
 

1 www.mahabat.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تحفه محبت
 

 

 

 
 

 



 

3 

 

 ټاکنې او جګړه
 

افغانان د جګړې په شرایطو کې ټاکنو ته ځې . دا یوه سخته دنده ده چې سرته رسول یې پوره 

پوهه او هنر غواړي . افغانان جګړه نه غواړي خو څه د پاسه څلور لسیزې کیږي هغه پرې تپل 

شوي ده . ټاکنې ځکه مهمې دي چې بیله ټاکنو واکمنیو د جګړي د غزولو هڅه کړي او خپله 

واکمنې یې په خلکو په زوره چلولې ده . نو ځکه جګړه د خلکو هیله نه ده او ټاکنې د هېوادوالو د 

 بنسټیزو غوښتنو له جملې شمیرل کیږي . له پورتنیو ټکو مالومیږي چې افغانان په سوله کې ژوند

کول غواړي او نښلول شوي جګړه په هر اړخیز ډول د هغوي په زیان تمامیږي . د دې له پاره چې 

په افغانستان کې ټاکنې رواج ومومي او په سوله کې یو بنسټیز ژوند د هېوادوالو په برخه شي ، 

 خلکو ته ښایې اړینه پوهه او مهارت خپل کړي چې د هغې په وجه د جګړي تغر ټول شي او د تپل

شوي نظامونو پر ځاي ټاکل شوي واکمنۍ د خلکو د قسمت برخه وګرځې . دلته خلک په مجموع او 

د هغې روڼ اندي کړۍ په خصوص کې د یو لړ هېوادنیو دندو په اجرا کېدو مکلفې کیږي . یانې 

هغه واټنونه چې ال تر اوسه د روښانفکرې کتلو تر منځ شته او د هغې له وجې په یوه ملي محور د 

اټولېدو پر ځآي ، یو شمیر له هغوي په اګاهۍ یا نا اګاهۍ کې د واک له پاره په یوه حریصه جګړه ر

کې د اخته کړیو په خدمت کې لویدلې دي . د دې پر ځاي چې دا روڼ اندې کړۍ په افغانستان کې د 

د  دموکراسۍ او ټاکنو له پاره د فعالیت په سمه سمت ګیرۍ کې ودریږي ، که غواړې او یا نه

افغانستان د اوږدې او ډیرې ورستې جګړي د ادامې په لومه کې لویدلې پاتې کیږي . بهرنیان په 

تیره بیا بد غوښتونکې ګاونډیان چې له خدایه په هېواد کې د خپلو ناروا ګټو د خوندې ساتلو په 

ې جالونو موخه د سر سړی لټوي ، له دغه نامطلوب موقعیت نه په ګټه پورته کوونې ، په استخبارات

کې د ځینو هغو روڼ اندو په رانیولو پانګونه کوي چې په جګړه کې د اخته کړیو څنګ یې نیولی 

دی او په یو لړ ناوړه تعبیرونو دموکراسې او ټاکنې تر سوال الندي راولې او د جګړي د ال ادامې 

 له پاره د مشروعیت دالیل لټوي .

ده جوړیږي چې د افغانستان په ټولنه کې د هغه دلته د هر وطنپالونکې روښانفکر او خلکو دن

روڼ اندو په فعالیتونو څار وکړي چې د مدني او سیاسي ټولنو له چوکاټونو د هېواد د لوړو ګټو په 

وړاندي د ودریدو سمت نیونې ته اوبه ورکوي . د تیرو څه د پاسه څلورو لسیزو جالوطنه شرایطو 

ستلې چې په بهر کې د اړیکو د جوړولو په ترځ کې له د افغان روښانفکرانو یو شمیر کتلې اړای

ناوړه روابطو سره مخ شي او د هغې سپیرې اغیزي یې وخت نا وخت په ورځنیو فعالیتونو کې 

څرګندیږي . له دوي سره مرسته په کار ده ، تر هغې چې په هېوادنې محور د هغوي د پاملرنې ، 

ځواک د جګړي د مخنیوې ، په ټاکنیز سیستم د  کار او فعالیت سمت نیونه یقینې شي او د هغوي

 والړې واکمنۍ د جوړولو او ټینګولو المل وګرځې . 
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که د هېواد د روڼ اندو د هغې برخې له ستونې د بهرنیو مغرضو کړیو رسۍ لیرې شوه چې په 

اګاهۍ او یا نا اګاهۍ کې د هېوادنې محور خالف بې ګټې خوځښت ته ال تراوسه ادامه ورکوي د 

غانستان د ویجاړونکې جګړي په سړوالې کې د لېدو وړ بدلون راوړلی شي . بهرنیانو د خپلو اف

موخو د ترالسه کولو په خاطر په هغو روڼ اندو پانګونه کړي چې د هغوي نظریاتې تګلورې د 

دوي د هدفونو د تر سره کولو سره مرسته کوي. دلته زموږ ټولودندي ترهر بل وخت درنیږي هغه 

ګه داسې روښانفکران د بهرنیانو د لومو له ګزند څخه بچ کولی شو او په دې توګه هغوي دا چې څن

د خلکو د تحریکولو پر ځاي د هېوادنیو موخو د السته راوړو له پاره د خلکو په بسیچ او یو موټی 

کولو کې له ځانه سره یو ځاي او مخته کړلی شو . د تیرو څلورو لسیزو جګړو وښودله چې 

د افغان روڼ اندو له ځینو کړیو څخه په سؤ استفادي د افغان واکمنیو خالف د خلکو په بهرنیانو 

تحریکولو کې کار اخستی . که حالت په همدې توګه جریان ولري ، جګړه د سړوالې او بندیدو پر 

ځاي ال نوره هم غزیدلی شي . ډموکراسې او ټاکنې یوازې یو شعار پاتې کیږي او بس . تر څو 

د جګړه ماروڅنګ ته مصروف وي د ډموکراسۍ او ټاکنو بحث مطرح کېدلی نه شي . روڼ اندې 

موږ په جګړو کې یوازې د یوه واړه قشر ګټې وینو او عادې خلک تل په دې غیر انسانې بهیر کې 

خپلې ګټې له السه ورکوي . له دې کبله د جګړي د بندیدو له پاره کار کول اړین بریښې . روڼ 

هېوادنې محور راټولېدو ته مجبور دي . که موږ د ډموکراسۍ لمن ټینګه کړو ، د اندې په یوه ملي 

ژوند ډیریو اړخونو ته ټاکنیز بنسټونه ورکړو جګړه غوښتونکې کړۍ په ولس کې ټولنیزه پایه 

بایلې او د جګړو له لیکو سره خلک نه یو ځاي کیږي . په دې صورت کې په جګړي بهرنۍ 

هرنیان د افغانستان په دننه کې په جګړه او جګړه مارو پانګونه نه کوي . پانګونه بې ګټې کیږي او ب

ادعا کیږي چې روانه جګړه د مجاهد ، طالب ، داعش او نورو په بڼو هېواد کې افغان وژنه کوي ، 

دا هم ویل کیږي چې د روانې جګړي مالي او لوژیستیکې چاري له بهر څخه پلې کیږي او لیدل 

ۍ مذهبې ملیشې او پوځیان په بریدونو کې فعال ګډون کوي . د افغانستان په شوي چې یو شمیر بهرن

دننه کې له واکه ځینې لویدلې کړۍ ، جنګساالران او زورواکان هم له جګړه مارو سره خواخوږې 

ښیې او یا مرسته کوي . د دې ټولو عواملو تر څنګ که غولېدلې افغانان اود هغوي یو شمیر مغز 

ور شوي روڼ اندې د روانې جګړي برخه جوړه نه شي ، په هیڅ صورت پریول شوي او مجب

 اوسنی ناورین په دومره غزیدلو ابعادو ادامه نه شي موندلی . 

جګړه د مالي ، ځاني او معنوي زیانونو تر څنګ د با ثباته ادارو او بنسټونو د جوړولو مخنیوی 

کې په خلکو داسې لنډ مهاله میکانیزمونه کوي . جګړه له یوي بڼې بلې بڼې ته د اوښتلو په درشل 

تپې چې له هغې څخه خالصون سلګونه کلونه نیسې . ټاکنې په خپل وار هر ډول زیانونه لږوي او 

د ټولني د ټولو بنسټونو په نهادینه کولو او باثباته کولو کې مرسته کوي . په ډموکراسۍ کې د 

مقدار د خلکو ګډون له جګړي څخه د  بشریت تجربه په ګوته کوي چې په واکمنۍ کې په یوه

انسانانو په ژغورلو کې مرسته کولی شي . په یوه هېواد کې د ډموکراسۍ له پاره کار ګران او هم د 

پیچلتاؤ ډک وي ، ځکه په ډموکراټیکو نورمونو ژوند روانول عملې اود اقناع وړ کارغواړي چې 
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. خو جګړه د منطق منلو پرته د هر  زیات وخت او انسانې انرژۍ لګولو ته په کې اړتیا شته

زورور په وسیله په خلکو تپل کېدلی او ادامه موندلی شي . زورور د جګړي په سر کې د پاتې 

کېدو او له جګړي څخه د زیاتې ګټې تر السه کولو له پاره په خلکو هغه میکانیزمونه تحمیلوي چې 

څه د پاسه څلویښت کلنې جګړي چې د خلکو د ارادې تمثیل ته د پاي ټکی ږدي . د افغانستان 

کومې څیرې د افغاني ټولني د الرښوونکو په نامه وړاندي کړي ، نږدې په سلو کې له اړین سواد 

لرلو، د خلکو په خدمت کې د پاتې کېدو ، د ملت دولت جوړولو له مفکورې سره د توافق ، ټولنیزو 

لو سره د وړ چلند برخو کې نابلده ګټو ته په شخصې ګټو ترجیح ورکولو او نورو مهمو ملي مسأ

 ښکاري .

په پایله کې جګړه ، انساني ارزښتونه له منځه وړي ، نړۍ او ټولو ژوندیو په تیره بیا فکر 

زیږونکو ته د له منځه تلو او مرګ ګواښ پیښوي . له جګړي نفرت په کار دی . افغانان چې څه د 

دابیرو نیولو تر څنګ یوه غوره الر لري پاسه څلورو لسیزو زورونکو جګړو کې سوځې د نورو ت

چې د ژوند ټول اړخونه د ټاکنو له الرې نهادینه کړي . د انتخاب او ټاکنو الر د جګړو ټول منفذونه 

 بندوي ، ځکه خلک سولي او ترقۍ ته رایه ورکوي چې د جګړي ضد الر ده . 

یال بیل ټاکنیز ټیمونه په اوس چې په افغانستان کې ولسمشریزو ټاکنو ته تیارې نیول کیږي ، ب

خپلو کې سیالۍ کوي او خلکو ته د جګړي د مخنیوي ، د سولي د تامین او ترقۍ اړوند برنامې 

وړاندي کوي ، هڅه په کار ده د هغه ټاکنیز ټیم پلوي وشي چې د خلکو په غوښتنه د سولي د تامین 

لې برنامې د پلي کېدو له پاره د ، د جګړي د مخنیوي او د هېواد د ابادۍ کره برنامه ولري او د خپ

 یوه تکړه او کارې ټیم د جوړولو او ګمارلو وعده سپارلی شي . 

موږ پوهیږو چې د جکړي اصلي عامل غولیدلی افغان یا جال کې نښتی روڼ اندی نه دی . 

جګړه د نړۍ او سیمې د زبرځواکونو د ازمندانه ګټو د حصول سیالۍ پیل کړي ده . خو که نور 

وطن د ورانېدو تکل کوي ، موږ ولي د خپل هېواد د ورانۍ اسباب جوړ شو . له دې کبله د زموږ د 

یو شمیر کسانو په څیر له ټاکنو ډار او لنډمهاله ازمویل شوي او یا هم ناپیژندل شوي میکانیزمونو 

سې ته پنا وړل جګړه اوږدولی او ال ورسته کولی شي . له دې کبله په ټاکنو کې ګډون او د یوه دا

د جګړي په پاي ته رسولو کې له نړیوالو او سیمه ایزو زبرځواکونو سره د » ټاکنیز ټیم پلوی چې 

روا متقابلو ګټو په السته راوړلو کې چې د افغانستان سالمت ، ازادي ، د خاورې بشپړتیا او ملي 

ه دې باب واکمنې خوندي کړي او له ټولي نړۍ سره متقابل ګټور اړیکې جوړي او وپاللی شي او پ

 اړین بریښې .« د رغنده خبرو اترو کولو جوګه وي 

 په درناوي    

 



 

6 

 

 

 

 

 

ها در تمام بخش های زندگی،  ترین روش ارضا کنندۀ انسان "دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب

ای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ه های زندگی بشریت، چون حوزه رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه

 ها کشانید."  حتی زندگی خصوصی و شخصی انسان

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

دموکراتیک که زیر  های غیر جلوگیری از حرکتهای دموکراتیک و  برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومت

هایی مانند افغانستان، هر اقدامی که منافی منافع  عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز می شود. در کشور

 گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.

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

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

ریزی سیاست هایی  ، و پیها روششرط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد نهاد ها، اتخاذ 

 دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.

های حکومتی دموکراتیک برخوردار  هیچ زمانی از تاریخ مانند امروز این همه انسان از حقوق رسمی شهروندی در نظامدر 

 نبوده اند. با این همه، آیندۀ دموکراسی ناروشن است.

 شناخت دقیق و روشن از دموکراسی و درک درست از گذاشته است، پا در راه دموکراسیتازه  برای شهروندان کشوری که

هایی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هایی در زمینه می  ، به ارائۀ نمونهجهانهای به تجربه گرفته شده در  دموکراسی

 .پردازیم

 
های  یادداشت: استمرار پیوستگی مطالب در این گفتگو دشوار است. بنابر علالقمندی خوانندگان محترم، تالش می شود تا در آینده "صحبت

به پرسشها و مسائل روز بپردازد. شاید در یک شماره یکی، دو و یا بیشتر موضوع یا جستار، نظر به حجم مجله، پیوند  از دموکراسی"

 باهم و یا بدون ارتباط مباحث یک با دیگر به نشر برسند.

"محبت"     های شما موجب تشویق و غنامندی بیشتر محبت می گردد.              نظریات و مشوره

 
 

 گی سیاسیبیگان

نوعی احساس جدایی یا عدم ارتباط با یک 

نظام سیاسی، یا احساس خصومت بارز بدان 

نظام. مفهوم بیگانگی تاریخچۀ طوالنی در عالم 

تفکر دارد. این مفهوم از طریق آثار اولیۀ کارل 

مارکس پا به حیطۀ علوم اجتماعی گذاشت. 

( معتقد بود که 8111 -8181مارکس )

بر اثر شیوۀ تولید مورد ستم کارگران صنعتی 
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قرار می گیرند، و از فرایند کار و محصوالت 

کار خویش "بیگانه" می شوند. در نتیجۀ این 

امر، کارگران هم از خود و هم از سایر آدمیان 

 جدا و بیگانه می گردند.

، یعنی زمانی که 8691دهۀ  سطدر اوا

اعتراض سیاسی به صورت فزاینده به ابزاری 

ت و بیان سیاسی مبدل می شد و برای مشارک

بسیاری از مردم شکایت داشتند که چرا عاجز از 

تاثیرگذاری بر سیاستهای حکومتند، برخی از 

دانشمندان علوم اجتماعی رفته رفته به این نتیجه 

رسیدند که مفاهیم مربوط به بیگانگی کارگران 

صنعتی قابل قیاس با تصور و برداشت 

خویش با حکومت  شهروندان ناراضی از رابطۀ

 عجز و بی هنجاریاست. اصطالحاتی چون 

برای توصیف نگرشهای سیاسی به کار می 

عجز به منزلۀ ناتوانی از تاثیرگذاری بر  -رفتند

حکومت، و بی هنجاری به منزلۀ این احساس که 

هنجار های سیاسی درهم شکسته اند و یا رهبران 

 آنها را رعایت نمی کنند.

پی جنبشهای اعتراض  در ایاالت متحد، در

 91آمیز مربوط به حقوق مدنی که در اوایل دهۀ 

عتراض علیه جنگ ویتنام ا، به راه افتاده بودند

نیز شروع شد. رسوایی "واترگیت"، که با ورود 

مخفیانه به ستاد "حزب دموکرات" طی مبارزات 

انتخاباتی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور 

، آغاز گشت 8691"جمهوری خواه"، در 

ظن سیاسی به نحو چشمگیری ب شد که سوِءموج

 افزایش یابد.

جنبشهای اعتراض آمیز دانشجویی، که طی 

این سالها عمدتًا از جناح چپ به راه افتاد، حوزۀ 

گسترده ای را نه فقط در ایاالت متحد بلکه در 

آسیا، اروپا، و امریکای بسیاری از کشورهای 

جز و بر گرفت. دانشجویان علیه ع التین در

ناتوانی خود در قبال قوانین خشک حاکم بر 

دانشگاه اعتراض می کردند، اما تظاهرات آنان 

ایدئولوژیها و مسایل سیاسی وسیع تری را نیز 

سقوط چندین حکومت در مناطق  شامل می شد.

مختلف جهان معلول فعالیت سیاسی دانشجویان 

عتراضات ا 8691تلقی گشت. در ماه می 

که با شورش دانشجویان بر  گسترده در فرانسه

ضد شرایط زندگی در خوابگاه و دیگر 

سیاستهای دانشگاه آغاز شد، نهایتًا به اعتصاب 

آن عمومی انجامید. آثار و عواقب این اعتصاب 

شارل دوگل را  قدر قدرتمند بود که حکومت

 د.مورد تهدید قرار ده

 تحقیق در بارۀ بیگانگی و پشتیبانی سیاسی 

گسترش تحقیق اکادمیک در  همپاری رشد و

بارۀ بیگانگی سیاسی در چارچوب علوم سیاسی، 

این نوع تحقیق رفته رفته با دو جریان پژوهشی 

دیگر درهم آمیخت، یکی از این دو از دِل 

و نظام یا سیستم  "نظریۀ سیستمها" برخاست

سیاسی را به منزلۀ مجموعۀ درون پیوسته ای از 

سیاسی توصیف  فرایندها، رفتارها، و کنشگران

کرد. بر اساس یکی از با نفوذ ترین نمونه های 

این دسته از نظریه ها، دیوید ایستون )در 

( چنین استدالل کرد که جمهور یا تودۀ 8691

مردم واجد دو نقش اساسی است: طلب کردن 

و  ؛سیاستها و برنامه ها از تصمیم گیران سیاسی

عرضۀ حمایت و پشتیبانی که به سیاستها و 

نامه های اجرا شده از سوی تصمیم گیران بر

مشروعیت می بخشد و توانایی و قدرت پیاده 

می آورد. به اعتقاد ایستون،  مکردن آنها را فراه

پشتیبانی نظام سیاسی نمی تواند بدون این نوع 

، خود برای مدت طوالنی برپا بماند شهروندان

زیرا در غیر این صورت اجرا سیاستها صرفًا 
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ربرد زور یا تدارک مشوقهایی به متکی به کا

صورت مزایای جنبی خواهد بود. با اوج گیری 

این گونه هزینه ها، نهایتًا کار به جایی خواهد 

رسید که نظام سیاسی فاقد منابع کافی برای 

. مثال، تعداد ناچیز داجرای سیاستهایش خواهد بو

وطلبان و طفره رفتن از خدمت نظام در سطح اد

موجب مختل شدن سیاستهای  گسترده ممکن است

نظامی شود، و همچنین طفره رفتن از پرداخت 

مالیات در سطح گسترده ممکن است اجرای همۀ 

سیاستها را با مشکل روبرو کند. عقاید ایستون 

بر آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی تاثیر 

 8691گذاشت که در نظر آنان اعتراضات دهۀ 

عل یا بالقوۀ نشانه ای مهم دال بر کاهش بالف

 حمایت از دولت ایاالت متحد بود.

العات مربوط به دومین تاثیر مهم بر مط

از دل تحقیقات در بارۀ افکار بیگانگی سیاسی 

عمومی و همچنین تحقیقات در بارۀ "اعتماد 

سیاسی" و "کارایی سیاسی" برخاست. کارآیی 

سیاسی به روشنی نقطۀ مقابل عجز و بی قدرتی 

یاسی نیز کم و بیش متضاد بی بود، و اعتماد س

. مفاهیم و معیارهای هنجاری به نظر می رسید

بیگانگی سیاسی و پشتیبانی سیاسی خیلی زود با 

مباحث رایج در تحقیقات مربوط به افکار 

عمومی درهم آمیخت، مباحثی در مورد اعتماد 

سیاسی، کلبی، مسلکی، سترونی، ناکارآیی، 

 ه.کارآیی، و سایر اصطالحهای مربوط

و در سراسر دهۀ  8691از اواخر دهۀ 

بحثهای محققانه در مورد مفهوم پردازی،  8691

گونه ها، و زیرگونه های پشتیبانی و بیگانگی 

سیاسی، و راههای سنجش این مفاهیم د ر نظر 

سنجیهای عمومی ادامه یافت؛ در این فاصله 

تحقیقات معطوف به علل این نگرشها و، به 

و نتایج ضمنی آنها نیز میزان کمتر، عواقب 

ادامه یافت. اگرچه محققان هنوز به تالش برای 

، اما سِط معیارهای دیگر ادامه می دهندب

پرسشهای مربوط به اعتماد سیاسی و کارایی 

سیاسی به ابزارهای مسلط و فراگیر برای 

سنجش یا اندازه گیری بدل شدند، آن هم نه فقط 

ین در در عرصۀ تحقیقات ادکادمیک بلکه همچن

 بسیاری از نظرسنجیهای بازرگانی در رسانه ها.

 بیگانگی و پشتیبانی سیاسی در ایاالت متحد

یاالت متحد نشانگر سنجش افکار عمومی در ا

به این سو اعتماد سیاسی 8691آن است که ازدهۀ 

برای مثال،  به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

درصد از امریکاییان  99، 8691در سال 

درصد از امریکاییان افریقایی تبار 91ت وسفیدپوس

بر این عقیده بودند که رفتار حکومت "تقریبًادر 

همۀ موارد" یا "بیشتر اوقات" درست و بجا است، 

درصد از  96درصد از سفیدپوستان و  91و 

امریکایین افریقایی تبار اعتقاد داشتند که حکومت 

بر اساس منافع همۀ مردم اداره می شود. لیکن تا 

 19درصد سفیدپوستان و  16فقط  8661سال 

درصد سیاهان باور داشتند که رفتار حکومت به 

درصد  18همان نسبت درست است، و فقط 

درصد سیاهان هنوز معتقد  11سفیدپوستان و 

بودند که حکومت بر اساس منافع همگانی اداره 

می شود. اگرچه دستیابی به تخمینهای قابل 

عتماد سیاسی در میان اطمینان در مورد میزان ا

زیرا تعداد  –دیگر اقلیتهای قومی دشوار است 

آنان در نمونه های آماری در سطح ملی نسبتًا 

ولی نشانه هایی در دست است دال بر  -ناچیز است

سیاسی درمیان واقعیت که میزان اعتماداین 

تا حدی باال تر از سطح  امریکاییان اسپانیایی تبار

امریکاییان سفیدپوست اعتماد سیاسی در میان 

وافریقایی تبار است. در سالهای اخیر اکثر افراد 

سال عمر داشته اند. به  11تا  11این گروهها بین 
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طور کلی، احتمال اعتقاد به درستی اعمال و رفتار 

حکومت در مورد زنان اندکی بیشتر از مردان 

است. اما در این مورد که چه کسانی از فعالیتهای 

ی شوند دیدگاههای موجود میان زنان دولت منتفع م

 و مردان یکسان است.

در ایاالت متحد، باور شهروندان به تاثیرگذاری 

و کارهای سیاسی نیز همچون اعتماد سیاسی، در 

تا اواسط دهۀ  8691فاصلۀ سالهای اواسط دهۀ 

نه به آن میزان.  کاهش یافته است، هرچند 8661

 91و  درصد سفیدپوستان 91، 8691مثاًل، در 

درصد امریکاییان افریقایی تبار مخالف این نظر 

بودند که مقامات رسمی به افکار مردم وقعی نمی 

درصد سفید پوستان  16فقط  8661. در سال نهند

درصد سیاهان این نظر را رد کردند. به  11و 

طور کلی، سایر اقلیتهای قومی به لحاظ اعتقاد به 

لبًا به کارایی و تاثیرگذاری سیاسی خویش غا

امریکاییان افریقایی تبار نزدیک ترند، هرچند 

امریکاییان آسیایی تبار در این زمینه دارای مرتبۀ 

باال تر از دیگر اقلیتهای قومیند، احتمااًل بدین سبب 

 یالت باال تری برخوردارند.صکه از تح

یکی دیگر از معیارهای مردمی برای سنجش 

نجیهای پشتیبانی سیاسی، که عمدتًا در نظرس

تجاری و گهگاه در تحقیقات اکادمیک به کار می 

رود، پرسش در مورد میزان اعتماد به نهادها 

است. برای مثال، "موسسۀ گالوپ" در نظر سنجی 

خود می پرسد: "حال می خواهم فهرستی از 

اسامی نهادهای موجود در جامعۀ امریکا را برای 

ن، به ، خود تاشما قرائت کنم. لطفًا بگویید که شما

هر یک از آنها چه قدر اعتماد دارید: خیلی زیاد، 

ا خیلی کم." در نظر سنجیهای زیاد، تا حدی، ی

، شهروندان امریکایی عمومًا به نهادهای اخیر

سیاسی پایین ترین میزان و به نهادهای نظامی، 

کلیسا ها، و پلیس باال ترین میزان اعتماد را نشان 

ز مدت کامال داده اند. اما جهت حرکت در درا

روشن است: اعتماد امریکاییان به تقریبًا همۀ 

نهادهای اجتماعی و سیاسی تنزل یافته است. در 

درصد مردم به "کنگرۀ امریکا"  81فقط  8661

 8691اعتماد داشتند، در حالی که این رقم در 

درصد  91درصد بود. در قطب مخالف،  19حدود

اال تر از مردم به ارتش ابراز اعتماد کردند، که ب

بود. در سال  8691درصد برای سال  11رقم 

"موسسۀ گالوپ" نظام قضایی کیفری را به  8661

فهرست نهادهای خود افزود. در نظر سنجی 

این یگانه نهادی بود که رتبه ای پایین تر  8661

 89از رتبۀ "کنگرۀ امریکا" کسب کرد. فقط 

درصد از مردم امریکا به نظام قضایی و 

کشور خویش ابراز اعتماد کردند، و دادگستری 

این خود نشانۀ بارزی از نگرانی عمومی در مورد 

میزان باالی جرم و جنایت و ناتوانی کشور در 

 برخورد قاطع با این معضل است.

این سطوح باالی بیگانگی سیاسی و سطوح 

پایین پشتیبانی سیاسی متضمن حقایقی در مورد 

به کل ملت و  تعلق و پیوند شهروندان امریکایی

کشور خویش است، و این نظر پیشنهادی دیوید 

ایستون که هر نظام سیاسی واجد سه "موضوع" یا 

سه سطح اصلی است می تواند به درک این حقایق 

یاری رساند. سطح اول همان "مقامات و مراجع 

، ی" است، یعنی صاحبان مقامات رسمیسیاس

نظیر اعضای مجلس مقننه یا رئیس قوۀ مجریۀ 

کشور. سطح دوم "رژیم سیاسی" است، نظامی 

متشکل از هنجارها و ارزشهای بنیانی )نظیر 

اعتقاد به برابری، آزادی، فردگرایی، موفقیت، 

اخالق کار(، "قواعد بازی" برای اتخاذ تصمیمات 

سیاسی )از جمله اسناد بنیادین یک ملت، همچون 

، و نهادهای هر نظام، نظیر نظام "قانون اساسی"(

لمانی یا کنگره، و ریاست جمهوری امریکا )نه پار

صاحبان این مقامات بلکه خود نهادها(. دست آخر، 

ایستون سطح سوم، یعنی "اجتماع سیاسی"، را 
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همان مردمی که نظام سیاسی  –مشخص می سازد 

را تشکیل می دهند و خود را تابع تصمیمات 

 سیاسی واحدی تلقی می کنند.

نظام سیاسی از این  به هنگام اندیشیدن در باب

دیدگاه، درک این نکته به روشنی مهم است که 

برای مردم در زمان پاسخگویی به سواالتی که 

اندازه گیری اعتماد یا اطمینان سیاسی آنان طراحی 

شده است دقیقًا کدام یک از این سه سطح را مّد 

نظر دارند. هر چه باشد، عوض کردن مقامات و 

تغییر رژیم یا اجتماع  مراجع سیاسی، در قیاس با

سیاسی، کار نسبتًا آسانی است. برخی از محققان 

بر این باورند که شهروندان امریکایی به هنگام 

 8691دادن پاسخهای منفی، که از اوایل دهۀ 

عمومیت یافته اند، به اشخاص خاصی می اندیشند 

که در هر زمان ادارۀ حکومت را بر عهده داشته 

ران این دیدگاه، پایین بودن اند. به اغتقاد هوادا

نیست که  میزان اعتماد سیاسی بدان معنا

به ابعاد وسیع تر نظام  امریکاییان ایمان خود

از دست داده اند. سایر  سیاسی ایاالت متحد را

باورند که پایین بودن میزان اعتماد  محققان بر این

سیاسِی منعکس در نظر سنجیها دست کم نشان می 

نهادهای سیاسی تا حدی کاهش دهد که ایمان به 

 یافته است.

