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 ح. گران

 

 

 

 ديگرى خواهدبود شكى نيست كه جهان پس ازكرونا، جهان

 بود خواهد دشوار هم ادامه دارد، كرونا هنوز ويروس اثر رات دراماتيك دريكه تغيی آن جاي از

درست پيش بينى  اياالت متحده را روابط آن با جمله افغانستان و از، كرونا از اوضاع دنياى بعد

 . احتماالت آن روابط مكث نمود توان بری م ،حال ولى به هر .كرد

وقعيت حساس جيوپولتيك و امريكا به افغانستان بنابرمۀ نيروهاى اياالت متحد معلوم است كه ورود

 گرو منطقه پالن گرديده كه تطبيق آن بدون شك در در  مدت اهداف دراز یسوق الجيشى آن برا

اياالت متحده  ياآست كه ا مسئله اينجا. باشدی سياسى اياالت متحده م و ،توانمندى اقتصادى، نظامى

 قبل از  همان وضعيت در و بود هدداراى همان توانمندى اقتصادى خوا ختم آفت كرونا از امريكا بعد

 .خير يا ماند سياسى جهان باقى خواهد ميدان نظامى و يعنى يكه تاز، كرونا

 شودی كه گفته م ،چين " در٩١-شيوع ويروس "كوويد ظاهرًا، بنابراطالعات رسانه ها خبر

دراماتيكى  آهنگ انتشار با يافت و ميالدى انتشار ٩١٩١سال  اواخر در ،دومين ابرقدرت جهان است

ميزبان يعنى چين را آنقدر   اصلى  كشور عجيب است اين آفت بزرگ، ظاهرًا .درنورديد جهان را

 .سخت تكان داد اياالت متحده را تكان داد و طرف اقيانوسها، كه به هزاران ميل دور، آن ضربه نزد

جهان  در ٩١-كوويدصف اول قربانيان پاندميك  آن همه توانمندى هايش در اياالت متحده با امروز

 .گرديده است خدشه دار راسخى كه جهان سرمايه به عظمت آن داشت شديدًا آن اعتقاد و قرار دارد

 در تمام جهان را جمعيت جهان، يك چهارم اقتصاد پنج فيصد از داشتن كمتر كه بای امريكاي

فت فيصد بيست وه برد وی فرو م  محصوالت جهان را بكامش پنجاه فيصد و دارد تصرف خود

صاحب  رساند وی وردن ماشينهاى غول پيكرش به مصرف مآپترول جهان را براى حركت در

نظيرترين  یشاهد ب بزرگترين دستگاههاى صنعتى، گسترده ترين مراكزعلمى، تحقيقاتى، صحى و

هستريك  آفت كرونا چنان دچار برابر اخيربوده است، امروز در ۀده چند ابداعات در اختراعات و

انتقاد غيرموجه به سوى  اعتراض و دست ،عوامفريبى شايد يا و ،ه كه از روى دستپاچگىگرديد

 .آن طريق به چين گرفته است از و  (WHO)سازمان بهداشت جهان 

 در هايكه معمواًل پاندم جامعه شناسان به اين باورند مؤرخين و یضمن بايد يادآورشد كه بعض در

 و یاكثرًا باعث تحوالت بزرگ اقتصادى، اجتماعى، سياس همه ويرانگريها نآدنبال ه جهان ب
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قرن  كه پاندمى طاعون سياه دری كنند همانطوری م ترتيب فكر اينه ب گرديده اند و فرهنگى نيز

 زيربناى رنسانس و و رساند یتلفاتش به شگوفاي و هايهمه ويران نآ با چهاردهم ميالدى غرب را

 شرق را ٩١-پاندمى كوويد بار گذارده شد، ممكن است اينعقب   شرق گذارد و انقالب صنعتى را

آفت  اثر در كه تكانهاى شديد رودی طرفى هم احتمال م از و. غرب عقب رانده شود شگوفا ساخته و

انكشاف روزافزون نرخ بيكارى، كاهش بهاى نفت خام تا سطح  عظيم اقتصادى، قبيل ركود از كرونا

تجارت  و توليد ركود ۀنتيج در  جهانى بازار در رزش دالركاهش ا امكان شديد توام با زيرصفر

كه  فراهم آورد گونه خطرى را دهد، آنی تشكيل م طالى سياه كه بزرگترين پشتوانه دالرامريكا را

 سرنوشت سازش دری سمت رهبر را از كه آن پنجه نرم كند بحران مالى يى دست و با امريكا

صورت طبعًا روابط  آن در. جهان براندازد ش دری اام يكه تازمق از و قضاياى بين المللى كنار َبرد

  .ماند كه اكنون هست باقى نخواهد ۀافغانستان به گون ازجمله با ،با تمام جهان اياالت متحده

 قريب به يك مليون تن، تعداد تعداد مبتاليان به ويروس كرونا همين اواخر اياالت متحده تا در

به   ثر قرنطينها كارها از نتيجه ركود در ،تعداد بيكاران تن و هزارهشت  مرده ها قريب به شصت و

تلفات  نفوس دارد ولى تعداد برابر امريكا كه چين چهاری درحال .رسيده است  بيست وشش مليون تن

هم فقط در شهر ووهان  نآ ،نرخ بيكاران بمراتب ناچيز آن يك دهم تلفات اياالت متحده است. و در

بيكاران براى  قبيل صف طويلى از حوادث دراماتيك از ظهور اين حقيقت ودرك  با. چين است

دانشمندان غربى بشمول  اياالت متحده حتى علما و مرگ در وحشت بيمارى و دريافت ممدمعاش و

و خوشبين سياستهاى اياالت  همين اكنون طرفدار كه تا جامعه شناسان بريتانيايى را استادان و  بعض

 نهاآ ۀگفته ب. داده است حيرت قرار گنجد، دری نم تصرخين ما نها درآكرنام كه ذ، متحده بودند

بودن   یمورد استثنائ برابر ويروس كرونا، اياالت متحده را در افتضاح امريكا در ضعف، ناتوانى و

 وعرضه كردن ارزشها وتوانمنديهاى آن به عنوان رهبر  آن ايفاى نقش ممتاز جهان سرمايه، آن در

پاليسى اياالت متحده شكل ديگرى  كه رهبرى و دارندمی نها اذعان . آسؤال برده استجهان زير 

نسبت به كشورهاى معمول  معلوم است كه سيستمهاى سوسيال دموكراسى اروپا بخود گرفته است و

  .اند انسانى تر دارى مانند امريكا، كارآمدتر وه سرماي ۀپيشرفت

قبيل ركودعظيم  از آفت كرونا اثر در تكانهاى شديد كه رودی احتمال مبا پذيرش فرضيۀ فوق، 

امكان  توام با انكشاف روزافزون نرخ بيكارى، كاهش بهاى نفت خام تا سطح زيرصفر اقتصادى،

تجارت طالى سياه كه بزرگترين  و توليد ركود ۀنتيج جهانى در بازار در كاهش ارزش دالر شديد

بحران مالى يى  با امريكا و فراهم آورد گونه خطرى را دهد، آنی تشكيل م امريكا را پشتوانه دالر

قضاياى بين المللى  سرنوشت سازش دری سمت رهبر را ازاياالت متحده كه  دست وپنجه نرم كند

با تمام  امريکاصورت طبعًا روابط  آن در. جهان براندازد ش دری امقام يكه تاز را از آن و كنار َبرد

 .ماند كه اكنون هست باقى نخواهد ۀگون افغانستان به جمله با از ،جهان

نتيجه  در  بلكه، دهدی دست م افغانستان از در هايش را دستاورد اياالت متحده نه تنها منافع و

منطقه، منافع  افغانستان و نها درآمداخله  سياسى رقباى منطقوى و روزافزون توان اقتصادى و رشد
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. در چنين داد دست خواهد حتى حوزه خليج از و سياآجنوب ۀ منطق در ستراتژيكش را حياتى و

اريكه  از دست دهد و از سياسى اش را نتيجه آفت كرونا، توان اقتصادى و امريكا در اگر وضعيتی،

 .افغانستان برچيند از گليمش را بود خواهد حال ناگزير آن در گردد جهان دور قدرت در

 در  نآپرست  ميهن نيروهاى ملى و و كرونازده كه مردم صورت افغانستان جنگ زده و نآ در

 ازپيش ضعيف و آفت كرونا بيشتر چون مداخله بيگانگان، چهاردهه جنگ داخلى و يیبالها اثر

)چين، روسيه  مبارزه بين رقباى زورمند منطقوى جديد ۀبدون مقاومت به عرص بود، ناتوان خواهند

آرايش  حال بى ترديد نآ در و گرديد دتبديل خواه ن(پاكستا )ايران و همسايگان آزمند و ،هند( و

و بيشتر از پيش زمينۀ فعاليتهای گرفت  سمپاتى هاى جداگانه شكل خواهند نيروهاى سياسى جديدى با

ضدملی و وطن فروشانه برای اوباشان سياسی در زدوبند با قدرتهای منطقه ای و همسايگان فراهم 

کشمکشهای نفاق افگنانۀ اين  و گيرودار مين درميهن پرستان اين سرز مردم بالكشيده و وخواهد شد 

  .كرد پنجه نرم خواهند ستمهاى جانكاهى دست و چالشها و با دالالن سياسی

ی م رسانه ها ق پشت پرده برخالف چيزى كه ازيبپذيريم كه حقا اين فرضيه را اگر ،آن غير در

ه نمايشات دلخراش را روى سرمايه اين هم زمامداران واقعى قدرت و و بينيم، باشدی م شنويم و

ين ا جان از و معجزه مى آفريند ""مغز متفكرش گويا سرمايه با و رسانندی م ظهور ۀهدفى به منص

متحدان  با ،رفت باال تذكر كه دری طور ،صورت اياالت متحده نآ د، درآيبری سالمت مه آفت ب

 .نمود تعقيب خواهد اهدافش را افغانستان ادامه داده و كماكان با ، روابطش رااش غربى

در هر حالت، بر هموطنان ما واجب است تا در شرايط سرنوشت ساز آفت کرونا و چشم انداز 

مبهم آن گوش به زنگ باشند. دستور و تدابير جلوگيری از آلوده شدن به اين ويروس کشنده را 

 مراعات کنند تا از خطر مرگ خود را در امان داشته باشند.

استمداران و روشنفکران وطندوست آمادۀ هرگونۀ تغيير و تحول در آرايش حکومت افغانستان، سي

سياسی جهان باشند. با انتخاب سياست ميهن دوستانه و ارجحيت منافع ملی در جلوگيری از هرگونه 

آشفتگی و سقوط به پرتگاه تاريکی فکری، بحرانهای سياسی و استفاده جوييهای گروههای معلوم 

 ز دست ندهند.الحال هشياری خودرا ا

به اين ترتيب افغانستان بعد از پاندمی کرونا، رسالت خطير اتحاد و همبستگی بدون قيد و شرط 

تمام نيروهای ميهن پرست را در برابر اين نيروها، با حفظ اختالفات سازمانی و ذات البينی شان، 

رار نظام مبتنی بر برای نجات ميهن از بحران تجزيه و فروپاشی و فراهم آوری زمينه برای استق

 وحدت ملی، دموکراسی، عدالت و شکوفايی، رقم می زند.
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ها در تمام بخش های زندگی، رفته  ترين روش ارضا کنندۀ انسان "دموکراسی به مثابۀ يک اصل قابل پذيرش ـ و تاکنون مناسب

های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی  های زندگی بشريت، چون حوزه رفته قابليت انطباقی خود را به تمام حوزه

 ها کشانيد."  زندگی خصوصی و شخصی انسان

برداشت درست از دموکراسی و سير تاريخی آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی باال می برد 

دموکراتيک که زير عنوان  های غير و جلوگيری از حرکتهای دموکراتيک  بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ايجاد حکومت

هايی مانند افغانستان، هر اقدامی که منافی منافع گروه و  دموکراسی بر مردم تحميل می گردند، زمينه ساز می شود. در کشور

 طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتيک شمرده می شود.

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

 سياسی، برابری اقتصادی، و نمايندگی به توسط اشرافيت طبيعی.

ريزی سياست هايی دست  ، و پیها روششرط توفيق دموکراسی اين است که حکومت ها و رهبران شان به ايجاد نهاد ها، اتخاذ 

 زنند که از حمايت شهروندان برخوردار باشند.

های حکومتی دموکراتيک برخوردار  ر هيچ زمانی از تاريخ مانند امروز اين همه انسان از حقوق رسمی شهروندی در نظامد

 نبوده اند. با اين همه، آيندۀ دموکراسی ناروشن است.

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

هايی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هايی در زمينه می  ، به ارائۀ نمونهجهانهای به تجربه گرفته شده در  دموکراسی

 .پردازيم

 
های  يادداشت: استمرار پيوستگی مطالب در اين گفتگو دشوار است. بنابر علالقمندی خوانندگان محترم، تالش می شود تا در آينده "صحبت

ی" به پرسشها و مسائل روز بپردازد. شايد در يک شماره يکی، دو و يا بيشتر موضوع يا جستار، نظر به حجم مجله، پيوند از دموکراس

 باهم و يا بدون ارتباط مباحث يک با ديگر به نشر برسند.

"محبت"     های شما موجب تشويق و غنامندی بيشتر محبت می گردد.              نظريات و مشوره

 
 

 یيم گيرتصم

ها فرايند رسيدن به  تصميم گيری در دموکراسی

توافق در وضعيتهای گروهی از طريق رأی 

حدت نظر، يا تفسير است. يکی از گيری، و

ها اين است که  های اصلی دموکراسی گیويژ

های سياسی در وضعيتهای گروهی، مثل  تصميم

پارلمان، هيئت دولت، دادگاه، يا کنگره های 

ها ممکن  شوند. اين قبيل تصميم حزبی گرفته می

بر اقليت است با يک رأی گيری که اکثريت را 

پيروز می کند گرفته شوند. اما اين رويه تنها راه 

ها  ها نيست. تصميم تصميم گيری در دموکراسی
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ممکن است از طريق وحدت نظر يا به وسيلۀ 

 تفسير نيز گرفته شوند.

 رأی گيری

مختلف شامل الگوهای رأی گيریاصطالح 

رسيدن به يک تصميم است. ساده ترين الگو 

زمانی به کار می رود که همۀ شرکت کنندگان 

ارزش رأی يکسان داشته باشند. رأی گيری فقط 

ميان دو گزينه صورت گيرد، و يک اکثريت 

نسبی برای پيروزی کفايت کند. اما غالبًا شرايط 

، متفاوت است. مثاًل، به جای اکثريت نسبی

ک اکثريت قاطع )نصف به عالوۀ ممکن است ي

يک آرا( الزم باشد. در اين صورت آرا ممتنع 

ممکن است هر دو طرف را از پيروزی 

بازدارد. گاهی شرط پيروزی حتی از اين هم 

سخت تر است به طوری که کسب يک اکثريت 

مشروط شرط الزم است. اکثريت مشروط تعداد 

مثاًل، دو  -مشخصی بيش از اکثريت مطلق است

ونه، در وم يا سه چهارم همۀ آرا. برای نمس

لمان بلجيم، تصميم در بارۀ مسايل زبانی نياز پار

به اکثريت دو سوم دارد. در اين صورت يک 

سوم به عالوه يک اعضای پارلمان می توانند 

جلو يک تصميم مربوط به مساله ای زبانی را 

 بگيرند.

رأی گيری هنگامی پيچيده تر می شود که بيش 

و گزينه مورد نظر باشند. نتيجۀ آن به ميزان از د

زيادی بستگی به شيوه های خاص رأی گيری 

، A -دارد. فرض کنيد که سه گزينه داشته باشيم

B  وC ،شرکت کنندگان شايد فقط يک رأی دهند .

و آن گزينه با اکثريت نسبی آرا برنده می شود. 

ممکن است اکثريت مطلق الزم باشد، و اگر هيچ 

اين سه گزينه به اين آستانه نرسد، دو يک از 

گزينه ای که بيشتر رأی آورده اند به رأی گيری 

شيوۀ ديگراين  ثانوی بين خود مبادرت می کنند.

باشد و بعد  B و A  است که ابتدا رأی گيری بين

قرار گيرد. اين شيوۀ آخر  Cبرنده در مقابل 

در A ممکن است دو حالت ديگر داشته باشد:

و Cدر مقابل  B؛ يا B برنده در مقابلو  Cمقابل 

 Cيا A ،B. بسته به اين شيوه، Aبرنده در مقابل 

 ممکن است برنده شود.

اگر شرکت کنندگان با شيوۀ رأی گيری مورد 

استفاده موافق نباشند، تصميم گيری از اين هم 

پيچيده تر می شود. در چنين حالتی، شرکت 

گونه کنندگان بايد رأی بدهند که رأی گيری چ

صورت گيرد. در موارد افراطی، اين وضعيت 

ممکن است رأی گيری را غيرممکن کند چون 

تصميم بر سر چگونگی رأی گيری ممکن است 

بارها به تاخير بيفتد. از اين رو شيوه های رأی 

گيری معمواًل به آسانی تغيير نمی کنند. اين شيوه  

پيش بينی يا حتی در  صها غالبًا در قوانينی خا

 نون اساسی کشورها گنجانيده شده اند.قا

ها، اهميت آرای همۀ اعضا  در بعضی از گروه

رأی يکسان نيست. مثاًل، در کابينۀ اياالت متحد، 

رئيس جمهوری آشکارا اهميتی بيشتر از رأی 

اعضای هيئت دولتش دارد. حتی اگر همۀ 

اعضای کابينه برخالف موضع رئيس جمهور 

هور برنده خواهد رأی دهند، باز هم رئيس جم

بود. هنگامی که آبراهام لينکلن اين مساله را که 

آيا "اعالميۀ آزادی بردگان" بايد انتشار يابد با 

اعضای هيئت دولت در ميان گذاشت، پس از 

مباحثه رأی گيری به عمل آورد. او ابتدا خواست 

تا همۀ کسانی که مخالف انتشار اعالميه هستند 

عضو گفتند "خير".  بگويند "خير". هر دوازده

سپس لينکلن از آنها خواست تا کسانی که موافقند 

بگويند "آری". او خودش گفت "آری" و بعد 
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اعالم کرد که "آری" ها برنده شده اند. در اين 

مورد لينکلن، همۀ آرا را داشت و اعضا هيچ 

 يک را.

در بعضی از وضعيتهای تصميم گيری، ارزش 

می شود.  کنندگان مختلف روشنکت رأی شر

مثاًل، در مجلس عليای قانونگذاران آلمانی 

)بوندسرات(، که تک تک استانهای کشور در آن 

نماينده دارند، وضع چنين است. هرگاه مساله ای 

به رأی گيری گذارده می شود، هر استان يک 

رأی دارد، و اين آرا به نسبت جمعيت هر استان 

 ارزشگذاری می شوند.

 وحدت نظر

ها ممکن است از طريق  سی گروهدر هر دموکرا

وحدت نظر به تصميمی برسند. کميته ای 

پارلمانی، اگر پيشنهادهايش مورد حمايت همۀ 

اعضای کميته باشد، می تواند انتظار داشته باشد 

که در جلسۀ عمومی پارلمان وزن بيشتری داشته 

باشد. رسيدن به وحدت نظر ميان اعضای 

موضوعی  گروهی که مواضع دور از هم دارند

پيچيده است. همۀ اعضای گروه قدرت همسان 

برای اعمال نفوذ در نتيجه را دارند. همۀ اعضا 

برای رسيدن به وحدت نظر به آسانی يا به اندازۀ 

يکديگر آمادگی ندارند. آخرين عضو گروه که 

هنوز به موافقت نرسيده است معمواًل موضع 

 ويژه ای دارد زيرا عماًل دارای ِوتقدرتمند و

کردن نتيجه است. البته، اعضای ديگر گروه 

هميشه می توانند عليه يک عضو ناراضی رأی 

دهند، اما اگر چنين کنند، منافع يک تصميم به 

 اتفاق آرا را از دست می دهند.

هايی که از طريق وحدت نظر گرفته می  تصميم

شوند نسبتًا نزديک به وضع موجودند، زيرا 

می توانند از حق  حاميان وضع موجود به آسانی

وتو استفاده کنند. اگر گروه نتواند به تصميمی 

 برسد، وضع موجود همچنان باقی می ماند.

 تفسير

هر تصميم هنگامی از طريق تفسير گرفته می 

شود که يک يا چند نفر از شرکت کنندگان به 

تفسير چيزی می پردازند که آن را منطق مباحثه 

حاظ راهکار يا می دانند، و اين تفسير سپس از ل

تاکتيکی توسط ديگران پذيرفته می شود. مثاًل، 

رئيس جلسه ممکن است اين تفسير را به عنوان 

بخشی از خالصۀ نهايی بحث مطرح کند. تصميم 

گيری از طريق تفسير گهگاه، در کابينۀ انگلستان 

پيش آمده است. ريچارد کراسمن، که خود عضو 

نگاه نام  کابينه بوده است، در خاطرات خود به

می گويد که يکی از کارهای مهم  (2791) درونی

نخست وزير در هر يک از جلسات کابينه تعيين 

زمان مناسب برای رسيدن به يک تصميم است. 

نخست وزير سپس يک خالصۀ دو بخشی در 

جلسه فراهم می کند و به بيان نتايج به دست  ۀبار

 آمده و دورۀ عملی کردن اقدام می پردازد.

گيری از طريق تفسير ممکن است با تهيۀ  تصميم

پيشنويسهايی از يک جلسه صورت پذيرد. اين 

هم الگوی معمول ديگری در کابينۀ انگلستان 

است که در آن پيشنويسها نه آنچه را که در واقع 

گفته شده بلکه تصميمی  که در نهايت گرفته شده 

يعنی همان چيزی که  -است را ثبت می کند

 صميم نويسی می خواند.ت کراسمن شگرِد

پيچيده ترين و جالب ترين نوع تصميم گيری از 

طريق تفسير زمانی پيش می آيد که شرکت کننده 

ای قدرتمند از لحاظ تاکتيکی به تفسير تصميم 

گروه می پردازد و بعد بحث را به سويی سوق 
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می دهد که تصميم به صورت ضمنی گرفته می 

يری را در شود. اين مولف اين گونه تصميم گ

"حزب دموکراتيک آزاد سوئيس" مشاهده کرده 

 A است. مثاًل، در گروه پارلمانی حزب عضو

پيشنهاد می کند که حکومت سند قرضه ای برای 

احداث بزرگراه صادر کند. اين پيشنهاد مورد 

که در اين باره  Eو  B ،C ،Dپشتيبانی اعضای 

نيز  Dسخن می گويند، قرار می گيرد. عضو 

روش کار را مطرح می سازد، و موضوع 

توصيه می کند که گروه پارلمانی پيشنهاد 

تقديم می کند. پس از اين متناظری را به پارلمان 

سخن می گويد،  Fپنج عضو شرکت کننده، عضو 

و موضعی اساسًا متفاوت می گيرد و با سند 

قرضۀ بزرگراه مخالفت می کند. در اين مرحله، 

بار  Bدا می کند: نوعی عطف ناگهانی پي نجريا

ديگر به سخن می آيد اما از کنار اين مساله ای 

ه، که آيا اصاًل سند قرضه ای بايد صادر شود يا ن

می گذرد. در عوض خودرا محدود به موضوع 

دليل می آورد که به  Dروش کار می کند و عليه 

جای تقديم پيشنهاد يک اظهار نظر در بحث 

همين روی  پارلمانی کفايت می کند. بقيۀ بحث

موضوع روش کار متمرکز می شود، در حالی 

اين که آيا اصواًل سند قرضه  -که مسالۀ اساسی

دوباره مطرح نمی شود. آن  -ای بايد صادر شود

موفق  Bتصميم عماًل زمانی گرفته شده بود که 

شد بحث را از مسالۀ اصلی به موضوع روش 

گروه از چنين تفسير کرده بود که  Bکار بکشاند. 

، و بنابراين امکان سند قرضه حمايت کرده است

دارد که به مسايل راهبردی )استراتژيک( 

تنها عضو گروه که با سند  Fپارلمانی توجه کند. 

قرضه مخالفت کرده بود، تصميم می گيرد که 

 طی باقيماندۀ بحث ساکت بماند.

تصميم گيری از طريق تفسير نوعًا تمايز بين 

و خودکامانه را تصميم گيری دموکراتيک 

مخدوش می کند. اگر اصِل "هر نفر، يک رأی" 

عنصر اصلی تصميم گيری دموکراتيک باشد، 

تصميم گيری از طريق تفسير نمی تواند خيلی 

دموکراتيک باشد. هر عضو گروه حق دارد با 

تصميمی که از طريق تفسير گرفته شده است 

مخالفت کند و خواستار رأی گيری شود. اما 

دگان ممکن است هميشه از اين حق شرکت کنن

از طريق  استفاده نکنند، بويژه اگر تصميم گيری

زيرکانۀ بحث صورت  تفسير با زمينه سازيهای

گيرد. شرکت کنندگان کم تجربه ممکن است 

می گذرد. هرگاه  نتوانند دريابند که واقعًا چه دارد

خبردار شوند که تصميمی گرفته شده است، ديگر 

گشودن دوبارۀ بحث ندارند.  رغبت چندانی به

از طريق  مخالفت ديرتر از موقع تصميم گيری

هنجار اجتماعی رايج مغايرت دارد. تفسيرغالبًا با

برای  در نتيجه، بسياری از شرکت کنندگان

تصميم از طريق تفسير تحت فشار قرار  شپذير

می گيرند و ممکن است خودرا از درخواست 

بويژه هنگامی رأی گيری معاف کنند. اين فشار 

که تفسيرکننده از مقامات باالی سياسی باشد شديد 

تر می شود. در موارد افراطی ممکن است 

کسی جرات کننده چنان قدرتمند باشد که تفسير

مخالفت با آن تصميم را پيدا نکند. در چنين 

صورتی، باز هم مباحثه ای که در آن عقايد 

يم متفاوت ابراز می شوند در می گيرد، اما تصم

گيری فقط از طريق تفسير صورت می پذيرد. 

شوراهای مشورتی ديکتاتورها معمواًل از اين 

طريق عمل می کنند. ديکتاتورها غالبًا می کوشند 

چنين وانمود کنند که در تصميم گيری شان 

مشارکت گسترده وجود داشته است، اما در واقع 

 ها را خود به تنهايی می گيرند. متصمي
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تصميم گيری از طريق تفسير  يکی از مزايای

اين است که به وسيلۀ آن می توانيم قدرت و 

استحکام هر موضع را در نظر بگيريم. بنابراين 

يتی شود که لگاه ممکن است پيروزی نصيب اق

موضعی قوی در مورد مسالۀ خاصی دارد. در 

صورتی که اگر اين تصميم گيری از طريق رأی 

تقريبًا گيری صورت می گرفت، همين اقليت 

هيچ بختی برای پيروزی نداشت، تصميم گيری 

از طريق تفسير، اگر خردمندانه صورت گيرد، 

 .می تواند به حمايت از اقليتها کمک کند

  بی تصميمی

در بحث مربوط به تصميم گيری از طريق رأی 

گيری و از راه وحدت نظر، مسالۀ بی تصميمی 

نيز مطرح شد. در رأی گيری، اگر اکثريت 

يا حتی مشروط الزم باشد و هيچ يک از  مطلق

ينه ها به اين آستانه نرسد، نوعی وضعيت بی زگ

تصميمی پيش می آيد. بی تصميمی همچنين 

ممکن است زمانی پيش آيد که گروهی بخواهد 

از راه وحدت نظر به يک تصميم برسد و اين 

وحدت نظر با وتوی يک يا چند نفر از اعضای 

 د.گروه با بن بست مواجه شو

بی تصميمی در اين صورت هم ممکن است پيش 

له در دستورالعمل سياسی قرار أبيايد که فالن مس

نگرفته باشد. در چنين موردی، تصميم گيری به 

معنای متعارف صورت نمی گيرد. با اين همه، 

باز هم عماًل تصميم گرفته می شود: يعنی تصميم 

له خارج از دستور سياسی قرار أبر اين که مس

رد. سياستمدارانی که می توانند تعيين کنند که گي

کدام مسايل در دستور سياسی قرار گيرند، و 

کدام نگيرند قدرت سياسی زيادی دارند. کارکرد 

آنها در فرايند تصميم گيری سياسی به اهميت 

 کار دروازه بان است.

به اين دليل در دستورالعمل سياسی  گاهی مسايل

اران از آن بی قرار نمی گيرند که سياستمد

تصميم گيری دچار  ،خبرند. در چنين مواردی

موانع ساختاری است. مثاًل، مسالۀ زندگی سخت 

کارگران مهاجر، يا نبود امکانات درست 

بهداشتی را در نظر بگيرند. اين مساله ممکن 

است پيش پا افتاده به نظر رسد. اما داشتن توالت 

و امکانات بهداشتی بخش مهمی از رعايت 

سياستمداران ممکن است از مت انسانی است. حر

 طرح اين موضوع شرمنده شوند. يا فاقد مهارت

های ارتباطی الزم برای جلب توجه سياستمداران 

باشند. دليلش هر چه باشد، موانع ارتباطی باعث 

شده است که اين گونه مسايل در دستور کار 

 سياسی قرار نگيرند.

ساخته شده  حتی جوامع دموکراتيک نيز به نحوی

ها به تصميم گيران  اند که بعضی از گروه

سياسی دسترسی اندکی دارند. برای پژوهندگان 

بررسی اين شکلهای بی تصميمی بسيار مشکل 

است. تنها روش مطمين همانا سهيم شدن در 

زندگی روزانۀ اين گروهها برای مدتی طوالنی 

است؛ پس از مدتی، اين شخص مشاهده کننده از 

ر در می آورد که در مصاحبه های س یمسايل

عادی بيان نمی شوند. در مثال ذکر شده، 

کارگران مهاجرممکن است به مشاهده کننده ای 

که مورد اعتماد شان قرار گرفته است بگويند که 

چه قدر از امکانات ناقص بهداشتی در عذاب 

در صورتی که بعيد است که اين  -هستند

بيگانه در موضوع را در مصاحبۀ رسمی با يک 

 ميان بگذارند.

اما اگر خود کارگران مهاجر ندانند که نبود آن 

امکانات يک مساله است چه خواهد شد؟ شکل 

بسيار خطرناک بی تصميمی هنگامی پيش می 

ها و افسانه د که قشرهای محروم چنان با معيارآي
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های رايج در جامعه خو گرفته باشند که وضعيت 

. تبعيض نژادی تا استثمارشدگی خودرا بپذيرند

مدتها در اياالت متحد مساله ای سياسی به حساب 

آمد زيرا بيشتر سياه پوستان اين امر را  ینم

بخشی از نظم طبيعی می پنداشتند که مورد 

تبعيض باشند. در اين گونه موارد، وظيفۀ 

کنندگان اين است که مدافع ه اخالقی مشاهد

 قشرهای محروم باشند.

 انگيزه ها

 -چگونگی تصميم گيری سياست برای فهم

مداران، پی بردن به انگيزه هايی که آنان را به 

يک مکتب  اين کار وا می دارد ضروری است.

وم سياسی چنين فرض می کند که فکری در عل

های حرفه ای سياستمداران آنان را به اين هدف

کار وامی دارد. آنان می کوشند تا بخت خودرا 

باره افزايش دهند، در انتخاب و انتخاب شدن دو

و به برنامه های حکومت صرفًا از اين منظر 

شان به سود که حمايت يا مخالفتمی نگرند 

شان. با است يا به زيانت انتخاباتی آنها وضعي

می توان بسياری از  واهی سياسی،فرض خودخ

چنان  توضيح داد،تصميم گيريهای سياسی را 

ه که، مثاًل، در بسياری از پژوهشهای مربوط ب

 کنگرۀ اياالت متحد می توان مشاهده کرد.

