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 (چگونه می توان به رشد اقتصادی زودرس رسید؟ )روش اقتصادی افغانستان

 

 

 قانونمنِد مروِج هاینظامیکی از انتخاب پیگیری و  بدون دو قرن اخیر(حدود ) افغانستان معاصر

اقتصادی ، نظام نظام سرمایه داری )بازار آزاد( و یا]، جامعه جهانیدر  شناخته شده اقتصادِی

، از روش های گوناگون [(رهبری شده متمرکز و اقتصادبرنامه ریزی شده )سوسیالیستی( یا )

 .گرفتمی اقتصادی در جهان کار  جاری

اندگی در افغانستان با وجود ناگزیری های ناشی از موقعیت جغرافیایی، عقب م هاحکومت

های ثروتمند، با کشور نیکیخمالی و تهای و وابستگی به کمک ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 سرمایه داری و جهاِن ِنجها) های شناخته شدِهبلوک  پیوستن به و نهسیاست بی طرفی،  دنبال کردن

 .با همان بخور و نمیر خود ساخت ،حبه اصطال کم ترین رشد اقتصادی، با، (سوسیالیستی

با پایان یافتن دوران اقتصاد "جیره یی" وایسرای حکومت  9191بعد از اعالن استقالل در 

شد ترکیبی بود از اقتصاد  یی که در افغانستان بکار گرفتهشیوه اقتصادبریتانیای کبیر در هند، 

و موسسه های سهامی و کئوپراتیفی با سرمایه متشبثین ی شرکت - تلطپالنگذاری شده، اقتصاد مخ

و بخش خصوصی )اعم از دستگاه ها و شرکت های  -خصوصی و راهنمایی و رهبری دولتی

اقتصاد پالنگذاری شده بیشتر  .(وغیره ل و نقل، داد و ستد بازار،حم خدماتی، تولیدی و تجارتی،

های ولیدی دولتی، تجارت دولتی( و کمکها و وامحصوالت تمتکی بر عواید داخلی )مالیه، فروش م

  .خارجی بود

کشاورزی، ها )بهره برداری از منابع زیرزمینی، عدم رشد زیرساخت عواید داخلی بنا بر

نبود بندهای آب و برق، شبکه های منظم مواصالتی و ترانسپورتی دامداری و باغداری میکانیزه، 

مصارف  ، بسیار اندک و ناچیز بود. بناء به هیچ وجه نمی توانستر خریدوغیره( و ناتوانی مردم د

د، بنابراین دولت ناگزیر بود تا چشم امید به کمک ها و قرضه ش بینی شده در بودجه را تامین کنپی

 .های )مناسب!( خارجی داشته باشد

به شمول قدرت های بزرگ اقتصادی، )مبرهن است هیچ کمک کننده و وام دهنده خارجی 

 انتظاری به کشوری کمک نمی کند؛چشم بدون هرگونه ( !موسسه ها و نهادهای پولی بین المللی



 

5 

وام دهندگان را، که بیشتر سیاسی بودند، به   افغانستان نمی توانست خواست کمک کنندگان و

ها در افغانستان از سیاست ین دلیل روشن، تا زمانی که حکومتصورت کامل برآورده سازد. به هم

ی پیروی می کردند سیر رشد اقتصادی در این کشور بطی بود و در نتیجه سطح زندگی بیطرف

 . مردم بسیار نازل

ر ، نارضایتی و فشا، بیکاری و فقریردم ناشی از عدم رشد اقتصادوضعیت نامساعد زندگی م

های سریع و رویکردرویدست گرفتن  غرضن مردم، بخصوص روشنفکران از مقامها و مسؤوال

 یالوژنکو ت اقتصاد جهشی و رشد انکشافو  ،جهت رشد اقتصادی جامعه، از یک طرفعملی در 

با  های وابسته به دربار را وادار ساختند تاحکومت، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم، در جهان

های قدرتمند پیروز در جنگ، در گام نخست مراجعه به ایاالت متحده امریکا، و مراجعه به کشور

ریکا بنابر دو دلیل از ارایه اتحاد شوروی وقت، تقاضا کمک نمایند. ایاالت متحده امبه تعقیب آن به 

موقعیت ابا ورزید؛ علت نخست، د، نکپا ایستاد ی که بتواند افغانستان را رو یکمک و اعطا وام

جیوپولیتیک افغانستان و همسایگی این کشور با رقیب بزرگش اتحاد جماهیر شوروی بود که 

از دید برنامه های استراتژیک خویش جز مناطق زیر نفوذ منافع اتحاد شوروی به  افغانستان را

در دوم، جهانی دلیل دوم، مشکل افغانستان با پاکستان بود که بعد از پایان جنگ . شمار می آورد

های آزادی خواهی ملل تحت استعمار و ضعف بالقوه امپراتوری بریتانیای اثر رشد سریع جنبش

یتانیا ناگزیر می شود تا به سلطه دو قرنه خود در شبه قاره هند پایان بخشد و کبیر حکومت بر

این سرزمین پهناور به اساس برنامه های استراتژیک  .استقالل هندوستان را به رسمیت بشناسد

سیکه ها، ها، داگانه، هندوستان، متشکل از هندوبریتانیا و همکاران بین المللی اش به دو کشور ج

های اتنیکی دیگر، و کشور پاکستان هها و سایر پیروان مذاهب و گروبنگالی ها،گجراتیپنجابیها، 

ها در منطقه دره خیبر نشین(، با مجزا ساختن بخشهایی از سرزمین افغان)سرزمین پاک و مسلمان 

 .تا ناحیه ملتان و دریای سند، ایجاد گردید

منطقه  های نظامیپیمانن المللی عضویت بی هایقدرت جلب حمایتشده به هدف  تازه تولد پاکستاِن

و در منطقه جنوب آسیا  نفوذ اتحاد شوروی جلوگیری از به هدفکه ای سیاتو و سینتو را، 

، کسب می کند. یکی از شرایط عمده کمک ایاالت متحده امریکا به ندشده بود ایجادشرقمیانه 

ت شناختن خط دیورند همچون های نظامی، به رسمییکی از این پیمانافغانستان، پذیرش عضویت 

 سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان و به رسمیت شناختن پاکستان به حیث یک کشور مستقل

امریکا، اتحادشوروی  ه؛ و افغانستان ناگزیر به سوی رقیب ایاالت متحدتعیین می گردد

وروی به سوسیالیستی دست دوستی و همکاری دراز می کند. همکاریهای اقتصادی و تخنیکی ش

افغانستان ترویج شیوۀ برنامه ریزی اقتصاد و کنترول دولتی بر اقتصاد بزرگ را از جانب دولت 

 در قبال داشت.
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 اقتصاد برنامه ریزی شده، خصوصی و مختلط، و از شیوۀافغانستان، در بیشتر از هفتاد سال 

رشد اقتصادی بطی چنین نظام مختلط  درگرفت. هرچند  نقش اجرایی و کنترول کننده دولت کار

سرکشی،  اختالس، چور و دزدی داراییهای عامه و دولتی، آدم ربایی،بود، اما فساد، سؤمدیریت، 

، قاچاق و اعتیاد به موادمخدر، و باالتر از همه، فقر و بیکاری به اندازۀ وضعیت جاری در کشور

حدود دو دهه از وجود نداشت.  عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی، بخصوص میان قوای ثالثۀ

 .حاکمیت جدید زیر حمایت و پشتیبانی جامعۀ جهانی، بخصوص ایاالت متحده امریکا می گذرد

هل سال قبل لی به افغانستان نسبت به چلنگاه موسسه ها و نهادهای امدادرسان و پولی بین الم اگرچه

پولی و نظامی زیر چتر مبارزه با تروریسم از کمکهای امروزی افغانستان تغییر کرده است؛ 

پولهای سرشاری به نام بازسازی افغانستان سرازیر گردید، اما  ه است،جامعۀ جهانی بهره مند شد

 نحوۀ بهره برداری و استفاده از آنها باید تابع شرایط کشورها و نهادهای کمک رسان می بود. 

رهای و ساختا جامعهعدم شناخت وه بر فساد، اختالص و سؤاستفاده، عواملی چون، عال

وحدت ، ناتوانی حکومتهای موقت، انتقالی، و ، نادیده گرفتن پیامدهای ناگوار دهه ها جنگاجتماعی

بیکاری، فقر،  !ه استکم ترین بهره به انسان افغان رسید ،ز این همه کمک و توجها ا تاسف، بملی

ضعیت فساد روبه گسترش و سؤمدیریت در پهلوی بدامنیتی و بی ثباتی سیاسی کشور را در و

  بحرانی قرار داده است.

استدالل می شود که افغانستان در دورۀ گذار سیاسی و اقتصادی قرار دارد. سیاست، فرهنگ، 

وضعیت اجتماعی، حکومتداری خوب، ترویج و گسترش دموکراسی و باالخره اقتصاد در 

تظار کشید تا پس برای بیرون رفت از این وضعیت نباید ان افغانستان در دورۀ گذار قرار دارد.

برنامه های اقتصادی ناکارآمد دو دهۀ گذشته را در وضعیت جاری تابرسد دورۀ گذار بسر باالخره 

ارایه خدمات، تهیه و تولید مواد  برایحکومت باید، و مکلف است با امکانات داخلی  ادامه داد.

برای بیرون حران تدابیراولیۀ مورد نیاز مردم، ایجاد کار و ارتقای سطح زندگی مردم و مبارزه با ب

 مطابقشیوه های رشد اقتصادی  به اتکاغیرعادی را رویدست گیرد. شرایط اضطرار و رفت از

 موجب ادامه و تشدید وضعیت بحرانی در کشور می گردد. کنندگان خارجیامدادخواست 

تالشهای حکومت افغانستان در ایجاد سهولتها جهت سرمایه گذاری در بخشهای  که در حالی

، اما در شرایط پیچیدۀ کنونی، این تالشها کافی نبوده و حکومت قابل توجه اندختلف اقتصادی م

 بزرگ اقتصادی ی و راه اندازی صنایع مادر و پروژه های زیربنایی وزدر بازسا مکلف است تا

 با جلب سرمایۀ بخش خصوصی، به شکل شرکتهای سهامی و مختلط داخل اقدام شود.مستقیمٌا و یا 

پیامدهای  .وب می شودسماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی در واقع نوعی تهدید امنیتی محعقب 

 عقب ماندگی اقتصادی، در رفع زودثمر رهای مختلفاکبکارگیری راه دربی توجهی حکومت 

 گردد.می مداخالت خارجی ادامه موجب تنش و بحران داخلی و زمینه ساز 

 و من التوفیق          
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 پاندنوروهاب څ

 

                      ! 

