلی که دو طرف دریا را باهم  سوی دریا واقع بود در آن

، انگار  گی شهرت داشت پیسه کرد به نام پل یک وصل می

کرد یک پیسه  در زمانی هر کسی که از این پل عبور می

شد که مالک این سرای  . گفته می پرداخت العبور می حق

ین سرای چند سرای یک سردار آغا است که مانند ا

سردار" به  . القاب " های فراوان دارد دیگر و مالکیت

ی خاندان سلطنتی می  شد که از قبیله کسانی اتالق می

ی امور توسط  دیدیم همه بودند. ما این سردار را نمی

.  شد نام داشت اداره و تنظیم می  ناظرش که غمی

که نیمچه سوادی داشت در هفته یکی دو بار  غمی 

. مگر  کرد وپال می آمد و از امور سرای از پدرم ُپرس می

وان  پدرم که دم در سرای اتاق داشت به صفت سرای

ی سرای  وازه . در بود مت می ی خد ساعت آماده ۲۲باید 

 ۶شد و ساعت  شب بسته می ۰۲طور معمول ساعت  به

ری که بین کابل و  های ال . مگر موتر شد صبح باز می

؛  وآمد بود ها در رفت  ال تقال اموال و کاپشاور به خاطر ان

خواست  وان می رسید موتر هر وقت شب که در کابل می

که موتر را در سرای داخل و خودش و کلینرش به اتاق 

گاه  تیب من و پدرم هیچ . بدین تر خویش استراحت کند

. معاشی که پدرم از این کار می  خواب آرام نداشتیم

که  کرد در حالی ُپر می گرفت، به سختی شکم ما را

. من باید  بود خانواده در ِده چشم به راه کمک ما می

کردم، ولی پدرم بسیار  برای خود کار مستقلی پیدا می

ها در  . در آن سال آرزو داشت که پسرش میرزا شود

که فاکولته یا  ، کسانی های دولتی رسم بر این بود اداره

شرطی در  دولتی را نخوانده بود، به مکتب رسمی 

که ابتدایی  ۰۷ی  های دولتی به صفت کاتب رتبه اداره

شد که قباًل در یکی  ی دولتی بود، استخدام می ترین رتبه

 از دفاتر دولتی افتخاری کار کرده و بعد یک امتحان
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برای  شد کرد و در امتحان کامیاب می را سپری می .

رتبه را در یکی از  این منظور بایست یک شخص بلند

داد تا  شناختی که شما را اجازه می های دولتی می ارهاد

ی  به حیث شاگرد افتخاری در یکی از دفاتر تحت اداره

ی ما در  . چنین شخصی از قوم و قبیله ی کرد او کار می

 .  ی دولتی کسی نبود اداره

وجوی چنین  به هر صورت من و پدرم در جست

ی سو کارهای فیزیک ؛ مگر من از یک فرصتی بودیم

های  ی کتاب کردم و از سویی با مطالعه گوناگون می

ستم  . هر چه به د کردم گوناگون سوادم را تقویه می

. یگانه چیزی که در آن وقت به  خواندم آمد، می می

،  های دولتی بود آمد نشریه ست می آسانی و رایگان به د

. بسیار آرزو داشتم که در یکی  که خواننده نداشت چون

داخل شوم. چون سند رسمی  ی رسمی ها از مکتب

. ناگزیر  شدم. گرچه سوادش را داشتم نداشتم قبول نمی

بودم و هم در  وجوی نان می باید مستقالنه هم در جست

گرفت به  . معاشی را که پدرم می وجوی سواد جست

که مادرم با  ، در حالی کرد سختی شکم من و او را ُپر می

 .  بودند ظر کمک ما میسایر اعضای خانواده در ِده منت

. چیزهایی  دادم کارهای فیزیکی گوناگون را انجام می

جا  اش در این که از آن دوره به یاد دارم نوشتن همه

. چیزهایی که  کشد گنجایش ندارد و موضوع به درازا می

 :  قرار است  به سختی در ذهنم نقش بسته از این

اشت و فروشی د ی میوه نزد تاجری نوکر شدم که پیشه

ی تازه و  . این تاجر میوه دکانش در ِده افغانان کابل بود

. چند تا  کرد ی گوسفند به خارج صادر می خشک و روده

. او برای هر یک از نوکرانش همه  نوکر دیگر هم داشت

گفت صبح  . یکی را می ساخت ی کاری می روزه برنامه

ها  ی گوسفند را از قصابی وقت کراچی را گرفته روده

کاری بیاورد و بعد  جای مخصوص پاک ع کند و بهجم

ها و  کاری روده . بعد از پاک کاری شوند همه مشغول پاک

، به کار  های مخصوص ها به صندق جا کردن آن  به جا

. برای  های چوبی مشغول شوند ها در صندق چیدن میوه

ها وظیفه داده شده بود که پسر  ی این کار من به اضافه

خواند و  تازه به صنف اول درس میکوچک او را که 

ی تاجر  آباد ِده افغانان نزدیک به خانه مکتبش در نو

هایش را هم  بود، به پشت خود ببرم و بیاورم و درس

 .  همرایش بخوانم

   *    * * 

، عادت بد خان  وقتی نوکر یک فیودال بیروکرات بودم

. ما  خورد صاحب این بود که نان شب را ناوقت می

. آشپز  خواهد آواز بودیم که او چی وقت نان می گوش به

ها سرد نشود و  اش در این فکر بود که دیگ بیچاره همه

من به این فکر که به خواب نروم و خدا نخواسته 

کرد به  . وقتی خواب غلبه می جواب بماند صدای بادار بی

کوشیدم که بیدار بمانم و از این جهت عذاب  سختی می

 . کشیدم می

*     *    * 

جمهور وقت مصر به  جمال عبدالناصر رییس 

. به خاطر  و دوستانه داشت افغانستان سفر رسمی 

شاگردان مکاتب و کارمندان دولت  پذیرایی وی تمامی 

ی میدان هوایی استاده کرده  را به دو طرف مسیر جاده

های مکتب لباس پوشیده  . من هم که مثل بچه بودند

ها قرار گیرم در این وقت یک  ، خواستم در صف آن بودم

نفر آمده از قول من گرفت و من را به آن سو پرتاپ 

جا چی  کرد و با صدای بلند چیغ زد تو هزاره در این

 !  کنی می

ی هزاره  سوز من متوجه کلمه بعد از آن اهانت روان

؟ و هزاره  شدم و خواستم بفهمم که هزاره کیست

  و سواد در جست ی نان ؟ از آن به بعد به اضافه چیست

  مشغولی  وجوی عدالت اجتماعی نیز شدم که شامل دل

های چپ  ندیشه انجام مرا به سوی ا های من گردید و سر

 .                 کشانید
 
 ها چند ساله بودید؟ وقت آن
 

 در حدود هفده هجده ساله بودم .
 
خواندید، عشقی،  هایی می ها چه نوع داستان آن وقت ـ  ۳

 پلیسی و...؟ جنایی ـ
 

یافت  های داستانی به زبان دری کم ها کتاب در آن زمانه

ترین  . بیش خواندم آمد می . هر چی که به دست می بود

های  هایی بود که به مجله شد داستان چیزی که یافت می

های رنگین ایرانی در  . مجله شد رنگین ایرانی چاپ می

د و ریاست آم اثر قراداد دولتی به ریاست مطبوعات می

ی دیوار  در کناره ی باغ عمومی  مطبوعات در محله

ی چوبی برای  شمال شرقی مکتب حبیبیه یک غرفه

فروش گذاشته بود که توسط یک نفر اگر اشتباه نکرده 

شد و گفته  باشم، به نام اسحاق سهی، فروخته می

. به مانند  های افغانستان بود شد که وی از یهودی می

... و  ، تهراِن مصور و سپید و سیاه ، ی روشنفکر مجله

، جواد فاضل  قلی مستعان های حسین تر داستان من زیاد

های به  توان گفت داستان ها را که می و از این گونه

ها  . در این غرفه، بعد خواندم اصطالح عشقی بود، می

های جدی  ی سخن پیدا شد و بعضی از داستان مجله

ی که در ایران ترجمه گان ایرانی و غیر ایران نویسند

،  زاده های جمال . مثل کتاب رسید شده بود، به فروش می

 هایی از جک ، ترجمه ، صادق چوبک صادق هدایت
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دوپاسان مو گی،  ، رومن روالن ، همینگوی لندن  ،

 . ، تولستوی و.... ، تورگنیف ، چخوف ، گورکی ُا.هنری

کابل های  خوان گاه کتاب در آن وقت این غرفه میعاد

های مذکر البته از مونث خبری  خوان . کتاب شده بود

. نفوس کابل در آن وقت زیاد نبود و تقریبًا هر اهل  نبود

شناخت و با هم کتاب مبادله می  دیگر را می کتاب هم

ها را به  های رنگین از این غرفه و آن کردند. خرید مجله

دست داشتن و نمایش دادن و با هم مبادله کردن یک 

. در  آمد آوردن به حساب می ع ادای روشنفکری درنو

ی گوناگون  کننده ها چیزهای ذوقی و سرگرم این مجله

 . شد ، جنایی و اجتماعی نشر می ، پلیسی اعم از عشقی

های خورد و ریزه هم در  فروشی ریج کتاب ها به تد بعد

شهر کابل پیدا شد و انگار که پاتوق روشنفکران گردید 

ی مخفی رواج  میزی به گونه ای زیره و فروش کتاب

های علنی و  فروشی ها و کتاب . در کنار این غرفه یافت

ها و نشرات  قانونی بعضی جاهایی پیدا شد که کتاب

ی  ، حزب توده سوسیالیستی چاپ چین، اتحاد شوروی

ها  ... منابع را به زبان فارسی و سایر زبان ایران و

ی خبری را که در  . اتحاد شوروی یک مجله فروختند می

ی  ها و تصویرهای رنگین و تبلیغاتی درباره آن مضمون

های گوناگون در اتحاد شوروی و  های رشته پیشرفت

های آسیای میانه و اسالمی  خصوص در جمهوریت به

شوروی، توسط بخش فرهنگی سفارت شوروی در کابل 

ی دولت به صورت رایگان و فراوان  به اجازه و موافقه

و هم در مرکز فرهنگی سفارت شوروی  شد پخش می

ی  . در مجله شد هایی به نمایش گذاشته می گاهی فیلم گاه

هایی هم  ها و شعر بود داستان اخبار"خبری که نامش "

گان و شاعران شوروی به زبان فارسی نشر  از نویسنده

.  شد ها این مجله به زبان پشتو هم چاپ می شد که بعد می

تر  ها روز تا روز بیش گران فیلم اشاگان مجله و تم خوانند

گان وتماشاگران   هایی درمیان خوانند رفت وبحث شده می

های کپیتالیستی و سوسیالیستی به میان  ی نظام درباره

های آسیای  گاهی افغانستان و جمهوری آمد و گاه می

های  ی شوروی از نگاه ترقی و پیشرفت ساحه میانه

ها و  د و من داستانگردی مختلف اجتماعی مقایسه می

ی "اخبار"  اشعار و سایر مضامین چاپ شده در مجله

 . گرفتم خواندم و به نحوی تحت تأثیر قرار می را می

انبوهی که در آن زمانه خواندم سه تا   از چیزهای

داستان کوتاه چنان در ذهنم حک شده است که همیشه 

. این سه داستان یکی به نام  زند در ذهنم برقک می

، دیگری به نام "تحفه"  گی مو دوپاسانبند" از  دن"گر

 .     باشد آکل" از صادق هدایت می از ُا.هنری و "داش
 

تان را چگونه و از كجا انتخاب می  های موضوع داستان
 كردید؟

 
سزا  شود که دو چیز در ساختن انسان تأثیر به گفته می

گران  . اکنون پژوهش دارد. یکی ژن و دیگری محیط

. از  دانند تر می ( مهم حیط را نسبت به ژن )وراثتنقش م

خواهید که انسان  شود اگر می قول کارل مارکس گفته می

. تجربه   را تغییر بدهید، نخست محیط آن را تغییر بدهید

 .  رساند گی این مقوله را به اثبات می زنده

طور عمده دو منبع  نویسنده برای نوشتن داستان به 

ـ  . واقعیت بیرونی رونی و واقعیت درونی. واقعیت بی دارد

. ـ  ی ذهنی ـ نیروی خالقه  ـ واقعیت درونی محیط پیرامون

گیرد و آن را  نویسنده موضوع داستان را از محیط می

گذراند و در قالب تکنیک داستان  از صافی ذهنش می

شود داستان و من  ریزاند و سرانجام می نویسی می

 .   مکن کردم و چنین می چنین می
 

 کرد؟ هایی بیشتر شمارا جلب می نوع موضوع چه
 

موضوع های اجتماعی. وقتی می گویم موضوعهای 

اجتماعی معنایش این است که تمامی مسایل انسانی . به 

ویژه آن موضوع های که که در بیداری آدمیان درجهت 

 آزادی وعدالت مدد می رساند . 
 
در نظر تان چه مواردی را  های در انتخاب شخصیت 

 هایی انتخاب می كردید؟ ها را از چه قشر گرفتید و آن می
 

های داستانی تیپیک بودن آن  در گزینش شخصیت

. یعنی شخصیت داستان بایست  بود مورد نظر می

بود که موضوع  یی می ی قشر و طبقه گر و نمونه نمایش

خواست بیانگر زندگانی و روابط اجتماعی  داستان می

ی کارگر و  . اگر سخن از طبقه باشدهمان قشر و طبقه 

بود، بایست شخصیت مرکزی داستان بیانگر  دهقان می

بود و اگر سخن از قشر  گر همان طبقه می و نمایش

بود،  روشنفکر و یا اعیان و اشراف و بورژواها می

شخصیت مرکزی داستان باید بازیگر و نشانگر روابط 

، لباس  ن. از نگاه سخن گفت بود ها می اجتماعی همان

 .  پوشیدن و رفتار و حرکات و سایر صفات مشخصه
 
تان را از میان مردم واقعی انتخاب  های آیا شخصیت 

ی ذهن شما هستند و  می كردید و یا ساخته و پرداخته
 وجود بیرونی ندارند؟

 
. به فکر من شخصیت داستانی به نحوی از انحا  هردو

و این شخصیت تا .  تواند ارتباط با جامعه بوده نمی بی

تواند که از صافی  زمانی شخصیت داستانی شده نمی

. هر گاه نویسنده شخصیت  ذهنیت نویسنده نگذشته باشد

 ، او همان شخصیت الیش ندهد داستان را آرایش و پا
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باشد که کسی به آن توجه ندارد عادی و معمولی می  .

شود که نویسنده او  وی زمانی شخصیت مورد توجه می

ی توس  . به قول فرزانه سازد خصیت داستانی میرا ش

"منش ساختم رستم داستان / وگرنه یلی بود در 

 .  سستان"
 

تان کسانی را  های داستانی توانید از میان شخصیت می
اش بوده باشد را  نام ببرید و اگر کسی در بیرون نمونه

تان در  های داستانی شخصیت  هم یادآوری کنید و کدام
 گار شده است؟ ماندهذهن خودتان 

 
می توانم بسیاری از آدمهای داستانی ام را نام ببرم . 

شما به خوبی می دانید که نویسنده وقتی نوشتن را 

شروع می کند نخستین کسی که به ذهنش می آید آدم 

داستانی است وتازمانیکه داستان به انجام می رسد 

نویسنده با این آدمهابه خصوص شخصیت مرکزی 

ندگی می نماید وبا او در مکالمه ومصاحبه داستان ز

است. در برخی داستانها آدمهای داستانی به صفت نماد 

یک طبقه یا قشر اجتماعی نقش بازی می کنند ویا یک 

موضوع را القامی نمایند بدون اینکه نام داشته باشند. 

دختر )"راه آدمی "( مگر دربسیاری داستانها آدمهای 

اشند وشخصیت مرکزی چنان داستانی نام می داشته ب

می درخشد که در ذهن خواننده نیز مدتها روشنی بخش 

 می باشد . ) بلپک در دخترک گل فروش ( .

اگر بخواهم تمامی شخصیتهای داستانی ام را نام ببرم 

 گپ به درازا می کشد . تنها چند تا را نام می برم :

شمشاد در داستان "گل شمشاد پر پر شد"، آنجیل در 

سوی مرز"، "آسی در شکوفه ی زشاخه های "فرا

نور"، دلدار در "گلهای سیاه باغستان زندگی "،میرزا 

در "ودریا می خندید"،  بهادر در "خاطره جاودان"، 

بابه جومالی در"شمال ، باد ، توفان "، صفدر در 

"داس"، هژیردر "میلودی در یا چه"، دلبر در 

کاکا در  "بنفشه های کوهی" شهال در "نژاد انسان"،

 "نکته هایی درتصویر" و ...    
 

وقتی شروع به نوشتن كردید تا چه اندازه با آثار 
منظورم  گان قبل از خود آشنایی داشتید؟  نویسنده
ها را  گان خودمان است. آیا اصاًل خواندن آثار آن نویسنده

 دانستید؟  الزم می
 

مان چندان  گان خود راستش این است که به نویسنده

نویسی  که در آن زمان هنوز داستان . چون یی نداشتمآشنا

اش در افغانستان عام نشده بود و به  ی اروپایی به گونه

. اگر کسی  صورت کتاب به فراوانی به بازار نیامده بود

گونه داستان کوتاه  شمار به نوشتن این و کسانی انگشت

های  ورقی ورزید در پا به نحوی ابتدایی مبادرت می

شد که فقط در  های دولتی چاپ می ها و مجله نامه روز

ماند و به دسترس  های خاص محصور و محدود می حلقه

های داستانی ترجمه  . مگر کتاب گرفت عامه قرار نمی

آمد و  شده به زبان فارسی از طریق ایران به کابل می

ها روز تا روز در میان قشر  ی این داستان مطالعه

ها آشنایی  هم با آن یافت که من باسواد گسترش می

، گی  ، ُا.هنری ، همینگوی . به مانند آثار جک لندن داشتم

،  ، لیف تولستوی ، چخوف کی ، ماکسیم گور مو دوپاسان

، رومن  ، بزرگ علوی ، صادق هدایت داستایفسکی

 ، و...  ، بالزاک ویکتورهیگو روالن
 

گان معاصر  داستانی از نویسنده  یعنی از آن روزها هیچ
تان مانده  اید که در ذهن ی خودتان نخوانده دوره همو 

 باشد؟

گان  گاهی از نویسنده ها گاه چرا نشریات آن سال
طور که از  کردند. همان هایی منتشر می افغانستان داستان

های شما   شد. یا از همدوره هایی منتشر می شما داستان
 رهنورد زریاب، حسن قسیم و روستا باختری و...