آيا ممکن  اما آيا سياستمداران هميشه خودپسندند؟

خالف مصلحت خويش کنند؟ است کاری هم بر

آيا سخنانشان دربارۀ خير مشترک هميشه لفاظی 

آيا هرگز برخالف مصلحت  ِصرف است؟

سياسی خويش از حق دفاع نمی کنند؟ پاسخ گفتن 

ن نيست. از اين رو، بحث و به اين سواالت آسا

جدل متخصصان علوم سياسی همچنان ادامه 

 دارد.

اين نگارنده، آورين  طی پژوهشی درسوئيس،

واتر، و وولف ايندر، طراحی پژوهشی را دنبال 

ارۀ اهميت مصلحت شخصی کردند تا بتوانند در ب

داران به پاسخی برسند. اين گروه به نزد سياستم

يری در کانتونهای بررسی بيست مورد تصميم گ

سوئيس دست زد. همۀ اينها مربوط به برنامه 

مثل احداث حفاظ ايمنی در مقابل  -های ساختمانی

بود که فقط به سود يک  -بهمن )برف کوچ م(

حوزۀ انتخاباتی در يک کانتون تمام می شد. همۀ 

حوزه های ديگر مجبور بودند که هزينه های 

را اضافی واردشده بر بودجۀ کانتون خود

 بپردازند.

پژوهندگان به بررسی اين موضوع پرداختند که 

آيا سياستمداران درگير فقط بنا به مصلحت 

خويش عمل می کردند يا نه. آشکارا بسياری 

چنين بودند. آنها از برنامه های حوزه های 

مربوط به خود حمايت و با برنامه های مربوط 

به حوزه های ديگر مخالفت می کردند. يا آن که 

فقط هنگامی از منافع حوزه های ديگر حمايت 

می کردند که در مقابل از طريق آرا نفعی به 

حال حوزۀ خودشان داشت. اما پژوهندگان به 

ايۀ احساس پچندين سياستمدار برخوردند که بر 

همبستگی به صالح حوزه ای ديگر اقدام کرده 

 -های خوداين موارد، ظاهرًا انگيزه  بودند. در

جود نداشت. ی حمايت از يک طرح وبينانه برا

ديده می شد اين همبستگی بويژه درمواردی بيشتر

که هدف آن طرح محافظت از مردم در برابر 

خطرات ناشی از سقوط بهمن يا جاری شدن سيل 

و مراکز  بود. طرحهای ديگر، نظير ساختن جاده

 ورزشی همبستگی کمتری بر می انگيخت.

يزۀ فداکاری يا از احتمااًل هرگز نمی توانيم انگ

را با قاطعيت انگيزه ای برای  خودگذشتگی

تصميم گيری بشمار آوريم. از خودگذشتگی را 
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، اثبات مطلوب XOLF)می توان صرفًا به شيوۀ ُخلف 

نی با کنار استنباط کرد، يع( . مبه ابطال. فرهنگ معين

 های خودبينانه به سببگذاشتن هرگونه انگيزه 

مربوط به انگيزه های فقدان دليل محکم، بحث 

بی  سياستمداران ادامه خواهد داشت. اين يک

قرن هفدهم، تصميمی جديد نيست. مثاًل، در 

توماس هابز، فيلسوف انگليسی، انسان را ذاتًا  

خودخواه پنداشت، حال آن که ژان ژاک روسو، 

فيلسوف فرانسوی قرن هجدهم، در مورد 

مصلحت عمومی مختصری از خودگذشتگی 

 داشت.اعتقاد 

 شيوۀ درست تصميم گيری

در جامعۀ دموکراتيک تا آن جا که ممکن است 

تعداد بيشتری از مردم بايد در تصميم گيری 

سياسی دست داشته باشند، اگر بيشتر تصميمها 

در سطح عملی گرفته شوند، اين کار آسان تر 

می شود. از اين راه شهروندان عادی می توانند 

ها  . اگر تصميمدر تصميم گيری مشارکت کنند

از طريق همه پرسی صورت گيرد، بخش اعظم 

شهروندان در آن شرکت خواهند داشت. جوامع 

دموکراتيک تمايل دارند که برای اين گونه محلی 

گرايی و استفاده از همه پرسی نقش بيشتری قايل 

 شوند.

درهای تصميم گيری بايد تا حد امکان بر روی 

بعضی از  مردم گشوده باشند. مسلم است که

هايی که با امنيت ملی  مثاًل تصميم -ها تصميم

بايد به صورت محرمانه و پشت  -سروکار دارند

درهای بسته گرفته شوند. اما، سوای اين شرايط 

ها بايد چنان آشکار گرفته شوند  خاص، تصميم

که به طور کلی همۀ مردم بتوانند در آن سهم 

يل را داشته باشند. گفتمان عمومی می تواند مسا

شفاف تر کند و ميزان صحت استداللها را باال 

ببرد. تصميم گيری بايد چيزی بيش از مجموعه 

ای از عقايد از پيش شکل گرفته باشد. بايد 

ن باشد، و همۀ مشارکت برخورد عقايد در ميا

ن عمومی به داليل يکديگر اين گفتماکنندگان در 

 دهند. از اين راه احتمال اين که تصميمگوش فرا

ها بازتاب دهندۀ ارادۀ عمومی باشد افزايش می 

 يابد.

معيار نهايی تصميم گيرِی درست به شيوۀ 

دموکراتيک اين است که هيچ گروهی محروم 

نماند. قوانين رسمی، زمانی زنان، برخی از 

م ندار و بيسواد را از مشارکت در دنژادها، و مر

های  تصميم گيری باز می داشتند. در دموکراسی

اين قوانين رسمی عماًل الغا شده اند، اما  نوين،

موانع امر هنوز هم باقی هستند. زنان، اقليتهای 

ادی، و فقرا هنوز هم در تصميم گيری سياسی ژن

نقش کمتری دارند. با افزايش مهاجرت در 

جهان، اين مساله مطرح شده است که کارگران و 

پناهندگان خارجی، حتی اگر دارای مقام 

د، بايد از بعضی حقوق مشارکت شهروندی نباشن

 رخوردار باشند. حتی می توان مسألهسياسی ب

کودکان و کسانی را مطرح کرد که هنوز به دنيا 

های زيست  نيامده اند اما تحت تاثير تصميم

محيطی نسل شهروندان کنونی قرار خواهند 

گرفت. اما منافع کودکان و نازادگان را فقط می 

تصميم گيران توان هنگامی مطرح کرد که 

کنونی از مرز منافع شخصی تنگ نظرانۀ خود 

 فراتر روند.

  

 تعهد

حس مسؤوليت اخالقی که فرد را به رفتار 

منصفانه با ديگران سوق می دهد. ضمن بحث 
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در بارۀ ماهيت و مسايل تعهد، سعی خواهيم کرد 

پرسشهايی از اين قبيل را پاسخ دهيم: تعهد 

ل می کنند؟ چرا چيست و چرا مردم به آن عم

مردم از عمل کردن به تعهدهای خود سر باز می 

زنند؟ بين تعهدهای شخصی و تعهدهای سياسی 

چه رابطه ای وجود دارد؟ چرا افراد با اطاعت 

از قوانين واحکام جامعۀ سياسی صالح همگان 

را بر صالح شخصی مقدم می شمرند يا حتی در 

ادی اين راه از خود می گذرند؟ و دموکراسی آز

خواه )ليبرال( امريکا مسايل تعهد سياسی را 

 چگونه حل می کند؟

افراد همۀ جوامع بشری عمومًا اذعان می کنند 

که تعهدهايی دارند و معمواًل مطابق با آنها عمل 

 می کنند. حس تعهد، که از دلبستگيها و وابستگی

های ما سرچشمه می گيرد، حتی زمانی که نمی 

را به خانواده، دوستان، خواهيم مفيد باشيم، ما 

والدين . جامعه، و کشور مان می پيوندد

مسؤوليت سنگين تربيت کردن فرزندان را می 

پذيرند؛ افراد از دوستان خود پشتيبانی می کنند و 

ميهن پرستان حتی خطر را به جان می خرند و 

. بنابراين، تعهد دال از ميهن خويش دفاع می کنند

ند چه کاری به بر آن است که افراد می دان

صالح است و الزم است که آنان داوطلبانه 

خواست يا نفع فوری خودرا تابع آن هدف کنند. 

 افراد مسؤول به تعهدهای خود عمل می کنند.

تعهد بر عدالت استوار است. هنگامی که می 

گوييم مردم بايد به تعهدهای خود عمل کنند، 

 تلويحًا می گوييم که اين کار عادالنه است و

عدالت، چون بر رضايت شخصی مقدم است، از 

خودگذشتگی را ايجاب و توجيه می کند. تعهد 

متضمن عدالت است به دو معنا که هر يک از 

اين دو ديگری را تقويت می کند: نخست، تعهد 

انسان را به اعمال منصفانۀ خاصی، از قبيل 

نيکی کردن در حق خانواده و دوستان، سوق می 

که پای تعهد به ميان می آيد،  دهد. دوم، هنگامی

فرض بر آن است که عمل کردن بر تعهدها، 

مثاًل وفای به عهد، به خودی خود عادالنه است. 

تعهدات به ما کمک می کنند که به روابط خود 

نظم بخشيم و جامعه ای سياسی پديد آوريم که 

هدفش عدالت باشد. نيرومندی حس تعهد ما سلطۀ 

 ی به اثبات می رساند.عدالت را بر امور انسان

مسايل تعهد از ماهيت آن جدايی ناپذيرند. در 

همۀ جوامع مردم از عمل کردن به تعهدهای خود 

. اين اجتناب از ويژگی شانه خالی می کنند

اختياری بودن تعهد سرچشمه می گيرد. بايد 

وظيفۀ خودرا انجام دهيم، اما می توانيم تصميم 

بی عدالتی در اين بگيريم که اين کار را نکنيم. 

مفهوم آگاهانه صورت گرفته است. ما زمانی از 

عمل کردن به تعهدهای خود سر باز می زنيم که 

نفع آشکاری بر آنها بچربد. ممکن است والدين 

به جای تامين زندگی فرزندانشان استقالل را 

برگزينند؛ ممکن است سربازان به دوستان و 

ه برهانند. ميهن خود پشت کنند و خودرا از مهلک

هايی را بر می گزينند  ن کسانی که چنين راهوچ

برای خود، توجيه کنند،  ل را، ولوابايد اين اعم

انتخاب نفع آشکار را به نوعی عادالنه می 

شمرند. بدين ترتيب، تعهد در برداشت ما از آنچه 

تنشهايی ايجاد می کند  به صالح و عادالنه است

نفع آشکار ما  و اين تنشها در کشاکش دايمی بين

و صالح همگان تجلی می کنند. می توان ماهيت 

را به شرح زير خالصه کرد:  و مسالۀ تعهد

بيشتر مردم به اين دليل عادالنه عمل می کنند که 

تعهدهايشان آنان را به اين کار ملزم می کنند، و 

از آنجا که عدالت را محترم می شمارند به اين 

همه، الزام ضروری اين ا الزام تن در می دهند. ب

است، زيرا ممکن است بيشتر مردم بی عدالتی 
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را بر گزينند و گاه چنين می کنند. نظمی که تعهد 

 بر قرار می کند آسيب پذير است.

جوامع سياسی در همه جا اعضای خودرا تابع و 

فدای خير عمومی يا صالح همگان می کنند، و 

را قوانين و احکام بيان کنندۀ صالح همگانند. چ

دولتها چنين قدرت و اقتداری دارند؟ چرا مردم، 

حتی در مواردی چون احضار به خدمت برای 

جنگ که ممکن است به بهای جان و مالشان تمام 

به طور معمول  شود، از دولت اطاعت می کنند؟

جوامع برای تعريف، ترفيع، و حفظ خود غالبًا 

وابسته اند. اين  قوانينی و به اقتدار سياس

تعهدهای شخصی ما را به گونه  ی نفع ووابستگ

ای به صالح سياسی عامه می پيوندد که به 

تعهدهای سياسی قوت می بخشد. به عنوان مثال، 

شکل  نچنانچه ساختار خانوادۀ ما به موجب قواني

بگيرد و تحکيم شود، صالح همۀ والدين و 

فرزندان به قوانين کشورمان وابسته می شود. ما 

وجودات سياسی هستيم و منزلت خانواده هايمان م

ويژۀ ما اين است که اعضای ملتی اجتماعی 

واحديم. آتنی هستيم يا جاپانی. جامعۀ سياسی از 

دير باز کلی انداموار )ارگانيک( به حساب می 

آيد که بر اعضای خود مقدم است و آنها را می 

سازد، و قوانين و احکام آن با اقتدار بر همۀ 

قانون يعنی عدالت، دين ند: امور داخلی سلطه دار

حافظ قانون است، آزادی ارجمند و جان دادن در 

راه آن روا است، و آزادی وفاداری به قوانين 

کشور را ايجاب می کند. مستحيل کردن افراد در 

تنوارۀ اجتماع سياسی يکپارچه ای که به آن 

احساس تعلق کنند و خودرا ملزم به دفاع از آن 

نافع فردی و صالح همگانی بدانند، کشاکش بين م

را به ميزان زيادی فرو می نشاند و از آن 

 جلوگيری می کند.

اين شرح سّنتی تعهد سياسی پرسشهايی را بر 

می انگيزد. همۀ جوامع می توانند اعضای 

خودرا به اطاعت ملزم کنند و غالبًا اطاعت آنان 

را جلب می کنند. اما آيا همۀ جوامع به يک 

شايد در خالل جنگ جهانی دوم اندازه عادلند؟ 

سربازان آلمان نازی و امريکای ليبرال 

دموکرات وظيفۀ خودرا انجام داده باشند، اما آيا 

اطاعت از هر دو رژيم روا بود؟ آيا می توان به 

اين پاسخ بسنده کرد که روانشناسی و پديدۀ تعهد 

جنبۀ همگانی دارد اما عدالت نسبی است و به 

ريخی خاص بستگی دارد؟ قوانين رژيمهای تا

اگر نه، بر اساس کدام مالک می توان در بارۀ 

 همۀ رژيمها داوری کرد؟

دموکراسی آزادی خواهانه به گونه ای که در 

ميۀ استقالل" و "قانون اساسی اياالت متحد" "اعال

بيان شده است مدعی عدالت و بر همين ادعا 

استوار است. قوانين طبيعت نشاندهندۀ اين حقيقت 

بديهی هستند که همۀ انسانها به طور يکسان حق 

زادی، و طلب خوشبختی دارند و اين آ، تحيا

حقوق سلب شدنی نيستند. افراد برای دستيابی به 

اين هدفها از روی رضايت ملتی تشکيل می دهند 

و دولت را به کار می گمارند. دولت مکلف به 

تامين امنيت و سعادت مردم است و رضايت 

را مکلف می کند که قوانين دولت را مردم آنها 

خود بشمارند و مطيع آنها باشند. اما مردم  نقواني

و تغيير دادن دولت و نيز حق  حق برانداختن

تصميم گيری در بارۀ اصولی را که دولت جديد 

بايد بر آنها استوار باشد برای خود حفظ می 

دارند. چنانچه دولت ستمگر باشد، اين حق، و در 

مردم است که با قدرت در برابر آن  واقع وظيفۀ

زادی خواهانه فرد را آايستادگی کنند. دموکراسی 

آزاد می کند و نشان می دهد که آزادی مردم را 

ملزم  نبه از خودگذشتگی در برابر صالح همگا
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می کند و بدين ترتيب کشاکش بين منافع فردی و 

 ان را فرو می نشاند.گصالح هم

سی آزادی خواهانه اصول و راه و رسمهای سيا

نمودار واگرايی بنيادی از تجربه ها و واکنشهای 

سنتی از تعهدهای سياسی است. برای فهميدن 

زادی خواهانه بايد به نوشته های توماس آاصول 

هابز و جان الک رجوع کرد. رابطۀ اصول 

آزادی خواهانه و حکومت دموکراتيک در نوشته 

ضوح بيان ها و قوانين "بنيادگذاران امريکا" بو

شده است؛ اينان جمهوری امريکا را نخستين 

بر اساس  کشوری می دانستند که می بايست

 اصول دموکراتيک بنياد نهاده شود.

ممکن است دموکراسی آزادی خواهانه تعهد 

سياسی را توجيه کند اما مسايلی را نيز به ميان 

می کشد. آيا ممکن است که جمع حقوق شخصی 

م آوری بالغ شود؟ از آنجا به صالح همگانی الزا

که دموکراسی مستلزم حاکميت اکثريت است، آيا 

اقليتهای مخالف مکلف به اطاعتند؟ اگر دولت در 

خدمت هدفهای شخصی باشد، آيا براستی کسی 

مکلف به اطاعت است؟ طرفداران دموکراسی 

درستی به رژيم خود وفا ه آزادی خواهانه ب

روبرو هستند که دارند، اما همواره با اين تناقض 

برای خير و صالح خود وظيفه دارند که از 

 خودگذشتگی کنند.

 

 تفکيک قوا

تخصيص اختيارات مختلف )مقننه، مجريه، 

قضاييه( به شاخه های مجزا و متمايز حکومت 

به منظور پاسداری از آزادی. اصل تفکيک قوا 

که با آن  - از نظريۀ مربوط به رژيم مختلط

ريشه گرفته است، و می  -ستاصواًل متمايز ا

توان رّد پای آن را در افکار سياسی کالسيک 

جستجو کرد. افالطون و ارسطو اين مفهوم  يونان

را به کار می بردند، اما احتمااًل در آثار مورخ 

يونانی، پولوبيوس، بيشتر از آثار ديگران مشهود 

بوده است. رژيم مختلط کوششی بود برای ايجاد 

عادل و پايدار از طريق درهم قانون اساسی مت

، که آميزی اصول شکلهای مختلف حکومت

برای طبقات اجتماعی عمده در رژيم جايگاهی 

فراهم آورد. به عنوان مثال، جمهوری روم 

اصول پادشاهی يا سلطنت )در مقام کنسولی(، 

سی )در سنا(، و اشراف ساالری يا اريستوکرا

در های خطابه و مجلس( را دموکراسی )در ميز

 هم آميخت.

نظريۀ نوين تفکيک قوا با نظريۀ رژيم مختلط در 

مورد وجود نوعی تعادل در قانون اساسی 

مشترک بود، اما اين تعادل شکل متفاوتی به خود 

گرفت. نظريۀ تفکيک قوا، به جای آن که در پی 

اين باشد که نمايندگی طبقات اجتماعی مختلف را 

ن )مقننه، بر عهده گيرد، کارکردهای سياسی معي

، قضاييه( را از هم متمايز و آنها را ميان همجري

 گروه کارکنان متفاوتی تقسيم کرد.

نخستين فيلسوفان سياسی نوين از قبيل توماس 

هابز و جان الک می گفتند که هدف حکومت 

پاسداری از حقوق طبيعی اساسی، و از همه مهم 

تر حق صيانت ذات است. هابز عقيده داشت که 

لق می تواند اين حقوق را بهتر از حکومت مط

 ساير شکلهای حکومت تامين کند.

الک در بارۀ هدفهای حکومت با هابز موفق بود 

اما حکومت مطلق را تهديدی برای همين حقوق 

بشمار می آورد. بنابراين، نظامی را ترجيح می 

داد که در آن کارکردهای اساسی حکومت  
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فکيک )کارکردهای قانونگذاری و اجرايی( ت

شوند. نهاد قانونگذاری )پارلمان( قدرت برتر، و 

. در عين ت فوق العاده مهم بودانظارتش بر مالي

حال، محدود نيز بود. به خصوص به لحاظ نياز 

به عمل و اجرايی که تنها از طريق قوانين 

عمومی )نه احکام و فرامين خاص( وجود دارد. 

ن قوۀ مجريه، يعنی پادشاه، وظايف اجرای قواني

و به کار بردن قدرت جامعه در مسايل و امور 

خارج را خواهد داشت. شاه همچنين حق وتو 

کردن قوانين، تنظيم اوقات و دوره و مدت 

مجالس، و برخورداری از حق انحصاری )تحت 

نظارت شديد قانونی( برای عمل کردن بنابر 

صالحديد در راه خير عمومی در مورد مسايلی 

ی نکرده است. )در فرمول قانونگذار پيش بين که

 الک قوۀ قضاييه زير نظر قوۀ اجراييه بود.(

مونتسکيو، متفکر سياسی فرانسوی که بعدًا در 

انديشۀ امريکاييان اوليه بسيار نفوذ داشت، در 

ستايش نظام انگليسی از حيث تقسيم قوای مختلف 

حکومت از الک پيروی کرد. با مونتسکيو ، قوۀ 

شاخص و برجسته تبديل  قضاييه به يکی از قوای

می شود. قوای قضاييه اصواًل برای آزادی مهم 

است، که حس امنيت شهروندان را شامل می 

شود، و مخصوصًا با هياتهای موقتی مثل هيات 

 منصفه ارتباط دارد.

در توصيف مونتسکيو از حکومت انگليسی، قوۀ 

قانونگذاری مرکب است از يک مجلس برای 

اعيان"( و مجلس  اشراف موروثی )"مجلس

ديگری که نمايندگی مردم را دارد )"مجلس 

و بر اجرای  . پارلمان قوانين را تصويبعوام"(

آنها نظارت می کند، اما در غير اين صورت 

اختيار و نفوذی بر قوۀ مجريه ندارد. پادشاه می 

تواند با سرعت الزم برای اجرای قوانين اقدام 

حق وتو  کند. او ارتش را سرپرستی می کند و

دارد. شخص او مقدس است، اما وزيرانی را که 

او برای کارکردن به آنان نياز دارد می توان در 

معرض بازجويی و مجازات قوۀ قانونگذاری 

 قرار داد.

 بنيادگذاری امريکا

از نظر "بنيادگذاران امريکا" نياز به تفکيک قوا 

شعار سياسی تقريبًا عامی بود که با اقتدار عظيم 

کيو پيوند و ارتباط داشت. در قوانين مونتس

نوشته شدند، غالبًا بدقت  2991ايالتی، که پس از 

تصريح می شد که تفکيک قوا در حکومتهای 

ايالتی جديد جدی خواهد بود. اما اين اظهارات 

ساده، به گفتۀ جيمز مديسون )عضو "کنگرۀ قاره 

ای" و بعدًا رئيس جمهور اياالت متحد، "موانِع 

 نوشتۀ" ِصرف بودند.بر پوست 

 21عجيب اين که مديسون در مقالۀ شمارۀ 

به اين بحث می پردازد که تفکيک قوا  فدراليست

نياز به تفکيک مشروط و تعديل شده دارد نه 

تفکيک مطلق. اجرای اين اصل بستگی به وسايل 

نظارت و موازنه دارد که مبتنی بر اختالط نسبی 

مجاز نيست قوا است. مثاًل، اگرچه قوۀ مجريه 

که بر کل قوای مقننه قدرت اجرايی داشته باشد 

اما الزم و بجا است که قوۀ مجريه سهمی در آن 

قوه، به صورت وتو، دارا باشد تا از آن طريق 

 بتواند بر قوۀ مقننه نظارت کند.

تضمين بسيار زياد در برابر تمرکز قوا می 

به هر يک از بخشها وسايل و ابزارهای  بايست

الزم و انگيزه های شخصی را بدهد تا در قانونی 

برابر تعدی ديگران مقاومت کند. جاه طلبی بايد 

 به خنثا کردن جاه طلبی تبديل شود.

شاخۀ اجرايی زمانی به عنوان تهديد اساسی 

برای تفکيک قوا بشمار آمده بود )بويژه در پرتو 
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تجربۀ امريکاييها از پادشاهی انگلستان(. اما 

اساسی جديد ايالتی و  نقواني تجربۀ مربوط به

تأمل در بارۀ اصول جمهوری خواهی باعث 

شدند که "تدوين کنندگان قانون اساسی" توجه 

خودرا به هيات مقننه معطوف کنند، شاخه ای که 

و بنابراين شاخه  به مردم از همه نزديک تر بود

 ای مسلط بشمار می رفت.

ز "تدوين کنندگان قانون اساسی"، برای ممانعت ا

تجاوزات قوۀ مقننه در زمينۀ تفکيک قوا، ابتدا 

اصل دو مجلسی را پذيرفتند. قوۀ مقننه به دو 

مجلس تقسيم شد، "مجلس سنا" و "مجلس 

نمايندگان"، و تفاوتهای ميان اين دو به چندين 

طريق برای موثر تر کردن نظارت بزرگ جلوه 

داده شد. نمايندگان دو مجلس به روشهای مختلف 

ی شدند؛ نمايندگان سنا را هياتهای مقننۀ انتخاب م

مردم انتخاب می ايالتی و مجلس نمايندگان را 

کردند. آنها همچنين، به گفتۀ مديسون، از اصول 

متفاوتی در عمل پيروی می کردند، که به اندازه 

و وسعت آنها و اختيارات متفاوتشان وابسته بود. 

)نقش ويژه در ميزان درآمدها برای "مجلس 

ندگان" و سهم انتصاب و عقد معهدات برای نماي

همراه  -"سنا"(. تسهيم سنا در اختيارات اجرايی

با اين احتمال که برخی از اعضای سنا بلند 

هايی برای احراز مقامهای اجرايی در  پروازی

ها شد، و  موجد تشابه ديدگاه -سر داشته باشند

مبنايی شد برای اتحاد محدود ميان قوۀ مجريه و 

ننه ای که گمان می رفت شاخۀ ضعيف قوۀ مق

 تری باشد.

دومين وسيله برای جلوگيری از تجاوز و مداخلۀ 

قوۀ مقننه، تقويت ساير قوای حکومت بود. کنگره 

از دست داشتن در انتخاب رئيس جمهور محروم 

شد، و قوانين آن قابل وتوِی مشروط قوۀ اجرايی 

بود. قوۀ قضاييه، اگرچه از جانب رئيس جمهور 

با مشورت و رضايت سنا  انتخاب می شد، به 

اعتبار دورۀ تصدی و حسن سلوکش مستقل بود. 

همچنين اختيار تام برای تجديد نظر حقوقی و 

قضايی داشت. وانگهی، کنگره اصواًل حق 

نداشت که در حقوق و دستمزد اعضای ساير قوا 

 دست ببرد.

با تعبيۀ ساختار  "تدوين کنندگان قانون اساسی"،

ی حکومت فدرال به اين شيوه، عقيده داشتند درون

که حفظ و تداوم تقسيم قوا در ميان شاخه های 

. باال تر از همه، هدف مختلف امکان پذير است

از تفکيک قوا حفظ حاکميت قانون و جلوگيری 

از استبداد مقامات حکومتی بود. ملت مجبور 

نبود از قوانينی پيروی کند که بر پايۀ سليقه و 

ای حاکمان استوار باشند بلکه بايد قوانين اولويته

سلطنتی بر او حکومت کند که هم شهروندان ) و 

از جمله خود قانونگذاران را هم( را در بر 

گيرند. هيچ قوه ای احتمااًل نمی توانست به 

تنهايی نقش مسلط را داشته باشد، چون وسايل 

نظارت و موازنۀ قوا، که منافع شخصی اعضای 

ن را قوام و قوت می بخشد، از آن قوای مختلف آ

 امر جلوگيری می کرد.

عالوه بر اين، تفکيک قوا به عنوان کمکی 

اضافی عليه استبداد اکثريت تلقی می شد، زيرا 

حق وتوی قوۀ مجريه و استقالل قوۀ قضاييه می 

توانست از سلطۀ اکثريت مردم، که از طريق 

ه، هيات مقننه اعمال می شد، بکاهد.)در اين زمين

بد نيست که با توسل به جان آدامز، که بعدًا 

لهای يدومين رئيس جمهور امريکا شد، از تحل

دفاع رژيم مختلط کالسيک در کتاب وی به اسم 

ياد کنيم. به نظر  [2979]از قوانين اساسی امريکا

آدامز، بخشهای مختلف حکومت بايد به عنوان 

 مثاًل مجلس -نمايندۀ طبقات مختلف ارزيابی شوند
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سنا جايگاه ويژه ای دارد که می تواند نمايندۀ 

اغنيا باشد و هم کاماًل از نزديک بر آنها نظارت 

تکيه اصلی بر تفکيک قوا بی ترديد محدود  (.کند

کردن حکومت برای حفظ آزادی بود، اما ُبعد 

ديگری هم داشت: تفکيک قوا، با امکان پذير 

ساختن قوۀ مجريه و قوۀ قضاييۀ نيرومند و 

تقل، به قوت و کفايت حکومت ياری می مس

 رساند.

از الگوی امريکايی حکومت، که مبتنی بر 

رياست جمهوری است، در نقاط ديگر نيز تقليد 

شده است، که از همه چشمگير تر در امريکای 

التين است. اما تفاوتهای فرهنگی سياسی به 

نتيجه های متفاوتی انجاميده اند )غالبًا روسای 

 حزبهای ضعيف(.جمهور قوی و 

 حکومت پارلمانی

حتی با اين که "بنيادگذاران امريکا" از انگلستان 

تقليد می کردند، حکومت انگلستان به شکل 

جديدی تحول پيدا می کرد. از اختيارات شاه 

هرچه بيشتر کاسته می شد و قوۀ مجريه به کابينه 

ای از وزرا تغيير می يافت که در برابر "مجلس 

. والتر بجت، نويسندۀ ميانۀ ودعوام" مسؤول ب

زدهم، اين سبک و سياق انگليسی را قرن ن

"ائتالف قوا" توصيف می کرد که )سبک و سياق 

بر حکومتهای مبتنی بر تفکيک قوا  امريکايی(

ُسلطه و سيطره داشت. اما حتی در حکومت 

پارلمانی باز هم تفکيک وظايف و کارکنان و 

لس عوام نوعی موازنۀ مطلوب وجود دارد. مج

به بحث و مذاکره می پردازد و قوانين را 

تصويب می کند. در حالی که کابينه، با کمک و 

، آنها را سياسیسازمانهای دولتی غيرمساعدت 

آماده و اجرا می کند، در اينجا ميان تمايز قديمی 

تِر قانونگذاری از وظايف اجرايی و دو تمايز 

ز جديد حالت تداخلی وجود دارد: نخست، تماي

ميان حکومت )قدرت رهبری سياسی عمومی( و 

نظارت بر حکومت )قدرت حمايت يا کنار 

گذاشتن کسانی که قدرت حکومتگری را اعمال 

مثاًل نخست وزير و کابينه(؛ و دوم،  -می کنند

تمايز ميان سياستها )گرفتن تصميماتی که سياست 

عمومی را هدايت می کنند( و اجرا )اجرای 

 وط سياست و خط مشی(.عملی تصميمهای مرب

( و 2791 -2791"جمهوری سوم" فرانسه )

(نمونۀ روشِن 2717 -2791)"جمهوری چهارم" 

شکل ديگری از حکومت پارلمانی بودند. نظام 

فرانسوی در شرايط تاريخی بسيار متفاوت )که 

ميان جمهوری خواهی و اقتدارگرايی  2977از 

مد. در نوسان بود( ونظام حزبی متفاوت به ميان آ

های عميق تر در جامعۀ فرانسه به  تقسيم بندی

فراوان انجاميد )برخالف نظام  یحضور حزبها

دوحزبی در انگلستان.( به طور کلی، نتيجه اين 

شد که قوۀ مجريه ضعيف تر بود و دولتهای 

های فرانسه ناپايدارتر از دولتهای  جمهوری

انگلستان بودند. اما همين عمِق تفاوتها در 

فرانسه دستکم به حفظ و تداوم انديشه  سياستهای

ه موازنه در حکومت و تفکيک قوا بهای مربوط 

 کمک کرد.