" نشانگر سقوط رنظر سنجیهای "سازمان روپ

ایاالت متحد  چشمگیر اعتقاد مردم به حکومت

است؛ بر اساس این نظر سنجیها، توافق عمومی 

در این مورد که کنگرۀ امریکا "تقریبًا بهترین نهاد 

نمایندگی است که یک ملت بزرگ ممکن است 

به  8619درصد مردم در  11" از بدان دست یابد

کاهش یافته است. طی  8661درصد در  89

همین دوره توافق عمومی در این مورد که 

"اعضای کنگره وقت بیشتری را صرف اندیشیدن 

به آیندۀ سیاسی خود می کنند تا تصویب قوانین 

درصد افزایش  18درصد به  89خردمندانه" از 

هروندان درصد ش 96، 8691یافته است. و، در 

امریکایی این نظر را تایید کردن که "حکومت 

فدرال، در قیاس با مسایلی که حل می کند، موجد 

    مسایل و معضالت بیشتری است." 

برخی از تحلیلگران معتقدند که کنگرۀ امریکا 

هدف مناسب و سهل الوصولی برای کشف مقصر 

در مورد طیف وسیعی از مسایل اجتماعی و 

کثر شهروندان امریکایی در سیاسی است، و ا

سطح عمیق تر این نکته را تشخیص می دهند که 

کنگره، در تالش برای حل مسایل، وظیفۀ خود را 

به نحو معقولی اجرا می کند. این تفسیر مؤید این 

واقعیت است که کسانی که عضو کنگره اند 

معمواًل در تالش برای انتخاب مجدد پیروز می 

لند که یمردم عمومًا ما . به نظر می رسد کهشوند

به نمایندگان خود در کنگره اعتماد کنند، هرچند 

که در نظر سنجی به خوِد این نهاد به مثابۀ یک 

کل )و نتیجتًا به نمایندگان سایر حوزه ها( نمره 

های پایین می دهند. اما، به رغم دلبستگی ظاهری 

خویش به صاحبان کرسیهای پارلمان، در سالهای 

در نیمی از ایاالت شهروندان  اخیر تقریبًا

هایی بر قانون امریکایی به قوانین و اصالحیه 

که تعداد دوره  ی داده انداساسی ایالت خویش رأ

های عضویت در مجالس مقننه را محدود می کنند. 

عمال به روشنی در حکم تالشهایی جدی ااین 

برای تغییر قواعد بازی سیاست بودند. لیکن، در 

ن عالی ایاالت متحد" اعالم "دیوا 8661سال 

داشت که ایاالت نمی توانند شرایط مربوط به 

صالحیت اعضای کنگره را تغییر دهند و در 

تی مغایر قانون اساسی لااین گونه قوانین ای نتیجه

 شمرده می شوند.

به رغم پایین بودن میزان اعتماد سیاسی در 

نظام سیاسی امریکا در ُبعد یا سطح رژیم سیاسی، 

شهایی معطوف به ُبعد اجتماع سیاسی وجود پرس

شکل بسیار قوی تر پیوند و دلبستگی عمومی را 
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آشکار ساخته اند. برای مثال، طی اوایل دهۀ 

 درصد شهروندان امریکایی 61، بیش از 8661

اعالم داشتند که به امریکایی بودن خود افتخار می 

کنند، خود را شخصی وطنپرست می دانند، و بیش 

ای دیگر در جهان مایلند در ایاالت متحد از هر ج

درصد اظهار داشتند که  16زندگی کنند. بعالوه، 

درصد  96یقی به امریکا دارند، و معالقۀ بسیار ع

تایید کردند که مشاهدۀ پرچم در حال اهتزاز 

آنان می شود. این  امریکا موجب شادی و شعف

کی از آن است که، حس نتایج همگی حا

ری، و حس تعلق و دلبستگی به وطنپرستی، وفادا

ایاالت متحد در ُبعد اجتماع سیاسی هنوز هم در 

 میان مردم امریکا بسیار قوی است.

بیگانگی و پشتیبانی سیاسی در سایر     

 کشورها

نزد بسیاری از ملل دیگر میزان اعتماد و 

اطمینان سیاسی مشابه یاحتی پایین از این سطوح 

طی سال هایی که ر نظر سنجیدر امریکا است. د

درصد از مردم  91، صورت گرفت 8661

انگلستان اظهار داشتند که کشور شان در مسیر 

درصد از مردم  99درستی به پیش نمی رود؛ 

ایتالیا معتقد بودند که عملکرد دولت در قیاس با 

درصد از  91پنج تا ده سال پیش بد تر بوده است. 

ویش اهالی کانادا از جهت و مسیر تحول کشور خ

درصد از مردم فرانسه اعتقاد  98اراضی بودند؛ ن

 11داشتند که اوضاع فرانسه بد تر خواهد شد؛ و 

درصد از جاپانیها اعالم داشتند که کشور شان در 

فقط  8661جهتی غلط حرکت می کند. در دسامبر 

درصد شهروندان جاپان معتقد بودند که می  81

واقع حق توان با اعتماد راسخ گفت که در بیشتر م

درصد آنان تصدیق کردند  91با دولت است، و 

در جاپان کارها به یاری فساد اداری و حکومتی 

 به پیش می رود.

مع هذا، در تقریبًا همۀ کشورها، اکثریت مردم 

می گویند که به ملیت خویش افتخار می کنند. در 

در یک بررسی تحقیقی میان چندین کشور  8618

اهالی ایرلند به ملیت درصد از   68روشن شد که 

کشور دیگر  1ایرلندی خویش می بالند. از میان 

درصد پایین ترین رتبه  91مورد بررسی، هالند با 

درصد از مردم جاپان نیز  91را کسب کرد، و 

اعالم داشتند که به ملیت خویش افتخار می کنند. 

درصد  69، 8611در یک بررسی دیگر در سال 

  91 ردم انگلستان،درصد از م 11امریکاییان، 

درصد از  18درصد از اهالی آلمان غربی، و 

فرانسویها اظهار داشتند که کشور شان مایۀ غرور 

که دین ترتیب، در حالی و مباهات آنان است. ب

هر کشور اکثریت مردم به ملیت خویش افتخار در

می کنند، میزان تعلق و دلبستگی عاطفی تا حدی 

چه نه ضرورتًا . احتمال بیان )اگرمتغیر است

یکاییان بیشتر احساس( این دلبستگی از جانب امر

 های ملی در میان دموکراسیاز بسیاری از گروه

 های غربی است.

  عواقب و نتایج

چرا پایین بودن میزان اعتماد مهم است؟ در 

، یعنی زمان اوج گیری اعتراضات 8691دهۀ 

سیاسی، تحقیقات نشان دادند که معترضان در 

ترضان واجد میزان عرد نسبت به غیرمبیشتر موا

پایین تری از اعتماد بودند، لیکن احساسات شان 

سیاسی و شخصی  در قبال کارایی و تاثیرگذاری

که معترضان  کتر بود. اینخویش قوی تر و حاد

چندان مورد مطالعه قرار نمی گیرند، کشف 

اعتماد در میان تودۀ  عواقب و پیامدهای عظیم ُافت

 شده است. ترمردم دشوار

اما این نکته آشکار است که مردمانی که حس 

می کنند از تاثیرگذاری سیاسی ناچیزی 

کمتری برخوردارند، احتمااًل به رأی دادن تمایل 
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خواهند داشت، و این خود نکتۀ مهمی است زیرا 

مشروعیت نظام سیاسی یک کشور دموکراتیک 

وابسته به مشارکت مردمی است. درایاالت متحد 

دو حزبی غالبًا یک نیروی موجد ثبات  نظام

محسوب می شود. اگرچه احتمال شرکت افراد 

در انتخابات به هیچ  برخوردار از اعتماد ناچیز

افراد واجد اعتماد زیاد نیست ، لیکن  از وجه کمتر

احتمال بیشتری وجود دارد که گروه نخست در 

انتخاب رئیس جمهور از نامزد یک حزب سوم یا 

نظیر  -اهمیت تری هواداری کنند نامزدهای کم

، جان 8691افرادی چون جورج والیس در 

و  -8661، یا راس پروت در 8611اندرسون در 

اجرایی رأی دهند، علیه صاحبان فعلی مقامات 

 یراهمچون ب -بویژه اگر نامزدهای طرف مقابل

 -8691و جورج مگاورن در  8691گلدواتر در 

یاسی موجود خود را به منزلۀ مخالفان نظام س

سیاسی بر مراجع و معرفی کنند. اگر اعتماد 

مرکز شود، قابل درک است که مقامات موجود مت

افراد برخوردار از اعتماد کم تمایل بیشتری به 

"بیرون انداختن دغلبازها" داشته باشند. بنابراین، 

د به تغییرات مکرر تر در اعتماد اندک می توان

یف احزاب ظهور گرایشی به سمت تضعحکومت و

مستقر منجر شود، و احتمااًل موجب افزایش بی 

حد که مبارزات  نثباتی سیاسی گردد. بعالوه، تا آ

به اعتماد و  طانتخاباتی حول محور مسایل مربو

فساد تحول یابند و مباحث بر این نکته متمرکز 

شوند که کدام نامزد قابل اعتماد تر است، این 

ان از دیگر امکان وجود دارد که توجه شهروند

برنامه ها و مسایل سیاسی مهم منحرف شود. این 

 انحراف ممکن است به تضعیف یکی از کارکرد

رسیم نوعی های مهم مبارزات انتخاباتی بینجامد. ت

 رهبران سیاسی.سیاستهای غایت برای جهت و

افرادی که اعتماد شان اندک است در عین حال 

و  تا حدی تمایل کمتری به اطاعت از مقررات

دی چون احکام حکومت دارند، نظیر موار

مقرر، رعایت  پرداخت داوطلبانۀ کل مالیاتهای

به هنگام رانندگی، رعایت اقدامات سرعت مجاز 

معطوف به صرفه جویی در انرژی، یا مشارکت 

طرحهای ملی مربوط به مایه کوبی یا آزمایش  در

ایدز. همان طور که ایستون در بیان فرضیۀ خود 

پایین بودن میزان اعتماد عمومی می می گوید، 

تواند حکومتهای دموکراتیک را با دشواری 

بیشتری برای اجرای سیاستها و برنامه های خود 

مواجه سازد، و در نتیجه موجب کاهش کارآیی 

 آنها شود.

شهروندانی که به رهبران سیاسی  خود در 

مورد اجرای مطالبات سیاسی خویش اعتماد ندارند 

ست خواهان تغییراتی در قانون اساسی نیز ممکن ا

این طریق به هدفهای مورد نظر خویش از تا  شوند

دست یابند. آن گروههای شکاک و بی اعتمادی که 

ی علیه گمان می کنند که رهبران و حاکمان سیاس

در حصول که هایی آنان صف کشیده اند و گروه

موفقند ممکن است های برنامه های خویش ناهدف

دفهای خویش به مذاکره، سازش، و برای تحقق ه

های سیاسی برد سازوکار )مکانیسم(تداوم کار

عادی توسل نجویند، بلکه در عوض جویای تغییر 

"قواعد بازی" )یعنی ایجاد تغییر در سطح رژیم( 

شوند. تقاضاها و مطالباتی چون اصالح "قانون 

اساسی ایاالت متحد" برای متعادل کردن بودجۀ 

دعا در مدارس، محدود کردن ملی، مجاز شمردن 

تعداد دفعات عضویت در کنگره، و ممنوع کردن 

سقط جنین از زمرۀ پیشنهادهایی هستند که در 

جزیی از دستور کار سیاسی  8661اواسط دهۀ 

جامعۀ امریکا بودند. این نتیجه مساله ساز است 

زیرا تقاضا برای اصالح اسناد بنیادینی نظیر 

 انیدن برخی از هدفقانون اساسی به منظور گنج

های خاص در آنها احتمااًل موجب افزایش تفرقۀ 

و  سیاسی خواهد شد. کسانی که مخالف چنین هدفها
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ر در احتمااًل از ناحیۀ تغیی برنامه هایی هستند

قانون اساسی بسی بیشتر احساس خطر خواهند 

کرد تا از ناحیۀ تصویب قوانین عادی و اقدامات 

معکوس یا خنثا کردن قانونی، زیرا هرچه باشد 

این گونه اقدامات بسیار آسان تر است. بدین 

ترتیب، هرگاه بی اعتمادی سیاسی مردم را به 

دهد، عواقب کار  قسوی تغییر رژیم سیاسی سو

ممکن است بسیار گسترده باشد و یا حتی منجر به 

تضعیف پیوندهایی شود که اعضای یک اجتماع 

 .به یکدیگر متصل می سازند را سیاسی

اما، صرف نظر از همه پیامدهای بالقوۀ شان، 

این گونه تغییرات مربوط به رژیم را به سختی می 

توان با اقدامهای مسلحانه یا سایر رفتار خشونت 

علیۀ تودۀ مردم مقایسه کرد، زیرا این گونه بار 

اعمال به لحاظ رفتاری تجلی ذات یا عصارۀ 

مانی بیگانگی سیاسی اند. در موارد حاد، یعنی ز

که اعتماد و تاثیرگذاری سیاسی رشد می کند، 

نتیجۀ نهایی ممکن است فروپاشی خود اجتماع 

سیاسی باشد، خواه از طریق جنگ داخلی، 

مهاجرت گسترده، یا از راه تجزیه و انهدام کامل 

نظام سیاسی. فروپاشی "جمهوری وایمار" و 

 8611ظهور رژیم نازی در آلمان در اوایل دهۀ 

ساس تفسیر و توصیف شده اند، و در بر همین ا

و اردوگاه کشورهای وابسته  مورد اتحاد شوروی

بدان در اروپای شرقی و مرکزی نیز فقدان اعتماد 

و اطمینان به رژیمهای سیاسی دست کم از پاره 

ای جهات در سقوط این رژیمهای سیاسی موثر 

 بوده است.

از آنجا که بیگانگی سیاسی ممکن است نهایتًا 

ن عواقب حادی در بر داشته باشد، پس ثبات چنی

هر کشوری، چه دموکراتیک و چه غیر آن، از 

بسیاری لحاظ وابسته به سطح اعتماد و پشتیبانی 

سیاسی شهروندان آن کشور است. در برخی از 

موارد خاص، بیگانگی سیاسی ممکن است به 

ارتکاب اعمالی موحش منجر شود، نظیر رها 

ار زیرزمینی توکیو یا کردن گاز اعصاب در قط

بمب گذاری در ساختمان فرمانداری شهر اوکالهما 

 .8661در بهار 

با این حال تعیین میزان پایین بودن سطح اعتماد 

، و روش سیاسییا باال بودن میزان بیگانگی 

شناختی بر نحوۀ پاسخگویی مردم به نظر 

سنجیهای همگانی تاثیر می گذارند. حتی وقتی که 

ت واحدی به کار می روند، باز هم جمالت و کلما

تفسیر و استنباط مردم از این پرسشها در 

کشورهای مختلف احتمااًل متفاوت خواهد بود. 

بعالوه، اگرچه افکار عمومی عامل موثری در 

ثبات نظامهای سیاسی است، لیکن این تنها عاملی 

رار گیرد. عوامل اقتصادی، نیست که باید مدنظر ق

تکنولوژیک، فرهنگ سیاسی، اجتماعی، و سیاسی،

رخدادهای مهم جهانی، و جریانهای پیچیدۀ روابط 

بین الملل، جملگی موجب عقیم شدن هر تالشی 

برای ترسیم رابطۀ ساده و یک به یک میان 

بیگانگی و پشتیبانی سیاسی، از یک سو، و ثبات 

سیاسی، از سوی دیگر، می شوند. با توجه به همۀ 

یر نتایج هرگونه نظر این دالیل، به هنگام تفس

سنجی و حدس زدن در مورد نتایج و الزامات آن 

باید جانب احتیاط را نگه داشت، بویژه زمانی که 

به مقایسۀ نتایج مربوط به کشورهای متفاوتی دست 

می یازیم که در آنها شرایط و نیازهای اجتماعی، 

 اقتصادی و سیاسی، شیوه ها و صور بیان برداشت

انی پرسشها ممکن است کاماًل های فرهنگی، و مع

 متفاوت باشند.

یک نظر سنجی ملی در اتحاد شوروی در 

نشان داد که به اعتقاد  8616نومبر و دسامبر سال 

آن کشور تصمیمات درصد شهروندان  18

"شورای عالی" همواره به نفع مردم شوروی 

درصد از مردم نیز معتقد بودند که  11است، و 

هم به همین شیوه عمل می  "کنگرۀ نمایندگان خلق"
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کند. )پاسخهای موجود در پرسشنامه عبارت بودند 

از "همیشه"، "گاهی"، یا "هرگز"( یک نظر 

نشان  8616سنجی "موسسۀ گالوپ" در سپتامبر 

ۀ ایاالت رگدرصد امریکاییان به "کن 11اد که د

متحد" اطمینان دارند . دو سال بعد، در پایان سال 

 81ان امریکایی به ، اطمینان شهروند8668

مع هذا کل کشور آماده می  -درصد تنزل یافته بود

شد تا مبارزات انتخاباتی برای گزینش چهل و 

دومین رئیس جمهور خود را آغاز کند، در حالی 

اتحاد شوروی کاماًل مضمحل شده بود بی آن که 

هرگز بتواند یک رهبر ملی برای خود برگزیند. 

سی مسلمًا مهمند، بیگانگی سیاسی و اعتماد سیا

لیکن هیچ گاه نمی توان صرفًا با تکیه بر سنجش 

افکار عمومی در باب وسعت و عمق دموکراسی 

یا نیرو و توان یک نظام سیاسی به قضاوت 

ین ترتیب، مقایسۀ افکار عمومی پرداخت. به هم

و ملتهای کاماًل متفاوت، مستقل و  هاکشور در

گاه نباید پایه مجزا از سایر مالحظات بنیادین، هیچ 

آیندۀ ملتها و اساسی با معنا برای پیشگویی 

   حسوب شود.م

 

 

 پاسخگویی مقامهای دولتی

توانایی تعیین کردن کسی که مسؤول  فالن 

و توانایی تضمیِن  تصمیم یا اقدام در دولت است

 پاسخگویِی مقامهای دولتی در مورد رفتار شان.

 پاسخگویی یکی از مهم ترین موضوعهای

مورد عالقه در حکومت دموکراتیک است. برای 

کارایی یک نظام سیاسی دموکراتیک الزم است که 

شهروندان همیشه راههای در اختیار داشته باشند 

که، با استفاده از آنها، مقامهای دولتی در برابر 

 اعمال و تصمیمهای خود پاسخگو باشند. 

اساسی ترین فرض حکومت دموکراتیک این 

ت در برابر مردم مسؤول است. اما است که دول

دارد. از یک  عقیده به مسؤولیِت دولت دو ُبعد

نظر، بدین معنی است که دولت باید در برابر 

مردم پاسخگو باشد. از نظری دیگر، بدین معنی 

نتظار می رود که با حِس ااست که از دولت 

 مسؤولیت کار کند.

نظام مبارزات و انتخابات که نتیجۀ آن تصدی 

ام به میل رأی دهندگان است نخستین وسیله مق

برای تضمین پاسخگویی مقامهای دولتی است. اما 

انتخابات تنها به این جنبۀ مسؤولیت مرتبطند و تنها 

در مورد مقامهای انتخابی به اجرا در می آیند. 

برای تدارک سازوکار )مکانیسم( هایی به منظور 

ی که هم کسان -تضمین اینکه همۀ مقامهای دولتی

به مقامی منصوب می شوند و هم کسانی که برای 

به شیوۀ مسؤوالنه عمل  -مقامی انتخاب می شوند

کنند و پاسخگوی اقدامات شان باقی بمانند، راهبرد 

 )استراتیژی( های دیگری عرضه شده اند.

 استفاده از رأی گیری

در دموکراسیها، رأی گیری اساسی ترین روش 

دولت خابی مهای انتبرای تضمین پاسخگویی مقا

است. نظام انتخابات رقابتی و محدودیت دورۀ 

تصدی وسیلۀ منظمی فراهم می آورد که رأی 

دهندگان به کمک آن می توانند مقامهای انتخابی و 

نحوۀ اجرای وظایف شان را ارزیابی کنند. رأی 

گیری روشی برای پاسخگویی در برابر عموم 

ین فرایند ذاتًا مردم است که موثر تواند بود. ولی ا

مشکالتی دربر دارد.رأی دهندگان ناآگاه هم می 

توانند در آن شرکت کنند. افراد به دالیل متعدد 

رأی می دهند، و برخی از این دالیل ربط چندانی 
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با نامزد یا موضوع رأی گیری ندارند. به دلیل این 

کمبود علنی، انتخابات شاید موثر ترین راه برای 

 قامهای دولتی نباشد.تضمین پاسخگویی م

عالوه بر این، برای رأی دهندگانی که به دلیل 

توجه به موضوع پاسخگویی می خواهند از حق 

رأی استفاده کنند نیز مسایلی وجود دارند. به دست 

آوردِن اطالعات دقیِق به موقع و قابل استفاده 

ممکن است، با توجه به خصلت مبارزات سیاسی 

بعالوه، مقامها نیاز  معاصر، کار دشواری باشد.

ندارند که به عالیق تمامی رأی دهندگان )حتی 

تا دو باره انتخاب  اکثریت آنها( واکنش نشان دهند

شوند. نامزدهای مستعد می توانند ائتالفهای برنده 

ه ممکن است بازتاب احساسات ای تشکیل دهند ک

اکثریت نباشند. استفادۀ عاقالنه از مواد و منابع 

واند سبب نتایج پیروزمندانه شود، مبارزه می ت

ث ححتی وقتی که سابقۀ نامزد، یا اقدامهای ب

که از نظر سیاسی  برانگیِز او، به نظر برسد

 بسیار مایۀ دردسر باشد.

امری  رقابت انتخاباتی برای کارکرِد دموکراسی

حیاتی است. هنگامی که رقابتی در میان نباشد، 

اِل پاسخگویی رأی دهندگان امکان کافی برای ِاعم

مقامها ندارند. و حتی در مواردی که رقابت 

سیاسی شدید است مشخصاِت نظام مبارزات و 

انتخابات ممکن است اعمال پاسخگویی مقامها را 

نکند. در مکانهایی که شهروندان افراد را  لتسهی

بر حسب وابستگی حزبی و سیاسی خود انتخاب 

قۀ و نه با توجه به شخص نامزد، حل ،می کنند

ارتباطی مستقیم میان شهروندان و مقام دولتی 

مفقود است. در چنین نظامی، حزب پاسخگو می 

به شکل  شود. مقامهای انتخابِی حزب تنها

عالوه بر این، فرایند غیرمستقیم پاسخگو هستند.

سیاستگذاری در دولتهای نوین غالبًا بسیار پیچیده 

است؛ پیروی از رویه ها و مقررات دشوار است، 

و این امر سبب می شود که تعیین افرادی که 

مسؤول اعمال و تصمیماتند برای رأی دهندگان 

یند سیاستگذاری دشوار شود. در واقع، ماهیت فرا

ش جدی برای پاسخگویی در دولت نوین، چال

 سیاسی به وجود می آورد.

  جانشینهای رأی گیری

در اکثر دموکراسیها، جانشینهای متعددی 

ابداع شده اند که موجب برای رأی گیری 

دولتی باشند. اثر بسیاری از مقامهای پاسخگویِی 

آنها این بوده است که مقامهایی انتصابی را نیز، 

مانند مقامهای انتخابی، در برابر عموم مردم 

 پاسخگو ساخته اند.

سنجیهای عمومی در نیمۀ دوم قرن بیستم  رنظ

به عنوان وسیله ای موثر برای تشویق 

و مسؤولیت دولت ابداع شده اند.  پاسخگویی

مقامها به نظر سنجیها به منزلۀ مقیاسی برای 

سنجش عملکرد خود در یک مقام و سنجش 

و سیاستهایی احساسات عمومی در مورد مباحث 

 ند می نگرند. مقامهای حکومتکه با آنها مواجه

را مقیاسی  ای دموکراتیک معمواًل نظر سنجیهاه

بیت، نفوذ و مشروعیت برای سنجیدن مقداِر محبو

خود در میان عامه می دانند. عالوه بر این، نظر 

سنجیها می توانند به تعیین جهت گیری دولت در 

مباحثات کمک کنند، و می توانند تعیین کنند که 

چه مباحثی وارد دستور جلسه های سیاسی شوند. 

اگر در نظر سنجیها معلوم شود که موضوعی 

، آن موضوع به تتوجه مردم را جلب کرده اس

. به دولت قرار می گیرد سرعت محور تفحص

همین شکل، مقام دولتی که رفتارش سبب بحثهای 

عمومی شود معمواًل در کانون موشکافی رسمی 

. تاریخ دموکراسیهای نوین ماالمال قع می شودوا

است از نمونه های تاثیر آرای عمومی و 
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نظرسنجیها در رفتار دولت و کسانی که در 

 خدمت می کنند. دولت

در اکثر دموکراسیهای نوین، نظام پاسخگویی 

در برابر عامۀ مردم که از طریق انتخابات و 

رأی گیری ایجاد شده است از جانب قوانین و 

رویه های اخالقی، که هدف شان تضمین رفتار 

مسؤوالنۀ مقامها است، حمایت می شود. اهمیت 

واره با دادن به رفتاِر اخالقِی مقامهای دولتی هم

ط بوده است. اما قوانین و رویه تبدموکراسیها مر

های جامع اخالقی پدیده های نسبتًا جدیدی هستند. 

نخستین هدف آنها این است که کسانی را که در 

خدمت دولتند به گونه ای هدایت کنند که بتوان از 

سوِء رفتاِر ارادی یا اتفاقی اجتناب کرد. به عبارۀ 

های اخالقی برای ایجاد دیگر، قوانین و رویه 

، معیارهای رفتاری تعیین می شوند. در ضمن

های اخالقی نیز سازوکار هایی برای تنبیه خال

 فراهم می آورند.

در بیشتر دموکراسیهای نوین، قوانین و رویه 

های اخالقی وجود دارند که از بروز چیزهایی 

؛ و مانند تعارض منافع جلوگیری می کنند

دند که تحقیق در مورد سیاستهایی هم موجو

بدرفتاریهای ادعایی و تنبیه بدرفتاریهای اثبات 

 شده را تحت نظم و نظارت در می آورند.

لتها دفترهایی برای ادارۀ امور وبسیاری از د

اخالقی دولت دارند تا مقامها، قبل از انجام 

رفتارهایی که ممکن است سوال برانگیز باشند، 

به مسایل اخالقی بتوانند هرگونه نگرانی مربوط 

را رفع کنند. افراد معمواًل موظفند که مشخصاِت 

ثروت و داراییهای شخصی خود را قبل از 

کنند و این اطالعات را مرتبًا مقام اعالم  یتصد

این الزام به ارائۀ  .موقعیت روز تطبیق دهند با

وسیله ای برای حفاظت در برابر سوِء اطالعات، 

و در ضمن تاکیدی  رفتار مقامها فراهم می آورد

بر این نکته است که قرار نیست که خدمت 

دولتی در یک دموکراسی راهی برای رسیدن به 

 منفعت یا ثروِت شخصی باشد.

عالوه بر این گونه قوانین اخالقی، بسیاری از 

دولتها لوایحی در زمینۀ آزادی اطالعات تصویب 

نموده اند که باعث می شوند که افراد و 

از دولت بتوانند اطالعات گروههای خارج 

شخصی و در ارتباط با شغل در مورد مقامهای 

دولتی به دست آورند. این الیحه های آزادی 

اطالعات، اگرچه رویدادی نسبتًا تازه اند، اکنون 

به صورت یکی از ابزارهای عمده ای درآمده اند 

که مردم با استفاده از آنها مقامها را در برابر 

 می کنند.اعمال شان پاسخگو 

گاهی اوقات، افرادی که در دروِن دولت، به 

دلیل عالقه به نفع عمومی یا به دلیل خشم 

شخصی، هنگام وقوع رفتاری غیراخالقی، غیر 

قانونی، یا نادرست در درون دولت، ممکن است 

افشاگری کنند. این نوع افشاگری معمواًل فقط 

هنگامی صورت می پذیرد که شیوه های رسمی 

به شکایاِت درون دولتی از کار  حل و فصل

 . اما این افشاگریها به سرعتبازمانده باشند

رفتار مقامهای دولتی را برای عامه فاش خواهند 

 کرد و غالبًا به اقدامهای رسمی منجر می شوند.