 

ی نویسندگان هم دوره خود را می خواندم . داستانها

نویسندگان که درآن زمانه داستانهای معیاری می 

نوشتند چند نفر بودند به مانند اسداهلل حبیب، اعظم 

رهنورد، اکرم عثمان ، حسن قسیم، روستا باختری، 

سپوژمی زریاب، مریم محبوب وشاید هم چندتای دیگر 

آید. آنانی را که  که نام شان همین اکنون به ذهنم نمی

نام برده ام داستانهای شان را خوانده ام آنچه ازآن 

داستانها به ذهنم مانده است این است : سه مزدور از 

اسداهلل حبیب. مرجانی از خوابگاه از اکرم عثمان . 

جوالی سرخه از حسن قسیم . مردی از کوهستان و 

یم نقشها و پندارها از رهنورد زریاب، خانه دلگیر از مر

محبوب . شرنگ شرنگ زنگها از سپوژمی زریاب.  

 پنجره از روستا باختری .
 

تان، لبخند مادر، با سانسور شدیدی  به گمانم اولین کتاب
 ...؟ ها بگویید و سانسور و مواجه شده بود. از آن وقت

 
. در  دومین لبخند مادربود و  هفت قصهاولین کتاب من 

ای استبدادی و به ه مورد سانسور باید گفت در نظام

های استبدادی فردی چه از نوع  خصوص در نظام

ی خود می  ، "جمهوری" وغیره، رژیم از سایه شاهی

های هنری که به  ترسد. وگرنه داستان و یا سایر پدیده

هم   کند و اگر پیامی صورت برهنه پیامش را بیان نمی

هم به صورت نمادین در  مخالف سیاست جاری باشد، آن

 در پچ طوری گفته  های پیچ ها و جمله ی واژهال به ال



40 

 

مگر  کند شود که به سانسور نیاز پیدا نمی  می .

باشد  چی که گویا از قشر روشنفکر جامعه می سانسور

نعمتان خویش هر کلمه را  برای خوش خدمتی به ولی

.  دهند بین سانسور قرار داده اجازه نشر نمی زیر ذره

چنین شد.  بخند مادرلی مجموعه داستان  درباره

ی مربوط  سرانجام خواستم که به رسم شکایت از اداره

)ریاست نشرات( وزارت اطالعات و کلتور نزد وزیر 

های  . وزیر تمام سخن مراجعه نمایم و عرض حال کنم

 مرا شنید وسپس برایم گفت:

ی جریان خبر دارم و از آن مجموعه  من از همه

  ؛ در صورتی باشد می داستانی شما سه تای آن قابل نشر

باشد به  که نام یک شخصیت داستانی که فرشید می

ی ایرانی  که فرشید کلمه ، به خاطری نصیر تبدیل شود

 .  است
 

تان  گی انتشار این اولین کتاب شود ماجرای چگونه می
را بگویید. به گمانم بسیار به سختی آن را منتشر کردید. 

کی چاپ آن. به  هم به خاطر سانسور شدن و هم چگونه
ها آسان نبوده است. ماجرای  سال گمانم چاپ کتاب در آن

 چاپ وسانسور این  کتاب را بیشتر بگویید.؟
 

درین مورد درمقدمه کتاب" افسانه های خیال " 

زیرعنوان قصه داستانها به تفصیل سخن گفته شده 

است که شما آن کتاب را دارید . درصورت نیاز می 

 ه نمایید . وفشرده آن ازینقرار است :توانید ازآن استفاد

نخستین کتاب من به نام" هفت قصه" درمطبعه سبا 

چاپ شد. در دهه دموکراسی این زمینه به وجود آمده 

بود که اشخاص می توانست مطبعه خصوصی وارد وبه 

کار اندازد . آقای غالم نبی خاطر که یک جریده را به 

ود یک ماشین نام سبا نشر می کرد برای چاپ نشریه خ

چاپ را نیز خریدای و به نام مطبعه سبا امتیاز آن را 

حاصل نموده بود. برای چاپ یک مجموعه داستان 

همرای من قراداد منعقد کرد. آقای خاطر درکارته چار، 

یک حویلی را به کرایه گرفته بود که با خانواده اش 

درآن سکونت داشت. درگاراج این حویلی یک پایه 

ا نصب نموده ونام آن را "مطبعه سبا " ماشین چاپ ر

گذاشته بود. چند نفر کارگر را برای به کار انداختن 

استخدام نموده بود.  ماشین چاپ یک ماشین کهنه چاپ 

حروفی بود که به سختی توسط کارگران نیمه سواد در 

جریان یک هفته جریده سبا با اشتباهای فراوان چاپ 

مطبوعاتی نمی ماند. می شد و وقت برای کارهای دیگر 

چند ماه انتظار کشیدم ولی از چاپ کتاب من مطابق 

قرارداد خبری نبود. کارگران ازینکه معاش نگرفته 

بودند کار را ترک کردند وتنها یک نفر کارگربه امید این 

مانده بودند تا بتواند معاش گذشته خودرا بگیرد ومن 

کار ناگزیر شدم که خودم همراه او برای چاپ کتابم 

نمایم. روزانه چون من وقت نداشتم شبانه می آمدم 

همرای همان یک نفر کارگر که درهمان گاراج خواب 

می شد. کار می کردم . بعضی شبها که من آمده نمی 

توانستم ازکارگر موصوف خواهش می کردم که به 

تنهایی حروف چینی نماید. وقتی حروف چینی اورا می 

که ساعتها وقت من دیدم آن قدر نادرست می بود 

مصروف تصحیح آن می شد. شبانه ازینکه دروازه 

حویلی وگاراج قفل می شد من ناگزیر به کمک کارگر که 

غالم علی نام داشت  از دیوار حویلی داخل "مطبعه " 

می شدم. پس از چند ماه رفت و آمد توانستم هفت 

داستان را  با دشواری و کارخسته کن چاپ نمایم . 

چاپ متباقی داستانهاصرف نظر کردم و  سرانجام از

همان هفت تا را که به سختی توانسته بودم چاپ کنم ، 

نامش را هفته قصه گذاشتم واین هفت قصه بشد اولین 

 کتاب چاپی من.            
 
 نویسی روی آوردید؟  چرا به داستان  
 

؛ انگار  نویسی روی آوردم دانم چرا به داستان نمی

. ذهنم ُپر بود از  انی درِد دل کنمخواستم با کس می

خواستم در  . می خواستم خود را خالی کنم ها و می گفتنی

های  جامعه مخاطبانی پیدا کنم و درک خود را از واقعیت

عینی و ذهنی با آنان شریک کنم و همه با هم در جهت 

 .  ، آزادی و عدالت گام برداریم صلح
 

کنید  ید. فکر میگرا است آل ی ایده پس شما یک نویسنده
در این راه چقدر موفق شدید؟ آیا آن مخاطبانی را که 

 گفتید، یافتید؟
 

نباشد نمی من فکر می کنم نویسنده یی که آیدیال گرا 

وجود داشته باشد. نویسنده نمی تواند خنثی باشد.  تواند

همینکه قلم را به دست می گیرد وکلمه هایی را نقش 

ت یک آیدیا گام بر می کاغذ می نماید به نحوی در جه

دارد. بلی من درین راه موفقیتهایی را بدست آوردم 

 ومخاطبانی را یافتم .  
 

کنید همین هدف شما موجب شده باشد که  ـ فکر نمی۲۸
بندی شود و  های شما جزو آثار تبلیغی دسته داستان

 ها شعاری از کار برآیند؟ بسیاری از داستان
 

ته شود که هرگزنمی باید گف هم در پاسخ این پرسش

توان داستانی را یافت که تبلیغی نباشد. هرداستان به 

نحوی در متن خویش پیام وتبلیغی را نهفته دارد. 

هرکسی که درباره داستانهای من تاکنون گپ زده است، 

 هرگز برمبنای ارزش نماهای هنری واصول داستان
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 نویسی برای اثبات گپهای ارزان قیمت خویش از متن

ی آورده نتوانسته است. تنها یک چیز در ذهن شان مثال

جا داده شده است که آثار نویسندگان جناح چپ وآزادی 

خواه را پیش ازآنکه انتقادی مطالعه نمایند، "تبلیغی و 

شعاری" به حساب آورند، بدون اینکه این مدعا را بر 

مبنای متن به اثبات رسانند و یا مفهوم و معنای تبلیغ و 

 ه درستی دریافته باشند.    شعار را ب
 

ها وضعیت نشر كتاب چگونه بود؟ آیا  درآن سال
های  ناشری،  دولتی یا خصوصی، بود كه در چاپ كتاب

 گذاری كند؟  نویسندگان سرمایه
 

ها من به یاد ندارم که ناشر خصوصی و یا  در آن سال

گان  های داستانی نویسند دولتی به منظور چاپ کتاب

ی دولتی وجود  . یک مطبعه رده باشدگذاری ک سرمایه

ی دولتی  داشت که نشرات دولتی را به مصرف بودجه

خواست به پول شخصی  یی اگر می . نویسنده کرد چاپ می

، هر گاه از سانسور دولتی  خود کتاب چاپ نماید

 . توانست درآن مطبعه چاپ کند گذشت می می
 
 گی هیچ وقت با جا كه در افغانستان زنده از آ ن 

چرخیده، شما در كنار نوشتن، برای  نمی  نویسندگی
 كردید؟  گی، چه كارهایی می گذران زنده

 
ها  دراوایل جوانی کارهای گوناگون فیزیکی و بعد

کارمند دولت بودم و سپس کارمند حزب. "میرزایی" 

 .  ام شد کسب اساسی
 

ها آیا در كابل جمعی هم بود كه به كار  سال  در آن
  پرداختند یا خیر؟ مینویسی  داستان

 
،  ؟ اگر مقصد کانون دانم مقصد شما از جمع چیست نمی

.  ، نه باشد ، سازمان و تشکیالت رسمی  ، اتحادیه انجمن

شمار بود و  نویسان انگشت ها تعداد داستان در آن سال

ند که کانون و جمعی از  قدر نبود از نگاه کمیت و عدد آن

های کوچک خصوصی و  ل. البته محف شد ها ساخته می آن

که مدتی من و رهنورد زریاب  بود. چنان یی می دوستانه

 .  و حسن قسیم چنین محفلی داشتیم
 

هایی بود؟ شما در کجا  این محفل سه نفره در چه سال
ی  کردید. یعنی برنامه شدید و چگونه کار می جمع می

دید؟  دیگر را می گاهی هم منظمی داشتید یا دوستانه گاه
شوم  ها خاطرهایی دارید. خوش می از آن نشستحتمًا 

 بشنوم؟
 

پیش ازین محفل ، گاه گاهی ما دیدار دوستانه می 

داشتیم. این دیدارها اکثرٌا بعد از وقت رسمی کار در 

ساعتهای عصرمی بود. در چای خانه هامی نشستیم و 

در جریان نوشیدن چای صحبتهای پراگنده فرهنگی و 

درباره داستان گپ می زدیم.  سیاسی می داشتیم و اغلب

داستان های نوشته شده همدیگر را برای خواندن می 

گرفتیم و کتاب مبادله می کردیم. در کافه ها و 

رستورانت های مختلف می نشستیم . جاهای که به 

ذهنم مانده است. رستورانت خیبر، ابیض و پشتون 

است. رستورانت خیبر واقع در چار راهی پشتونستان 

ل تحتانی سمت غربی عمارت وزارت مالیه بود. در منز

رستورانت ابیض، درسمت غرب جاده ی واقع بود که 

درمقابلش در جهت شرق همین جاده ، عمارت وزارت 

اطالعات وکلتور، هوتل سپین زر، پشتنی تجارتی بانک، 

پارک زرنگار، عمارت شهرداری ووزارت معارف قرار 

ی مدرن مرکزی داشت. این جاده درآن وقت ازجاده ها

شهرکابل به حساب می آمد . کافی پشتون درجاده لب 

دریای کابل دربخش اندرابی درمیانه جاده یی که از پل 

باغ عمومی تا مسجد شاه دوشمشیره امتداد یافته بود 

قرار داشت. درمقابلش درسمت جنوب دریا درآن وقت 

مکتب حببیه قرار داشت )بعد ها این مکتب درعمارت 

ده داراالمان انتقال یافت وبه جای آن مکتب جدیدش جا

دخترانه عایشه درانی جابجا شد. ( کافی پشتون به طور 

عمده جایگاه شطرنج بازان وتماشاچیان شطرنج بود. 

ازینکه اعظم ازین کافه از دوران مکتبش خاطراتی 

داشت گاه گاهی برای نوشیدن چای درآنجا می رفتیم . 

در لیسه حببیه خوانده  اعظم رهنورد دوران ثانوی را

بود. وی حکایت می کرد که جایگاه بچه های شوخ و با 

استعداد لیسه حببیه اینجا می بود. من سرکرده شان 

بودم و وظیفه داشتم که حاضری شان را دراینجا بگیرم 

و هرکه غیرحاضر می بود جزا می دید. آموزگاران از 

ولی  این بی دسیپلنی ها ناراض بودند وشکایت داشتند

 در وقت امتحان بهترین نمره ها را همین ها می گرفتند.

درهمین دید و وادید برآن شدیم که داستان نویسی را 

جدی بگیریم وبکوشیم که مجموعه هایی را برای چاپ 

آماده سازیم. قرار برآن شد که در روزهای آخر هفته به 

طور منظم درمنزل من گرد آییم. درباره تیوری ادبی، 

بی وآفرینش ادبی صحبت وکار نماییم و داستان نقد اد

های نوشته شده خود را بخوانیم وآن رانقد نماییم . چند 

ماه این کارمطابق بر نامه به طور منظم ادامه یافت. 

فشرده کار هر جلسه را در یک دفتر چه می نوشتیم و 

هر سه نفر آن را امضا می کردیم . این دفترچه نزد من 

میالدی من آن را حفظ کردم و در  ۰۳۳۱بود وتا سال 

سال نود که من مهاجرشدم این دفترچه باکتابها ونوشته 

 هاواسباب کار آمد خانه درآنجا در کابل درآپارتمان
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 مکریون اول باقی ماند ونا پدید  ۱۱بالک  ۳شماره

شد. در این دفترچه باارزش ، تمامی گزارشها، تاریخ 

هنم فشار می آورم وار ثبت شده بود وحاال هرچه به ذ

تاریخ دقیق آن به ذهنم نمی آید. شاید رهنورد زریاب به 

یاد داشته باشد. انگار در دهه شصت یا هفتاد میالدی 

 بود. 

منزل من درعقب فابریکه جنگلک نزدیک برشناکوت 

دردامنه کوه شیردروازه، زیر جوی باالجوی واقع بود. 

واصل از کنار سمت جنوبی باغ بابریک سرک به سوی 

آباد وبرشناکوت امتداد یافته بود که ازهمین سرک از 

باغ بابرتامنزل ده پانزده دقیقه پیاده روی می بود. اعظم 

وحسن اکثرٌا توسط بایسکل می آمدند. درآن سالها هنوز 

در جوی باال جوی آب جاری بود. این جوی از دریای 

کابل ازنزدیکی های ریشخور سرچشمه می گرفت ، از 

ر گذشته وتا باالحصار کابل امتداد می یافت. باغ باب

مزرعه های وسیع وباغستانهای فراوان را به شمول 

باغ بابر سیر آب می ساخت. حویلی ما که از یک  

باغستان توت جداشده بود آبشارکوچکی از میانش 

جاری بود، وادی منطقه چاردهی تا دامنه های کوههای 

چشم انداز قروغ وکوه های پغمان وتپه های قرغه 

زیبای آن را می ساخت و به آن نمود شاعرانه می داد. 

و نیم روزمی رسیدند پس از ۰۲اعظم و حسن ساعت 

صرف نوشابه و غذا کار را شروع می کردیم و تا 

ساعتهای نزدیک به شام ادامه می دادیم . پس از ختم 

کار فشرده گزارش های همان روز را به دفتر چه می 

ردیم . گاهی به تماشای یگان فلم نوشتیم وامضا می ک

 سینمایی می رفتیم . 

ما باهم از دوستان نزدیک بودیم ولی زمانیکه سخن 

از سیاست به میان می آمد و مباحثه ها گرم می شد 

 شکر رنجی هایی به وجود می آمد. 

این محفل با رفتن قسیم ازکابل به هرات تعطیل شد.  

گردش گری ( قسیم کارمند ریاست گرزندوی )سازمان 

 بود من و رهنورد گاه گاهی می دیدیم .
 

 تان دارید، بگویید؟  های ای از چاپ داستان اگر خاطره
 

،  ، اجتماعی در آن زمانه چاپ کتاب از نگاه سیاسی 

. چاپ کتاب  اقتصادی و تکنیکی کار بسیار دشواری بود

. مشکل اول مشکل  گذشتی خوان رستم می انگار از هفت

. مشکل  گذشت د که بایست از سانسور میبو سیاسی می

بود که بایست مصارف چاپ را  دوم مشکل اقتصادی می

بود که  داشتی. مشکل سوم مشکل اجتماعی می می

بود و در  نویسنده بایست یک شخصیت شناخته شده می

نژادی، مذهبی و طبقاتی  این شناخت موضوع تبعیض

، مانع  تیگذش ی این موانع می . اگر از همه شد دخیل می

. در آن زمانه چاپ  گرفت تکنیکی در برابرت قرار می

.  گرفت چینی صورت می های حروف کتاب توسط ماشین

بود و توسط کارگران  ها کهنه و فرسوده می این ماشین

  شد و حروف باسواد به کار گرفته می  سواد و نیمه بی

سواد که تنها حروف  ی اشخاص نیمه با وسیله  چینی به

. ولی در ترکیب  گرفت توانستند صورت می انده میرا خو

حروف از نگاه امال و انشا مشکل جدی می داشتند. از 

دولتی مملو از نادرستی  این جهت نشرات دولتی و غیر

. بعضی اوقات این مشکل  بود های امالیی و انشایی می

شد که یک تعداد حروف مفقود می بود یا  جدی پیدا می

. که  بود د ساییده شده و خوانا نمیدر اثر استعمال زیا

 راه سبزو  لبخند مادر،  هفت قصهمن در چاپ کتاب 

کننده شده بودم  گرفتار همین مشکل فرساینده و خسته

های خیال زیر عنوان  ی افسانه که شرح آن در مقدمه

توان آن را  ، آمده است که می«ها ی داستان قصه»

 .    ردها به حساب آو یی از چاپ داستان خاطره
 

ی کتاب برای من  آیا ممکن است آن نوشته را از مقدمه
 بفرستید تا در این مصاحبه نیز بیاید؟

 
شما کتاب "افسانه های خیال" را دارید و آن نوشته 

در مقدمه آن کتاب می باشد . اگر خواسته باشید می 

توانید ازآن استفاده نمایید ، گرچه فشرده آن درین 

  .است پرسشها وپاسخها آمده

 اینک آن مقدمه را هم می فرستم .
 