 تحول تاريخی

همان گونه که از حکومتی دارای تفکيک قوا، 

ثل اياالت متحد، انتظار می رود، اين تفکيک م

بسته به شرايط و اوضاع و احوال ملت )داخلی و 

که  های شخصيتی افرادی خارجی( و ويژگی

مقام ها ومناصب مختلفی داشته اند متفاوت بوده 

است. به عنوان مثال، قرن نزدهم عمومًا دورۀ 

سلطه و حاکميت قوۀ قانونگذاری بود، هرچند قوۀ 

اجرايی در دورۀ جنگ داخلی حاکميت داشت. تا 
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تفکيک قوا در معرض انتقاد شديد پايان آن قرن، 

ه ب 2721قرار داشت. وودرو ويلسون، که در 

رياست جمهوری برگزيده شد، در کتاب خود به 

(، در اين 2771) حکومت مبتنی بر کنگرهنام 

بحث که تفکيک قوا)همراه با فدراليسم( عيب 

عمدۀ قانون اساسی است از بجت پيروی کرد. او 

می گفت که اين پراکندگی قدرت به عدم انسجام 

و ناکارآمدی در وضع قوانين انجاميد و 

را ناممکن ساخت. ويلسون در  پاسخگويی واقعی

ميان صف طويل چنين منتقداتی جزء نفرات اول 

بود، که بعدًا محققانی چون جيمز مگرگوربرنز و 

 جيمز ساندکوئيست را نيز شامل شد.

 -همان عواملی که موجد اين انتقادات شديد شدند

و باالتر از همه، انتظارات بسيار زيادی که در 

به گرايش دراز  -تقرن بيستم از حکومت می رف

مدِت جابه جايی قدرت از قوۀ مقننه به دو قوۀ 

ديگر انجاميده اند )به خاطر داشته باشيد که دامنۀ 

حکومت فدرال در قرن بيستم به نحو شگفت 

انگيزی گسترش يافته است.( قوه ای که زمانی 

به عنوان قوۀ مقننه بشمار می آمده است اکنون به 

مهور و قوۀ طور معمول به توسط رئيس ج

سيع نمايندگی قوۀ ومجريه، تحت نام هياتهای 

قانونگذاری، و به وسيلۀ شاخۀ مقننه، به صورت 

نقد و تجديدنظر قضايی، به مفهوم جامع تر قوۀ 

خود همين اجرا گذاشته می شود. عالوه بر اين، 

های ناظر و مستقل، با قوای  حضور نمايندگی

ه وان بشبه قانونگذاری و شبه قضايی، را می ت

نظام تفکيک قوا تلقی منزلۀ نوعی ناهنجاری در 

 کرد.

همين روند در ميان ساير ملتها نيز قوت گرفته 

است. در انگلستان، جا به جايی اساسی در قدرت 

از کابينه به نخست وزير صورت گرفته است. 

های سوم و  در فرانسه، ناپايداری جمهوری

چهارم به ايجاد شکل دورگه ای از حکومت 

مبتنی بر رياست جمهوری و حکومت پارلمانی 

در جمهوری پنجم منجر شد، که در آن رئيس 

 2711جمهوری مجزا و گاه نيرومند )که از 

مستقيمًا انتخاب می شود( با نخست وزير و 

لس مردمی در راس کابينه ای پاسخگو به مج

، در های دورگۀ اوليهتالکارند. )در اين ح

خب جای شاهان مواردی که روسای جمهور منت

را گرفته بودند، اختيارات رئيس جمهور عمومًا 

محدودتر شده بود.( اين ترکيب حکومت مبتنی 

بر رياست جمهوری و حکومت پارلمانی رواج 

بيشتری يافته و در کشورهايی نظير پرتگال، 

پولند، و پرو پذيرفته شده است و قدرت نسبی 

رئيس جمهور و نخست وزير در هر يک از آنها 

 ا اندازه ای متفاوت است.ت

بنابراين، هم در حکومت مبتنی بر رياست 

جمهوری و هم در حکومت پارلمانی، و نيز در 

ترکيبهای اين دو، تفکيک قوا در چشم انداز 

های مبتنی بر نمايندگی يک ويژگی  دموکراسی

  هميشگی است.

 
 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  چتاه. تلخیص و تفسیر از  -

 

 

 ادامه دارد رشتهاین 
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 روشنا .ت

 

 ا -ن  -    -    - 

 

ها سخت می گذرند. اگر بگويم شبها و روز

وحشتناک است، شايد همه با من همنوا باشند. بلی 

همه خواهند گفت، خيلی سخت و وحشتناک است.  

آری، چه شبها و روز چه روز هايی!   چه شب هايی،

 گذرد و من هم  می گذرانم! هايی که از سر همه می

آيا اين فقط برای من چنين است؟ آيا فقط من چنين 

می پندارم که شب و روزم بر من سخت می گذرد؟ 

خنده آور است. بلی خيلی هم خنده آور است که من 

تنها در مورد خود چنين فکر کنم. اين را خوب می 

ی دانند که چه بالی همگانی بر سر دانم، و همه م

همه نازل شده، همگی را در يک وضعيت ويژه، ولی 

 به کلی همگون قرار داده، و خود آن بال را...، نمی

دانم که چگونه می دانيد و چگونه فکر می کنيد؟... 

اين بال، از کدامين سو رو آورده و به همه می بيند،  

و همه را   قهقهه می زند، به تاخت و تاز پرداخته

سرگيچه و درگير خودش ساخته است؟  و هر آن 

گردش است و در تور جايی که دلش می خواهد در 

ها، به گير آوردن و به سوی نابودی انداختن انسان

 کشاندن!

آری، اين بالی آسمانی!  نه نه، اين بالی آسمانی 

ست. اين بال از گوشه يی از ا نيست. اين بالی زمينی

ما، همين سيارۀ آبی قشنگ خود ما  همين زمين خود 

از يک بخشی از آن، از يک کشوری، از يک شهری، 

آری از يک ساختمان قشنگی، اما خيلی محرم، زير 

به نام البراتوار، البراتواری  اشد نظارت، حفاظت و

بايست برای آيندۀ بشريت خدمت کند،  که می

البراتوار ويروس شناسی، البراتوار ايجاد واکسن 

ياغی شد، سر برون زد و  ...د ويروسی وووهای ض

شايد  -همانند بمب هسته وی چند هزار مگا تنی کفيد،

ۀ انفجار کرد و خود را در سراسر کر -قوی تر از آن

شناخته يی پهن کرد و... حاال در زمين، با سرعت نا

هر گوشه يی از سرزمين خاکی ما چون سلطانی بی 

اجی است،( اما تاج و تخت )گرچه می گويند همانند ت

می دهد و در فتح  ادامهبی رقيب، به حکمروايی 

ست، و ا سراسری کرۀ خاکی در حال پيشروی

ناپيداست تا کدامين زمان، روزگار آدميان را سخت  

ناخوش و تلخ می سازد. هنوز دشوار است پيش 

 بينی درستی کرد.  

حاال نمی توان بگويميش: چون سلطان بالمنازع 

شيطان بی شاخ و دم، و يا دشمن جهان، يا بگويم 

و اصيل مردم، که برای گرفتن جانهای پاک  واقعی

ها را بر زده،  ولی می توان گفتش، و انسانها، آستين

به آهستگی می گويم: کار حضرت عزراييل را به 

 -دوش خود گرفته، و همان گونه که به کشور عرب 

ستان نگاه کنی، او را به يک دورۀ تعطيل فرستاده، 

جان آن بيچاره  با بسيار بيرحمی و قساوت،، نآ

هايی را می گيرد که،  به اصطالح از دست و پا انسان

افتيده اند. اين هم شد توانايی اين نابکار چشم بسته 

  !و گوش بسته

  ز حق نگذريم، چهرۀ قشنگی دارد!ولی اگر ا

 ارقام زننده اند. ولی تو می شنوی:  در هر

ر می شوی، به گونۀ عادت سحرگاه که از خواب بيدا

روزانه صفحه جادويی را که در گوشه يی از خانۀ تو 

جا گرفته، روشن اش می کنی، اولين خبر از به دنيا 

در سرزمينهايی -رفتن هزاران نفر در اينجا و آنجا، 

که تا ديروز همه شان  نفس  -های مختلفبه نام

داشتند، و حاال به عدم پيوستند را آگاه می شوی.  

نه، بل  ن را من و تو، هزاران و صد ها هزار،اي

ها مليون و هزاران مليون هم نوعان می صد ها،مليون

شنوند؛آهی می کشند، تأثری نشان می دهند، به 
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خاطر نزديکان شان، عزيزان شان اشک می ريزند 

و... روشن است که بعد از اين همه خبر رسانی ها و 

 تند. از شنيدن ها، همه به ترس و وحشت می اف

در ميان اين همه روندگان به ديار عدم، کی ها 

هستند؟  يک وقت می دانی که تنها پير مردان و پير 

و ناتوانی،  به اين سرنوشت  زنان نيستند که با عجز

نمی دانم -محتوم ولی نا به هنگام گردن نهاده اند. 

و  -برای اين بيچارگان نا به هنگام است يا به هنگام

ن به دهان می رسانه ها، بل دهابعدش، نه از آن 

ها هم، راه شان به سوی عدم، شنوی که بسيار جوان

های ن روندگان اجباری، باز شده و جانهم چون آ

عزيز شان از دست می رود.  به گفتۀ مردم مشرق 

زمين: عمر باقی ماندۀ شان را به بازماندگان شان 

سپردند و رفتند... و فقط برای آنان با تأثر و 

" روان  ه آوازی بلند می شود که می گويند:خموشان

ولی جای خوشبختی است که بيشترين شان شاد باد!"

شان دوباره احيأ می شوند و بهبود می يابند. اما در 

خود قربانی ميان اين جوانان و اين سر سپردگان، که 

های شان به يادگار مانده، آنانی اند شدند و فقط نام

و جان  ساختندد مخود را س که برای ميرندگان،

ها کردند. اين ها،  کيانند؟  اينان... سپيد پوشان فشاني

و سبز پوشان با وجدان و سپيد پوشان و سبز پوشان 

فرشته مانند ديگر در کنار آن ديگران. اينان که بدون 

اتالف وقت و خستگی ناپذير، بر سر دوپا، گاهی به 

، بسياری نداين و گاهی به ديگری رسيدگی می کرد

ا از رفتن به ديار عدم نجات شان می دادند، زمانی، ر

خود نجات دهندگان جان در کف گرفته، در کنار آن 

های شان در می غلتيد و... آری روان پاروندگان، 

بار  اين فرشتگان سپيد پوش شاد باد! بلی، باز هم 

  شاد باد! بار روان شان

 چه بايد گفت! چه بايد کرد؟      

سيده که يکبار ديده ها باز می آری، زمانی فرار

د. چشمها به سوی هم می نگرند. زبانها به صدا شون

در کدام مرحله از در می آيند! حاال ما در کجاييم؟ 

زندگی مان، در کدامين مرحله از رشد و تکامل خود 

ها که در ظاهر خود را اشرف ما انسان  قرار داريم؟

ولی  -کردالبته که بايد ترديدش -مخلوقات می دانيم، 

هايی از خود نشان داده که حاال می تواند يک يتواناي

کمی بيشتر و جدا از ساير موجودات زنده... نه 

ببخشيد، بايد گفت در مقايسه با ساير موجودات، در 

فته که حاال پله يی از زمان رشد فکری اش قرار گر

غريب از خود نشان می تواند بسيار کاريهای عجيب و

ه آن حدی رسيده است که می تواند دهد. آری، حاال ب

همانند خودش را بيافريند. او را بسازد، تنظيم اش 

اگر پيش از وقت نه -کند، حتا شايد در آينده او را 

روح اش دهد، و برنامه ريزی اش کند، و به  -گوييم

 هايی انجام دهد... مند، رسالتجای انسان رسالت

ان می بينيم که همين سازندگولی، همين اکنون! 

روبات، درگير چيزی مانده اند که، همگان را در سر 

تا سر جهان در بهت و حيرت انداخته. همه مبهوت 

اند که اين "ريزه زادگان" دست بشر، امروز در 

ت اين برابر خود بشر قرار گرفته اند. زمانی، روبا

آورد که همين انسان امکان را به دست خواهد 

حد رسيده که او را امروزی را، که توانايی اش به آن 

بيافريند و در اختيار خويش قرارش دهد و از آن 

استفاده برد. اما بر اساس گفته های بسی دانشمندان 

ريزه بين و نکته دان  روزی رسد که، شايد ُرخ اين 

مخلوق بشر به سوی خود او برگردد و در برابر 

بشريت قرار گيرد! و امروز کاری شده که اين 

ساختۀ دست همين بشر، همين  مخلوقات ذره بينی

کار را کرده و در برابر خودش قرار گرفته و به 

تاخت و تاز غير منتظره و کشت و کشتار بی رحمانه 

 در پيشروی ست... تا به کجا!؟ 

اين آدميان روی زمين که به حاال معلوم شد که 

 ها پرداخته اند و در سوی تسخير فضای دور وآسمان

که البته الزمه حد توانايی -اند، ناشناخته گام برداشته 

ولی در برخی احوال ديده شد که  -اين بشر است

توانايی همين آدميان، در همين مقطع از حيات 

های اين از ارقام و از کمبوديست.  ا بشری، نارسا

عينی در جامعه امروزی به صورت آشکارا ديده می 

شود. يک چيزی است که می گويند: ای آدمی" کار 
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به سر رساندی، که حاال، به کار آسمان  زمين را

 پرداختی!" 

حاال يک پرسشی در ميان است،  که آيا به راستی 

توانايی بشر در همين حد بوده و هست که به رأی 

العين می بينيم که مردمان وحشت زده می شوند و يک 

ديگر را از هم دور نگهه می دارند. بلی!  بايد آن را 

وزمره که: متوجه باش! های ربه دستوربپذيرند و 

اندازه خود را با ديگران بدان! خود را در چهار 

و  ين!ديواری خانه ات محصور کن. قرنطين باش. قرنط

فقط از پس پنجره ها به تماشا بنشين! هشدار به تو که 

اگر از خواسته ها سرپيچی کنی، تاوان دار ميشی 

ۀ ووو... اين انسان آزاده، اين انسان زمان دهه دوم سد

های پر از يکم، که هر آنچه را در پسين سال بيست و

الکترونيک و دوران  دستاوردهای تکنالوژيک و

سيبرنتيک آموخته و از آن اگاه است، چگونه می تواند 

در کنج خانه اش، گرچه به آن شب و روز عادت کرده 

ست، اما امروز برايش به زندان ا و برايش جای امنی

ها و احوال، بدين دستور وتبديل شده، به اين اوضاع 

ن دشمن نامرئی و چه مقرره تهديد ها، چه از سوی اي

پيدا از سوی دستور دهندگان باال نشين، آرام های نو

 بنشيند و گردن نهند و آه از نهادش برنيايد. 

اما باز هم پرسشی به ميان می آيد، که چه چيزی 

های ين حال و روز را بر سر اين انسانرخ داد که ا

ه و خوشحال و سر حال از همه چيز، وارد آورده آزاد

يا تصادف  درميان بوده و است؟ آيا اينجا قصدی

ينجا ا وضع را بدين منوال آورده است؟ و درروزگار 

باز پرسش دو گانه يی به ميان می آيد که، اين پديدۀ 

عمد غير امروز و ناخوانده، آيا به صورت عمدی يا،

 ادامه می دهد؟    انجام گرفته، که در گسترش خود

اگر به صورت عمدی باشد، يک گپ است، ولی اگر 

!   به اين غيرعمد باشد، پس دو گپ به پيش می آيد

ست، پس ا در اول اگر غير عمدیدومی می پردازيم: 

چرا سهل انگاری صورت گرفته و گپ تا بدينجا کشيده 

است که اين غول مهلک و بی مهار شده ی افسار 

ه!  و ديگر ه به تاخت و تاز پرداختگسيخته بدين گون

ها انسان... نه ببخشيد! جان اينکه، جان انسانها، مليون

تمام اين هزاران مليون انسان خطه يی به نام سيارۀ 

زمين، به دست فراموشی سپرده شده، و به هيچ گرفته 

ها م به نحوی ناديده گرفتن حق انسانشده! که اين ه

. و بعدش چه؟... برای زيستن و زندگی کردن است..

 صرف بايد آه و ناله سر داد و اشک ريخت؟   

ولی، اگر عمدی باشد، پس نه يک پرسش، بل دهها 

 پرسش به ميان می آيد که برای اين، پرسيده شود،

همگان،  ارزشی دارد آيا جان من، جان تو، جان  چرا!؟

کرد و برايش برنامه ريزی آينده را به که برايش فکر 

لی، جان انسانها ارزش زيادی دارد که راه انداخت! ب

ش کرد و برای بقايش چاره بايد فکر اساسی براي

ها از آِن کيست؟  آنانی اند که  جامعۀ ين جاناسنجيد. 

انسانی را از گذشته های دير تا به امروز به اين حد 

 رسانده و آبادش کرده اند. 

ن همگان می دانند که جامعه انسانی سيارۀ ما، با اي

هايش به چه مرحله يی از توانايی هايش اد انسانتعد

کدام اندازه گنجايش دارد  رسيده است. تا به کجا! و تا

هم به پيش برود! می توان گفت، بيشتر از اين، که باز

و باز هم بيشتر!  وبيشتر از حد!  اما اگر سخن بر سر 

 اگر تعداد ارقام انسانی باشد! حرف ديگريست.تعداد و 

اين شود، چه خواهد شد؟  ر و بيشتر ازها بيشتانسان

خالصه می گوييم، سيارۀ زمين آيا تاب تحمل اين همه 

انسان را در خود دارد؟ آيا با پيشرفت روز افزون کميت 

انسانی، سيارۀ ما می تواند گنجايش اين همه انسان که 

از خود می دو برابر شود را دارد؟ شايد به زودی 

يا  اه افزايش کمی انسان!ديدگ !از کدام ديدگاه؟ پرسم!

ديدگاه مصرف کنندگان دستاوردهای انسانی )خوردنی 

فقط به  ( که  بخور، بنوش و زنده بمان!و نوشيدنی

ين مورد فکر می ا کسانی اند که درخاطر زنده ماندن!؟ 

آن سياستمداران و نند و پرسش هايی دارند. به ويژه، ک

خود را متفکران برجسته و هم کيشان شان، آنانی که 

! و... الزمی مستحق زيستن به اصطالح قانونی!

ها ! می پندارند. ديگران چه؟ آن باال ييشرافتمندانه

کاری به کار ديگران نه داريم. ماييم که بايد ما گويند: 

آن طور شايد -بخوريم، بنوشيم و تفريح کنيم و اداره 

همه را در دست گيريم، بزرگان و  -بايد و الزمی!و

کار کنند و نوآوری  د با آسايش به سر برند،نخبگان باي

حق  که برای خودشانداشته باشند.آری، اينان اند

و گويند که: آن مصرف کنندۀ ديگر،  زندگی کردن دارند
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ست! او مصرف کنندۀ بی مصرف است! او از ا اضافی

دايرۀ توليد و ساختن، برون برآمده و ديگر برای 

م که حق زندگی جامعه به درد نخور شده. ما نمی گوي

دارد يا نه، ولی اوضاع امروزی چنين  می گويد و حکم 

می کند: بايد اين بيچارگان، اين زايد شدگان جامعه، که 

به درد جامعه نمی خورند، در موردشان فکری ديگر 

شايد اين بيچارگان، خود نيز مثل ما  بگويند:کرد. و 

ه يعنی اينکه فکر کنند و ب ن فکری داشته باشند.همچو

همه گويند که ما بيکاره شده ايم، ديگر به درد جامعه 

نمی خوريم. گرچه هريک از ما، سی سال، چهل سال و 

بسياری از ما تا به پنجاه سال کار کرديم، به قدر توان 

خود همانند گذشتگان برای آيندگان، آينده ساختيم؛ راه 

ها ما باز کرديم؛ به راستی عرق انسانرا برای پيشرفت 

م؛ دستان مان آبله گرفت؛ چشمان مان از کار ريختي

افتاد، کمر مان خم شد، ولی برای آيندگان خود جان 

فدايی کرديم، ساختيم و ساختيم، در تمام عرصه ها 

های بعدی تان تا شما آرام به کار ايجاد گری کرديم

بپردازيد. آری حاال که چيزی از دست ما پوره نيست، 

از ميان اين همه آدم  .شما در مورد ما تصميم بگيريد

ها، يکی گويد: همين اکنون هشتاد وُنه سال ام است، 

زياد ناتوان نه شده ام، به آرامی راه می روم، می فهمم 

که زمان باقيماندۀ زندگی ام کوتاه است، ولی هنوز می 

دانم زنده بودن و زندگی يعنی چه؟  از ما حاال گذشته!  

ست! تو آقای رييس بلی، حاال تو جوانی و تصميم با تو

جمهور، تو آقای نخست وزير، تو آقای ُنخبه، تو آقای 

فرماندِه تصميم گيرنده، هر کاری می توانيد بکنيد، 

انجامش دهيد. از دست ما چيزی پوره نيست. ما را 

خموشی و شما را به سالمت!  شايد زمانی کسی پيدا 

 شود و در حق ما دعا کند!

رفت! آيا اين واقعيت ذيآيا بايد اين چنين فکر را پ

آيا آن باال نشينان متفکر درست می  جامعۀ ما است؟

که گفته های شان، پندارند، و يا اين ته نشينان جامعه؟ 

واقعيت مسلم را انعکاس داده است! بايد برايش فکر 

ها آمادگی داشت. اذعان گونه پيش آمدکرد برای اين 

که  نيستبايد کرد که واقعيت جامعۀ  انسانی ما چنان 

ها فکر می کنند!.. واقعيت جامعۀ ما طور آن بااليي

 ست که بايد شناختش.ا ديگری

يک کمی هم در مورد "ريزه گکی" که امروز 

 ها شده!موجب اين همه ماجرا

حدود شايد کمتر از يک دهه بدين سو، دو کشور 

بزرگ، يکی در شرق شرق و ديگری در غرب غرب، 

ا آيندۀ بشر را از نند تبا هم تبانی کردند که، کاری ک

های آنی و ناخوانده، که از درون خود باليا و مصيبت

جامعۀ بشری برون می زند، امن سازند و جلو نابودی 

نابجا را سد شوند ووو...  در کشور شرق شرق، بنايی 

نهاده شد. هر دو جانب ) شايد جانب های زياد ديگر هم 

وزاد در بودند( ضمانت کردند تا روز زايش اين طفل ن

داخل اين بنا، از نطفۀ آن مراقبت جدی به عمل آورند، 

تا آن، بايست سالم به دنيا آيد. برای اين نوزاد هنوز به 

دنيا نيامده، تدبير های زيادی در سنجش گرفته شد. 

بلی، برای آنکه کسی به او دست نيابد و پيش از پيش 

چيز خالفی سر نزند، ديواربتونی و يا شايد ديوار 

دينی به کار بستند تا خود مطمين باشند که او پوال

مصئون است. تا جايی که من شنيده ام و ديگران هم 

می دانند، تا جايی که من خوانده ام و ديگری نوشته 

است، ببخشين! تنها من نه خوانده ام و تنها يکی نه 

نوشته است. بسيار کسان می دانند و بسيار کسان 

ايستی با احتياط و تشريفات نوشته اند که: اين نوزاد، ب

ها، خبرگان به دنيا آيد. دانش مندان، متخصص خاص

ها کردند و از سوی جانفشانياين عرصه، از يکسو 

ديگر تالش به خرج می دادند تا هرچه زود، به اين 

 مخلوق شان دست يابند. 

ها سرعت گرفت. اين شايد حدود سه سال و يا کار

ه يی انجام دادند. های نمونکارچهار سال پيش بود. 

هايی که نکردند. تپ و تالش برای اين نوزاد چه کار

آنان به قدری سريع عمل می کردند و بعدش،  زياد بود.

که متوجه نه بودند که دارند ديواره های پوالدين 

محافظه وی آن نطفه را روز به روز نازک و نازک تر 

بتونی، که -می سازند. مسوولين اين محدودۀ پوالدين

توان گفت، يکی را پدر و ديگری را مادر خواند، و  می

ين زايش مشترک داشتند؛ ا هر دو مسووليت برابر در

يکی توجه داشت و ديگری مسوول. بايد می شنيدند 

ومسووليت پذير می شدند که بفهمند،  که ديواره رحم  

به نازک شدن رو آورده  و در حال  فرسايش است. 

 ن و قراوالن اين کودِکدوکتوران و ناظران و محافظا
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ناپخته شده، سرو صدا و فغان  مانده و نطفههنوز در

 گزارشها پيهم وپی ی هم ... شان فضا را پر کرده بود:

، و اگر مادر گر پدر مسوول بود، گوشش نمی شنيداما ا

مسوول بود، بی پروا بود. کوتاه سخن، اين که هر دو 

 کوتاهی کردند و...  

حم، که زمانی پوالدين بود و انگار که به ديوارۀ ر

، با انگشت  َتلَنُگری زده شد و يا شايد ضربۀ نیبتو

، نه ببخشيد! حالش، اين نوزادهولناکی بوده! به هر 

اين نطفۀ نارس هم چون زندانی ايکه از زندانش فرار 

ست به کدام سو کند، به برون جهيد. و چون نمی دان

در حال ، خود را به هر کس و هر چيز می زد و رود

 فرار بود.

آری، از آن زندان برون شد و آزادی يافت! آزادی 

ِلجام گسيخته.  يک وقت متوجه شد که همه از او، از 

اين ريزه کوچولو می ترسند و در حال فرار اند، و اين 

ها بازی با انسانخود، آرام آرام جرأت يافت و به 

 پرداخت. مسوولين، زياد تالش کردند تا او را بيابند و

 در بندش کشند. ولی ديگر دير شده بود. ديوار فرو

ريخته، زنجيرها گسسته و دروازه بانان هم ديگر 

های بد زندانبانی ا بيشتر تحمل روزپروايی نه داشتند ت

حيرت بودند،  را از سر گيرند. پدرو مادر، هر دو در

، هر دو خاموش ماندند.  آری ولی چون هر دو مقصر

وانست به دست آيد. شايد قرار اين کوچولو ديگر نمی ت

اين بوده که:  اگر زندانی يی خودش را از زندان 

برهاند، پاداش اش اين است که مدتی  آزاد باشد و هر 

رانی با ذنجام دهد و پس از خوش گاچه دلش خواست 

او حرفی! خواهند داشت. شايد جزايش دهند!  ولی 

 خيلی دير...

روع کرد به دانست. ش و اين را  آن ريزه گک می

، آنچه دل خودش می خواست. در آن خواسته هايش

ها مليونی ، به گشت وسير مليونی کشور صد شهر ده

شد، به او چندکی می پرداخت و با هر که روبه رو می 

با نيش سوزن مانند خيلی  زد و يا برای آزار دادنش،

خيلی باريک خود که به کسی می خالند،  و آن کس 

بعد از چندی از کار و بارش دور نمی دانست، او را  

می ساخت و... )بعدتر می شنويد که چه اتفاق هايی 

 افتاد.(

ين او را ا حاال بعد ازفضا برای اين ريزه گک )

آن شهر برايش خسته کن شد. م( فضای چنين بشناسي

پرواز درآمد. ديد بالهايش، با آن همه کوچکی که  به

وی به ، خيلی قوی بود و با سرعت به هر سداشت

رسيد، پرواز ادامه داد. به هر کس، به هر جا که می 

دادن هايش بود و خود می خنديد و همان شوخی و آزار

اين سيارۀ  آن باالها ديد؛پيش می رفت. زمانی از  به

ست. به هر جايش ببينی، زيبايی است ا آبی چقدر زيبا

و زيبايی. پروازش را به هر سو کشاند، به سوی شرق 

سوی غرب و جنوب. جايی نمانده بود که و شمال، به 

ُمَسخَّرش نه کرده باشد. او حاال به يک جهانگير و 

فاتح مبدل شده بود. به راستی هر جا می رفت، به 

آسانی  آنجا را به تسخيرش در می آورد. از فتح و 

پيروزی اش راضی و خوشحال بود. او در گسترش 

ولی، های چنگيز خان مغدست پهنای فرمان روايی اش،

اسکندر کبير، آتيالی خونخوارو چند فاتح ديگر روزگار 

گذشته را يکجا از پشت بست. برای او اين آدولف 

همين چند سال پيش، هم روسياه شده بود.  هيتلِر

در زمانش اروپا و يک چيزی بيشتر از اروپا ) هيتلر

البته با همراهی متحدين اش( را به آتش نابودی کشاند. 

، اصال ور از جنگ و نام جنگ بودنده به دمردمانی ک

نمی دانستند، کشت و کشتار، از بين رفتن انسان به 

وسيلۀ انسان ديگر چيست؟  فارغ از هر گونه تشويش 

بار روزانۀ شان مشغول بودند. جنگ به پايان  به کار و

هفتاد مليون انسان در کوتاه -رسيد، بيش از شصت

در گوشه هايی های شان را از دست دادند. اما جانمدتی 

از جهان، مردمانی بودند که نه فاشيزم،  نه جنگ و 

کشتار و نه اينکه جنگ چه تعداد کشته از خود به جا 

ولی حاال اين ريزه گک حتا بويی نه بردند.  گذاشت،

عملياتی را به راه انداخته که، اگر اشتباهی در ميان نه 

ش می دانند، شايد بيآنانی که چيزی می شنوند و  باشد؛

د، می دانند از شش مليارد انسان روی سيارۀ ما باشن

 حال گسترش است و دامنگير همگان.که اين فاجعه در

وحشت افتاده اند. حاال از  س وهراترس، و همه در 

برکت تکنالوژی امروزی همه به آگاهی الزمی 

 دسترسی دارند.

در جنگهای گذشته، و در خانه خرابيهای  آمده از 

های شان را از ی جان، فقط  آنانسانهاطبيعت بر سر ان
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دست می دادند که در همان محيط قرار داشتند، اما 

هايی که، خود اين تباهی به وسيلۀ هر يک از آدمامروز 

ند، نمی دانند که چه بايد بکنند! و به راستی نمی دان

نيمی از  ها ) شايد بيش اززيرا گروه بزرگی از اين  آدم

از اين ريزه گک و  هنوزهای روی زمين( انسان

اين  هايش درک درست و واقعی نه دارند، و بنا برفعاليت

تاز ريزه گک را همواره بيشتر و وسيع عرصۀ تاخت و

ها برخي تر می سازند... فقط در اثر نادانی!.. و يا اينکه

گويند: بودن و يا نه بودن ما دست اين ريزگک نيست! 

ر کنيم! ما خود می دانيم چه کا اين چه کاره است!؟ ما

البته اين دل بستگان به آن نا کجا!( ترسی نه داريم )

هايی ديگری بگويند و خود را همين گونه چيزووو... 