در افغانستان افشا سوِءاستفاده های جنسی در ]

ارگ ریاست جمهوری و اقدام دولت در بررسی 

ونه ای از پاسخگویی دولت رسمی موضوع، نم

در برابر مردم در پرتو سیاستهای اخالقی دولت 

    [بوده می تواند.م

اما، غیر از سیاستهای اخالقی، فرایند سیاسی  

هنوز هم ابزاِر اصلِی تضمیِن پاسخگویی در 

حکومتهای دموکراتیک است. با این که زمانی 
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در دموکراسیها این بود که اغلب  رفتاِر معمول

رهای دولت پشت درهای بسته انجام شود. کا

امروزه قابلیت دسترسی به فرایند سیاسی بیشتر 

، تصویب قوانین اشده است. در اکثر دموکراسیه

و ایجاد مقررات را دیگر نمی توان از چشم 

عامه مخفی نمود. برای مثال، قانونهایی "مثل 

به  روز روشن" ایجاد می کنند که عامۀ مردم

دسترسی داشته باشند. در  مالقاتهای رسمی

برخی از کشورها، نظام اداری باید تابع 

الزامهای نسبتًا سختگیرانه ای برای کسب نظر 

اعالم رسمی قوانین و قواعد  عامه در هنگام

 باشد. بسیاری از دولتها مقامهایی ایجاد کرده اند

که کارکرد شان دقیقًا جوابگویی به نگرانیها و 

است شهروندان از شکایتهایی است که ممکن 

دولت داشته باشند. نقش این "کارگزاران" ایجاِد 

ارتباِط مستقیم بین افراد و دولت، و فراهم آوردن 

خدمات شخصی برای شهروندانی است که می 

داده شود. این  بخواهند به شکایتی خاص جوا

سمت در اوایل قرن نزدهم در سویدن به وجود 

م داده اند که آمد؛ سویدنیهای عنوانی به این مقا

 معنی آن "کارگزار" است.

بسیاری از دولتها کارگزاریهای نسبتًا پیچیده 

ای برای تحلیل سیاست و حسابرسی و حکمیت 

تشکیل داده اند. کار این گونه سازمانها آن است 

که تعیین کنند که برنامه های دولتی چقدر کارایی 

دارند و چه کارهایی می توان برای بهبود آنها 

م داد. یافته های این کارگزاریها معمواًل در انجا

دسترس مردم قرار دارند و می توانند منبع 

اطالعات مهمی برای کسانی باشند که به 

 پاسخگویی مقامها عالقمندند.

اکثر دولتهای دموکراتیک امکانات دیگری 

فراهم می آورند که با استفاده از آنها می توان 

مال شان پاسخگو مقامهای دولتی را در برابر اع

. برخی از نظامها سازوکارهایی ایجاد کرده کرد

اند که با استفاده از آنها می توان مقامهای 

انتخابی را خلع نمود. هم از همه پرسی و هم از 

ابتکار شهروندان استفاده شده است تا دولتها، در 

صورت خودداری مقامهای دولتی از اقدام، 

بشهای مجبور به واکنش شوند. گهگاه جن

خودجوِش عمومی سر برآورده اند تا در برابر 

اسراف، سوِءاستفاده، یا عدم کارایی دولت 

واکنش نشان دهند. در بیشتر دموکراسیها، رویه 

های جاافتاده ای وجود دارند که با استفاده از آنها 

ند شان را زیر پا می توان مقامهایی را که سوگ

ر هنگام رفتار یا خطا آنها دگذاشته اند، سوِء

تصدی مقام اثبات شده است، یا به نقِض قانون 

 محکوم شده اند، استیضاح و خلع کرد.

  پیچیدگی و پاسخگویی

حکومِت نویِن دموکراتیِک آزادی خواهانه 

)لیبرال( که در نیمۀ دوم قرن بیستم ایجاد شده است 

یعنی حکومتی که مسؤول پرداختن به طیف  –

 تضاد زیادی با -گسترده از مسایل پیچیده است

دیدگاِه نسبتًا سادۀ پاسخگویی و مسؤولیت دولت 

قرار  دارد. دیدگاهی که در بطن نظریۀ دموکراسی

دارد. درک دولت پیچیده و نظارت بر آن بسیار 

دشوارتر از درک و نظارت یک دولِت ساده است. 

هر دولت بزرگ و فعال را بر طبق تعریف، با 

سخگو کرد، و دشواری بسیار بیشتری می توان پا

تضمین رفتار مسؤوالنۀ آن دشوارتر است. اما 

توانایی عامۀ مردم برای پاسخگو کردن مقامها در 

مورد اعمال شان هنوز هم مقیاِس راستیِن 

 دموکراسی است.

   
 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 ادامه دارد رشتهاین 
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 په هیوادنو نورو د خوا بلی له غواړي؛ ولختم بهیر

 په السوهنو د دولت پاکستانی د کې چارو کورنیو
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 برخه مهم یو جریان د مالتړو د عدالت او سولی

 .کیږی شمیرل وال

 دا ښایست پوری زړه په خوځښت ولسی دی د

 د سره عزت له انسان د او سولی ،ادی از د چې ده

 په رسیدو د ته اهدافو دغو او لری تمنا ژوند برابر

  د او کوی درناوی ته قانون اساسی پاکستان د هیله

 

 په وسایلو شریفانه د څخه فلسفی له ددشت عدم

 .اخلی کار توګه

 تر بیا څخه زمانی پخوا له فلسفه تشدد عدم د

 یعی،طب فیلسوفانو، پیغمبرانو، د پوری اوسه

 ځلو هلو ګډو د متفکرینو او عالمانو علومو ټولنیزو

 مکمل یوه د یې کې پیړۍ شلمه په چې ده، محصول

 مقابله په فلسفی انسانی دی د. کړه پیدا څیره نظام

 شیطانی تشدد د مینانو لیونیو قدرت او پیسو د کې

 دا تر چې ودرول پښو په نظام او فلسفه وحشت او

 سره تباهیو حسابه یب له بشریت یې پوری ننه

 په ته موږ فلسفه تشدد عدم د. ده کړی مخامخ

 باچا» کې کابل په خان غفار رارسیدلی، میراث

 لیکونکي، د کتاب «سرتیری تشدده بی اسالم د خان

 چې وویل کې مرکه یوه په سره اسواران ایکنات

 لور په تیری او تباهی د نړۍ چې وینی تاسو»

 زه زیږوي، ویره او کرکه خلکو د تیری ده، روانه

 د به هغه تر چې وایم زه او لرم عقیده تشدد عدم په

 څو تر شی نه را ارامی او سوله کې خلکو په نړۍ

 په فلسفې تشدد عدم د. ۱«وی روان تشدد چې

 یوه په خلک عقیدو او قومونو مختلفو د شاوخوا

 کوی السه تر امکانات راټولیدو د کې سنګر واحد

 شوی بدله ځواک نړیوال یوه هپ نن همدا فلسفه دغه

 کې عیسویت په ګاندی، مهاتما کې هندویت په. ده

 عدم د خان باچا کې نړۍ اسالمی او کینګ لوتر

 .کیږی شمیرل کسان سر د فلسفی د تشدد

 او ګاندی خونخوارانو تشدد عدم د هم څه که

 څلویښتو تر یې خان غفار او ووژل کینګ لوتر

 د ولی وساته؛ کې وتیار په زندان د زیات کلونو
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 په قدر د هم اوس همدا ته میراث فکرونو د دوی

 مینه لیونۍ په قدرت او پیسو د. کیږی کتل سترګو

 ګټوری د څخه جګړی له چی کسانو، اخته

 پخوا له اخلی، کار توګه په وسیلی د سوداګری

 او عدالت ازادی، د الرو، مختلفو له راهیسی،

. دی کړی هګذارون مرګونی مینانو پر انسانیت

 په هغه د او درویزه اخوند د یرغلګرو مغولی»

 بیه په ملکان او خانان مشران، دینی نور شان

 مین ازادی په غوندی روښان پیر او واخیستل

 د یې باندی مسلمان سوچه او عالم عمله با وطنپال،

 او لمسیانو زامنو، ده د او ولګوله فتوا کفر

 راتخسا زیات مال و سر د یې ته مخلصانو

 ۲.«ورسول

 ژغورنی پښتون د کاته ورته څه نا څه ته همدی

 د جون د کال روان د. ده روانه هکله په غورځنګ

 مرکز وزیرستان جنوبی د نېټه دریمه په میاشتی

 ګولۍ غونډه ایزه سوله یوه په غورځنګ د کې واڼه

 نوموړی د امله له هغو د چې شوی وارول

 زیات وپنځوس تر او شهیدان تنه اوه غورځنګ

 .شول زخمیان کسان

 مبادا چې ده دا اندیښنه لویه پوځیانو پاکستانی د

 رڼا چې شی بدل ډېوه داسی یوی په غورځنګ دغه

 روښانه اولس نجیب ټول پاکستان د یوازی نه یې

 او سولی ازادۍ، په نړۍ او سیمی د بلکی کړی

 الری د خوځښت نړیوال د انسانانو مینو انسانیت

 .وګرځی مل

 ده دا کمال لوی غورځنګ د ژغورنی تونپښ د

 د یې سره بیانولو په تګالری او مرام خپل د چې

 نارما او مرام ضروری او ګټور ښایسته، یوه

 شاوخوا په ارمان یوه د. ده رسولی ته سر مهندسی

 نیمایې تر حل د مشکل راز هر د راټولېدل خلکو د

 پاره له دوام د ژوند انسانی د. جوړوی برخه زیاته

 .ده حتمی والی شته مرام د

 جګړی د هم ورونو او خویندو هلمندی زموږ

 په کاروان ورکولو سزا د اوبو نرمو په ته اورونو

 ژغورنی پښتون د چیری که. ده درولی پښو

 له شان په کاروان سولی د هلمندیانو او غورځنګ

 هیواد د کارونه خالصون د څخه بدبختیو او جګړو

 تر دوی د او شی سره رت کې ګوټ هر په سیمی او

 د غمونو د اړیکی،چې خواخوږی او دوستی د منځ

 دا ومومی، ټینګوالی کیږی، قوی مهال په زیاتوالی

 ټولو تر راوتلو د محشره روان د یواځی نه به کار

 په تاوتریخوالی د بلکی وګرځی، وسیله مهمه

 .وکړی مرسته ساری بی به کې کمولو

 مسولیت القیاخ او داجبري بشریت ټول نو ځکه

 غورځنګ، ژغورنی پښتون د چې لری غاړه په

 اولس ورته ته دوی او کاروان سولی د هلمندیانو

 سیاسی، خپلی پاره له مالتړ د خوځښتونو پالو

 .سپموی نه و لورینی او مرستی مادی او معنوی

 ته تشدد عدم او قانونیت عدالت، سولی، ازادی،

 راز دغه برکته له قایلېدو اهمیت درجی لومړۍ د

 زړونو خلکو د کاروانونو سولهیزو او غورځنګونو

 زور ماتېدونکی نه شانته خدایی او غځولی الره ته

 مټ په زور شانته همدغه د. ده شوی برخه په ور

 مخامخ سره ماتی له خامخا لوبې ستم او ظلم د به

 د ټولنی انسانی داسی یوې د به کار دا. کیږی

 ساینس، د کې هغی په چې وګرځی پیالمه جوړیدلو

 د اخالقو او پوهی عدالت، ټولنیز اقتصاد، صنعت،

 .شی وساتل خالصه پاره له تل د الری پرمختګ

 امید په تحقق د هیلې همدې د

مخ د ۲۲. د باچا خان اندونو او مبارزی ته لنډه کتنه، ۱

 محمد اقبال وزیری لیکلی کتاب.

 مخ ۲۲. همدغه کتاب ۲
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 رزاقی مهندس
 
 
 
 

 

 
 

Facts Sun The About 

 سال بیلیون 4.6 :سن

 Dwarf  yellow  رنگ زرد غول:نوع

 684km 1,392 :قطر

 4,370,005.6Km  ی:استوائ محیط

 كیلوگرم  10xkg 1.99/ Mass :جرم 

1048 یا و زمین جرم رتبهم 333,060) با برابر
 یوحا )ژوپیتر است ژوپیتر جرم مرتبه 

  .(است شمسى منظومه باقیمانده جرم بیشترین

 

 

 از ستارگان  بزرگترین ده از یكى خورشید

 در ستاره بیلیون 100 از یکی و جرم نظر

 كل جرم %99.89 خورشید است. ما كهكشان

 یدما د.دار را system solar شمسى منظومه

 دیگر یسانت درجه 5,500 خورشید سطحى

 .است

 و خورشید باره رد ترى جامع اطالعات

 :شمسى منظومه

 وسط در اى تارهس sun The خورشید

 هوا و بآ اصلى وعامل است ما یشمس منظومه

 climate طور هب خورشید .باشد یم زمین 

 یك با كامل كره یك شكل به نزدیكى بسیار

 یم استوا و قطبها بین قطر در ،10km اختالف
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 695,508km خورشید شعاع متوسط .باشد

  .است

 دارد، خود در درهم را رنگها تمام ورشیدخ

 .یدآ یم نظر به سفید ما چشم به كه یطور هب

 و    (%70)هیدروژن از شده تركیب خورشید

 .است %28   هلیوم

yellow  رنگ زرد غول یك چون خورشید
dwarf مرتبه 109 رشیدوخ رسد. می نظر به 

 دارتر جرم مرتبه 333,000 و زمین از تر پهن

 زمین مرتبه11,999 خورشید سطح است. نآ از

  .باشد یم

 AUواحد یك را خورشید و زمین بین فاصله

tinU Astronomical ملیون یك ؛نامند می 

 اگر .گیرد جاى خورشید یك در تواند یم زمین

 یجا كه شود فشرده نچنانآ خورشید در زمین

  حالت این در باشد نداشته دیگر خالى

 .گیرد یجا  نآ در تواند یم زمین1,300,000

 بقیه و هیدروژن خورشید جرم ۲/٤ تقریبا

 .است هلیوم جرم

 دارد. را كروى شكل  یك در تقریبا خورشید

 یاستوائ قطر بین اختالف كیلومتر 01 حدود

 نزدیكتر و شبیه چیزی را خورشید قطبى قطر و

 مشاهده طبیعت در كه دهد، می نشان كره یك به

 .شود یم

 روزى که اند عقیده این بر دانشمندان

 وقتى ؛كند یم حل خود در را زمین خورشید

 نآ كرد مصرف خودرا هیدروژن تمام خورشید

 به شروع دیگر سال ملیون 031 برای زمان

 تدم این طی در .كند یم خود هلیوم سوختن

 كه اى نقطه تا شود یم منبسط مرتبًا خورشید

 بلعد، یم را زمین و ونوس، مركورى، خورشید

 غول یك صورت هب خورشید حالت این در

 .یدآ یدرم  giant red قرمز

 .شد خواهد زمین اندازه هب روزى خورشید

 هم از خورشید ،ییساآ غول مرحلۀ از بعد

 فوق آن جرم ولى ،پاشد می و شود می داغان

 نگاه خودمان سیاره یتقریب حجم با خودرا العاده

 .دردا یم

 به خورشید افتد، یم اتفاق جریان این وقتى

 رنگ سفید غول dwarf white یك صورت

 تواند یم خورشید داخل در حرارت  .یدآ یم در

  .برسد دیگر سانتى درجه ملیون ۱١تا

 خورشید  مركزى هسته در  شده تولید یانرژ

  هیدروژن چون fusion nuclear واسطه هب
 .شود یم Helium هلیوم به تبدیل دارد

 و شوند  یم منبسط و داغ درون یچیزها

  جاذبه ینیرو اگر ) شود، یم منفجر ورشیدخ

 نبود.( نآ زیاد

 سطح در حرارت درجه حالت این در

 می دیگر یسانت درجه 5600  به نزدیك خورشید

 رسد.

 تا كشد یم طول دقیقه ۲ حدود خورشید نور

 .برسد زمین هب

 ملیون 150 درفاصله طورمتوسط هب خورشید

 نور سرعت هب   توجه با .است زمین كیلومترى

 به یكى تقسیم با ثانیه، در كیلومتر 300,000

 ۲ یا ثانیه، 500   برابر زمانى تقریبا ،دیگرى
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 وجود با گیرد. می بر در را ثانیه 01و دقیقه

 یم زمین به اى دقیقه چند در انرژى این اینكه

  از كه كشیده طول سال ملیونها تاكنون رسد،

 به core خورشید )هسته( مركزى قسمت

2220   سرعت با خورشید .رسدب سطحش
 هب توجه با .كند یم حركت ثانیه در كیلومتر

 از نورى سال 24,000-26000 خورشید اینكه

 225-250 مدت است، دور كهكشان مركز

 یكمرتبه خورشید تا كشد یم طول سال ملیون

 از فاصله  .بزند دور را ما كهكشان  یشیر راه

 .كند یتغییرم سال جریان در زمین تا خورشید

 بیضوى طور هب زمین چون كه است این علت

 دو نیا بین فاصله چرخد یم خورشید دور هب

 تغییر در كیلومتر ملیون050  تا 041 بین جسم

 .است

 .باشد یم خود سال و سن  میانه در خورشید 

 سال، بیلیون 4.6  حدود مدت در خورشید

 خودرا هیدروژن ذخیره از نیمى حدود تاكنون

 كافى باندازه مانده باقی مقدار است، سوزانده

 سال  بیلیون 5 حدود یبرا را هیدروژن تا است

  .بسوزاند دیگر

 خیلى یمغناطیس میدان یك یدارا خورشید

 هب شده زادآ  یمغناطیس یانرژ .باشد یم قوى

  یها طوفان دوران در خورشید واسطه

 شود یم خورشیدى یها شعله  سبب سىیمغناط

solar    خورشیدى یها كهل چون را نهاآ ما که
flares خورشیدى یها لكه این در .بینیم مى 

 هم دور و دنخور یم پیچ مغناطیسى خطوط

 یرو طوفان یك شبیه خیلى ؛ندنز یم چرخ

 .شود یم زمینى

 sun  كند یم خورشیدى باد تولید خورشید
 wind solar generates  جریان یك باد این 

 سرعتى با و باشد، یم شارژشده ذرات از

 شمسى نظام در ثانیه كیلومتردر 450 حدود

 یم اتفاق وقتى خورشیدى باد .كند یم حركت

 فضا در خورشید یمغناطیس میدان كه افتد

 .شود یم منبسط

 بقیه هیدروژن، یحاو خورشید جرم٤/۲حدود

 از كمى مقدار با %،05 تقریبا هلیوم رتبیش نآ

 است، هنآو ونین كربن، اكسیژن، شامل موادى

 یروشنائ رنگ زرد غول یك چون رشیدخو

  4.6 تقریبا که زردى تا است سفید نزدیك اش

  ماده ۀجاذب  شكستن درهم اثر در قبل سال بیلیون

 امده وجود هب زیاد بسیار ابرى محیط یك در

  .است

 ،(سال یك) ،روز۲٦١هر را خورشید زمین

 دور روز 25-36 هر خورشید .زند یم دور

 .چرخد یم زمین

 15 تا خورشید یمركز قست رارتح درجه

 درجه .رسد یم دیگر سانتى درجه ملیون

 درجه 5000  حدود در خورشید سطح حرارت

 .است دیگر سانتى

 موقعى eclipse solar total   كلى خسوف

 و زمین بین كامل طور هب ماه كه افتد یم اتفاق

 .گیرد قرار خورشید

 خورشیدى نامنظم و كننده خیره یهایروشنائ 

 یمغناطیس یمیدانها كه افتدیم اتفاق  وقعىم

 عظیمى یانفجارها سبب و یندآ یم بهم خورشید

 .شوند یم خورشید سطح یرو
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 انها اوري جمع ، گفتار این مطالب  بیشترین ،، 

 مختلف اطالعات از

                       مربوطه در، انترنت میباشد،.      
         

 

 ، گفتار اين مطالب  بيشترين ،،

 اطالعات از انها اوري جمع

 مختلف

       .ميباشد، انترنت در، مربوطه 
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  الیسمناتور

Naturalism 

 

 چیست؟الیسم ناتور

 89ظاهرًا نامگذاری "مکتب ناتورالیست" روز 

در رستوران "تراپ" بر سر میز  8199اپریل 

میل ابر، ادمون دوگنکور، گوستاو فلوشامی که 

گرد آمده بودند صورت  "مدان"و گروه آیندۀ  زوال

گرفت و این عنوان که از زبان علم و فلسفه و نقد 

 .هنر گرفته شده بود وارد ادبیات شد

در قرن هفدهم، اکادمی هنرهای زیبای فرانسه، 

عقیده ای را که تقلید از طبیعت را در هر چیزی 

لیستی می نامید. این ضروری می شمرد، ناتورا

اصطالح به ویژه در مورد نقاشی به کار رفته 

مشهور  Ingre انگرمعتقد بود که: " بودلر بود.

 ترین نمایندۀ مکتب ناتورالیست در طراحی است."

در فلسفه، ناتورالیسم نظام کسانی است که 

طبیعت را به عنوان اصل اولیه قبول دارند و همه 

. از اپیکوریان گرفته چیز را به آن حمل می کنند

 Gassendiتا پوزیتیویست ها و از جمله گاسندی 

و اصحاب داریرة المعارف را می توان در این 

 طبقه بندی قرار داد.

این کلمه سرانجام در قاموس برخی از منتقدان 

 مفهوم قیاسی می گیرد و به کوشش نویسنده ای 

 

 

 

 

ۀ اطالق می شود که به گفتۀ ویکتور هوگو )افسان

( "می کوشد با مسایل اجتماعی همان 8116قرون 

رفتاری را بکند که دانشمند علوم طبیعی با جانور 

، بالزاک 8111شناسی می کند..." بودلر در سال 

را "دانشمند... مشاهده گر... و ناتورالیست" می 

 خواند.

ناتورالیسم زوال در عین حال نوعی زیباشناختی 

ت و دادن ارِی بی گذشت به حقیقت اسوفاد

ضرورت ادبی به فلسفۀ تحققی )پوزیتیویسم( و 

باالخره نوعی انتقال روشهای تاریخ طبیعی است 

 به رمان.

 هنر رئالیستی، مقدمه ای بر ناتورالیسم

نوعی اصرار در صداقت و گاه توام با خامی، 

در نقاشی اشیا و اشخاص هم قدمتی معادل ادبیات 

طول قرون و  دارد. اما باید در نظر گرفت که در

 Petroneاعصار نویسندگان گوناگون )مانند 

 Restif de Bretonneوسورل   Sorelپترونه،

تیف دوال برتون( تا مخفی ترین اعماق جامعه سر

را کاویده و مشاهدات دقیق خودرا در آثار شان 

آورده اند: اینان پیشگامان نویسندگان "رمانهای 

 مستند" هستند.
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زدهم، در ندر قرن  عشق به پژوهش اجتماعی،

آثار بالزاک، اوژن سو و نقاشانی مانند دومیه و 

 هانری مونیه به وفور دیده می شود.

آموزۀ رئالیستی دو رمان  8111پس از سال 

شانفلوری و لوئی نویس صاحب نظر، یعنی 

، نکات متعددی از برنامۀ ناتورالیستی را دورانتی

یات اعالم می دارد: رئالیسم که عکس العمل "روح

است، از  بافان قایق نشینمردانه" در برابر رؤیا 

"زیبا سازی" متنفر است، تک روی "رنه" را رد 

می کند و جنبۀ اجتماعی انسان را در نظر می 

گیرد. دورانتی از وقایع تاریخی گریزان است و 

مطالعۀ عصر حاضر را ترجیح می دهد. خود این 

دو رمان نویس در آثار شان اشخاص کوچک و 

عیف را تصویر می کنند. شانفلوری می خواهد ض

مسایل و حوادث را چنانکه هستند نشان دهد و 

دورانتی که بیشتر نظریه پرداز است برای هنر 

 فید، نه سرگرم کننده" قایل است.مهدفی "فلسفی و 

اما به گفتۀ شانفلوری، رئالیسم یک مرحلۀ 

اعالم وجود و دوران گذر است تا اینکه جای خود 

ه " مطالعۀ صبورانۀ بینوایان" بدهد. اما زوال، را ب

رمان نویس متواضع است که جای خودرا به 

ناتورالیسم جاه طلبانه می دهد که دورانتی را به 

 درودگویی وامی دارد.

و این خود تناقض جالبی است که فلوبر 

فردگرای احساساتی که از رومانتیسم نیز چندان 

خود حساسیت برنگشته بود و نسبت به معاصران 

داشت، در نظر مردم معتبرترین پیام آور رئالیسم 

و سرانجام نیز پدر ناتورالیسم شمرده شد. جنجال 

مادام بوواری و شهرتی که این کتاب پیدا کرد 

سبب شد که نویسندۀ آن وحشتی را که از "واقعیت 

 پست" داشت فراموش کند.

مقدمۀ که ادمون دوگنکور در طوری ه ب

Cherie   ( نقل می کند، ژول 8111)شری

دوگنکور چند ماه پیش از مرگش گفته بود: "باید 

 Germinieروزی این نکته روشن شود که 

Lacerteux اثر معروف این دو  ژرمنی السرتو(

کتاب نمونه ای بود برای هر آنچه از آن برادر(

پس تحت عنوان رئالیسم، ناتورالیسم وغیره ظهور 

ینکه با سبک کردند." برادران گنکور با ا

هنرمندانۀ شان فاصلۀ زیادی با شانفلوری یا 

دورانتی داشتند، اما در واقعگرایی از آنان بسیار 

فراتر رفتند: استعداد آنها به عنوان "مورخ زمان 

حال"، توجه آنها به "مستند بودن" نوشته شان، و 

پژوهش آنها در بارۀ "حقیقی، زنده و خون 

"طبقات پایین"  چکان". و اصرار شان در تصویر

) پرولترها و ولگردان، و نه مثل شانفلوری، 

هنرمندان کولی وار و خرده بورژواها( و باالخره 

کوشش آنها بسوی حاالت بیمارانه )ژرمنی 

( آنها را به صورت پیشگامان 8191السرتو، 

 مستقیم زوال درآورده است. 

 فلسفۀ ناتورالیستی

در  (8911 -8981)دیدرو  Diderotبه گفتۀ 

قرن هجدهم، ناتورالیستها کسانی هستند که "حرفۀ 

شان مشاهدۀ دقیق طبیعت و یگانه آیین شان 

طبیعت است." دیدرو نمی توانست روش خاص 

خودرا بهتر از این توصیف کند. او که مانند هر 

فیلسوف دیگر در آرزوی شرح و توصیف طبیعت 

و هر و انسان از طریق استدالل بر پایۀ تجربه بود 

فلسفه اش به می کرد، ز فوق طبیعی را رد چی

 ایستی منجر می شد. هنوعی، ماتریالیسم پانت

فلسفۀ قرن هجدهم را  8116در سنت بوو 

"مادی گرایی یا دهری مذهبی و یا هر نامی که 

 می خواهند به آن بدهند، ناتورالیسم" می نامد.

کابانیس  Cabanisسنت فالسفه که ایدئولوگها )

دستوت دوتراسی( به آن  Destutt de Tracyو 

وفادار مانده اند، در قرن نزدهم نیز قدرت خودرا 
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مانند اصحاب دایرة سن سیمون حفظ کرده است: 

المعارف معتقد است که ثروت، صلح و پیشرفت 

یی صنعت و علم را آورد و فرمانروا به همراه می

 -8961) اوگست کنتاعالم می دارد. شاگرد او 

و به همراه  را بنیان می نهد جامعه شناسی (8116

 قی آغاز می شود.او عصر فلسفۀ تحق

 (8619 -8111) برتلوو (8161 -8111)رنان

رؤیا بشریتی را که در سایۀ علم زندگی دوباره 

یافته است رواج می دهند... و باز هم فلسفۀ قرن 

هجدهم، یعنی یکی از شاهکارهای ذهن بشری 

( را 8161 -8111)تن   Taineاست که اندیشۀ

کندیالک   Condillacتغذیه می کند. او که وارث

است ادعا می کند که به تحلیل روانی دقت 

آزمایشهای شیمی را بدهد و با تاریخ ادبیات 

نوعی نقد قاطع جبری را افتتاح  (8111)انگلیس 

می کند. زوال این اثر را با شیفتگی تحسین می کند 

و  و این جملۀ مشهور "مقدمۀ" آن را: "رذیلت

فضیلت محصوالتی هستند مثل کات کبود و قند." 

 سرلوحۀ ترزراکن قرار می دهد.

، وقتی که روگون ماکار 8191در حوالی سال

شکل می گیرد، اندیشۀ ناتورالیستی پیروز می 

شود. از همان قرن هجدهم، این فلسفه بار خودرا 

زادی آسنگین کرده است. روح نظام سازی جای 

ای خودرا به دید ناکجا را گرفته و خوشبینی ج

 آبادی داده است.