 

ډاکټر تیتسو ناکامورا د افغانستان په تیره بیا د ننګرهار د ابادۍ په خاطر خپل خوږ ژوند له السه 

بجو ، د جالل اباد ښارکې د یوه  ۸مه د سبایي په  ۴م کال د دیسامبر په  ۹۱۰۲ورکړ . هغه د 

ن چې یو یې ساتونکی او بل یې ډریور ؤ ترهګریز برید په پایله کې د څو نورو کسانو په ګډو

. ډیرئ افغانانو د ډاکټر انو او نړیوالو ته سخت ټکان ورکړووژل شو. دغې خونړۍ پیښي ټولو افغان

هري خوا د زیاتو ناکامورا یا کاکا مراد په ناځوانمردانه وژنه ژور خپګان ښکاره کړ او د وطن له 

د انساني سترو  ، د هغها مرادټبرونو له نامراده کاک، د افغانستان د خلکو ټولو اوښکو په تویولو

ردۍ ښودلو بې ساري ، مننې کولو او د غمزپلي کورنۍ سره یې د کلکې همدخدمتونو د درناوي

 .څرګندونه وکړه

د ټولي نړۍ په تیره بیا د پښتونخوا او افغانستان خلکو او رسنیو په وحشیانه توګه د ډاکټر 

وړاندي پیښ ستر خطر او د افغانستان د بیا جوړونې بهیر ته لوي  ناکامورا وژنه د انسانیت په

، د ګمبیري په څیر د سپیرو دښتو د خړوبولو او اکامورا یې د کنړ سیند د مهارولوګواښ بللی او ن

زرغونولو او ابادۍ قربانې یاد کړی دی. په شننو کې ګوته نیول شوي چې وژل شوي جاپاني 

ه د افغان وګړي د ، لوږي او فقر څخله ناروغیو منې نه لرله یوازياالصله افغان د هیچا سره دوښ

، د کنړ سیند د اوبو راګرځولو پر سر د سیمي د لوي شیطاني شبکې او د هېواد د خالصون په ګناه

 . ګډ پالن په پایله کې ترور شوی دیکورنۍ مافیا د 

و مافیایي کړیو قهر او کرکه ډاکټر تیتسو ناکامورا ځکه د سیمي د ډیرو دون صفته استخباراتو ا

ژوري څاګانې،  ۰۰۱۱ته  راوپاروله چې هغه د خپلو ټولګټو فعالیتونو په پایله کې د ننګرهار خلکو

. په ګمبیري او شاوخوا سیمو کې یې مجهز کلینیکونه جوړ کړل ۹ونه او مسجد ۹، ویالي ۰۹

یره یي د میوو لکه مالټو ، ترکاریو د کښت سربځمکه خړوبه کړه، د غنمو، جوارو جریبه ۸۹۱۱۱

کیلو  ۹۲. هغه د مروارید په نامه زره وګړو ته ګټه ورسوله ۰۱که او ل ۶باغونو په جوړولو سره 

دښتې د زرغونولو په موخه متره اوږده ویاله د کنړ سیند له اوبو څخه د ښیوي ولسوالۍ او ګمبیري 

 .وکیندله

مو کلونو  ۰۲۸۱، په زیږیدلی ؤجاپان کې مه  ۰۰م کال د سیپتامبر په  ۰۲۴۶ناکامورا چې د 

. هغه د روغتیایي مرستو تر وګه چې روغتیایي مرستې وکړي راغئکې افغانستان ته د طبیب په ت

. په ز لرونکو همکاریو کولو ته ودانګلڅنګ د افغان کډوالو سره په پیښور او د هېواد دننه اغی

، په خلکو وراکې توکې لږ پیدا کېدل، خوهافغانستان دننه وچکالي زیاته شم کال کې چې د  ۹۱۱۱

وه ډله جوړه کړله چې ، هغه د کارګرانو یانو کې د ناروغیو کچه لوړه وختلهباالخصوص کوچنی
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څنګ کې د اوبو لګولو ویالي ، د کلیو خلک پاکو اوبو ته السرسی ومومي او د دې په څاګانې وکنې

د  تنکیو ځوانانو له پاره د ښوونځې . د ویالو جوړولو سره جوخت هغه د کوچنیانو اووباسي

وبو لګولو د ویالو په کلن کزویا ایتو چې د ا ۱۰. په همدي کال کېجوړولو له پاره مټې راونغاړلي

،  د هغه نیمګړو چارو ته ناکامورا الو یاغې ګروپونو له خوا ووژل شو، د وسله وکار بوخت ؤ

، ستاینلیکونو او د افغانستان په ه ایوارډونوپ اوږه ورګړه چې د پلي کړي پالنونو په پایله کې هغه

 . افتخاري تابعیت ورکولو ونازول شو

لګولو د کار له ساده  طریقو  ، د اوبوکار ځانګړتیا په دې کې وه چې هغهد ډاکټر ناکامورا د 

، چې د ده پلرني وطن جاپان کې زیاتې کاریدلي په ګمبیري دښته او نورو ځایونو کې استفاده څخه

، د سیمه ایزو موادو په کارولو سره زیاتې ویالي وکیندل ه ډیره ارزانه توګه او لږ وخت کېپ. وکړه

. هغه په ډیره کمه اجوره د کلیو خلک قانع ؤ جریبه ځمکه تیاره او خړوبه شوهشولي او په زرها

. د ننګرهار خلکو په هغه په پلي کولو کې ورسره مرسته وکړيکړل چې د هغه د اړینو پالنونو 

میلیون زیاتو کلیوالو ته د خوړو،  لک باور وکړ او ناکامورا د ولس د اعتماد په وړاندي له نیمک

 . هغه د ښیوي د ولسوالۍ اوند برخو کې بې ساري خدمتونه وکړل، پوهني او ټولنیز ژوروغتیا

او جوماتونه  ، ښوونځېسمسور فارمونه ـ پټې یې جوړ کړل ،ګمبیري دښتې شاړو ته اوبه ورکړي

 .رناوی او ناز کاکا مراد لقب ورکړ، ځکه خلکو ورته په دودان کړل یې

، د کړي کارونو په مقابل کې کامورا ته د کاکا مراد لقب کارولد ننګرهار د خلکو له خوا فقید نا

، د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول کېدل د خلکو و او ایواردونو د هغه ویاړل کېدلپه ستاینلیکون

و د درناوي او مننې څرګندونه کوي. کاکا مراد په ا د هغه د انساندوستانه کاروناو خکومت له خو

خه د ، له ګرد افغانستان څخه د ټولو توکمونو او ژبو استازو د هغه له فعالیتونو څخلکو ګران ؤ

. د هغه د بې رحمه وژنې په وړاندي د افغان ولس له غبرګون قدردانۍ ژور احساس ښودلی دی

ه کسان سره بیلولی او پیژندلی شي. د افغان چې زموږ خلک د کار او بې کار څخه پته لګیږي

، د کاکا مراد په باب ځانګړي لیکني، په ټولنیزو رسنیو کې نارینه، ښځو او ځوانانو ژړاګانې

بادۍ قربانې شعرونه او زمزمي ښیي چې د ننګرهار خلکو او هېوادوالو د ابادۍ یو ستر اتل چې د ا

 . ړی دیدی له السه ورک

په ټولنیزو رسنیو کې بیا د افغانستان د خلکو د میلمه پالنې د احساس سره یو شمیر نابلده کسان د 

، د یو ډول پیغور او قطرو په افاده کولو سره هڅه را وژل د هېوادوالو کمزورتیا ګڼېډاکټر ناکامو

. هغوي له کې پاتې راغليندلو او دفاع کولو کوي وښیي چې ګواکې افغانان د خپلو دوستانو په پیژ

ته وښیي چې افغانانو ته کار کول، سر ورکول دي! په ریښتیا کې داسې  دې زاویي غواړي بهرنیانو

موخو په . زموږ خلکو تل له هغو بهرنیانو کرکه کړي او ورپسې پورته شوي چې د پوځي نه ده

رو نیانو سره هېوادوالو تل د ډی. خو د ټولګټو فعالیتونو له پاره راغلو بهرخاطر افغانستان ته راغلي

، ښاغلو میلمنو په څیر چلند کړی، هغوي یې نازولي دي. د سولي په شرایطو کې د امریکا، اروپا

کاناډا، استرالیا او افریقا کارپوهانو ته افغانانو خپل زړونه ورکړي چې د متقابل انسانی باور او 

. د خواشینی ځاي دادی چې پټرونه جوړويچ اړیکو داستانونه یې تر اوسه هم د مشهورو کتابونو

ځینې څرګندي کړۍ او پیژندل شوي اشخاص د سیمي او نړۍ د بې رحمه او وحشي صفته کړیو 

، ټولنیز ژوند د جبهي د افغانانو په خاوره کې د اقتصاد، فرهنګاجورتې انساني ضد کارونه چې 
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 نیول شوي جاسوسانو د خوشي ، د پیسو اواښول، تښتول، برمته کول، وژلبهرنې کارپوهانو ګو

نو ، له یاده وباسي او د پورتنیو افغان ضد ـ مسلمان ضد کړکولو په بدل کې هغوي سپر کول دي

، د لوي نغلو او نورو بندونو د ویجاړولو ،تور په سپیڅلو هېوادوالو لګوي. په افغانستان کې د سلما

، د رانولو او د کوچنیانو د مسمومولوو، د ښوونځیو د الرو د سپړلو او مین ګذاري کولو ترانزیتي

، د پلونو او پلچکونو د غې د کارکوونکو د وژلو او تښتولوروغتیایي مرکزونو د نړولو او د ه

، استاذانو او یتونو تر څنګ د بهرنیو انجینرانو، ډاکټرانو، کارپوهانوالوزولو د انساني ضد فعال

امله کولو کې تر اوسه د پاکستان او ایران د مسلکي حرفوي کسانو په تښتولو او د هغې پر سر مع

 استخباراتو په وړاندي د افغانانو مالومات او کرکه په تیرو څلورو لسیزو کې زیات محسوس شوي. 