ها بر قشر نویسنده چه نوع سانسور هایی  درآن سال 
 شد؟ اعمال می

 
های گفته شده  توان در پاسخ پاسخ این پرسش را می

هایی  توان نمونه تر می . ولی برای روشنی بیش دریافت

 .  را ذکر کرد

ده هایی برگزی قلم ها اکثر از همان میرزا چی سانسور

طینت و  ، حسود، بد نظر ، تنگ شدند که چاپلوس می

شان این بود که شخصیت  . نیت بودند پسند می تبعیض

های فرهنگی تبارز نکنند و با چاپ آثار نام و نشانی از 

. برای رسیدن به این منظور بهانه  کسی به میان نیاید

تراشی نموده و از متن تفسیر نادرست به عمل می 

ها  : "تاریکی مثال در متن آمده بود آوردند. به طور

ریج روشنی  شد و جای آن را به تد آهسته زایل می آهسته

 ."  گرفت می

سوی  اش به  بینی سانسورچی از زیر عینک ذره

: "بگو برادر همین متن  پرسید نویسنده نگاه کرده می

 ؟" چی معنا دارد

 : "متن را بخوان معنایش همان گفت نویسنده می
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در متن است است که  ". 

داشت و  می هایش بر چی عینکش را از چشم سانسور

مالید و سپس  چند بار با کف دستش چشمانش را می

:  گفت دوخت و می های نویسنده می هایش را به نگاه نگاه

. معنای  توانی سوار تیر شده نمی "از زیر ریش ما خر

.  رسد طور نیست که در ظاهر به نظر می  این متن آن

؛ بلی در باطن در پشت  ای این متن در باطن آن استمعن

 !" ها ها و جمله کلمه

کشید و سپس دوباره به  شد و نفس می بعد خاموش می 

شود و  آهسته زایل می ها آهسته : "تاریکی آمد سخن می

، یعنی رژیم  گیرد ریج روشنی می جای آن را به تد

یون آهسته رو به زوال است و جای آن را انقالب آهسته

 " ... گیرد می

گونه سر تا  گذار به رژیم به همین سانسورچی خدمت

هایی را  گذراند تا چنین جمله پای داستان را از نظر می

ها را یادداشت و تفسیر نماید و به  ، آن پیدا نماید

خدمتی خود را به رژیم  های باال گزارش داده خوش مقام

 .  نماید ها جلوگیری ثابت کند و از نشر این چنین متن

. سانسورچی  چه گفته آمد یک نمونه از سانسور بود آن

بخش  ، روشنی و چیزهایی که امید ها از رنگ سرخ

دادند و  ی نشر نمی ها را اجازه بردند و آن بود بد می می

خصوص که اگر  . به ماند می گونه داستان از نشر باز بدین

ام چرخید و ن موضوع داستان بر مبنای تضاد طبقاتی می

بود، سانسورچی در میان  نویسنده در لیست سیاه می

 .     پالید نمد مو می
 

نویسان ما از وجود و  كنید بسیاری از داستان فكر نمی 
ها هنوز هم  بعضی دیگر بی خبر بودند؛  های یك كار

شناسم  یی را می اند؛ من نویسنده خبر مانده طور بی همان
ست كه دو كتاب گوید در افغانستان یك نفر نی كه می

داستانی چاپ كرده باشد و فقط او است كه تعدادی رمان 
 گونه بوده است؟ ها چاپ كرده است! چرا این در آن سال

 

 : توان عوامل مختلفی را ذکر کرد در این باره می

ها  ؛ در آن سال نویس نبود تعداد زیاد داستان

نماهای قبول  نویسندگانی که داستان بر مبنای ارزش

نوشتند، انگشت  داستانی به سطح جهانی می ی شده

، انجمن و تشکیالتی  که کدام کانون ند. از این شمار بود

یی به تنهایی کار می  وجود نداشت و هر یک در گوشه

یی بلکه به شکل ذوقی. لذا  هم نه به شکل حرفه کرد، آن

 .  ماندند خبر می دیگر بی از کار هم

ی  ی ویژه نشریه؛ کدام  تباط جمعی نبود وسایل ار

ساز ارتباط میان  داستان و شعر وجود نداشت که زمینه

خواننده  ی دولتی بی . چند تا نشریه شد نویسان می داستان

های مختلف آن  الی مضمون به وجود داشت که در ال

شد و نمی  داستان جدی و معیاری به ندرت نشر می

توانست توجه اهل اندیشه و قلم را شاید و باید جلب 

 . مایدن

ستایی و  ، خود بها دادن کار دیگران نادیده گرفتن وکم

محوری از صفات طبقاتی  ، خودنمایی و خود خواهی خود
. روشنفکر خرده  بورژواها است روشنفکران خورده

   . تواند عیب خود و صفت دیگران را ببیند تر می بورژوا کم
 

 خوانی چگونه بود؟ ها وضعیت كتاب درآن سال
 

گیری جنبش چپ  ها که دوران رشد و اوج لدر آن سا

گان اندیشه و قلم در سطح  در سراسر جهان بود و نخبه

گرفتند و جنبش نوین  جهانی در موضع چپ قرار می

ی کتاب در جامعه ترویج و بسیج  خوانی و مبادله کتاب

.  شد ، افغانستان نیز در این فضا داشت داخل می گردید می

باسوادان شهری بهتر و  خوانی در سطح وضعیت کتاب

های ممنوعه  خصوص کتاب . به رفت بهتر شده می

. زیاد دست به  داشت تری می ی بیش خواننده و جوینده

برداری  ها کاپی گونه کتاب شد و برای تکثیر این دست می

های شناخت و  . یکی از وسیله رواج یافته بود قلمی

هایی  کتاب،  ی کتاب تأمین روابط دوستانه و ایجاد مبادله

. حمل کتاب به  شد بود که به دست خواننده دیده می می

ساز  کرد و زمینه دست کسی توجه طرف را جلب می

. کتاب گشتاندن و کتاب در  گردید آشنایی و صحبت می

. وقتی  زیر بغل یا به دست داشتن یک نوع ُمد شده بود

شدند  صحبت می ، هم جوانان دانشجو و باسواد با هم

ها و نام  بود که کدام یکی نام کتاب ان این میش افتخار

ها را  تر را در حافظه دارد و آن کتاب گان بیش نویسند

 .   مطالعه کرده است
 

ی تان را از كجا و چگونه تهیه  های مورد عالقه كتاب
 كردید؟ می 

 

، از دوستان و  های علنی و مخفی فروشی از کتاب

ی  ها که محله ل. در آن سا ها آشنایان و از کتابخانه

. از سر  افغانان هنوز به شکل جدید در نیامده بود ده

ی  یی امتداد داشت تا به جاده کوچه  افغانان حوض ده

. در  جایی که اکنون وزارت معارف است . از همان والیت

این کوچه کسی دکان داشت که سامان و آالت کهنه و 

ک نیز ها یگان چیز انتی فروخت که در بین آن می قدیمی 

. در این دکان به صورت مخفی ادبیات و آثار  بود می

ها بلند  که بهای کتاب . از این شد چپی هم فروخته می

خریدیم و  بود گاهی یک کتاب را چند نفر شریکی می می

خواندیم و بعد دست به دست   به نوبت آن را می

  . شد می
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ها دست باز داشتید؟ آیا در انتخاب كتاب و داستان 
 

قدر  های دلخواه آن خاطری که کتاب  . به ان نه چند

. مگر  شد بود تا با دست باز انتخاب می فراوان نمی

ادبیات چپی و دموکراتیک که در تحلیل و شناخت جامعه 

داشت ترجیح  از نگاه طبقاتی و تضاد طبقاتی سخن می

 . شد داده می
 

ی گان خاص در نوشتن داستان آیا به نویسنده یا نویسنده
 اید؟ نظر داشته

 

های عینی و ذهنی و شرح  داستان یعنی بیان واقعیت

های داستانی در زمان و مکان  بیرون و درون آدم

شود از نگاه محتوا و شکل  . بدین اساس نمی مشخص

.  ی خاص تقلید نمود و او را الگو ساخت از یک نویسنده

 توان برداری تکنیکی می بینی و بهره البته از نگاه جهان

گامان ادبیات جهانی و اهل اندیشه و قلم به  از پیش

 . صورت کل مستفید شد
 

نویسی  های داستان منظور من نیز از نظر تکنیک
است. یا بهتر است پرسان کنم که از آثار چه 

 آمد.  تان می گانی خوش نویسنده
 

من زیادتر در جستجوی داستانهای کوتاه بودم . 

، صادق چوبک، بزرگ ازداستانهای کوتاه صادق هدایت

علوی، محمود دولت آبادی، چخوف، گورکی، آیتماتف، 

الکسی تولستوی، همینگوی، جک لندن، اوهنری، 

ادگار آلن پوه، گی مو دوپاسان و دیکنز خوشم می آمد 

و مطالعه آثار آنان مدد رسان فراگیری بهتر تکنیک 

داستان نویسی برایم بود. مگر کتاب آموزشی آقای 

نسی درباره تکنیک داستان کوتاه مثل یک ابراهیم یو

 کتاب درسی برایم بود که بیشترین بهره را ازآن گرفتم .  
 

تان را قبل از چاپ به دیگران  های تا چه حد داستان 
ها چقدر برایتان  دادید تا بخوانند و نقد كنند؟ نظر آن می

 مهم بود؟
 

ن ی نیکو در افغانستا ها این زمینه متأسفانه در آن سال

جز در مدت کوتاهی که ما سه نفر  . به  میسر نبود

( محفل ادبی داشتیم که بسیار  ، قسیم و میثاق )زریاب

 . مفید بود و من از آن زیاد بهره گرفتم
 

 ؟ ی چهل چگونه بود وضعیت نقد ادبی در دهه 
 

یا   توان گفت که وضعیت نقد ادبی بسیار الغر بود می

وجود نداشت. نه تنها نقد که گفته شود که نقد ادبی  این

گانی اجتماعی چراغ نقد  ی زند ادبی بلکه در هیچ ساحه

قعی کلمه در یک جامعه  . نقد به مفهوم وا روشن نبود

های  ساحه ساز تحول و ترقی سالم در تمامی   زمینه

مدرنیسم  . همین پست باشد گانی ملی و اجتماعی می زند

محتوای  پا کرده است که اکنون این همه غوغا بر

مدرنیسم  . از نگاه پست چرخد اش روی نقد می اساسی

چیز بایست به نظر  مقدسی وجود ندارد همه  هیچ چیز

.  شک و انتقادی دیده شده و با محک نقد آزموده شود

چون تغییر و تحول و تکامل قانون هستی و زند گانی 

چه دیروز بوده  تواند آن یی نمی است از آن رو هیچ پدیده

.  چه امروز است فردا هم باشد . آن روز هم باشداست ام

. جهان  مدرنیسم و کپیتالسم معنای ختم جهان نیست

ها،  ی پدیده رود همگام با آن باید همه هستی به پیش می

. آن چیزی که ما در افغانستان  مورد نقد قرار گیرد

. یک  طبیعی نیست نداشتیم و نداریم و نداشتن ما هم غیر

ترین مزایای  از ابتدایی ۲۰که در قرن ی فقیر  جامعه

گانی مدنی به صورت کل محروم است و فقر به  زند

گانی  های زند بخش مفهوم واقعی کلمه در تمامی 

تواند از  ، نمی گیر جامعه است اجتماعی و ملی دامن

های مختلف  مزایای نقد ادبی و یا سایر انتقاد بخش

 .   خوردار باشد اجتماعی بر
 

 ها بگویید. ی ادبی در آن سال وضعیت ترجمهی  درباره
 

ی ادبی و ترجمه به  در آن سالها وضعیت ترجمه

که ترجمه کار بسیار  صورت کل فقیر بود . به خاطری

. مترجم نه تنها به هر دو زبان از نگاه  دشواری است

ها ودستور زبان مسلط باشد بلکه از  فهم لغوی واژه

مفاهیم آنسوی کلمه  ها وشناخت نگاه فهم فرهنگی واژه

اش هنوز در  . چیزی که زمینه ها چانته اش خالی نباشد 

وامید است که درسالهای بعد   افغانستان مساعد نیست

مساعد گردد وجوانانی تازه نفس وآگاه ودانا به مانند 

آقای اسداهلل شفایی ، عزیزآریانفرودیگران در صحنه 

 کار زار ترجمه جلوه نمایی کنند . 
 

اب داستانی که مترجمش افغانستانی باشد و در هیچ کت
تان است. یا مترجمی  ها خوانده باشید، در ذهن آن سال

 نداشتیم، حتا مترجم ضعیف؟
 

درآن سالها کتابهای ادبی به مانند داستان کوتاه، 

رمان، مجموعه شعر ویا درباره تیوری ونقد ادبی که 

جسته مترجم اش افغان باشد به نظر نمی آمد. چیزهای 

و گریخته به نام ترجمه در نشرات سرکاری گاه گاهی 

جلوه نما می شد که به گفته ی آگاهان برای گرفتن حق 

الزحمه روی نشرات دولتی را سیاه می کرد.  از اصل 

 متن که ترجمه از روی آن صورت گرفته بود، خبری
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 .نبود. تنها نوشته می شد، ترجمه احمد یا محمود

ع ومقامی وجود نداشت که کار کدام کانون یا مرج

ترجمه را نقد و بررسی و رهنمایی می کرد. اصل متن 

را می دید و آن را با ترجمه سر می داد و در می یافت 

که ترجمه مفهوم به مفهوم است و یا لفظ به لفظ. به 

صورت کل حال و احوال ترجمه درآن سالها چنین بود. 

ای ادبی مگر استثنا وجود داشت وآن برخی ترجمه ه

وعلمی بود که توسط جوانان با استعداد نو به دوران 

رسیده که درس خوانده دیار فرنگ بودند و یا درخود 

کشورآموزش دیده مگر خودآموزی را هم فراموش 

نکرده بودند، صورت می گرفت. البته ترجمه هایی در 

پوهنتون ) دانشگاه ( کابل به وسیله استادان در رشته 

شان صورت می گرفت که تنها های مختلف درسی 

دانشجویان به حیث مواد درسی ازآنها استفاده می کرد 

و به ند رت به شکل کتاب به بازار می آمد و به 

 دسترس عامه قرار می گرفت.

درآن زمانه ترجمه کتابی که پُرآوازه شد؛ کتابی بود به 

نام سرگذشت تمدن که توسط دو نفر از استادان 

مریکا نوشته شده بود و به یونیورستی هاروارد ا

وسیله پوهاند )پروفیسر ( علی محمد زهما ترجمه شده 

بود. این کتاب در افغانستان و سایر کشورهای فارسی 

زبان مورد استقبال شایان قرارگرفت و در ایران دوبار 

به زیور چاپ آراسته شد؛ درآن مقطع تاریخی یگانه 

ا از ُپرکار ترجمه بی همتا بود. درآن زمانه استاد زهم

ترین استادانی بود که ترجمه های زیادی توسط وی 

صورت می گرفت . کتاب تاریخ آسیای میانه نیز از 

ترجمه های وی بود که آنهم در ایران چاپ شده بود. 

جلد کتاب را از انگلیسی  ۳گفته می شد که در مجموع 

به فارسی ترجمه کرده بود و به اضافه این کتابها، در 

هزار صفحه ترجمه  ۰۷ختلف در حدود موضوعات م

اش زمینه چاپ نیافته بود. به قول استاد زهما درمورد 

چاپ و نشر آثار وی همواره تبعیضی برخورد می شد و 

زمینه چاپ و نشرمساعد نمی گردید و او ناگزیر میشد 

که برای چاپ ونشرآنها در خارج از کشوردست به 

دن نخستین کارشود.  چنانچه ترجمه کتاب سرگذشت تم

بار توسط موسسه نشراتی فرانکلین درتهران چاپ و 

نشر گردید، در حالیکه نمایندگی موسسه فرنکلین در 

کابل هم وجود داشت وکتابهای درسی را چاپ می کرد 

ولی گردانندگان امور نسبت ذهنیت تبعیضی که دربرابر 

 من داشتند از چاپ آثار من ابا می ورزیدند.   

تحصیالت عالی اش را در بریتانیا به پروفیسرزهما که 

انجام رسانیده بود به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت. 

وی استاد تاریخ وجامعه شناسی درپوهنتون ) دانشگاه( 

کابل بود و شاگردان زیادی را آموزش داد. وقتی ناگزیر 

هزار ورق ترجمه شده  ۰۷شد که تن به مهاجرت بدهد 

نه پوهنتون کابل ووزارت اش را یک یک کاپی به کتابخا

اطالعات وکلتورسپرد که در وقت مناسب آنها را چاپ و 

نشرنموده به دسترس دانشجویان و خوانندگان قرار 

دهند. ولی طوریکه گفته می شود، آن اوراق گرا نبها 

در زمان حکمرانی مجاهدان به آتش کشانیده شد.  پیش 

از مهاجرت در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان مزه زندان و خانه نشینی  را هم چشید. اکنون 

 دوران پیری را در غربت درکشوراطر یش بسر می برد.     
 

های چهل وضعیت  های سی و در سال در اواخر سال
های پاورقی عشقی و گاه  واره ها و داستان داستان

ی  تاریخی در مطبوعات، خصوصًا در روزنامه
ر از وضعیت ادبیات جدی ت رونق اصالح و انیس، پر

كه   شد  بود؛ فكر می كنید چه عواملی باعث می
نویسی  گان ما به پاورقی نویسی  و سطحی نویسنده

  ؟روی بیاورند
 

نویسی در افغانستان به  ، داستان در اثر رشد تاریخی

، در همان زمان در  همان سطح رسیده بود که بازتاب آن

طبیعی نبوده  غیر ، از نظر من شد ها دیده می پاورقی

ساز رشد  نویسی به نحوی زمینه . این پاورقی است

 . نویسی در افغانستان بوده است داستان
 

نویسی ما  را در داستان   های پاورقی جایگاه آن داستان
 ؟كنید چگونه ارزیابی می

 

نویسی  که در پاسخ قبلی آمده است این پاورقی طوری

ی در افغانستان نویس ساز رشد داستان به نحوی زمینه

جا شروع شده  نویسی ما از همین بوده است و داستان

ی  ی چاپ و نشر مستقالنه ؛ در غیر آن زمینه است

هم به مصرف خود  نویسی به شکل کتاب و آن داستان

 وممکن نبود .  ها وجود نداشت نویسنده در آن سال
 

ها منتشر  های پاورقی که در آن سال از آن داستان
ها را خوانده بودید و آیا چیزی به خاطر  شد، کدام می

 ؟هایی بودند گی دارید و دارای چه ویژه
 

پاورقی ها را می خواندم مگر نام نویسندگان ونام 

داستانهایش اکنون به یادم نمی آید. تنها نام یکی از 

نویسندگان که آقای حسین غمین بود ونام داستانش 

نم برقک می مثلیکه دختری که فریبم داد،  بود، در ذه

 زند .  
 