 شوپنهاور

 -8911)شوپنهاور   Schopenhauerفلسفۀ

که بطور پراکنده نویسندگان متعددی را  (8191

تحت تاثیر قرار داده است در نویسندگان 

ناتورالیست هم بی تاثیر نبوده است. دوستان زوال 

اراده و بی آنکه چندان به ژرفای جهان به عنوان 

پی ببرند، در آن به دنبال نومیدی طنز  نمودباز

آلود و نوعی "شعر سیاه" می گشتند که از همان 

جبرگرایی رایج زمانه مایه می گرفت. این بدبینی 

ی نمی اهرچند که به اعتماد شجاعانۀ زوال لطمه 

زد ولی اتکا بیش از حد به آن ممکن بود همۀ 

، معجزات علم را که آنان معتقد بودند ضایع کند

هرچند که بعدها، وقتی که آن اعتماد قاطع از میان 

در نویسندگان بعدی  تاثیر فلسفۀ شوپنهاور رفت

بیشتر شد. بطوری که موپاسان در داستان پس از 

"خندۀ فراموش نشدنی"  (8111)یک مرگ 

 فیلسوف آلمانی را به گوش ما می رساند.

 یک نهضت سیاسی و اقتصادی

در روزنامۀ  8191مقاالتی که امیل زوال در 

Salut Publique  نوشت، خبر از تولد

در آن مقاله ها زوال از این  "ناتورالیسم می داد.

کلمه به عنوان نام مکتب استفاده نکرده بود، اما 

اصولی را که پس از آن می خواست برای هنر 

 خود برگزیند تقریبًا به صورت قاطع بیان می کرد.

در سال "زوال" یک جوان شهرستانی بود و 

از شهر "اکس" به پاریس آمده بود، در  8111

محیط خاص "سیاسی و اقتصادی" اواخر دوران 

 نامپراتوری دوم )ناپلیون سوم( تجربه های فراوا

اندوخته بود، در جریان آرزوها و تمایالت نسل 

بیست ساله  8191خود )یعنی جوانانی که در سال 

ها بودند( قرار گرفته بود و بیشتر از همۀ آن

توانسته بود این تمایالت را با جدیت و اعتقاد به 

صورت تیوری بیان کند. به طوری که 

"ناتورالیسم" او پیوسته نشانه هایی از یک انقالب 

دوگانۀ )سیاسی و اقتصادی( و نیز یک تحول 

بود در  8191 -8191ذهنی را که خاص سالهای 

خود داشت و از این بابت با "ناتورالیسم" کسانی 

از آنها در صف "ناتورالیستها" نام برده می که 

شود متفاوت بود. و این خود نیز یکی از دالیل 

 عدم تفاهمی است که بعدًا بین آنها پیش آمد.
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"ناتورالیسم" برای زوال یک "فرمول" و به قول 

خودش نوعی "ابزار قرن" بود برای کاربرد 

تحقیقات و نظریات معاصرانش، از جمله اگوست 

)فلسفۀ  Positivismeی روش فلسفی کنت، بان

هیپولت تن،  Hyppolyte Taineقی( و تحق

تعمیردهندۀ این روش فلسفی در هنر و ادبیات. 

 چنین نوشته بود: 8191"تن" در 

"نسل ما، مانند نسلهای سابق، دچار "بیماری 

هایمان در  قرن" شده بود ]...[ تاکنون در قضاوت

را به عنوان  بارۀ انسان، الهام بخشان و شاعران

و مانند آنان برخی از  استاتید خود برگزیده ایم

الب مخیلۀ مان و تلقینات مقاومت ناپذیر رؤیاهای ج

قت می سازیم. ما به قلب مان را جایگزین حقی

و به نادرستی  های مذهبیتعصب پیشگویی

های ادبی اعتقاد پیدا کرده ایم ]...[ باالخره پیشگویی

به انسان نزدیک می علم دارد نزدیک می شود و 

شود ]...[ در این کاربرد علم و در این ادراک 

اشیا، هنری تازه، اخالقی تازه، سیاستی تازه، و 

آیینی تازه هست و امروز بر ما است که به 

 جستجوی آن برخیزیم."

این جستجو، جستجویی بود که "زوال" آغاز 

 کرد و ناتورالیسم ابزار او بود.

تحول سیاسی و یک تحول فکری همراه با 

  اقتصادی

 8191 -8116برای مورخان معاصر، سالهای 

سالهای بسیار شایستۀ اهمیتی در زندگی سیاسی 

فرانسویان بود و در واقع سالهای خروج 

فرانسویان از رخوت و بی جنبشی و قیام مجدد 

این بیداری در واقع طرز  جمهوری خواهان بود.

ماهیت آن عمل رژیم )امپراتوری دوم( و باالخره 

از  8191را تحت تاثیر قرار داد. به طوری که 

نظر تحول عقاید و سیستمها خطی است که دو 

شیب مخالف هم را از همدیگر جدا می کند. چنان 

که می دانیم رژیم امپراتوری دوم از نظر 

اقتصادی دوران شکفتگی و پیشرفت بود به طوری 

 بکه راه آهن و شبکۀ بانکها و شهرهای مدرنشکه 

بزرگ در فرانسه میراث باقی مانده از آن دوره 

 است.

این تحول دوگانه، ساخت اجتماعی و عقیدتی 

کشور، بخصوص مخالفان جوان امپراتوری را 

تحت تاثیر قرار داد. ناگفته نماند که زوال بالفاصله 

 8111پس از رسیدن به پاریس، یعنی در فبروری 

 با این جوانان همراه شده بود.

به روزنامه ها و مجله هایی که با با توجهی 

از جانب رژیم عدۀ اولین قدمهای آزادی بخشی 

آنها در کارتیه التن چند برابر شده بود با کمی 

حیرت می بینیم عقایدی که در همۀ آنها ابراز شده 

است شباهت عجیبی با عقایدی دارد که زوال در 

دو رسالۀ "کینه های من" و "ناتورالیسم در تئاتر" 

ن کرده است. و نیز همین نوع احساسات و بیا

عقاید را در سخنرانیهای دانشمندان و دروس 

استادان دانشگاهها می بینیم. مثاًل در دروس "کولژ 

دوفرانس"، بخصوص در درسهای فیزیولوژی 

، در همسایۀ آنها فلورانس، یا درسهای کلودبرنار

توجه به وضع صنعتی و زراعی معاصر، به 

انات تازه و نمایشگاهها و غیره اختراعات و امک

 دیده می شود...

اعتراضها هم در همۀ آنها همان است. همۀ آنها 

به ادبیات رسمی، به مشاهیر ادبی  بیش از هر چیز

به آنچه روزنامۀ "فرانسۀ جوان"،  دروغین،

لت و ا"سبک ساختگی قراردادی و عاری از اص

را  زندگی" می نامید حمله می کنند. مکتبها و مدلها

انکار می کنند و در مقابل تکیه بر طبیعت 

اشخاص و بر نبوغ دارند. به طوری که زوال روز 

را دعوت می کند که  سزان 8191اپریل  89

مدلها و ذوق بازاری را کنار بگذارد. آنها از 
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"سوفسطاییان و دسیسه بازان ... که مصالح 

بزرگ ملی را به بهانۀ دفاع از آنها به خطر می 

و در خدمت سودجوییهای کوچک قرار می  اندازند

دهند." انتقاد می کند. شعار آنها "آزادی" است، 

آزادی در همۀ قلمروها، بخصوص در قلمرو 

مذهبی، اغلب آنها اشخاص آزاد فکری هستند و 

همۀ شان اخالق سنتی را رد می کنند. آنها آگاهند 

بر این که همه به یک حزب تعلق دارند: "حزب 

نوشت خود را با سرنوشت میهن و جوان". و سر

آینده یکی می دانند. "فرانسۀ جوان" چنین می 

 نویسد:

زمان بیداری و مبارزه فرارسیده است. به پیش 

جوانها! ]...[ ما نسل جوان آینده هستیم. زندگی با 

ما است ]...[ ما فرزندان این زمانیم، آن را 

صادقانه می پذیریم، اما می خواهیم که پیشرفت 

ی آیندۀ بهتریم. حزب ما حزب و، و در آرزکند

میهن است. ما فقط پیروزی آن را می خواهیم. این 

  است که تکانش می دهیم تا بیدار شود..."

به این ترتیب فقط برخورد نسلها در میان 

نیست. بلکه مسالۀ عمیق تری در میان است و آن 

عبارت است از آگاهی بر تغییر چهرۀ یک تمدن، 

 یر ریشه یی.یعنی یک تغی

زیرا این جوانان مخالف توجه دارند به این که 

شاهد پایان چیزی هستند و خود نیز در آن موثرند. 

فبروری  89روز  Jules Meline"ژول ملین" 

 در روزنامۀ "کار" چنین می نویسد: 1862

ما در یک روزگار اغتشاش اخالقی و ذهنی 

مه بسر می بریم ]...[ قرن هجدهم همه نیروها و ه

فعالیت خودرا در مبارزه با اشتباهات قدیم و 

خرافات کهنه صرف کرد. با جرئتی حیرت آور 

بنای حکومت فئودالها و کشیشان را که تزلزل 

ناپذیر جلوه می کرد لرزاند و با این کار خدمت 

عظیمی به آینده کرد. اما با درهم ریختن گذشته، 

 هیچ چیزی را جانشین آن نکرد. کار بازسازی به

عهدۀ قرن نزدهم گذاشته شده حاال ما باید در راه 

این وظیفۀ افتخار آفرین همت کنیم ]...[ امروزه ما 

همانسان که در هجده قرن پیش، در یک دوران 

زاد و ولد بسر می بریم، ذهن مان به فرمول 

فلسفی تازه ای احتیاج دارد و باید آنقدر کار کند که 

 بتواند آن را پیدا کند.

"بیداری"، "زاد و ولد"، "زبان باز "تحول"، 

کردن بچه"، "بارداری" و... این ها کلماتی است 

که در نوشته های همۀ اعضِا این "حزب جوانان" 

. دو در نتیجه در نوشته های زوال هم دیده می شو

، در نامه ای به دوستش 8191جون  1او روز 

 چنین نوشت: "بای"

ی قرن ما قرن تحول است. از گذشتۀ منفور

بیرون آمده ایم و به سوی آیندۀ ناشناخته ای 

 روانیم.

این آگاهی به شرکت داشتن در پایان یک 

کامل آنچه در روزگار، همراه است با پذیرفتن 

حال شکل گرفتن است و اعتقاد به این که باید در 

این نوسازی سهیم بود و برای دنیای تازه ای که 

. پس از تولد می یابد پایه های محکمی فراهم کرد

، این وسوسۀ 8111شکست جمهوری خواهان 

"محکم کاری" و "قاطع بودن" را در همۀ آنها 

مخصوصًا در زوال می توان سراغ گرفت که در 

اغلب نوشته های او، مخصوصًا همراه با کلمۀ 

"ناتورالیسم" دیده می شود. زیرا زوال با همۀ 

نیرویش در این نهضت شرکت دارد. در مقدمۀ 

 من" می گوید: "کینه های

من قرن طالیی را به مسخره می گیرم. من فقط 

در بند زندگی و مبارزه و تب هستم. در میان هم 

 نسالنم خیالم راحت است.
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در این دوران جنبش عمومی، دوران تحقیقات 

و عصیانها و ویرانیها و بازسازیها، او هم 

"فرمول فلسفی" را که "ژول ملن"  نضرورت آ

احساس می کند. در همان نامه در جستجویش بود 

 ای که به "بای" نوشته است چنین می گوید:

آنچه روزگار ما را مشخص می سازد، این 

هیجان و فعالیت سوزان است. فعالیت در علم، 

 -فعالیت در تجارت، در هنرها، و در همه جا: راه

آهنها، الکتریسته که به تلگراف اضافه شده، بخار 

هد، بالونهایی که به هوا که کشتیها را حرکت می د

: می روند. در عرصۀ سیاست وضع بدتر است

ملتها قیام می کنند و امپراتوریها می خواهند با هم 

متحد شوند. در عالم مذهب و آیین همه چیز 

متزلزل شده است، در این دنیای تازه ای که سر 

بر می آورد، به مذهب جوان و زنده ای احتیاج 

 هست.

او به این انتظار است. این  "ناتورالیسم" پاسخ

. یمکتب در عین حال هم انکار است و هم بازساز

برای ساختن دنیای آینده روی پایه های محکم، باید 

نظامی پیدا کرد که نظام محافظه کاری باشد )که 

بر تصورات ارتجاعی متکی است( و نه نظام 

 انقالبیون )که بر تصورات منفی تکیه دارد(.

بنا کرد یک اجتماع عدالت و اجتماعی که باید 

برادری است. باید هماهنگی و تعادلی پیدا کرد که 

در گذشته، از سویی به دست نظام کلیسای شکنجه 

گر ضایع شده است و از سوی دیگر بر اثر 

اغتشاشهای قرنی که "کوزۀ داغ علم و ادب و 

اقتصاد و سیاست" است و قرن "اختالل و تحریک 

 اعصاب". زوال می گوید:

ما بیماری پیشرفت و صنعت و علم هستیم و 

 غرق در تب زندگی می کنیم.

جامعه در واقع مانند یک بدن زنده و یا یک 

چنین  8191ماشین است. اوژن پاز در سال 

 نوشت: 

من می توانم خود مان را به لوکوموتیوهایی که 

با همه نیروی بخار شان داغ شده است تشبیه کنم 

و ضعیفی به آنها بسته که چرخ و دندۀ ناکافی 

باشند. باید یا دیگ بخار بترکد و یا چرخ و دنده 

 بشکند.

بدین سان باید تعادل و هماهنگی بین جسم و 

، و نیز روح پیدا کرد، بین قدرت و آزادی فردی

تعادل اجتماعی، هماهنگی منافع و عدالت که تنظیم 

کنندۀ رابطه بین منافع شخصی با منافع دیگران 

 است.

رالیسم" زوال می خواهد با مراجعه به مدل "ناتو

وژیک یا مدل طبیعی همین تعادل را پیدا کند لتکنو

و این کار به هیچ وجه عبارت از سکون پرستی یا 

که هدف آن پیدا کردن لمحافظه کاری نیست، ب

تعادل بین زندگی و سالمت است و کار متعادل و 

 نیروبخش بر همه اعضا یک بدن یا یک موتور.

جوان آنچه در در نظر جمهوری خواهان اما 

درجۀ اول جلو این کار متعادل را می گیرد کلیسا 

است که آنها با خشونت نظامش را انکار می کنند. 

کلیسا از کودتا پشتیبانی کرده بود و بزرگ ترین 

نیروی محافظه کاری اجتماعی بود. ضمنًا مالکان 

 و کاسبکاران )و نه تنها مالکان بزرگ بلکه حتی

سرمایه داران کوچک نیز(، از ترس سوسیالیسم و 

تولید اغتشاش در جامعه، به کلیسا روی آورده 

روزنامه نویس کاتولیک و  Veuillotوویو بودند. 

 مدافع کلیسا چنین می نوشت:

الزم است در جامعه اشخاصی وجود داشته 

ی محقری داشته دگباشند که زیاد کار کنند و زن
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متی از جامعه است. این باشند. فقر، قانون قس

 قانون خداوندی است و باید از آن اطاعت کرد.

در نامه  8191جنوری  11در  نهم، وسپاپ پی

ای به کشیشانش، فرانسویان را به جهاد بر ضد 

انقالب دعوت کرد که از نظر او خطرناک و 

مضر بود. در مقابل، جوانان، مخالف دخالت کلیسا 

می کردند که هر  در امور اجتماعی بودند و ادعا

چه وابستگیها بین کلیسا و دولت کمتر باشد، به 

 همان نسبت ترقی و پیشرفت آسان تر خواهد بود.

بدینسان ناتورالیسم برای زوال در درجۀ اول 

یک روش ضدکلیسایی است و پایان "تابو"های 

کهنه. اعادۀ حیثیت جسم است یا بهتر بگوییم روش 

و زندگی بخشیدن تازه ای برای سخن گفتن از آن 

به آن. تلقی ساده و طبیعی آن به نام تعادل فرد 

انسانی و مهم تر از آن برای تعادل جامعه. زیرا 

زوال هم مانند "لویی ژوردان" و "اوژن پاژ" و 

روزنامه نویسان و نویسندگان متعدد دیگر هم 

نسلش معتقد بود که کلیسا نژاد مردم را خراب 

ته است. و مانند همۀ کرده و از قدرت فرانسه کاس

آنها گذشته از آن که طرفدار توسعۀ تحصیل 

همگانی و از میان بردن بیسوادی در میان مردم 

بود )زیرا پنجاه درصد از رأی دهندگان بیسواد 

بودند( می خواست که جوانان به ورزش بدنی 

 -و دختران -سربازان آینده -بپردازند و پسران

 داشته باشند. زندگی شایسته ای -مادران آینده

  ناتورالیسم و علم

دو  امیان آنهپیشرفت علوم، و بخصوص از 

علم "فیزیولوژی" و "زمین شناسی"، فکر زوال را 

به شدت مشغول کرده و انقالبی در درون او به 

وجود آورده بود. تئوریهای ناتورالیسم را زوال در 

)تاریخ ارتباط زوال با کنگرۀ  8199سال های بین 

" اکس آن پرونس"( تا Aix on Provinc علمی

)تاریخ انتشار اثر تئوریک معروف او  8111سال 

"رمان  Roman Experimentalبا عنوان 

تجربی"( در خالل نوشته های متعددی تحلیل کرد. 

دایمًا به  در این میان چون عده ای از روزنامه ها

او حمله می کردند، زوال هم با پشتکار و شور 

، خصوصیات از خود می پرداخت فراوان به دفاع

رمان را آن گونه که خودش در نظر گرفته بود 

که منتقدان بد خواه یا  تشریح می کرد و به این

سطحی، عقاید او را تحریف می کنند اعتراض می 

نخست این که ناتورالیسم در ادبیات بدعت  کرد:

عجیبی نیست که محصول مخیلۀ جاه طلبانۀ یک 

باشد. هیچ متن تئوریکی  کاندیدای ریاست مکتب

نیست که زوال در آن ادعا نکرده باشد که چیزی 

به نام "مکتب ناتورالیست" در ادبیات وجود ندارد 

و این مکتب خیالی نمی تواند رئیسی داشته باشد. 

می گفت "ناتورالیسم یک روش است یا ساده تر 

بگوییم یک تحول"، در عین حال ادامۀ مطلوب 

گامان است و از طرف دیگر، آثار عده ای از پیش

 نتیجۀ طبیعی مرحلۀ تازه ای از تمدن.

زوال ناتورالیسم را ناشی از عقاید دیدرو می 

داند. "علم گرایی" این مدیر دایرةالمعارف فرانسه، 

در برابر "ایده آلیسم احساساتی روسو" دیدرو را 

به صورت پیشگام عقیده ای در می آورد که 

ربی علوم را در ادعای وارد کردن روش تج

ادبیات دارد. زوال می گوید: "با دیدرو، پدر 

پوزیتیویستهای امروزی ما، روشهای مشاهده و 

تجربۀ تطبیقی در ادبیات زاده می شود." همان 

طور که رومانتیکها، اخالف روسو و به دنبال او 

شاتوبریان، المارتین، هوگو، و ژرژ سان بودند، 

" و به دنبال او، ناتورالیستها هم اخالف "دیدرو

استاندال، بالزاک، فلوبر، و برادران گنکور هستند. 

در مقابل روش خصوص عقاید خودرا بزوال 

رومانتیکها قرار می دهد و آنها را هنرمندانی می 

داند که بدون کوچک ترین آگاهی همان استتیک 

کالسیک را بکار می برند: "تیپ ها را حفظ می 
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رمول کالسیک را؛ و و تجرید تعمیم یافتۀ ف کنند

دلشان را به این خوش می کنند که لباس دیگری 

به آن بپوشانند." ایده آلیسم رومانتیک درست نقطۀ 

مقابل آن "رئالیسم علمی" است که زوال پیشنهاد 

می کند. او علت شکست رومانتیسم را در این می 

بیند که این مکتب با جامعۀ نو و تمایل عمومی آن 

 داشت.طابقی نتبه علم، 

جوامع هستند که تحوالت ادبی زوال می گوید: "

آفرینش ادبی هر عصری  را ایجاد می کنند."

نظیر یک اثر عظیم ناشناخته است که اندیشۀ مهم 

ولی ناگزیر تمامیت آن نسل رهبریش کرده و 

 بوجود آورده است. و نیز می گوید:

"یک نویسنده هرچند که دارای نبوغ باشد، 

ت که سنگ خودرا بر دوش می کارگر ساده ای اس

ساختمان بنای  کشد و به تناسب نیرویی که دارد

ناتورالیسم یک  سالمند ملی را ادامه می دهد."

وضع انقالبی و هرج و مرج طلبانه نیست، بلکه 

حاصل یک تحول طبیعی است. قرن نزدهم در 

 درجۀ اول قرن علم است:

"ناتورالیسم محصول طبیعی جامعۀ 

است. تمدن روشنفکرانۀ جدید  دموکراتیک جدید

ما مهم ترین مشخصه اش افزایش اعجاب آور 

آگاهی های ما در طبیعت است. نویسندۀ امروز، 

اگر از نظر نبوغ هم برابر با گذشتگان باشد، 

 شکی نیست که اثر غنی تر و درست تر از

اسالفش به وجود خواهد آورد و کار او به 

 واقعیت نزدیک تر خواهد بود."

ه زوال پیشنهاد می کند در درجۀ اول آنچ

عبارت است از وارد کردن روشهای علوم طبیعی 

به ادبیات و همچنین استفاده از اطالعات تازه ای 

که این علوم به دست داده است. رهنمای او در این 

مورد آثار علمی روزگارش است که زمینه های 

مختلف زندگی و روشهای علمی مورد استفاده را 

مهم ترین این آثار عبارتند از  رده است.تحلیل ک

 -Lucas(8119اثر لوکا  "رسالۀ وراثت طبیعی"،

و  (8191)، ترجمۀ "اصل انواع" داروین (8111

بویژه "مقدمه بر طب تجربی" اثر کلود برنار 

زوال در بیشتر مقاله های خود به این (. 8191)

اثر اخیر استناد می کند. با این که به هنگام نوشتن 

لین رمانها و ابراز اولین طرحهای عقاید خود، او

با این اثر آشنا نشده بود ولی پس از خواندن آن 

ناگهان صورت کامل و روشن افکاری را که 

هنوز در مغزش مبهم و ناپخته بود در آن یافت، به 

پناه  رطوری که از آن پس تصمیم گرفت د

پس  نقاطعیت این دانشمند نابغه قرار بگیرد و از آ

دلیل و برهانی را که می آورد ناشی از این  هر

 اثر بود.

کلود برنار ادعا می کرد که روش علمی قاطعی 

که در مورد "اجسام بی جان" بکار می رود باید 

در مورد "اجسام زنده" نیز قابل تطبیق باشد و 

زوال ادعا کرد که این روش باید با "زندگی 

هدف روش  عاطفی و ذهنی" تطابق داده شود.

پیدا کردن روابطی است که پدیده ای را  "جربی ت

به "علت" نزدیک آن مربوط می سازد و شرایط 

 الزم را برای تظاهر این پدیده پیدا می کند."

به مشاهده و  برای رسیدن به این نتیجه باید

کاوش جزئیات پرداخت. پیش از زوال، روش 

مشاهده در ادبیات به وسیلۀ "بالزاک"، استاندال و 

بکار برده شده بود. زوال نظریۀ خودرا با  فلوبر

 این جمله بیان می کند: 

، بازپرس کسی که از روی تجربه کار می کند"

طبیعت است." و می گوید: " رمان عبارت از 

گزارش نامۀ تجارب و آزمایشها است!" به این 

ترتیب معتقد است که نویسنده باید تخیل خودرا به 

ن طور که سابق می کلی کنار بگذارد زیرا: "هما

گفتند فالن نویسنده دارای تخیل قوی است، من می 
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خواهم از این پس بگویید که دارای حس واقع بینی 

است. چنین تعریفی در بارۀ نویسنده بزرگ تر و 

درست تر خواهد بود. موهبت دیدن خیلی کم تر از 

موهبت آفریدن، در اشخاص مختلف وجه مشترک 

 دارد."

ان تجربی"، روش تجربی را زوال در کتاب "رم

رمان "برای رمان نویسها چنین تشریح می کند: 

نویس هم تماشاگر است و هم اهل تجربه. به 

عنوان تماشاگر حوادث را آن طور که مشاهده 

کرده است بیان می کند. برای این کار نخست مبدأ 

عزیمت را معین می کند و برای حرکت اشخاص 

ۀ محکمی در نظر و پدیده های داستان خود زمین

می گیرد. بعد به عنوان اهل تجربه، بنای تجربه را 

می گذارد. یعنی می خواهم بگویم قهرمانهای 

خودرا در داستان مخصوصی بکار وا می دارد که 

 در آن، توالی حوادث به صورت نتیجۀ جبری

در جای دیگر   پدیده های مورد مطالعه جلوه کند."

زمایش واقعی است "رمان ناتورالیستی آ می گوید:

که رمان نویس با استفاده از تجارب خود روی 

 افراد بشر انجام می دهد."

بکار بردن این روش ایجاب می کند که دنیای 

اخالقی به صورت مادی و ماشینی ادراک شود و 

"دنیای بشری نیز زوال چنین فرض می کند که: 

تابع همان جبری است که بر سایر موجودات 

این عقیده که پایۀ فلسفی  حکمفرما است."

ناتورالیسم ادبی شمرده می شود، پیش از هر چیز 

دیگری سروصدای دشمنان زوال را بلند کرد. این 

عقیده همچنین زوال را به سبب تشبیه کار رمان 

نویس به آزمایشهای دانشمندان عیب می کردند، 

زیرا رمان نویسی که روش تجربی در پیش می 

 مند است تا شاعر و هنرمند.گیرد، بیشتر شبیه دانش

اولین اثری که زوال بر اساس این نظریۀ 

 Thereseتجربی و "جبر علمی" نوشت 

Raquin "است. زوال در مقدمۀ این  "ترزا راکن

"در ترزا راکن مشخصات کتاب چنین می نویسد: 

اخالقی و روحی اشخاص را تشریح نکردم بلکه 

های به تشریح وضع مزاجی آنها پرداختم. عشق

قهرمانان من ارضای احتیاجی است. قتلی که 

مرتکب می شوند نتیجۀ زنای آنها است و همان 

طور که گرگها کشتن گوسفند را گردن می نهند 

آنها هم این نتیجه را می پذیرند. و باالخره چیزی 

که مجبور شده ام آن را پشیمانی بنامم، زائیدۀ بی 

نظمی سادۀ عضوی و سرکشی اعصاب تحریک 

." و در جای دیگر چنین ه و ناراحت آنها استشد

"هدف من بیش از هر چیز هدف علمی  می گوید:

دموی را در  بود. من اغتشاشات عمیق مزاج

برخورد با طبع سودایی نشان دادم... من با کمال 

سادگی، همان کاری را که جراح روی اجساد 

 انجام می دهد روی دو موجود زنده انجام دادم."

 تمسالۀ وراث

مسالۀ دیگری که ناتورالیستها وارد رمانهای 

خود کردند و با اصرار زیاد بر آن تکیه زدند، 

تاثیر وراثت در وضع روحی اشخاص بود. زیرا 

 معتقد بودند که شرایط جسمی و روحی هر کسی

 از پدر و مادرش به او رسیده است.

در مورد مسالۀ وراثت، زوال از لوکا و کتاب 

ی" او الهام گرفت و بر اساس "رسالۀ وراثت طبیع

این نظریه، مجموعۀ رمان معروف "روگون 

ر بیست جلد تحت عنوان "تاریخ ماکار" را د

امپراتوری تماعی یک خانواده در زمان جو ا طبیعی

دوم" نوشت. در این سلسله کتابها زوال زندگی یک 

ۀ کوجک را تشریح کرده و شجره نامه ای خانواد

برای فرزندان این خانواده ترتیب داده است و آنها 

 را به شاخه های متمایزی تقسیم کرده است.

داستان این سلسله کتاب، عبارت از رشد و 

تکثیر شاخه های این شجره است. در نظر اول 
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شباهتی بین افراد این خانواده نمی توان یافت ولی 

به یکدیگر بسته و را رشتۀ محکمی آنها در باطن 

شبیه هم ساخته است. فرزندی که در نتیجۀ رابطۀ 

نامشروع از مادری بدکاره به دنیا می آید الکی و 

جنایتکار می شود و در مورد دیگران نیز همین 

 شرایط صادق است.

 مشخصات آثار ناتورالیستی

بدین سان ناتورالیسم به صورت قیامی علیه 

ها و قراردادهای اخالقی و مذهبی پا به پیشداوری

مانوری را که جامعه بر بخشی  میدان می گذارد.

از مظاهر طبیعت و زندگی اعمال کرده است در 

هم می شکند. از چیزهایی سخن می گوید و 

مناظری را تشریح می کند که تا آن روز در آثار 

ادبی راه پیدا نکرده بود و همین مشخصۀ 

پای بندان عرف و عادات و  ناتورالیسم است که

قراردادهای اخالقی را به خشم می آورد و بر 

سخن گفتن از زشتی  ضد خود تحریک می کند.