ستان د بیا ، دا د افغانانو دوښمنان دي چې د افغاندوال د خپل انګړ جوړونکې نه وژنېهېوا

 !!وژني یيد هغې معماران تښتوي او  ،جوړونې ستنې غورځوي

، ځکه افغانان نه ي که د دې خاوري اوسیدونکې هم وي، وژونکله دې کبله د نامراده کاکا مراد

بیري د سپیري دښتې په بڼ د دي چې هغوي د پاکستان د استخباراتو د اندیښنو په ځواب کې ) د ګم

ضد ـ افغاني ضد ! دا ډول هڅه یوه انساني نړ سیند د اوبو مهارونکی وژلی دی( معمار او د کاړولو

 !څ هېوادوال ورته زړه نه شي نیولیاو اسالمي ضد هڅه ده چې هی

یو ، د هغو سیمه ایزو څرګندو کره د ورسره ملګرو وژل او شهیدانولد ډاکټر ناکامورا او دهغ

 !نیو ته د تاالن په عینکو کې کوري، ځنګلونو او نورو طبیعي شتمدسیسه ده چې د افغانستان اوبو

حکومت او خلک په یوه شي کې پاتې راغلي چې ولي د داسې شومي سناریو په  د افغانستان

؟ ولي ژغورونکي او مالومات او هڅې همغږي شوي نه دي برخه کې کشفي ـ استخباراتي او ولسي

؟ ځکه دا ډول پیښې ان په ډیرو پرمختللو ويد ګواښ لږیدو تدبیرونه له پخوا نه دي نیول ش

ي چاري ال له وړاندي ي ورته په مسلکې ډول د مخنیوي الرهېوادونو کې پیښیږي چې هغو

 .پیشبینې کوي

هغوی روح ته د  ، درو وژنه افغانانو ته ستر ماتم دیپه پاي کې د کاکا مراد او د هغه د ملګ

. د فقید ناکامورا او د ورسره شهیدانو د کورنیو او د جاپان د دوست هېواد ولس مغفرت دوعا استوو

شوي وژنه یوه ستراتیژیکه وژنه ده، څرګندوو او په بربنډه وایو چې تر سره سره ژوره غمرازي 

 !تیره بیا د پاکستان اي اس اي ده ، بلکه د سیمي استخبارات پهالمل یې افغانان نه

 ناکامورا یا کاکا مراد د ابادۍ قرباني دی!
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ها در تمام بخش های زندگی،  ترین روش ارضا کنندۀ انسان "دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب

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

 ها کشانید."  حتی زندگی خصوصی و شخصی انسان

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

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

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

 گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.

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

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

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

 دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.

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

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

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

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

 .پردازیم

 
های  ستمرار پیوستگی مطالب در این گفتگو دشوار است. بنابر علالقمندی خوانندگان محترم، تالش می شود تا در آینده "صحبتیادداشت: ا

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

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

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

 
 

 تتحکیم قدر

 ترتیبهای اتفاقی، هنجار فرایند تبدیل نظم و

های موقت، و راه حلهای تصادفی که طی 

کشمکشهای نامعلوم گذار سیاسی ظاهر می شوند 

دهایی که دست اندرکاران، شهروندان، و به نها

اتباع این نهادها به آنها اعتماد داشته باشند، به 

شکل منظمی به کار برند، و احکام آنها را 

دموکراسی حتمًا نباید نظام یکپارچه و بپذیرند. 

کاماًل تحکیم یافته باشد. نظامهای دموکراتیک، 

که در میان انواع نظامهای سیاسی منحصر به 
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د، قابلیت تغییر مداوم و حتی تبدیل خود را فردن

نیز دارند. دموکراسیها، با استفاده از فرایند بحث 

و تبادل نظر و گزینش جمعی در میان شهروندان 

به صورت  ود، نه تنها می توانند دولتها راخ

صلح آمیز از قدرت ساقط کنند بلکه می توانند 

 .ساختارها و شیوۀ عمل آنها را نیز تغییر دهند

ربۀ روزمرۀ ما از ولی این اندیشۀ مجرد با تج

افتاده مغایرت دارد. نه تنها دموکراسیهای جا

الگوها و هنجارهای آنها با شیوه هایی کاماًل قابل 

پیشبینی و بسیار بادوام ساختار مند می شوند، 

بلکه تالشهای زیادی هم صورت می گیرد تا 

نسل  تغییر این ساختارها فوق العاده دشوار گردد.

های به اصطالح بنیادگذار قانونهای اساسی ای 

را می نویسند که هدف شان ملزم ساختن نسلهای 

بعدی به شکل نهادِی خاص و مجموعه ای 

حقوقی است. همچنان اساسنامه ها و قوانینی را 

تدوین می کنند که انواع خاصی از رفتار سیاسی 

ازات می دانند، حوزه های انتخاباتی جرا قابل م

ص ایجاد می کنند و به موکالن خاصی امتیاز خا

می دهند، ورود احزاب جدید به صحنۀ انتخابات 

را مشکل )و بسا منع( می کنند، به انجمنهای 

خاصی حق انحصاری می دهند، و حتی سعی 

می کنند که اصالح این قوانین را تقریبًا 

غیرممکن سازند. اگرچه می توان قوانین اساسی 

ط مشیها را معکوس کرد، و را نادیده گرفت، خ

قوانین را در واکنش به فشارهای مردم تغییر 

داد، ولی اجرای چنین اعمالی حتی در 

دموکراسیهایی که ساختاری بسیار سست دارند و 

به تازگی تحکیم یافته اند مشکل است و گران 

 تمام می شود.

گفته شده است که بالتکلیفی اشخاص و 

صلی دموکراسی ایداری سیاستها ویژگی اپنا

است. اگر چنین چیزی از لحاظ نظری صحت 

در شیوۀ عمل  داشته باشد، باز هم این بالتکلیفی

دموکراتیک تحت تاثیر قطعیتهای نسبی قرار می 

گیرد. برای این که شهروندان بتوانند امکان 

توسط اشغال مناصب حکومتی یا نفوذ در آنها را 

اوت و مخالفان و حتی تعقیب شیوه های عمل متف

تحمل کنند نیاز به اعتماد احتمااًل مخرب آنها را 

متقابل فراوان است که پشتیوانۀ آن اطمینان 

خاطر فراوانی از نظر ساختاری باشد. تحکیم 

فرایندی دانست که چنین  دموکراسی را می توان

اعتماد و اطمینانی را فراهم می سازد و بنابراین 

محدودی  رقابت دایمی، غیرقطعی، و با این حال

 را برای کسب مقام و قدرت امکان پذیر می کند.

 در بر داشتن رضایت و کسب قدرت

دموکراسی چگونه چنین کار ظریفی را به 

انجام می رساند و به آن مشروعیت می بخشد؟ 

آن اصل نهفته و اثرگذاری که عناصر الزم برای 

اعتماد و اطمینان را فراهم می آورد کدام است؟ 

است که "رضایت مردم" و پاسخ  پاسخ ساده این

به رضایت  این امر کاًلپیچیده تر این است که 

موافقت نهایی شهروندان مشروط سیاستمداران، و

که همگی تحت شرایط عدم  –وابسته است 

 قطعیت محدود عمل می کنند.

مساله ای که دست اندرکاران تحکیم 

مجموعه ای  ندموکراسی با آن روبرو هستند یافت

که مظهر رضایت مشروط  نهاد است

سیاستمداران باشند، بتوانند موافقت نهایی 

شهروندان را کسب کنند، و در نتیجه بتوانند عدم 

قطعیت بسیار زیادی را که ویژگی بیشتر مراحل 

گذار از خودکامگی است محدود سازند. آنها 

حتمًا نباید در مورد مجموعه ای هدف یا سیاست 

به وفاق عمومی  اساسی توافق داشته باشند تا

هدفها و برسند. اختالف نظرهایی که در مورد 
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سیاستها وجود دارند خود زمینه را برای 

رقابتهای بعدی به شیوۀ دموکراتیک آماده می 

کنند. این "چانه زنی دموکراتیک" ممکن است 

در جوامع مختلف، بسته به نابرابریها و تفاوتهای 

ذهنی موجود میان شهروندان، و همچنین عوامل 

از قبیل درجۀ اعتماد متقابل، معیار عدل و 

انصاف، تمایل برای کنار آمدن، و مشروعیت 

 قواعد تصمیم گیری مختلف، فرق می کند.

هر جامعه ای، هرگاه از یک رژیم سیاسی به 

رژیم سیاسی دیگری تغییر کند، نخست دوران 

ر ناپایداری را که معلوم نیست تالشهایش به ابسی

این دوره  امید می پیماید. در طیخواهد انج کجا

امکان بازگشت به وضعیت سابق نیز وجود 

دارد. طول دوران گذار ممکن است فرق کند، که 

بخش  عمدۀ آن بسته به نحوۀ تغییر یک رژیم 

است، اما این دوران انتقالی به هر حال باید به 

پایان برسد. بهای روانی و مادی آن برای دست 

دری زیاد است که نمی اندرکاران سیاسی به ق

توانند برای مدتی نامحدود آن را تحمل کنند. اگر 

چه همواره هستند کسانی که شور و وجد شرکت 

"برای تغییر و حرکت"  در یک "جنگ" دایمی

 خود یک هدف برایشان محسوب می شود، ولی

اکثر این دست اندرکاران ترجیح می دهند که در 

ان وضعیِت "جنگ بر سر مواضع" با متحد

شناخته شده، حد و مرزهای مشخص و معلوم، و 

مخالفان قابل پیشبینی باقی بمانند، یا به کار و 

 بارهای دیگر زندگیشان بپردازند.

 تصریح نوع دموکراسی

ودکامگی تبدیل زمانی که یکی از شکلهای خ

ه برعکس، مسالۀ ند، و به دموکراسی می شو

 تحکیم ویژگیهای خاصی پیدا می کند. یکی از

مهم ترین آنها این است که تعدد و تنوع افرادی 

که بالقوه می توانند قواعد و شیوه های عمل 

جدیدی پیشنهاد کنند به مقدار زیاد افزایش می 

یابد. از آن گذشته، این شهرونداِن صاحب اختیار 

)و گروههایی که تشکیل می دهند( در مورد 

پذیرش یا عدم پذیرش قواعد و شیوه های عملی 

می شود خودمختاری بسیار  دبه آنها پیشنهاکه 

بیشتری دارند. این سخن بدان معنی نیست که 

دموکراسیهای سیاسی جدید هرج و مرجهایی 

هستند که افراد در آنها آزادند که هنجارهای خود 

 را برگزینند و بدون توجه به هنجارهای دیگران

دست به عمل بزنند. اما مسالۀ کاهش بی 

ن حکومت منضبط واحد اطمینانی و تضمی

سیاسی به مثابۀ یک کل احتمااًل در دموکراسی 

جدید حاد تر است تا، مثاًل، در زمانی که نظامی 

 خودکامه استقرار یافته باشد. 

ولی البته دموکراسی خواهان از بین بردن 

تمام منابع بالتکلیفی و بی اطمینانی نیست. 

حکومتی را که در آن هیچ گونه بالتکلیفی در 

ورد این که کدام یک از نامزدها در انتخابات م

پیروز خواهند شد، پیروز شدگان چه سیاستهایی 

در پیش خواهند گرفت، یا چه گروههایی احتمااًل 

بر گزینش آن سیاستها تاثیر خواهند گذاشت، 

وجود نداشته باشد به سختی می توان حکومت 

دموکراتیک نام نهاد. اما بالتکلیفی موجود در 

موکراسیها محدود است. چنین نیست که تمام د

هر بازیگری بتواند وارد پیکار رقابتی شود، هر 

تدبیری را به کار بندد، هر موضوعی را عنوان 

نماید، با هر کس به هر شیوه ای همکاری کند، و 

انتظار کسب مقام یا اعمال نفوذ هم داشته باشد. 