ها خود را در رقابت با دیگر  آیا در آن سال
         ؟دیدید گان می نویسنده
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ها تعداد  ، در آن سال که گفته آمد طوری همان

از چند نفر نبودند و برای اکثر   نویسندگان مطرح بیش

ی چاپ و نشر مساعد نبود و منتقد ادبی  آنان هم زمینه

ابت سالم می بود وجودنداشت، پس هم که زمینه ساز رق

خواهی  یی دیده نمی شد. البته خود برای رقابت زمینه

کوشید که خود را در  وجود داشت و هر صاحب قلم می

توان گفت  ترتیب می تر مطرح سازد و بدین جامعه بیش

که در  . آنانی که به نحوی یک رقابت نهفته وجود داشت

های  بازی پارتی کردند و در های دولتی کار می نشریه

ها  نویس های سرکاری شریک بودند و با پاورقی نشریه

کوشیدند که غیر از خود به  هایی داشتند و می بازی محفل

دیگران موقع تبارز و مطرح شدن ندهند و به نحوی 

  های جوان و تازه به میدان آمده را با انتقاد دست به  قلم 

خارج  نویسی ی داستان کننده از صحنه های مأیوس

  کردند تا همه سازند و بودند کسانی که تالش و تقال می

تاز  چیز را خود در انحصار داشته باشند و خود یکه

 . میدان و قهرمان دوران به حساب آیند
 

خودتان   دوره گان هم ی نویسنده نظرتان درباره
ی رهنورد زریاب، اكرم عثمان، اسداهلل  چیست؟ درباره

... با  ن قسیم و دیگرانظریف صدیقی، حس  حبیب،
مالحظه  كنم بدون  شان ارتباط داشتید؟ خواهش می كدام
 پرده حرف بزنید. و بی

 

"بدون مالحظه وبی پرده" می گویم که آنان هریک به 

قدر توان خویش به ادبیات داستانی خدمت شایانی کرده 

 است . 

رهنورد زریاب ، اسداهلل حبیب ، اکرم عثمان ، حسن 

کسوتان داستان نویسی مدرن درافغانستان قسیم ازپیش 

بوده وازاستادان نثرفارسی دری به حساب می آیند. 

گرچه قسیم با مرگ نا به هنگامش مجال آن را نیافت که 

کتابی چاپ ونشر نماید، از چند تا داستانی که از وی به 

دست خوانندگان رسیده است استعدادش در داستان 

زریاب، حبیب و نویسی فارسی دری نمایان است. 

عثمان را می توان از نویسندگان سطح بین المللی 

بشمارآورد، کارهای فراوان شان از نگاه شکل و 

مضمون، ادبیات داستانی وهنری فارسی دری را غنا 

بخشیده است و درغنا بخشیدن ادبیات زبان فارسی و 

ادبیات  جهانی نیز نقش شان را نمی توان نادیده گرفت.  

ه زندگی شخصی ایشان و تفاوت های قضاوت دربار

میان نوشتار، گفتار وکردار شان کار ما نیست. "بدون 

مالحظه وبی پرده" باید گفت انسان بی خطا و بی گناه 

و یا به عباره دیگر انسان "معصوم" را در جهان نمی 

توان یافت،  چون همۀ ما نفس داریم و گرفتار بالی 

و بیگناه باشیم؛  خود خواهی هستیم نمی توانیم بیخطا

مگر یکی از نامها و صفتهای خداوند "ستارالعیوب" 

 است ! 
 

شاید بتوان گفت كه آغاز ریالیسم در ادبیات ما در 
های چهل بوده؛ البته نوعی ریالیسم سوسیالیستی،  سال

 نظرتان در این مورد چیست؟
 

گرایی و یا بازتاب واقعیت در  دانم که واقع من دقیق نمی

. به فکر من  در ادبیات ما آغاز شده استکدام زمان 

ی ما از  شاید بازتاب واقعیت زندگانی مردم و جامعه

که قلم و نوشته و اندیشه  های بسیار دور از زمانی سال

ی  که در دهه . این وجود آمده است، شروع شده باشد به

چهل ریالسم سوسیالیستی در ادبیات ما رواج یافته 

نم به صورت دقیق چیزی توا باشد، باز هم من نمی

. زیرا این کار منتقد ادبیات داستانی است که بر  بگویم

.  باره سخن بگوید نماهای نقد ادبی در این مبنای ارزش

خواهم بگویم، این است که ریالیسم  چیزی را که من می

. وقتی نویسنده  گرایی یا انعکاس واقعیت یعنی واقعیت

کند که بر  ینویسد پیش از پیش تعیین نم چیزی می

نویسد و یا کدام ریالیسم را  مبنای کدام مکتب ادبی می

. نویسنده هرچه در چنته دارد  خواهد انعکاس بدهد می

ریزد و بعد این کار منتقد است که بر اساس  بیرون می

، متن را تحلیل و تجزیه نماید و بعد حکم   های نقد معیار

 صادر کند که این ریالیسم سوسیالیستی است یا

 .  و غیره کپیتالیستی و یا اسالمی 

واقعیت سوسیالیستی یعنی واقعیت اجتماعی و به 

توانید  چه خارج از ذهن است وشما نمی  عبارت دیگر آن

ی داستان وقتی  . نویسنده دیده بگیرید واقعیت عینی را نا

بخواهد واقعیت اجتماعی را بر مبنای اصول داستان 

ناگزیر همان طوری که ؛  نویسی در داستان شرح نماید

یی که  . در جامعه واقعیت جامعه است، همان را بنویسد

شونده وجود  کننده و استثمار طبقات و اقشار استثمار

،  ، فقر و غنا وجود دارد ، ظالم و مظلوم وجود دارد دارد

، استبداد و  برابری ملی و تبعیض نژادی و جود دارد نا

های دیگر  عدالتی بیقانونی وجود دارد و بسیاری از  بی

؛ نویسنده  سازد اجتماعی که محیط زندگی نویسنده را می

ها را منعکس  هایش آن تواند در نوشته ریالیست نمی

 . نسازد

. واقعیت  ی ریال یعنی واقعیت سخن بسیار است درباره

ی پیچیده و مغلق است و  عینی و ذهنی یک پدیده

از همین یی نیست و  شناخت واقعیت کار سهل و ساده

های گوناگون را به آ ن می  جهت است که پسوند

، انتقادی و غیره  ، سوسیالیستی چسپانند. مانند جادویی

 ، واقعیت . برای دسترسی به شناخت واقعیت و غیره
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 باید بسیار کاویده شده و همواره انتقادی برخورد و

توان با یک دید ظاهری واقعیت را  . نمی مطالعه شود

ید بیرون و درون و ارتباط آن را با سایر . با شناخت

ها را با وسواس  ها و محیط و تأثیر متقابل آن پدیده

ها آثار  . از همین جهت است که بعضی ودقت مطالعه کرد

پیکاسو و سایر رهروان او را ریالسم حقیقی به شمار 

. تصویر پیکاسو از انسان را یک تصویر  آورند می

اند که واقعیت انسان همان  دانند و مدعی ریالیستیک می

. کوبیسم  است که پیکاسو به تصویر کشیده است

 !  گر راستین ریالیسم در جهت شناخت انسان روایت
 

گان چپ تبلیغ  ریالیسیم سوسیالیستی را زیادتر نویسنده
ی چهل  طور در افغانستان مثاًل در دهه کردند. همان می
اهلل حبیب و شما و بعدها ببرک ارغند  اسد

ی این  گان آن بودید. سوال من درباره کننده ترویج
ی آن  ریالیسیم سوسیالیستی. اگر ممکن است درباره

 بگویید

به نظر شما آیا این ریالیسم سوسیالیستی  که و این 
توانست ادبیات داستانی ما را دگرگون بسازد، از چه 

 جهاتی؟
 

. از جهت بازتاب واقعیت در ادبیات داستانی ،  بلی

درجهت شناخت وضعیت اجتماعی ونقشی در  کوششی

 . جهت روشنگری در جامعه افغانستان
 

بله با ورود ریالیسم سوسیالیستی به ادبیات ما 
گان بیشتر به مسایل اجتماعی روی آوردند، اما  نویسنده

ادبیات آیا فقط موضوع و محتوا است؟ دید ریالیسم 
ته سوسیالیستی به جز انعکاس واقعیت اجتماعی که الب

هایی است که این انعکاس  بر سر این نکته نیز گپ
ی  اجتماعی و بیان واقعیت، واقعیت اجتماعی جامعه

طور بگویم  هایی بودند یا این افغانستان نبود و واقعیت
داران ریالیسم سوسیالیستی  واقعیتی بود که طرف

ی افغانستان، که این  ی جامعه ها  دیدند نی واقعیت می
نقش دید ریالیسم  شد؛  شعاری بیان می محتوا نیز بسیار

 های ادبیات چگونه بود؟ سوسیالیستی بر دیگر جنبه
 

من فکر می کنم در پرسشهای پیشین پاسخهای این 

موضوع به نحوی آمده است. ازینکه شما بازهم این 

سوال را مطرح نموده اید ناگزیر بایست شرحی را بیان 

 داشت : 

درسطح جهانی این  بلی با ترویج ادبیات ریالیستی

مکتب در داستان نویسی زبان فارسی نیز راه بازکرد و 

قلم به د ستان کشورما هم " باورود ریالسم 

سوسیالیستی ... به مسایل اجتماعی روی آوردند" و در 

نوشته های داستانی واقعیتهای اجتماعی به گونه ی 

بازتاب می یافت. طوریکه در پاسخهای قبلی گفته آمد، 

واقعیت کار سهل وساده یی نیست. در سطح  شناخت 

واقعیت به آسانی دیده می شود ولی دیدن عمق آن و 

بازیافت همه جانبه و کامل واقعیت اندیشۀ ژرف و دید 

روشن می خواهد. در سطح به نظر می آمد که جامعه ما 

یک جامعه طبقاتی است. در این جامعه از نگاه طبقاتی 

تثمار شونده و استثمار ظالم ومظلوم، فقیر وغنی، اس

کننده وجود دارد و راه حل هم همانا ایجاد یک جامعه 

سوسیالیستی است، بدین معنا که تمامی وسایل تولید 

اجتماعی) دولتی (شود و توزیع عادالنه صورت بگیرد 

و شعار"از هر کس به قدر استعدادش و به هرکس به 

 قدرکارش !" در جامعه عملی گردد و بدین ترتیب است

که عدالت اجتماعی می تواند صورت بگیرد . همین و 

 بس !

درحالیکه از نگاه اجتماعی انسان یک واقعیت است، 

مگر یک واقعیت بسیار پیچیده، مغلق و ناشناخته.  

شناخت انسان کار بسیار دشوار و سنگین است. به 

خصوص انسان جامعه افغانستان . در شناخت انسان، 

بسزایی دارد. افغانستان از شناخت جامعه و محیط نقش 

نگاه جغرافیایی کشوری است که شاید در جهان مثالی 

نداشته باشد. کوههای بلند سر به فلک کشیده، دره های 

عمیق و پیچیده، راههای دشوارگذار موجب آن بوده که 

مردمان این سرزمین کهسار از همدیگر دور افتاده و 

ودرا هر گروه اتنیکی سنتها وفرهنگهای بخصوص خ

داشته باشند. از همدیگر دور بوده و شناخت کامل از 

همدیگر نداشته باشند. این وضعیت جغرافیایی ومحاط 

به خشکه بودن کشور باعث آن شده است که ارتباط آن 

با سایرکشورها ومدنیت جهانی به طور شاید و باید 

صورت نگرفته ومردم از هر نگاه در فقر زندگی نمایند. 

تنیکی این کشور، عنعنه ها، رسم و برای هر بخش ا

رواج وسنتهای شان که میراث گذشته های شان می 

باشد و از نسلی به نسلی انتقال یافته به مانند عقاید 

دینی شان، شکل تقدس را بخود گرفته است و در برابر 

هرگونه تغییرمترقی از خود سخت جانی ومقاومت شدید 

نیت و ترقی در نشان می دهند. تغییر آوردن در جهت مد

این کشور کار بسی دشوار و پیچیده است. مطالعه دقیق 

 اجتماعی، هنر سیاسی و حوصله مندی می خواهد.

از ابتدایی ترین مزایای  ۲۰کشوریکه مردمش در قرن 

تمدن جهانی برخوردار نیست. به استثنای یک اقلیت 

چپاولگر و استثمارگر، تمام مردم آب غیر صحی می 

ات صحی و سایر خدمات اجتماعی و بیمه نوشند از خدم

های اجتماعی محروم اند، برق ندارند، چند نفر در یک 

 اتاق خواب می شوند، به روی زمین می نشینند و می



48 

 

 خوابند، با دستان شان با هم در یک کاسه و سفره

غذا می خورند بدون اینکه با صابون دست شان را 

بار باید نماز بشویند. چون مردم مسلمان هستند، پنج 

بخوانند و وضوکنند والزم است که از نگاه صحی باید 

با صابون دست شان را بشویند که برای این کار نه آب 

کافی دارند و نه صابون و نه فرهنگ آن را و بعد با 

همان دستان ناشسته باصابون، غذا صرف می کنند. 

ازحمام گرفتن روزانه واستعمال خمیر و بورس دندان 

 یست.خبری ن

خط آهن ندارد و شهر مرکزی  ۲۰کشوریکه در قرن 

کشور) کابل ( وسایر شهرها، کانالزاسیون ندارد و 

شهرها غرق در کثافت اند و در بسیاری مناطق انتقاالت 

توسط حیوانات و انسانها صورت می گیرد تمام 

نیازمندی های کشور به شمول خوراک و پوشاک از 

د کفا نیستیم . به خارج می آید؛ درهیچ چیز ما خو

استثنای نفاق، خشونت، وحشت و جنگ و مقاومت در 

 برابر پدیده های رهایی بخش ومترقی ! 

آنچه گفته آمد چند نمونه بود، اگرهمه را گوییم 

 فهرست طویلی از آن ساخته می شود! 

بلی کسانی که بخواهند در افغانستان در جهت ترقی و 

زی بنویسند و تحول بنیادی و روشنگری اجتماعی چی

یا کار ثمر بخش سیاسی نمایند باید واقعیت جامعه 

افغانستان را بخوبی بشناسند. به خصوص در روان 

شناسی این جامعه شناخت عملی وعلمی داشته باشند. 

فرهنگ دهاتی قرون وسطایی که از نسلی به نسلی 

انتقال یافته به شدت جامعه را در چنگال خویش اسیر 

سوخ به روان این جامعه در جهت ساخته است. راه ر

دگرگونی همانا گزینش راه تدریجی با تغییرگام به گام 

محیط زندگانی شان، با استفاده از وسایل روشنگرانه 

سمعی و بصری می باشد. در این جامعه مردم چنان به 

فرهنگ سنتی که عقاید دینی شان هم جزء الینفک این 

ر هرگونه تغییر فرهنگ می باشد چسپیده اند که در براب

رادیکال وانقالبی مقاومت سرسختانه نشان می دهند. 

استعمار، استبداد وارتجاع با شناخت تاریخی همین 

واقعیت و با استفاده از تجارب تاریخی شان می توانند 

توده های وسیع مردم را برای تأمین منافع سودجویانه 

و آزمندانه خود، بخصوص با استفاده از عقاید ساده 

حانه دینی، بسیج نمایند وبه استثمار ذهنی، روانی و لو

جسمانی توده های بی سواد، فریب خورده و نا آگاه با 

خاطرآسوده ادامه دهند وهرگونه جریان وعناصر 

روشنگرانه را که در جهت رهایی جامعه از اسارت 
مادی ومعنوی و تأمین ارزشهای حقوق انسانی بر مبنای 

  ند برچسپ تکفیر زنند.اصول دموکراسی، کار نمای

اکنون در این بخش دورافتاده، کهسار و صعب العبور  

جهان جنگ بین مدرنیسم و سنت است . جامعه سنتی 

در برابرمدرنیته از خود سرسختی شگفتی آور نشان 

می دهد، ولی وسایل روشنگرانه جدید با استفاده از 

تکنالوژی خارق العاده رسانه یی درالبه الی کوه پایه 

های دشوارگذارنفوذ و رسوخ نموده پایه ها وتکیه گاه 

جامعه عقب گرای سنتی را روز تا روز به لرزه آورده 

بنیادش را سست وسستر می سازد و سرانجام در برابر 

مدرنیسم و دموکراسی که خواست تاریخی زمانه 

ارتباطات واطالعات در جامعه بشری است فرو می 

نه و ریا کارانه تکفیر، ریزد و دیگر برچسپ عوام فریبا

 کارایی اش را از دست می دهد.
                

یك نویسنده تا چه حد باید خودش را درگیر اوضاع 
 سیاسی و اجتماعی بكند؟ 

 

. از سیاست به صورت کل  گی یعنی سیاست زنده

که یک نویسنده تا چه حد  . این توان گریز کرد نمی

مربوط به نویسنده گیر سیاست نماید شاید  خودش را در

شود به وضعیت سیاسی و  . این مربوط می نباشد

حوال اجتماعی و  . گاهی اوضاع و ا اجتماعی در کشور

های گوناگون در جامعه  قانونی ها و بی عدالتی ، بی امنیتی

باشد که نه تنها نویسنده را بلکه هر فرد  طوری می

لبته . ا گیر سیاست شود سازد که در جامعه را ناگزیر می

اگر موضوع به مفهوم عضویت در یک حزب سیاسی 

گیر  ، به فکر من اگر نویسنده در به شکل حرفوی باشد

 است!  چنین یک کار و پیشه نشود بهتر
 

خود شما چطور وارد سیاست شدید و به احزاب چپ   
 پیوستید؟

 

پاسخ این پرسش را می توانید درالبالی سایر پرسشها 

 بیابید .
 