ها و فجایع فقر و بی عدالتی که نخست با آثار 

بورژوازی می  آغاز شده بود ولی جامعۀ دیکنز

خواست آن را ندیده بگیرد، در کار زوال به اوج 

و  تورگنیفر نیز می رسد. و در کشورهای دیگ

به آن می پردازند.  هاوپتمانو  جرج الیوت

Thackeray اسنوبیسم و پیشداوریهای  تاکری

ملی و خودستایی و جاه طلبی اجتماعی را به 

 Sudermanمسخره می گیرد. در تئاتر، 

از عرف قراردادی شرف و افتخار  سودرمان

نقاب از چهرۀ دو  ایبسن Ibsenانتقاد می کند و 

ریا بر می دارد. اختالف عمیقی را که رویی و 

حقیقت و زندگی اجتماعی وجود دارد برمال بین 

می کند و موانعی را که در برابر رشد آزاد فرد 

قدعلم می کنند نشان می دهد. ناتورالیستها 

و حقیر  چیزهای ننگ آلود، مضحک و شرم آور

شدن عشق بر اثر سودجوییها را به کرسی اتهام 

ای نخستین بار عشق به صورت می نشانند و بر

خواست جسمانی و جنسیت به عنوان یک تجربۀ 

مشروع در آثار شان مطرح می شود. بدین سان 

می توان گفت که ادبیات ناتورالیستی در مجموع 

انتقاد تلخی است از مبانی جامعه. و چون این 

جامعه ای که شور صادقانۀ رومانتیسم و 

ده است روحانیت عمیق مذهب را از دست دا

ندان به نوع اخالق کوشش دارد با چنگ و د

د، در برابر این سدشکنیها از خود ایدآلیستی بچسب

عکس العمل نشان می دهد. حمالت شدید به زوال 

 اسکار طرفدارانش و محاکمۀ فلوبر، بودلر و و

 وایلد از همین جا ناشی است.

اما بر اثر همین روش که ناتورالیسم در پیش 

ه ای از مظاهر جامعه در آثار گرفته است، عد

ناتورالیستی حق تقدم پیدا می کنند. ماجرای 

اغلب داستانها به صورتی جریان می یابد که 

گویی هیچ چیز دیگری به جز پلیدی، پریشانی، 

بی عدالتی و ننگ وجود ندارد. ناتورالیسم به تبع 

منطق عکس العمل بر ضد دید رومانتیک، 

یا را تنها در مظاهری ایدآلیستی یا فقط رسمی، دن

خالف همۀ آنها خالصه می کند و یا این که 

اغلب این کار را تحت عنوان رئالیسم و واقع 

نگری انجام می دهد ولی در نهایت، حاصل کار 

به صورت نوعی وقاحت تحریک آمیز، انتقادی 

انقالبی و یا برداشتی بدبینانه و "فالکت گرا" از 

 انسان در می آید.

رمال کردن همۀ واقعیت به آن جا تصمیم به ب

می کشد که فقط ابتذال روزمره تحلیل شود. 

تصمیم به دیدن هر آنچه در انسان است منجر به 

این می شود که همه انسانها را به صورت 

: " همۀ آنها هدایتموجوداتی ببینیم که به قول 

یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن 

ناسلی شان شد." توجه آویخته و منتهی به آلت ت
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فراوان به این که تسلیم خرافات نشویم، حالت 

افراطیش عبارت از این است که هرگونه ایمان 

و اعتقادی را خرافات بشماریم. "آزادی" تنها 

برای این که یک احساس خود بخودی درونی 

است انکار می شود: زندگی انسانی در زنجیر 

اسی، بیرحمانۀ جبر تاریخی، تکامل زیست شن

داده شده است.  وراثت جسمانی و اجتماعی قرار

ناتورالیسم که در تئوری علیه پیشداوریها قیام 

کرده و زیر عنوان رئالیسم و واقعگرایی به 

میدان آمده است، چنان از روی تصمیمهای قبلی 

جهت گیری می کند که ناچار دید آزاد و راحتی 

 را که از واقعیت داریم واژگون می کند و حتی

شاید خود واقعیت را هم واژگونه جلوه می دهد. 

انسان رمان ناتورالیستی زیر فرمان شرایط 

"وضع جسمانی خود قرار دارد. زوال می گوید: 

مزاجی اشخاص را مطالعه کنیم نه اخالق و 

عادات آنها را... آدمها زیر فرمان اعصاب و 

 خون شان قرار دارند..."

ی از کشف "نیچه در این باره می گوید: "یک

های مهم این قرن این است که انسان عبارت از 

 ضمیر نیست بلکه یک سیستم عصبی است."

بدین سان وضع جسمانی به عنوان اصل 

پذیرفته شده است و وضع روحی را باید اثر و 

سایه ای از آن بشمار آورد. یعنی تظاهرات 

 روحی، نتیجه ای از شرایط جسمی است.

انسانها نتیجۀ پس همۀ احساسات و افکار 

مستقیم تغییراتی است که در ساختمان جسمی 

حاصل می شود و وضع جسمی نیز بنا به قوانین 

 و مادر به او رسیده است. روراثت، از پد

یعنی اگر در یکی از اجداد نقص و یا اختالل 

جسمی وجود داشته باشد این نقص رفته رفته 

زیاد شده از نسلی به نسل دیگر می رسد و باعث 

می گردد که نسلهای بعدی، الکلی یا فاحشه شوند 

 و یا نقصهای روحی دیگری پیدا کنند.

 ناتورالیسم و اخالق اجتماع

زوال ادعا می کند که اثر علمی، یعنی رمان 

جدید، در عین حال یک اثر اخالقی است. هرچند 

که اکثریت منتقدان در آثار زوال تمایل شدید به 

کشف می کردند،  بی پردگی و غیراخالقی بودن

خود او روی این ادعای خود اصرار می کرد. 

به عقیدۀ زوال، رمان نویس کار خالص دانشمند 

را انجام نمی دهد. البته در برابر وضع و 

مشخصاتی که تحلیل می کند، بی طرفی و نفوذ 

ناپذیری بیرحمانۀ یک دانشمند را مراعات می 

" کند، با وجود این همان سان که "کلود برنار

و  "تجربه گر بازپرس طبیعت است"گفته است 

اگر قرار است قاضی بی طرف باشد چگونه می 

تواند در مورد مسایل اخالقی بیطرف نباشد؟ 

 گذشته از آن رمان نویس باید:

مکانیسم پدیده ها را در انسان بداند، 

ساختمان و طرز عمل تظاهرات ذهنی و حسی را 

وراثت و  همان گونه که فیزیولوژی تحت تاثیر

عوامل محیط برای ما تشریح می کند، نشان 

دهد. بعد انسان زنده را در محیط اجتماعی نشان 

پدیده ها و تسلط  دهد... و با تاثیرگذاری بر روی

 بر آنها، عماًل بر محیط اجتماعی اثر گذارد.

رمان نویس با کشف قوانین زندگی اجتماعی 

 به سیاستمداران و دست اندرکاران اصالحات

اجتماعی امکان خواهد داد که دست به عمل 

بزنند و جامعه را اصالح کنند. زوال به تهمت 

"جبری و تقدیری بودن" که به فلسفۀ او می زنند 

به شدت اعتراض می کند و اعالم می دارد که : 

"ناتورالیسم در ادبیات، تشریح دقیق است و 

پذیرفتن و تصویر کردن آن چیزی است که 
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و به پیشرفت اجتماعی معتقد است ا وجود دارد."

و می خواهد راههای آن را هموار کند. هدف 

ین ااخالقی شدید و سختگیرانه ای دارد و در 

مورد نیز تابع فرمول "کلود برنار" است: 

"اخالق امروزی، در جستجوی علل و اسباب 

است، می خواهد آنها را تحلیل کند و با توجه به 

  آنها دست به عمل بزند."

 ان آثار ناتورالیستیزب

امیل زوال در مقاله ای تحت عنوان 

 "ناتورالیسم در تئاتر" چنین می نویسد:

اکنون به مسالۀ زبان می رسیم. ادعا می کنند 

که سبک خاصی برای تئاتر وجود دارد. می 

با زبان عادی خواهند که این سبک کاماًل 

محاوره متفاوت باشد؛ آهنگین تر و عصبی تر از 

نفحه ای بسیار بلند، تراش خورده مانند  آن، با

الماس که طبعًا نور چلچراغها بر آن بدرخشد. 

در روزگار ما مثال آقای "الکساندر دوما پسر" 

ده می شود. نمایشنامه نویس بزرگی شمر

مانند فشفشه ها شلیک  "کلمات" او مطنطن است.

با  می شوند و در میان کف زدنهای تماشاگران

. ضمنًا همۀ اشخاص اثر او به هم فرود می آیند

یک زبان صحبت می کنند: زبان پاریسی نکته 

سنج، آکنده از مخالف خوانی ها که همچون 

خدنگی، خشک و خشن پرتاب می شود. من 

منکر زرق و برق این زبان نیستم، زرق و برقی 

سطحی! اما حقیقی بودن آن را انکار می کنم. 

داوم هیچ چیزی خسته کننده تر از زهرخند م

جمله ها نیست. من انتظار نرمش بیشتر و طبیعی 

بودن را دارم. چنین زبانی هم بهتر نوشته شده و 

هم چندان نوشته نشده است. صاحب سبکهای 

واقعی این عصر رمان نویسها هستند. باید سبک 

بی نقص، زنده و اصیل را در آثار "گوستاو 

وقتی  فلوبر" و "برادران گنکور" جستجو کرد.

ثر آقای دوما را با کار این نثرنویسان که ن

بسنجیم، می بینیم که نه درست است و نه رنگ 

و رویی دارد و نه شور و حالی. آنچه من می 

خواهم در تئاتر ببینم، خالصه ای است از زبان 

لمه را با همه محاوره. اگر نمی توان یک مکا

ها و سخنان بیهوده اش به صحنه تکرارها و اطناب

ان حالت و لحن گفتگو را، روحیۀ برد، می تو

خاص هر گوینده را، و خالصه این که واقعیت 

 را در حد ضرورت حفظ کرد...

نخست  بدین سان ناتورالیسم زبان محاوره را

در رمان و بعد در تئاتر وارد ادبیات می کند. 

نویسندگان ناتورالیست می کوشند در نقل مکالمۀ 

بکار برند هر کسی، همان جمالت و تعبیراتی را 

که خود او استعمال می کند. و این یکی از مهم 

ترین جنبه های واقعگرایی ناتورالیستها است که 

بعد از برچیده شدن خود مکتب و از بین رفتن 

موسسان آن نیز، در میان نویسندگان قرن بیستم 

روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند. به این 

اسالف همۀ  ترتیب می توان زوال و پیروان اورا

نویسندگان بزرگی شمرد که امروزه زبان 

 محاوره را در نوشته های خود بکار می برند.

 در عالم تئاتر

 Bienدر روزنامۀ  8199زوال که در سال 

Publique  و در سالهای بعد نیز در مجلۀ

نقد تئاتر می نوشت، می  (Voltaire)"ولتر" 

وی خواست که مبارزۀ قاطع ناتورالیستی را به ر

تری او اما اولین کارهای تئا صحنه نیز بکشاند.

ور چندان امید بخش نیز مانند کار برادران گنک

 روگون ماکارنبود. ناچار در این مورد نیز به 

اجازه داد که  8196روی آورد و در سال 

اقتباس تئاتری این  را به صحنه ببرند. آسوموار
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ر اثر با استقبال روبرو شد و امکان داد که بیشت

، زوال نانایآثار رمان نویسان ناتورالیست، )

و  زوال ژرمینال، 8118در  آلفونس دوده"ژاک" 

( به 8111برادران گنکور در  ژرمینی السرتو

صحنه برود. برای بازسازی شرح صحنه ها و 

جزییاتی که رمان زوالیی را تشکیل می دادند، 

طبعًا الزم می آمد که در این اقتباس های تئاتری 

 وها "طبیعی" فراهم شود، از قبیل هتل فقیرانهتابل

یا رختشویخانه های "آسوموار" و یا بحرانهای 

یا بحرانهای مریضی وحشتناک )مانند سقوط کوپو

آخر عمر او(. اما چون صحنۀ تئاتر امکان این 

که مانند رمان از عهدۀ تشریح این صحنه ها 

برآید ندارد، نمایشنامه به صورت ملودرام در 

د. موفقیت زودگذر این اثرها بیشتر به علت می آی

کنجکاوی مردم برای دیدن شکل تئاتری یک اثر 

به بعد نیز بر اثر  8119مشهور بود و از سال 

 نبوغ آنتوان.

بر اثر ظرافت و  (8169 -8119)"تئاتر آزاد" 

طبیعی بودن صحنه ها، رفتار خودمانی هنرپیشه 

را به ها و خودداری آنها از قلنبه گویی، همه 

 حیرت می انداخت.

یکی از علل موفقیت آنتوان آن بود که در این 

تئاتر بیشتر آثار نمایشنامه نویسان خارجی، مانند 

و استریندبرگ را  ، ایبسنHuptmannهاوپتمان 

به صحنه آورد. زیرا ناتورالیسم فرانسه هرچند 

ریه پرداز خودرا پیدا کرده بود و زوال اثر ظکه ن

( نوشته 8118) لیسم در تئاترناتورابا عنوان 

 بود، در عالم تئاتر موفقیت چشمگیری نداشت.

 H. Becqueآنچه مسلم است اگر هانری بک 

نمایشنامۀ معروف خود به نام "کالغان" را نمی 

نوشت، امروز در هیچ تاریخ ادبیات از تئاتر 

ناتورالیستی نامی برده نمی شد. "کالغان" 

وتمند است که به داستان زن یک کارخانه دار ثر

ر میان کاله برداران و حقه داتفاق سه دخترش 

بازان افتاده است، باالخره یکی از دختران او 

مجبور می شود که با یکی از آن اشخاص پست 

 ازدواج کند.

البته هانری بک از پیروان زوال و  ولی

طرفداران مکتب علمی و تجربی او نبود. بلکه 

ت و پیوسته ناتورالیسم مخصوص به خود داش

می کوشید که از روش خود دفاع کند و می 

گفت: "من چندان عالقه ای ندارم که به قاتالن و 

نوشان و فداییان ارثیت و و باده مصروعان 

قربانیان نسل بپردازم." در بارۀ نظریه هایی که 

زوال و دوستانش برای ناتورالیسم بیان کرده اند 

وری داشت که، حقیقت احتیاجی به تئعقیده 

ندارد، و عبارت از چیزی است که انسان می 

را بدون احتیاج به  نبیند و احساس می کند و آ

 عرف و قاعده ای بیان می کند.

 تاثیر ناتورالیسم

اکثر نویسندگان که سنگ ناتورالیسم را به 

سینه می زدند به زودی از اصول آن رو 

گرداندند. به جای توصیف و تشریح "حقیقت 

ر یک به شیوۀ خود دست به حقیر زندگی" ه

دامن تغزالت شاعرانه زدند و دو رویی اجتماع 

ای میز پو تزویر و سالوس طبقۀ حاکم را به 

محاکمه کشاندند. با هزاران نمونۀ گوناگون 

موضوع "بول دوسویف" موپاسان را در آثار 

خود پروراندند و اشخاص "منفی و پرهیزگاری" 

زن فاحشه ای را نشان دادند که هنگام نیاز به 

رو می زنند و پس از رفع نیاز او را به باد 

 ناسزا می گیرند.

به طرفداری یک جانبۀ این "ادبیات بیطرف" 

و پس از آن  زودی آن را از چشم مردم انداخت
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از ناتورالیسم تقریبًا به جز از تمایالت رئالیستی 

آن، چیزی باقی نماند. با این حال ناتورالیسم با 

ارسایی سیر رمان نویسی را در همۀ خامی و ن

 قرن بیستم تغییر داد.

نخست آن که رمان به استناد مدارک و 

که  مصالح واقعیت نوشته می شود. دیگر آن

رمان نویس در عالم درون و گوشۀ عزلت بسر 

نمی برد؛ و اگر هم چند گاهی به خلوت دل پناه 

ببرد باز ناچار است ترک انزوا کند تا به تماشای 

وزمره برود و در زیر ظواهر امور، زندگی ر

سررشتۀ حقیقی زندگی که غرایز و هوسهایی را 

ر نظر دهر فردی را به دست دارند جستجو کند. 

چنین رمان نویسی، زندگی حقیقی همان زندگی 

چند تن راحت طلب تن آسای اشراف منش 

نیست، زیرا این زندگی چیزی جز دروغ و 

ردم، زندگی تصنع ندارد؛ بلکه زندگی اکثریت م

افراد بیشمار و ساده دل در خور توجه و دقت 

تصویر زندگی همین مردم اوست، و هنر یعنی 

 ساده و عامی.

نکتۀ دیگر آن که رمان نویس باید از 

قراردادها و سنن مصنوعی و پایدار ماندۀ قدیم 

حذر کند: یعنی حادثۀ داستان، به جای این که 

ا مانند ماجراهای عجیب و غریب کودکانه ای ر

یا با خیال پردازی  خیمه شب بازی نشان دهد

سهل و ساده ای پیروزی اخالقی فضیلت را 

وصف کند و خواننده را همواره با توهم نیکی و 

نیکوکاری بفریبد، باید سیر پیچیده و بغرنج و بی 

 آغاز و پایان زندگی را باز نماید.

این ناتورالیسم مستند و اجتماعی و بدبین و 

و انتقادی دامنۀ نفوذ خود را تا زمان ما  طنزآمیز

 کشانده است.

پس از خانوادۀ روگون ماکار، رمانهای 

خانوادۀ طوالنی دیگری آفریده شده اند: 

 ازخانوادۀ تیبو ، جان کالوورثیاز  فورسایت

ژ ژراز  خانوادۀ پاسکیه وروژه مارتین دوگارو 

. هر یک از این رمانها داستان زندگی دوهامل

اده را باز می گوید. برخی از وسوسه یک خانو

های ناتورالیستی)مرگ، سقوط، جنگ، پریشانی( 

بعدها در اکسپرسیونیسم آلمان، به صورت 

 رویای تب آلودی در می آید.

در ادبیات فرانسه نیز این وسوسه ها همراه با 

 زبان عامیانۀ محالت فقیر نشین که نخست

و  Huysmans  (8111- 8619)هویسمانس

ان گنکور وارد آثار شان کرده بودند، مانند برادر

جاری  لوئی فردینان سلینسیالبی از قلم توانای 

می شود. رئالیستهای سوسیالیست فرانسوی نیز 

، به رغم مخالفت (روژه گارودیو  آندره استیل

 تئوریک شان تحت تاثیر ناتورالیستها هستند.

پس از این که دوران علم گرایی سپری می 

تدریج با پیشرفت هنر رمان نویسی، شود، و به 

خود نویسنده هم از میان بر می خیزد، ثبت 

مستند وقایع و افشا ظاهرًا بیطرفانۀ همۀ رنجها و 

همۀ خشونتها باقی می ماند. بدین ترتیب باید 

گفت که عده ای از بزرگ ترین نویسندگان 

امریکایی )دوس پاسوس، استین بک، کالدول( و 

، ویتورینی( و Leviلوی  ایتالیایی )سیلونه،

شمی به روش چایتالیا، گوشۀ  باالخره ناتورالیسم

 ناتورالیستهای اولیه دارند.

 

 

                        دارد ادامه بحث این
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 د میرزا علم حمیدي ژباړه

 

 

 

 

امین سوداګر د دغه سیمې سپین ږېری دی، 

هغه  د دغه ځای ډېرې ستونزې، ان د مېرمنو 

یرې هم اواروي. څو زنو ترمنځ وو مېړا

، له روغبړ ورځې د مخه زما لېدلو ته راغی

وروسته د ابراهیم زبوک خبرې رامنځ ته 

ن د اولوجان او سوج»ې. امین وویل چې:شو

دې ښار مېنې دوه ستر کلي دي،ځمکې او 

باغونه یې یو پر بل پورې سره نښتي دي. د 

ړ خلکو تر منڅ یې همیشه د اوبو د وار، څ

ځایونو او پولو پر سره تاوتریخوالی وي، تر 

اوسه یې څو ځلې وسلوالې نښتې سره کړي 

دي او خبره یې تر محکمې او بندیخانې 

. څه موده د مخه د اولوجان کلي رسیدلي ده

ملک صبري هڅه وکړه چې دغه بدمرغه 

همیشني جنجال ته د پای ټکی کېږدي. د ده په 

ک دغه کار اند له ابراهیم زبوک پرته بل څو

د دې چارې په هکله نوموړی ئ. نه شی کوال

نه دی مالمت؛ ځکه دلته چې هر چا ته هر 

ډول ستونزه ورپیښه شي سمدستي ابراهیم 

زبوک ته په ډک الس ورځي ځکه چې هغه 

ې کار نه ټله لګښت پرته بل هیڅ ډول د ګټې و

صبري بیګ هم دوه غونډاري پنېر او  لرې.

سره اخلي او د  یوه کټوه زیړغوړي له ځان

ابراهیم زبوک کورته ورځي. هغه یې لومړی 

سوغات نه مني خو خبرو ته یې غوږ نیسي او 

 « وایه صبري څه پیښه ده؟»ترې پوښتي: 

 مابراهی»صبري په ډېره عجزۍ وایې: 

انه! د خدای له پاره مرسته راسره وکړه! خ

هره ورځ زموږ د سیمې بزګران په چټي، پټي 

وینې بهوي. ډېر کمکیان مو شیانو د یوه، بل 

خویندي مو کونډې شوې،  یتیمان شول. ډېرې

ډېرې میندې مو بورې او ډېر ځوانان مو په 

بندیخانو کې پراته دي. هره ورځ غم او ویر 

 هدی. زه باور لرم چې دغه ستونزه له تا پرت

هر څوک  بل څوک نه شي اواروالی...

پوهیږي چې د غرونو  په لمنو کې ټولې 

اولوجان په کلي پوری اړه لري. ځمکې د 

څلور پنځسوه کاله کیږي چې دغه ټوله سیمه 

اولوجان زموږ  موږ به په میراث را پاتې ده.

ځکه زموږ کلی او  دا سکه غور نیکه و؛

سیمه د هغه په نوم یادېږي. خو د سوجن کلی 
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اوسیدونکو له هیڅ ډول حق پرته خیټه پرې 

موږ اچولي ده؛ خپل څاروی پکې پیا یې او ز

اوبه په خپلو ځمکو وراړوی. که چېری دغه 

ناوړه کړه وړه نور هم اوږده شي، ښکاره ده 

چې په دواړو کلیو کې به یو ځوان هم ژوندی 

نه شی پاتې. دا ځکه تا ته په ننواتې راغلم؛ 

بې ځایه جنجال څخه مو هیله کوم چې له دغه 

 «وژغورې.

ابراهیم زبوک د ده په خبرو باور کوي او  

له شوي ته رښتیا وایې زمانه بد»ه وایې: ورت

نه کوي. ځینې  ده، هیڅوک په خپل حق بسیا

کسان په خپل سر دي، نه دین لري نه وجدان. 

انسانان وژنې، د حاللو او حرامو توپېر نه 

کوي. په دولت کې هم بډې اخیستونکی زښت 

ډېر دي هر څوک چې زیاتې پیسې ورکړي 

لرم چې ته  هغه برالسي ګڼل کیږي. زه باور

هر څوک چې به ارومرو ورځپاڼي لولې ... 

په دولت کې ګمارل کیږي د دې پر ځای چې 

د قوانینو او حقونو د زده ګړې او ټینګښت 

تل شي د چاالکیو او ازموینه ترې واخېس

کیدای  هموینه ترې اخلی. دا څنګتیرایستنو از

چې په داسې بدمرغو حاالتو کې دې له  يش

حق حقدار ته ورسېږی؟ماته بډو ورکولو پرته 

ښکاره ده چې ستاسو کلی روا او هغه بل په 

څلور کتابه ناروا دی؛ خو له بډو ورکولو 

پرته یې په چا منې؟ زه په انکارا کې ډېر 

دوستان لرم خو دا کار د تیلفون او لیک له 

شم او  ړالوالرې نه کېږي، مجبور یم په خپله 

د دې خبرې عالج هغه او دغه ته د بډو 

 «ورکولو له الرې تر سره کړم.

صبري چې له ډېری مودې را په دې خوا 

دولتی څانګو ته ورځي او راځي؛ پوهېږی 

څرنګه تر سره کیدای شی  چې دولتی کارونه

تي رنګ او لړ ځنده ژبه پوښتنه ولځکه په ا

 «څومره لګښت ورته په کار دی؟»کوي! 

زه یو دینار هم په جیب کې نه لرم خو  -

یسې نه اخلم، ښایې دوستان پستاسو څخه 

مرسته راسره وکړي چې ستاسو په نوم 

 السوند واخلم.

صبري د پیسو بټوې ته الس کوي او وایې: 

نا داسې نه کېږې چې کار موږ ته کوی او »

 «پیسې له خپل جیب څخه ولګوې.

 سمه ده، خو زه له تاسو پیسې نه اخلم. -

وا وروره! ته خپل کور او کار پرېږدې؛  -

، خورې او ېږیرا ته درومې، هلته اوسانکا

څښې. هغه، دغه ته بډي ورکوي چې دا ټول 

 کارونه په پیسو کېږي.

صبري پیسې ورکوی او ابراهیم یې بیرته 

زره لیرې د ده د  هورټېله کوی. په پای کې دو

توشکې الندې ږدی. له دعا او مننې، ستاینې 

 وروسته په ډېره خوشالۍ ترې روانېږی.

سته صبري ابراهیم ته ورځي یوه موده ورو

ځای قباله  ړزموږ د څ»او ترې پوښتی چې: 

 « څنګه شوه؟

په »ابراهیم خپل سر شوراوی او وایې: 

انکارا کې وږي سپي دومره زیات دي چې 

سړی په ورتګ پښېمانېږي. تر اوسه مې د 
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دولت وږیو سوالګرو ته پنځه زره لیرې 

 «ورکړي دي خو ال نور کسان هم پاتې دی.

نه »ري په شرمندوکي غږ ورته وایې: صب

پوهېږم چې موږ به ستا ښېګڼې څنګه در 

 وګرځوو؛ خو خدای دې بدل در کړی.

زه یوازې ستاسو له پاره دا کار کوم او  -

که نه نو که څوک یو ملیون لیرې هم راکړي 

زړه مې نه غواړي چې د هر کس او ناکس 

. ته څه فکر کوې چې منت ته غاړه کېږدم

ه پنځو زرو ماړه شوي وي؟ نا دوي به پ

هیڅکله نا! باید بیا انکارا ته الړ شم، د وږیو 

 «لېوانو جیبونه ور ډک او قباله تر السه کړم.

صبري بیګ بیا پیسې ور وړاندې کوي او 

که څوک »ابراهیم بیګ یې نه اخلې، وایې: 

خبر شي چې له تا مې پیسې اخیستي دي مخ 

ومو سترګو به مې تور شي او خلکو ته به په ک

 «ګورم؟

بیا صبري پټه خوله درې زره لیرې د 

یله چې دا ځل هتوشکې الندې ږدی او په دی 

ارومرو قباله تر السه کوم د خدای پامانی 

 الس ور اوږدوی.

څلور نورې میاشتې هم تیرې شوې خو ده 

د ابراهیم له خوا هیڅ ډول غږ وغوږ وانه 

اورید. لږ ډېر سوغات یې په خره بار او د 

ابراهیم بیګ کور ته ورشي. ابراهیم بیګ بی 

صبري جانه! خیره »له ځنډه ورته وایې چې: 

ان دزمانه ده هر څوک چې رښتونی او د وج

وي د هغه کارونه پر مخ نه ځي. درې  خاوند

څلور ورځې د مخه مې هغه رییس ته چې 

زما له اجازی پرته یې اوبه هم نه څښلې او 

ورته دومره  اوس ستاسو کار پرې بند دی ما

سخت لیک وکیښ چې که سپي ته یې هم په 

غوږ کې ولولې؛ داسې به لیونی شی چې د 

اوسپنې ځنځېرونه به هم وشکوی. خو په هغه 

بې شرف یې نه یوازې اغېزه نه ده کړی 

بلکې زما د لیک ځواب یې هم را نه کړ. 

مجبور یم بیا په خپله انکارا ته ورشم، لومړی 

و بیا قباله ترې الس غوږونه پرې تاو کړم ا

ته کړم. زه حاضر یم چې ستاسو له پاره ان 

 خپل ځان قربان کړم.

ډېر تګ او راتګ وروسته صبري پوه  هل

شو چې تر اوسه یې پوره دوولس زره لیرې 

ابراهیم دوکه باز ته ورکړی دی. له دغو پیسو 

څخه اووه زره د ده خپلې او پنځه زره یې له 

له چې د کلی کلیوالو راټولی کړی وی. ک

نه شو په دې پوه شول چې د قبالې کار و خلک

نو له صبري څخه یې په ټینګه وغوښتل چې 

یا به قباله اخلې او یا به خپلې پیسې بیرته 

راکوې. صبري څو ورځې وخت تر اخلې او 

په ښار کې نوري مسګر ته ورځی چې 

نوموړی د دغه سیمې له هوښیارانو څخه 

په استانبول کې  شمېرل کېږی، خو کلونه یې

تیر کړی دی او لږ څه لیکل، لوستل یې هم 

 زده دي.