به هر شیوه  هر سیاستیچنین نیست که در مورد 

تصمیم گرفته  -تی به وسیلۀ اکثریت قاطعح -ای

شود و سپس بر هر بخشی از جامعه تحمیل 

زمانی که آن اقلیت نمایندگانی در فرایند  -گردد
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تصمیم گیری داشته باشد. کاری که با استفاده از 

راه و رسم دموکراسی در خالل دوران انتقال 

شروع می شود عبارت است از تبدیل بالتکلیفی 

ه بالتکلیفی "بهنجار". و این کار نیز "نابهنجار" ب

از طریق ایجاد قواعد رسمی و اعمال غیررسمی 

صورت می پذیرد. مجموعه هایی از این قواعد 

و شیوه های عمل که بتوانند نوعی استقالل یا 

خود مختاری کسب کنند و خود را در طی زمان 

با موفقیت بازتولید نمایند به صورت نهاد در می 

 آیند.

وه های موفقیت آمیز توسعۀ همۀ شی

دموکراسی متضمن چهار فرایند گزینِش نهادی 

تشکیل یک نظام حزبی، تشکیل نظامی از بوده اند: 

انجمنهای ذی نفع، تهیه پیشنویس و تصویب قانون 

نظارت نظامی بر نظارت )سپردن( اساسی، و تسلیم 

تا همۀ این فرایندهای چهارگانه . غیرنظامی

ل چندان زیادی برای صورت نگیرند، احتما

تحکیم نهایی دموکراسی وجود نخواهد داشت. 

ولی، البته، زمانبندی آنها متغیر است، و این 

اختالف توالی تاثیر فراوانی در اختالف نتیجه 

دارد. این که امری در چه زمانی اجرا می شود 

ممکن است به اندازۀ این که چه امری به اجرا 

مثاًل، در برخی از در می آید اهمیت داشته باشد. 

موارد مساعد، نظارت نیروهای غیرنظامی بر 

نظامیان ممکن است عمدتًا توسط رژیم 

اقتدارگرای قبلی صورت گرفته باشد. در برخی 

از موارد دیگر، حاکمانی که به تازگی بر سر 

کار آمده اند ممکن است بتوانند به سرعت در 

ق یا جدید تواف مورد استقرار قانون اساسی قدیم

بدین وسیله خود را از درگیریهای احتمالی کنند و

 بر سر تعریف نهادها و قواعد اصلی برهانند. 

تحکیم دموکراتیک، به مثابۀ یک فرایند، 

متضمن گزینش این نهادها است. بخش اعظم این 

فرایند به شیوه ای باز و مشورتی صورت می 

تهیه  -گیرد و خود را در َاعمال رسمی دولتی

و تصویب یک قانون اساسی، گذراندن  پیشنویس

قوانین از مجلس، صدور احکام اجرایی و 

نشان می دهد. اما برخی از  -مقررات اداری

عناصر تحکیم هم بیشتر به صورت تصادفی و 

ناخودآگاه از طریق ترتیبها و توافقهای جاری 

"خصوصی" در درون سازمانهای جامعۀ مدنی و 

ای غالبًا همچنین مابین آنها و از تعامله

غیررسمی میان این سازمانها و کارگزاران 

 گوناکون دولت ظاهر می شوند.

یکی از استلزامات عمدۀ بحث قبلی این است 

که هیچ نهاد یا اصل واحدی دموکراسی تحکیم 

یافته را تعریف و مشخص نمی کند. حتی نهادها 

و اصول برجسته ای از قبیل حکومت اکثریت، 

یمات کشوری، انتخابات نمایندگی بر مبنای تقس

رقابتی، حاکمیت پارلمانی، قوۀ مجریۀ منتخب 

به مردم، یا نظام حزبی "مسؤول" را نمی توان 

عنوان شاخص برای آن امر پذیرفت. شاید ساده 

تر آن باشد که بر سر آنچه حداقِل رواِل کار 

خوانده می شود و بدون آن هیچ نوعی از 

د توافق دموکراسی ممکن نیست وجود داشته باش

کنیم: رأی گیری مخفی، حق رأی همگانی افراد 

بالغ، انتخابات دوره ای، رقابت جانبدارانۀ 

حزبی، آزادی انجمنها، و پاسخگو بودن مجریان. 

و  اما آنچه در پس تحقیق این امور نهفته است

آنچه از آن حاصل می شود عبارت است از 

روابط بسیار ظریف تر و پیچیده تر که هم 

ژیمهای دموکراتیک نوپا را مشخص محتوی ر

 می کنند و هم شکل آنها.

تشکیل یک قشر حرفه ای و مقابله با یک 

 معضل
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تحکیم دموکراسی جدید هم مستلزم گزینش 

نهادها است و هم متضمن تشکیل قشری سیاسی. 

اگرچه این گروه ممکن است از نظر خاستگاه، 

در اختیار عموم بودن، تنوع، منافع، انسجام، و 

ل عمر بسیار متغیر و متفاوت باشد، ولی طو

بیشتر اعضای آن نمایندگان سازمانهایی )با 

درجات مختلفی از اصالت و اعتبار( خواهند 

بود. روز به روز احتمال حرفه ای شدنشان )با 

درجات متفاوتی از احساس تعهد به این حرفه( 

بیشتر می شود. اکثر اعضای این گروه کوچک 

که "از راه سیاست" زندگی نه "برای" سیاست بل

می کنند. این اعضا، بسته به شیوۀ گذار، ممکن 

است شامل بخشهای مختلفی از دست اندرکاران 

نظام خودکامۀ قبلی و آن کسانی که از زمرۀ 

حذف شدگان آن نظام بوده اند و اینک انتخاب 

مهم ترین چیزی که برای آیندۀ  شده اند باشند.

آن است که آنها  مطرح است بلندمدت دموکراسی

به هر دلیل وفاداریشان را به قواعد موجود این 

زیرا اینها همان قواعدی  -بازی زیاد تر کنند

هستند که آن اعضا از طریق آنها وارد این حرفه 

شده اند و ممکن است سرانجام آنها را قادر سازد 

 که در حکومت نیز وارد شوند.

 این تاکید بر ظهور احتمالی یک قشر سیاسی

متمایز در خالل دوران گذار و حرفه ای شدن آن 

در خالل دوران تحکیم، تبعات مهمی برای 

گزینش نهادها در بر دارد. این امر معضل مهمی 

را در بطن خود ایجاد می کند: نمایندگان ناچار 

خواهند بود که مجموعه ای از قواعد و شیوه ای 

کاری را طراحی کنند که، در مقام سیاستمدار، 

انند با آن موافق باشند و بر آن مبنا زندگی بتو

کنند و اعضا و پیروانشان، در مقام شهروندان، 

بتوانند به آن رضایت دهند و مایل به حمایت از 

 آن باشند.

یافتن راه حلی پایدار برای این خواستها کار 

دشواری است، بویژه در شرایط انتظارات مبالغه 

 کراسیآمیزی که ویژگی دوران گذار به دمو

است. این گزینشها ذاتًا متعارضند: سیاستمداران، 

که در احزاب مختلف گرد می آیند، قواعدی را 

ترجیح می دهند که انتخاب مجدد خود آنها یا 

دسترسی شان را به مسند قدرت به بهترین وجه 

تضمین کنند؛ شهروندان، که در گروههای 

اجتماعی متفاوتی جمع می شوند، خواهان 

پاسخگو  تند که به بهترین شکلیقواعدی هس

 بودن نمایندگان شان را تضمین کنند. این گزینش

ها پیامدهای بیرونی هم دارند. زمانی که این 

 قواعد و شیوه های عمل، با عبور از بالتکلیفی

های انتخابات و فرایندهای نفوذ، به حکومتهایی 

تبدیل شوند که خط مشیهای عمومی را رقم زنند، 

های رشد اقتصادی، اشتیاق برای خآنگاه بر نر

رقابت  سرمایه گذاری، تغییر ارزش پول رایج،

طلبی در بازارهای خارجی، دسترسی به آموزش 

و پرورش، استنباطهای مربوط به فقر فرهنگی، 

تعادل نژادی، و حتی هویت ملی تاثیر خواهند 

گذاشت. دست اندرکاران، این موضوعات اساسی 

کنند و در سازشهایی را تا حدودی پیشبینی می 

که بر  سر راهکارهای خود می بینند در نظر 

می گیرند. با همۀ اینها، احتمال خطا و پیامدهای 

 غیرمنتظره فراوان است.

 بررسی شرایط تحکیم

با اندکی دستکاری در جملۀ معروف کارل 

مارکس می توان گفت: آنهایی که دموکراسی را 

اختن تحکیم می بخشند ممکن است در حال س

تاریخ شان باشند اما نه تحت شرایط یا در 

لحظاتی که مورد نظر خود آنها است. فهرست 

عواملی که احتمال دارد بر گزینشهای مورد نظر 

یا، به گفتۀ عده ای، تعیین  -آنها تاثیر بگذارند



 

15 

عماًل بی پایان است. تاکید در  -کنندۀ آنها باشند

 نوشته های مربوط به دموکراسیهای پایداِر

موجود بیشتر بر "پیشفرضها"یی است از قبیل 

سطح توسعه، نرخ رشد اقتصادی، توزیع ثروت، 

حجم نسبی طبقۀ متوسط، پویایی بورژوازی، 

وجود حقوق مالکیت خصوصی، سطح باسوادی 

و آموزش توده ای، وجود مرزهای باثبات و 

هویتهای ملی، حمایتگر بودن نظام بین المللی، 

ا زبانی، و حضور طرز میزان همگونی قومی ی

 فکرهای مناسب شهری یا فرهنگ "غربی"

تًا ب)بویژه، پروتستانی(. حتی ویژگیهای نس

غیرمتعارفی از قبیل مستعمرۀ انگلستان بودن یا 

از نیروهای مسلح یک کشور دموکراتیک 

خارجی شکست خوردن و یا به اشغال آن 

درآمدن نیز با فرایند توسعۀ موفقیت آمیز 

 ط داده شده اند.دموکراسی رب

احتمااًل هیچ کس منکر آن نیست که این 

شرایط قباًل به تحکیم دموکراسی کمک کرده اند 

و شاید در زمان حاضر بتوانند روند آن را 

تسهیل کنند. چیزی که چندان مشخص نیست آن 

است که آیا کشورهایی که در کسب آن امتیازها 

موفق نشده اند قطعًا محکوم به شکست خواهند 

 4791بود یا نه. بدبختانه، همۀ تغییر رژیمها از 

اقتصادی  -به این سو در زمینه های اجتماعی

رخ داده اند، زمینه هایی که فاقد بسیاری از این 

خواص بوده اند؛ برخی نیز عماًل هیچ یک از آن 

 ویژگیها را نداشته اند.