ين ريزه گک، همين آرام سازند. در آغاِز تاخت و تاِز ا

ت ها، صورتها  رو به باال آوردند و دسمردم، بلی همين

های خود را به هم به استغاثه زدند، گريستند، دست

ها پيشانی بر زمين ردند، برخيستند و به پيشانی آوب

ساييدند و گريستند، برخی ديگری با دستان به هم گره 

ها با سر خم در برابر دو زانو بر زمين، ساعت خورده و

آن که باورش داشتند که ندای شان را لبيک می گويد، 

ها بسيار ند. اين گونه عملکردخموشانه وقت تلف کرد

ن ريزه گک می خنديد و به گردش اش ديده شد. ولی اي

در همه جا و باالی سر همه کس ادامه می داد و بی 

که بيشترين  به آن جاهايی سر می زد پروا بود. بيشتر

هايی  ها بود، چون پاداش بيشتر داشت. به جاگردهمايي

ا بودند و راه زد که، آن بيچارگان بی دست و پ سر می

ديگران. و آن  به راه فقط چشمگريزی نه داشتند و

 به خود مشغول بودند و دست به پاچه!     ديگران نيز

چه  اين ريزه گک زمان تعيين شده بود!و برای 

زمانی؟ تا به کدامين هنگام؟ او خود می دانست؟ نه، 

ه خدا دادی! بود، می ولی از هوش و ذکاوت خود، ک

چه بيشتر عمل کند، هرچه بيشتر آزار دانست که هر

شتر شوخی کند و مردم آزاری، هنوز دهد، هرچه بي

وبی برايش دست آزاد دارد. می دانست که پاداشی خ

بانان به خواب رفته ام را! بنازم که داده اند. بنازم زندان

برايم آزادی محدود، اما خوش حال کننده به من اعطأ 

کرده اند. من راضی ام. فالن و بهمان کسانی که نمی 

ت کم گرفته اند و به من خواهند مرا بشناسند و مرا دس

می خندند. من هم با آنان، برای دل خوشی خودم، 

. شما .سوزنکی می زنم، به راه خود ادامه می دهم و.

ديگر همه می دانيد که من چه می کنم...  روشن می 

ويم، و کاملن بی پرده می گويم که اين بيچاره خواهم بگ

ن آ آگاه، نمی داند باعث نابودی خودش ونابودیونا

بيچارۀ ديگروبيچارگان بيشماری ديگری می شود 

آن ديگران می خواهند تا  آينده های دور آن ديگروکه،

به پيش روند و زندگی را هر چه بيشتر به  آزمايش 

ويال!!  از دست وا گيرند و از آن لذ ت برند. اما...اما،

 نادانی! واويال از دست اين همه بی شعوری!

فتن را، که الزم شد، خواستم قصه يک روز برون ر

دو ماه خانه نشينی يا برايتان بازگو کنم: بعد از 

گان ما گويند: در من خود پيش از آن که بزرقرنطينه! )

ضرورت اشد،  برخانه بنشين! دربرون از خانه "اگر بنا

الزم شد که برون برآيی، برو. ولی هيچگاه از خانه 

به ناحيۀ برون نيا " الزم شد از خانه برآيم(  بار اول 

شاروالی بايد می رفتم. وهم رفتم به سوپر مارکيت. 

-پيش از چاشت بود. در آن جا فقط نه بيش از ده 

دوازده نفر هم زمان، بيشتر کسان را در داخل آن  

خريد  نيافتم. اما با فاصله های معّين شده از همديگر.

کردم و برگشتم به خانه. بار دوم بعد از يک ماه، باز 

ضرورت، رفتم به يک سوپر مارکيت ديگری هم بنابر 

به نام " تنجر" )سوپر مارکيت مراکشی(. ساعت سه 

بجه، و پيشين است. وای خدای من! در برون از سوپر 

آدم ها مارکيت، کم از کم به تعداد انگشتان دست و پا، 

برای نوبت، با فاصلۀ يک متر از هم ايستاده 

همه می دانند که فاصله تا اندازه يی مراعات شده( اند.)

نيم باشد. پس از ده دقيقه داخل آن  کم از کم يک متر و

شدم. فاصله ها فقط يک بازو بود!  گاهی هم شانه به 

شانه ات می خورد. من دل به دريا زده بودم. وقتی به 

خانه برگشتم، خود را سخت مالمت کردم چرا چنين بی 

احتياطی کرده ام؟ خوب، شد ديگه! چارۀ ديگری نه 

 بود. الزم بود خريد کنم.

نمی  -احساس گويمش يا غير آن -مردمان در کل  

استه شده، خود را خواهند که در داخل يک چوکات خو

احساسی، که می خواهند آزاد باشند و مقيد سازند. 

ها نمی خواهند ولی به هر صورتش آدم قانون شکن!

در بند   -حتا قانون و مقرره-خود را هر چه که باشد، 

ه بشناسند. همه آگاه اند که امروزه قانون به خاطر شد
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ها تدوين شده، و به راستی تنظيم زندگی روزمرۀ انسان

های روتين همه را سهل ساخته است. بايد که کار

صد بيش از هفتاد و يا شايد هشتاد درمراعات شود. 

رعايت قانون، زندگی آرام دارند. يعنی "در  مردم با

اش. اگر برون از قانونی، پس داخل قانون باش، آزاد ب

 در بندی!" و اين را به خاطر بسپار. 

اما امروز، بلی امروز تو با قانون رو به رو نيستی. 

تو با ريزه گک رو به رويی. اين ريزه گک نه قانون 

می داند و نه مقرره. او فقط يک چيز می داند، شوخی 

کردن با تو، ولی تو می دانی شوخی تو با او چه معنی 

ارد؟ بازی با دم شير!؟ بازی با حيات خودت. و اينکه د

آيا می خواهی با ديگران يکجا باشی و به گردش بری؟ 

انجامش ده!  پس روشن است تنها تو خودت اين بازی 

جۀ محتوم و شوم اش را دوست داری! پرخطر با نتي

جا وجدان به کار است. اما... برای ديگران مه خواه. اين

ست. ا رت،  نزديک ترين کسان تودر پهلويت، در کنا

آنان را به سويی که تو خود می خواهی، به سوی 

نابودی مکشان... بيدار باش! هشيار باش! تو جوان 

مروزی، رسالتی به دوش داری. اين را به همه ا

بفهمان و به ديگران انتقال اش بده. رسالت واجبی و 

ايمانی ات را،  لطفن مراعات کن. وجدان خودت را به 

کار بند. پس تو می شوی انسان رسالتمند و با وجدان. 

ی به پيش رو.  خودت، خود را بشناس و با سر فرازتو 

ها هميش زی اين ريزه گک نه باشد، ولی آدمشايد رو

به راهنمايی نياز داشته اند. پس تو از امروزت بياموز 

آن  و در آنجايی که الزم است، به کار گير. تو و

ين کار را انجام دهی، پس انجامش امروزی می توانی ا

 بده.  

 حقايق امروزی در ارقام:     

سازمان صحی جهان، و يک منبع معتبر ديگر به 

يونيورسيتی و مرکز پژوهش سالمتی جانز هاپکينز نام 

که در شهر بالتيمور اياالت متحده امريکا قرار دارد 

(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY ،)  از آغاز

نا)ريزه گک ما( دست به کار شده، وشيوع ويروس کر

، با تفکيک مجموع COVID-19ارقام تمام مبتاليان به 

مبتاليان، تعداد قربانيان اين ويروس و تعداد بهبود 

يافتگان از هر کشور جداگانه، و نيز رقم مجموعی 

مبتال شده، فوت شده و بهبود يافته از سراسر سياره 

د. اين ارقام و زمين را در يک جدول به نمايش می گذار

ز آن روزی که اين تغيير، در اين مدت چهار ماه، يعنی ا

های اول آزادی اش به آرامی و اين ريزه گک در روز

پس از يکی دو سه هفته با سرعت به پرواز درآمد، و 

خود را به قريب  دو سوم سراسر دنيا پخش کرد ولی 

حاال سراسر کشورها را زير سيطرۀ خود درآورده، هر 

ارقام نظر و هر ساعت ديده می شود. اگر به روز 

ناک است. همگان می توانند اندازی شود، خيلی وحشت

عداد افزايش روزانه افراد در به مبتال شدن و هم چنين ت

های شان ببينند. از بعضی جان باختگان را در تلويزيون

کشورهای ديگر را هم ميتوان ديد. اما اگر ارقام 

اسری جهان و کشورهای و فوت شدگان سر مبتاليان

و هر ساعت در آن درج جداگانه در جدول، که هر روز 

می شود،  ديده شود، خيلی تأثرانگيز و تکان دهنده 

ر مثال: تفاوت مبتاليان و است. دهشتناک است. به طو

های اين مرض در سراسر جهان در يک روز، قرباني

)بيست و يکم و بيست و دوم ماه اپريل( به ترتيب 

نفر است، يعنی در بيست و چهار  7407و 13258

اگر به حساب تفکيک هر کشور، رقمها ديده  ساعت.

ز بزرگترين اقتصاد و پيشرفته شود، به طور مثال ا

ترين کشور در جهان امروز، يعنی اياالت متحده 

م و  28امريکا، نتيجه چنين است: در همان تاريخ ) 

بتال و به نفر تازه م 57857م ماه اپريل( به تعداد  22

نفر در يک روز از زندگی محروم شدند.  2815تعداد

چرا در يک کشور پيشرفتۀ جهان، مردم با چنين مرگ 

و جان می بازند؟   نا به هنگام از اين مرض جان باختند

اين رقم قربانيان ويروس کرونا در مدت چهار روز، 

نفر رسيد، يعنی  88414اپريل به  28يعنی به تاريخ 

ر چهار روز جانهای عزيز شان را از دست اين تعداد د

 دادند.  اما...!؟ 

ها را از سر ۀ بشری بار بار اين چنين اپيديميجامع

گذشتانده است. اگر از صد سال گذشته به اين سو نظر 

پنج بار مردمان روی زمين با اين -شود، کم از کم چهار

پديدۀ خصم، اما شناخته شده، دست و پنجه نرم کرده 

اينجا بررسی از تاريخچه و عملکرد های اين . در ندا

دشمن ريز انسان، و اين که چگونه ضربه های مرگ 

بارش را در جامعه وارد آورده، ياد نمی شود. صرف 
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از يکی آن که در صد سال پيش، در پايان سال جنگ 

 جهانی اول اتفاق افتاد، مختصر ياد آوری می کنيم.

نزای آن اپيديمی در آن وقت به نام )انفلو

اسپانيايی(، مسما شد. اينکه از کجا برخاست و چه 

تعداد انسان را قربانی گرفت، فرضيه ها و ارقام دقيق 

گفته نه شده است. بنابر حدس، گويند که از اياالت 

متحده، يا از بريتانيا و يا از چين برخاسته بود. اما 

انفلونزای اسپانيايی( بنابر تخمين قربانيان اين مرض)

اگون، از بيست تا صد مليون و در جای های گون

ديگر، از هفده مليون تا به پنجاه مليون، يعنی قريب 

ل جهانی بوده. ولی به به تعداد کشته شدگان جنگ او

در چند منبع مختلف از بيست تا پنجاه طور اوسط )

می توان پذيرفت که همه گفته اند. ولی  مليون(  را

ج صد مليون، مبتاليان به اين بيماری هولناک، پن

البته به ک سوم نفوس آن روزه کل سيارۀ ما)يعنی  ي

شمول سربازانی که در جنگ شرکت داشتند و در 

اخير سال جنگ اول جهانی به اين بيماری مبتال شده 

 (برگرفته از ويکی پيدياده بود. )بودند( رسي

ين جا شما خوانندۀ عزيز، ارقام وحشتناک ا در

 1: 54ع از ساعت فقط بيست و چهار ساعت، شرو

اپريل سال  27روز  88: 54اپريل تا ساعت  28روز 

را می بينيد که انسان امروزی با چه سرعت  2424

و وضع اندوه بار ولی با چه درد و رنج طاقت 

 فرسايی جان عزيزش را از دست می دهد:

کشور است که تمام اين  813ع رقم اولی از مجمو

ه جان باخته و تازه مبتال شده، تاز ها راپورکشور

بهبود يافتگان را به يک مرکز، به دانشگاه پژوهشی 

جانز هاپکينز در شهر بالتيمور ايالت مريلند امريکا  

 می فرستند.

جا صرف دو رقم، تعداد مبتاليان و جان  ينا در

باختگان روزمره به شما ارايه می شود: در مجموع 

تازه جان  0127ه مبتال و تاز 71721کل جهان 

، در  8387و  21531در ايالت متحده امريکا ه، باخت

 ، در585و  0583، دربريتانيا 057و  0217فرانسه 

، در 555و  8751، در ايتاليا 554و 2715اسپانيا 

، در 07و  8811، در روسيه 812و  2012کانادا 

است. بلی،  05و  044، در هالند 885و  335بلجيم 

ين کشور اين پيشرفته تر اين فقط در يک روز، در

و اروپا قرار دارند های جهان است که در قارۀ امريکا

ين چند ابرای جلوگيری از تراکم بيشتر، صرف از )

د، نام برده شده.(   کشور که بيشترين ارقام را داشته ان

، در 13و  2858کيه های آسيايی:  تراما در کشور

، در جاپان 4و  317، در پاکستان 2و  711سنگاپور 

 5، در چين 8و  84ر کوريای جنوبی ، د82و  284

ما که  است.  خوشبختانه در کشور عزيز خود 8و 

های ديگر است، با يک کشور فقير در بين کشور

ها اين رقم در وجود نارساييها و پشت گوش کردن

نفر است. گرچه می توان  7و  872همين يک روز، 

مورچه را شبنم، توفان است"، اما باز هم جای گفت "

جا ياد آوری می  ينا قيست، کم است. درشکرش با

شود که تمام ارقام داده شده در جدول، همه ارقام 

رسمی اند. ولی ارقام واقعی معلوم نيست. با تأسف 

ست. و ا ين هاا می توان گفت که رقم واقعی بيشتر از

که بيشترين جان باختگان اشخاص مسن،  ديگر اين

آخرين رقم ست. اما ا از سنين پنجاه و شصت به باال

کشور ثبت شده در مرکز  813مبتاليان در همين 

( به ترتيب: J.HOPKINS UNINERSITYمشترک  

 ،2424اپريل  21نفر ) 282503و  5485180

 رو نيم به وقت اروپا( رسيده است!ساعت چها

ين دشمن آدميان اين است که، ا يادآوری کوتاه از

خواسته ی نيز می تواند با چنين پديدۀ ناانسان امروز

رويارويی، جنگ، و اگر  نرو به رو شود. معنی اي

بهتر بگوييم، مبارزه با پديده های منفی طبيعی در 

ت. انسان سيارۀ ما، از بسيار دورها سا حيات بشری

 یکنون در مبارزه با چنين پديده ها، و يا دشواريهاتا 

ود طبيعی رو به رو بوده، ولی با تواناييهای خ

را بشکند  هااين دشواريها و سدتوانسته بسياری از 

مرئی خود را از پيشرو بردارد و و دشمنان مرئی و نا

با راحتی به جلو رود. ولی ديده می شود که راحتی و 

ين قرن ا آرامش واقعی هنوز به دست نيامده. اما در

يست و يکم، با اين همه پيشرفتهای تکنالوژيک و ب
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ماد های تکنيکی بسيار حساس و مورد اعتدستاورد

دانشمندان)البته درين مقطع زمانی(، پرسشی به ميان 

(، توانست 81-می آيد که، چگونه چنين پديده) کوويد

انسان امروزی را مقهور خود سازد و به تاخت و تاز 

ها را تاکنون و پيشروی اش ادامه دهد! و همگی دست

اما دانشمندان عرصه سالمتی )به باال گرفته اند 

جانبۀ شان، در جهت مهار  ها با تالش همهانسان

 کردن اين دشمن، بيدار خوابی می کشند.(    

يک با اين همه پيشرفتهای اين انسان قرن بيست و

سرسام آور تکنالوژيک، با انسان صد سال پيش 

تفاوت خيلی زياد دارد. در آن زمان همين انسان 

صرف حداکثر تا پنج و يا شش هزار پا، شايد کمتر، 

ت زمين زير پايش را تماشا کند و از باال می توانس

بس. اما انسان امروزی با وسيله های ساخت خودش 

و دوربين هايی در دست داشته، از بلندای بسيار 

تبال زياد، زمين قشنگ خود را به اندازۀ يک توپ ف

ند، های اطراف خود نگاه کمی بيند، واگر به دور دست

ن  ها تريليوچشم دور بين هايش به تريليونها و صد

کيلومتر و بيشتر از آن را می تواند ببيند و از اسرار 

رصه کارزار روی زمين آن آگاه شود. ولی در ع

 هايی است که  بايد بدان پرداخت.    هنوز دشواري

در همين دو سه روز پيش، رييس جمهور اياالت 

که مردم چه  متحده در برابر رسانه ها، در مورد اين

مراعات نمايند، به  بايد بکنند و چه مقررات را

گزارش هفته وارخود پرداخت. پس از پايان گفتارش، 

آقای  -يک خانم خبرنگار از رييس جمهور پرسيد: 

های اشخاص مؤظف رييس جمهور، بر اساس بررسي

و مسوولين امور، وسايل طبی مربوط به اين مرض 

ويروسی در کشور کمبود است. شما آقای رييس 

امپ گپ رييس جمهور تر جمهور چه نظر داريد؟ و...

توانست پرسش بعدی اش را آن خانم خبرنگار را که ن

طرح کند، قطع کرده و وی را مورد شماتت قرار داد.  

همين شما  با اشارۀ انگشت به آن خانم گفت: بلی

های نادرست را به مردم می رسانه ها استيد که خبر

رسانيد و... پانيک )هراس بيجا، سراسيمگی( به راه 

 ندازيد. می ا

خوب، اين پاسخ رييس جمهور پيشرفته ترين 

می دهد؟  به عقيدۀ  کشور جهان است. و چی معنی

ک سو اين پاسخ، نمايانگر از يهمگان اين که: 

ها در برابر چنين پديدۀ خواسته يا ناخواسته نارسايي

ست، که رهبر دولت ا در جامعه بشری امروزی

ف کند. "درجه يک جهان" نمی خواهد به آن اعترا

 ست. از سوی ديگر اينا ولی اين يک واقعيت عينی

همه چيز که، شايد مفهوم گفتۀ ايشان اين باشد که: 

ست، ولی به موقع اش هست، وسايل کافی در دست ا

به کار گرفته خواهد شد. بگذار ما خود می دانيم 

ها نه بايد پانيک! چکار کنيم، چکار نه کنيم و شما

 ايجاد کنيد.  

باز همان پرسش به ميان می آيد که: آيا  بار ديگر 

توانايی در اين عرصه، يعنی مبارزه با چنين دشمنان 

 ريز)ويروس های گوناگون( به آن حد رسيده که می

توان به کليه انسانهای روی زمين اطمينان داد که 

 ديگر از چنين دشمنان نهان نه بايد هراسيد )همان

کان، هايی چون سرخگونه که تا کنون از مرض

تيفوس، آبله، فلج اطفال، مالريا، چيچک و تا اندازه 

يی مرض توبرکلوز ووو...(. ما از آن نجات يافته 

ايم!  و يا هنوز زود است که به آن اعتراف شود!   

که  ها دشوار است. و يا اينست يافتن به اين پاسخد

ش تابو گويانه:  که از آن باالييها پرسش همان پرس

ها هستيد؟  يا به گونۀ دگری پايينيشود، آيا در فکر 

فکر می کنيد؟ به همان گونه که گفتيم: به آن ريزه 

گک اجازه داده شد تا سير و گردشی انجام دهد و 

 پاداشی هم داشته باشد!  

 بايست فکر کرد و عميق فکر کرد!     

و اين خواستۀ  مطرح است که: تو ای انسان 

رسالتی يت داری، امروزی، تو ای جوان! مسوول

ها، از دوستان ات، از رفقای زندگی داری که از خودي

ات، از انسانيت پاسداری کنی و بشر دوستی ات را 

به جا آوری. چگونه و به چه شکل؟ تو خود می دانی 

                                                                                                    و... خود را به ديگران بشناسان...

    سه و نيم بجه صبح، به وقت اروپا – 2424اپريل  21
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 سمبوليسم

 

"از سمبوليسم چه می دانيم؟ هزار چيز مبهم. 

سمبوليسم پيوسته از انتقاد گريزان است و 

ماهرانه خودرا از تشريح و توصيف نجات می 

اری آلبر م A.M. Schmidt  کهدهد..." کتابی 

سمبوليسم نوشته و در مجموعۀ  ۀشميت در بار

"چه می دانم؟" انتشار داده شده است، با  یکتابها

 اين سطور آغاز می شود.

کمتر عنوانی را می توان شناخت که بهترين 

 نمايندگان آن در پذيرفتنش اين همه مقاومت نشان

داده باشند. ورلن می گفت: "سمبوليسم؟ نمی 

کلمۀ آلمانی باشد!" بايد شناسم. بعيد نيست يک 

گفت که ورلن تا اندازه ای حق داشت، زيرا 

مانتيسم آلمان، وريشه های سمبوليسم را بايد در ر

اور، در آثار "ماقبل هدر فلسفۀ هگل و شوپن

سوين برن  Swinburne" انگليسی و ٩رافائليان

قرون هجدهم و  و باالخره در سنت عرفانی

تولد آن به د. و حال آن که نزدهم جستجو کر

 عنوان مکتب ادبی، فرانسوی است.

٩ .Pre-Raphaelites-  گروهی از نقاشان انگليسی که

در نيمۀ دوم قرن نزدهم خواستند مکتب نقاشی تازه ای را با 

 تقليد از نقاشان ايتاليايی ماقبل رافائل تاسيس کنند.

 

 

 تشويش پايان قرن

در نسل جوان ادبی و  0881در حوالی 

ی حالت روحی پيدا شد که زائيدۀ بی هنری، نوع

آرامی در برابر زندگی و بيزاری از تمدنی کهنه 

و فرسوده بود. اينان که خودرا زندانی دنيای 

و تبعيدی در دنيايی خصمانه و افسونگر جديدی 

می دانستند، قدم از چهارچوب خشک و بی روح 

و با حساسيت تازه  شعر پارناسين فراتر گذاشتند

اشعار پارناسينها و هم بر ضد  ای هم بر ضد

 و ادبيات Positivismقاطعيت "فلسفی تحققی" 

رئاليستی و ناتوراليستی عصيان کردند. البته 

تيز تغزل  اينان قصد گرويدن به احساسات تند و

فوق العادۀ رومانتيسم را نيز نداشتند بلکه 

عصيان شان کاماًل رنگ تازه ای داشت و آنچه 

پيچيده تر بود: "فلسفۀ می گفتند عميق تر و 

تحققی" تصور می کرد که توانسته است به 

خوبی دنيا را توصيف و تصوير کند و در بارۀ 

آن قضاوت نمايد. اما شاعران جديد را چنين 

کرد و آنان همه جا را حساب ساده ای اقناع نمی 

پر از معما و اسرار و اضطراب می ديدند. در 

تحت عنوان اين مدت با اين که "فلسفۀ تحققی"

مکتب ادبی ناتوراليسم بر عرصۀ زمان و تئاتر 

فرمانروايی می کرد، عصيان شاعران جديد به 

صورت نيروی تازه ای در برابر آن قد بر 

افراشت و هرچند که نتوانست آن را از پيشرفت 
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"فلسفۀ باز دارد ولی حدودی برای آن ايجاد کرد. 

 تحققی" فقط به واقعيت متکی بود. اما مجالت

جديد و فيلسوفان جديد از واقعيت روگردان بودند 

و حتی آن را انکار می کردند. در نظر اغلب آنان 

 بود. واقعيت حال يا گذشته و بيان آن نفرت آور

از همه سو روح عصيان نمودار بود: عصيان 

نسل جوان، و يا قسمتی از اين نسل، که در 

اجتماع زندگی راحتی برای خويش نمی يافت. 

وانان از همه روشهای سياسی و اجتماعی اين ج

و فکری و هنری که ميراث گذشتگان بود متنفر 

بودند. نيروی نظامی، نظم اخالقی، هنر منظم و 

با قاعده، رمان رئاليستی، ايمان به فلسفۀ تحققی، 

همۀ اينها در نظر شان باطل و بی اعتبار بود. 

می خواستند انارشيست يا منکر همه چيز باشند. 

هنوز سخنی از سمبوليسم در ميان نبود، بلکه  اما

را )مکتب منحط( آن سخن از حساسيتی بود که 

“Decadentisme” يا ”Decatisme”  .ناميدند

)منحط( نخست به صورت  Decadentکلمۀ 

 -0811)به تمام کسانی که از پل ورلن  انتقاد

 پيروی می کردند اطالق شد. (0881

الکلی بود، ورلن در عين حال که ولگرد و 

شاعر به تمام معنی و حتی بزرگ بود. او با 

ضعف اراده، نابودی تدريجی خويش را تماشا 

می کرد. "ورلن" اسير شهوات خود بود و به 

قول يکی از منتقدان فرانسوی، "مخيله ای 

شهوانی را با حزن آهنگداری درهم آميخته بود." 

در پايان عمر به کاتوليسيسم گرويد و با اشعار 

 که ريف و هنرمندانه ای اضطرابات روحی راظ

می خواست به سوی خدا برود و هيجانات جسمی 

را که از سرنوشت خود در رنج بود، در 

اشعارش منعکس می ساخت و تقريبًا به نوعی از 

ولی با وجود اين رومانتيسم باز می گشت. 

شرايط، نفس تازه ای به شعر فرانسه دميد و آن 

 ناميدند وارد شعر کرد. چيزی را که سمبوليسم

در شکل گيری جريان انحطاط و نيز مکتب 

سمبوليسم، دو کتاب که شاعران جوان را با 

پيشاهنگان شعر نو آشنا ساخت دارای اهميت 

اثر  شاعران نفرين شدهخاصی است. نخست 

کارل  -اثر ژوريس وارونه ورلن و ديگری رمان

 .(0811 -0818)هويسمانس 

 Les Poetes mauditsشاعران نفرين شده 

 شاعران نفرين بود که کتاب 0881در حوالی 

تريستان اوی سه مقاله در بارۀ ح، انتشار يافت

و  آرتور رمبو، (0818 -0811) کوربی ير

که در اواخر سال قبل در مجلۀ  استفان ماالرمه

منتشر شده بود. در تجديد چاپ کتاب در  لوتس

شد سه مقالۀ ديگر به کتاب اضافه  0888سال 

 -0181) والمور -مارسلين دبورددر بارۀ 

و  (0888 -0888) ويليه دوليل آدامو  (0818

  زير نام "لليان بيچاره". پل ورلنخود 

برای اولين بار در اين کتاب بود که شش شعر 

کامل رمبو درج و معرفی شده بود. در بارۀ تاثير 

اين کتاب نوشته اند که مانند رشتۀ باروتی بود که 

دند و به انبار باروت رسيد و در يک آتشش ز

لحظه همه چيز را در بارۀ شعر و ادبيات زير و 

رو کرد. با اين کتاب بود که نام رمبو و ماالرمه 

 بر سر زبانها افتاد.

 A Reborsوارونه 

رمان بود که  0881و باز در همان سال 

وارونه اثر ژوريس کارل هويسمانس منتشر شد: 

در خانۀ  Des Esseintesقهرمان آن ِدِزسنت 

کوچکش در "فونتنه اوروز" يک زندگی وارونه 

را می گذراند. نوعی زندگی خالف زندگی 
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طبيعی، زيرا فقط از تصنع خوشش می آيد. اما 

باالخره بر اثر دردهای شديد جسمی مجبور می 

شود که اين زندگی را رها کند. عجايب متعددی 

خ که در زندگی او وجود دارد از نظر تاري

سمبوليسم اهميت ندارد، از قبيل غذای عجيب 

عزاداری و يا وجود گياهان نيمه گياه نيمه انسان 

در راهروها. اما آنچه به سمبوليسم مربوط می 

شود، نخست بازی عجيب حساميزی بودلری 

اما نه در  ِزسنت نقل می شودِداست که از زبان 

بارۀ پيوند حروف با رنگها )چنان که رمبو گفت( 

ه پيوند بين انواع الکل و آالت موسيقی. مثاًل: بلک

آورد و آنيزت می "کوراچائو" کالرينت را به ياد 

 فلوت را و از اين قبيل...

اما مهم ترين قسمتهای کتاب مربوط به ساليق 

ادبی قهرمان کتاب است. مثاًل نويسندگان قديمی 

که او ترجيح می دهد ، نويسندگان دورۀ انحطاط 

 است.امپراتوری رم 

و اما از ميان نويسندگان عصر خود، 

"ِدِزسنت"، ويليه دوليل آدام، باريه دور ويلی و 

و شعر "عشقهای  ادگارپو را ترجيح می دهد

 زرد" ماالرمه روح او را مسحور می کند.

مالل، خستگی فلسفی، مفهوم حاد فساد، بی 

تصميمی و وحشت از طبيعت و هر آنچه خام و 

ز بی مايگی و ابتذال و ابتدايی است و وحشت ا

عشق به تصنع عناصر اصلی اين رمان است. 

ِدِزسنت می گويد: "گذاشتن رويا به جای واقعيت، 

به جای خود واقعيت." و ماالرمه نيز نوشته بود: 

 "روی گرداندن از زندگی!"

اين کتاب محافل روشنفکری و حتی عامۀ 

مردم را هم که چيزی از شعر ماالرمه نمی 

 متوجه او ساخت.فهميدند، 

 Les Decadentsشاعران منحط 

جريان انحطاط در فرانسه پس از شکست 

تا اندازه ای شبيه جريان اکسپرسيونيسم  0811

در سال  .0808آلمان است پس از شکست 

در يکی از روزنامه ها در بارۀ آنان چنين  0881

ها و : "حاال نوبت بی قراران و هستريکنوشتند

اين شاعران جوان که از بيماران عصبی است." 

بازيهای پارناسينها خسته شده بودند در کلوبهايی 

گرد می آمدند که اسامی عجيبی داشتند، و برای 

 مع می شدند.جمدتی به دور آن 

)منحط( را برای اولين بار  ”Deadent“کلمۀ 

در رساله ای که در بارۀ اين  گابريل ويکر

شاعران انتشار داد به کار برد و در آن رساله، 

: "اين اين دسته از شاعران را چنين تعريف کرد

شاعران جديد در تخيالت خود غرق شده و خود 

را از واقعيات زندگی دور نگاه داشته اند. عرفان 

رقيق و حساس را با عيش و هرزگی محض 

ر آنها که قابل فهم نيز درهم آميخته اند. اشعا

نيست، زاييدۀ تصادف و انحراف است. 

مشخصات "منحطان" داشتن روح مبهم و بی 

حسی و عدم توجه به اخالق و باالخره عدم 

اق اشعار شان با همديگر است. آنها ترانۀ بانط

روح خود، ترانۀ روح منزوی و متروک خودرا 

می سرايند. عالقه به هيجان و حساسيت آنها را 

ه سوی بيماريهای عصبی سوق می دهد. عدم ب

وضوح محتوی، قالب شعری را از ميان می 

برد. موضوع اشعار منحط عبارت است از 

بدبينی استهزا آميز و حالت مرضی عمومی و 

رويای فرار و دلتنگی و غصۀ تسکين ناپذير و 

ناراحتی درونی. شاعران منحط داستان شبهای 

و ماتم زده و اضطراب آور و يکشنبه های شوم 

درختان پاييزی و موجودات اسرار آميز را می 

 سرايند."
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شاعران منحط تصور می کردند: "در قرنی 

زندگی می کنند که همۀ خون و حيات خودرا از 

دست داده است و شاهد آخرين جهشهای تمدنی 

هستند که رو به خاموشی می رود. اين فکر را 

می  ورلن در مصرعی از اشعار خود چنين بيان

 کند: "من امپراتور پايان انحطاطم!"

ژول  معروف ترين شاعر دورۀ انحطاط،

( است و اشعار او را 0881 -0811)الفورگ 

الفورگ  می توان نمونۀ آثار ادبی اين دوره شمرد.

زبان درهم و مخلوطی برای شعر ابداع کرد که 

را دچار تعجب می سازد.  هدر وهلۀ اول خوانند

صطالحات صنعتی و با زبان لغات فلسفی را با ا

با "آرگوی" ولگردان پاريس و با گفته  وعاميانه 

های ترديدآميز کودکان خردسال در هم آميخت. 

کارهايی دست  يننمورد وزن شعر نيز به چدر 

می زد: گاهی شعر "الکساندرن" را با تقطيع 

غيرعادی می نوشت، گاهی اوزان نادرست 

ی يا عروسی تصنيفهای عاميانه و اشعار عزادار

شعرش پيوسته در تغيير و  را تقليد می کرد.