د صبري په اند نوري مسګر یوازنی سړی 

دی چې د ابراهیم زبوک په وړاندې درېدالی 

شي. خو کله چې صبري خپله کیسه پای ته 

رسوی د نوري مسګر غالمغال ان د اسمان تر 

د خدای »لوړو څوکو رسېږی او وایې چې: 
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زه هم دغه ټګمار لوڅ، لغړ او در په له پاره 

 !!!«در کړی یم 

چې داسې ده نو »صبري ورته وایې: 

ورځم خپلې پیسې ترې بیرته واخلم او کنه 

دومره یې وهم چې سترګې یې له کسو 

 «راووځې...

په همدې وخت کې جمال ګنډونکی په 

ایۍ د نوري دکان ته ورننوځی او طوارخ

نه! جمال جا»نوري ترې پوښتنه کوی: 

خیریت خو دی ولې دومره څپڅپاند او په 

 «غوسه یې؟

او وروره! تاته در الرښوونې له پاره  -

راغلم! غواړم نن ابراهیم زبوک په خپلو 

السونو تربت کړم. له پنسۍ څخه خو بله 

زیادته سزا نه شته، زه یې منم خو د دغه ځای 

خلک د ابراهیم له شره خالصوم. هیله کوم 

ړې چې تربت یې کړم او یا الرښوونه راته وک

 یې په توره ټوټې کړم؟

رانېزی او خولې پد نوري د زړه ټپونه هم 

 «غولولی یې؟ هته یې څرنګ» پوښتنه ترې کوی:

کوچني ورور مې »جمال ګنډونکی وویل: 

لیسه خالصه کړه او دواړه پښې یې په یوه 

زه کې کړې چې ارومرو به په پوهنتون وم

چې زه د ئ کې شاملېږم، تاسو خو پوهېږ

ګنډنې له الرې په مشکل سره اووه کسیزه 

کورنۍ ساتم. څنګه می کوالی شول چې د ده 

 پوهنځی پیسې ورکړم؟

یوه تن چې پاکې شېدې یې رودلې وې راته 

دولت یوه وړیا څانګه لري که د دغه »  وویل: 

څانګې له الرې داخل شي له پیسو ورکولو 

خو ما ورته وویل چې زه  «شي. څخه به بچ

په انکارا کې نه یم بلد او داسې لوړ پوری 

چارواکي هم نه پیژنم چې دا کار راته وکړی. 

ابراهیم تر لوړ پوړو هم لوړ »هغه وویل چې: 

دی؛ وزیران خو څه ان لومړی وزیر هم د ده 

 ځکه یې مرستو او سال، مشورې ته اړ دی

د « ي.هیڅ ډول خبره په ځمکه نه غورځو

ې له نورو کسانو هم ابراهیم زبوک په هکله م

ټولو وزیرانو باندې دم او  هاوریدلی چې پ

چلېږی، هره ورځ لومړی وزیر ده ته  امرونه

او هغه لومړی وزیر ته تیلفونونه کوی. دا 

ځکه په منډه وراغلم او ټولو کیسه مې ورته 

 تیره کړه.

دې »ابراهیم په سړه سینه راته وویل: 

مې خبرې ته مه خپه کېږه د پوهنتون رییس 

مې ووینې په  هنږدې انډیوال دی چې څنګ

ځلې مې  ي او درې څلورغېږ کې مې ونیس

همدا اوس ورته لیکم چې که دا  ي.ښکل کړ

کار دې ونه کړ په ژوند کې دې مخ ته نه 

دغه ناځوان زه هیله مند کړم په پور « ګورم.

او ژمنو مې د درې جوړې جامو له پاره ټوکر 

و او سکې ، دوې اونۍ مې په ګنډولواخیست

وزۍ( تیرې کړی او ابراهیم زبوک ته د)ګل

جمال جانه! »مې وروړې. ده راته وویل چې: 

 «د دغو کالیو څومره پیسې کېږی؟

ځار دې شم، دغه دومره پیسې نه دی خو  -

 «م.ڼزه خپل ځان ستا د ښېګڼې پور وړی ګ

دا څرنګه  »په غوسه یې راته وویل: 

نو خبرې کوې؟ زه چې په هر کار له دوستا
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پیسې واخلم؛ باور وکړه چې پیسې خو به په 

جیب کې نه شي ورپاتې بلکې باید پرتګونه هم 

 «راوباسی!

له ډاره مې پیسې ترې واخیستې خو چې د 

راکړې په وخت کې مې د ده د السونو ښورېدو 

ایۍ ته پام شو سمدستي مې دکوټ په طاو وارخ

 جیب کې ورکېښوې او ترې راووتم.

خصتۍ خالصیدې او ورو، ورو د اوړی ر

ښوونځی یو پر بل پسې پیل کیدل. ابراهیم 

ځار دې »زبوک ته وراغلم او ورته ومې ویل: 

شم ابراهیم خان! څه موده وروسته پوهنتون هم 

 «پیل کېږی...

ابراهیم بیګ زما خبرې پرې کړې او په 

پوهنتون رییس  اولی د انکار»اریانۍ یې وویل: 

 «لی؟ږلېال تر اوسه تا ته ځواب نه دی را

 نا صاحب! -

صبر وکړه همدا اوس د پوهنتون رییس د  -

پالر مړیستون را لوڅوم. قلم او کاغذ یې 

واخیست خپل لیکل یې په لوړ غږ داسې 

 «قدرمن دوست عثمان بی ناموس...»ولوستل:

په وارخطایۍ مې د ده خبرې پریکړې او 

دا ډول لیک چا ته »ترې و مې پوښتل: 

 «لیکې؟

ییس عثمان بیګ ته یې لیکم. د پوهنتون ر -

ناڅاپه چوپ شو، له لږ چرت وروسته یې قلم 

او کاغذ یوې خوا ته کېښوول او ویې ویل: 

او دوې درې باید په خپله انکارا ته ورشم! »

څپړې پر مخ ورکړم، دا ځل بیخي بې غمه 

اوسه! تر څو چې ستا د ورور کار خالص نه 

 کړم بیرته نه راځم.

الیو رخت واخیست بیا مې د یوې جوړې ک

او په داسې سکې مې ورته وګنډلو چې ساری 

 یې په ټوله انکارا کې نه لیدل کیده...

ی څخه خبرې ګډې وډې شوې په ړوله نوم

خولې یې له ډېرې غوسې د چې داسې حال کې 

سپین ځکونه تویول او په پرله  دېاوښ غون

پل غاښونه چیچل ویل یې چې: خپسې ډول یې 

از ابراهیم زبوک په که دغه بې شرفه او چلب»

خپلو السونو تربت نه کړم یوه ذره ایمان او 

 «غیرت به نه لرم...

نوري هم له ډېرې غوسې د قبچه مار په 

ت او رااووښت. ترې ومې ښڅېر سره اوو

په تا څه وشول، خیریت خو » پوښتل چې: 

وتې مه راوړه! ګزړه ته مې »ویې ویل: « دی؟

 !«زه یې تر دواړو ډېر بدمرغه کړی یم

 ې چې ته یې هم غولولی یې؟نیا -

هو! هو! په دې ښار کې به داسې څوک  -

پیدا نه شي چې ابراهیم نه وي تیر ایستلي؟ له 

بده بخته موږ ټول کاڼه او ړانده پیدا شوی یو. 

داسې ورځ به نه وي چې د ابراهیم زبوک د 

ټګۍ او برګۍ کیسې مو نه وي اوریدلی خو بیا 

  یې هم ترې نه زده کوو.

ښه نو ولې نه وایې چې له تا سره یې څه  - 

 کړي دي؟

ښه پوهېږې چې  هته زما د دکان په ګټه وټ -

په کال کې یوه میاشت ځینې کسان خپل لوښي د 

سپینولو له پاره راوړی او پیسې یې په نیمه مړه 
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خېټه کله د کورنۍ لګښت پوره کوی او کله 

 کمېږی.

ه چې څه مود ړپروسږکال ښاروالۍ خبر راک

ټوپک  دنګوو. خبر نه و ړوروسته ستا دوکان 

ګولۍ وه چې د زړه په سر مې ولګیده؛ هک 

اریان شوم چې که بی دوکانه شم نو ډوډۍ به له 

 کومه کوم؟

ایۍ مې ان خپل السونه او طله ډېرې وارخ

ې ورکې کړي. نه پوهیدم چې څه وکړم او ښپ

چاته ورشم؟ یو ناڅاپه ابراهیم زبوک را په یاد 

ه چټکو ګامونو وراغلم او ورته ومې شو. پ

ابراهیم بیګ! ته له اوله زموږ مشر »ویل: 

رانو پالر یې، ستا اوې، ته د بیوزلو او خو

خدمتونه چې څوک هېروی هغه به مټینګی 

جزۍ او نهیلۍ مې زړه را ډک عوی. له ډېرې 

شو او په ژړا مې ګوټې پورې کړې. ابراهیم 

مه ژړا » زبوک په ډېره پسته ژبه دالسه کړم:

زویه! خبرې وکړه. څه کیسه ده؟ غم مه کوه 

هر رنګه ستونزه چې ولرې زه دې ترې 

 «خالصوم.

په ساندو او سلګیو مې په خپله ستونزه پوه 

له »کړ. ده خپل سوک پورته کړ او ویې ویل: 

کومې ورځې چې حمزه دغل ښاروال شوی دی 

د دغه سیمې خلکو ښه ورځ نه ده لیدلی. له 

مې ورسره ورانه ده او خپل اړیکی همدې کبله 

مې پرې کړې دی. خو زه په دې هکله له 

سره خبرې وکړم، که دا ونه کړ والي ولسوال 

ته به ووایم او که هغه هم زما خبره ونه منی، 

سم سیده به انکارا ته الړ شم او له لوړ مقام به 

فرمان ورباندې راوړم او په خپل ځای به یې 

 «خراپه وه زویه!کینوم. ته هیڅ چرت مه 

د ده خبرو راباندې دومره اغیزه وکړه چې 

بې له ځنډه مې له ډېرو کلونو راهېسی سپما 

کړې، پنځوس لیرې له بګې راوایستې او 

ابراهیم ته مې په دواړو السونو وړاندې کړې، 

که څه هم دا دومره پیسې نه »ورته ومې ویل: 

دي خو ته یې د خپلې مهربانې له مخې په ډېرو 

زما یې کمي؛ »مېره. پخوانیو ویلې دي چې: وش

ځار دې شم ابراهیم خان! که « ویې!لستا یې 

دغه دوکان مې له السه الړ شي کورنۍ به مې 

 «ې پاتې شي.ږو

ابراهیم زبوک پیسې بیرته راټېله کړې او 

ه سړی راته نه که سپیڅلی او ساد»ویې ویل: 

دستی مې له خپل کور وای ښکاره شوی، سم

ېله، ټېله ایستلې، پیسې دې واخله او له څخه په ټ

سترګو مې ورک شه! که ما له خپلو خلکو څخه 

په هر کار پیسې اخیستالی اوس به مې د نړۍ 

ټول بانکونه له پیسو ډک کړی وای! ورځه خپل 

کار ته دې. که لومړی وزیر هم امر وکړي 

هیڅوک نه شي کوالی چې ستا دوکان ړنګ 

 کړی.

جیب کې کیښوې خو  پلرته په خېپیسې مې ب

په ځای مې د دوه نیمو سوو لیرو په ارزښت 

اته څلویښت لوښي ورته سپین کړل. په دې 

برسیره مې یو د حمام سطل، یوه جوړه کوزه 

توګه  او یو ستر دیګ د سوغات پهاو چلمچي 

خو نن سوه لیرې شوې. ورکړ چې ټولټال پنځ

راتلونکي اوونۍ  بیا ښاروالۍ خبر راکړ چې په

 دې دوکان ړنګوو!کې 

نوري مسګر د خبرو تر پایه خپلې غوسې د 

د کورې له څنګ  ،بخار دیګ غوندې وخوټاوه

یااهلل »یې چکش راواخیست او ویې ویل: 
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هلکانو! راځی چې ځو! د ابراهیم چلباز وژل 

 «زموږ ډېره سپیڅلي او وطنپاله دنده ده!

نوري مسګر مخې ته، ملک صبري او 

ه شاته په چیغو او نارو جمال ګنډونکی دوه ګام

 د ابراهیم کور لوري ته په منډه شول.

، «حمزه دغل»هغه مهال د سیمې ښاروال 

ابراهیم زبوک خپل سخت سری دښمن ګڼلو او 

د دغه چاالکې ګیدړې څخه یې له هیڅ ډول غچ 

اخیستنې ډډه نه کوله. دغل چې مازې دا خبره 

اورې د دوی مخې ته درېږې او ال یې پسې 

 لمسوی.

په دې ډول د مرګ بهیر د ابراهیم زبوک 

ه یې په سوکونو، لګتو ړدروازې ته ورسېږی؛ د

او ټېله پرانېزې او درې سره په وسله سمبال 

ورننوحې. نور خلک هم له دروازې بیدیا د 

ابراهیم زبوک په وینو لړلی مړی ته د نندارې 

ار باسی خو له کور څخه هیڅ ډول غال ظانت

حمزه دغل وایې چې:  مغال نه اوریدل کېږې.

ارومرو یې له ژوند څخه بې برخې کړی دی »

 «او اوس یې په ټوټه، ټوټه کولو لګیا دي.

ناڅاپه دروازه پرانیستل کېږې، درې زړور 

اې »راوزی او السونه پورته کوی وایې چې: 

خدایه ته ابراهیم ته ډېر عمر ورکړې! د دوست 

او دښمن به وړاندې یې سرلوړی لرې! او 

 «یې زموږ له سره مه کموې! سیوره

خلک هک اریان پرته له دې چې د پوښتنې 

زړه ښه کړی بې غږ و غوږه یوې بلې خواته 

درومې. یوازې حمزه دغل خپل سر د یوه 

دوست غوږ ته ورنېږدې کوی او ورته وایې: 

زه له اوله پوهیدم چې ابراهیم زبوک څومره »

چلباز ګیدړ دی، په غوړه او پسته ژبه به 

ګونه ترې وباسی او پرتوګ کښلی به یې پرت

 «خوښ او خوشال را وباسی.

درې ورځې د هیچا پوښتنو ته دوې دوی 

ځواب نه ورکاوه خو د څلورمې ورځې په پیل 

ابراهیم زبوک د »نوري مسګر راته وویل: 

څښتن تعالی ډېر ستر نعمت او برکت دی چې 

دغو خلکو ته یې ورکړی دی. له بده مرغه چې 

در او درنښت نه پوهېږې او کنه خلک د ده په ق

ړه سواندو له ډلې زنوموړی د ځوانمردان او 

      څخه دی!

څرنګه چې د ابراهیم زبوک سترګې په موږ 

ولګېدې په خپله خوله یې الس راته کېښوو، په 

ه وویل: تډېره مینه یې له روغبړ وروسته را

ډېر وبښی د پولیسو او ژاندارمو لوی »

کې راته په تمه دی زه به  قوماندان په هغه کوټه

لومړی د هغه کارونه خالص کړم بیا به ستا 

 «خدمت ته راوزګار شم.

موږ یې بلې کوټې ته بوتلو، رښتیا، رښتیا او 

دروغ، دروغ دي کله چې ما د پولیسو د 

قوماندان نوم واورېد داسې وډار شوم چې ټول 

 بدن مې له سر څخه تر پښو پوړې په لړځیدو

ماندان وسله په الس لیدلې شو. که چېرې قو

وای د لګتو او سوکونو الندې به مو ساه 

 ورکړې وای.

چې د الوجان کلي ملک ته مې وکتل هغه هم 

پښو پورې بوږنېده او له ډېره  له سر څخه تر

جمال  ډاره یې رنګ تک سپین اووښتی و.

ګنډونکی خو نیږدې خپل پرتوګ چتل کړې و؛ 

په کونج  نوموړی په پښو نشو درېدالی د کوټې
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کې اوږد وغزېده. ما هم دروازه دننه پلوه وتړله 

 او خپل برخلیک ته سترګې په الره کېناستم.

د ابراهیم زبوک او د پولیسو لوی قوماندان 

ترمنځ خبرې مو په دواړو غوږونو اورېدې 

چې ابراهیم زبوک غال مغال پرې کاوه. 

ښنه ترې غوښته او بیا به بقوماندان به لومړی 

جزۍ ځواب ورکاوه. د خبرو اترو په یې په ع

سمه »پای کې ابراهیم زبوک ورته وویل چې: 

ده قوماندان، دا ځل دې بښم، خو چې بل داسې 

غلطۍ ونه کړې! د نوی بدلېدو ځای مبارکي 

درته وایم، هر کله چې هلته ستړې شې خبر 

راکړه هر چېرته چې غواړې هلته دې بدلوم او 

رې درسره هر ډول مرستې ته چې ضرورت ول

کوم یې؛ ځکه چې دواړه د یوه ګوند غړي یو. 

خپل ځای ناستی ته زما له خوا ووایه چې وچ 

په وچه زما د سیمې وګړي و نه ځوروي، له 

او قانون هم  هر چا سره باید قانونی چلند وکړې

ه ټولو کسانو باندې یو ډول تطبیق کړې. پباید 

نور نو ورځه په خدای دې وسپارم او په نوي 

 «مه کې دې بریالیتوب غواړم!سی

خو قوماندان هیله ترې وکړه چې د ځینو 

 نورو خبرو اجازه هم ورکړې.

ښه چې داسې ده نو ته »ابراهیم ورته وویل: 

لږ صبر وکړه چې زه لومړی د خپلو عزتمنو 

 «میلمنو کارونه خالص کړم.

وای د »و ته مې وویل: رخپلو زړه ورو ملګ

روتلو، نوموړی خدای له پاره څومره زیات تی

چې د پولیسو او ژاندارمو له لوی قوماندان سره 

برې کوې که زموږ په نیت دا ډول په غوسه خ

 «به راباندی وکړي؟ پوه شې څه

د اولوجان ملک سمدستی خپل چاقو جیب    

ته واچاوه، ما خپل چکش چې په جیب کې نه 

ځایېده د دروازی شاته کیښوو. جمال ګنډونکی 

کی شو چې نه پوهېدو په خو دومره وېرندو

بیاتي څه وکړي؛ همداسې یې په الس کې پاتې 

 شوه.

زما ډېرو »ابراهیم زبوک راغی ویې ویل: 

ګرانو دوستانو ښه راغالست! قدمونو په 

خو د جمال په الس کې بیات ته یې « لیمو!...

په دا »پام شو په ترېدلي غږ یې ترې وپوښتل: 

 «الس کې څه شی دي زویه؟

کی په وارخطایۍ ورته وویل: جمال ګنډون

جامې دې زړې شوي دي؛ راغلم چې اندازه »

 «یې واخلم او څو جوړې کالی درته وګنډم.

ابراهیم له خندا په ډکه خوله ورته وویل: 

زه کالیو ته اړتیا نه لرم خو زما مور یوې »

 «لمنې ته ضرورت لري ورته یې وګنډه!

صبري »ملک صبري ته یې مخ ورواړوه: 

رونه دې نېږدې  شوي دي کله چې جانه! کا

کلی ته الړ شې خپلو خلکو ته مبارکی 

 «ورکړه!

صبري له ډېرې خوشالۍ پنځسوه لیرې د ده 

بیا یې ماته د پوښتنې  د توشکې الندې کیښوې.

په ډول وکتل. وار د واره الس پر نامه ودرېدم 

څرنګه چې دوستان »او ورته ومې ویل: 

ه راغلم ت ته راتلل زه هم ورسررستاسو زیا

 «چې ستا په لیدلو مې سترګې روښانې شي.

په دې ډول درې تنه د مالوچو پهلوانان 

السونه له پښو اوږده د ابراهیم له کوره په 

 خوشالۍ راوځي.
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یوه ورځ د نوري مسګر په دوکان کې ناست 

وو او د ابراهیم زبوک خبرې را پیل شوې. په 

همدې وخت کې یوه پولیس څو دانې غوري او 

ې نور لوښي د سپینولو له پاره را وړل. ځین

ستاسو نوی »نوري پوښتنه ترې وکړه چې: 

 «قوماندان کله راځي؟

کوم قوماندان؟  »پولیس په اریانۍ ورته وویل:

زموږ قوماندان خو تر اوسه ځای پر ځای 

 «دی.

تیره اوونۍ مې په خپلو غوږونو واورېدل  -

لو چې ستاسو لوی قوماندان له دغه ځایه د بدلېد

 خبرې کولې.

لکه »پولیس لومړی وخندل او بیا یې وویل: 

چې خوب دې لیدلۍ دی! شپږویشت ورځې 

کیږی چې زموږ لوی قومانادن په رخصتۍ 

تللی دی، درې څلور ورځې وروسته یې یوه 

 «میاشت پوره کېږې او بېرته راځی.

وا زویه! د څه شي رخصتي؟ تیره اوونۍ  -

.. پولیس پرې په کور کې واو.د ابراهیم زبوک 

نه ښود چې خپلې خبرې پای ته ورسوي؛ ورته 

لکه چې دغه مرده ګاو؛ ته هم »ویې ویل: 

دوکه کړی یې؟ ارومرو یې په خپله ټګماره ژبه 

 «په دوو غږونو خبرې کړي دي.

نوری مسګر لکه په ټاېر کې چې میخ 

موږ »ننوځي او پنچر شي په غوسه یې وویل: 

ه پاره تللي وو، ږېرې ګټلو لد درې تنه زړه ور 

ي او بریتونه موهم بایلودل! ځکه چې زورو

من وګنډله، د لجمال ګنډونکی د ابراهیم مور ته 

اولوجان کلی ملک صبري پنځسوه لیرې 

ورکړې او ما دوه دیګونه د سوغات په توګه 

 ور ولېږل.

زه باور لرم چې که یو پلټن سرتیری هم د 

تی ابراهیم زبوک د نیولو له پاره ورشي، سمدس

او ورته و به وایې چې:  به یې بې وسلې کړي

ستاسو قوماندان زما ډېر نېږدې ملګری دی »

« ورته ولیکم چې تاسو ته یوه ترفیع درکړی.

په دې ډول به ټوله وسله په بډو کې ترې 

اییل هم ساه اخیستلو ته ورشي رواخلې. که عز

یوه کلوشه به ترې پاتې شي او په چټکه منډه به 

 «ې.ورڅخه وځغل

د امین سوداګر خبرو د ابراهیم زبوک لیدلو 

ته دومره زیات لېوال کړم لکه زوم چې د دواده 

په شپه ناوي ته ورځې. خو پټه دې نه وي 

داسې زړه نا زړه هم یم لکه یو لرغون پوه چې 

له تاریخ د مخه زمانې یو غار پیدا کړي؛ له 

یوې خوا د ورښکته کیدو څخه ډاریږې او له 

خو ماته  د ډېر زر لیدلو هیله لري. بلې خوا یې

د هغه لیدل ډېر اړین دي. غواړم په زغرده 

د کیسیو اتالن او ځوانمردان »ورته ووایم چې: 

هغه څوک دي چې تر ځان له غښتلی سره په 

منګولو شي او را ویې پرځوې. داسې نه چې له 

ساده او سپیڅلیو کسانو سره چلبازي او ټګماري 

 «وکړي!

     

 

 میرزا علم حمیديژباړن: 
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 غالم حیدر یگانه

 

 
 

دختر و پسر سوداگر، دو گانگی بودند و 

خیلی به یكدیگر شباهت داشتند. سوداگر، 

پسر و دخترش را بسیار دوست داشت و 

وقتی که از شهر، بازگشت، برای دخترش، 

یک شال ابریشمی آورد و برای پسرش هم 

 .یک عرقچیِن بخملی

ها را دید، از عرقچین،  دخترك که تحفه

بیشتر خوشش آمد. بخمِل عرقچین، خیلی 

هایی که بر آن  چه خوشرنگ بود و آینه

کردند.  دوخته بودند، همه خانه را روشن می

دخترك خیال كرد كه پدرش، تحفهء بهتر را 

 به برادر او داده است.

اما، پسرك، شاِل خواهرش را خیلی 

زیبا و بوی خوشی  هایپسندید. شال، گل

داشت و او فكر كرد كه پدر، بهترین تحفه را 

 به خواهر او آورده است. 

زن سوداگر به دخترش گفت: عزیزم، 

پوشند. برای  عرقچین را بیشتر، پسرها می

 تو این شال قشنگ، بهتر است.

ام، این شال  او به پسرش هم گفت: بچه

دخترانه است. پسرها، بیشتر، عرقچین را 

 ارند.خوش د

 

پسر و دختر سوداگر، بازهم راضی 

كرد كه بهتر است  نشدند. دخترك فكر می

كرد كه  آدم، پسر باشد و پسرك هم فكر می

 بهتر است دختر باشد.

سال دیگر كه سوداگر به شهر رفته بود، 

كمان در  یك روز، باران بارید و رنگین

نزدیک خانه، ظاهر شد. دختر و پسر 

كمان  به رنگین زودی خود را سوداگر به

رسانیدند؛ هر دو از زیر آن گذشتند و دیدند 

كه دختر، بدل به پسر شده و پسر، بدل به 

 دختر. 

آنها خیلی خوشحال شدند. البته، باز هم 

اهت داشتند و کسی هردو، مثل اول به هم شب

 و پسر سوداگر، بدل شده اند.نفهمید كه دختر

وقتی که سوداگر از شهر بازگشت، 

كرد كه  پسر و دخترش فكر میهریک از 

بار پدر، تحفهء قشنگتر را به او خواهد  این

 داد. 

سوداگر به دخترش یک قالیباف جیبی 

آورده بود. این دستگاه کوچک، هرگونه 

های  ها و مرغ ها و گل قالین را با نقش

 بافت.  رنگارنگ، می



 

48 

سوادگر به پسرش هم، تراكتور كوچكی 

شناخت و  میخریده بود كه آواز صاحبش را 

افتاد؛  راه می زد، به تا پسرک، آن را صدا می

 کرد. رفت و نزدیکش، توقف می می

اما، پسر و دختر سوداگر از پدر خود 

كرد كه پدرش،  رنجیدند؛ زیرا پسر، فكر می

تحفهء بهتر را به خواهر او داده و دختر هم 

تر به برادرش  كرد، تحفهء قشنگ خیال می

 رسیده است.

به پسرش گفت: جاِن مادر،  زن سودا گر

دستگاه  تو پسر هستی، بگذار خواهرت با 

قالیباف، بازی کند؛ برای تو تراكتور بهتر 

 است. 

او به دخترش هم گفت: عزیـزم، برای 

دختـرها، دستگاه قالیباف، بهتـرین هدیه 

 آید. است؛ تراكتور، بیشتر به کار پسرها می

سوداگر خیلی مانده شده بود و اسپش هم 

خیلی ذله و گرسنه بود. او از پسرش 

خواست تا در دادن علف به اسپ، به او 

یاری رساند. و زن سوداگر هم از دخترش 

خواهش کرد تا در تهیهء غذا به او کمک 

 کند.

پسر و دختر سوداگر، باز هم رنجیدند و 

كرد كه تحفهء بهتر و كار  هر كدام، فكر می

آرزو  آسانتر را به دیگری داده اند. دختر،

كرد كه دوباره به پسر تبدیل شود و  می

خواست به حاِل اولی برگردد و  پسرك هم می

 دختر باشد. 

روز دیگر كه افتو بارانك آمد و 

كمان پیدا شد، پسر و دختر سوداگر،  رنگین

هردو، دویدند و از زیر آن گذشتند و دوباره 

تبدیل به همان پسر و دختر سابق شدند. 

كه بهتر است او دختر دخترك فهمیده بود 

باشد و پسرك هم دانسته بود كه بهتر است 

 پسر باشد.

خواست برود به  آن روز سوداگر می 

بعد از این اگر »شهر. او با خود گفت: 

دخترم با تراکتور هم بازی کند، منعش 

کنم و اگر پسرم نیز شوق قالیبافی داشته  نمی

کنم. من این بار به  باشد، با او موافقت می

 «. دوی آنها هر نوع تحفه می آورمهر

پسر و دختر سوداگر که با پدر خود 

کردند، یکصدا گفتند: پدر  خداحافظی می

جان، این بار برای ما یک یک اسپ بالدار 

بیاور؛ یک یک کتاب و خیلی خیلی هم 

 شیرینی... . 

خواست پرسد که اسپ  سوداگر، هیچ نمی 

 مادیان؟ ... اسپ نریان؟... 

نیز همصدا شدند:  تر سوداگرو پسر و دخ

  فقط، اسپ باشد، اسپ! 

راه  سوداگر با لبخند، آنان را بوسید و به

افتاد و آنان با رضایت از دنباِل پدر نگاه می 

 کردند.

 )پایان(                                        
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 دستگیر نایل

 

 

 

 

در لندن ها دکتر عبدالکریم سروش ین روزا

بود و موضوع سخنرانی جالب و بی پیشینه 

 ؛(یعنی )فسون و فسانه و خرافه یی داشت.