تحکیم کنندگان دموکراسی همچنین باید با یکی 

اصلی دموکراسی جدید رویارو  از پارادوکسهای

سلطۀ  شوند. بیشتر شهروندان از این شکل

سیاسی حمایت می کنند و بدان مشروعیت می 

زیرا انتظار دارند که شرایط زندگیشان را  بخشند

بهتر کند. به بیان مشخص تر، همان گونه که 

یکی از صاحب نظران سیاسی فرانسه، یعنی 

، ص دادتشخی 4381الکسی دوتوکویل، در دهۀ 

بسیاری از شهروندان انتظار دارند که از قدرت 

عامۀ مردم برای توزیع مجدد کاالهای مادی و 

تر در میان خوشنودیهای نمادین به شکلی برابر

همۀ مردم استفاده کنند. هیچ کشور دموکراتیکی 

که مایل باشد خود را در بلند مدت از نو بسازد 

یده این شور برابری طلبی را ناد نمی تواند

 انگارد.

نهادهای دموکراسی، برای این که بتوانند خود 

را در کوتاه مدت یا میان مدت تحکیم بخشند، 

شرایطی که  -باید شرایط موجود را منعکس کنند

غالبًا به نحوی بسیار نابرابر توزیع شده اند. اگر 

این چالش قابل تحمل نباشد، دیگر نمی توان این 

رأی برای هر  نهادها را منحصرًا در اصل یک

شهروند مبتنی کرد. این نهادها باید به نحوی 

اجتماعی، حتی اقلیت تشخیص دهند که گروههای 

بختی برای پیروزی در انتخابات هایی که هیچ 

یا همه پرسی ندارند، درجات مختلفی از شدت 

منافع و اشتیاق به موضوعات متفاوت را دارند. 

ها  خردمندی و اخالق حکم می کند که رأی آن

تنها "شمارش" نشود بلکه "وزن" آن نیز به 

نحوی در فرایند سیاستگذاری تضمین گردد. 

حتی شاید مناسب باشد که حمایت از این اقلیتهای 

اقتصادی، اجتماعی، قومی، یا فرهنگی، نه 

صرفًا از طریق توافقهای غیررسمی، بلکه با 

گنجاندن حقوق آنها در نهادهای رسمی نیز 

 صورت می گیرد.

 برخورد با شکافها و قابلیتها

دموکراسی مستلزم شکاف در جامعه و بخش 

قابلیت سیاسی میان شهروندان آن جامعه است. 

یک واحد سیاسی بدون وجود منابع تفکیک مهم 
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و قابل پیشبینی به سختی خواهد توانست الگوهای 

پایداری برای رقابت انتخاباتی یا چانه زنی برای 

 انجمنها ترتیب دهد.

معه شناسی سیاسی، در رابطه با این الگو جا

ند. نخست کها، دو اصل جهت دهنده پیشنهاد می 

همۀ شکافهای موجود در جامعه باید به نحوی 

توزیع شوند که تاثیرات تراکمی نداشته باشند. 

کمال مطلوب آن است که هر یک از منابع 

مثاًل طبقه، بخش، جنسیت، نژاد، زبان،  -تفکیک

ز درون سایر منابع چنان میانُبر باید ا -و مذهب

بزند که هیچ گروهی برای همیشه و در یک 

زمان در بیش از یک زمینه محروم نماند. از 

آنجا که اجرای این کار، حتی در "کثرت گرا" 

ترین جوامع ، عماًل غیر ممکن است، لذا تاثیر 

تراکمی را در صورتی می توان تخفیف داد که 

از امکانی  گیشانافراد بتوانند در طول زند

اساسی برای تحرک از طبقه یا قشر خاصی به 

 طبقه یا قشر دیگر برخوردار شوند.

دوم، سطح منابع در جامعۀ مفروض هر قدر 

 -خصوصی یا دولتی -هم که باشد، هیچ گروهی

حصار یا حتی کنترول متمرکز هیچ یک نباید ان

از آنها را در اختیار داشته باشد. اگر ثابت شود 

ق این شرط به دالیل کارایی اقتصادی، که تحق

تعصب اجتماعی، یا پیشامد تاریخی غیر ممکن 

است، بهتر است که سطوح تجمع سیاسی هرچه 

بیشتری وجود داشته باشند، و فرایند تبدیل آنها به 

قدرت سیاسی در هر سطح معینی هر چه متغیر 

  تر و محاسبۀ آن هر چه مشکل تر باشد.

مجردند، نه پیش نیازهای شرایط کلی و  اینها

اختصاصی. در مورد شرایطی که باید برآورده 

شوند تا بخت تحکیم یک دموکراسی فراهم آید در 

حال حاضر سه دیدگاه وجود دارد. نخست، 

ت راستو معتقد است که باید نوعی اتفاق اردنکو

نظر قبلی، بر بنیاد حوادث و خاطرات مبهم 

وجود  تاریخی در مورد مرزها و هویت ملی،

داشته باشد. دوم، بر طبق نظر بارینگتون مور 

کهتر، هیچ طبقۀ مسلطی از زمینداران بزرگ 

ماقبل سرمایه داری نباید وجود داشته باشد، زیرا 

افراد این طبقه اصواًل چیزی به نفع بازار تولید 

نمی کنند و برای نگهداری نیروهای کارشان به 

ام، گیئر استفاده از زور متوسل می شوند. سرانج

مو اودوئل بر این عقیده است که نباید چنان 

نابرابریهای عظیمی در درآمد، ثروت، و سطح 

گروه زندگی آبرومندانۀ شهرنشینان پیش آید که 

های ممتاز نتوانند افراد بی بضاعت را 

 "همشهریان" خود انگارند.

اگر هیچ یک از این شرایط تحقق پیدا نکند، 

اسی امری محال شاید تحکیم هر نوع دموکر

شود. همۀ پیش نیازهای تحکیم را می توان از 

طریق گزینش قواعد و شیوه های عمل مناسب 

 برآورده ساخت.

 یافتن قواعد و ارزیابی آنها

پس، تحکیم رژیم مستلزم تبدیل الگوها به  

نهادها و دادن استقالل و ارزش به چیزهایی 

است که در ابتدا تعاملهای اتفاقی، ترتیبها و 

تا  توافقهای پراکنده، و راه حلهای موقت بوده اند

بتوانند فرصتی برای استمرار یابند. شهروندان و 

 نسیاستمداران با تطبیق انتظاراتشان با امکاِن ای

استمرار واکنش الزم را نشان می دهند و این 

حاکمیتهای در حال ظهور را مسلم و حتی 

 مطلوب می شمارند.

ل تحکیم شدن زمانی که دموکراسی در حا

است، حاکمیتهای غالب به رقابت برای کسب 
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مناصب دولتی یا اعمال نفوذ، همکاری در 

تشکیل حکومتها یا تشکیل گروههای مخالف، و 

ال بسیج رضایت و موافقت، خواهند احتم

پرداخت. منبع غالب باید مجموع شهروندان 

باشند، اگرچه تحت شرایط دموکراسی جدید، غیر 

خواهانه )لیبرال(، شهروندان  مستقیم و آزادی

معمواًل از طریق نمایندگانشان عمل می کنند و 

آزادند که سایر منابع از قبیل پول، دارایی، شأن، 

مهارت، و "روابط" را در تالشهایشان برای به 

دست آوردن مناصب یا اعمال نفوذ در سیاست 

 بسیج کنند.

ولی، نفس وجود این حاکمیتها برای تضمین 

کافی نیست. این حاکمیتها، برای آن که تحکیم 

، باید بتوانند مشروعیت کسب تبدیل به نهاد شوند

کنند. آنها باید به خودی خود و به اعتبار خود 

ارزشمند شوند، و نه صرفًا به سبب مزایای 

ابزاری یا موقتی که با خود دارند. ولی به هر 

حال سطح انتظارات هنجاری را نباید فوق العاده 

برد. در اکثر دموکراسیهای جاافتاده،  پایین

احساس نزدیکی همراه با اطمینان، تایید اخالقی، 

شور و شوق مشارکتی در حّد باال بندرت هنجار 

بشمار می آیند. در واقع، مقامات و نمایندگان این 

دموکراسیها معمواًل با نوعی شکاکیت، اگر نه 

شماتت، نگریسته می شوند. اگرچه ارزشهای به 

دموکراتیک ممکن است در طی دوران  شدت

شمگیر داشته باشند و از اهمیت چگذار حضوری 

بسزایی برخوردار گردند، آنچه به نظر می رسد 

که در بلند مدت کافی باشد احساسهای پراکندۀ 

شهروندان در مورد "طبیعی بودن" یا "با کفایت 

بودن" رژیم شان است. تا زمانی که همه قبول 

کمیتهای جدید و نهادهای نورس دارند که این حا

بهتر از بدیلهای قابل تصور دیگر  با معیارهای 

دسترسی به آن  رایج سازگاری دارند، یا

شکلهایی از حکومت که از لحاظ هنجاری 

"برتر"ند بسیار مشکل یا پر هزینه است، احتمال 

البته  -تثبیت مشروعیت رژیم وجود خواهد داشت

گی در میان همراه با اندکی یأس و سرخورد

 شهروندان در مورد آنچه صورت پذیرفته است.

اما سیاستمداران همواره در مورد قواعد 

رقابت و همکاری همآوا نیستند، و، حتی اگر هم 

باشند، شهروندان همواره با آنها موافقت نمی 

کنند. کشورهای انگشت شماری توانسته اند در 

نخستین تالشهای خود برای تحکیم دموکراسی 

ق شوند. دلیل این امر آن است که یافتن موف

مجموعه ای از نهادهایی که هم برای شرایط 

اقتصادی موجود مناسب باشند و هم  -اجتماعی

بتوانند انتظارات آینده را برآورند کاری دشواری 

 است.

این دشواری به معنای آن نیست که بیشتر 

به این سو  4791کشورهایی که از سال 

ر آنها پدید آمده اند به شکل دموکراسیهای جدید د

حکومت خودکامۀ قبلی خود باز خواهند گشت. به 

نظر می رسد که بسیاری از این پنجاه و اندی 

کشور در آیندۀ قابل پیشبینی به شکل دموکراتیک 

تحکیم نایافته باقی بمانند، زیرا هیچ شّق قابل 

قبول دیگری برای سلطه در آنها وجود ندارد. 

ترین معنایش احتمااًل باقی  دموکراسی در کلی

خواهد ماند، اگر امکان تحکیم و تبدیل آن به 

مجموعه ای از قواعد و شیوه های عمل خاص و 

 قابل اعتماد کمتر وجود خواهد داشت.