تحول بود، اما هرگز صورت ساختگی و تصنعی 

 به خود نمی گرفت.

او کتابهای فلسفی متعددی در بارۀ عقايد 

بدبينانه و در بارۀ قدرت سرنوشت محتوم و "درد 

زندگی" مطالعه کرده بود. حساسيت عميق او از 

. پوچی و فنايی که کشف اين مسايل رنج می برد

در اطراف خود آفريده بود به روح او فشار می 

آورد. مدت درازی با ترس و وحشت از اين 

"تب فکری" خويش ياد می کرد و می  دورۀ

گفت: "وقتی يادداشتهای اين دوره از زندگی 

خودم را می خوانم با ترس و لرز از خود می 

پرسم که چرا نمرده ام." ايمان مذهبی خويش را 

از دست داد و بدبخت شد، زيرا می توانست 

مومن باشد. سپس آرامش يافت و نفرتی بر او 

دست داد و عارف بدبينی شد. می خواست 

 تماشاگر عبور "کارناوال زندگی" باشد.

ان و سبک ژول الفورگ نمونه ای بفکر و ز

شد که همۀ شاعران ديگر "دوران انحطاط" از 

ورتی درآمد آن پيروی کردند و اين دوره به ص

که به قول ر.م. آلبرس، نويسندۀ ماجراهای قرن 

بيستم: "روشنفکران وقيحانه از انحطاط و از 

بدی خويش احساس غرور می کردند. دوران 

فرسودگی آشفته ای بود آميخته با شور  تجزيه و

تکوين جديدی که آينده اش روشن نبود. ايمان 

ه مذهبی مرده بود. فکر توسل به علم و جستن را

نجات از آن نيز که قريب يک قرن مردم را به 

خود مشغول می داشت از ميان رفته بود. اين 

 دوره، دوران انحطاط و حساسيت مرضی بود."

که ژول الفورگ در بيست و  0888در سال 

هفت سالگی درگذشت ديگر کلمۀ "انحطاط" 

برای بيان مقاصد شاعران کافی نبود. نسل جوان 

 مۀ "سمبوليسم" آشنا بود.دو سال بود که با کل

 کلمه سمبول

)نماد(، سوم  Symboleاصل کلمه سمبول 

يونانی است به معنی به هم  sumbolon بولن

چسپاندن دو قطعۀ مجزا که از فعل سومبالو 

sumballo  می پيوندم( مشتق است و حاکی از(

چيزی است که به دو قسمت شده باشد. مثال 

را نمی  تصور کنيم به دو نفری که همديگر

نيمه ای از يک اسکناس را که به طور  شناسند

نامنظم دو پاره شده باشد بدهند، تطبيق آن دو 

پارۀ اسکناس به آنها امکان می دهد که همديگر 

 را بشناسند و به هم اعتماد کنند.

اما با گذشت زمان، برداشت از کلمۀ سمبول 

قاموس فنی پيچيده تر شده است. از تعاريفی که 
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آندره الالند  A. Lalandeاثر ادی فلسفهو انتق

( از سمبول به دست داده است، 0818 -0811)

اين تعريف قابل توجه است: "هر نشانۀ محسوس 

که )با رابطۀ طبيعی( چيزی غايب يا غيرقابل 

 مشاهده را متذکر شود."

تلقی سمبوليستها از کلمۀ سمبول را نيز می 

تر ژول لوم J. Lemaitreتوان از اين تعريف

( استنتاج کرد: "تطبيقی است که 0801 -0818)

فقط جزء دوم آن به ما داده شده است، دستگاهی 

زيبايی از استعاره های پياپی."هگل که در 

خود بحث مهمی در بارۀ سمبوليسم اقوام  شناسی

سمبول بنا به طبيعتش اوليه دارد، می گويد: "

اساسًا مبهم و چند پهلو است. انسان در اولين 

ورد با يک سمبول از خود می پرسد که آيا برخ

بعد به فرض اين که اين واقعًا سمبول است يا نه؟ 

ميان همۀ معانی مختلفی که سمبول چنين باشد، در

ميتواند داشته باشد، آن معنی که حقيقتًا متعلق به 

آن است، کدام است؟ بنابراين، اغلب رابطۀ بين 

 ."نشانه و مدلول ممکن است بسيار دور باشد

سمبول داللتی را ايجاد می کند يا روشن می 

سازد. فعاليت سمبوليک نيز دوگانه است: 

رمزگشايی و ايجاد. سمبول برخالف استعاره 

انسان را به شناسايی يک معنی مخفی دعوت می 

کند و آن معنی مخفی می تواند يک چيز از دست 

رفته و يا ممنوعه باشد. بدين سان می توان 

ن سيستم روايت به طور کلی، و نوعی توازی بي

سيستم سمبوليک ديد. سمبول "پوست ساغری" 

در اثری به همين نام از بالزاک، نمونۀ بسيار 

روشنگری از اين مساله است. اما تکرار 

روزهای يکنواخت و بی رنگ و بو در همان 

مادام حال اوج گرفتن سرنوشت محتوم "ِاما" در 

ته شود و نيز می تواند در متن برجسبوواری 

مدلی برای قصه تشکيل دهد. در اين حال، معنی 

ترتيب ساختاری متن  محصوِل تنشی بين دو

 است.

در برابر اين تصور مادی، سمبول به منزلۀ  

فعاليت موثر در خواننده و متن، سنت اروپايی 

تصور ديگری را که انتزاعی تر است قرار داده 

فه فلس است: گفته های پيچيده و ظاهرًا متضاد

های احساساتی آلمانی و توجه رومانتيکها به 

اشعار قرن شانزدهم، مقدمۀ تفکری است در بارۀ 

 A. Soumet زبان و رابطۀ آن با خداوند.

 -0188)آلکساندر سومه، شاعر فرانسوی 

می  الهۀ شعر فرانسویدر کتاب خود  (0811

نويسد: "در نظر شاعر همه چيز سمبوليک 

هايی از آن زبان  است... او می کوشد نشانه

ابتدايی را که خداوند بر انسان آشکار کرده است 

 پيدا کند." )کلودل نيز خالف اين نمی گويد(.

 ولی بايد گفت تعريفی که يونانيان از سمبول

کرده اند بيشتر به مفهوم تشبيه و استعاره است و 

حقيقت اين است که چه در شرق و چه در غرب، 

روزه به کار می سمبول به مفهومی که ما ام

بريم، از چهارچوبۀ انواع صور بالغی که در 

علم بيان آمده است تجاوز می کند. زيرا در 

رابطۀ دال و مدلول، دورترين صورت دال از 

مدلول، "رمز" است و آن نوعی از کنايه است 

با معنی ثانوی عنی نخستين مکه آن مالزمۀ 

مخفی و پوشيده باشد، و حال آن که در تخيل 

وليک باز هم اين رابطه دور تر است، زيرا سمب

در واقع "معنی ثانوی" يا "مدلول" واحدی وجود 

کارل گوستاو يونگ   C.G.Jungندارد و به گفتۀ

"فرق بين تصور سمبوليک و تصور تمثيلی اين 

است که تصور تمثيلی فقط مفهوم کلی به دست 

می دهد يا ايده ای که با خودش متفاوت است. و 

در تصور سمبوليک، خود ايده است  حال آن که

 که محسوس می شود و ظهور می کند."
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اين بحث را نيز که به هيچ وجه وافی مقصود 

 Tz. Todorovنيست بهتر است با جمالتی از

تودوروف زبانشناس و نشانه شناس  سوتان

نظريه معاصر پايان دهيم. او در فصلی از کتاب 

" به عنوان "زبان و همزادهايش های سمبول

 چنين می نويسد:

واقع وجود "نشانه ها" و "سمبولها"...به "در 

صورت حيرت آوری، دو عکس العمل متضاد 

 ايجاد می کند:

ستگی ناپذيری عمل، به طور خرفی دراز ط

 را به هم تبديل می کنند ونشانه ها و سمبولها 

روی هر نشانه يی سمبولهای بی شمار قرار می 

 دهند.

ای تئوريک، بی از طرف ديگر، در پاسخه

وقفه ادعا می کنند که همه چيز نشانه است و 

 سمبول وجود ندارد و نبايد وجود داشته باشد...

...همان طور که انسان نخواسته است به 

آسانی قبول کند که زمين مرکز عالم نيست، که 

انسان از حيوانات به وجود آمده است، يا اين که 

همان  خرد يگانه فرمانروای حرکات ما نيست،

زبان يگانه شيوۀ طور هم ادعا می کند که 

بازنمايی است و اين زبان فقط از نشانه ها )به 

معنی محدود شان، يعنی منطقی و عقلی( تشکيل 

شده است، يا دقيق تر بگوييم، چون انکار سمبول 

 به طور کلی مشکل است، بهتر است بگوييم که

از ضعفهايی که  -مردان بالغ و طبيعی غربی -ما

بسته به انديشۀ سمبوليک است برکناريم و اين 

 سمبول سازی فقط در ديگران وجود دارد.

ناگفته نماند که به رغم هجوم تمدن امروز و 

قواعد زبانشناسی، سمبول محکم و پابرجا مانده 

است و حتی انديشۀ غربی معاصر نيز، خواه و 

ناخواه مجبور شده است که امر سمبوليک را به 

به بحث بگذارد و تا حد امکان صورت اصولی 

قانونمند کند و برای مصالحه بين خرد و صورت 

ن اف، با مطالعۀ عرفان شرقی و نيز عرخيالی

يهودی و مسيحی )َقَباله(، و با استفاده از نتايجی 

که از روشهای تأويل به دست آمده است، علم و 

حکمت تازه ای را بر پايۀ سمبول شناسی پی 

لعۀ کارکردهای فلسفی ريزی کند و به مطا

 سمبوليسم بپردازد.

 بيانيۀ سمبوليسم

سمبوليستها پيش از منحطان کسب موفقيت 

 کردند و قواعد محکم تر و مهم تری بيان داشتند،

زيرا مطالعاتشان بيشتر و هوسها و آرزو هايشان 

کم تر از آنان بود. آنها تقريبًا همان هدفهايی را 

برای خود که شاعران دورۀ انحطاط داشتند 

اختيار کردند و از شعر جديدی که از زمان 

بودلر به بعد به ميان آمده بود به دفاع پرداختند. 

به دنبال مقاله ها و مجالتی که شاعران جوان از 

انتشار می دادند، عاقبت ژان موره 0881سال 

شاعر يونانی نژاد بيانيۀ مکتب  ”Moreas“آس 

ميمۀ ض 0881سپتامبر  08در شمارۀ جديد را 

ادبی روزنامۀ "فيگارو" انتشارداد که سروصدای 

در اين بيانيه  زيادی در محافل ادبی به پا کرد.

کلمۀ سمبوليسم بار برای نخستينبودکه"موره آس"

را در مورد اين مکتب به کار برد و از آن پس 

متی سمکتب جديدبه همين اسم ناميده شد. اکنون ق

 شود:از بيانيۀ "سمبوليسم در زير نقل می 

"سابقًا پيشنهاد کرده بوديم که کلمۀ 

"سمبوليسم" يگانه تعبيری است که می تواند 

تمايل جديد نبوغ آفرينندۀ هنر را در دورۀ ما 

بيان کند. اکنون نيزتذکر می دهيم که احتياجی 

  به تغيير دادن اين کلمه نيست.
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"همان طورکه دراول اين نوشته نيز گفتيم، 

های معين، اختالف  تمايالت هنری در دوره

فکری زيادی به وجود می آورد. برای پيدا 

کردن منابع مکتب جديد، به بعضی از اشعار 

آلفردووينيی، به شکسپير، به عرفا و صوفيه و 

حتی به دور تر از آنها بايد مراجعه کرد. 

شارل بودلر مبشر واقعی اين مکتب جديد 

شمرده می شود. مسيو ماالرمه معنی اسرار 

به آن می بخشد. پيش تعريف ناپذيری  آميز و

های شعر قواعد سخت و از اين، مصرع 

مشکلی داشت. نخست تئودور دوبانويل با 

انگشتان سحرآميز خود اين اشکال را کم تر و 

ماليم تر ساخته بود، ولی پل ورلن اين قواعد 

رد... شعر سخت را به کلی از ميان ب

 فصاحت تعليمی و تسمبوليک که دشمن نظريا

و مبالغه و حساسيت ساختگی و تصوير 

"اوبژکتيف" است می کوشدفکررا به صورتی 

که حواس را مخاطب قرار دهد بيان کند. از 

طرف ديگر، فکر نبايد خودرا از تزئينات 

معظم و زيبايی شکل محروم کند. زيرا صفت 

اساسی هنر سمبوليک اين است که هنرمند تا 

رو،  . از اينتصور "فکر مطلق" پيش نرود

در اين مکتب هنری، مناظر طبيعی و حرکات 

اشخاص و حوادث کاماًل مشخص، خود به 

خود وجود ندارد، بلکه پاره ای مشاهدات 

خارجی هستند که روی حواس ما تاثير می 

کنند و وظيفۀ آنها نشان دادن روابط پنهانی 

 "...است که با اساس فکر وجود دارد

ورۀ به د 0811جريان سمبوليسم در سال 

تا  0811فعاليت خود رسيد. يک نسل شاعر از 

به پيروی از سه پيشوای بزرگ سمبوليسم  0810

پرداختند. اغلب اين شاعران فرانسوی نبودند. 

ميان سمبوليستها بود که ثاًل چند شاعربلجيمی درم

ورآرن و موريس مترلينگ در بين آنها از اميل 

و می توان نام برد. چند نفر امريکايی و روسی 

يونانی نيز در ميان آنها وجود داشتند و به طور 

 کلی سمبوليسم جنبۀ جهانی به خود گرفته بود.

 اصول سمبوليسم

از نظر فکر، سمبوليسم بيشتر تحت تاثير 

ی فلسفۀ ايدآليسم بود که از متافيزيک الهام م

ه باز رونق در فرانس 0881گرفت و در حوالی 

ور" نيز می يافت. بدبينی اسرارآميز "شوپنها

تاثير زيادی در شاعران سمبوليست کرده بود. 

سمبوليستها در "سوبژکتيويسم" عميقی غوطه ور 

بودند و همه چيز را از پشت منشور خراب کنندۀ 

 روحيۀ تخيل آميز شان تماشا می کردند.

برای شاعرانی که با چنين فلسفۀ بدبينانه ای 

چيزی مناسب تر از پرورش يافته بودند هيچ 

تمام خطوط تند و قاطع مبهمی که مه آلود و دکور

و هيچ محيطی  آن محو می شد ميانگی در زند

بهتر از نيمۀ تاريکی و مهتاب وجود نداشت. 

شاعر سمبوليست در چنين محيط ابهام آميز و در 

ياهای خودش، تسليم ماليخوليای خويش ؤميان ر

، قصرهای کهنه و متروک و شهرهای می شد

ی که برگهای زرد روی آن خراب و آبهای راکد

را پوشيده باشد و نور چراغی که در ميان ظلمت 

شب سو سو زند و اشباحی که روی پرده ها 

تکان می خورند و باالخره، "سلطنت سکوت" و 

چشمانی که به افق دوخته شده است...همۀ اينها 

جلوۀ عالم رؤيايی و اسرارآميزی بود که در 

در اين ميان اشعار سمبوليستها ديده می شد. )

تاثير ادگار آلن پو، شاعر و نويسندۀ امريکايی را 

که آثار اورا شارل بودلر و استفان ماالرمه به 

 فرانسه ترجمه کردند، نبايد فراموش کرد(.
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رؤيا و تخيل که "پوزيتيويسم" و "رئاليسم" می 

خواست آن را از عالم ادبيات براند، دوباره با 

ی البته منظور سمبوليسم وارد ادبيات شد، ول

سمبوليستهای واقعی اين نبوده است که به کلی با 

باز شعر پارناس قطع رابطه کنند و به رومانتيسم 

گردند. مثاًل هرگز نمی خواهند زندگانی و شرح 

شريح حال و اعترافات خودرا بنويسند. در ت

مادی، بلکه فرار  مناظر، نه شکل اليتغير اشياء

و آهنگ توقف  ساعات و فصول و زمان زودگذر

ناپذير زندگانی را شرح می دهند و قوانين نهفتۀ 

وجود و طبيعت را تصوير می کنند. به نظر آنها 

طبيعت به جز خيال متحرک چيز ديگری نيست. 

اشيا چيزهای ثابتی نيستند، بلکه آن چيزی هستند 

که ما به واسطۀ حواسمان از آنها درک می کنيم. 

ما هستند!... از اين آنها در درون ما هستند، خود 

لحاظ عقايد سمبوليستها بيشتر به عرفان شرق 

 نزديک می شود.

می گويند: نظريات ما در بارۀ طبيعت، 

عبارت از زندگی روحی خودمان است. مائيم که 

حس می کنيم و نقش روح خود ما است که در 

اشيا منعکس می گردد. وقتی انسان مناظری را 

وانسته است درک با ظرافتی که ت که ديده است

کند، مجسم سازد، در حقيقت اسرار روح خودرا 

برمال می کند. خالصه تمام طبيعت سمبول وجود 

و زندگی خود انسان است. تشريح و تصوير اشيا 

و حوادث به واسطۀ سمبولها صورت تازه ای به 

خود می گيرد. برای بيان روابط بين الهامها و 

خت و به اشکال، بايد زبان شعر را در هم ري

صورت ديگری درآورد. و چه بسا که اين زبان 

برای اشخاص عادی نامفهوم باشد و راز 

 سمبوليسم در همين چيزهای نامفهوم است.

عده ای از سمبوليستها که در راس شان 

ماالرمه قرار داشت از اين قاعده پيروی کردند و 

به کار بردند که فقط خودشان آنها چنان تغييراتی 

يدند و خودشان تفسير می کردند. حتی می فهمرا 

 پالوددر مقدمۀ يکی از آثار خود به نام  آندره ژيد

پيش از اين که اثرم را برای چنين نوشت: "

ديگران تشريح کنم، مايلم که ديگران اين اثر را 

برای من تشريح کنند." و با توجه به جملۀ باال 

انسان به اين نتيجه می رسد که گاهی حتی خود 

ليستها نيز از تشريح و بيان آثار شان عاجز سمبو

 بوده اند.

در عين حال، سمبوليستها مايل بودند که تمام 

قواعد زبان را عوض کنند. پيش از اين 

سمبوليستها اصولی که حاکم بر روابط کلمات 

بود اصولی معقول ادراک پذير بود. ولی 

سمبوليستها ادعا کردند که اين اصول فقط بايد 

ر باشد و کلمات را نه از روی قواعد احساس پذي

منطقی، بلکه آن طوری که شاعر احساس می 

 کند بايد با همديگر ترکيب کرد.

نماياندن تخيالت مبهم سمبوليستها با زبان 

د صريح و قاطعی که بتواند همه چيز را بيان کن

ان بگيرد امکان يو نتيجۀ قطعی و دقيقی از اين ب

بيشتر مصراعهايی  برای بيان اين تخيالتنداشت.

الزم بود که شبيه زمزمه های آرام و مبهم و به 

ورلن "موسيقی بی آواز" باشد و می گفتند  قول

که شعر نيز مانند موسيقی بايد مبهم باشد، مطلب 

صريحی را به طور قاطع بيان نکند بلکه به 

کمک آهنگ و با استفاده از تخيالت انسان در او 

"واگنر" پس از  تاثير نمايد. بخصوص موسيقی

مخالفتهای شديدی که با آن شد، عاقبت 

پيروزمندانه مورد استقبال قرار گرفت و مدت 

چندين سال شاعران و هنرمندان سمبوليست به 

دند. سمبوليستها می گفتند شدت تحت تاثير آن بو

های شعری مخيله را از حرکت باز می که وزن

ای دارد و بالهای خيال را می بندد. همچنين رنگه
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تندو صريح مطلب را به طور قاطع بيان می کند 

 و مخالف سمبوليسم است.

شعر نقاشی نيست، بلکه تظاهری از حاالت 

روحی است، عرصۀ شعر از آن جا شروع می 

شود که با حقيقت واقع )رئاليته( قطع رابطه شود 

و اين عرصه تا بی نهايت ادامه پيدا کند. نمی 

در شعر درست توان گفت که معنی فالن تعبير 

تر از فالن تعبير ديگر است. چنين قضاوت کلی 

امکان ندارد زيرا هر خواننده ای شعر را بنا به 

روحيۀ خودش درک، بهتر بگوييم احساس می 

که عظمت کند. هدف شعر سمبوليک اين است 

احساسات و تخيالت را با تشريحات واضح و 

صريح از ميان نبريم و برای اين کار بايد 

ت به وجود سرا که برای شعر الزم امحيطی 

بياوريم، يعنی خطوط زنده و صريح و بسيار 

روشن را محو و تيره سازيم. اين سه پايۀ روشن 

را با تغيير دادن قواعد واحدهای کالسيک، با 

دور انداختن معانی معتاد، با بر هم زدن تداعی 

هايی که بر اثر دستور زبان و سابقه به وجود 

 ان به دست آورد.آمده است می تو

عده ای از سمبوليستها در وزن شعر نيز 

تعديلهايی به عمل آوردند و قافيه ها را تغيير 

دادند. به اين ترتيب در ميان سمبوليستها دو 

 تمايل مجزا ظاهر گشت:

اول: تمايل ماالرمه و رنه گيل که زبان هنری 

را از زبان عوام جدا می دانستند و برای افاده و 

نات بديع سمبوليستی ايجاد زبانی جدا بيان هيجا

از زبان مردم را ضروری می شمردند. اينان 

قالب شعر رومانتيک و پارناسی را همان گونه 

 بود پذيرفته بودند و از آن راضی بودند.که 

لت ادوم: تمايل ورلن و ژول الفورگ که اص

زبان و طرز بيان پارناسينها را  فرهنگستانی

کوشيدند زبان عادی و مسخره می کردند و می 

عاميانۀ مردم را به وضع هنرمندانه ای تقليد 

کنند. اينان در عين حال به فکر درهم شکستن 

قالبهای موجود شعر نيز افتادند و به اين ترتيب 

 پای "شعر آزاد" به ميان کشيده شد.

 Vers Libreشعر آزاد 

از قالب  را شاعرانی که می کوشيدند شعر

د سازند، نظم "الکساندرن" محدود سابق خود آزا

هجايی( را که قالب اصلی شعر  01)مصراع 

فرانسه بود برهم زدند و به جای آن قالبهای 

 گوناگونی برای شعر به وجود آوردند. مصراع

های کوتاه و بلند و نامساوی گفتند و چنان بر 

تعداد هجاها افزودند که تا آن روز در دنيای 

تقسيم شعر را خيال نيز سابقه نداشت. ضرورت 

های متساوی انکار کردند، قافيه را  به مصراع

نيز ساده تر ساختند و چند قافيۀ ناقص را به جای 

آن پذيرفتند. "ورلن" در اين راه متوقف شد، اما 

زاد" نتيجۀ اين آپيشروی ادامه يافت و "شعر 

 پيشروی بود.

زاد" عبارت است از عده ای پاره آيک "شعر 

. در اين شعر، ديگر های موزون نامساوی

برای قالب شعر  یوحدت اصلی و حساب شده ا

در ميان نيست، بلکه وحدت شعر، از روی 

هست، تعيين  آنوحدت انديشه و تصويری که در 

می شود. کوتاهی و بلندی ابيات را نيز وضع 

مضمون آن ابيات تعيين می کند. و شاعر هيچ 

برای متعادل ساختن مصراع اجباری ندارد که 

ی شعر خويش کلماتی را اضافه بر آن چه ها

برای بيان فکرش کافی است، بياورد. البته در 

 -W. Whitman (0808 والت ويتمناين اثنا 

( شاعر امريکايی نيز اشعارش چنين 0881

صورتی داشت، اما می توان گفت که نخستين 
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اشعار آزاد در فرانسه بی خبر از آثار ويتمن به 

شعر آزاد را آرتور  وجود آمده بود. نخستين

گفت. بهترين داور شعر  0881رمبو در سال 

قدمۀ بود. کان در م G. Kahnآزاد، گوستا کان 

در سال و کاخهای ايلياتیيکی از آثار خود به نام 

 ”Revue independante“در مجلۀ  0888

شعر آزاد را به خوبی تشريح و بيان کرد و از 

 آن دفاع نمود.

و نوشته های نان که از خالل آثار چ

زاد باعث شد که آسمبوليستها مشهود است، شعر 

"کلمه" ارزش خودرا به نسبت آهنگ و صدايی 

که دارد در شعر کسب کند. شعر فرانسه با 

مرور زمان به صورت نوعی هنر نظری در 

آمده بود. عروض شعری پر از قواعد عجيب و 

غريب بود )مانند قافيه نشدن کلمات مذکر با 

يا قراردادهای ديگری از اين قبيل(  کلمات مونث

شکل اماليی شعر نيز، مانند تلفظ، شرايطی برای 

شعر ايجاد کرده بود و گويی شعر بيشتر لذت 

چشم گفته و نوشته می شد نه برای لذت گوش. 

سمبوليسم آنچه را که بودلر در بارۀ "موسيقی 

کلمات" گفته بود در شعر رواج داد و ارزش 

ن ساخت و ابيات شعر را آهنگ کلمات را روش

دارای موسيقی مخصوصی ساخت که از رابطۀ 

اين آهنگها به دست می آمد. از اين موسيقی  

برای کسب قدرت بيان  کلمات در عين حال،

بيشتری استفاده می شد. ايجاد سجع و تکرار 

حروف معين در يک مصراع، و به کار بردن 

کلمات هم آهنگ و روانی جمالت شعری، 

تازه ای در تصوير و بيان انديشه ها امکانات 

 برای شاعر فراهم ساخت.

 رمان سمبوليک

بيانيۀ موره آس در عين حال نوعی رمان 

سمبوليک را می ستود که بر پايۀ تصور نفسانی 

واقعيت پايه گذاری شده باشد. از طرف ديگر 

و رمان  (0801 -0818)آثار تئودور دوويزوا 

 E. Melchior اوژن ملکيور دو ووگهروسی اثر 

de vogur (0818- 0801)  ادبيات شمال اروپا

را به فرانسويان می شناساند. اما اولين کار 

داستانی سمبوليسم در حد يک صناعت سادۀ 

امپرسيونيستی باقی ماند: از قبيل داستانهای کوتاه 

صرف چای موره آس و پل آدام که تحت عنوان 

ادوار ی انتشار يافت. حت (0881) درخانۀ ميراندا

که ادعا  E. Dujardin (0810- 0818)دوژاردن

 شاخه های غار را بريده اندمی کرد در رمان 

صناعت موسيقی واگنر را به کار برده ( 0881)

پرسيونيسم ماست، نتوانست خودرا از نوعی ا

البته اين رمان سرآغازی  روانشناختی نجات دهد.

برای "تک گويی درونی" يا همان "سيالن ذهن"، 

 رمی دوگورمونهميت تاريخی پيدا کرد.باالخره ا

Remy de Gourmont (0818- 0801)  با

نزديک ترين رمان  Sixtine (0881) سيکستين

 را به فرمول سمبوليستی به وجود آورد.

 در عالم تئاتر

اتر بيشتر سمبوليستها را مجذوب خود کرده ئت

ر به نوعی تئاتر نبود. آنها پس از آشنايی با واگ

می انديشيدند و می گفتند که درام می  کامل

بايستی بيشتر از اين که خطاب به چشم باشد 

و ادعا می کردند که  روح را مخاطب قرار دهد

می تواننداين کاررا بدون آزرده کردن تماشاگران 

با چندين اليۀ مفهومی انجام دهند. آنان صحنه را 

ل پ P. Fort 0881با "تئاتر هنر" که در سال 

نويسنده و شاعر جوان  (0811 -0811) فور

تاسيس کرده بود به دست آوردند و نيز با "تئاتر 

پايه  Lugne-Poe پو -لونيه 0888اثر" که در 

ويليه پس از مرگ  0881که  اکسلگذاری کرد. 

به صحنه  0881منتشر شد و در  دوليل آدام
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رفت، اثر نمونۀ سمبوليستی بشمار رفت و 

پی  اثر (0888)يده دختری با دستهای برهمچنين 

، يک نمايش مذهبی با شخصيتهای ير کويالرد

بی نام که بيرون از زمان و مکان اتفاق می افتد 

، نمايشنامه ادوارو ژاردناثر  افسانۀ آنتونياو نيز 

. اما های مشهور سمبوليک بشمار می روند

بهترين نمايشنامۀ سمبوليک را در ميان آثار 

نيم پيدا کنيم. موريس مترلينگ بلجيمی می توا

نمايشنامه های مترلينگ بر اساس همان نظريۀ 

عرفانی سمبوليسم به وجود آمده است: چيز هايی 

که می دانيم در برابر آنچه نمی دانيم در حکم 

صفر است، همه جا پر از اسرار است، در 

اطراف ما نيروهای بزرگ نامريی و مشئوم و 

نظر  خاينی وجود دارند که تمام حرکات ما را در

می گيرند و دشمن نشاط و زندگی و شادی و 

و وظيفۀ نمايشنامه نويس اين است که  سعادتند.

افکار خودرا در بارۀ اين نيروهای مجهول وارد 

 زندگی واقعی بکند.

همۀ نمايشنامه های مترلينگ شبيه هم است. 

مثاًلاولين نمايشنامه ای برای صحنه نوشته است، 

ظر بگيريم. از اول را در ن شاهدخت مالنيعنی 

تا آخر اين نمايشنامه همان نيروی مجهولی که 

انها را به لرزه می آورد و به رغم همه چيز نسا

و همه کس به دنبال خود می کشد، جلب نظر می 

کند. عاليم و سمبولهای اسرارآميزی که گاهگاه 

تظاهر می کنند، شعور انسانی را تحت تاثير 

انوران و يا خود قرار می دهند. صدايی که ج

اشيا می کنند اشاره ای از اين عالم اسرار است. 

اشخاص نمايشنامه شبيه کسانی هستند که در 

خواب راه می روند و هر لحظه چنان به نظر 

آن خواب بيدار شده  می رسد که با وحشت از

اند. برای نشان دادن نيروی مجهول حاجتی به 

ساختن موضوعهای تراژيک نيست، زيرا حتی 

ادی ترين و بی رنگ ترين حوادث زندگی در ع

 نيز اثری از تراژدی وجود دارد.

مرگ در هر لحظه از زندگی در کنار ما 

است و انتظار مان را می کشد. خود اورا نمی 

توان آشکارا نشان داد اما می توان گردش اورا و 

صدايی را که هنگام نشست او از صندلی بلند 

اننده آن را می شود، در نوشته ها آورد تا خو

. اغلب نمايشنامه هايی هم که پس از حس کند

، تحت تاثير همين انتشار يافت شاهدخت مالن

 انديشه و ترس قرار داشت.

يکی از نمايشنامه ای مترلينگ که شهرت 

بسياری کسب کرده نمايش کوچکی است به نام 

اندرون خانه. اين نمايشنامه خانواده ای را به ما 

انواده هنوز خبر ندارد که نشان می دهد. اين خ

يکی از بچه هايش در آب افتاده و غرق شده 

است. اما در دقايقی که فاصلۀ ميان غرق شدن 

بچه و خبردار شدن خانواده از اين حادثه است، 

با حرکات الشعوری، تشويش و اضطراب مبهم 

و نا مفهومی بر افراد خانواده مستولی می شود و 

دثه پيدا نکرده اند، با اين که هنوز خبری از حا

ک احساس می کنند که مصيبت قدم به قدم نزدي

 می گردد.