ی چهل و پنجاه  گان دهه از نویسندهچرا بسیاری  
اند. یا عضو یك  های سیاسی نیز زده دست به فعالیت

حزب بودند یا ایدئولوژی خاصی را تبلیغ می كردند. 
كردند،  یا در نشریات حزبی و ادارات دولتی كار می

ها چه اثری بر آثار  فكر می كنید این فعالیت
ی  ر دههشان داشت؟ مثاًل خود شما در اواخ ی  خالقه

پنجاه خورشیدی به وزارت هم رسیدید و پیش از آن 
 سیاسی و حزبی داشتید.  نیز فعالیت

 

گر  تواند نظاره نویسنده که اهل اندیشه و قلم است نمی

دار  . نویسنده اصواًل مشعل های اجتماعی باشد عدالتی بی

باشد و برای رسیدن به  راه آزادی و عدالت اجتماعی می

 . این مبارزه کند ه نحوی مبارزه میاین هدف واال ب
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باشد که یک  بخش می زمانی به سطح کل جامعه ثمر

نظام دموکراتیک و عادالنه در جامعه بر مبنای قانون 

، استقرار و استحکام یابد و در نتیجه  نهادینه گردیده

 . حکومت قانون به سود تمامی احاد ملت به وجود آید

شوار و پیچیده کار و یگانه راه رسیدن به این هدف د

. کار سیاسی زمانی کامیاب و  پیکار سیاسی است

تواند که توسط یک سازمان و  بخش شده می ثمر

ی دیگر یک حزب سیاسی منضبط  تشکیالت یا به عباره

ی دموکراتیک و شفاف  و دارای اساسنامه و مرامنامه

 . صورت بگیرد

دستان و  ، تهی شما اگر خواسته باشید برای فقرا

ی فردی خدمت و یا کمک  ظلومان جامعه به گونهم

تواند بیش از چند نفر را  ، کمک و خدمت شما نمی نمایید

در بر بگیرد، ولی از راه قدرت سیاسی با تدوین و 

های  شود به کتله ، لوایح و مقررات می تصویب قوانین

ها را میسر  ، خدمات و مساعدت انبوه مستضعفان جامعه

خواهند به جامعه  کسانی که میساخت و از این جهت 

خواهند  روند و می مت نمایند، به سوی سیاست می خد

. بدین منظورنویسندگان  قدرت سیاسی را به دست آورند

اند و از فعاالن  ها به سیاست رو آورده در آن سال

 .  اند سیاسی بوده

 : ی خودم چند مثال از کار و تجربه

اید خود را در وقتی من در وزارت مالیه رفتم، اول ب

ساختم و ترتیب و تنظیم بودجه  ی دولت آشنا می بودجه

نمای یک  ی تمام . زیرا بودجه آیینه آموختم را می

. از طریق بودجه شما  حکومت و یک کشور است

ی  کننده و اجراکننده توانید دریابید که حکومت ترتیب می

خواه و  یک حکومت ملی است یا نه عدالت بودجه 

. از سوی دیگر ارقام بودجه  است یا نهخواه  ترقی

. هر سال که بودجه  گوید که کشور فقیر است یا غنی می 

شود. بعد از تصویب  از طرف مقام ذیصالح تصویب می

تواند خارج  . هیچ مقام دولتی نمی گیرد حکم قانون را می

ها  خانه . تمامی وزارت از بودجه یک پول را مصرف کند

لفیت دارند که از مصارف های دولتی مک و اداره

ی خویش مطابق فصل و باب بودجه به وزارت  بودجه

مالیه حساب بدهند و قناعت وزارت مالیه را مطابق 

اسناد و قانون فراهم نمایند و وزارت مالیه از طریق 

.  بخش بدهد شورای ملی به مردم حساب قانونی و قناعت

ید یک پول عاید و یا مصارف دولت را خالف قانون و ق

 .  آید بودجه مصرف کردن اختالس به حساب می

های  ی طوالنی کار و تجربه در اداره چون خودم سابقه

ها آشنا بودم، ولی  مقدار به این چیز دولتی را داشتم یک

برای آموزش بهتر، سالمت و سرعت در کار یک دفتر 

ی  دار و باتجربه مشاوران داخلی را از مأموران سابقه

ها تشکیل دادم و  رت مالیه و بانکی وزا رتبه عالی

همواره به خاطر سرعت و سالمت کارها با آنان مشوره 

. توجه جدی  بود کردم که بسیار مفید و ثمربخش می می

آوری سالم و سریع عواید دولت و کنترول از  به جمع

.  آمد ثمر مصارف دولت به عمل می جا و بی مصارف بی

جه به  همواره تو شد و وجو می منابع جدید عواید جست

بود که در میان عواید و مصارف  این امر معطوف می

گیری به  قرار باشد و از کسر بودجه جلو دولت توازن بر

 . عمل آید

خواهم نقش سیاست را برای  ی کوتاه می با این مقدمه

  ی مثال خاطر طور عملی به گونه خدمت به جامعه به

 :  نشان نمایم

رت مالیه بروم مواد کوپونی که من به وزا پیش از این

و پول ماکوالت مستخدمان و کارگران دولتی نسبت به 

. مأموران دولت  تر بود صد کم مأموران دولت پنجاه فی

گرفتند و مستخدمان و  ماهوار هشت سیر آرد می

چنان پول ماکوالت که برای  . هم کارگران دولت چارسیر

ران داده گ شد برای مستخدمان و کار نان چاشت داده می

ی صحی داشتند ولی  . مأموران دولت بیمه شد نمی

ی صحی رایگان  مستخدمان و کارگران شامل بیمه

ی مشاوران داخلی مدرک  من به مشوره  دولتی نبودند.

ی احتیاطی و غیره مدارک به وجود  پولی را از بودجه

ی این نابرابری به ریاست  آورده پیشنهادی را درباره

سان  ی یک ان ریاست دولت را دربارهدولت تقدیم و فرم

ی صحی  ، ماکوالت و استفاده از بیمه شدن مواد کوپونی

.  برای تمامی کارکنان و کارمندان دولت را حاصل نمودم

از این امتیاز و خدمت هزاران نفر مستفید گردید نه تنها 

های کارکنان و کارمندان دولت را بهبود  اقتصاد خانواده

رت کل اقتصاد جامعه را بهبود بخشید، بلکه به صو

وازبلند رفتن نرخ مواد غذایی در بازار جلوگیری   بخشید

ها و مؤسسات خصوصی  چنان فابریکه به عمل آمد. هم

نیز مکلف ساخته شد که برای کارکنان و کارمندان 

ی معاش قانونی به مانند کارکنان و  خویش به اضافه

ی صحی را  کارمندان دولت تفاوت مواد کوپونی و بیمه

 . نیز بپردازند

ضوع استخدام اشخاص باسواد به  موضوع دیگر مو

. قبل از آن مطابق قانون کسی که  حیث مأمور دولت بود

نامه نداشت،  ازده را نخوانده بود و شهادت صنف دو

که در بسا  . در حالی توانست مأمور دولت شده نمی

مناطق کشور اصاًل مکتب وجود نداشت؛ مگر بودند 

های خصوصی در نزد مالی ِده و در  سانی که در مکتبک

، سواد آموخته و به مراتب  ها مساجد و مدرسه

را خوانده بهتر  ۰۲شان از سواد کسانی که صنف  سواد

 شان به صفت مأمور دولت از بوده، ولی حق شمول
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این تبعیض نیز از میان  ایشان سلب شده بود .

لت مربوط به برداشته شده و شمول در مأموریت دو

. بسیاری از کسانی که قبل از آن ناگزیر  امتحان گردید

شان باز  کردند راه برای های دفتر کار می به حیث پیاده

 .  شد که بعد از سپری کردن امتحان مأمور دولت شوند

ی دیگر موضوع ترفیع  عادالنه  یک موضوع غیر

. مطابق قانون هر مأمور  قانونی مأموران دولت بود

بعد از سپری کردن یک مدت معین چار یا پنچ  دولت

، ولی  شد اش باال می کرد، یعنی رتبه سال باید ترفیع می

این حق قانونی مأمور را مربوط به بست خالی ساخته 

  بود، می . به این معنا اگر برایش بست خالی می بودند

. استدالل هم این بود  توانست ترفیع نماید در غیر آن نی

یل بست خالی نباشد تفاوت معاش وی از وقتی در تشک

واسطه و بی  . بدین اساس حق مأمور بی کجا داده شود

مال  توانست بست برایش میسر شود پای ارتباط که نمی

عدالتی و نابرابری نیز از میان  . این بی گردید می

برداشته شد و قانون طوری تعدیل شد که ترفیع قانونی 

ر بست وجود نداشته باشد . اگ مأموران دولتی اجرا گردد

 .   تفاوت معاش آن از سر جمع بودجه اجرا شود

الحصول  های صعب به همین ترتیب موضوعات قرضه

ی مجموع دستگاه  ی هزاران دوسیه ، تصفیه ها بانک

، در ریاست  های طوالنی مانده از سال دولتی باقی

های واحد وایجاد یک کمیسون باصالحیت از  تصفیه

وکارشناس ازتمامی مراجع ذیربط اشخاص متخصص 

دولتی درباره ارتقای قیمت گاز که به اتحاد شوروی 

فروخته می شد با در نظر داشت قیمت گاز در سطح 

جهانی وقیمت فروش گاز از اتحاد شوروی به دیگر 

. جلوگیری از بیروکراسی ،  کشور ها و غیره و غیره

 رشوت ستانی واختالس ودر مجموع فساد اداری.

های کوچکی در یک مدت کوتاه در سطح  نمونهاین 

که در سطح کل دولت کارها  . در حالی وزارت مالیه بود

و خدمات فراوان از این قبیل صورت گرفت که مشهور 

ی تساوی  گانه درباره های سه ها همان فرمان ترین آن

یی که چند چند از  ها ، بخشایش قرضه حقوق زن و مرد

ود و موضوع اصالح اصل قرضه سود گرفته شده ب

زمین در  زمین و کم اراضی و تقسیم زمین به دهقانان بی

مفهوم که زمین مال کسی باید باشد که روی  جهت این 

 .  کشد کند و زحمت می آن کار می

هایی کوچک را به این خاطر ذکر نمودم که  این مثال

گان به  پاسخی باشد در برابر پرسشی که چرا نویسند

بخش  آورند ونقش ثمر بودند و رو میسیاست رو آورده 

کشان و  های وسیعی از زحمت کتلوی خدمات به توده

محرومان جامعه از طریق سیاست مترقی در تأمین 

  . های  دموکراتیک عدالت اجتماعی و آزادی
 

ی  ها شعار است؟ و نمونه کنید این گفته فکر نمی
بود  کارهای شما را نیز هر وزیری که جای شما می

 داد. انجام می باید
 

نه، فکر نمی کنم که شعار است.  به طور کل شعار 

سخنهای فشرده ی احساساتی است که گفته می شود 

ولی اکثرٌا  عملی نمی شود و یا زمینه عملی شدن را 

ندارد. آنچه را که من گفته ام چیزهایی است که عملی 

شده است. ازسوی دیگر این شرح در برابر پرسش شما 

قش سازنده یک سیاست مترقی مردمی است. در مورد ن

اینکه یک وزیر دیگر این کارهارا انجام می داد ویا 

انجام می دهد من اعتراضی ندارم زیرا که این کارهای 

خیر اثبات گر نقش سیاست در زندگانی مردم است. مگر 

وزرای قبل از من این کارهارا نکرده بودند و وزرای 

ز مستحقان مظلوم پس بعد از من این امتیازها را ا

 گرفته اند. 
 

های  ی جریان كنم اگر صحبتی كلی درباره فكر می
های چهل و پنجاه خورشیدی در  سال روشنفكری در 

 کابل داشته باشید، بد نباشد.
 

های چهل و پنجاه خورشیدی  جریان روشنفکری سال

های روشنفکری کشور بود که از  ی تاریخی جریان ادامه

،  خواهی اول بعد در وجود مشروطه های دور و زمانه

ی این جریان  . مضمون عمده دوم و سوم آغاز شده بود

در طول تاریخ به نحوی ایجاد یک سیستم یا نظام 

. این جریان  تیک و حکومت قانون در کشور بود دموکرا

،  همواره در برابر سه بالی اجتماعی که مانع ترقی

.  گرفت می تحول و عدالت در کشور بود و هست، قرار

، استبداد  ناک و مخرب همانا ارتجاع این سه بالی خطر

 . باشد و استعمار می

این جریان روشنفکرانه و روشنگرانه در هر 

شد و موقتًا استبداد و ارتجاع  یی که سرکوب می مرحله

ی سیاست و از میان مردم دور  آنان را از صحنه

تر  مندتر و نیرو ی بعدی آگاهانه ؛ در مرحله ساخت می

 . کرد عرض وجود می

جریان روشنفکری و روشنگری بعد از نافذ شدن 

شمسی و با استفاده  ۰۷۲۲قانون اساسی جدید در سال 

های  های دموکراتیک این قانون با ایجاد تشکل از ارزش

تر و  های اجتماعی به مراتب نیرومند سیاسی و سازمان

. از  نمودند های قبلی در جامعه تبارز تر از مرحله آگاهانه

المللی در زمان جنگ سرد قرار  ی بین که جامعه این

گانی در میان  های زند داشت و رقابت در تمامی ساحه

تر در میان سیستم  ی روشن شرق و غرب یا به عباره

 گی امریکا و سوسیالیستی به کپیتالیستی به سرکرده
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گی اتحاد شوروی در جهان ادامه داشت و  کرده سر

. در این  کرد روی بشریت را تهدید میخطر جنگ ذ

های هنگفتی از هر دو طرف برای  رقابت سرمایه

های  رسید و این تبلیغات کتله تبلیغات به مصرف می

عظیمی از مردم را در سراسر جهان و در کشورهای 

. این رقابت نیرومند و  داد مختلف تحت تأثیر قرار می

هان به ، بسیاری از کشورهای ج جهانی  رحمانه بی

، افریقا و آسیا را قربانی کرد  خصوص در امریکا التین

ها در زمان جنگ سرد  که افغانستان یکی از این قربانی

 . باشد می

( همسایه در به  ها )اتحاد شوروی قدرت یکی از این ابر

بختانه که در آن زمان  دیوار افغانستان بود و شور

نیز بسیار یی  رقابت در میان اتحاد شوروی و چین توده

ها هر یک جریان روشنفکری و  . این رقابت شدیدبود

های وسیع جوانان دانشجو و نوجوانان شاگردان  کتله

ی کارگر و دهقان  مکاتب و جنبش نوپا و جوان طبقه

  . کشانید تازه آگاه شده را به سوی خود می

ها را  شنفکری در آن سال که جریان رو خالصه این

 : دی کردبن توان چنین تقسیم می

 .  ، جریان راست و جریان ناسیونالیستی جریان چپ

:  طور عمده به دو بخش جدا شده بودند جریان چپ به

داران اندیشه و ایدیالوژی سوسیالیستی اتحاد  طرف

ژی سوسیالیستی  شوروی و طرفداران اندیشه و ایدیالو

.  . جریان راست نیز به دو بخش تقسیم شده بودند چین

شان  ادیکال و اسالم سیاسی که منبع الهامبخش اسالم ر

، شریعتی و خمینی بود و بخش  ، مودودی سیدقطب

ها که به  اسالم بنیادی و سنتی. بخش ناسیونالیست

های محلی و قومی منحصر شده بودند از تأثیر  ه گرو

. مگر جریانهای  خودار نبودند سراسری در افغانستان بر

در سطح شهرهای شان  چپ و راست روز تا روز نفوذ

تر  یافت و سازمان یافته بزرگ و کل کشور گسترش می

تر  ها وسیع . مبارزه و رقابت در میان این جریان شد می

شد و گاهی با حمایت حامیان بین المللی  تر می و شدید

شان تا به سرحد خشونت و برخوردهای مسلحانه پیش 

  . رفت می
 

  اید؟ پرداخته های مطبوعاتی هم خود شما آیا به فعالیت
 

مسؤول یک   به صفت یک ژورنالیست حرفوی یا

نویس و رهنمود  ، مگر به حیث یک مقاله نشریه نه

یکی از نمونه  . دهنده وعضویت در هیات تحریر آری

 همچو کار ها ، نشریه"محبت" می باشد که در طی

  سال در لندن انتشار می یابد.۰۱
 

 ؟ پسندیدید ی را میگان ایران ه آثار كدام یک از نویسند 

 

خواندیم محصول  حقیقت اگر گفته شود هرچه ما می

گان جهان که در  . آثار نویسند کار و زحمت ایرانیان بود

.  گان ایران شد و آثار خود نویسند ایران ترجمه می

،  ، جالل آل احمد ، بزرگ علوی تر از صادق هدایت زیاد

 . خواندم ، صادق چوبک و... را می آبادی محمود دولت
 

  نویسان شوروی سابق بر شما تأثیر گذاشته آیا داستان
توانید اشاره كنید. مثاُل  طور كلی و فردی می اند؟ به

نظرتان در مورد ماكسیم گوركی یا چنگیز آیتماتف 
 ؟و... چیست

 

خوانید به  کنم وقتی شما چیزی را می من فکر می

است  باشد و از همین جهت گذار می نحوی بر شما تأثیر

که بعضی از اهل اندیشه و هنر و ادبیات به خاطر حفظ 

استقالل اندیشوی و سبک کار خویش از خواندن بسیار 

کوشند که از خود چیزی بیافرینند  کنند و می اجتناب می

توانم بگویم آن  . من نمی و ادبیات جهانی را غنا ببخشند

ز . من ا ام بر من تأثیر نگذاشته است چیزی را که خوانده

. از لیف  ام نویسندگان روس و شوروی زیاد خوانده

، از  ، از داستایفسکی ، از الکسی تولستوی تولستوی

، ازآیتماتف  ، از شولوخف ، از گورکی ، از چخوف گوگول

نشان ساخت که مردم  جا باید خاطر . در این و دیگران

، موسیقی  ، هنر روسیه و اتحاد شوروی در غنای دانش

ی خود را ادا  مدن جهانی سهم شایستهو ادبیات و ت

 .  اند نموده
  

گان بزرگی  گانی را که نام بردید، نویسنده این نویسنده
بودند و بر ادبیات شوروی و جهان نیز هر یک به 

های آثار  اند، چه جنبه ی خویش تأثیرگذار بوده اندازه
 آنان مورد توجه شما بود؟

 

ن درباره جنبه های ریالستیک بیان هنرمندانه شا

واقعیتهای درونی وبیرونی انسان وآفریدن قهرمان های 

نمونه وشرح جنبه های روانی انسان به ارتباط اجتماع 

و طبیعت و بیان جنبه های زیبایی زندگی با تمام فراز و 

نشیب، کامیابی ها و ناکامی ها، لذتها و تلخی ها و جنبه 

تا به های هنری داستان نویسی که خواننده را از آغاز 

 انجام با خود همسفر می داشت.    
 