 

 

 خواهی یترق
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مجموعه ای از کوششهای گسترده و دامنه دار 

نظامهای سیاسی دموکراتیک به  برای آن که

اقتصادی  -اجتماعیصورت شالودۀ یک نظم 

عادالنه تر، کارآمدتر، و همبسته تر درآیند. 

جنبش ترقی خواهانه، که در فاصلۀ میان سالهای 

بر سیاست ایاالت متحد حاکم  4791و  4711

های ترقی خواهی بشمار می  هبود، یکی از جلو

رفت. آرمانها و دلبستگیهایی که موجب تقویت 

ن بیستم ایان قرپجنبش ترقی خواهانه شدند در 

ز منابع قدرتمنِد انیز همچنان به صورت یکی 

 انگیزه های اصالح طلبی باقی مانده اند.

ترقی خواهی روحیۀ اصالح طلبی ممتازی 

است که در قالب تالشگریهای فعال در همۀ 

سطوح حکومت در ایاالت متحد و در بخش 

اعظم جامعه و فرهنگ امریکا ابراز می شود. 

ید سیاسی، در میان جوش و خروش شد

اجتماعی، و فکری، ترقی خواهی آغاز قرن 

بیستم موجب شد که برای تشکیل دولت جدیدی 

جهت تامین رفاه اجتماعی و  امریکا در در

 همگانی و نظارت بر آن بنیادهایی نهاده شوند؛

ترقی خواهی را عمومًا طلیعه و شکل آغازیِن 

آزادی خواهی )لیبرالیسم( معاصر امریکا بشمار 

 رند.می آو

 سیاست ترقی خواهانه

ترقی خواهی نتیجۀ رشِد بحرانی سیاسی بود 

، یعنی هنگامی که 4371که در خالل دهۀ 

نهادهای سیاسی ایاالت متحد در راه توافق برای 

بستن مرز غربی، ارتقای صنعت به مقیاس 

وسیع، رشد شهرها، امواج جدید مهاجرتهای 

انبوه، و تغییر سریع تکنولوژیک تالش می 

ردند تشدید شد. تقریبًا در آستانۀ قرن بیستم این ک

بحران بارزترین شکلها را به خود گرفت زیرا نا 

و  4331رضاییهایی فزاینده که نخست در دهۀ 

به صورت جنبشهایی توده ای  4371اوایل دهۀ 

 -در زمینۀ مالکیت ارضی به نمایش درآمدند

مبارزان فعال طبقۀ متوسط و طبقۀ باال را که به 

حو خاص تری با مسایل شهری و صنعتی ن

. در عرض بشدت تحریک کردند مواجه بودند

بیست سال بعد ناخشنودی از سوِء استفاده های 

مالی، که انحصارات بازرگانی مظهر آن بودند، 

و ناخرسندی از فساد حکومت، که در وجود 

دستگاههای سیاسی ریاست ساالر متبلور می شد، 

آورد که از آن زمان  مجموعۀ اصالحاتی را پدید

تا کنون وابستگی نزدیکی با ترقی خواهی داشته 

 اند.

سرچشمه های ترقی خواهی در شهرها قرار 

داشتند، زیرا در آنجا مبارزان فعال و شهرداران 

اصالح گرا در جستجوی دستگاه اداری 

درستکار و کارآمد برای ادارۀ امور شهری بودند 

نایی معابر، و وضع خیابانها، روش دو برای بهبو

باغهای ملی، نظارت قاطع تر بر گاز، برق، 

خدمات و نرخهای مربوط به حمل و نقل 

عمومی، و توجه به معیارهای دقیق تر در تهیۀ 

مسکن، تامین بهداشت، و ضوابط کارگاهها 

تالش و مبارزه می کردند. بسیاری از محالت، 

برای رسیدن به این هدفها، حکومتهای شهرِی 

بی طرف تاسیس نمودند؛ عده ای  غیرحزبی و

برای مالکیت عمومِی مستقیِم وسایل رفاهی و 

برای برنامه های جامع زیباسازی و طراحی 

 شهری پافشاری می کردند.

مجالس متعدد ایالتی به واهان درضمنًا ترقی خ

جمله رأی الحات انتخاباتی همت گماشتند، ازاص

و از  گیری استرالیایی، یا مخفی، را رواج دادند

جلوگیری  انتخاباتی مبارزاتفسادهای مرتبط با 

کردند. به اقداماتی نیز دست زدند، از جمله 
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اختیارات نظارتی ایاالت را از طریق تامین 

سازمان جدید خدمات عمومی، ایجاد راه آهن، و 

تشکیل کمیسیونهای صنفی افزایش دادند؛ قوانینی 

در زمینۀ کار به نفع زنان و کودکان وضع 

دند؛ و مواد قانونی جدیدی برای افزایش تعهد کر

کارفرمایان و پرداخت غرامت به کارگران در 

مقابل سوانح صنعتی تدارک دیدند. اما ترقی 

خواهان در سطح ایاالت بیشتر به عنوان 

قهرماناِن نوآوریهایی چون انتخابات مقدماتی، 

ابتکار عمل، همه پرسی، و احضار شهرت 

ینۀ سازو کارهایی که به یعنی در زم  -داشتند 

شهروندان اجازه می دادند که نامزدها را مستقیمًا 

پیشنهاد کنند، مسایل مربوط به خط مشی را به 

رأی عمومی بگذارند، در بارۀ پیشنهادهای قوۀ 

قانونگذاری حکم صادر کنند، و سیاستمداران 

برکنارشده را به رأی دادن در انتخابات 

 مخصوص فرا خوانند.

رۀ ریاست جمهوری تیودور روزولت در دو

( ترقی خواهی به سطح 4717 -4714)

حکومت ملی ارتقا یافت. گروه فزاینده ای از 

در کنگره به تصویب قوانینی در  ترقی خواهان

جهت بسط مقررات فدرال در مورد بازرگانی 

بین ایاالت و روشهای تجاری انحصاری طلبانه 

ل کمک رساندند. "حزب ترقی خواِه" مستق

روزولت در مبارزۀ سومین دورۀ ریاست 

بر این استدالل "ملی  4749جمهوری سال 

گرایانۀ جدید" وی اکید می کرد که نظم نیرومند 

قوانین حکومتی می تواند کارآیی صنعتی 

شرکتهای متحد )تراستها( را در جهت منافع ملی 

تامین کند. روزولت از وودرو ویلسون شکست 

ترقی خواهی ایجاب خورد؛ تفسیر ویلسون از 

می کرد که، از طریق مداخلۀ محدودتر 

حکومت، "آزادی جدید"ی برای مخالفت با 

تشکیل شرکتهای متحد تجارتی برقرار شود. با 

این حال در نخستین دورۀ ریاست جمهوریش 

( برنامۀ اصالحاتی را دنبال 4749 -4748)

کرد که به برنامۀ روزولت شباهت داشت، یعنی 

انی فدرال را از راه "کمیسیون مقررات بازرگ

بازرگانی فدرال" بسط داد، نظام قوانین مربوط 

به بانکداری فدرال را به وجود آورد، و نخستین 

قانون مالیات بر درآمد فدرال در زمان صلح را 

 به تصویب رسانید.

کوشش برای این که مقامهای دولتی هم 

پاسخگوتر و هم قدرتمندتر شوند مستلزم شیوه 

بود. ترقی خواهان در همۀ سطوح دیدی های ج

بر رهبری اجرایی به عنوان راهی برای مقابله 

با دادگاههای اشکال تراش ومجالس قانونگذاری 

و فاسد تاکید می کردند. روزولت و ناالیق 

ویلسون نقش ریاست جمهوری را از نو تعریف 

کردند و از راه ابتکارات، نوآوریهای اجرایی، و 

ش بر قدرتش بسیار سبکهای شخصی خوی

افزودند. اصالح گران نیز کوشیدند که حوزه 

های وسیع تر فعالیتهای دولتی را به دست 

کمیسیونهای مستقلی بسپارند که در رشته های 

خاص سیاست مجهز به کارشناسان بی طرف 

باشند یا اعتماد شان را بشدت بر نظر این گونه 

ای هکارکنان غیرحزبی بگذارند. این کمیسیون

دید، همراه با بقیۀ بخِش گسترش یابندۀ دولتی، ج

تاثیر سازمانهای بخش خصوصی را که بیش از 

پیش قدرتمند می شدند احساس کردند. افزایش 

سریع گروههای بازرگانی و حرفه ای، گسترش 

و باال رفتن  فعالیتهای شهروندان تک فرزند،

تعداد اتحادیه های گروههای ذی نفع یکی از 

ترقی خواهی" بود. تالش  ویژگیهای "عصر

روزولت برای متحد ساختن ترقی خواهان در 

زیر پرچم حزبی واحد چندان دوام نیاورد، و اگر 
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چه ویلسون در دورۀ ریاست جمهوری خود دید 

که حزب دموکرات جای جمهوری خواهان را به 

عنوان حزب اصالح می گیرد، سیاست گروه ذی 

ع قرار تحت الشعابتدریج سیاست حزبی را  نفع

 داد.

   ُخلق و خوی ترقی خواهی

 وارد شدن به تمامی عرصۀ این فعالیت متنوع

اصالح طلبی نتیجۀ روحیه یا خلق و خوی 

آن را به  خاصی بود که جان وایتکلی چیمبرز

درستی به منزلۀ آمیزه ای از شور پروتستانی، 

به قدرت  عتقاداایمان به پژوهش علمی، و 

چیزی این  سازمان وصف کرده است. هیچ

روحیه را بهتر از جنبش شهرنشینی تسخیر 

نکرد، جنبشی که به صورت یکی از نخستین 

مین وسایل ابراز آرمانهای ترقی خواهی درآمد. ه

ی بدترین محله براگروههایی که تالش کردند تا 

امکاناِت رفاهِی شهری، های فقیر نشین کشور

فرصتهای آموزشی، و حِس تعلق به اجتماع را 

آورند، شرایط اجتماعی شهری را نیز  فراهم

بررسی کردند و علتها و معلولهای فقر را 

آنان، در جریان این تالش، برای تعداد  پژوهیدند.

فزایندۀ مردان و زنانی که رستگاری معنوی و 

مادی توده ها به صورت دغدغۀ مدام و کار تمام 

وقتشان درآمده بود مفرهایی در موسسات به 

 وجود آوردند.