اين نمايشنامه ها و آنهايی که بعدًا انتشار 

يافت، همه در سرزمينهای خيالی و مجهول، در 

دوره های نامعلوم، در قصرهای اسرارآميز و 

غارهای عجيب جريان می يابد. نويسندۀ 

اين زمان و احتياج به نشان دادن  سمبوليست

اين نيروی  مکان نيز ندارد، زيرا به عقيدۀ وی

مجهول هميشه وجود دارد و در هر زمان و 

  مکانی بر انسان مسلط است. 

 دارد ادامه بحث اين -
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 مېرزا علم حميديژباړونکی: 
 

 

 
 

 

مدير او « هوم ژورنال»وک د کله چې ادوارد ب

خپرونکی ديارلس کلن و، د هغه وخت نامتو 

سانو ته يې د ليکونو په ليږلو سره ددوی پام او ک

مينه ځان ته راوښکله. نوموړی يو غريب پوسته 

رسوونکی و چې پالر و مور يې له هالينډ څخه 

امريکا ته کډوال شول. ده په لږه تنخا د 

خونه کې کار کاوه. خو په  په پوسته «بروکلين»

، سانۍ يې وکوالی شول چې د جنرال ګرانټډېره ا

ورد هايز، جنرال شرمن، ميرمن ليکلن او له رودف

نورو نامتو کسانو سره د دوستی اړيکي ټېنګ 

کړي. ده ددغه کسانو ژوندليک ولوست بيايې له 

ې پرته په لنډ ډول او ساده ليک سينګار او غزون

کې له دوی څخه هيله وکړه چې د خپل ژوند  ودد

تيارې څنډې ورته روښانې کړي. د بيلګې په ډول 

دا رښتيا ده »جنرال ګارفيلډ څخه وپوښتل:  يې له

چې ته په کوچنيوالي کې غريب وې او په يوه 

جنګ کې دې چپ ولی ټپي شوی و؟ جنرال ګرفيلډ 

او نورو هم د ده پام او پوښتنې خوښيدې په ډېره 

دی مهربانی او سپيڅلتيايې ځوابونه ورکول. په 

ډول ادوارد بوک نه يوازی له نامتو کسانو سره 

ندل بلکی ددوی په هکله په داسې رښتيا وو وپيژ

 چې نور يې نه وو خبر.شو پوه 

دا ځکه نامتو ليکوالو دده سره د ليدو هيله وکړ 

او ادوارد بوک هم هميشه ديته سترګې په الره و 

د ليکونو  يېچې که کوم نامتو کس چې له ده سره 

د ورليږلو او راليږلو له مخې اړيکه درلوده د 

 ځان ور سمدستي هته راشي، هغ بروکلين سيمې

غو کسانو ديو له ورسوي او مننه ترې وکړي. 

 و چې وروسته د امريکا « هايزروتفورد »څخه هم

 

جمهور رييس شو او له ادوارد سره يې د پخوانۍ 

مقاله د  ژندګلوی له مخې دده اونېزه په خپلهپي

زرګونو کسان ددي  هشهرت پړاو ته ورسوله. پ

بيال بيلو الرو نامتو کسانو  غوښتونکي دي چې له

منځ څخه  هپام ځان ته ورواوړوي خو ددوی ل

ځوان ادوارد مخ ته شو او د پرمختګ په الره کې 

 يې ګام کېښود.

د نورو کسانو دوستۍ ته راښکل او پام 

راګرځول کټ مټ د يوه ټيېنګ مورچل د نيولو په 

څېر دی خو په دي توپېر چې ددغه کار د سرته 

موږ د درنو وسلو ته اړتيا نه لرو، رسولو لپاره 

بلکی يوازې اولسي دود او دوستۍ ته د راښکلو له 

الرو چارو او د برياليو کسانو له تجربو څخه ګټه 

 واخلو.

ترې کار واخېست  کهغه الره چې ادوارد بو

او ګټوره نتېجه يې ترې السه ته کړه په بيال بيلو 

شوه  مهالونو کې د برياليو کسانو له خوا وکارول

وه د خپلو مالوماتو په اندازه د نورو کسانو ياو هر 

 د راښکلو لپاره ګټه ترې واخېستله.

ه وپوهېږو پکله چې له چا سره خبرې کوو او 

چې ددی پام بلې خواته دی سمدستی بايد پوه شو 

چې په ده باندې موخبرې اغېزه نه کوي او هغه 

 څه چې دده مينې او پام وړ دي له هغه څخه په

اټونو لرې يو. د بېلګې په ډول د هغه پېښې کيسه و

کوم چې د جنرال الکتريک شرکت مدير ته 

ورپيښه شوه او ده د راتلونکي لپاره خبردارۍ 

 لوست ترې زده کړ:
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پرهغه مهال نه يوازې سويپ نامتو سړی نه و  -

بلکی داسې ځوان او بې تجربې پلورونکی و چې 

. م نه پوهيدهپه اولسي ناسته والړه او چارچلند ه

 ځکه يې ډېر ښه چانس له السه ورکړ.

د يوې بنديخانې مدير د کلنۍ اړتيا لپاره هغه 

شرکت ته وراغی چې سويپ اداره کاوه، خو 

ځوان انجنير چې زده کړې يې نوي پای ته رسولې 

لد نه و داسې راپور ورته وې او په کسب و کار ب

و و چې دده په اند يې ساری نه درلود خ تيار کړی

د سويپ دغه راپور دده  د نه برياليتوب المل شو. 

ځکه چې له يوه پلوه يې راپور دومره علمی تيار 

کړی و چې د بنديخانې مدير هيڅ ورباندې پوه نه 

کړې وشو او له بله پلوه يې داسې خبرې ورسره 

پرې و نه پوهيده. ځکه يې  هچې هغه ګرد سر

تړون له بل شرکت سره چې مدير يې تجربه 

ونکی سړی و السليک کړ. ښه ده په داسې لر

چارو کې لومړی د مخامخ لوري د خبرو له الرې 

د ده د پوهی پوړ، د مينې او غوښتنې وړ ټکي 

ځان ته مالوم کړو او بيايې د وړ الرې له مخې د 

 راښکلو او ګرانښت پاملرنه ځان ته راوړوو.

هره ورځپاڼه چې لولې او خوند ترې اخلې تر 

يې په پام  يرټکی چې د ورځپاڼې مدټولو لومړی 

کې نيسي دا دی چې ته له هر څه د مخه له خپل 

ځان سره مينه لرې او بيا غواړې چې د خپلو 

دوستانو، پلويانو او نورو پېژندګلوې کسانو په 

هکله ليکنې ولولې. د يونايتدپرس د خبر رسولو 

تر »په دې هکله داسې وايې: « کاربيګل»مدير 

دی  هرې مطلب د هر چا لپاره هغپه زړه پو وټول

چې دده په هکله وي. که د خپل ځان په هکله 

ليکنه پيدا نه کړي نو بيا د خپلو پيژندګلوې کسانو 

او يا د هغه کسانو په هکله ليکنې لولي چې شهرت 

يې اوريدلی دی. که ښه ورته ځېر شو د 

لوستونکي ځانګړې مينه دده لپاره د خوند اخېيستلو 

همدارنګه موږ د فلم له ليدلو او .« المل هم کيږي

تل سره لوستلو څخه ځکه خوند اخلو چې د ا کتاب

يې مينه پيدا کوو او خپل ځان دده پر ځای شمېرو. 

کله چې هغه ډزې کوي کټ مټ داسې راته 

ښکاري لکه ماشه يې چې په خپله ګوته ټينګه کړو 

او چې له دښمن څخه تښتې غواړو ځان ور 

ه يې بچ کړو. کله چې په سوه او له خطر څخور

ورځپاڼه کې لولو چې په الره کې ښځه او سړی 

غلو شو کولي دي پرې خپه کيږو او په هماغه 

شيبه ځان ددوی پر ځای حسابوو، داسې راته 

ښکاري لکه غلو چې په اووه ډزي باندې زموږ 

 سينه په نښه کړي وي.

هر ورځ په اوونيزو کې د ختم، مرګ، ژوبلې 

خبرونه لولو خو د ټولو په پرتله د  او ناڅاپي پېښو

هغه چا د مرګ په خبر چې پېژاند مو ډېر خپه 

کيږو ځکه چې مړ شوي کس زموږ سره اړيکه 

درلوده او بشر لکه څنګه چې د خپل ځان سره 

مينه لري همدارنګه هره ناوړه پيښه چې دده 

دوستانو او چاپيره کسانو ته ور پيښه شي پري خپه 

 کيږي.

تيروتنې له مخې داسې اند کوي ځنې کسان د 

چې دا کار يا شی يې خوښيږي او مينه ور سره 

لري. پداسې حال کې چې له ژورې څېړنې 

وروسته يې تيروتنه څرګنديږي. توماس اډيسن د 

ځانګړې پوهې له مخې دېته پام و چې کارکوونکي 

او تر الس الندې کسان يې له څه شي سره مينه 

کاره کوي يې لري او له هغه څه سره چې ښ

رښتيني مينه نه لري او يا لږه مينه ورسره لري. 

 (مخترعګر)په وروستيو کې د دغه نامتو سپړښت

څلور تنه »داسې وويل:  زوی چارلز اډيسن

مامورين مو درلودل چې دنده يې د پلورنځيو پلټنه 

وه. دوی به هر ورځ د خپلو ليدونو، کتنو، ګوت 

ه ورکاوه. ده به نيونو او نظرونو راپور زما پالر ت

ددوی له راپور څخه ډېره ګټه اخېستله او تر ټولو 

غوره خبره دا وه چې د هغه له مخې يې د دغه 



 

42 

سړيو مينه او وړتيا مالوموله او پرې پوهيده چې 

د بيلکې په ډول يو تن د څه ډول کار وړتيا لري. 

د کيميا پو و، ده به ويل چې له کيميا سره ډېره 

ورنو کې يې د کيميا او مينه لرم خو په راپ

ه پکيمياوي اغېزو په هکله هيڅ ډول يادونه، نه 

سترګو کيده، پر ځای يې له چونګي خرڅولو 

)پرچون فروشی( سره مينه درلوده دا ځکه زما 

 «پالر هغه چونګي خرڅونکی وګمارلو.

ډېر مهال پرته له دې چې ټينګ ودرېږو، د 

 ټو غوښتنو لوري تهپخپلو غوښتنو پر خالف د 

چې ورڅخه خبره يو ورکښل کيږو. برسېره پر 

دې چې موږ ټول له ځان سره مينه لرو او هغه 

ډېر پام دی چې زموږ اړتياوې او  څه ته مو

ستونزې لرې کوي او تجربې مو زياتوي. خو له 

نويو شيانو او پېښو سره نورو زياته مينه ښکاره 

موو چې لويان او بريالي کسان له دغه ډول مينې 

 تنې څخه ډېره ګټه اخلي.او غوښ

الکساندر »سيسټم تيلفون جوړونکي « بل»د 

نې د بشپړتيا لپاره تد خپلې سپړښ« ګراهام بل

ډېرو پيسو ته اړتيا درلوده. کله چې نوموړی د 

ه ړميلمه و له ځان سره يې پريکړه وک« کمبريج»

چې نوموړی له خپلې سپړښتنې سره د مينې له 

ه په دې اند وې ښايې ت مخې مرستې ته وهڅوي.

چې ده په سمدستي خپلې خبرې دډېرې ګټې او 

خپلې علمي سپړښتنې په هکله پيل کړي وي؟ نو 

داسې نه ده. الکساندر ګراهام بل دومره بېعقل او 

بې تجربې سړی نه و. ده تر هر څه د مخه د 

خبرو او کار پيل کولو لپاره زمينه برابره کړه او 

بس کړل او  به ناڅاپي ډول يې د پيانو غږول

پوهېږې چې که زه په »خپل دوست ته يې وويل: 

دغه ځای باندی پښه ټينګه کړم او هر څه چې 

ووايم پيانو هماغه څه بيرته وايې. د بيلګې په 

« دوه»پيانو هم هماغه « دوه»ډول که ووايم 

 «غبرګوي؟

ښاغلي کمبريج پداسې حال کې چې دوست ته 

ه بې خبري يې په اريانی کتل په دې هکله يې خپل

څرګنده کړه او له ده څخه يې د شننې هيله وکړه. 

ګون وري او غبرلومړی د همغاړيتړب تي« بل»

تلګراف په هکله لنډ مالومات ورکړل او بيايې 

له مخې يوه بې  ورته وويل چې ما ددغه نظريې

سارې دستګاه جوړه کړې ده. دده دغه الره 

دومره اغېزمنه پريوته چی کمبريج په خپله 

ښه د زړه له کومې د خپل دوست د سپړښتنې خو

د بشپړتيا يوه برخه لګښت په غاړه واخېست. د 

الره ډېره ساده « بل»کمبريج د راښکلو لپاره د 

ه دې چې خپله غوښتنه او وه. هغه د مخه ل

يې لومړيې د پوښتنو او شننو غوښتلو مطلب ووا

راکړه  هاجاز»حس راوپاراوه او ورته ويې ويل: 

ددغه « وکړم چې دغه پيانو وغږيږي.داسې کار 

عجيبه او نوښتګر کار په کولو سره يې د کمبريج 

پام راوښکلو او بيا يې هغه د خپلې غوښتنې منلو 

ته وهڅاوه. دغه الره ډېره غښتلې او اغېزمنه وه 

د خپلې غوښتنې تر سره خو بايد پوه شو چې 

کولو لپاره له ډېرو لوړو، ژورو او خنډونو څخه 

ځنې مو په خپلو سترګو ليدلي دي چې  تير شو.

ډېر ښه او وړ وړاندېزونه يې وړاندې کړي دي 

خو چې هماغه ښه وړاندېزونه يې د ولو او 

السونو په ښورولو او په داسې علمي وينا شنني 

دي چې په خبرو يې مخامخ لوری نه دی پوه 

شوی ماتي سره مخامخ شوي دي. لکه چې 

علمی راپور  وی کړای چې په ډېرشسويپ و نه 

سره د بنديخانې مدير د خپلو شيانو پيرودلو ته 

 راوکاږی.

چې نوي او بې ساري وي سمدستي  هر څه

مو وکاږي خو پرته له دې چې دغه نوي شيان 
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زموږ له تجربو سره هميشنی تماس ولري په بل 

 ډول مو زياته موده په پام کې نه پاتې کيږي.

 مک»يولو سره ن د همدې ټکي په پام کې

 وتوانيده چې د قاضيانو نظر ځان ته« کورميک

ورواړوي او لومړۍ جايزه وګټي. په لندن کې د 

رو شرکتونو خپل ېنندارتوان کې ډسترکرهڼې په 

نګار کړي وو. يد کرهڼې ماشينونه ډول، ډول س

خپل د کرهڼې ماشين چې « مک کورميک»خو 

ی د ډوبېدو له کبله ړد سمندر په ساپر کې يې د بې

موټر پسې تړلی يدک ی و په يوه زاړه زنګ وهل

قاضيانو ته وړاندې يې راوست او په هماغه ډول 

کله چې قاضيانو ئ کړ. له ځان سره فکر وکړ

دغه زوړ او زنګ وهلی ماشين ګټونکی اعالن 

کړ نندارچيانو به څه حال درلود. نه ورځې خلکو 

باندې پښې او السونه سره  هددغه ماشين په تماش

 ريانی څخه يې ډډه نه شوای کولی.ماتول او له ا

ل او چې د امريکا د ستر دال« فردريپرټ»

و ما ته د خپل  ليالم کوونکي وړ نوم يې ګتلی

کار په هکله وويل چې زه همېشه اخېستونکو ته 

ر ارزان دی، ېوايم چې دغه شی له رښتينې بيې ډ

ستونکو باندې د دوی ېبله دا چې ځنی شيان په اخ

ي د ليالم له الرې په لوړه بيه په اند چې ارزان د

 خرڅوم.

« ګراهام بل»ردست دالل هم د بدغه ز

ې چې پيانو يې په غږ راوستله او يا د غوند

غوندې چې په زاړه او زنګ « مک کورميک»

وهلي ماشين يې لومړي جايزه وګټله؛ همېشه 

هڅه کوله چې د سوداګری په چارو کې د 

 وښتګرو انندارچيانو او پيرودونکو پام خپلو نوو

 ناڅاپي کړو وړو او شيانو ته را واړوي.

د نيويارک ورځپاڼې نامتو مدير او خپرونکي 

کله چې په اتلس کلني کې « اموس کومينکز»

نيويارک ته الړ د لومړي مطبوعاتي کار د 

پيداکولو لپاره داسې الره وکاروله: څرنګه چې 

له يوې غاړې يې هيڅوک نه پيژندل او له بلې 

ه يوه وتلي انځورګر څخه لږه غاړې يې ل

. ځکه يې له ځان سره انځوګری زده کړيۍ وه

وپتييله چې د اوونيزو او ورځپانو په دفترونو کې 

په کار پسې وګرځي. ده له نورو څخه د 

و ټآکه « هوراسي ګريلي»نيويارک تريبون مدير 

او لکه څنګه يې چې ګومان کاوه په هماغه 

سه کړه. ځکه لومړۍ کتنه کې يې وړ دنده تر ال

همدغه مدير په خپله هم په کوچنيوالي کې د 

ه ړانځورګر شاګرد و او ورو، ورو تر دغه پو

 راورسيده.

ددې لپاره چې پوه شې نورو څنګه ددغه الره 

يې ترې اخېستې ده د داسې سړي  هکاروللې او ګټ

په هکله خبرې کوم چې يو غريب ماڼو و خو له 

وهيدو له کبله په چلند باندې د پسره په چارخلکو 

لنډه موده کې د ښېښې جوړولو د سترې فابريکې 

 څښتن شو او په مليونونو ډالر يې تر السه کړل.

و او د فابرکې « چارلز برون»دده نوم 

جوړولو په هماغه لومړيو ورځو کې يې د 

پيرودونکو په اروا باندې د پوهيدلو له الرې د 

څخه ډېر خپلو غښتلو او بډای سياالنو له منګولو 

ګټور تړونونه راوستل. د پيرودنې ډله ټول د 

او چارلز پوهيده  وو امريکا اوسيدونکي لويديځې

چې د هغه سيمې وګړي ځليدونکو او بيکاره 

شيان نه خوښوي. دوی تر هر څه زيات د شيانو 

ټينګښت او ښه والي ته ارزښت ورکوي له دې 

کبله يې د پلورلو په تړون کې دغه ارزښتناک 

په پام کې ونيول او له دې الرې يې خپل ټکي 

د اخېستونکي کميسون له غوښتنو سره  اړخ

 ولګاوه او ګټونکی شو.
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موږ همېشه له هغه شيانو سره چې د باندې له 

راباندې تپل کيږي مخالفت کوو خو له هغو خوا 

شيانو سره چې زموږ له تجربو او ليدنو، کتنو 

چې د  سره سمون لری مخالفت نه کوو. باور لرم

له ډېر ستونزمن ساپر څخه به « السالي»نامتو 

خبر ياست. نوموړی د امريکايې بوميانو په 

مخامخ و چې  هوړاندې له دومره ستونزو سر

خو باالخره يې ديته پام  نږدې يې دنده پرايښې وه

هر ملت او قبيلې له اند دودونو او  يد دشو چې با

يې روحياتو سره سم چارچلند وشي. له دې کبله 

د بوميانو ژبه زده کړه، ددوی غوندې کالي يې 

واغوستل، ان وينا يې هم له دوی څخه تقليد کړه، 

تر څو بريالی شو او د مکسيکو څرخاو )خليج( د 

 موندلو تاريخ يې په خپل نوم وکښلو.

په يوه « ال سميت»د دموکرات ګوند الرښود 

غريبه کورنۍ کې زيږيدلی، د پالر مړيني پر 

کفن او ښخولو پيسې نه درلودې، خو مهال يې د 

له دغه الرې د نيويارک واليت تر مقام ورسيده 

او په ټوله امريکا کې نامتو شو. هغه به چې په 

هره غونډه کې کيناست د دوی له مينې او 

روحياتو سره يې سمې خبرې کولې، خپل ځان 

يې دومره ورنږدې کاوه چې په ډېره اسانۍ يې 

رته وويل يې چې زه ځان ته ورښکل او ودوی 

هم ستاسو له ډلې څخه يم او زموږ ترمنځ هېڅ 

ډول توپير نه شته. سميت ته په پوهنتون کې وينا 

کول دومره په زړه پورې وه لکه د ټاکنو په 

سياسي غونډو کې چې د سيال په وړاندې وينا 

کوي. ده به په هره غونډه کې ځان د اوريدونکو 

 خبرې کولې. غوندې کاوه او د دوی په ژبه يې

آرتور ادوارد »دکتاب مولف « اغيزناکه وينا»

څو ځلی دغه سرليک تکراراوه په دې « پسيفيل

هر يو وياند »خبره يې ټينګار کړی دی وايې: 

چې خپل اند د اوريدونکو په تجربو او ليدنو کتنو 

سمبال کړي په هماغه اندازه ښه نتيجه تر السه 

م چې ما کوالی شي. که زه خپل دوست ته وواي

)رشقه( راوړه. « الفا الفا»پرون د خره يو بار 

بې له شکه هغه زما په مقصد نه پوهيږي، خو 

شفتلې ته « الفا الفا»که دا ورپسې زياته کړم چې 

ورته ده، هغه مهال زما دوست په پوهيږي ځکه 

چې نوموړي شفتله ليدلې ده. همدا ډول که د 

په دوست کور ته ورځم او ورته وايم چې هوا 

بشپړ ډول توپاني ده څو شيبې وروسته به سخت 

به مې دا خبره  تدوستوپان رامنځ ته شي. 

راسره و نه مني. ځکه کله چې هغه کور ته 

راتلو هوا روښانه وه او په اسمان کې وريځ نه 

ښکاريده، نو پر دې مهال زه بايد ووايم چې 

غښتلي وريځې د هسک مخ پوښلی دی، اسمان 

م شته، باد هم تند شوی دی، غوريږي او پړکه ه

دا ټولی د سخت توپان نښې دي. په دې ډول به 

 «دوست زما خبره ومني.

راوکاږې او دوی په خپلو  رکه غواړې چې نو

خبرو باوري کړې بايد هڅه وکړې چې لومړی د 

دوی باور او غوښتنو ته د دوی د خپلو تجربو او 

اړتياوو له دروازي ورننوزې او د دوی په ژبه 

ې وکړې. خو نه په هغه ژبه چې دوی د خبر

عادت له مخې خبرې په کوي بلکې د دوی د 

زړه، اند او ماغزو په ژبه خبرې ورسره وکړه 

او په خپلو خبرو کې هغه څېزونه ياد کړه چې 

دوی په خپلوسترګو ليدلي او په خپلو غوږونو 

 اوريدلي دي او په ماغزو کې يې اغېزه پرته ده.

 

 .څخه اثرله روفيسر جان مورګان د پ« بري راز»د  -
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 م. ر. جهانبين

 

 

 

 

 

چه خوب گفت سعدی بزرگ: "تو کز محنت 

نشايد که نامت نهند آدمی"  -ديگران بی غمی

، بايد در برابر کسی که مدعی انسانيت است

انسان، انسانيت و بشريت احساس مسؤوليت کند 

اريم و و متعهد باشد؛ اگر امروزه جهان آشفته د

بی عدالتی و مصيبت در هر گوشۀ جهان فرياد 

می کند، در واقع تعهد و احساس مسؤوليت در 

برابر انسان، انسانيت و بشريت کمرنگ است. 

بازار آن قدر انسان را صدمه زده است که هر 

انسان برای خود زندگی می کند و اين 

خودگرايی سبب شده است که انسان انسان را؛ 

اد نژاد را؛ کشور کشور را و قوم قوم را، نژ

قاره قاره را غارت کند. اين رنگ و رقم شيوۀ 

. يکی از سيری زندگی بسيار خجالت آور است

می کفد و ديگری از گرسنگی می ميرد. انواع 

و اقسان استعمار و استثمار از انسان قربانی 

می گيرد و اين موجود شريف و واال مقام را 

بازيهای جهانی  ذليل می سازد. آنهايی که در

حرف نخست را می گويند، به جای اين که 

برای بهتر شدن انسان فکر و فعاليت کنند، 

برای اسارت، ذلت و بدبختی انسان دست اندر 

کار اند. بخش بزرگ ثروت جهان، صرف 

 توليد و توسعۀ تسليحات می گردد تا بر انسان و 

 

بشريت تسلط داشته باشتد و حکم برانند. 

ين و ويرانگر را راه می اندازند و جنگهای خون

مقاصد و اهداف شوم خودرا تحقق می بخشند. 

همه از پی سود و سرمايه  اند و به خاطر دست 

يافتن به اين نيت حريصانه، حتا پدر و فرزند و 

خواهر و برادر به جان هم می افتند و يکديگر 

را نابود می کنند. قدرتمندان قدرتمندتر و ضعفا 

شوند و اين نمايش زشت و غير ضعيف تر می 

انسانی، پيوسته پررنگ تر می گردد. چنتن چه 

جوامع را به طبقات تقسيم کرده و در برابر هم 

قرار داده اند. نه کسی پابند احکام و ارزشهای 

دينی و انديشه يی است و نه ارزشهای دنيايی 

 را ارج و احترام می گذارد.

ا به خيلی زشت و شرم آور است که انسان ر

خاطر قاچاق اعضای بدنش، سالخی می کنند تا 

مشت پولی به دست آورده در بازار سر 

بفرازند. تجاوز به زندگی، عزت و آبروی 

، ايت انسان و گسترش فساد در ابعاد گونه گون

است خرام انسان بازارزدۀ فرومايه! اينها همه 

به خاطر فقدان احساس مسؤوليت و تعهد در 

نيت و بشريت است که تار و برابر انسان، انسا

پود مقام انسان را صدمه زده است. انسانی که 

در برابر انسان احساس مسؤوليت نمی کند، در 
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واقع هنوز انسان نشده است. نعمات جهان برای 

ده ها ميليارد انسان کافی است؛ ولی از آن جا 

که احساس مسؤوليت و تعهد در برابر انسان، 

نيست و نهادينه نشده انسانيت و بشريت فراگير 

است، بسياری انسانها قربانی سؤتغذی می 

شوند و در عين حال، مويی از جايش تکان 

نمی خورد. اين وضعيت اسفناک، احساس 

يت و نمسؤوليت و تعهد در برابر انسان، انسا

بشريت را به عنوان يک ارزش مهم انسانی 

بسيار جدی و ضروری می سازد. متاسفانه 

ای بشری که ثروت همۀ امروز دستاورده

بشريت است، در انحصار دالالن، گروههای 

ماقيايی، تبهکاران و زراندوزان قرار دارد که 

در معادلۀ بده و بستان، جان، عزت وآزادی و 

استقالل می ستانند و ذره يی اط علم و 

تکنالوژی را در اختيار جوامع توسعه نيافته و 

سانيت عقب مانده قرار می دهند. ای وای که ان

را چنين پست و زشت وتهی کرده اند که حتا 

 انسان از انسان بودنش پشيمان می شود.

بسيار ديده و شنيده ام که انسان حسرت 

زندگی سگ و پشک را خورده است. اين درد، 

داغی بر دامان بشريت است که هنوز ياد 

نگرفته است، احساس مسؤوليت و تعهد در 

را به عنوان  برابر انسان، انسانيت و بشريت

يک ارزش مهم انسانی پذيرفتۀ انسان شود. در 

همه جا، درس پول درآوردن، حرص، هوس، 

خودکامه گی و بی تفاوتی داده می شود و کم 

تر کسی مايل است به ارزشهای انسانی و به 

ويژه احساس مسؤوليت و تعهد در برابر انسان، 

انسانيات و بشريت توجه کرده درس انسانيت 

بين زندگی رقم بزند و انسان را به مقام را بر ج

وااليش عالقمند بسازد. انسان را به کااليی 

تبديل ساخته اند و اين تکراری از دوران 

بردگی است. البته با اين تفاوت که امروزه 

انسان بردۀ بازار است و همه چيزش را از 

دست می دهد تا سود وسرمايه به دست بياورد، 

سرفراز شود. آنهايی که  ثروت بياندوزد و گويا

انسان و انسانيت را پايمال کرده شتابان برای 

زراندوزی می کوشند، قطعًا قابل اعتماد نيستند 

و نبايد به آنها به عنوان انسان نگريست. آنها 

در واقع بازيچۀ بازار اند، نه بازيگر صحنۀ 

، زندگی می کنند انسانيت. انسانهای اين چنينی

که بخورند که زندگی کنند. که بخورند، نه اين 

به عبارت ديگر، اين ها اصاًل زندگی نمی کنند 

و روزی که نفس کالبد شان را ترک کرد، 

 گويی مرده آمدند و مرده رفتند.

انسان، تنها وقتی حق دارد مدعی انسان 

بودن و زندگی کردن باشد که در برابر انسان، 

انسانيت و بشريت احساس مسؤوليت کند و از 

فاوتی در برابر اين مورد مهم بپرهيزد. بی ت

تصادفی نيست که انسانهای متعهد و با 

مسؤوليت، فقر و محروميت، زجر و زحمت، 

زنجير و زندان ومرگ را به خاطر تهداف و 

مقاصد انسانی و تعهدی که در برابر انسان، 

انسانيت و بشريت دارند، استقبال می کنند و 

شريت، نمونه می شوند. در طول تاريخ ب

انسانهای واقعی کارنامه های درخشان در 

راستای خدمت به انسان، انسانيت و بشريت 

داشته اند تا مشعل انسانيت خاموش نشود و 

انسان جايگاه انسانی اش را گم نکند. در عصر 

ما نيز، انسانهای بزرگ  و نهادهای موثری 

در برابر انسان، انسانيت و وجود دارند که 

 احساس مسؤوليت می کنند.بشريت متعهدانه 
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جنگ اهريمن و اهورامزدا، در واقع جنگ 

بی تفاوتی در برابر انسان، انسانيت و بشريت 

و احساس مسؤوليت و تعهد در اين امر جدی و 

مهم است که سرانجام انسان بهتر برنده می 

گردد. چنان چه جريان زندگی و تجربۀ بشريت 

رنگ  نيزشاهد دستاوردهای مهم در راستای پر

شدن احساس مسؤوليت و تعهد در برابر انسان، 

انسانيت و بشريت در جهان است. اگر سده ای 

به عقب را نگاه کنيم، بالفاصله متوجه می 

شويم که حاال ديگر برای خودکامه گی استعمار 

با آن ابأ و قبای پيشين، جايگاه، بستر و زمينه 

وجود ندارد، که خود پيروزی بزرگ ارزشهای 

ی، از جمله تعهد و احساس مسؤوليت در انسان

برابرانسان، انسانيت و بشريت در مقابل بی 

تفاوتی و ارزش گريزی است. اين که امروزه 

بازيگران استبداد، استعمار، استثمار، جنگ، 

، در تحت فشار گرايشهای خشونت و تشدد

انسانی، از دموکراسی، حقوق بشر، صلح، 

انسانی دم همزيستی، جامعۀ مدنی و ارزشهای 

می زنند و می گويند، خود تاييدی بر ادعای 

هر قدر جبهه احساس پيش گفته است. 

مسؤوليت و تعهد در برابر انسان، انسانيت و 

بشريت گسترده تر، قوی تر و پر رنگ تر شود 

طبعًا بی تفاوتی در برابر اين امر انسانی کم تر 

می گردد و کارايی خودرا از دست می دهد و 

نی فرا برسد که انسان بی تفاوت در شايد زما

برابر انسان، انسانيت و بشريت ترجيح بدهد، 

تسليم ارادل انسانی و ارزشهای انسانی گردد. 