ز این سخنرانی دکتر سروش در بخش هایی ا

داشت گرفته ام که با شما عزیزان لندن را یاد

هایی در بیان اگر کوتاهی  سازم. شریک می

من  ۀدر حافظعیب  ،مطالب رخ داده باشد

 است نه در سخنان او. 

سخنرانی با مقدمه یی توسط جناب ابراهیم 

غاز شد و سپس جناب دکتر سروش به آوداع 

غاز کرد و گفت که این عنوان را آسخنرانی 

من از غزلی از حافظ شیراز به وام گرفته ام 

 که می گوید:

 صوفی به خرابات بریم// ۀ خیز تا خرق

 شطح و طامات، به بازار خرافات بریم

ا به شیخ و شحنه حافظ اینجا خرافات ر

داند که به خرافات و شطح طامات  مرتبط می

مگر  کنند. و فسانه سازی ها می باور دارند.

  :گوید در غزل دیگری که می

 گاهان که مخمور شبانه // سحر

 نه ابا چنگ و چغگرفتم باده 

 

 

در این غزل از خرافات و فسون و فسانه، 

 گوید. از معما بودن وجود انسان هم سخن می

 وجود ما معمایی ست حافظ // 

 که تحقیقش فسون است و فسانه

یعنی در واقع ما یک معمایی استیم که 

و  فسانه گره خورده است. سرشتش با فسون و

دم یک بهانه بوده آحدیث اب و گل در خلقت 

 است.

 ندیم و مطرب و ساقی همه اوست // )

 خیال آب و ِگل در ره، بهانه (

ون و افسانه روحانی یین اسالم،آدر 

داستانهایی در باره پیامبراسالم  پردازان،

دیگر بزرگان دین ساخته اند و قصه هایی و

پرداخته اند که مسلمانان را به گمراهی 

و این قصه ها و افسانه ها هیچ  کشانیده است.

منبع و اصالتی هم ندارند. باید اصل و منبع 

و  افسانه سرایی و خرافه پسندی را دریابیم .

بر انگیز این که این خرافه ها و افسانه  تعجب

 ها در جایگاه باور های دینی قرار داده می

نها داوری ها صورت می آشوند و بر بنیاد 
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گی می گیرد. ما که در جهان مدرنتیته زند

کنیم، و سال ها را در خرافه و افسانه ها 

گذشتانده ایم تا کنون ندانسته ایم که خرافاتی 

رافه ها وفسون ها را از ما این خ بوده ایم.

د خود به میراث گرفته ایم و گذشتگان و اجدا

نها گره کرده ایم. جالب آگی خود را با زند

موزه های آاست که این خرافه ها را تنها از 

 یعنی حاصل اندیشه و باور دینی می پنداریم.

که مانند یک سیل  های دینی می دانیم

 بشری ۀن کن در جامعخروشان و خانه ویرا

و حتا  ها را تسخیر کرده اند.ذهننازل شده و 

که  نآمعجزات را زیر سوال می برند. حال 

معجزه، عملی ما ورای طبیعی و ملکوتی 

  است.

ن، هیچ معجزه یی بنام پیامبر اسالم آدر قر

غاز تا آیاد نشده اما در تورات و انجیل از 

مثال  انتها با افسانه و معجزه همراه بوده است.

و در دهند  را که به نوح نسبت میطوفانی 

بخشی بیماران انجیل مرده زنده کردن و شفا

)ع( و عروج او به اسمانها و  توسط عیسی

مگر ممکن است توفانی را که  .بسیار دیگر

 گانش نازل کند وبرای نابودی بند خداوند

برای  ؟ دین،دسپس از کرده اش پشیمان گرد

ید هدفش توح یک ماموریت محدود امده است.

و اخالقی ساختن انسان و پیدا کردن راه نجات 

معرفت و هویت بخشیدن انسان ها  .است

اما مردم عصر مدرنیته نمی دانند که  است.

خود نیز اسیر خرافات و افسانه ها و تبلیغات 

ذهن های توطیه پرداز، همه خرافه پرور  اند.

حات . عصر مدرنیته، مقوله ها و اصطالاند

یزم و نار و امپریالیزم، کموزیادی مانند استعم

بسیار دیگر را جانشین ذهن مردم کرده است 

یی بیش نیست. این مقوله ها، که خود خرافه 

 ۀمستقل ندارند و ساخته و پرداختهای هویت

های زمان هن خود ما اند. حالت ذهنی واقعیتذ

اند. مثال در مارکسیزم می خوانیم که جبر 

کند،  تاریخ هست، تاریخ اینگونه حکم می

تاریخ است، این تاریخ زده شده  ۀزاداین، 

 است، باید پرسیده شود که تاریخ کیست و

چگونه چرخ و ارابه ای دارد؟ در دهه چهل و 

یکی از مفاهیم بسیار جا  "انقالبۀ "پنجاه مقول

های ول همه گروهها و قشرل قبافتاد و قاب

چه گو "مثال  روشنفکری در جهان سوم بود.

انقالبی گری و مبارزه جویی  را الگوی "وارا

می دانستند. در مرگ او ملیون ها انسان 

اما امروز  نوحه سر دادند. اشک ریختند و

ن برج عاج محبوبیت خود آانقالب از ۀ مقول

 نرا جز شورش گری وآمده است و آفرود 

 ،زدن نظم اجتماعی و قتل عام مردم برهم

خمینی، مظهر انقالب  دیگر چیزی نمی دانند.

می و الگوی جهاد علیه استبداد بود مگر اسال

 وهکحاال چه شد که اینگونه از محبوبیت و ش

ندی اش کاسته شده و مورد نفرت قرار م

گرفته است؟ اما یک نکته را در این باره و 

بسا موارد دیگر فراموش نکنیم که همه این 

 ،و واژه ها را با احتیاط بکار ببریمها مقوله 

را در ست بجایش حات مقوله ها و اصطال

ها وجود خارجی ندارند و زیرا این. بنشانیم..

 .ساخته ذهن های ما اند

در ادبیات و شعر البته این کار مجاز است، 

قهرمان سازی و زیبا سازی کالم مهم است 

د. وقتی ا به زیبایی و لطف کالم می افزایزیر
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سبزه، پیاده می رود،غنچه "موالنا می گوید: 

ین مصرع از صنعت ا در "سوار می رسد.

این، یک صنعت  تشخیص کار گرفته است.

و ما را از عالم  لفظی و کالمی و هنری است.

خشک و ُدگم، به عالم نشاط و با طراوت و 

ها و اط می برد. اما در علم، چنین چیزنش

ساخته هایی مجاز نیست.علم، با واقعیت سرو 

ازعالم محسوسات و مشهودات و  کار دارد.

ینیم که در ن می گوید. می بتجربه ها سخ

امروز مصیبت بارترین خرافه  ۀدنیای مدرنیت

این  رسانه( ها اند.و افسون جامعه همین )

های کاذب فرینند و نیازآرسانه ها، دغدغه 

ها وسیله ای برای ارباب قدرت این فریده اند.آ

طبقات خاص  و تامین کننده منافع گروهها و

با ود و حکام در گذشته ها چنین نب جامعه اند.

زور سر نیزه و جنگ به هدفهای خود می 

مده آنها در آحاال رسانه ها در خدمت . رسیدند

اند که بر هر چیز یک نام و استقاللیت بخشیده 

اند که در واقع وجود خارجی ندارند. تنها 

موزه های دینی نیستند که توام با خرافه آ

هاست. دنیای متمدن نیز خرافه ها و پدیده 

تر از افسانه  هنی یی دارد که خطرناکهای ذ

  .های قدیمی و دینی اند

دلیل قیام روشنفکران اروپا در عصر 

روشنگری علیه کلیسا که به نهضت های 

ورد آبزرگی بدل شد و تحوالت شگرفی پدید 

و در نتیجه حاکمیت دین از دولت را جدا 

کرد، یکی این بود که اهل کلیسا دین را به 

ختند و ارزش های آیین متاع دنیا می فرو

جالب تر  مسیحیت را زیر سوال برده بودند. و

را  "جنت"که کلید های داخل شدن به  این

 .دبدست نیاز مندان می دادن

مفاهیم جالب دیگری هم هستند که جز 

شوند ولی برای ما خرافه  خرافه شمرده می

از  نها استیم.آنیستند و با جان و دل خریداران 

 می است. "بخت و اقبال" همجمله یکی  نآ

گوییم فالنی کم بخت است یا بخت بر گشته 

یا بخت با او و یا من، یاری نکرده  است.

این  دم، مرد خوش اقبالی است.آاست. فالن 

بخت در  سخنان خرافه ای بیش نیستند.

کجاست؟ چگونه یک چیزی است که ما نمی 

دمهای آدسترسی بدان نداریم که  بینیم و

؟ می بینیم که خوشبخت شده اند خاصی دارند.

که چیزی بنام بخت، وجود خارجی ندارد و ما 

با کاربرد چنین  را در توهم نگهداشته است.

فقط خرافه  ها و توسل به چنین وهم ها،عبارت

و عمرش را دراز می  را فربه می سازیم

قانون و قاعده ای  خوشبخت بودن، کنیم.

رسند، خدم را آندارد. گاهی افتادن یک اتفاق، 

ن بخت و اقبال آسازد که به  قانع و راضی می

یی  وردنیآدست ه اما چیز ب گذاریم. نام می

که انسان برای دسترسی بدان سعی  نیست.

چیزی  گی هردر طبیعت و زند بخرچ بدهد.

در جای خودش باید باشد. ما چیز های زیادی 

ن بار آرا نباید که بر چیزی که هست، بر 

فقط نام هایی اند که ما بخت و اقبال  کنیم.

 برای برخی از اتفاقات نیک و بد، گذاشته ایم.

برایش استقالل بخشیده ایم ارزش قایل شده 

ایم. این اقبال فقط یک حادثه بوده که ما حاکم 

بر سرنوشت خود کرده ایم. پس مخلوق ذهن 

ه یعنی هر عنصر خیال که وارد عرص ما اند.

کی از ی ی عقل شد، به خرافه می انجامد.

خرافه عصر شود دیگری که می هایتیوری

لم( حل ست که )ِعامدرنیته گفت همین ادعا 
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گی و خیر و شر کننده همه دشواریهای زند

باید دانست که علم، مجموعه یی  بشر است.

از فرضیه هایی است که بعدا تجربه شده و 

نام علم. این فرضیه در ه تبدیل شده به چیزی ب

نها آجای ه ده اند و بطول زمان تغییر پذیر ش

یک  مده است.آفرضیه های جدیدی پدید 

فرضیه امروز حقیقت است فردا حقیقت نیست 

شود. بناء نمی  و فرضیه دیگری پیش می

تواند در تمام عرصه ها و در همه زمانه ها 

قایم بماند. لذا این تیوری به خرافه بدل  دایم و

در گذشته ها می گفتند که انسان  شده است.

 یعنی عاقل هم است.، حیوان ناطق استیک 

شکار شد که احساسی بودن وعاطفی آحاال 

بودنش می چربد.  "عاقل"بودن انسان بر 

ها بیشتر حیوانات احساساتی و عاطفی انسان

عنی موجود عاقل می اگر انسان به تمام م اند.

 ها را بر بنیاد عقالنیت میبود و همه کار

نین کرد، ما در روی زمین امروز با چ

وقتی برعقل،  مصیبت هایی دچار نمی شدیم.

خواهی و منیت داخل شد، دیگر خود نفس و

 .گاه فقط اندیشه است نآعقالنیتی نیست. 

 ای برادر تو همان اندیشه یی // 

 موالنا(مابقی تو استخوان و ریشه یی )

خیال خود رفتار  یعنی تو مطابق اندیشه و

مورد  ها دراز همینجا است که داوری کنی. می

من( انجام می )قضایا و پدیده ها را برای 

همه  دهیم. یعنی نیرویی در درون ما هست که

د: گوی و می را برای منفعت خود می خواهد

من است این  ۀاین مالکیت من است، این خان

ار دیگر که ما مهای بیش "من"حق من است و 

را به گمراهی کشانیده است. یعنی یک ُبت 

وجود ما هست که ما را بزرگ فرمانروا در 

ُ بت بیعدالتی سوق داده است. به ها، ُبت )مادر

  .("موالنا"ست نفس شما

مسایل بین  در عصر ما، در قضایا و حل

 همذاکرملی فقط نفسها اند که باهم در المللی و

ها اند که در این نفس .می نشینند، نه عقلها

گیرند و نه عقلها )  مسایل و قضایا تصمیم می

 ها است( که کارایی دارند وماع نفساینجا اج

دعوا  اند ومردم را به جنگ و تصمیم گیرنده

ما می بینیم که  در دنیای امروز می اندازند.

ها اند همین تصمیم گیریهای ارباب نفس و منیت

که عالم را غرقه در خون ساخته اند و هر 

ه اگر عقل وعقالنیت ب فرینند.آروز فاجعه می 

این دنیا به گلستان تبدیل  نها می نشستندآجای 

و مردم، بهشت برین را از برکت  شده بود.

مگر چنین  به کف دست می داشتند. عقل،

 ست. آن اعکس ، نیست و قضیه

های بیشماری در مورد عقل حدیث حرف و

وعلم و مصطلحاتی چون استعمار و امپر 

نها آیالیزم و کمونیزم و به خرافه بدل شدن 

اما فرصت  می شد، وجود داشت که باید گفته

د نها هم، زمان کافی نماسشدست نداد و به پر

و جناب دکتر هم اشارات  که مطرح می شدند.

 روشنی بدانها نکرد.
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 گران                                                                     داستان كوتاه

 

 

ه ن دختر ، مهدى وخانمش باشام استهفت ونیم 

ناوقت بودن شكایت  طول راه از سأله شان كه در

 یكى دیگرى را مقصر ناوقت شدن مي داشتند و

 .دانستند، داخل سالون عروسى گردیدند

مجلل ترین سالون هاى افغانها  این سالون یكى از

 .است گشهر هامبور در

قندیل هاى بزرگ كرستالى  سقف بلند سالون با

 صحن و دیوار چراغ ها كه بر نور مزین بوده و

جالیش وسایل  و یزیبای بر تابد یهاى سالون م

 بر سالون با دور و دیوارها و دیگر تزیناتى كه در

 .، مى افزایدرایش یافته اندآدیكورهاى خاصى 

ى رى دیزاین گردیده است كه ستیج هاسالون طو

ی هچنان برا داماد و ن كه براى عروس وآ

 و ییزیبا بر ،عالوهاند نوازندگان مدنظر گرفته شده

مشاهده بوده  ، براى همگان قابل دید ودیكور مجلل

 ۀن هم به اندازآپایكوبى  هچنان میدان رقص و و

هاى دن مطابق به ستاندرآسطح  كافى بزرگ و

 .سالون هاى رقص ساخته شده است

كه داخل سالون شدند  یهمراهانش حین مهدى و

 متعجب گردیدند چون میزبان شروع محفل را در

 كرده است و قید دعوت پنج ونیم عصر كارت

 ، درگردیده یساعت سپر ن وقت دوآ اكنون كه از

داماد كس  سه فامیل عروس و دو سالون به جز

 ورودی سالون دهلیزحتى در ندارد و دیگرى وجود

 

 .نیست مهمانان نیز كسى موجود یبراى پذیرای

طرف مارى دور ه ب ین اثنا مهدى رویش راا در

 :میزى گفتآ غرور دلبخن با داد و

مه نه گفتمت كه جگرخونى نه  ،مارى جان  -

حتى یكى  گاه سِروقت نمى رسند وچ افغانها هی! كو

 شاید امروز از ما ساعت دیرتر هم مى آیند و دو

  نه؟ یا شد هموطور !باشیم اولین ها

 ولى مارى به سخنان او توجه نكرد. خوش بود

 باعجله در ودارد  انتخاب جا دست باز كه الاقل در

هم میدان رقص بوجه احسن قابل  نجاآ كه ازی محل

ستیج ها خوب دیده بانى كرده  هم از بود و ترصد

. گرچه مهدى توانست، جا انتخاب نمودی م

ی اذیت شان م بلندگوها جا ینا اعتراض كرد كه در

نه شنیده  را . ولى مارى مثلیكه اصاًل حرف اوكند

 .ور نمودباشد براى نشستن خودرا جمع وج

 در .مارى زن جوان زیبا و خوش اندام است

. دیدن است پایكوبى نیز ضمن اوعاشق رقص و

بزرگى كه برایش  و یین زیبایامیدان رقص با 

ه ب ؛، اورا غرق خیاالت ساختمسرت بخش بود

مد كه او درمحفل یكماه قبل چنان درخشیده آیادش 

تحسین تمام خواهرخوانده هایش  كه مورد بود

 مست از شعف و و شور او واقعًا با. گرفته بودقرار

 یرقصید. اندام دلكش ودامن كوتاه باالی لذت م

رقص توام با اداء هنگام  ساق هاى بلورینش در

، مایه تحسر و رشك حتى دختران هاى عشوه گرانه
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نچه كه آربوده بود،  دل مردان را جوان گردیده و

 . اوكندی شادى م خوشى و كنده ازآ قلب هرزنى را

جلوه  سالش دلربا تر نسبت به همه زنان همسن و

  ود.نمی م

 كه از ین سرنوشت خیلى راضى بودا از او

زاد غربى آمده است كه هم آافغانستان به یك ملك 

مطابق ذوق وعالقه اش انتخاب  تحصیل و شغل را

 و رمانهاآ هم القل یكى از كرده توانست و

ن خم بدو خواستهاى درونى اش كه بدون ترس و

كه خواسته باشد ی هرمحفل در ،حتى با غرور ،آبرو

 وهوسهایش را لذت ببرد و تواند برقصدی م

مراسم  در وطن جز كه دری حال در ؛ورده سازدآبر

كه  نآ محافل دیگر با برادرش در و خوشى خواهر

اصطالح ه ب و ،بودی رقص م شور كنده ازآدلش 

كرد، اجازه رقصیدن را ی شانه هایش پرش م

جست به ی به رقص توسل م حیانًا اگرا و ،اشتند

ی هرزه زبانزد خاص وعام م بداخالق و حیث دختر

 .شد

كه  نآچنان غرق این خیاالت بود كه بدون  او

احساس كند، سالون ازمهمانان پر شده بود. صداى 

  .موسیقى خیاالت اورا بهم زد

 كه موسیقى شروع شد یكى ازی به مجرد

گوشش چیزى  در و مدآ دوستهاى مهدى نزدیك او

جایش  بنگ بنگ كرد. مهدى بدون تامل از

طرف بیرون روان ه ب رفیقش یكجا با برخاست و

هاى معنى دارى كه هنگا مارى با ین اثناا در شد.

گفت طرف ی سخن م او توسط چشمانش با گویا

 .مهدى خیره شد

كاماًل  كه نگاه هاى خانمش رای حال مهدى در

رفیقش  با راهش راگرفت و درك نمود، بدون اعتنا

 .بیرون رفت

مهدى ٓدٓرك  هنوز قریب دوساعت سپرى گردید و

نغمه  طول این مدت نوازنده ها دوسه بار در ندارد.

دیگرى  از كننده اى كه هركدام بیشتر دلشاد یها

 دل مارى را هوس رقص در احساس شوق و

هاى محفل  یبیاد پیروز اورا كردند وی تحریك م

 ، على الرغم اصرار خواهراختندگذشته مى اند

ی ب مآكه دلش اب ی حال ، دردیگران و هاه خواند

میدان رقص داخل شود. ه شد، جراات نكرد ب

رام آدل  یكجا با یشوهرش مهد اوعالقه داشت با

 پیش تحسین ها و از بیشتر بار این و برقصد

 .كند ِن خودآاز  مردان را شادباشهاى زنان و

به دختركش  ى گرفت وباالخره دِل مارى تنگ

 :گفت

شاید نزدیك دِر  !بروبچیم پدرجانته صداكو -

 . یا پیش موتر باشه ورودى سالون و

پدرش را  دخترك به یك دوش بیرون رفت و

مردان  تعدادى از دید كه با نزدیك موتر واقعًا در

 جمع اند و ، ٓدور تول بكس موترمیانسال جوان و

كه تمام ُتول خورند. دخترك متوجه شد ی مشروب م

 نهاآكدام  پیش هر است و بكس هاى موترها باز

ند ه ا، ٓدْل ایستادپیر ٓدْل مردان میانسال و جوانان و

خورند. دخترك تعجب نمود ولى ی مشروب م و

دنبال ه فكركند ب ین موردا كه در نآبدون 

 :گو ش پدرش گفت هسته درآ ماموریتش شد و

اخل پدرجان! مادرم گفت كه یك مرتبه د  -

 .كه كارت داره سالون بیا

 :مهدى جواب داد

 پیش مادر خوب بچیم اینه فقط دو دقیقه بعد  -

 .جانت حاضرم
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شنیدن این سخن دخترك خوش شد و دویده به  با

 .رساند مادرش این گپ پدرش را

 تا ولى مهدى متاسفانه به وعده اش وفا نكرد و

 .ونیم شب بود نیامد ٠١وقت نان كه 

بر اساس  ترك مادرش راین وقت دخا در

ورده آ خود بیرون با كه همین اكنون ازی برداشت

چنین  اولین پرسش را و ، سوال پیچ نمودبود

 :غازكردآ

 مادرجان! مه كه پیش پدرم رفتم تمام مردها  -

 دور تول بكس هاى موتر هاى شان ایستاده بودن و

 داخل سالون باالى میز . چرا درخوردنی شراب م

یخورن كه در بیرون كه نم نشینن ورامى نمیآبه 

 ؟خورنی باره ایستاده اند وشراب می باران هم م

 :جواب داد مادر

 .درداخل سالون البته اجازه ندارن  -

 بیرون اجازه دارن؟ خیر در چرا  -

 مدنظر را بعضى نزاكت ها شاید ،نمیدانم بچیم  -

 !بگیرن

 نزاكت چیست مادرجان؟  -

 .نع نداشتجواب مق و ساكت ماند مادر

 :پرسید دخترك باز

ب نمى خورى توكه هم مادرجان! توچرا شرا - 

 ؟كالن زن هستى

چه بگوید ولى یكدم از زبانش  مادرش حیران بود

 :پرید

 .شراب حرام است بچیم  -

 براى او مگر ؟خورهی پدرجانم م پس چرا - 

 حرام نیست؟

نظراسالم باالى هركس  شراب از ،نى چرا  -

 در. پدرجانت یك مرد است حرام است. مگر

مردها هرچه بخواهن، بكنن  اگر عنعنات افغانى ما

رسوم افغانى ما  رد. گیرهی كسى جلوشانه نه م

ى ول .وجود داره مرد خیلى تفاوت بین زن و

 ؟همینطور است چه كنیم چاره چیست

یك مكث  از بعد فرو رفت و فكر دخترك در

 :چنین ادامه داد

ه یگان وقت رستوران ك شما و ما ،مادرجان  -

 زن و ،فامیل شان میریم، مه میبینم كه دیگران با

افغانها این  هم یكجا شراب میخورن. چرا با مرد

 ؟اینطور نیستن كاره نمیكنن و

 خور كه در كه جوابى بیابد كرد هرچه فكر مادر

. باالخره فكرش نرسیده قناعت دخترش واقع شود، ب

 : یابد گفت یدختركش رهای گیر كه از نآبراى 

 كه بخیر بزرگتری تدخترك هوشیارم خودت وق

  .شدى همه چیز برایت روشن میشه

 ظاهرًا قبول كرد اما در دخترك گپ مادرش را

 هنوز كرده بود كه تا مغزش چیزهاى زیادى خطور

 .شده بودصورت جدى نه ها ب نآمتوجه 

خیلى مست  كه داخل سالون گردیدی مهدى وقت

ش چندان تحت كنترول گپ زدن حركات و. بود

ی دهنش بیرون م ط ازگپ هاى بى ارتبا اكثر ،نبود

 طرف كج و نآ طرف و حین راه رفتن این شد و

 .گردیدی وج م

، نوازنده ها بعد از نواختن  صرف طعام از بعد

، دوباره خواندن ها ونغمه هاى رامآ آهنگیكى، دو 
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باالى مهدى  . این نغمه هاسردادند مست رقص را

 یپایش گوی كه دست وی لاح در او .نمود رهم تاثی

جابرخاست و از دست مارى  خودش نیست از از

طرف میدان رقص ه ب كشان كشان اورا گرفت و

كه مارى عاشق رقص است ولى  نآبرد با  خود با

ی وضع شوهرش اصاًل دلش نم و با این سر

 .نداشت ایخواست برقصد. ولى چاره 

 دست و هرطورشده بود، باید همراى شوهرش

كه مارى ی وقت داد. گرچه هری م پاى شور

 چون زن زیبا و مدآكه به میدان مى  محض این

ی جلب توجه م ،رقصیدی خوب م بود و ییدلربا

، بار همه متوجه حركات غیرعادى نمود ولى این

كس به  هیچ و دلگیركننده مهدى بودند مست و

 .ن توجه نداشتآرقص  مارى و

 رها میدان رقص راكه مهدى  نآ با ،باالخره

ه هنر خاصى ب با را نآكرد ولى مارى ی نم

 .جایش نشاند

چوكى  لحظه در هر و بیحال بود مهدى مست و

طرف دختركش مى ه گاهى ب گاهى باالى مارى و

 .لغزید

براى مارى این وضع مهدى هم خسته كننده 

خیلى وقت  كه هنوزی حال ور، درآهم شرم  و بود

، وقت ینا اصاًل بعد از و مراسم مانده بودختم  هب

رسید ولى ی دلشاد كننده م نغمه هاى مست و

ترك كند  مارى ارمان بدل تصمیم گرفت محفل را

ه بخانه برساند. ه باید ب شده مهدى را طور هر و

 موتر یك عالم دشوارى تا با ترتیب مهدى را این

به  و سیت عقبى لم داد رساندند. مهدى در

 .تنددریورى مارى سوى خانه رف

رامى آچون راه خیلى طوالنى بود مهدى خواب 

خانه رسیدند مهدى توانست ه كه بی كرده بود. حین

تا  كه مستقالنه خودش بدون كمك دیگران خودرا

 . اتاق خواب برساند

اضطراب به اتاق خوابش رفت  دخترك مملو از

مارى به عجله یك پیاله چاى سیاه داغ براى  و

 ت به تشناب تاخودش رف مهدى تعارف كرد و

 بعد بشوید. او دندانهایش را دهن و و دوش بگیرد

 نگرانى وعجله با شستن دندانها با دوش و از

مدن مارى آ تا .مدآكوت حمام به اتاق خواب 

منتظر  و نوش جان كرده بود مهدى چاى سیاه را

 .رسیدی م نظره چیزى ب

كه داخل اتاق شد گیسوان ی مارى به مجرد

به پشت سرانداخت. چهره  دست با مرطوبش را

آبروان تیره و كومه هاى  ،، چشمان شفافصاف

ی م بیخود مست و آدم سرحال را هرۀ آن مدآبر

ی زیبای ، اینمست بود كرد ولى مهدى را كه خود

وسینه  گیسوان نیمه تر حمام و از لطافت بعد و

، مده از الى كوت گالبى رنگ حمامآهاى نیمه بر

 و طبعًا مست تر، ابنور چراغ اتاق خو در زیر

 .دیوانه تر ساخت

لبهاى  بغل كند و مهدى برخاست كه مارى را

، عریانش كند. باالى تخت خواب داغش را بمكد و

زننده  ، بوى بد وكه نزدیك مارى شد مهدى همین

 الكهول كه بابوى سگرت توام بود. حالت مارى را

 : گفت شد و خراب كرد. مارى مانع نزدیكى او

، موهایم شت پت ى حوصله كوجانم! كم  -

 . است رخت خواب تر میشه

 : صداى كشدارجواب داد مهدى با
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 .قصه اش نه شو، بیا در  - 

 : باز مارى گفت

بشوى كه بوى  ل دندانهایت رااقبرو ال خیر  -

 .سگرت به كلى حال مه بد كرد الكهول و

 :مهدى گفت باز

كه وقت عشق كردن  ! بیاقصه اش هستى در  -

 ! است

د كه اورا مهدى امشب خیلى اذیت دانی ارى مم

راب نوشیده كه مهدى شی كند. چون زمانی م

 خود از مست و و ماندی باشد، تمام شب بیدارم

گذارد ی خواب نمه ب نیز او را وی شود بیگانه م

 او صبح با كه دلش خواسته باشد تای كار هر و

ین گیرودارهاى عشق ا بخصوص در كند. وی م

دن با مهدى نه تنها لب به لب ش جبرى مارى از

 الكهول توام با بل كه بوى بد بردی اینكه لذت نم

درون معده مهدى خارج  هرنفس از سگرت كه با

حالت تهوع برایش  ید وآشود، به ستوه مى ی م

 .دهدی رخ م

ست داراى ی اعین حال كه مارى زن ولى در

 گذردخو ، اززن مهربان . اویاعتماد به نفس قو

جاى دیگران  در است كه خودرا ین نیزو واقع ب

ی نم را نآكه بسیارى افراد ی دهد، كاری قرارمی

ین موهبت ا زنان افغان از توانند بكنند ولى اكثر

 .بهره مند هستند

مهارت خاصى توانست مهدى  و هنر مارى با

 .بشوید دندانهایش را وادار كند تا الاقل دهن و را

سگرت بكلى  باگرچه بوى اذیت كننده شراب توام 

تحمل كمى  هم با نآ بین نمى رود ولى با از

ی مواد خوشبو، قابل گذاره م استفاده از مشقت و

 .شود

ناخوش  رام وآكه روز را نای حال مارى در

ى گاثر خست اكنون چشمانش از سپرى كرده بود و

 رامش وآرامى هاى روحى نیازمند آنا و بیشتر

دى لخت هم طبق خواست مه نآ خواب بودند، با

خیره  نور زیر وعریان باالى تخت خواب در

خدمت مهدى براى تأمین  چراغ خواب خود را در

هوسهاى شهوانى اوقرارداد. هم بوى بد تنفس 

سگرت بود،  بوى شراب و كنده ازآكه  مهدى را

ى شب برخالف میلش ناوقت ها تحمل كرد وهم تا

فشارهاى  تحمل خواست بای بهررقم كه او م

 .داد ه عشقبازى اوفزیكى تن ب

كه حدس زده بود  همانطور شب را ۀمارى هم

 .روانى سپرى كرد فزیكى و زجر با

چهارصبح مهدى را كه به خواسته هایش تمام 

ولى   خاطرآرام خواب برد با كمال رسیده بود، و

، اوغرق خواب پریده بود چشمان مارى دیگر از

این همه  سواالت دختركش ود مور در تفكر

به سرنوشت زندگى یك زن ت مربوط نامالیما

چرا زن افغان :رفت فرو این فكر . او درافغان بود

 ؟داراى چنین یك سرنوشت است

  : گفتی م خود با باز و

، ین حالما زاد غربى درآیك ملك  من كه در -

افغانستان است  كه دری ن زن افغانآواى بر حال 

تجربه  لحظه انواع خشونت را هر هر روز و و

 !كندی م

 هشت مارچ 
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 عبدالرحمن پژواک

 

 

خوب است گاهی اندیشه و خیال می آیند و ما 

با  را در می یابند؛ این دو نشان هستی مایند.