با گذشت زمان، نیروهای مشابهی مصروف 

کوششهای اداری و گسترده ای شدند تا به زندگی 

اجتماعی و اقتصادی نظم و سامان دهند و به 

صورت راههای خاص گفت و گو در بارۀ 

اقتصادی و راههای حل آنها  -مسایل اجتماعی

راجرز در مقالۀ موثر خویش  لبروز کردند. دانی

ی ترقی خواهی" زیر عنوان "در جست و جو

 استدالل می کند که سه مضمون عامل پیوند

دهندۀ افرادی هستند که در اصالحات ترقی 

رکت می جویند اما از جهات دیگر با شخواهانه 

هم اختالف دارند. این عوامل عبارتند از دشمنی 

با انحصارات و امتیازهای خاص، اعتقاد به یک 

فراد، پارچگی اجتماعی و وابستگی متقابل میان ا

و ایمان به کارآیی و مهندسی اجتماعی به کمک 

همین مضامین که ترقی خواهان موفق شدند که 

نارضاییهای گوناگون، آرزوها، و شور و شق 

مبارزه جویانۀ خویش را مشخص کنند و به 

 اطالع همگان برسانند.

در اوج "دوران ترقی خواهی"، میان سالهای  

عماًل  ، عناصر این خلق و خو4741و  4711

در تمامی شئون زندگی رسوخ کرد. رویۀ 

قضایی ترقی خواهانه ایجاب می کرد که تفسیر 

و اجرای قانون منعکس کنندۀ واقعیتهای ملموس 

اجتماعی و اجماع دموکراتیک باشد و نه متکی 

بر منطق انتزاعی یا استنتاج از سوابق. مربیان 

ترقی خواه در صدد برآمدند که تحصیل در 

به صورت اجباری، جامع، و سازمان مدارس را 

یافته تر درآورند و همچنین یادگیری را از حالت 

آمادگِی خالق برای  جذب طوطی وار به حالِت

زندگِی عملی و شهروندِی دموکراتیک تبدیل 

کنند. روزنامه نگاری جدید در پی آن بود که با 

"پژوهشهای افشاگرانه" در زمینۀ فساد سیاسی، 

ی شغلی، و عیوب اجتماعی، بر سوِء استفاده ها

آگاهی شهروندان بیفزاید و زمینۀ بحث و گفت و 

گوی همگانی را تقویت کند. هنر و ادبیات برای 

رسیدن به واقع بینی و طبیعت گرایی هرچه 

بیشتر در حمله به تابوهای کهن و ترسیم شرایط 

جدید تالش می کردند. تجارت، با توسل  به 

کارآیی و بازدهی در "مدیریت علمی" و با هدف 

تولید، هم در پی کسب منافع باالتر و هم در 
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روابطی بهتر میان کارگر و صدد برقراری 

کارفرما بود. تشکل های کارگری، با روحیۀ 

اصالح طلبی از طریق فعالیت سیاسی، موقعیت 

قانونِی بیش از پیش مطمینی برای خود به وجود 

آوردند؛ و سرانجام رشته های تحصیلی 

شگاهی موجب پرورش حوزه های جدیدی از دان

تخصص در زمینه های جامعه شناسی، اقتصاد، 

 باآنها یاسی، و تاریخ شدند که بسیاری ازعلوم س

خدمات  موضوعهای مربوط به اصالح طلبی و

 دولتی انطباق یافته بودند.

در حقیقت، این شور و حرارت در هیچ 

قلمروی به اندازۀ قلمرو عقاید شّدت و حّدت 

نداشت. ترقی خواهی موجب نوآوریهای مهمی 

در اندیشۀ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی شد. 

نظریه های جدیدی در زمینۀ این عقیدۀ اصلی 

مترقی پدید آمدند که کردار و سیر تحول آدمی 

بیشتر زاییدۀ محیط اطراف است تا معلول 

 رسرشت ذاتی. در عین حال، اصالح طلبان ب

ازه مترقی نیز تاکید می این عقیدۀ به همان اند

کردند که آدمیان با کوششهای آگاهانه و جمعی 

می توانند محیط خویش را تغییر دهند. یکی از 

دو عقیده این استدالل تاریخی  رنتایج فرعِی آن ه

بود که اصول و شیوه های مورد پیروی یک 

نسل ممکن است برای نسل دیگری که در شرایط 

کاماًل نامناسب  دگرگون یافته ای بسر می برد

باشند. نتیجۀ فرعی دیگر این بود که جامعه فقط 

ل موضوعۀ ثابت و با درس وبا کنار گذاشتن اص

 کند. تگرفتن از تجربه و آزمایش می تواندپیشرف

همۀ این مضامین در فلسفۀ پراگماتیسم به هم 

نزدیک شدند؛ این فلسفه را جان دیوئی، یکی از 

ی منّقح شرح داد و ترقی خواهان پیشگام، با بیان

تاکید کرد که هم جامعه و هم افراد از طریق 

مشارکت در تجربه های مستمِر حکومِت 

به بهترین نحو پیشرفت می کنند. دموکراتیک 

مضمونهایی مشابه در کتابی مطرح شدند که عدۀ 

زیادی آن را مهم ترین جلوه گاه نظریۀ سیاسی 

با ترقی خواهانه می انگاشتند؛ در این کتاب، 

، نوشتۀ 4717، وعدۀ زندگی امریکاییعنوان 

هربرت کرولی، استدالل شده است که بهره 

فعال از قدرت ملی برای اصالحات داخلی  گیری

موجب نمی شود که سنتهای دموکراتیک امریکا 

متزلزل شوند بلکه نشان می دهد که این سنتها به 

 ۀعالی ترین شکل تحقق یافته اند. این نحو

مایه های بیزاری عمیق و ریشه دار استدالل همۀ 

امریکایی در برابر حکومت فعال را به چالش 

خواند و اثر ایدیالوژیهای فردگرایانه و دخالت 

زدهم حاکم بودند نستیزانه ای را که بر قرن 

خنثا کرد. اما در مورد آموزۀ خاص یا برنامۀ 

اصالح اجتماعِی واحدی به هیچ وجه توافق 

 .نظری به وجود نیاورد

 تفسیرهای متعارض و تنگناهای مداوم

بسیاری ازنوآوریهای مفهومی،که برای اندیشۀ 

ترقی خواهانه جنبۀ عمده و اساسی داشتند، از 

جریانهای فکری اروپایی به وام گرفته شدند. 

تعداد زیادی از ترقی خواهان در تعیین دستور 

جلسه ای امریکایی برای اجرای اصالحات از 

ایی و خط مشیهای اجتماعی پروعلوم اجتماعی ا

اروپا اقتباس کردند. این وام گیری، همراه با 

ظهور اتحادیۀ مترقی کارگران، آزادی خواهاِن 

غیرسوسیالیست، و سوسیالیستهای تجدیدنظر 

در آستانۀ قرن بیستم در انگلستان، موجب  طلب

شده است که عده ای ترقی خواهی امریکایی را 

امریکایی در راه  -یهمان تالش گستردۀ اروپای

آشتی دادن سرمایه داری و سوسیالیسم بینگارند. 

اما ترقی خواهان امریکا منحصرًا در پرداختن 

به مسایِل مربوط به توسعۀ سیاسی عمیقًا از سنت 
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 -های آزادی خواهانه،جمهوری خواهانه، مردمی

دموکراتیک، و مذهبی امریکا بهره می گرفتند. و 

ه رغم آن که موافقتشان ترقی خواهان امریکا، ب

را با مالکیت جمعی و مخالفتشان را با سوداگری 

بازاری گاه بر زبان می آوردند، ساختار اساسی 

سرمایه داری را بندرت و با شدِت همتایان 

اروپاییشان مورد تردید قرار می دادند. برعکس، 

در جاهایی که بسط حوزۀ عمومی ایجاب می 

دگی اجتماعی و کرد که دامنۀ دموکراسی تا زن

اقتصادی و نیز زندگی سیاسی گسترش یابد 

عمیق ترین دوگانگی احساسات ترقی خواهی 

 امریکایی آشکار می شد.

درحقیقت، بسیاری از ترقی خواهان امریکایی 

آگاهانه می کوشیدند که، از طریق اصالحاِت 

بموقع و سرکوبهای گهگاهی، از هر نوع آالیش 

اگرچه دشمن  ان،به سوسیالیسم بپرهیزند. آن

، در برابر جنبش سازمان یافتۀ کارگری نبودند

دستگاه کار و مدیریت در زمانی که مدیران 

آشکارا در راس قدرت قرار داشتند "خنثا" و بی 

طرف بودند. چنان که بسیاری از مفسران 

خاطرنشان کرده اند، ارکاِن عمدۀ جامعۀ 

بازرگانی نه تنها از کوشش در راه نظم بخشیدن 

ه رقابت و برقراری ضوابط تجاری نفع می ب

بردند، بلکه عماًل از برنامۀ اصالحات حمایت 

می کردند و آن را برای خود قابل استفاده می 

ساختند. در پر شورترین تفسیرهای مبتنی بر 

"لیبرالیسم صنفی"، از ترقی خواهی به عنوان 

که به نام منافع صنفی، بر  جنبشی یاد شده است

سرمایه داری صنفی، و بر اساس  طبق ارزشهای

شرکت سهامی تجاری به منزلۀ الگویی عماًل 

برای همۀ نهادهای اجتماعی و سیاسی، خواسته 

است که جامعۀ امریکا را بازسازی کند. اگرچه 

نادیده گرفتن خصومتی که بسیاری از ترقی 

خواهان در برابر نفوذ تجارت احساس می کردند 

ه منافع تجارت امری یا نسبت دادِن اصالح فقط ب

گمراه کننده است، ترقی خواهی به وضوح 

موجب شد که به حضور صنفی در واحد سیاسی 

امریکا مشروعیت داده شود، و همین امر هنوز 

 هم دموکراتهای امریکایی را آزار می دهد.

 ۀترقی خواهان هم عقیده داشتند که جامع

آگاهانه بر سرنوشتش دموکراتیک می تواند 

د و هم معتقد بودند که اجرای صادقانه نظارت کن

و شایستۀ آن نظارت موجب حمایت یک 

دموکراسی روشن اندیش می شود. اما هنگامی 

که معلوم شد چنین حمایتی مبهم و دو پهلو است 

و به نظر آمد که فرایندهای دموکراتیک به جای 

پیش بردن حاکمیت عقل در برابرش موانعی 

رومند نخبه گرایی ایجاد می کنند، یک جریان نی

پدید آمد تا با گفتارهای دموکراتیک ترقی 

خواهان به مخالفت برخیزد. بعالوه، سیر تکامل 

اصالحات ترقی خواهانه اختالفاتی را در میان 

خوِد نخبگاِن ترقی خواه بر سِر هدفهای اقدام 

جمعی آشکار ساخت. مفسران متعددی بر 

ی کشاکش میان عدالت اجتماعی، که ترقی خواه

در جست و جوی آن بود، و آرزویی که ترقی 

خواهی در مورد نظارت اجتماعی داشت تاکید 

کرده اند، و رابطۀ گاه عمیقًا پیچیده ای را که 

ترقی خواهان میان آن دو هدف می دیدند خاطر 

نشان ساخته اند. مفسران دیگر به تعارضهای 

موجود در دیدگاه ترقی خواهانۀ میان میل به 

دد و حفظ ارزشهای سنتی، از یک برقراری مج

سو، و عزم به استقبال از تجدد و تغییر، از سوی 

 دیگر، اشاره کرده اند.