پسندیدید، در آن  ی خارجی را می ها كدام نویسنده
گان  تان با نویسنده كنم آشنایی ها و حاال كه فكر می سال

 جهان بیشتر شده چه كسی را می پسندید؟
 

ام و اگر  ها را در سوال قبلی متذکر شده یک تعداد نام

 : ها خواهد بود نم اینهای دیگر را اضافه ک بعضی نام
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جک لندن ، همینگوی ، ویکتور هوگو بالزاک ،  ،

، پرل  ، برشت دو موپاسان  ، گی اوهنری، ادگار آلن پو

کز و  ، دیکنز، مادام هریت بیچراستو، مار باک

 ...  ئوشینگ چیان و گا

قابل تذکر این است که در غرب کنونی در ادبیات   چیز 

.  شود ی تجارتی دیده می تعهم هم به چشم یک کاال و ا

ادبیات و هنر جدی که اصالت هنری و آفرینشی داشته 

. همه چیز به ید قدرت  نماید نمایی می تر جلوه باشد کم

توانند از کاه  ها می . آن باشد داری می های سرمایه کمپنی

طور مثال کمپنی  . به کوه بسازند و یا از کوه کاه بسازند

سان مجرب ذهنیت شناسی، شنا های نشراتی که کار

شناسی  ، هنر شناسی ، ادبیات شناسی ، جامعه شناسی روان

. از میان انبوه آثار ادبی  شناسی و غیره دارد و بازار

.  گزیند که بازار داشته باشد می همان اثر را جهت نشر بر

گاه چنان تبلغات جادویی به  ، آن وقتی اثر برگزیده شد

خواننده و خریدار ُفرصت شود که برای  کار گرفته می

، تربیتی  ، ادبی ماند که راجع به ارزش هنری آن را نمی

شوند و  . همه رهسپار بازار می و حقیقتی آن فکر کند

. نام اثر به صفت یک ا عالن  کنند ها را خالی می جیب

. همه به دنبال نام  نماید جاذب و فریبنده نقش بازی می

. یک مثال برجستۀ   ندهکتاب است، نه به دنبال نام نویس

ها دالر  ، هری پاتر است که ازش ملیون این گفته

 .  امریکایی ساخته شد

ناشران به دنبال نقاط داغ در جهان هستند نه به دنبال 

 .  آثاری که ارزش ادبی و هنری داشته باشد

،  ، افغانستان ی عراق وجو هستند که درباره در جست

، پاکستان و  ، ایران ین، فلسط ، لبنان ، سودان سومالی

، چیزهایی  چیزهایی پیدا نمایند  سونامی خاور میانه و...

ی  ی مردم عامه هایی که ذهنیت گرسنه از همان چیز

،  یی ساز رسانه جهان را در مورد این کشورهای خبر

 .   تغذیه کنند

ها تجارتی  ی پدیده که در غرب امروز همه خالصه این

شود که در  این نگاه دیده می شده است و به همه چیز از

که ارزش ادبی و  ؛ نه این سازد مدت چقدر پول می کوتاه

توان در کنار  . به همین سبب نمی هنری آن چیست

هایی  ، هجده و نوزده و حتا بیست نام های قرن هفده نام

توان  . البته می ها به سهولت اضافه کرد به ارزش آن نام

اثر  دنیای سوفیمثل  زشمند هم به دست آورد آثار ار

 و بسیاری دیگر.   یوستاین گاردر 
 

دار ادبیات کالسیک استید.  پس شما زیادتر دوست
ی ادبیات غرب برایم جالب است. البته  نظر شما درباره

ی تجاری ادبیات داستانی در  با شما موافقم که جنبه
ی بسیاری از  غرب زیادتر شده است. اما بنا بر گفته

ت غرب بسیار پیش آمده است و درست منتقدان ادبیا
که ادبیات کالسیک ارزش  جایگاه خاصی دارد؛ اما 

گان بزرگی که در ادبیات امروز غرب  هستند نویسنده
 زنند. قلم می

 

. نه تنها من  بلی من دوستدار ادبیات کالسیک هستم

بلکه تمام کسانی که شیفته ادبیات وهنرهستند . درلندن 

بینوایان ویکتورهوگو، همه  درحدود سی سال است که

روزه به روی صحنه تیاتراست و هر روزه تاالر بزرگ 

تیاترمملو از تماشاچی است. به همین گونه شیفتگان 

کالسیک ها روز تا روزافزون وافزونتر می شود. مگر 

این بدان معنا نیست که ادبیات وهنر اصیل مدرن 

طرفدار وخریدار ندارد. غرب جدا از بورژواهای 

یبکار و استثمارگر فرهنگ بس غنی و ُپربار دارد . فر

دموکرا سی نهادینه گردیده واصل آزادی فردی 

شکوفایی استعدادها را تضمین نموده است.  با استفاده 

از آزادی، مکتبهای گوناگون ادبی وهنری به وجود 

آمده است. این مکتبها از زاویه های گوناگون در 

مانی کارهای ژرف و شناخت آدمی ازنگاه روانی و جس

نوین را به انجام می رسانند. همه روزه گپها تازه به 

تازه و نو به نو است که شیفتگان فراوان دارد، به 

خصوص کارهای نقد وانتقاد بسی آموزنده و ثمر بخش 

می باشد. مگر کپیتالیستهای مکار، فریبکار، ریاکار، 

د حریص و بیرحم، طوری سیستم فریبنده ایجاد کرده ان

که از تمامی دست آوردهای فرهنگی وعلمی بشریت به 

سود خویش استفاده می نمایند. این سیستم استثماری 

را به گونه یی تو درتو و پیچاپیچ ساخته اند که شناخت 

و برهم زدن آن کار بسیار دشوار و طاقت فرسا است. 

مگر این سیستم باهمۀ هشیاری و پیچیدگی و فریبکاری 

ر درونش ضد خود را ایجاد می نماید اش روز تا روز د

و ناگزیر می شود که دراثرمبارزات آگاهانه زحمتکشان 

جسمی وفکری با ایجاد بیمه های اجتماعی در برابر 

خواسته های برحق مادی ومعنوی جامعه گام به گام 

عقب نشینی نماید. مدعای شکست ناپذیری اش را با 

دعای غرور بحران عمیق کنونی سیستم بپذیرد وبه آن م

آمیز و فریبنده که کپیتا لیسم و اقتصاد بازار، گویا آخر 

تاریخ است خط بطالن کشیده و زندگی بازهم شعار 

بازگشت به مارکس را پیش بکشد. اهل قلم و اندیشه با 

برخورد انتقادی بازهم سوسیالیسم دموکراتیک را به 

صفت تغییربنیادی در نظام کپیتالیسم مطرح نماید. 

و هنر درمجموع و داستان نویسی به صورت  ادبیات

خاص با شکل و مضمون جدید درفش این نهضت 

 رهایی بخش تاریخی بشریت را به دوش بکشد.        
 

 نویسی ما چقدر گان ایران بر داستان تأثیر نویسنده
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است؟  بوده 
 

از نگاه شکل و تکنیک بسیار زیاد و از نگاه مضمون 

 . بسیار کم
 

های چهل وضعیت  های سی و در سال الدر اواخر س
های پاورقی عشقی و گاه  واره ها و داستان داستان

های  تاریخی در مطبوعات، خصوصًا در روزنامه
تر از وضعیت ادبیات جدی  اصالح و انیس، پر رونق

شده بود  كه    بود؛ فكر می كنید چه عواملی موجب 
نویسی  نویسی و سطحی گان ما به پاورقی نویسنده

  ؟بیاورند روی 
 

فکر می کنم عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و جغرافیایی موجب آن بوده که نویسندگان آن 

زمانه به همان سطحی نوشته اند که بوده اند و در 

 همانجایی چاپ ونشرکرده اند که  ممکن بوده است.
 

ی چهل  نویسی افغانستان را در دهه جایگاه داستان
 ی می كنید؟چگونه ارزیاب

 

گذاری  ی دموکراسی نام ی چهل که به نام دهه در دهه

های  دستان افغانستان در پرَتو  ارزش ؛ قلم به شده است

دموکراتیک قانون اساسی به صورت نسبی از آزادی 

های گوناگون فرهنگی به  بیان استفاده نموده در رشته

. ادبیات هنری نیز  کارهای آفرینیشی اقدام ورزیدند

نویسی نیز  تر یافت و جایگاه داستان های نمایان هجلو

. این درخشانی در شکل و در مضمون  تر شد درخشان

 .  نمودار گردید

نویسی  ی درخشیدن داستان توان دهه ی چهل را می دهه

ی غربی در  مدرن از نگاه شکل و تکنیک  به شیوه

 .    افغانستان به حساب آورد
 

ن ما به طرف نوشتن گا ها نویسنده چرا در آن سال
 رمان نرفتند؟

 

: مستمع صاحب سخن را بر  طوری که گفته شده همان

توان به آن اضافه کرد که خواننده و  . می سر شوق آورد

.  بازار و نشر و تبلیغ نویسنده را بر سر شوق آورد

یی که  کرد و خواننده ناشری که رمان چاپ و نشر می

برای فروش رمان  ها بود و این عملیه خریدار رمان می

ی  ؛ از آن جهت نویسنده ساخت وجود نداشت بازاری می

ما زمینه نداشت تا به طرف نوشتن رمان برود، آن هم 

شان  ها برای ورقی که در پا رمان به مفهوم واقعی و آنان

نویسی در  های آغاز داستان ، در سال شد زمینه میسر می

ند و در ها شروع نموده بود گونه افغانستان به رمان

های نشرات دولتی و غیر  ی چهل نیز در پاورقی دهه

ماندنی  رسید که به یاد هایی به چاپ می گونه دولتی رمان

نویسی گرفتار  . انگار تا هنوز هم ما به فقر رمان نبود

های  های پسین با نوشتن نوشته چه در سال هستیم. گر

دراز تالش صورت گرفته است که افتخار نخستین 

دستی ثبت گردد؛ ولی حقیقت   یسی به نام قلم بهنو رمان

یابی رمان  ی ما برای دست این است که هنوز خواننده

، کوهسار جان و صد سال  به مانند دون آرام جدی )

( در بازار ادبیات داستانی افغانستان سرگردان  تنهایی

 .    است
 

ی  هایی را که در دهه وقت شده داستان روزها هیچ این
 کرده باشید؟  خوانی  دوباره  اید تشر کردهپنجاه من

 

 .  گاهی بلی گاه
 

 خوانی چه احساسی داشتید؟ از این دوباره
 

گویم که با  خود آفرین می  آیند و به احساس خوش

آمیز،  نبود  های تبعیض وجود قحطی ُفرصت و برخورد

آموزش معمول رسمی و نداشتن شهادت نامه و دپلوم، 

ام راه  چاپ و نشر، توانستهی تشویق و  عدم زمینه

دشوار گذاری را بی پیمایم و برای شناخت وضعیت 

هنگی و سیاسی آن  ، فر ، اقتصادی زندگانی اجتماعی

نویسان و  شناسان و تاریخ جامعه   زمانه، برای

گان نسل بعدی در قطار سایر نویسندگان مواد  نویسند

 .  قابل توجهی به میراث بگذارم

ممکن را به من  خوانی یک آرزوی نا هدوبار   البته این

آمد تا  کند که ای کاش پیری و بیماری نمی زنده می

کردم، از نگاه زبان و  نویسی می  ها را دوباره داستان

شکل و مضمون و تکنیک و به یک سخن از نگاه هنر 

تر پیرایش وآرایش  ها را بیش نویسی آن داستان

 .    نمودم می
  

گویم. من هنوز هم وقتی آثار  میمن نیز به شما آفرین 
ی  هایی که شما در اوایل دهه خوانم، داستان شما را می
ی ادبی شما از جایگاه   اید در کارنامه چهل نوشته

خاصی برخوردار است. به شخصه من آن 
پسندم تا  تان را زیادتر خوش دارم و می های داستان
ر های اخیرتان را. به نظر من شما اگ های سال داستان

  دادید، بیش از این موفق ها را ادامه می همان داستان
دانم به نظر خودتان این تغییری که در  شدید. نمی می

اید تاچه حد خوب بوده است. و  تان داده روند کار ادبی
که گفتید که در آغاز نیز شعر  با وجود این برای من 

 شود که چرا در این سوال مطرح می  کردید کار می
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اید. تا  های اخیر بیشتر به شعر پرداخته این سال
ها و  تان که در کتاب افسانه های جایی که حتا داستان

های ادبی  ها منتشر شده است بیشتر به قطعه قصه
 اند تا به معنای امروزی به داستان ؟ نزدیک شده

 

یکی از شگفتی های جهان هستی آفرینش بی مانند و 

ملو از آفریده ها و تنوع در عالم است. عالم هستی که م

پدیده ها است که شاید به میلیارد ها نوع برسد؛ هریک 

از همدیگر تفاوت دارد و هریک عالمه فارقه مخصوص 

به خود را دارد. روزی با یک دوست در مرکز شهر 

لندن در گردش بودیم. درآنجا همیشه بیروباراست، اگر 

هوش خودرا نگیری درمیان انبوه جمعیت که هریک 

دارد زود تر به منزل مقصود برسد خود را ٌگم می تالش 

کنی. ما گفته بودیم که هرگاه همدیگر را ٌگم کردیم وعده 

گاه ما نزدیک ترین رستورانت مکدونالد باشد. ازقضا 

همین شد که ما همدیگر را ٌگم کردیم و باز در مکدونالد 

یافتیم . چای گرفتیم، در دم پنجره نشستیم و انبوه مردم 

در رفت و آمد بودند و شانه به شانه هم تکر می  را که

کردند، تماشا می نمودیم. در این حالت نکته یی به یادم 

 آمد و به دوستم گفتم : 

یکی از معجزه های خداوندی این است که این همه 

تنوع آفریده است. اگر همۀ انسانها از نگاه شکل و 

د چی محتوا فرقی نمی داشتند و بکلی هم مانند می بودن

 مشکلی به وجود می آمد. دوستم خندید و گفت: 

یکی از مشکل ها همین می بود که ما در این بیرو بار 

 همدیگر را نمی شناختیم و نمی یافتیم . 

بلی یکی از شاهکارهای آفرینش همین تنوع است. 

این تنوع درهمۀ آفریده های هستی وجود دارد. انسان 

ه استعداد وحالت ذهنی نه تنها از نگاه شکل بلکه از نگا

و روانی نیز متفاوت است. این تفاوتها در ذوق و شوق 

وعالقه مندیهای اشخاص نیز نمودار می گردد. برخی 

به طبیعت عالقه مند میباشد و طبع شاعری می داشته 

باشد و بعضی برعکس. من که در آغوش طبیعت زاده 

شده ام و ازکودکی در محیط کوهستانی پرورده شده ام؛ 

طبیعت دوستی و طبع شاعرانه داشتن درذهن و روانم 

عجین شده است. پس از سالها با شگفتی در یافته ام که 

در تمامی داستان هایم بال استثنا به نحوی طبیعت وجود 

دارد و قصه ها به صورت ناخود آگاه در آغوش طبیعت 

 آفریده و پرورانده شده است. 

های شاعرانه را داستان کوتاه که خود عناصر و پدیده 

در خود دارد می توان گفت که نوعی از شعر است. 

عنصرعمده در شعر وزن و موسیقی است؛ همان چیزی 

که به نحوی در جمله بندی های داستان کوتاه نیز می 

توان یافت .) " می گفت : پری! پری! گفتم : پروانه 

پروانه ! گفت: نی، نی، تو پری هستی ، پری ! " 

ی دریایی ، نوشته حسین محمدی ( برگرفته از پر

"انجیر های سرخ مزار" که نام یک داستان محمدی 

است خود یک مصرع موزون و موسیقایی است. در 

جمله بندی های داستان می توان عنصر وزن وموسیقی 

را به فراوانی یافت.  بدین ترتیب می توان مدعی شد که 

 یک داستان نویس می تواند شاعر هم باشد.

هما ن آوان نوجوانی که هنوز درکوه و دشت و من از 

صحرای وطن بودم شعر گونه هایی می سرودم. مگر 

انگیزه فوران نور شعر از دهلیز تاریکیهای ذهنم در 

میالدی در لندن، با آشنایی باعرفان عاشقانه  ۳۱دهه 

خداوند گار بلخ به وجود آمد. این مکتب شناخت 

کرد و جویبار نور  عاشقانه، چشمان دل و روانم را باز

عشق در وجودم جاری گردید و تجلی آن در واژه های 

 نور بخش شعر نمودار شد.      
 