کسانی که در برابر انسا، انسانيتو بشريت 

احساس مسؤوليت کرده متعهد اند، قبل از همه 

به خود کمک می کنند و امکان می يابند با 

ۀ خلل ناپذير زندگی روح و روان قوی و اراد

کنند و با نام نيک در دل و دماغ بشريت و 

نسلهای آينده ماندگار می شوند. . عقده، بدبينی، 

حرص، هوس، خودکامه گی، خودخواهی و 

خود برترپنداری و ساير زشتيها بر آنها اثر 

نمی گذارند و همواره خير و خوبی را گسترش 

ی کنند داده اعتماد به نفس را در انسان بيدار م

تا پيوسته به ارزشهای انسانی وفادار بماند و به 

 مقام واالی خود صعود کند.

 نازم  آن  روشن  دل  پاکيزه  خوی

 کز برای ديگران سوزد نگويد وای را

 

 دوست واقعی مردم

 پسر روی به پدر کرده گفت:

هرچند گفته اند: "عاقبت گرگ زاده گرگ  -

ن مايلم ولی م شود، گرچه با آدمی بزرگ شود"

ثابت کنم که انسان قادر است خوددار باشد  و 

از آن که زاده شده است، مانند آن نباشد. خيلی 

دوست داشتم، پدرم از فساد پرهيز می کرد و 

انسان و انسانيت و ارزشهای انسانی را دست 

کم نمی گرفت. حاال که نشد، ترا راهت و مرا 

راهم! ترجيح می دهم محروميت بکشم، اما نان 

حرام را که از رشوت و اختالس حاصل می 

 شود، نخورم و سرفراز بمانم!

 پدر قاه...قاه...خنديده گفت:

بچيم، گپهای کالن کالن گفتن آسان است؛  -

ولی به آن عمل کردن بسيار مشکل است. چند 

روز که گرسنه و مفلس بمانی، قدر عافيت را 

می دانی! می بينی ديگران دريا را غارت می 

من قطرۀ می گيرم که دستم به کسی  کنند و

دراز نشود و تو و خانواده ام محتاج نشويد. 
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برو و باری تجربه کن تا بدانی که مجبوريت 

 انسان را تا چوبۀ دار می برد!

 پسر آهی کشيده گفت:

می خواهم با صبر و تحمل و قناعت زندگی  -

کنم و انسان باشم. بسياری ها که از جهان رفته 

زت اند، عزندگی نيز سرفراز و با اند و پس از 

با فساد و حرام سازگار نبوده اند. کاش به جای 

پول و ثروت، از نام نيکت لذت می بردم و 

افتخار می کردم. متاسفانه حاال نگاههای اهانت 

 خورد و خميرم می کنند و عذاب می کشم! آميز

 پدر مجددًا قاه...قاه... خنديده گفت:

مه را تجربه کن و من پدرت هستم، برو، ه -

 اگر برگشتی آغوشم به رويت باز است!

فرزند پدر را ترک کرد و در حالی که کاماًل  

دست خالی بود، به کارهای فرهنگی مصروف 

شد. تجاربش را می نوشت و از طريق رسانه ها 

به خورد مردم می داد. از انسان و انسانيت و 

ارزشهای انسانی می نوشت و با فساد مبارزه می 

کرد. دشمنان انسانيت نسبت به او موضع گرفتند 

و سرانجام متهم به تمرد شد  و روانۀ زندان 

گرديد. زندان به جای آن که تنبه اش کند، برايش 

مدرسه و محل آموزش شد. بيش از پيش آموخت 

 و با درک واقعيتهای زندگی، آبديده تر گرديد.

سالها می گذشتند و پسر که ديگر مرد ميدان 

بود، در ذهن و ضمير مردم به حيث انسان شده 

متعهد در برابر انسان و انسانيت و بشريت جای 

می گرفت. همه آنهايی که از فساد و بی 

مسؤوليتی در برابر انسان و انسانيت بيزار بودند 

، او را به ديدۀ قدر نگريسته و به اعتماد می 

کردند. او که مقصدی غير از احساس مسؤوليت 

رابر انسان و انسانيت نداشت، و تعهد در ب

حرمت و احترام و اعتماد مردم را نسبت به 

خود، با تواضع استقبال می کرد و پيوسته توانا 

تر می شد. دوستی، محبت و اعتماد مردم نسبت 

به او، بزرگ ترين تکيه گاهش بود و با دست 

 تجربه می کرد.خالی لذيذ ترين زندگی را 

ابر ارزشهای روزی از روزها که پدر در بر

پسر احساس کوچکی می کرد و از گذشتۀ خود 

نادم بود، به مالقات پسر نشست و با لحن و لهجۀ 

 نادمانه گفت:

واقعًا بد کردم! به تو افتخار می کنم و  -

 انتظار دارم مرا ببخشی!

 پسر آهی کشيده گفت:

تو مجرم هستی! هر آنچه داری به نهائهای  -

سر آغاز کن! در آن خيريه بسپار و زندگی را از 

صورت مقدمت را گرامی می دارم و حق پدری 

 ات را ادا می کنم!

پدر، همانی کرد که پسر گفته بود و هر دو در 

احساس مسؤوليت و تعهد در برابر  -يک موضع

به فعاليت پرداختند.  -انسان، انسانيت و بشريت

وقتی مردم از اين پيش آمد اطالع يافتند، به پسر 

مرد بزرگ شده بود، لقب، دوست مرد که خود 

واقعی مردم، دادند و موصوف بيش از پيش 

 محبوب شد.

 

برگرفته از: کتاب "کی ها انسانهای بهتر اند؟"، اثر  -

      0888جهانبين، چاپ نخست، پاييز 
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 ع. سوله مل  

 

 

 

  

 راووليد. شی څه سوري له پوست د زېاددرو

 :شو پورته ېې غږ .کړه منډه ور بيړه په مې زوی

  .دی پوست پالره ـ

 ېې السه له  کړه. ورمنډه پسې زوی په ميرمن

 بم کوم کورته چا وايی به ته .راونيو ټينګ

  راوغورزاوه:

  .وړې ورنه الس چې ـ

 نيغې ېې سترګې ورغله. خندا مې ته زوی

 وويل: ېې ملنډو په .ورونيوې

 !؟مورجانې څه که دې لړم ولې ـ

 ته دهليز خونې له بيړه په ېې ننګه دمورپه

 راګوزار ودريدم. ديوال لکه ېې ته مخې .راووتم

 الس و، پروت فرش په چې مې ته پاکټ شوی

 ونيوه:

 السونه څومره به دې په .ګڼه مه ټوکه شی هر ـ

 راايښی ايښی به کې ځايونو څومره په وي. لګيدلی

  وی.

 سترګيو له .کښيناسته پرځای ځای مې ميرمن

 د لکه ،وپيژنده اداره ليک شوی لرااستو د ېې

 لوستلو او دڅيرولو دپاکټ ماهره چارو يي روغتيا

 :کله ټاو راته ېې موده

 ېې هغې تر .وی همدلته دې ورځې دوه ـ

  مري. وايروس

 

 ناستي د سره ميرمن له سر ځوړند مې زوی

 ته کمپيوټر خپل زه ورغئ. بيرته ته خونې

 کوم له ښار د الرې له انترنت د چې ،راوګرځيدم

 توکي خوراکي وړ اړتيا د پلورنځايه خوراکی لوی

 .پرانيستله مې ڼه پا ويب پلورنځای يو د .راونيسم

 د مې ال .شوم بوخت کولو نښه په شيانو وړ ااړتي د

 چې بشپړ وو نه تلس پوره شيانو اړينو رانيونکو

 وی چې بيريدلی لکه مې زوی .شوه ووهل دروازه

 ته دروازې پخپله ړ.وال نه ته دروازې ځل دا

 ددروازې چې دې له پرته څنګه پوهيږم نه .ورغلم

 جګ .پرانيزم دروازه م.وپوښت کس راغلی ته شا

 سر .واخيست ېې نوم زما وکړ. سالم سړی دنګ

 بکس کاری خپل له منډه په سړی وښوراوه. مې

 وپوښتی ما له چې دې له پرته او ننوت را سره

 سده ،وی لوممع ورته چې هرڅه دکور زما لکه

 بکس کاري لخپ له ېې دواره سم ننوت. ته تشناب

 راواړاوه: ېې مخ .راوکښل االت سامان نه

 ؟دی چيرې مو بکس اوبو د ـ

 پوښتنه په دده يم، چې کوڼ يا او کنګس لکه زه

 مې هفکرون او حواس ټول ګراوه. نه سرو هيڅ مې

 ميرمن له ځکه ،وو راټول کې ګرمولو په دځان

 ټوله په قرنطين د چې وه کړې پريکړه دا مو سره

 څوک بل به نه او وځو کوره له نه به کې موده

 رانه چې ګناه لويه کهل مې ميرمن .اپريږدور دننه

 رپ په سترګو د خوني یناست له ،وی وهلی سر

 .راووتله کې
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 ېې غوسې له ، راوويستې رډې ېې سترګې

 کړه: چيغه

 ېچ وويل خو موږ راپريښود. دننه دې ولې ـ

 ېې به دروازې عمومي له راووهه ېې زنګ که

 ؟رخصتوو بيرته

  ؟ وهلی زنګ دروازې لويی د کله زوی دسپي ـ

 !وه بنده خو دروازه دا نو ـ

 سر رانه چې ګناه لوېې لکه .وباله ګرم مې ځان

 ونيو: ځوړند مې سر وی وهلی

 فکر څومې چې .کړم کوڼ او ړوند خدای بس ـ

 .راننوت بيا دی کيده

 :وويل مې ورو په ،الره نه مې ابځو بل

  !وبخښه بس ـ

 ته خونې ناستی د بيرته غوسه په مې ميرمن

 شوی پوه چې خبرو په زموږ لکه سړی .ننوته

 په ميټر چاالنولود اوبودبندولواو د سر پخپل .وی

 له بيرته بيا او پخلنځی کې رپ په دسترګو شو. لټه

 بيړنی دې په سړی د .ووت دباندې دروازې

 خونه پخپله او مراکښين چې خوبه له لکه حرکت

  :ومورواچ الس وی نږدې .ووينم غل کوم کې

  ؟وهئ منډې سر پخپل کوئ؟ څه ـ

 شو: تريو هم تندی سړی د

 کړم. سبا شپه ته ځواب ستا کولی نشم نو زه ـ

 سوچ او اوبوميتر د ته ما چې ددې ځای په تاسو

 مو سره ميرمن له کړم، بندې اوبه چې وښايئ را

 !کړې شروع ناندرۍ

 هم نوره ماته خو ،ويل ېې رښتيا و، نه ګرم

 بيرته ميرمن مې کې شيبه دې په .راغله غوسه

 ته ما ،ودروی دعوا او شخړه زموږ چې راووته،

 راوکتل: برند ېې

 چې ورکړه اجازه ،شوی دننه را چې اوس ـ

  کړي. خالص کار

 کار د يی سينه سړه په ،ورواړوي مخ ته هغه

 وروبولي: ته پيلولو

 کړئ. شروع مو کار وکړئ مهربانی ـ

 له ېې سيلی او سوړ .راوکتل مړاوی ېې بيرته

 :راووت خولې

  . وسپارو ځانونه به ته خدای ـ

 :راوبولم يی ته ارمتيا او ورکړم ډډا زه

 هر چې ده هن خو تمیح .ويريږی هسې ته ـ

 .وی ناروغ دلته به سړی

 نوی او بدل شاور زوړ کې شيبو څو په سړي

 وروبللم: ېې زه .ورواچاوه

 کار څنګه مو شاور نوی چې وګورئ راشئ ـ

  وکړئ. مهرباني لرئ پوښتنه که  کوي؟

 له ،وی تړلی بم پورې ځان چې ده لکه هز خو

 دهليزه له درواغو په او وکړم ډډه کيدو ورنږدې

 :ورکړم ځواب

 پخوانی په .يم بلد سره شاور ددې زه ،مننه ـ

 درلود. شاور ډول همدا مو کې کور

 تشنابه له او راټول االت سامان خپل سړی

 راووت.

 زه خو ووايی راته څه ېې ،غوښتل راغئ نږدې

 .والړم شاته کوی راباندې ګوزار چې دی لکه

  ورغله: خندا ته سړی
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 ويره ؟ده څه چاره خو وويريږو بله يوله بايد ـ

  ده. ناروغي لويه ناروغۍ هرې له پخپله

 راواخيست، بکس خپل ده ځوم.وخو ورسره سر

 وو نه دلیالرسي ته دروازې خو وکړه، ېې ښه مخه

  :راوګرځيد بيرته چې

  کړئ! ياداښت درسره شميره زما ـ

 وخوړ، مې  ټکان  شوم پک هک

 ؟لپاره څه د ـ

 :خندل وېې

 کرونا کې ورځو لنډو په که پوهيږی څوک ـ

 ما بيا چې تاسو که او خبروم مو به زه ونيوم

 ئ.خبرکړ

 يی ويره نوره .کړم انديښمن هم نور خبرې دی

 .وګاڼه مې کار ګټور او پرځای خو راواچاوله، هم

 موبايل خپل د او ياداښت نمبر دده مې دستی

 .وسپاره ته فظېحا

 .شوه تازه بيا شخړه مو وروسته تلوو له دسړی

 ونيوه: راته ګوته دمالمتۍ بيا مې ميرمن

 ٩١ موږ مو خو راغله، او الړه دنيا ټوله ـ

 ورځې ٩۱ بيا به اوس وګاڼه. ښه بند کور د ورځې

 دې له او جوړ. نا که يو جوړ چې کاږو انتظار

 شوه: ژړا په پړينګ سره

 ووژني! سودا مو به ورځې څوارلس نورې ـ

  :راوسته غوسه هم يی ته ما

 په کلونه خلک راولويد، آسمان کوم څه نو ـ

 وي!؟ کې زندان

 تش ټول يخچال ؟ېخور شی څه ،څه څنګه ـ

 دی.

 وکړه: اشاره مې ته ټاپ لپ ايښي باندې ميز په

 انالين درته خواړه ټول مياشتې ديوې اوس دا ـ

 رانيسم.

 څارله، ځير په ېې شخړه زموږ چې مې زوی

 کړ: راټوپ کې خبرو په انداز نهيلي په

 ټولې کې ټاپ لپ په زما سره مور د ما پالره ـ

 ورو ډير خدمات نالي ان د .وليدې مغازې لويې

 ورسيږي. نه نوبت ته چا  هم کې مياشت په .دي

 لوړ او غرور په ،شوم راپورته چابک ځايه  له

 وويل: مې آواز

 څه ،ګرځي مخلوق ټول وځم. اوس دا دی اد ـ

 ده؟ خبره

 لکه وخوړ. ټکان ارادې دې په زما مې ميرمن

 :ونيوم کلک ېې السه له .تلم چې ته جکړې

  .یتل نشې هيچيرته ـ

 :راغله خندا

  خورئ شی څه نو ـ

  .دی پريمانه دنخو او لوبيان وچ

 له او کړه منډه ته يخچال دستي مې زوی

 کړې: نارې را يې پخلنځی

  !زما يی دا .لرو هم چرګان دوه او هګۍ ـ

 زموږ هم څه که .شوم راوګرځول سودا له زه

 خلکو له او کار د کس راغلي د خو ودريده، شخړه

 خبرو د ميرمن د او زما مسله اړيکو د هغه د سره

 :وګرځيده ضوعمو او بحث ګرم

 کې؟ ميترو په که وی راغلی کې بس په به دا

 که وی به مجرد ګوري؟ کورونه څو به دورځې

 هل؟متا
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 څومره وي؟ ستره څومره ېې به کمپنۍ

  لري؟ به  کارګران

 دفکر مو به ځواب په ېپوښتن هرې د چې او

 د ناروغۍ دې په مو به هومره ،ځغلول نيلی

 اخيست. زور ويرې ککړيدو

 ووهل دروازه کور د ياب چې تيره وه نه ال ګړۍ

 السه له کلک مې ميرمن خو پاڅيدم يهځا له شوه.

 ته دروازې چې وغوښتل يی زوی له .راونيوم

  وکړه: يی سپارښتنه خو ورشي،

 څوک چې وروګوره، سوري له خو ورشه ـ 

 غواړی؟ څه او دی

 :راننوت وارخطا بيرته منډه په مې زوی

 .دی پوليس ـ

 او پوليس کې ناورين دې په راولويده. ښنهاندي

 کې هيواد دې په چې ورځې هغې له ما ځکه !زه

 مې ښځه کړې. ده نه هم تيروتنه وړه ايښي، پښه

 ورروان ورو په او ينلود با ېم زړه خو .وترهيده

 مې تيروتنې لوې کومې له لکه بيا مې ښځه .شوم

 :راونيوم السه له راګرځوي. چې

 کيږي. لپرانست درنه دروازه بيا ورځه مه ته  ـ

 :ورغله مې ښځه رخصتوم. دستي چل په ېې زه

 په ،شوه راستنه بيرته دروازې له خندا په

 وه: خپره خندا ېې شونډو

 ورځې د دي، خطرناک ډير چا هر له پوليس ـ

 وو ښه .دی ګريوان او الس سره کسانو ګونوسل د

 وو. تللی رتهبي

 ځان کې احساس په خوشالۍ د دهغې ما خو

 کړ: نه شريک

 ؟راغلل پسې ما په ولې راواچوله. ېې سودا ـ

 سوري هل پوست د دروازې د بيا بجې لس سبا

 راپورته مې پاکټ .راوغورځيد کټ پا وړوکی يو

 نوم خپل مې سر په کټ پا د شوم. ورټيټ کړ. نه

 د زموږ ادرس .دولي ادرس ادارې راليږونکی د او

 له مې غږ لوړ په وو. ستيشن پوليس نږدې سيمې

 : وويل سره نهځا

 اخر پريږدي نه مې زامن سپي د دا چې لکه ـ

 ده؟ خبره څه

 کړې: نارې را ورايه له مې ښځې

 ؟څوک -

 دی. راليږلی ېې ليک ،پوليس ـ

 يی زړورتيا په او وګڼل بابيزه څه هر مې ښځې

 وويل:

 .بيريږه مه چاپا له يی نه غل چې وايی ـ

 پاکټ اجازه په دميرمن مې وروسته ورځې دوه

 پرانيست:

  ښاغليه ـ

 وکړ. مزاحمت موتاسوته ورځ تيره چې وبخښئ

  .وډبوله دروازه کور د ستاسو روتنهتي په موږ

 ستاسو کې ګاونډ په ستاسې ورځ هغې په

 وه. وژلې ميرمن خپل ګاونډي

 له خبر بوږنونکی زړه دا چې دې له پرته زه او

 د ته تشناب منډه په کړم شريک سره ميرمن

 الړم. ته مينځلو السونو

  بجې نيمې لس دشپې

  انګلستان ـ لندن

 ۰۲ اپريل د کال ميالدي۰۲۰۲ د
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 نايل د.

 

 

 

 در ها داستان ترين کليدی از "دقوقی" قصۀ

 مقولۀ تنها جا اين در است. معنوی مثنوی

 قصۀ يم.ده می قرار بحث مورد را ن(زما)

 مکان تغيير و هاسفر و سير از پس دقوقی

 ها زمان طی در که رسد می بدانجا ها دادن

 در مرد هفت و درخت هفت و شمع هفت با

 قصه متن از شود. می برو رو دريا ساحل

 با سفری دقوقی، سلوک و سير  که ستا پيدا

 اين است. تبديلی سفر يک سفر، اين است. دل

 جنسی از و شکلی هب شکلی از ها شدن تبديل

 عالم در که بينيم می و است. ديگر جنسی به

 می يکی همه و ندارد. وجود کثرتی وحدت،

 انجامد. می وحدت بعالم کثرت؛ عالم و شوند.

   عليه اهلل رحمت دقوقی ان

  خافقيه فی مدی سافرت گفت

  سنگ و خار بر روی می برهنه پا

 دنگ و خويش بی و حيرانم من گفت

  زمين بر را ها پای ناي مبين تو

  يقين عاشق، رود می دل بر زانکه

 خواهد می حقيقت در داستان اين در موالنا

 حالی در اين کند. بيان را خود حال شرح

 دوران که زياد زمان گذشت از پس که است

 کمال با را خود است، او شخصی های تجربه

 در نشينان کشتی بيند. می تر تجربه با و تر

 نهاآ نماز پيش که خواهند می قیدقو از ساحل

 شود.

  رزوستآ را ما گفتند: نآ از بعد

  دوست پاک ای بتو کردن اقتدا

  من که ساعت يک ليک ریآ گفتم:

  زَمن َدوِر از دارم مشکالتی

  پاک های صحبت به حل نآ شود تا

  تاک ز انگوری رويد صحبت به که

  دژم خاک با مغز ُپر ی دانه

  کَرم از کرد صحبتی و خلوتی

 در شدن محو و همدلی اينجا کردن صحبت

 از کنايه مغز ُپر ی دانه است. مخاطب وجود

 گهر و مقصود به رسيدن و رسيدن کمال به

 با صحبت همان مقصودش و است. شدن بار

 و کند می تغذيه خاک، از دانه است. نظر اهل

 گذشت از پس نيز موالنا شود. می بار ُپر

 ،رسيده )شمس( پاکان مصاحبت به که زمان()
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 را زمان شدن، محو در و رسد می کمال به

 ساعت، و زمان ديگر زيرا .کند می منتفی

 سرگذشت و دهند. می دست از را خود معنای

                                                        است: چنين نيز دقوقی

  مجتبی گروه نآ با ساعتی

 اجد خود از و گشتم مراقب چون

  جان َرست ساعت ز که ساعت نآ در هم

 جوان گرداند پير ساعت زانکه

  است خاسته ساعت ز تلونها جمله

 برست ساعت از که تلون از َرست

  شوی بيرون ساعتی ساعت، ز چون

 شوی بيچون محرم ؟ نماند چون

 ديد از "زمان" به داستان اين در موالنا

 شناسی کيهان علم در" .کند می نگاه عرفانی

 می جدا کيهان جهان ديگر نقاط از  را ما نچهآ

 ُبعد نيست، کيهان فضايی ابعاد تنها سازد

 به سدی مانند نيز "زمان ُبعد" بنام ديگری

 و حال ،گذشته ) که است. شده کشيده ما دور

 يک زندگی کيهانی، مقياس در دارد( ندهيآ

 از يی محدوده به وابسته و گذرا ی پديده

 به را نآ توان نمی و است. "زمان"و "فضا"

 نوعی به انسان و داد. تغيير پس يا پيش

 عرفانی، بينش در (0) "است. زمان زندانی

 با و رسيدن ءمبدا به زمان بند از رهايی

 می .شود می معنی شدن يکی وجود حقيقت

 نآ از ناشی تغييراتی و زمان َسير که بينيم

 می اثر ها شخصيت و هويت بر چگونه

 گیويژ از ای پاره داشتن يعنی تغيير، گذارد.

 گیويژ آن دادن دست از و زمان يک در ها

 ارزش  وردنآ بدست و ديگر زمان در ها

 از که هر :گويد می موالنا است. نو های

 هب کرد، )تهی( جدا را خود ساعت و زمان

 امور از يکی )ساعت( زمان، رسد. می کمال

 بلکه ندارد، درونی تعُين و، است. ما دنيوی

 بايد ما که است اين موالنا بحث .است.. یذهن

 )نه دهيم. تغيير زمان به نسبت را مان نگاه

 تغيير حال در لحظه هر زمان را( زمان خود

 را جوان خود، گذشت با زمان است. گذشتن و

 می پير زمان در جوان يعنی سازد. می پير

  شود.

 می هوشدار ما به زمان گذشت از نيز بيدل

 زمان قيد از و باشيد يارهش گويد می و دهد

 :است گذر در زمان، اين که برهانيد را خود

  گويد می وهم به ساعت شيشۀ غبار

 گذرد می سال، و ماه اين که باش هوش به

                                                                                              

 در دانش و دين - منشاء و اصل نام به معمايی  (0)

 ره امهفصلن  -ملکی پرويز دکتر ؛واحد حقيقت يک جستجوی

    .آورد
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 ډاکټر ص. زېری 

 

 

 

 )فولکلور اریایي)

 د تیرو په ادامی سره

 

 

وايي په يوه ډنډ کې د خلکو له تګ او راتګ 

څخه ګوښه درو ماهيانو ژوند کاوه. يوه ورځ دوه 

و ماهيان يې وليدل. يوه بل کب نيوونکی راغله ا

 ته وويل:

تور راوړه چې درې سره ونيسو. کبانو دغه 

خبره واورېدله. هغه ماهی چې د پېښو اټکل يې 

کوالی سو، بې ځنډه د هغی الری ووتی چې ډنډ 

ته اوبه پکښی راتلې. کله چې کب نيوونکو دغه 

کار وليدی نو يې د اوبو د جريان دواړی الری 

اهی پوه سو چې چاره نه لری بندی کړې. دوهم م

او بايد په فريب او دوکه الس پوری کړی. ځان 

يې مړ د اوبو پر مخ ستونی ستخ واچاوه. کب 

نيوونکو هغه ونيوی خو له ځان سره يې وويل مړ 

بيرته يې په اوبو کې وغورځاوه. ماهی خوښ ئ. د

سو او غلی يې ځان وايستی. دريم چې پريکړه يې 

ازړه و يوی او بلی خوا ته نه سوای کوالی زړه ن

 يې ځان واهه او د کب نيوونکی په دام ولوېدی.

 دمنه وويل: 

وکړه چې پاچا ته روښانه  ېدغه کيسه مې په د

سی د شنزه به د کار په خالصولو کې بايد له 

تلواره کار واخيستل سی چې وخت مو د السه و نه 

 وزی.

 زمري وويل:

م چې خبره ماته روښانه سوه خو فکر نه کو

شنزه به خپلې ژمنې ماتی کړی ځکه ما له هغه 

 سره تر نېکيو پرته بل څه کړی نه دي.

 دمنه وويل:

اسی ده، ستا زياتو مهربانيو هغه بې باکه همد

بد ذاته او پست کسان تر هغه وخته ئ. کړی د

پوری د زړه په اخالص مشورې او پندونه 

ورکوی چې ځای او مقام ورکول کېږی. کله چې 

ه ورسېږی نو تر هغه داسی لوړ ځای ته په مقام ت

 اتمه وي چې هيڅکله يې حق نه لری. کله چې ن

هيلی سي نو په بديو الس پوری کوی. عهد او وفا 

يې هېره سی او هر څه ته الس اچوی. ځکه نو 

 عالمانو ويلی دی:

له خپلو مهربانيو څخه ې کنفرمان وړوپاچا نبايد

ته نژدی دومره بې برخې کړی چې هغوی دښمن 

سی او هم نبايد دومره پر مهربانه سي چې هغه 

ژر سپين سترګی او سرکښه سي. فرمان وړونکی 

بايد تل د ناهيلۍ او اميدوارۍ ترمنځ وساتل سي 

چې نه له ناهيلۍ څخه زړه ورتيا ته مجبوره سي 

 څخه سرکښۍ ته مخه کړي. ۍاو نه له بې نياز
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پاچا بايد پوه وي چې بد ذاته نه سمېږی. 

ماغه شان که څوک د لړم لکۍ د سمېدلو به ه

هيله په تار وروتړي، سمه به نه سي. کله چې 

تار ځنی خالصه کړه سي بيا به يې هماغسی کږه 

 په شا واړوي.

ښه دوستان هغه دي چې له تاو  وتر ټول 

تريخوالی څخه ډډه وکړي او په هر ساحه کې د 

ښه  وبرابرۍ او همږغۍ زمينه ولری. تر ټول

خاصيت پرهېزګاری او پاک لمني ده.  خوی او

بډای کسان هغه دی چې شته يې نه تېر  وتر ټول

باسی او بخيلی غلبه نه پر کوی چې دغه دواړه د 

 بدکارو ښځو خويونه دی.

جوړ او ر يې له اوره تهغه څوک چې بسهر 

وي هيڅکله به ارام خوب ونه بالښت يې مار 

 کړی.

 چې څوک لهئ او عقل هغه دګټوره رايه 

وړونکو  دوستانو څخه دښمني وويني او له فرمان

څخه ځان ستاينه واوری، بايد په سمدستی توګه د 

خپل کار پر ټولو خواوو غور وکړی او خپل 

ځان له هغه څخه راټول کړي او پخوا تر دې 

چې پر دښمن بله ورځ راسي د هغه له پاره توره 

شپه جوړه کې، ځکه که دښمن وخت ومومي 

 ی.قوت يې زياتېږ

چې د کارونو ئ تر ټولو کمزوره پاچا هغه د

له نتيجو څخه بې خبره وي او د ملک لوی 

ارونو ککارونه واړه ګني. هر کله چې د لويو 

سره مخامخ سي نو خپل پوخوالی او تکړه والی 

له السه ورکړي او کله چې دښمن بری پيدا کې 

نو خپل نوکران مالمتوی او هغوی ته جزاوي 

حال کې چې د ژوند او زمانې  ورکوي. په داسی

اړتيا داده چې جزاوي د دښمن تر بريالي کېدلو 

د دښمن په دوکو او غولونو پخوا ورکړه سي. 

تېر نه وزي. ځکه، بې راکړي ورکړي دارايې 

او بې خبرو اترو علم او د ملک چلولو تر 

 اصولو پرته ملک دوام نه سي موندالي.

 زمري ورته وويل:

ترخه وکړه خو د  ښه خبره دي سخته او

نه بايد ورغبرګه کړه  مشوره ورکوونکی خبره

سي که څه هم چې زيږه يې کړې وي. بايد هغې 

ته د منلو په مقصد غوږ ونيول سي. خو شنزه به 

چې دښمن هم سي نو څه کوالی سي. هغه زما 

واړه دي. د هغه خوراک واښه دي او زما هغې خ

څرنګه کوالی سي ئ غوښي. هغه ما نازولی د

چې مېړانه پرېږدی او په دوکه الس پوري 

او د ئ کړي؟ هغه مي د ټولو په وړاندی ستايلی د

عقل، رښتينوالي او اخالص په اړه مې يې خبری 

کړی دی. اوس نو که د خپلو خبرو مخالف څه 

ووايم خبري به می کږي او رايه به مي ناسمه 

ړه کې به می ژمنه بې زوګڼله سي. او د ټولو په 

 .ارزښته سي

 دمنه وويل:

پاچا ته نه ښايې په دې خبره چې هغه مي 

ځان وغولوي. که هغه مقاومت و نه ئ خورک د

کړای سي نو به ملګری پيدا کړی، په دوکو به 

الس پوری کړی او بېرېږم چې نور څيرونکی 

به هم له ځان سره مله کړی. ځکه هغه د پاچا 

سره د دښمنۍ له پاره هڅېدلی دي. سربېره پر 

نورو الس ته ونه سپارل سي او  ديد کار هغه با

 خپل کار بايد له نورو څخه و نه غوښتل سي.

دمنه په خپلو کيسو او خبرو د زمري چرت 

ښه خراپ او ښه يې چرتی کړ. پوه سو چې 

 خبرو يې خپله اغېزه ښندلې ده نو يې اضافه کړه:
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کله چې غاښ خراپ او دردمن سي بايد 

 طنرمي او احتيا وايستل سي او کله چې دښمن په

يکی ړنه پر الر کېږی، نو له هغه سره بايد ا

وشلولي سي، خبری او تماس بايد ورسره بند 

 کړل سي.

 زمري وويل:

هغه ته به يو څوک ورواستوم چې له دغه 

ځايه کومي بلي خواته والړ سي، هر ځای ته چې 

 ځي اجازه ده.