سرور و اندوه خود ما را برای "زندگی" نگه می 

آنچه می جوییم از پا نرویم و  ر، تا در انتظادارند

  مانیم.جایی که "آرزو" برای ما گزیده است ب

اندیشه می آید، با ما زانو به زانو می نشیند، یا 

را در ست به دست به ره می افتد. چشم ما د

تاریکی باز می کند، سوی نگاه ما را در روشنایی 

را می دهد، تا فروغ رخشنده دیدۀ ما  تغییر

م اوهام از پا درآییم یا از نیازارد. نمی گذارد از بی

 های فریبنده آزار کشیم.آرزو

خیال می آید و ما را در آغوش می کشد. 

جهانی را که از آن دوریم نزدیک ما می گذارد، 

مژه های ما را بر هم می نهد؛ تاریکی های ما را 

روشن می کند؛ در ظلمتی که پیرامون ما را فرا 

گرفته است می درخشیم، چنانکه می پنداریم گرم 

جرام سرد هستی را می شده ایم و گرمی ما ا

هایی را که ما می خواهیم می آورد و پیام نوازد.

بر ما می خواند. آن همه چیز هایی که ما را رد 

کرده اند باز می آیند و ما را به سوی خود می 

 خوانند.

ما را شیرین می سازد و روکش آن یکی خواب 

 نهای خوش را بر روی ما می کشد و آآرزو

را بیدار دیگر می خواهد به نرمی و آهستگی ما 

 های شیرین نوید می دهد . یکی ما را به خوابکند

 

ژرف آرامشی تا بدانسو شویم، دیگری ما را در 

 که داریم فرو می برد.

اندیشه می گوید از آرزو زندگی بیافرینیم. 

ها وقف آفرینش آرزوخیال می گوید زندگی را 

 کنیم.

اندیشه و خیال چون به هم آمیزند ما را به 

های شان مثال و روشنیجایی می کشند که سایه ها 

زیبایی زندگی را با حقیقت و جمال آن روی 

صفحۀ طبیعت می نویسد تا چشم به آن عشق 

ورزد و دل ما آن را بپرستد. آنگاه آرامش و 

می جستیم با پندار و اندیشه می  که سروری را

 بینیم، می بوسیم و تنفس می کنیم.

 (٠)کنار دریاچۀ "لیمان"با این اندیشه و خیال در

 راه می پیمایم.

ستم که خستگی زندگی مسافر آواره ای بیش نی

 ها مرا سرگردان می دارد.و تشنگی آرزو

 بیش از آنچه درعقب گذاشته ام پیش رو ندارم.

کوهی که در دامن آن زادم، درختی که در 

بهار آن خیال مرا  سایۀ آن بازی کردم، باغی که

من شیوۀ فکر  ههای خشکی که بپرورید، میدان

، همه را ترک کرده و خویشتن را ردن آموختک

 در بحری افگندم که ساحل آن خاک ناآشنا بود. 

 . لیمان نام دریاچه ای در کشور سویس است.٠
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 .خویشتن را به این ساحل کشیدم

چون نگاه می کنم در عقب چهره های آشنایی 

را می بینم که از دیدن مصیبت ایشان فرار می 

ای ناشناسی در حرکتند کنم. پیش رو، پشت پیکره

که نمی توانم به آنها برسم. از آن چهره های آشنا 

دور می شوم و با این گروه ناشناس نمی توانم 

 نزدیک شوم. 

در اینجا توقف ممکن نیست، پیش رفتن شایسته 

نمی نماید، تصور بازگشتن اگر سخت نباشد آسان 

 نیست.

آری با این خیال و اندیشه در کنار دریاچه راه 

می پیمایم، جایی که حیات موقف ثابتی ندارد، 

 انسان نمی داند کجا است و کجا می رود.

ماه دریاچه را ُپر کرده بود. دورنمای کوه ها 

در پرتو آن، نگاه را از همه کران نوازش می 

داد.سپیدی آن در بلندی ها چون بر و دوش برهنه 

تر از آن، سایه ها چون دامن از  ومی نمود. فر

 سیمین پیکران آویخته بود. کمر آن

می روم در کنار این دریاچه با یکی از 

زوهای پرتو فروزان آرهای زندگی درسرور

های طبیعت است؛ خویش، که آفرینندۀ زیبایی

طبیعت را که آرزوی برآوردۀ آفریدگار است، 

 تماشا کنم.

جهان و آنچه از هستی در آن است چنان 

مطلق پیراسته  آراسته که آن را با قدرت و زیبایی

اند. خویشتن را در آغوش خیال در میان حلقه ای 

می یابم که با این زیبایی و توانایی مطلق مرا 

 احاطه کرده است.

این پندار چون نور نگینی است که مانند پرتو

آفتاب در مرکز سایه های حیات می درخشد و به 

از همه سو فرا  نآفاق می تابد. این پندار مرا چنا

می انگارم همه و همه چیز چون  گرفته که

 انگشتر و نگین است.

آسمان انگشتر و ماه نگین آن، کوه ها انگشتر 

و دریاچه نگین آن، دریاچه انگشتر و کشتی چون 

نگین آن می نماید. طبیعت و زیبایی در آن، جسم 

و جان در آن، بیم و امید در آن، حال و آینده در 

ز چنان می آن، دل و آرزو در آن، همه و همه چی

 نماید.

زندگی است که سوی او روان او، آن سرور

هستم. من، آن دلم که او به سوی من می آید. او 

را جایی و مرا جایی آفریده و گذاشته بودند تا 

"رسیدن به هم" و "انتظار کشیدن برای هم" را 

آفریده باشند. ما را در این کار اختیاری نبود و 

 ار را به ما ندادند.نیست و راضی ایم که این اختی

من دیده ام که چون تصور کنیم خود را خود 

آفریده ایم چندان کوچک می شویم که به اندک 

خویشتن را کامل می پنداریم. در این آفرینش 

فراوان از خود می گیریم و فراوان از دست می 

 دهیم.

قدرت و اختیار مطلق، ما را در خود ما نگه 

 توانیم شویم. می دارد، بزرگ تر از خود نمی

بهتر است در دست نکو تری بمانیم که بزرگی 

آن را نهایت نیست و گوهر خویش را در دامان 

ابدیت گرد آوریم، ورنه این گونه شبها و این گونه 

 لحظه ها می گذرد.

آهسته و نزدیک به کرانه دریاچه راه می 

پیمایم. گاهی می ایستم و چندان از هوای لطیف 
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باره سر می ی ساغری را یککه گویفرو می برم 

. می پندارم سینۀ من فراخ تر از سینه طبیعت کشم

است و آنچه در میان آفاق، از کمر دریاچه تا 

کرانه های آسمان را، چون ساغر لبریز پر کرده 

است تا همگان در سینۀ من فرو نشود سرخوش و 

 مسرور نخواهم شد.

او نیز در آغوش زیبایی و خیال است. چنان 

اید که طبیعت خود را به او بخشوده و او می نم

 همه چیز را در تبسمی به من می بخشد.

گاهی جز کسی، کسی را نمی بینیم ولی چنان 

است که هیچ چیز از دیدۀ ما پوشیده نیست. حس 

می کنیم در جستجوی چیزی هستیم. می دانیم 

چیست و کجا است. می دانیم می توانیم آن را در 

نند مسحوری که منتظر مشت یابیم ولی باز هم ما

ساحر است ساکت می مانیم تا صحبت خود آغاز 

 می شود.

دیدن و شنیدن به او آنچه را با خود و دیگران 

ندیده و نشنیده بودم به من باز می نمود و به من 

 باز می گفت.

اگر  هرگز نمی توان همه چیز را با خود دید.

دو نگاه با هم نیامیزند رنگ های هستی از هم 

جدا می مانند. آنچه از این نقش دیده نمی شود 

 نمی توان آن را تنها با چشم خود خواند.

ها و ندگی عظیم ترین و مرموز ترین نقشز

دقیق ترین صور است. مرد تنها چون کور است 

و زن تنها چون چشمی است که آن را از سر 

 بیننده دور افگنده باشند.

ان نیز انسان همه جا انسان است. زنان و مرد

یک اند. اما اندیشه و پندار آنها و آنچه مظاهر 

هستی و حیات از آن رنگ می گیرد، چنان تفاوت 

دارد که هرگز نتوان دو چیز یا دو کس را یکسان 

 دید.

سادگی های را که نگاه من نیافته بود، از چشم 

می خواندم. می دیدم آن را درون آنچه پیچیده  وا

 ه اند.و عمیق تصور می کردم گذاشت

ژرف ها و پیچ هایی را که در چشم من می 

خواند در ورای آن سادگی ها، که لطافت و 

زیبایی زندگی بی آن معدوم است، جستجو می 

 کرد.

من در خاور زاده و به باختر شده ام. او در 

باختر زاده شده و در باختر مانده بود. درست 

و غرب چون روی عمق نیست که شرق چون 

 ت.دریای هستی اس

حیات در نزد ما معما است زیرا هنوز آن را 

حل نکرده ایم، غربی آن را به همان اندازه ساده 

 می بیند که به حل آن موفق شده است.

های خام و پخته خاور و و معما سادگی ها

باختر منتظر نگاه آینده است. شرق و غرب هر 

دو در موقف نیازمندی های مشترک روحی 

لق ارواح انسانی وحدت مطچشم به راه ایستاده و 

هایی است که در سینۀ کائنات و وصال حقیقی دل

چون خون گرم و قوی در عروق  می تپند و

های حیات می دوند تا به بحر عظیم حقیقت دریا

هایی باز نمی افق آرام کنند. آن چشم و این دل بر

شوند که روشنایی مهر و ماه آن خاور و باختر 

 بشناسد.

ه ما موجود است ما را به هم اگر تفاوتی در نگا

نزدیک می سازد. چون دور شدن لب از لب 

دیگر؛ هجر ما در حقیقت سعی به هم آمدنها است. 

این سعی سخن می آفریند، فهم و احساس را 
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اظهار می کند و آنچه را در دلها و ارواح است 

 به هم می رساند.

 * * * 

بدین گونه آنچه در سینۀ طبیعت و در دل آن 

د بر زبان آب روان می شد و در پرتو ماه شب بو

 روشن می گردید.

صحبت آن است که دو تن همدیگر را در آن 

می نشینیم و حرف می هم دریابند. ما شرقیان با 

هم دور می شویم.  ززنیم، چون دو لبی هستیم که ا

غربیان چون دو لبی هستند که به هم نزدیک می 

 شوند. صحبت ما مظهر فراق و حرف ایشان

 حرف وصال است.

ما از همدیگر فرار می کنیم، ایشان به همدیگر 

 ی شوند.منزدیک 

با او ... آن همه زیبایی چون پیکر زیبایی بود 

که چون نگاه را پاک بیند خود و برهنگی های 

ه بر رنگ آزرم و پاکی نگا. روحی خود را نپوشد

آن پیکر جامه می آراست. سکون و حرکت آن را 

ی می بخشید که جهان همگان عشوه و کرشمه ا

چون رامشگری دل را در آغوش می گرفت و در 

 پیشگاه روح می رقصید.

 * * * 

در چشمان او نگاه می کردم، نگاهی که مردی 

به زنی می فرستد. نه آنکه آن همه زیبایی ها در 

چشمان او بود، برای آنکه در آن چشمان به آن 

 جهان زیبایی آنچه را نداشت می افزود.

من از کائنات می گرفتم، او به کائنات می داد. 

راز وصال با آنچه آن را می جوییم خویشتن را 

با مظاهر آن در طبیعت افزودن است. ما همواره 

سعی می کنیم زندگی را رنگ فراق بدهیم. خود 

نمی رویم تا به عظمت ها و بزرگی های هستی 

یکجا شویم و منتظر می مانیم بیایند، و هرگز نمی 

 آیند.

بی او گمان می کردم طبیعت کامل است. با او 

هانی بی بهره بودم. آن همه یقین کردم که از ج

ها دور از آن فروغ دوستی و آیت عشق روشنی

جز سایه ای نبود که نشان حقایق در آن معلوم 

 شده باشد.

مثل شرق و غرب چون مثل خورشید است. 

چنان که خورشید از شرق می خیزد و در غرب 

آرامد، روح شرقی در راه است و روح غربی  می

 به منزل آرامش خود نزدیک شده است.

جستجوی ما هنوز در آسمان است که باالی 

سرما و در راه ما گذاشته اند، اما آن غربی این 

 ساحه را در نور دیده وفضای دیگری می جوید.

عشق و روح ما شرقیان به خود می گراید، 

بیرون می جهد. ما عشق و روح غربیان از خود 

چون آب در خود جذب می شویم. ایشان چون 

آتش به جهان می زنند. ما چون خاک بر جا می 

 ایشان چون هوا سیر می کنند.. مانیم

من در قعر خود فرو می رفتم، او با روح 

 سبک بر سطح من شنا می کرد. 

ما پنهان می کنیم و پنهان می شویم. ایشان 

ی شوند. ما چون کوهیم آشکار می کنند و آشکار م

که بر جا می ایستیم و منتظر ماه و خورشید و 

تا بیایند، بر ما بتابند و از ما ستارگان می مانیم 

بگذرند. ایشان چون بحر اند بر سر راه ما و مهر 

و اختران می شتابند، پرتو آن را در می یابند و 

از آن می گذرند. تصور و پندار ما در قعر دریای 



 

62 

رود و در تۀ این دریا بر تخت  ما فرو می

غروری که خود زده ایم می نشینیم و با گوهر 

هایی که از خود به عاریت گرفته ایم خویشتن را 

در طبیعت ندار می کشیم. ایشان پبه رشته های 

قیانوس عظیم از قطره فرو می روند و در این ا

 ای گوهر می کنند و به آزادی با آن بازی دارند.

است؛ غرب از خود آزاد شرق اسیر خود 

 است.

* * * 

شنیده بودم غربیان پروردۀ جهان ماده اند. 

 وقتی روح من این اشتباه را دریافت تیره شد.

ما عادت داریم به آنچه داریم چندان غرور کنیم 

که آنانی را که از ما برتر و بهتر دارند "بی همه 

چیز" پنداریم، این... یکی از وسایل فرار از 

عیت حقیقی ما در حیات است زیرا می حقایق موق

دانیم اگر از همه داشته های دیگران انکار نکنیم 

و عنودانه از آن چشم نپوشیم، آنچه به دست آورده 

ایم حتی در نزد خود ما شایان قناعت، شایستۀ 

 تسلی و قابل قبول نیست.

ما لذت و تمتع را مادی شاید برای آن است که 

معنویت می جوییم، یا می دانیم و در رنج و الم 

معنویت لذات را نفهمیده ایم و یا مادیات آالم را 

ندانسته و یا آنکه هرگز میل نداریم بفهمیم و نمی 

توانیم معرفت آن را تحمل کنیم و یا چون دست ما 

به نامگذاری ها دراز است به هر چه، هر چه 

 بخواهیم نام می گذاریم.

* * * 

ن هوا می موجهای دریاچه با موجهای روش

آمیخت. مو های دالویز او در هوای دریا حرکت 

می کرد. ساعد سیمین او در پرتو ماه چنان می 

نمود که خطی از نور در میان دو خط متناسب از 

هوا شکل درست و ظریفی گرفته و در پیش نگاه 

 بلغزد.

اینجا در پیشگاه طبیعت و زیبایی های آن، در 

ه، کمتر گمان قبال آن روح روشن و روان با شکو

می رفت جز تصور فنا در جمال کوه، زیبایی 

دامن و دریاچه، اندیشه دیگری در دل و دماغ راه 

 یابد...

کوههای عظیم اما... من مسافر بودم. خاطرات 

به سوی خود ربود. تر و برفهای سپیدتری مرا 

در نظر خیال می دیدم کوه پغمان و قلل سپید آن 

بایی که نیایش دل و چون دوشیزۀ زی می درخشید

های پرستنده را سوی خود می خواند، مرا به خود 

 می کشد.

چون نزدیک می شوم می بینم بر و دوش 

زیبایی بیش نیست که فرو تر از آن سر و گردن 

افراشته پیکر او را تا دامان بریده اند، دامانی که 

گل حیات ندیده، و نسیم ارواح پر نشاط بر آن نه 

 وزیده است.

ن این کوه ها، کابل مانند نگینی که در در میا

خاک افتاده باشد در غبار خاطرات من می 

 درخشد.

شهری که کرانه های آن تنگ است و خط های 

شکستۀ سنگی، هوا و خاک آن را از هم جدا می 

 کند.

زیبایی آن افسانه ها دارد، اما روز های جوانی 

در آن افسرده می گذرد و تصور ایام پیری در آن 

انگیز است. چون پیرمرد فرزند مرده ای، غم 



 

63 

آفتاب سوزان گرد گورستان را در چین های 

 پیشانی با عظمت و شکوه آن فرو نشانده است.

شکسته ترین دل باستان است که زمان  کابل:

آن را به حیث یک خاطره بزرگ و حزن آور، 

نگهداشته است. چگونه می توان آن را از دل 

 برون کرد!؟

دی آن، چون طوق آهنینی که آن کوه های پوال

را بر گردن مجسمه خاکی نهاده باشند، چشم ها را 

 از فشار و سنگینی پر می کند.

بر فراز آن حصاری افراشته اند که چون اژدها 

به گردن ساکنین آن حلقه زده و خوف آن امید 

های شان را احاطه کرده است. آرزو ها و آزادی 

 های شان در این شهر محصور است.

کابل شهر ما است، هر چه بود شهر ما بود، 

هر چه هست شهر ما است، هر چه شود شهر ما 

باقی خواهد ماند. سخت راضی و آرزومندم که 

 چنان بود، چنین است و چنین خواهد بود.

، ما را به پاسبانی آن گماشته است طبیعت

 محبت و عشق ما نگهبان خاطرۀ آن است.

م های خود را آن را در دلی می گذاریم که غ

 دوست دارد و از شادی دیگران برتر می داند.

شهری را پاسبانی می کنیم که خطر ها در 

داخل آن محصور اند و حیات ما وقف نگهبانی 

 آنها است.

خاطرات تاریکی و سکوت مرگ مانند آن، 

پرتو ماه را در آبهای "لیمان" در نظرم کدر می 

فرو  سازد و رنگ و فروغ نشاط را دیدگان من

 می شوید.

با این همه چیز ها، اندیشۀ آوارگی از این شهر 

ما را در  که مرکز موجودیت هستی ما است

 آغوش زیبا ترین دقایق دیوانه می سازد.

* * * 

روشنایی نشاط و عشرت در دیدگان من 

خاموش می شود. این است آن دمی که چشم 

غربی در چشم شرقی نگاه می کند، نگاه او نگاه 

حیرت مجهولی است. هر قدر او را  تعجب و

بشناسد بیگانه می یابد، به فکر می افتد و او را 

معما می خواند. به یاد رمز روحی می افتد که 

شرق باستان رموز حیات را در آن کشف کرده 

بود. می پندارد همان آفتاب افسانوی هنوز از افق 

خاور سر می زند و نمی داند که رمز ما امروز 

قبری نیست که سینۀ عارفی در آن  بیش از راز

خاک شده باشد و صرف بهانه می کنیم که این قبر 

خزینه ای است که اندیشه و خیال به آن ارزشی 

 قایل شود.

 آن غربی شاید بفهمد.

ولی شرق بی خبر است از آنکه آن روان از 

 تن او مفارقت جسته و برای ابد نابود خواهد شد.

همدردی و بلی وقتی آن غربی می فهمد، 

رحمی در نگاه خود می فرستد که قلب مرا می 

 شکافد.

افسانۀ خود را  اینجا است که من آرزو می کنم

از کنم و راز های خود را باز گویم. ولی من غآ

شرقی هستم، پنهان می کنم و پنهان می شوم؛ 

 منتظر نباشید افسانۀ مرا بشنوید.

 

  



 

64 

 

 شریف سعیدی

 

 بی نشانی 
 

 همه پرتوفشانی ات؟مریم! کجاست آن 

 این روزها تهی است ز نام ونشانی ات

 یادت می آید؟ اّول یک چشمه سار بود

 آب آب شد ز شرم حضور روانی ات

 یادت می آید؟ آه، بهار قشنگ من!

 نیلوفران باغچه پلکانی ات

 از ُگل به دستهای تو چوری گذاشتم

 از سبزه، بند تازه به کفِش کتانی ات

 م چه ناگهانمی کاشت اشتیاق تبس

 صد غنچه حرف بین لب ارغوانی ات

 یادم می آید آه، بهاری عجیب بود

 گل کرده بود روسری آسمانی ات

 یک عصِر پاک بود حیاط پر از درخت

 گنجشکهای زمزمه در میهمانی ات

 با جیک جیک، نام ترا جار می زدند

 گنجشکها به شاخچۀ قصه خوانی ات

 روی طناب رخت، در آغوش باد بود

 گرم رقص پیرهن نوجوانی اتسر

  -بود و نبود درختها -مریم بهار

 رفته است آن چنان که صمیم جوانی ات

 حاال چه غمگنانه، پست می کنم

 این شعر را به آدرس بی نشانی ات!

*  *  * 

 

 قنبر علی تابش

 

 ماه عسل
 

 سرشار از غرور و غزل بوده عشق تو

 آری، چقدر ماه عسل بوده عشق تو
 

 تو غزل ناب بیدل است سبک نگاه

 همراه با چه کوه و کتل بوده عشق تو!
 

 حس پرستش است مرا از جمال تو

 واعظ خطا نگفته، هبل بوده عشق تو
 

 اسطوره ها حکایت ژرفای چشم توست

 عهد عتیق و کیش ملل بوده عشق تو
 

 امثال را که حکمت اعصار خوانده اند

 جانمایه های ضرب مثل بوده عشق تو
 

 قلب من و مرا از تو آفریدتو را ز 

 در گوهرم ز روز ازل بوده عشق تو
 

 آدم گرفت دست تو را از بهشت و رفت

 یعنی که انتخاب اول بوده عشق تو 
 

 گاهی به شکل مادر و گاهی به شکل زن

 همواره برج سبز حمل بوده عشق تو
 

 صد بار زنده گشته و مردم در این جهان

 اما خوشم که دست اجل بوده عشق تو
 

 عصر پسامدرن و قفسهای آهنین

 پرواِز رو به اوج قلل بوده عشق تو
 

 آلودگی است سهم نفس از هوای شهر

 تنها محیط سبز محل بوده عشق تو
 

 بحران جنگ و صلح ز کشمیر زلف توست

 آمیخته به جنگ و جدل بوده عشق تو
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 اما برای شاعرت این روزهای تلخ

 یک دفتر از غرور و غزل بوده عشق تو

  

11/11/1831  

 

*  *  * 

 

 محمد یوسف خدمتګار

 شیخ ته

 ر سم نه دی ته ګالن لیدلی نه شیظشیخه ستا ن

 د جنت مینه په خوله یې جنتیان لیدلی نه شی

 له توراته دی زړه تور دی د زبور انجل دوښمن یې

 تا اسالم تنګ پیژندلي ته قرآن لیدلی نه شی

 اورهاور سره لوبیږی سر او کار دی دی له  دته 

 ي لوی جهان لیدل نه شیځچې د لمر په اور راګر

 له رڼا ښکال منکر یې تا د قبر تورتم ستا یی

 ستا ګومان د ایمان زیان دی خپل ایمان لیدل نه شی

 که کعبه که میکده ده د ډیوو په اوریی وینو

ګړی روڼ آسمان لیدلی نه ه ان پوه نځپه تورتم چې 

 شی

 د حالل ورکړه سل ګټل او یو څټل کړی تا پیتوا

 تا روا ناروا ګډ کړل سود او زیان لیدلی نه شی

 تا ولس په دین تړلی د خپل دین دوښمن ته ورکړو

 خدمتګار وایی تاواني شوی خپل تاوان لیدلی نه شی

*  *  * 

 

 

 فرید حسین طاهری

 

 آفتاب خوبان

 

 ای آفتاب خوبان، حق وفا ادا کن

 آبی بزن به آتش، درد دلم دوا کن 

 جر ماه رویت، در آتشم در آتشاز ه

 چون کوه طور موسی، یک لحظۀ جال کن 

 شیرین لبان خوبت، شادی شکوِه وصلت

 رو سوی عاشق خود، مجنون بی نوا کن 

 در حین سرفرازی، بردی دلم به بازی

 چندین جفا چه الزم، باری به ما وفا کن 

 دیرینه عاشق تو، لب بسته از شکایت 

 تدبیر خونبها کن"خود کشته ات چه گوید، "

 در مهِد عشق ورزی، بس گونه التفات است

 ای جان به مهرورزی، گاهی به ما صفا کن 

 گم کو مگو که چونی، بر رنگ رفته بنگر     

 زردی نگر سراپا، این زردی را دوا کن     

 

*  *  * 
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 سمیع الدین افغاني

 

 ورځ تر بله
 

 ورځ تر بله خرابیږي دا وطن

 جوړیږي دا وطنپه نفاق کې نه 

 د بې رحمه او مکار دښمن د السه

 هره خوا په اور سوزیږي دا وطن

 په قومونو او خیلونو یو بیل شوی

 جنګ، جګړو سره ورانیږي دا وطن

 د دالرو او کلدارو په حساب کې

 په پردو باندې خرڅیږي دا وطن

 په هر لوري بې وسي ده مایوسي ده

 ټول په وینو کې لمبیږي دا وطن

 ټوله هستي یې رانه لوټ کړهد وطن 

 کار زحمت باندې جوړیږي دا وطن

 ال تر څو به مونږ په خپلو کې جنګیږو

 ځان، ځاني کې تباه کیږي دا وطن

 افغاني مینه، احساس که مو نصیب نه شی

 سر منزل ته به رسیږي دا وطن

 

*  *  * 

 

 

 

 دانش و فرهنگ ما بر باد شد

 تا دل افواج وحشت شاد شد  

 خاک ما دریای خون هر طرف در

 افسر کوشانیان شد واژگون  

 ظلم ها افسانه ها بیداد ها

 در دل تاریخ ماند جا به جا   

 کشته ها در پشته هایش خفته اند

 راز خود با روزگاران گفته اند  

 اشک چشمم می کشاند در جنون

 قطره قطره می شود دریای خون  

 تا تو دوری از برم ای مادرم

 ه ام خاکسترمدود آهم شعل  

 کابل من کابل زیبای من

 خانۀ من خانۀ بابای من  

 نوبهار و الله گون صحرای من

 یاد تو راحت ده شب های من  

 ای خدا گر نالۀ شبگیر من

 دادخواهانه کند تدبیر  من  

 جهل را از خانه ها بیرون کنیم

 پایگاه کینه را وارون کنیم  

 دست هم گیریم در عمران خاک

 وشن و دل های پاکبا ضمیر ر

 

*  *  *
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