های داستانی شما اكثرَا در حد  به نظر من شخصیت
های یك  گی تر دارای ویژه تیپ باقی می مانند و كم

به معنای واقعی كلمه است كه در   شخصیت
ر خودتان نویسی امروز مد نظر است؛ نظ داستان
 ؟چیست

 

ها مثال  بود و از متن داستان این سوال اگر مشخص می

شد و نام شخصیت و نام داستان  و نمونه آورده می

دستان و  شد، برای من و سایر قلم به گرفته می

بود و من  گان  بسیار مفید و رهنمود دهنده می خواننده

.  توانستم در برابر پرسش شما پاسخ مفصل ارایه کنم می

 .  اال که چنین نیست من هم بیش از این گفتنی ندارمح
 

تان از  های برگردیم به محتوا در داستان
گی، عشق  اید؛ عشق به زن، عشق به زنده نوشته عشق 

و... در این رابطه گپ بزنید. و دختر که در  به 
های شما جایگاه خاصی دارد. البته منظورم در  داستان
پردازند. و حتا در  میهایی است که به عشق   داستان

تان مثل  های سیاسی و ایدئولوژیک  برخی از داستان
 داستان راه آدمی و...؟

 

دانم کجایی این داستانها، سیاسی و  من نمی

لوژیک است و در پرسش هم مشخص مثال و  ایدیا

. باز هر انسانی که با دو پا راه  نمونه آورده نشده است

باشد.  ایدیالوژی میرود به نحوی گرفتار سیاست و  می

این جزو هستی انسان است. در این کدام عیبی وجود 

. در پرسش چیزی جالب دیگر که آمده این است  ندارد

که در سیاست و ایدیالوژی از عشق سخن به میان 

که از نظر من هر انسان  . در حالی زا است آوردن شگفتی

  داشت جایگاه اجتماعی و وضعیت      با در نظر
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اش به نحوی گرفتار عشق مجازی هست و  انیزندگ

 !  تر مدعیان سیاست و ایدیالوژی بیش

ی عاشقانه نویسی  باره ازمن خواسته شده که در

،  ی دیگر .  بلی، من مانند هر نویسنده گپ بزنم  هایم 

نویسی از  . این عا شقانه نویسی هم دارم عاشقانه

نسی های جسمانی و روانی و از محرومیت ج نیازمندی

. چنانچه در" بینوایان "  است اظهار وجود می نماید

یابند به خاطر  که نان نمی گان از این خوانیم که گرسنه می

. هر مرد و  نمایند گی تصویر نان را رسم می رفع گرسنه

ی  زن جوان به صورت طبیعی نیاز به رفع خواسته

  . در محیط و جوامعی جنسی و رومانتیک عشقی دارد

، ناگزیر  ورزی مهیا نیست ی عینی این عشق که زمینه

ی  تصویر آن را بایست رسم کرد و در جهان خیال قصه

. این موضوع از نگاه سالمت و ترقی  آن را نوشت

اجتماعی و از نگاه رشد مدنی و عدم خشونت در یک 

یی که عشق ورزیدن  . در جامعه جامعه نقش حیاتی دارد

ر جوانان به زور گناه و خطا باشد و محرومیت جنسی ب

ی ازدواج و تشکیل خانواده بنا به  ؛ مسأله تحمیل شود

ی قبلی نبوده و بر مبنای عنعنه و  شناخت و موافقه

پسند جامعه بر زن و شوهر بدون خواسته و  سنت نا

گفته پیدا است که  ؛ نا ی عشقی تحمیل شود بدون رابطه

سم گونه ر . این بختی است ، خشونت و بد اش نفرت نتیجه

سازد، بلکه  بخت می ها نه تنها یک خانواده را بد و رواج

ی تاریخی بشریت  . تجربه سازد بخت می یک جامعه را بد

یی  و دنیای آزاد بیانگر این حقیقت است که هرگاه جامعه

ی عاشقانه را  ی آزادی انتخاب و رابطه توانسته زمینه

 ها بر قبل از ازدواج نهادینه و مساعد بسازد و وصلت

؛ جامعه در تمامی  اساس عشق و عاشقی صورت بگیرد

، سریع و  های سالم های زندگانی اجتماعی گام ساحه

ی مدنی  استوار برداشته و در ساختمان یک جامعه

 . ست آورد های درخشانی را  می تواند به د کامیابی

، عدم آزادی در  های تحمیلی ، ازدواج محرومیت جنسی

صیبت و بالی مخرب های عشق و عاشقی م رابطه

،  گی مانده اجتماعی است که جامعه را به سوی عقب

های گوناگون  روانی و  خشونت و نفرت و عقده

بار،  . در چنین جوامع بسته و اسارت کشاند اجتماعی می

نویسی نقش داروهای  ادبیات رومانتیک و عاشقانه

مسکن را دارد که درد محرومان و مظلومان و عاشقان 

 . از هیچ کرده همین هم غنیمت! دهد تسکین میرا موقتًا 
     

های نور بگویید و   یی ز شاخه ازداستان شکوفه
اش آسی. به نظر من این داستان یکی  شخصیت اصلی

های شما است و با اکثر  از بهترین داستان
 تان به لحاظ تکنیک و تفکر تفاوت دارد ؟ های داستان

 

هاپیش  را سال  ور" یی ز شاخه های ن شکوفه داستان "   

. در آن محفل  در مرکز فرهنگی گویته در کابل خواندم

های  زدن . داستان با کف ادبی آسی و آسیمه هم بودند

. چون اکثر اشتراک  ممتد مورد استقبال قرار گرفت

. جوانان  کنندگان محفل، دانشجویان دانشگاه کابل بودند

  بخش. همان  اطرافی و از نگاه روابط جنسی محروم

ی جنگ بود و  داستان که حکایت یک سرباز  در جبهه

شان آمد و  ، اقتباس شده بود، خوش دون آراماز رمان 

وی و الکسی از این   . حکایت کوشه زیاد استقبال کردند

 :  قرار بود

وی والکسی از جنگ خسته شده  )هنگامی که کوشه 

شان وقت میسر شده بود  بودند و در جبهه ساعتی برای

یی استراحت کنند کوشه وی به الکسی  در گوشه که

های قشنگی که در  وقتی به آن همه زن : " گفته بود

. وقتی  شود کنم قلبم فشرده می روی زمین است فکر می

شان  ی گویم نخواهم توانست با همه هم که به خود می

. من نسبت   خواهم از درد فریاد بکشم خوابه شوم می هم

شان را  ی ام که میل دارم همه شدهها چنان حساس  به زن

. زن  قدر نوازش بدهم که دیگر آرزویی برایم نماند آن

، کوتاه حاضرم با  ، الغر، بلند هرزه، زن جنده، چاق

... آخ واقعًا این ترتیبی که  خوابه شوم شان هم ی همه

بار برای همیشه  . یک اند احمقانه است برای زندگی داده

پانند و تو تا وقت مرگ باید با چس یک زن را به ُدمت می

  " . سد ر ... آدم جانش از مالل به لب می همان سر کنی

کوشه وی غافل از آن است که زنش نیز چنین حکایتی 

و چنین شکایتی دارد ( و اهل مجلس ما با استقبال ُپر 

رساند که آنان هم به درد  شور از این بخش داستان می

هایی  مه هم از آنند و آسی و آسی کوشه وی گرفتار

ی سنتی قرون وسطایی در  هستند که در یک جامعه

. این  باشند بار زندانی می چنگال روابط اجتماعی اسارت

بار اجتماعی به نحوی در داستان شرح  روابط اسارت

جای   اند روزی و لرز توانسته  شده است و آنان با ترس

و امنی بیابند و با هم مالقات نمایند و آسی خواسته 

آرزو داشته که این مالقات را یک مالقات رومانتیک 

اش را به  بسازد و تمامی آرزوهایی رومانتیک و آرمانی

سازی نماید و این روز را در  ی دراماتیک صحنه گونه

شدنی بسازد؛  اش یک روز فراموش نا گی شخصی زند

 : طوری که به نحوی تاریخ این مالقات ثبت شده است آن

، دوم  شنبه شنبه )روز سه و شش، سه دوِی یِک پنجاه

:  و نام این مالقات هم گذاشته شده است(  ۰۷۱۶حمل 

زوی  . مگر این آر های نور هایی ز شاخه شگوفه

سازی دراماتیک با یک  رومانتیک و آرمانی و صحنه

مالقات ساده تعارفی مبدل شده است و کار آسی را به 

 ی آن جاهایی کشانیده است که شرح دراماتیک شده



56 

 

خوانید را به داستان می       . 
 

پردازی  تر روی شخصیت جالب است دید من بیش
آسی است که گرفتار یک حالت پریشانی روانی است. 

گی او را در داستان  و شما همین مقطع از زنده
پرداخت کرده اید. و اتفاقًا آن قسمتی را که از دن آرام 

های ضعیف  اید و نی اقتباس، جزو قسمت نقل کرده
داستان است. حتا به نظر من به ساختار روایی داستان 

تر محتوایی است. و  ضربه زده است. صحبت شما بیش
که این داستان جایگاه بلندی در بین  منظور من از این

های شما دارد، از نظر تکنیک روایت است که  داستان
تان و  های اید نسبت به دیگر داستان تر بوده شما موفق

ایدو تا آن هنگام  صیت پردازی  آسی موفق بودهدر شخ
تر دیده شده  چنین شخصیتی در ادبیات داستانی ما کم

است. و مطرح کردن مسایل جنسی در داستان به نظر 
من چندان اهمیت ندارد. البته نظر شما نیز براین قابل 

آید که نویسنده  احترام است. اما این سوال پیش می
نویسد اما  رای جامعه میی و ب معمواًل از جامعه

ی شما چندان  های عاشقانه ها و فضای داستان شخصیت
با فضای افغانستان همخوانی ندارد که هیچ بلکه بیگانه 

شود. یعنی  است و آن شخصیت در افغانستان یافت نمی
تر فضای خیالی دارد و آرزوهای  های شما بیش داستان

 نویسنده است.

تان را خواندید آسی و راستی گفتید در محفلی که داس
 ها واقعی بودند؟ آسیمه هم بودند! آیا این شخصیت

 

بلی شخصیتها واقعی بودند ونامها مجازی. به یقین 

شما به صفت یک نویسنده این را بخوبی می دانید که 

انسان بدون تخیل بوده نمی تواند. بدون تخیل یعنی 

مرگ! به خصوص نویسنده خو هرگز بی تخیل بوده 

اند وتفاوت میان یک نویسنده ادبیات هنری و نمی تو

غیر هنری همین است که نویسنده غیر ادبی فاقد به 

کاربرد تخیل است. نویسنده داستان هر چی هم 

ریالیستیک بنویسد بدون تخیل وفضای خیالی بوده نمی 

 تواند و " هنر مند کارشناس عالم خیال است" .  
 

  های گر داستانی سبز شهید" نیز با دی داستان "شاخه
ساختی ست از  شما بسیار تفاوت دارد. داستان خوش

تان  های نظر سبک نوشتار و حتا محتوا با دیگر داستان
تفاوت دارد. از این داستان بگویید. به نظر من یکی از 

 های شما است.  بهترین داستان
 

ی  " بازتابی از خاطره ی سبز شهید شاخه داستان "

ن در محبس پِل چرخی است. به ی زندانی بودن م دوره

 ۰۷۱۱جدی  ۶مطابق  ۰۳۱۳دسامبر  ۲۱تاریخ 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" با  هنگامی که "

؛ اعضای  لشکرکشی نظامی افغانستان را اشغال کرد

های خویش به رهنمایی  حکومت وقت را توسط تانک

خادمان افغان خود به زندان پل چرخی انتقال داد و در 

. سلولی که من در آن بودم یک  ندانی ساختجا ز آن

شدی می  . وقتی استاده می ی کوچک داشت دریچه

یی را دید که بر فراز آن یک  بچه توانستی یک تپه یا کوه

کرد و در پیشانی  نمایی می پارچه آسمان نیلگون جلوه

. این دریچه که یگانه  آمد ی سبزی به نظر می تپه شاخه

گاه  شا بود تما ا بیرون میتباط سلول ب ی ار وسیله

. انگاردژخیمان متوجه گردیده آن  ی ما شده بود روزانه

را از طرف بیرون ِگل مالیدند و ما را ازین نعمت 

 . محروم ساختند

ی سبز  ی آن شد که داستان "شاخه ، انگیزه این خاطره

 .   شهید" به وجود آید
 

استند های دیگری هم  تان آیا داستان های در بین داستان
 تان نشأت گرفته باشد؟ که از خاطرات شخصی

 

بلی هستند داستانهای که از خا طره ها نشأت کرده و 

 در فضای خیال پرورانده شده اند .
 

های خیال، به نظر من نسبت به  کتاب آخرتان، افسانه 
اید گامی به پس است؟  آن نوشته های که پیش از   داستان

ه سکوت در نوشتن این کتاب بعد از بیش از دو ده
منتشر شده است. چرا این اتفاق افتاده است. به نظر من 

خواهیم از کریم میثاق نویسنده  هنوز وقتی که می
صحبت کنیم باید از کتاب راه سبز نام گرفت نی از 

هایی که در   های خیال. به نظر خودتان داستان افسانه
 هایی دارند.   این دو کتاب آمده چه تفاوت

 

چاپ   نر گس آبی کتاب    های خیال افسانه کتاب  پیش از 

ی شما سخنی از آن به میان  شده است که در این نوشته

 .  نیامده است

خواهید از یک نویسنده صحبت کنید و کار او  وقتی می

را شرح و نقد نمایید باید تمامی آثارش را به دقت 

هایش را از نگاه  ناقدانه بخوانید. وقتی بخواهید کتاب

حتوا و شکل مقایسه نمایید بایست این مقایسه بر م

که از من پرسیده شده  . این مبنای متن صورت گیرد

هایی که در این دو کتاب  به نظر خودتان داستان : " است

 ؟" آمده چه تفاوتهایی با هم دارند
 

. هم در شکل وهم  ها زیاد است کنم تفاوت من فکر می

    به طور عمده  راه سبز  های در مضمون. نوشته
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آفرینی واقعیت عینی است که بر مبنای مکتب  باز

ی زمانه به وجود آمده  ریالیستی به مقتضای شیوه

. کتاب در میان جوش و خروش پیروزی در  است

سیاست به بازار آمده و در این حالت موجب جذب و 

چنان کتاب در  . هم ی فراوان شده است جلب خواننده

ه است که زبان کتاب زبان محیطی چاپ و نشر شد

مخاطب و خواننده بوده وکتاب توانسته است راه خود 

. ناگفته پیداست  را در میان کتله وسیع خواننده باز نماید

، نقش تبلیغ و  ، معرفی و فروش کتاب یابی که در بازار

افسانه . از این جهت  باشد ، بسی مهم می پخش گسترده
ین مزایا برخوردار از ا راه سبزنسبت به   های خیال

، نشر، پخش، محتوا و شکل  . شرایط چاپ نبوده است

، طوری که گفته آمد راه سبزنسبت به  های خیال افسانه

نو  ی خیال ها افسانه. محتوا و شکل  متفاوت بوده است

یی معمول  الهضم و کلیشه های سهل باشد و از داستان می

واقعیت ذهنی  تًا از عمده های خیال افسانه. در  فرق دارد

استفاده به عمل آمده و خواننده را به سوی دنیای نو 

. دنیای رنگین و جذاب ذهنی که گلستانی در  کشاند می

سازد و روح را تغذیه  انگیز روان می سرزمین نشاط

هایی  شود و نسل . چیزی که به زودی کهنه نمی کند می

داشته باشد. کسانی که   از خواننده را با خود می

هند از کریم میثاق نویسنده صحبت کنند بایست بخوا

تمامی آثار او را بخوانند و به یقین در این میان نقش 

 .   شان نازدودنی خواهد بود از ذهن های خیال افسانه
 

گان جدی ادبیات داستانی  من خودم را یکی از خواننده
هایم نیز این را  دانم و به گمانم نوشته افغانستان می

آید،  زمانی که نام شما به میان می دهد. نشان می
ی راه سبز و بعد نرگس آبی به ذهنم  بالفاصله مجموعه

های خیال را  آید. البته حتمًا استند کسانی که افسانه می
یی د ر یک  پسندند. اما به نظر من هر نویسنده می

ی زمانی در اوج خالقیت خویش است و هیچ  دوره
ی عمر  در همهتوان یافت که  یی را نمی نویسنده
اش در اوج خالقیت بوده باشد. به نظرم در  گی نویسنده

کند. البته همیشه نیز این  مورد شما نیز صدق می
اند ونی  های متفاوت را منتقدان مشخص کرده  دوره

 خود نویسنده.
 

من فکر می کنم در " افسانه های خیال " داستان 

د و در هایی است که باید آنهارا خواند و چند بار خوان

هر بار خواندن چیزهایی بکر ونوی را ازآنها دریافت به 

شرطی که خواننده توان درک ودیدن فرا متن وآن سوی 

 واژه ها را داشته باشد ! 
 

ی داستان نبی خاطر چیست؟ آیا رمان  نظرتان در باره

 ؟اید او را به نام دختری در سه تابلو خوانده
 

ام،  هایی خواندههای دور از نبی خاطر چیز من در سال

مگر متأسفانه در ذهنم باقی نمانده است تا برای شما 

کاری  مندی و فراموش شرح آن را در این دوران سال

 .   بنویسم
 

طور خاص كسی است كه بر آثار شما تأثیر گذاشته  به
 باشد؟

 

های سه نفری  ها و صحبت نه، مگر از همان مباحثه

 . ام بهره گرفته
 

یی که با حضور رهنورد  همنظورتان همان جلس
 شد؟ ی شما تشکیل می زریاب و حسن قسیم در خانه

 

 آری .
 

ـ  ۳۷نویسی بعد از تحول ثور  ارزیابی شما از داستان
ام ـ چیست؟ که  های سرخ مانده من نامش را داستان

ی چهل بود    ی تفکر چپ در دهه ی ادامه البته به گونه
ز شما در کتاب هایی است که ا  هایش داستان که نمونه

راه سبز منتشر شده است. و خود شما در چند داستان 
ی نرگس ٱبی نیز به تبلیغ حزب حاکم  مجموعه

داری از حکومت  هایی به طرف  پرداختید و داستان
وقت نوشتید و تفکر دولت کمونیستی را ترویج 

اید. حاال جایگاه آن نوع نوشتن را چگونه  کرده
ی ببرک ارغند، عالم افتخار، ها بینید؟ مثال داستان می 

 های حسین فخری و...؟ سالم سایق و برخی از داستان
 

و مجری  ساز  طوری که زمینه همان ۱۱تحول ثور 

، سیاسی و  های اجتماعی تحول در تمامی ساحه

یی بر  ی کوبنده اقتصادی و فرهنگی گردید و ضربه

، در بخش  ی سنتی و طرز تفکر ارتجاعی بود جامعه

 . نویسی نیز نقش ثمربخش آن نادیدنی نیست داستان

درخشد که داستان  این نقش زمانی به روشنی می

، شکل و تیراژ چاپ و نشر با  آفرینی از نگاه مضمون

که برای ایجاد  . همین قبل از تحول ثور مقایسه شود

گردد و  ، زمینه مساعد می گان ی نویسنده اتحادیه

شود و  ویل میمصارف این اتحادیه از طرف دولت تم

ی اهل اندیشه و قلم در آن  های شناخته شده شخصیت

گان به زیور چاپ  ی نویسنده آیند و آثار همه گرد می

شود و  التألف داده می شان حق آراسته شده و برای

های حرفوی اتحادیه به صفت کارمند  که در بخش آنانی

 ؛ همه و همه  گردند کنند تأمین معیشت می کار می
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ایانی است به ادبیات هنریخدمت ش  . 

های سرخ می گویید  هایی را که شما داستان داستان

های  سیاه  چی خوب خواهد بود که در مقایسه با داستان

ها  . این داستان بخش نامید های رهایی  ها را داستان آن

داری از حکومت و تفکر کمونیستی نوشته  به طرف

های  اندیشه نشده، بلکه حکومت بر مبنای این تفکر و

دموکراتیک می خواست نظم نوینی را، ایجاد نماید. 