 دمنه بېري واخيستی په زړه کې يې وويل: 

ېر له خطره ډک سي، که خبره دغه کار به ډ

شنزه به ته ورسېږي هغه به د خپلی بيګناهی په 

اړه ميدان ته راووزی او زه به رسوا، رسوا او 

له مرګه سره مخامخ سم. ځکه ما د شنزه به په 

اړه زمري ته داسي څه ويلي دي چې منکرېدالی 

نه سم. خبره چې له خولي نه وي وتلې ويل 

ندۍ نه وي ختا سوی ی چې له لېکېدالی سي، غش

ويشتل کېدالی سي خو ويله سوې خبره او ويشتل 

 سوی غشی بيرته نه سي راګرزېدالی.

دمنه همدغو چرتونو اخيستی وو چې زمري 

 اضافه کړه ويې ويل:

خپلو نژدې کسانو ومان دليکن يوازي په تش ګ

ژباړونکی(  -په سياست رسول )اعدامول، وژل

رول دي. خپل ځان په تشويش کې اچول او ځو

لی ريښې کښل پدغه پر خپله پښه تېشه وهل او خ

 . دغه به له احتياطه ليري کار وي.دي

دمنه د خپلي دسيسې د بريالۍ کولو، د 

خطرونو د مخنيوی او راتلونکو اقداماتو په 

 مقصد د فرصت موندلو له پاره وويل:

د پاچا خبره سمه ده، خو کله چې دغه غدار 

تيار اوسې. ته د شنزه  دلته راغواړي، بايد ورته

به ناپاکه اراده د هغه په څېره او چلند کې ليدالۍ 

سي. کله چې مو د هغه د ناوړه ارادې نخښي 

وليدلې، بايد فرصت ور نکړو. البته د شنزه به د 

خاينانه نيت او عالمې به دا وي چې هغه به 

وارخطا او ناارامه وي. ښی او کين ته به 

مونه اخلي او د جنګ ه ګاب وګوري، پر مخ او شا

 او حملې تدبير به نيسي.

 وويل: هزمري ورت

سمه ده، که دغه عالمې وليدلې زياتی به می  

د هغه پر خطرناکه ارادې يقين راغلی وي او 

 خپل کار به وکړم.

بېغمه سو نويې  کله چې دمنه د زمري له خوا

اراده شکمن کړي. وغوښتل غويی هم دزمري پر

ی پر ده شکي نه سي خو ددې له پاره چې زمر

ر ونيوی چې د زمري په اجازه نو يې داسي تدبي

 هغه له خوا شنزه به ته ورسي. ويې ويل:اود

زه به يو ځل بيا هم د شنزه ئ که اجازه راکړ

ه ضمير او وروستی نيت ځان پوه کړم. پبه 

 زمري اجازه ورکړه.

دمنه غويي ته ورغی. هغه د زړه له کومي 

 ويې پوښتی: ښه راغلې ورته وويله او

ډېر وخت مي نه يې ليدلی، جوړ خو يې، 

؟ دمنه ځان سپېره کړی وو او له ئخيريت خو د

غمه ډکه څېره يې نيولې وه. په غمجنه لهجه يې 

 ورته وويل:

څوک چې خپل واک او اختيار نه لري او تل  

د بل د اهدافو له پاره سرګردانه وي، څوک چې 
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وله نه سي تر چړې الندي ژوند کوي، له بېري خ

 هغه څه ښادي او څه ژوند دي؟ښوروالی نو به د

 غويي ورته وويل: 

پېښه ده. ددغه شان حاالتو د  ولي څه ولي،

 ؟ئرامنځته کېدلو موجب څه د

 دمنه ورته وويل:

هغه څه چې په تندي کې ليکل سوي وي نه په 

بله کېږي. د تقدير او قسمت سره څوک ډغري 

نو سره ژوند چې له ظالمائ وهالی سي؟ څوک د

کوي او خوار نه وي؟ څوک به وي چې له ښځو 

او څوک سره ناسته والړه لري او مين نه سي؟ 

ه اچوونکو سره به وي چې له اشرارو او فتن

او ژوند کوي په غم او پښېمانۍ اخته نه سي؟ 

داسي څوک راوښيه چې د پاچاهانو سره ناسته 

 والړه لري او تل دي سالمت اوسي؟

ه په خبرو هک پک سو او شنزه به د دمن

ستا له خبرو څخه خو مالومېږی  ورته ويې ويل:

څخه دي کرکه سوې ده او له هغه  چې له زمري

 په بېره کې يې؟ هخځ

دمنه ورته وويل: هو ډارېدلی يم، خو د ځان 

له کبله نه، بلکه ستا له کبله غمجن يم. زما او ستا 

تحاد خبره خو څرګنده ده او هغه د دوستۍ او ا

ه ياد وي چې زمري زه تا ته اله به دي هم پمس

درواستولم او په نتيجه کې مې ستاسي تر منځ 

دوستی راوستله. اوس نو څه درته ووايم. خو ستا 

په غياب کې داسي حاالت راغلې دي چې بايد 

 تاته يې ورسوم.

شنزه به ورته وويل: ګرانه دوسته! ستا په 

خو ووايه ټولو مهربانيو او دوستيو زه باور لرم، 

 چې پېښه څه ده؟

 دمنه ورته وويل:

د خپل يوه ډېر اعتمادی چا څخه می اوريدلي 

شنزه به ډېر چاق سوی »دي چې زمري وويل، 

او زما پر ضد کارونه پيل کړي دي. زه هم ئ د

زياتي هغه ته اړتيا نه لرم. ليکن د هغه له کبله 

ډېر حيوانان ناارامه يم، نو به د هغه په غوښو 

کله چې مي دغه خبره واورېدله نو « م.ماړه کړ

وړاندي د خپلی دوستۍ حق ادا  راغلم چې ستا په

. اوس نو بايد يو تدبير وسنجوې او کومه  کړم

 چاره وکړې. 

کله چې شنزه به د دمنه خبري واورېدلې نو د 

مري ژمني او وعدې ور به ياد سوې. خو د ز

دمنه پر خبر يې د وخته باور کړی وو، نو يې 

 : وويل

زړه مي دغه خبره نه قبلوي چې هغه به پر ما 

دار فکر کړی وي، ځکه ما کوم خيانت نه غد 

کړی، ليکن کېدالی سي ُچغلي کوونکو او ئ د

دښمنانو هغه زما بر ضد هڅولی وي. پوهېږم 

اچا په تر الس الندي کسانو کې ډېر پچې د 

ناکاره دوکه کوونکي سته او له بدانو سره ناسته 

ې اغېزې نه وي، ددغه کار دوام بچا والړه پر هي

پاچا غلطو فکرونو ته عقيده مند کوي. هماغسی 

 چې يوه هېلۍ يې پر ناسمو الرو بوتله.

 دمنه پوښتنه وکړه، هغه کيسه څرنګه وه؟

 شنزه وويل:

  )نوربيا(
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 ح. يگانه

 

 

 

مكتب او  ۀصنف بود. هم ۀناکام دو سال ،ايمان

گفتند و کسی باور  می "پروفيسر"شوخی  را به

و نوشتن را کرد که معلم جديد بتواند خواندن  نمی

گفت، هر شاگردی  به او ياد دهد؛ اما معلم می

شرطی  شاگردان ممتاز باشد، به ۀتواند از جمل می

 که اول، خوب رهنمايی شود. 

ها کالنتر و قويتر بود، اما  ايمان از همه بچه

م ياد در اين دو سال، حتی نصف الفبا را ه

نشست.  نگرفته بود. او هميشه در آخر صنف می

شد  آمد، او عاجز می وقتی كه معلم به صنف می

داد. اگر  و حتی جرأت گپ زدن را از دست می

انداخت و  شد، سرش را پايين می سوالی از او می

 گشت. از خجالت آب می

معلم جديد، روز پنجشنبه آمده بود. او اول با 

ما وقتی که به ايمان رسيد شاگردهايش آشنا شد؛ ا

ها او  و نامش را پرسيد، ايمان به ياد آورد كه بچه

شد و هنوز كنند، شرمنده  صدا می "پروفيسر"را 

 صنف با خنده گفت: ۀخاموش بود كه اول نمر

ـ معلــم صــاحب، نامش ايمان است، اما او را 

 زنند. صدا می "پـروفيسر"

د كه اين ايمان، ُچپ ايستاده بود. معلم فهمي

لقب را به خاطر تنبلی به او داده اند؛ اما چيزی 

های گذشته  نگفت. معلم آن روز كمی از درس

پرسيد. و بعد تصميم گرفت که هر روز، جداگانه 

به ايمان کمک کند که اول، همه الفبا را ياد 

 بگيرد. 

، تا به روز شنبه، معلم همانطور كه گفته بود

و صورت و سر  ۀصنف آمد، شروع به معاين

دانست و  ها كرد و ايمان كه خود را تنبل می ناخن

تواند انجام دهد،  كرد هيچ كاری را نمی خيال می

هـايش را نگـرفته بود و  بـدنش را نشسته و ناخن

ها، سرش را  امروز هـم در برابر معلم و صنفی

 اش عرق كـرد.  پايين انداخت و پيشانی

خوانده معلـم فهميد که ايمان درسش را هم ن

 است. او غمگين شد. اما وقتی كه به اول صنف

مكتب افتاد  ۀبرگشت، نگاهش از كلكين به باغچ

ها با معلمان نهالشانی  و ديد كه شماری از بچه

 كنند. در آنجا فکر خوبی به ذهنش آمد و او از می

مكتب بروند و  ۀها خواست تا با هم به باغچ بچه

 در نهالشانی شريك شوند. 

باغچه پيش روی همه از ايمان معلم در 

هـای سيب را بنشـاند.  خواست تا يكـی از نهال

نادل پيش آمد و با كاهلی يك نهال  ايمان، دل

 باريك را از دسته جدا كرد.

 معلم گفت:

ـ آفرين ايمان، تو جور و تيار هستی و دست 

و پا و گوش و چشم داری؛ ديگران هم نهال را 

تی؛ حاال بايد گيرند كه تو گرف طور می همين

 بسيار خوب هم آن را بنشانی. 

ايمان كمی خوشحال شد، اما شيطان به گوش 

پروفيسر، تو هيچ وقت نهالشانی "دلش گفت: 



 

60 

نكرده ای؛ حد خود را بشناس؛ تو تنبل هستی و 

 "…هميشه شرمنده و مالمت بوده ای

ها را چه كسی در  ايمان، نفهميد كه اين گپ

تواند  كه واقعًا نمیآورد و خيال كرد  دلش می

 نهال را بنشاند.

اما معلم باز هم از او خواست تا نهال را 

 بنشاند.

ايمان، ناچار نهـال را گـرفت؛ پيش رفت و در 

جـايی كه معلــم زميـن را كنده بود پايين كرد. 

معلم به او آفرين گفت و نهال را به جای آن 

 خاك بريزد. آنراست گرفت تا ايمان به دور 

بيلچه را گرفت و با سستی، كمی خاك  ايمان

 به دور نهال ريخت؛ اما معلم به او گفت:

 ـ البته، كار كردن، اينقدر هم آسان نيست.

و از او خواهش كرد تا به شيطان لعنت بگويد 

 و با نيرو و سرعت به دور نهال، خاك بريزد.

ايمان، نفهميد كه چرا به شيطان لعنت بگويد، 

طان را لعنت گفت و كمی اما به خاطر معلم، شي

 تندتر شد.  ،در ريختن خاك به دور نهال

بعد از چند دقيقه، نهال سيب آنقدر به جايش 

توانست آن را  استوار ايستاد كه هيچ بادی نمی

كــج كند. ايمان هم در پهلوی نهال، بيلچه در 

های بزرگ ايستاده بود؛ اين  دستش، مثل آدم

ۀ روی هم به وزی بود كه اينطور رواولين ر

كرد. معلم از  های خود با سربلندی نگاه می صنفی

 ايمان پرسيد:

ـ می توانی اين نهال را پرورش كنی و آن را 

 درختی بسازی كه خروارها سيب به مكتب بدهد؟

زودی  ايمان يكبار در ته دلش گفت نه؛ اما به

پشيمان شد و چپ ايستاد. معلم ايمان را رهنمايی 

؛ بعد، "بلی، می توانم" كرد كه يكبار بگويد،

 شود. ديگر كارها همه درست می

 ايمان هم حرف معلم را تكرار كرد:

 توانم! ـ بلی، می 

هايش، پاهايش و دلش قويتر  و ديد كه دست

 شدند.

 معلم شادمانتر شد و همه را خطاب كرد:

ـ اگر آدم به گپ شيطان بكند و دست از كار 

مـــريض كم، حتی  شود؛ كم بكشد، اول تنبل می

. و اگر گپ …می شود و همينطور تا آخر

روز قويتر  شيطان را نشنود و كار كند، روز به

  شود. شود؛ قابلتـر می شود؛ هوشيارتر می می

  يكی از شاگردها پرسيد:

 ـ معلم صاحب، شيطان در كجاست؟

 معلم گفت:

دهد. او در  ـ شيطان خود را به آدم، نشان نمی

گر ببيند كه آدم كار كنج دل آدم جای دارد و ا

آيد تا او را بازی بدهد و دلش را از  كند، می می

 كار خوب به طرف كار بد ببرد.

 بعد، رويش را به طرف ايمان كرد:

گويند هر چه را كه  ها با خود می ـ گاهی بچه

ياد دارم، دارم و هر چه را كه ياد ندارم بعد از 

ی توانم ياد بگيرم. اما اين گپ درست اين هم نمی

نيست. حاال تو خودت را امتحان كن؛ وقتی 

امروز رخصت شدی، اول، بدنت را خوب 

هايت را بگير، آن وقت  بشوی و بعد، ناخن

توانی بكنی و  خواهی ديد كه اين كارها را می

فردا هم تر و تازه هستی و هم پيش روی صنف، 

 باشی. سرخروی می

به ياد معلم آمد كه ايمان، فقط چند حرف الفبا 

 شناسد و گفت: ا میر
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توانی كامال خودت را تغيير  ـ پس، تو می

بدهی و بهتر بسازی. فردا پس از آنكه تنت را 

صفا كردی، دوحرف ديگر الفبا را نيز كه امروز 

دهم، چنـدين بار بنـويس و حفظ  برايت درس می

كـن. روز بعــد كـه به صنف بيـايی مثل امــروز 

ر يك روز، دو نيستی؛ بلكه شاگردی هستی كه د

حرف تازه را از الفبا آموخته ای. آن وقت 

بيند از  گيری كه آدم هرچه می خودت ياد می

فهمی كه خود را چطور  بيند و می دست خود می

بهتر بسازی؛ اما به اين شرط كه زود نااميد 

نهالی   ـ يعنیدنيمه راه نگذاريشوی و كار را درن

 ثمر برسد. كاری بايد مراقبت كنی تا به  را كه می

هايش را با دقت  ايمان، حرفکه  معلم ديد

 دهد و افزود: گوش می

خوانی و  ـ اگـر كتـاب ببينـد كه تو يكسره می

آيد و رفيق شفيق تو  نويسی، خوشش می می

شود و آنگاه به كمك او چشم دلت باز  می

كند و جای خود  ؛ شيطان از دلت فرار می شود می

گ و چوب و كوه و دهد؛ زبان سن را به كتاب می

دريا را، زبان پرنده و خزنده و زباِن هــرچه را 

 ۀهم فهمــی. ه و حيــوان هست مـیكـه از گـــيا

شوند و آن وقت  و رفيـق میهای خوب با تـ بچه

شوی و باز با ذوق  رازهای ديگر آگاه می ۀاز هم

 كنی. و شوق بيشتری كار و كوشش می

ـود می ايمان كه رخصت شـد، در راه با خ 

شود؛ چشم دلم  آيد رفيـق من می كتـــاب می"گفت: 

فهمـم...  شود؛ زبان پرنده و خزنده را می باز می

از زمين تا آسمانها مثل كف دست برايم آشكار 

 "شود... می

او که در خـانه، بدنش را شسته بود و 

هايش را گرفته بود، راست به سوی كتابش  ناخن

م نشانش داده رفت و هر دو حرفی را كه معل

بود، چندين بار از روی كتاب نوشت؛ سپس، 

ها را از حافظه بنويسد، اما  كتاب را بست تا آن

 هــرچه كوشيـد نتــوانست. 

در ايـن وقت، شيطــان آمـد و به گوش دلش   

پروفيسر، پارسال، برادر كالنت را به "گفت: 

كتب اخراج كردند و تـرا اش از م خاطر تنبلی

گويند.  تب به ريشخنـد پروفيسـر میمك "نيـز هم

و  كنی؟ كتـاب را بگـذار چـرا بيهوده كوشش می

دزدی را گرفته  ۀها آنجا گرب برو بيـرون، بچه

   "…كنند اند، ببين چه كار می

نـزديك بود كه ايمان، قلم و كتـاب را به    

زمين بگذار و برود بيرون؛ اما فورًا فهميد كه 

خواهد دل او  زند و می ها را شيطان می اين گپ

 را از كار خوب بگرداند و ببرد به سوی كار بد. 

ايمان، الحول وال گفت؛ كتـاب را گشود و اين 

بار، آنقدر از روی آن نـوشت و نـوشت كه كاغذ 

هـا را پر كـرد و دستش در نوشتن خوب روان 

شد. بار ديگر كتاب را بست و ديد كه درس، 

مانده است. اين  اش خوب پخته شده و در حافظه

هايش را بست و هر دو حرف را دو  بار چشم

باره و سه باره نوشت و نوشت و ديد كه هر 

 تواند آنها را بنويسد.  می خواهد،  طور دلش می

شود. او  ايمان، خيال كرد كه چشم دلش باز می

بيند  آدم هرچه می"های معلم را به ياد آورد:  گپ

ر قوت دلش بيشت "از دست خودش می بيند.

گــرفت، كتــاب را بــه جای خودش گذاشت و به 

 سوی مادرش رفت تا در كارها به او كمك كند.

فردا ايمان، پيش روی صنف ايستاده بود.  

های ايمان از خنده،  گفت. لب معلم به او آفرين می

هايش از اين پيشامد، تعجب  آمد. صنفی پيش نمی

كه  های معلم را كرده بودند و شايد اين سخن
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ديروز به ايمان گفته بود، پيش خودشان تكرار 

توانی خودت را تغيير  تو، می"كردند:  می

 "بدهی... .

= = = 

بيشتر از يك هفتـه بود كه ايمان هر روز چيـز 

گرفت و معلم او را از  اد میهـا ي يی از درس تازه

كرد.  شاگردان زحمتكش صنف، حساب می ۀجمل

تب را دوست داشت راستی كتـاب و مك او حاال به

هـا زودتر به مكتب  بچـه ۀروز ازهمـ و صبـِح آن

ها به  به باغچه رفت و نهال سيب را كه بچه ؛آمد

ذاشته بودند آب نــام گـ "سيب پروفيسر"شوخی، 

يی روييـده  سيب، برگ تازه ۀداد. از روی شاخ

ختيـار لبخنـد زد و ا بود و ايمان با ديدن آن، بی

اش  به جای هر روزهبعـد، آمـد در صنف 

نشست. كتابش را برداشت، اول پشتی آن را ديد 

هــای كنـده را كـه ديــروز  آن ورق و بـاز همـه 

سـِِرش زده بـود، نگـاه كــرد. سرتاپای كتاب نو 

شده بود. از شادی، ذوق زد و اين گپ معلم به 

كنـد، هوشيــارتر  وقتی که آدم كار می"يادش آمد: 

اين كتاِب "او با خود گفت:  "ود.ش و قابلتـر می

  "پاره را من اينطور جديد ساخته ام... پاره

ايمان، مشغول اين فكرها بود كه زنگ مكتب 

صدا درآمد. ساعت اول، ورزش بود و معلم و  به

های ايمان در بيرون بودند، اما، ايمان به  صنفی

داد و باز هم مثل ديگر  ورزش اهميتی نمی

نشد. او به فكر درس  ها از صنف خارج وقت

و ديد آن دو حرفی ديروز افتاد. كتاب را گشود 

اوبودند، خوب ياد گـرفته است.  ۀرا كه درس تاز

او اين دو حـرف را ديروز در خانه خيلی بهتر 

از هفت درس گذشته ياد گرفته بود. او درس 

های گذشته را تكرار كرد و  درس ۀديروز و هم

كاش كه "خود گفت، ديد كه هيچ مشكلی ندارد. با 

و بعد  "گـرفتم. ديروز، درس چهار حـرف را می

اش بودند،  های آينده هايی كه درس به آن حـرف

كــدام آنهـا را از  جدا، نظر انداخت. هيــچ جدا

ياد آورد كه  شناخت. به هــای گـذشته نمی سـال

هـای معلمش در آن وقت گـوش  چطـور به گفته

هــايش را گــرفت.  مداد. قدری اشك روی چش نمی

خواست به گوشش  و در ايـن وقت، شيــطـان می

چيزی بگويد، اما ايمان به او فرصت نداد، 

هـايش را پاك كـرد و ديـد كـه يك  زودی اشك به

هــای مـادرش از روی  جفـت چشـم، مثــل چشم

بينند. ايمان با كنجكــاوی  كتاب به طــرف او می

 "های كيست؟ چشمايـــن "  از خود پرســيد:

 ها جواب آمد: از سوی چشم

ـ سالم، ايمان جان، من يكی از حروف الفبا و 

 "های دو چشم"دوست و رفيق تو هستم. نامم 

 است.

 ايمان با تعجب سالم او را عليك داد و پرسيد:

 شناسی؟ ـ تو از چه وقت مرا می

 گفت: "های دو چشم"

از سال اول كه به مكتب  ،ـ از دو سال پيش

 دی.آم

 "های دو چشم"زهم تعجب كرد. دل ايمان، با

 به او سوخت و گفت:

ـ ايمان جان، تو حق داری كه تعجب كنی. من 

تا حاال با تو گپ نزده بودم. راستی را بگويم، 

 شدم. شناختم، اما رفيقت نمی تاحاال ترا می

 "های دو چشم"كم مانده بود كه ايمان از 

 گفت: "های دو چشم"آزرده شود. اما 

كردی كه خود را  ها كوشش نمی ـ تو آن وقت

آدم بهتری بسازی و چيزهايی را كه ياد نداشتی 

 ياد بگيری.

 ايمان گفت:
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های معلم عمل كردم؛  ـ من، حاال به نصيحت

 .…مانم  ديگر تنبل و بيچاره نمی

های ايمان را پسنديد و  ، گپ"های دو چشم"

 گفت:

نــم ز همين سبب است كه من با تو گپ میـ از

هـا، تنهـا با آن  شوم. حروف و كتاب و رفيقت می

شوند كه هر  زنند و رفيق می هايی گپ می بچه

 يی ياد بگيرند.  روزه چيِز تازه

 ايمان باز هم تعجب كرد و پرسيد:

های الفبا اگر بخواهند با كسی  ـ همه حرف

 شوند؟ رفيق می

 گفت: "های دو چشم"

يــم و آن ا ـ بلی، حــاال، همه رفيق تو شده

شناخت به  نمی وقت، يكايك حروفی را كه ايمان

ها سالم كردند و  حرف ۀاو معرفی كرد. هم

هايی  ايمان، سالم همه را عليك داد. بعد، حرف

كه در اين روزها شناخته بود به رويش تبسم 

های دو "كردند. ايمان حيران مانده بود؛ اما 

 ، شرح داد:"چشم

اول، خود را به  هــا بود و مـا باِر ـ قديم

هــايی كه بسيــار كاری و كوششی بودند،  انسان

نشان داديم و با آنها دوست شديم. حاال هر وقت 

به   كنيم، دست هـــای خوب را پيدا می كه گپ

دهيم و از آنها بـرای همـه،  دست يكديگر می

شود. اين كتاب كه در دست تو  كتـاب سـاختـه می

  باشد، يكی از آنها است. می

ايمان با خود گفت، مدت زيادی است كه ديگر 

به راستی كتاِب خود را دوست دارم، اما او 

چطور رفيق من بوده كه با من هيچ گپی نزده 

 است؟ 

كند  فهميد كه ايمان چه فكر می "های دو چشم"

 و گفت:

كم، مهر كتاب در دلت زياد  بينی كه كم یـ م

، كنی بينی كه تا خطی را شروع می شده؛ می

شود و تا چشم به هم  می  خودش تا آخر، خوانده

 زنی، يك صفحه را بدون هيچ خستگی می می

جای اينكه مـانده شوی، خوانی و در آخر هم به  

 شوی  آيی و خوشحال تر می حـال میبيشتـر سر

های كتاب را در  و اگر كمی توجه كنی سخن ...

 دلت هم خواهی شنيد.

كه کتاب با او  ها فهميد ايمان، از اين نشانی

رفيق شده است و آرزو كرد كه ديگر شيطان 

نتواند او را بفريبد و تنبل بسازد و فورًا در دلش 

امـا به شرط اينكه زود نوميد نشوی و "گشت: 

 ".…كار را در نيمه راه نگذاری

ها را  ايمان به زودی متوجه شد كه اين حرف

ن پيغام ها را از معلم خود شنيده و فهميد كه اي

فرستند. به معلم فكر  میمعلم  ۀها به وسيل كتـاب

ايمان "گويد:  كه دلش میكرد و درهمين وقت، ديد

  روز، ورزش هم بكنی و در ساعتجان، بايد هر

  "ها و معلم خود باشی. های ورزش با صنفی

های كتاب را شناخت و فهميد كه  ايمان، حرف

كتاب، جای شيطان را در دلش گـرفته است. او 

نگ، كتاب در بغل از صنف خارج شد و در بی

هايش دويد. معلم كه ايمان  به سوی معلم و صنفی

را ديد، دانست كه خود را كاماًل تغيير داده و 

فهميد كه كتـاب با او رفيق شده است. پيشتر از 

ی ها بچه ۀيمان چيزی بگويد، اول نمره وهمآنكه ا

 را گرفتند و با اواليق با خوشحالی آمدند، دور او

ضـايت به آنهــا نگاه . معلـم با ردست دوستی دادند

    بود. هــای ايمان پر از خنـده لب كـرد و مـی

 )پايان(
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 ، فرهيختهپژوهشگر وعارف به ياد شاعر، 

 زنده ياد موالنا حيدری وجودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما را دلى بود که سرا پا محبت است

 دريا محبت است و گهرها محبت است

 ۀ مجنون نامرادهاى داغ سين گل

 سر بر زده به دامن صحرا محبت است

 در موسم بهار ببين از نهاد خاک

 بيرون شده به چهرۀ گلها محبت است

 گاهى به رنگ قيس، زمانى چو کوهکن

 گر به صورت ليال محبت است گه جلوه

 سان کوه پر از ابهت و شکوه گاهى به

 رود زخويش چو دريا محبت است گه مى

 نفاق و شقاق ماست دوزخ شرار و دود

 زيبايى بهشت تمنا محبت است

 ابليس را عداوت و کبر و حسد بود

 نور حضور آدم و حوا محبت است

* * * 

 عبدالباري جهاني

 

 هينداره ماته که چي ځان نه وينم تا ووينم

 چي د مجنون په تالښ ووزمه ليال ووينم

 د زندانونو تعبيرونه له چا وپوښتمه

 مه زليخا ووينميوسف په خوب کي لټو

 زه لکه پل خلک مي هره ورځ په الر کی ويني

 پخپله ورک يمه چي چيري به دي بيا ووينم

 بخيل تندي ته مي زارۍ په اوښکو وليکلې

 چي د بڼو پر څوکه ژوند کي دي پخال ووينم

 نن محتسب له خپل کتابه بنديز ولګاوه

 اوس به دي څنګه پر ګودر باندي په غال ووينم

 ورو له منبره ستا د حورو کيسېډيري به وا

 زاهده پرې مي ږده ځواني ده چي دنيا ووينم

 حيا مي ژبه ګونګۍ کړې ده څه نه وايمه

 شيخه په خلکو به دې زر ځله ريا ووينم

 دردونه ژبه نه لري چي خلک وژړوم

 د زړه په تل کي مي زخمونه اوس په چا ووينم

 جهاني زما په قسمت نه وو دا ساعت ليکلی

 .رقيب له سترګو ليري دي تنها ووينمچي د 

* * * 
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 قنبر علی تابش

 

 آب و آتش

 خدای خويش را گم کرده ام، ای دختر هندو!

 نمايان کن خدا را با تکان گوشۀ ابرو

 نمايان کن که يخ های تعلق بشکند در من

 رهايی يابد ايمانم ز کفر اين همه جادو

اال ای آب و آتش! اين جهان از رقص تو 

 برخاست

 به پا شو تا جهان ديگری بر پا شود با تو 

 به پا شو يک تجّلی، تا بسوزد هرچه ابليس است

 تجّلی کن که خود را گم کنم در جلوه ات، ياهو!

 بفرما تا که دريا را ميان کوزه جا سازم

 برقصانم، برقصم، نعرۀ هو هو زنم! هو هو!

 کنار خلسه ام بنشين و دستم را بر آتش زن

 انگشت من عشقت می زند سو سو!ببين از پنج 

٩٩/٩٩/۷۷ 

* * * 

 صوفی عشقری

 ای شوخ ساده رو چقدر خوشنماستی

 از دودمان پادشهی يا گداستی

 آتش فتاده در دلم از برق روی تو

 ای نور ديده راست بگو از کجاستی

 جانا چرا ز کلبۀ ما پا گرفته ای

 شد روزها که باز مۀ کم نماستی

 نه دور نيستيکدم ز پيش روی تو آيي

 ای شوخ مه لقا چقدر خودنماستی

 در انتظار وصل تو چشمم سفيد شد

 ای نورديده تابکی از من جداستی 

 تو حاکمی و جمله جهان زيردست تست

 حسن فرنگ داری و فرمانرواستی

 ای نورديده من و ای آرزوی دل

 حاال که يادم آمده ای در کجاستی

 با آنکه دور حسن ترا گرد خط گرفت

 دلربا هنوز نياز و اداستیای 

 بر دست و پای يار فتادم بناز گفت

 ای بوالهوس برو چقدر بی حياستی

 پيش از سخن تو بر سخن ما رسيده ای

 ای گل پسر مگر پسر ميرزاستی

 از رمز بی نيازی و تمکين و ناز تو

 پی بردم اينقدر که تو صنع خداستی

 ای عشقری دگر پی يوسف و شأن مرو

 کم و بغل و بی نواستیزيرا که شخص 

* * * 

 

 



 

66 

 غزل خاطر افريدي

 

 زه به مرم

 

 ته به ګرځې داسې ښکلی زه به مړ يم

 چې مې اوس وای لږ ليدلی زه به مړ يم

 

 جنازه چې مې د کوره ګور ته واخلي

 ته به نه يې راوتلی زه به مړ يم

 

 خړې خاورې به په م باندې انبار شي

 هر سړی به درومي غلی زه به مړ يم

 

 زه به هېر شمه قرارې مرګي ورک شه

 سره خاندي به ټول کلی زه به مړ يم

 

 بې له مانه ما څوک نه درځنې غواړي

 ما خپل ځان درته بخښلی زه به مړ يم

 

 چې په ډېرو شپو مې هېر نکړې جانانه

 دا ستا ياد مې ډېر ساتلی زه به مړ يم

 

 زه د يار د دره بې له خپله ياره

 زه به مړ يم بل چا نه يم راشړلی

 

 په دا تور سترګو کله کله ګوره

 جوړ په ما د خاورو څلی زه به مړ يم

 

 چې په زبر مې تېرېږې خدای لپاره

 لږ شه ما ته پښه نيولی زه به مړ يم

 

 بيا لږ راشه په خندا شه چې ښايسته شي

 چې مزار مې شي مښلی زه به مړ يم

 

 که نور هيڅ نه وي چې ما لره رادرومې

 و دې ليدلی زه به مړ يمخړ خيبر خ

 

 د کاکل په خطا بند د مخ کتاب کړه

 ما خاطر په تا سپارلی زه به مړ يم

 

*  *  * 
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