نما سد راه  هرگاه ارتجاع و امپریالیسم و دشمنان دوست

ی عظیمی در جهت فروپاشی  ها شد دگرگونی آن نمی

ی قبیلوی و سنتی افغانستان و ایجاد یک جامعۀ  جامعه

دموکراتیک ومدنی راهش را باز می کرد وادبیات و هنر 

ز طریق سرزمین ُپر ثمر نقد گامهای گسترده یی به نیز ا

 سوی باروری بیشتر و درخشان تر بر می داشت .  
 

یعنی وقتی شما به مناسبت سالروز تولد لنین داستان 
نوشتید و یا داستان داس را نوشته کردید   می

گونه استند، به  هایی دیگری که از این داستان
ئولوژی زده داری از حکومت نبودند  یا اید طرف

ی د  ی کتاب راه سبز ترجمه نبودند. حتا در مقدمه
 استان قالینچه تقدیمی آن نیز یادآوری شده است و... ؟

 

داستان قالیچه وداس پیش از تشکیل حکومت نوشته 

و چاپ شده بود. داستان قالینچه زیرنام پالر به پشتوهم 

ترجمه گردیده و به تیراژ زیاد چاپ و نشرشده بود. در 

یان عالقه مندان دست بدست می گردید و جایزه یی را م

 هم به دست آورده بود. 

اید یا لوژی زده یعنی چی ؟ در پاسخ های قبلی هم 

گفته شده که انسان بی ایدیالوژی یافت نمی شود به 

ویژه اهل قلم بدون اندیشه بوده نمی تواند. البته بعضی 

به هر  ایدیالوژیها ارتجاعی می باشد وبعضی مترقی .

 صورت ایدیالوژی داشتن کدام عیبی نیست!   
  

گان" و بعدها  ی نویسنده  ها ابتدا "اتحادیه در همین سال 
ی این  كرد؛ درباره گان" هم فعالیت می "انجمن نویسنده

ی  ی كاماًل حزبی و انجمن نویسندگان كه از جنبه اتحادیه
 هایی دارید؟ حزبی بودن دور شده بود؛ چه گفتنی

 

بخشی  ، باروری و ثمر ها در جهت انکشاف آن نقش

چه ارقام  ؛ چنان بود ادبیات هنری مثبت بوده و مثبت می

 ! عا است و حقایق شاهد این مد
 

ی  من نیز قبول دارم که در زمانی که اتحادیه
کرد دولت  گان فعالیت می گان و انجمن نویسنده نویسنده

ادبی در  های ترین کتاب وقت کابل پشتیبانش بود، بیش
افغانستان منتشر شد. از طرف د یگر ارقام و اعداد 

طور که خود  ی پیشرفت ادبیات نیست. همان باال نشانه
از طرف  ی ادبیات غرب به آن اشاره کردید.  در باره
ها سفارشی و به پشتیبانی از  درصد آن کتاب ۹۳دیگر 
ی حاکم بود و اتفاقًا بسیار شعاری و دور از  اندیشه
هنری! به نظرم شما داستان هنری را فقط از  داستان

بینید و آن نیز مضمون انقالبی!  لحاظ مضمون می
برم که در  ی انقالبی را به همان معنایی به کار می واژه
ی شصت خورشیدی رواج داشت و دکتر خدای  دهه

گانی مانند اسداهلل حبیب و  نظر منتقد تاجیک نویسنده
 خواند؟ میببرک ارغند و شما را انقالبی 

 

این پرسش، کلی وشعار گونه مطرح شده است. نمی 

توان نقش اعداد وارقام را نادیده گرفت. چنانچه شما 

برای تنظیم وتدوین"فرهنگ داستان نویسی افغانستان" 

و سایر کارهای پژوهشی خود چقدر زحمت کشیده اید و 

زمان مصرف نموده اید تا بتوانید یک تعداد کتابها و 

را پیدا نمائید. یعنی که درگام اول پشت اعداد رساله ها 

درصد  ۳۱وارقام سرگردان بودید. اینکه گفته شده : "

آن کتابها سفارشی وبه پشیتبانی ازاندیشه ی حاکم و 

اتفاقٌا بسیار شعاری و دور از داستان هنری ... " بوده، 

مگر این مدعا برمبنای نام نویسنده، نام کتاب و نام 

شده است. در حالیکه در آن زمانه مطرح داستان اثبات ن

ترین داستان نویسان و شاعران افغانستان در آنجا جمع 

بودند و این جمعیت مبتنی بر سیاست فرهنگی حاکمیت، 

حمایت وتمویل می شد. گرچه من عضو هیچ یکی از 

این "اتحادیه ... و انجمن ... " نبودم مگر فکر نمی کنم 

نویسنده سفارش داده باشد که کدام مقام عالی به کدام 

 ۳۱که چنین یک کتاب بنویس! و این سفارشات هم تا 

 فیصد کتابهای نشر شده باشد .

جالب اینجاست که بعضی از اعضای فرصت طلب این 

اتحادیه و انجمن پس از فرو پاشی این سازمانها، اینجا 

و آنجا مدعی شده اند که نه تنها نویسندگان خارج 

در داخل رژیم در چوکات اتحادیه و کشور بلکه آنان هم 

انجمن، ادبیات "مقاومت" را تشکیل داده بودند. 

ایکاش آنان این کار  "افتخارآمِیز" را مرتکب نمی 

شدند؛ تا در اثر این " مقاومت " نیروهای واپس گرا، 

انجمن نویسندگان را آتش نمی زدند و تمامی هستی 

نه تنها مادی و معنوی آن را به تاراج نمی بردند. 

هستی مادی ومعنوی انجمن نویسندگان و سایر کانون 

های فرهنگی را در کابل بلکه در سطح تمام کشور. 

فکر می کنم حاصل این " مقاومت" همانا باز کردن راه 

برای تسلط ارتجاع قرون وسطایی در همان برهه 

 تاریخی بود. 

 اینکه دکترخدای نظرمنتقد تاجک، داستان های
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ندگان را انقالبی خوانده است و شما را بعضی نویس

خوش نمی آید از و بپرسید و یا بر اساس متن و اصول 

نقد عدم انقالبی بودن آنهارا برخالف گفتۀ آ قای دکتر 

 ثابت نمائید . 
 

بهتر است به زمان حال هم بپردازیم. وضعیت  
آثار   بینید؟ آیا به مان را چگونه می نویسی كنونی داستان

 اید؟ اید و خوانده رسی داشته گان امروز دست نویسنده
 

، دسایس و  نستان میدان زورآزمایی که افغا بعد از این 

ها در زمان جنگ سرد گردید و این  قدرت ابر های  توطیه

های وحشیانه و مخرب و  ساز جنگ عملیه زمینه

های کتلوی  ؛ مهاجرت ی افغانستان شد فروپاشی جامعه

. در این جمله اهل  یل گردیدبر مردم افغانستان تحم

. در این  اندیشه و قلم نیز ناگزیر به مهاجرت شدند

دستان  ، چند تا مرکز فرهنگی قلم به  انگیز وضعیت غم

، کشورهای  ، روسیه ، ایران افغانستان در پاکستان

،  ، آسترالیا ، کانادا های اروپایی ، کشور آسیای میانه

و شروع به تولید  وجود آمد  امریکا و افغانستان به

. در افغانستان با تسلط ارتجاع  کارهای فرهنگی نمودند

آوردهای فرهنگی نابود گردید و مراکز  ی دست همه

.  فرهنگی تخریب گردید و تولید آثار فرهنگی متوقف شد

های فرهنگی  ی دنیا آفریده در سایر نقاط یاد شده

.  داختنمایی پر اندیشمندان و اهل قلم افغانستان به جلوه

.  آمد نویسی هم به نظر می های داستان در این میان جلوه

ها به سختی در چنگال تبلیغات  نمایی درآغاز این جلوه

ها در زمان جنگ  قدرت رقابت ابر ی  کننده و فریبنده راه گم

آهسته  بود و به تدریج و آهسته سرد اسیر و گرفتار 

ستان راهش را به سوی آزاد اندیشی و رعایت اصول دا

 .  نویسی باز کرد

.  آید بخش به نظر می نویسی امید اکنون وضعیت داستان

خواهد  نویسی نیز می های کوتاه رمان در کنار داستان

 .     راه خود را در ادبیات هنری افغانستان باز نماید
 

در ایران،  نویسی ما در مهاجرت،  آیا با آثار داستان  
ی این نسل  ا دربارهخواستم نظرتان ر آشنا استید؟ می

 ؟  گان افغانستان بدانم جدید از نویسنده
 

کنم پاسخ قبلی یک اندازه این پرسش را هم در  فکر می

گان  ی نسل جوان نویسند . اگر درباره گیرد می بر 

طور مشخص  اند به افغانستان که در ایران به وجود آمده

  . به خاطری سخن بگوییم این نسل درخشش خاص دارد

ی رشد و انکشاف  اند که زمینه نان در کشوری بودهکه آ

گار  ، آموزش و آموز ، منتقد ، مخاطب شان از نگاه زبان

، محافل نقد و  های آموزشی . کالس مساعد بوده است

ساز آن شده  تشویق و به یک سخن محیط مساعد زمینه

شان  است که استعداد آنان نهفته نماند و بتوانند توانایی

  نمایش دهند و با جلب و جذب خواننده راه را در جامعه

.  های فرهنگی باز نمایند شان را به بازارکتاب و کانون

شان این بوده است که به  چانسی در این جهت خوش

صورت نسبی گرفتار تبعیض و تعصب و سیاست اگنور 

، استعدادها را زیر خاک کردن و از تبارز  نادیده گرفتن )

. در  اند ( نبوده گیری کردن ا جلوه نمایی استعداد و جلوه

ها در نظر گرفته شده  نما شان ارزش نقد و انتقاد از آثار

   گان جوان جوایز با و بر این مبنا بسا از نویسنده

  که یکی از آنان خود شما  اند اعتباری را مستحق شده

هستید. این نسل بالنده امید ادبیات هنری زبان فارسی 

شان  رود که از میان میدری است و انتظار آن 

های فربه فرهنگی به سطح جهانی به وجود  شخصیت

 .  المللی بدرخشند ی فرهنگی بین آیند و در جامعه
      

كه حوصله به  گزاری از این در پایان؛ ضمن سپاس 
هایم پاسخ گفتید؛ اگر كدام گپی  خرج دادید و به پرسش

كه گفته  بینید كنید ناگفته مانده و الزم می كه فكر می
 شود؛ در خدمتان استم. 

 

ی کسانی که کار فرهنگی روشنگرانه در  سالم به همه

ی عادال نه دموکراتیک و مدنی و  جهت ایجاد یک جامعه

 !  دهند آزادی انسان انجام می

*   *   * 

، شخصیت فرهنگی و  آوازه توانا و ُبلند  ی نویسنده

 ؛ اجتماعی جوان، گرامی حسین محمدی

خیلی دلم می  پاسخهای پرسشهای شما. این است 

تر پاسخ داده  خواست که هر پرسش با تفصل بیش

ی پیری و بیماری مزمن  مگر ناتوانی دوره شد،  می

 . فرساینده مانع از آن شد که این آرزو برآورده شود

های  " و نادرستی ها بدون "سانسور امید که پاسخ

،  به چاپی ومطابق رسم الخط قبول شده زبان فارسی

.  ) زنده گی زندگی ومیگویم می گویم و...(  نشر برسد

 نوشته شود .

ع نشرات ادبی خویش را  خواهشمندم همواره مجمو

جمع باشید که به  برایم بفرستید و از پول بهای آن خاطر

خوان نیستم و  های مفت . من از آدم شود شما فرستاده می

 .  دانم زحمت و قدر نویسنده و ناشر را می

ه کارهای ارزشمند فرهنگی شما و همکاران و ب

 . باتقدیم حرمت ومحبت گذارم قطاران شما ارج می هم

 عبدالکریم میثاق ـ لندن

 مکن زبان مرا بسته ای اجل که هنوز

 هزار نکته ی نا گفته در دهن باقیست
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 محبت است که دل را نمی نهد آرام

 و گر نه کیست که آسودگی نمی خواهد!

 ناس""شاعر ناش

 
 عظیم شهبال

 به پیشواز جهاِن نو !

 
 دیگر نمی خواهم:

 این ماسک ریا را، بر صورتم تحمل کنم. -

 نمی خواهم، سنگواره ای باشم:

 در دنیای سنگها و سنگواره ها ! -

 می خواهم، اندیشه هایم را ،

 آشکارا، آورم بر زبان. 

 دوست داشته باشم،

 زندگی و طبیعت را،

 بی جانان با همه جانداران و     

 و زمین را، که مراست مادِر مهربان !     

*** 

 در طوِل زندگی مجبور بودم:

 ببینم خود را، همانند دیگران. -

 عواطف خاِص قلب خود را،

 ریاکارانه، داشته باشم پنهان. 

 هنِر مختص به شخص خود را:

 تا هنوز به نمایش نگذاشته ام، -

 و طوری که دیگران خواستند:

 نقش بازیدم، -

 در صحنۀ نمایش جهان !      

*** 

 اما حاال ، سرافرازم ،

 که با فداکارِی ، نه چندان آسان: 

 کشف کردم، این احساس را در خود،-

 و رهایی بخشیدم خودم را، از زندان !!!

*** 

 می خواهم سفری کنم:

 در عمِق سرگذشتهایم،  -

 از آغاز تا پایان.  

 می خواهم، حس می کنم، می اندیشم:

 گونه:و بدین  -

 بیدار کرده ام خود را،

 از یک خواِب گران !!! 

 اینک از خواِب سنگینی،

  

 دیده گشوده ام،      

 و راِه بس درازی، پیموده ام.

 بازو هایم را، بر می افرازم،

 و تنه می زنم، با ستارگان !!! 

*** 

 اکنون با شما،

 راِه نوی را ، می پوئیم، 

 و ما می گشائیم:  

 ن خوشبختی را ،دروازه های نوی -

 بر رخ انسان !    

 عشق مان را، به همراهی می گیریم:

 تا رهنماِی مان باشد، در هر آن !! -

*** 

 ما اکنون ، در آستانۀ،

 عصرِی نوِی، قرار داریم، 

 که حقیقتی است، عیان.

 که نی جنگ را، برسمیت می شناسد،

 و نی گرسنگی را،  

 که نی ُخرافات را برسمیت می شناسد،

 نی ستم و غارت انسان را، و 

 توسط انسان !  

*** 

 ما شکوه و شکایت نمی کنیم،

 و ایستاده ایم، 

 استوار، باالی پاهای مان،  

 و می رزمیم، در راِه آزادی و بهروزی،

 بهروزی جهاِن انسان، 

 تا پای جان !!  

*** 

 ما با اعتقاِد راسخ، می شتابیم، به پیشواِز جهاِن نو.

 مات می دویم، و نی :نی در دنبال کل

 در پِی خیاالِت واهی سرگردان !! -

 کسِی که می خواهد:

 تغییری، وارد کند در این جهان: 

 اول: -

 بپذیرد، تغییر را، در خود: - 

 با تماِم تعقل و شعور و، وجدان !!! - 

۰۱- ۲- ۲۱۰۲ 
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 امان اهلل سیالب

 د مزدور ترانه  

 ښكلى جانان مې ته یې ته

 ړه ارمان دې زه یم زهد ز 

 په یو بل ګران یو زه او ته 

 وخت او زمان تیز دى روان 

 الړو بشر مخ په آسمان 

 دا ګران وطن روح مو دتن 

 ډیر دى په مونږ حق د وطن 

 تش پوهیدل تش غږیدل 

 دا مسیدل دا خندیدل 

 راځه چې ځو كارته ورځو 

 كار كوو خپل وار ته ورځو 

 ښكلى جانان مې ته یې ته 

 ډیر ګړندى ځي دا كاروان 

 ځه چې پوره كړو دا ارمان 

 زار یې له ګر مشك ریختن 

 فرض یې خدمت دى په هر تن 

 نه دي تر منزل رسېدل 

 كله دي د ژوند سمیدل 

 هغه مزدور یارته ورځو 

 كارته ورځو كارته ورځو 

 د زړه ارمان دې زه یم زه 

  

 په یو بل ګران یو زه او ته  

 نوى ښار –كابل 

۲۲/۱۲/۲۳۱۱ 

 
 شهریار

  

 با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد

 با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد

 از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است

 من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

 دارد متاع عفت از چار سو خریدار

 چار سو ندارد بازار خودفروشی این

 جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم

 رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد

 گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب

 عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد

 خورشید روی من چون رخساره برفروزد

 رخ برفروختن را خورشید رو ندارد

 سوزن ز تیر مژگان وز تار زلف نخ کن

 نٔه دل تاب رفو نداردهر چند رخ

 او صبر خواهد از من بختی که من ندارم

 من وصل خواهم از وی قصدی که او ندارد

 با شهریار بی دل ساقی به سرگرانی است

 چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد

*** 

 

 

 عبدالوهاب سرتیر

 یوه څېره ټوله دنیا؟!

 

 ستا توري سترگي چي اشنا گورمه 

 ورمهزه پکي توره افریقا گ

 خانده په سرو شوډو زما لوري ته 

 سره پکي خپله ایشیا گورمه 

 ماته گډېږ ه ښوروه څڼي دي 

 ستا په گډا کي اروپا گورمه 

 د اداگانوپه څپوکي دي زه 

 له نازه ډکه امریکا گورمه 

 په کبر مه اړوه څڼې شاته 

 چي پکي ښکلې آسترالیا گورمه 

 سړېږه مه چي په سړښت کي دي زه 

 گل انترکتیکا گورمه کنگل کن

 څومره نېکمرغه یم  سرتیر ملگرو

 یوه څېره ټوله دنیا گورمه 

 

 

 

http://ganjoor.net/shahriar/
http://ganjoor.net/shahriar/
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لندن ۲۰۱۲نثار احمد بهاوی حین حمل بیرق افغانستان در روز افتتاح المپیک دیدار ورزشکاران افغان از سفارت افغانستان در لندن   

روح اهلل نیکپا حین بازگشت بوطن همچون قهرمان ملی مورد استقبال هموطنانش  تهمینه کوهستانی حین انجام مسابقه در دوش صد متر
 قرار گرفت

و کار خود دست و پنجه نرم می کندنثار احمد بهاوی مصدوم با رقیب تکواند . 
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Afghan bronze medallist Rohullah Nikpaa at the screens of Piccadilly Circus in London – Olympics 2012 
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