آثار تنشهای میان عدالت اجتماعی و کنترول 

اجتماعی در دوگانگی عاطفی عدۀ زیادی از 

واهان در برابر کثرت گرایی فزایندۀ خترقی 
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ست و دودلی آنان در پذیرفتن خوا جامعۀ امریکا

های گروههای اقلیت و محروم از حق رأی 

کاماًل محسوس و آشکارند. بسیاری از زنان 

اصالح طلبان ممتازی بودند، و مبارزات 

فمینیستی برای تامین حق رأی زنان و سایر 

حقوق در مرکز دستور کار ترقی خواهان قرار 

گرفت. اما اختالف نظر زنان ترقی خواه در 

ه آیا هدف از اصالح برابر این پرسش آغاز شد ک

باید عمدتًا تامین برابری اجتماعی و اقتصادی 

میان دو جنس باشد یا دامنۀ نقشهای فرزندپروری 

و حافظتِی خاِص زنان باید به حوزه های تازۀ 

 زندگی اجتماعی نیز بسط یابد.

 ۀمردان یا زنان ترقی خواه بندرت در بار

 متداول در زمینه های نژادی به قالبهای ذهنِی

ها را با چالش بر می خاستند و گاهی اوقات آن

ادی شاخ و برگ می نظریه های جدید تبعیض نژ

دادند. ترقی خواهان جنوبی فرصتهای مساعدی 

، در برای شهروندان سفیدپوست مساعد ساختند

حالی که امریکاییان افریقایی تبار را به نحوی 

خشونت آمیز و حساب شده از حق رأی محروم 

 طرد کردند.و از جامعه 

در همین حال، در سرتاسر کشور، امواج تازۀ 

مهاجران حاکی از بروز "مسایلی" در رابط به 

امریکاییان افریقایی تبار بود که می بایست به 

آنها پرداخته شود. گاهی اوقات جدا کردن حمله 

های صادقانه به "فساد" دستگاه شهری از حمله 

اقوام های مبتنی بر تعصبات بومی به ورود 

جدیدی که آن دستگاهها غالبًا در خدمتشان بودند 

یا متمایز کردن جنبه های انسانِی تالش برای 

"امریکایی کردِن" مهاجران با ابزارهای 

آموزشی از غریزه ای کمتر شرافتمندانۀ نهفته 

س تخصیص سهمیه های مهاجرت و پدر 

 سیاستهای محروم سازی کار دشواری بود.

به این نکته که الزمۀ اذعان ترقی خواهی 

دموکراسی حقیقی وجود یک حوزۀ گستردۀ 

عمومی است گاهی بر مسیر حرکت دولت پدر 

ساالر داللت می کرد. انگیزه های متعارِض 

ترقی خواهی در تغییراتی آشکار می شوند که 

به ترقی خواهان موجب شدند در قانون اساسی 

وجود آیند: تهیۀ اصالحیه هایی که به زنان حق 

أی دادند، زمینۀ انتخاب مستقیم سناتورهای ر

ایاالت متحد را فراهم آوردند، خط مشیهای جدید 

اجتماعی را با برقراری مالیات بر درآمد در 

سطح فدرال تسهیل کردند، و فروش یا مصرف 

 نوشابه های الکلی را اکیدًا ممنوع ساختند.

رئیس  شرایطی که بر اساس آنها ویلسون

االت متحد را در سال جمهور وقت، پای ای

به جنگ جهانی اول کشانید نیز دقیقًا نماد  4749

چنین انگیزه های متعارضی بودند، با این حال 

از مداخلۀ آگاهانه و سازمان یافته استقبال می 

کردند "تا جهان را برای دموکراسی ایمن 

سازند." جنگ جهانی اول و جوشش ملی گرایی 

آورد نیز،  و ارتجاعی که ملی گرایی با خود

موقتًا، به باریک اندیشیهای مداوم در بارۀ اجزا 

و عناصِر ترقی خواهِی آغازین، هنگامی که در 

روزولت در "طرح نوین" فرانکلین  4781 دهۀ

از نو ظاهر شدند، معضالت حل ناشده ای را 

همراه خود آوردند که بخش عمده ای از ترقی 

 خواهی بشمار می روند.

 ترقی خواهی امروزی

تنشهای میان تخصص، عدالت اجتماعی، و 

نظارت دموکراتیک در ترقی خواهی امروزی 

همچنان باقی مانده اند، اما از پایان جنگ جهانی 

دوم به این سوشکلهای تازه ای به خود گرفته اند. 

ترقی خواه قبل از اختراع "اقتصاد رفاه" جدید و 
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ابداع "تحلیل سیاست" به ظهور رسید. با این 

وهمهایش در توجیهاتی منعکسند که حال مف

گرای  علفامروزه برای اثبات حقانیِت حکومِت 

 ناشی از اقتصاد عنوان می شوند.

، عالوه بر اشاره بر نا ترقی خواهان جدید

کارییهای انحصار، به وجود آثار و عوارِض 

ناشی از سرایت عواملی از قبیل آلودگی هوا و 

ه آب، و به دسترسی محدود تودۀ مردم ب

اطالعات، مربوط به مخاطرات و ویژگیهای 

محصوالت تولیدی، اشاره می کنند. آنان در 

مورد اختالف توزیع درآمد و ثروت و در مورد 

بی عدالتیهای موجود در نحوۀ فراهم آوردن 

خدماتی اساسی از قبیل آموزش و پرورش نیز 

ابراز نگرانی می کنند. این ناکامیها و عیوب 

است بر این که دولت به بازار دلیل موجهی 

اصالح کارایی و تامین عدل و انصاف در جامعه 

 همت گمارد.

بسیاری از پژوهشگران جدید و مفسران 

سیاسی به برخی از اقدامهای اصالحی "عصر 

ترقی خواهی" و "طرح نوین" نظری انتقادی 

ایع نافکنده اند. آنان استدالل می کنند که برای ص

ون مسافربری هوایی چبالقوه رقابت جویانه ای 

و حمل و نقل با کامیون تنظیم مقررات زیر نظر 

در عین حال که دولت امری است غیر الزم. 

پوشش برای حذف نظارت دولت گاهی اوقات با 

حق اختیاری حاصل می شود، استداللهای 

مسؤوالنه برای حذف نظارت دولت به همان 

اندازه متکی بر سوابق ترقی خواهانه اند که 

، 4791تنظیم مقررات اجتماعی در دهۀ شیوۀ 

که نقش دولت فدرال را در نظارت بر آلودگی 

محیط زیست و حفظ تندرستی و امنیت کارگران 

و مصرف کنندگان گسترش می داد. در هر دو 

 ۀبر پای مورد، هدف این است که مداخلۀ دولت

قی اقتصادی قرار گیرد. در طاصول سالم و من

ترقی خواهان در  این زمینه ها، بسیاری از

حمایت از بازار آزاد به هواداران اختیار می 

پیوندند و با ایجاد قید و بند برای بازار مخالفند، 

زیرا معتقدند که ایجاد محدودیت هیچ زمینۀ 

 منطقی برای افزایش کارایی به وجود نمی آورد.

ترقی خواهی بر نظام اقتصادی معینی صحه 

وصی و تولید می گذارد که بر پایۀ مالکیت خص

سرمایه داری استوار باشد. اما هیچ یک از این 

دو نهاد را به صورت ُبت در نمی آورد. از این 

رو حقوق مالکیت خصوصی را می توان طوری 

تغییر داد که تناسب یا شایستگی کل نظام بهبود 

یابد، و از بنگاههای بازرگانی سرمایه داری 

 خصوصی می توان خواست که هزینۀ خساراتی

را که بر جامعه وارد می سازند بپردازند. نحوۀ 

فعلی توزیع استحقاقهاهیچ مشروعیت خاصی در 

 اندیشۀ ترقی خواهانه ندارد.

اما دولت، اگر به دخالت پردازد، باید این کار 

را به نحوی انجام دهد که از نظر اقتصادی 

مقرون به صرفه باشد. از این رو، یک جنبۀ 

عبارت از طرح  جدیدترقی خواهانۀ  ۀاندیش

فرایندی که هم  -برنامه های عمومی کارآمد است

به دانش کارشناسانه نیاز دارد و هم به شیوه های 

نظارتگرایانه ای که مقدار مهارت کارشناسانۀ 

مورد نیاز را به حداقل می رسانند. برای صرفه 

جویی در اطالع رسانی و نیز برای تخصیص 

د برنامه هایی طرح منابع به شیوه ای کارآمد بای

اددانان توصیه می کنند که برای ثاًل، اقتصکرد. م

ترمیم آسیبهای محیطی و تخصیص منابع کمیاب 

دولتی، از قبیل حق استفاده از امواج رادیویی یا 

حق چرانیدن گله در زمینهای دولتی، از نظام 

. آنان، برای برنامه قیمت گذاری استفاده شود

، بیشتر با یارانه های های مربوط به توزیع مجدد
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پولی موافقند تا با کاالهای اعطایی. چنین برنامه 

هایی موجب می شوند که اطالعات مورد نیاز 

در بارۀ تجارتخانه های تنظیم شده، گله چرانان، 

و فقیران محدود گردد. با این حال، هرگز نمی 

کاماًل دوری کرد. توان از مهارت کارشناسانه 

تثبیت یا مقادیر را تعیین کند؛  دولت باید قیمتها را

باید معیارهایی بر اساس واجد شرایط بودن برای 

دریافت یارانه ها بر قرار سازد و بر پیروی از 

آنها نظارت کند. تدبیرهای شبه بازاری نمی 

جیه وتوانند بر خرابی بازار که در وهلۀ اول ت

کنندۀ اجرای برنامۀ عمومی بود کاماًل غلبه کنند. 

اهان به ارزش محرکهای شبه بازاری ترقی خو

اذعان می کنند اما نمی پذیرند که این محرکها 

نیاز به مهارت و اظهار عقیدۀ دیوانساالرانه را 

 از بین خواهند برد.

آخرین الیه در اندیشۀ ترقی خواهانۀ پس از 

جنگ به خوِد نظام سیاسی مربوط می شود. 

جنبش گزینش عمومی در علوم اجتماعی، آن 

ه که در آثار جیمز م. بیوَکنن، گوردون گون

الشی را مطرح چتالوک، و دیگران بیان گردیده، 

کرده است. این دانش پژوهشاِن اکثرًا محافظه 

کار، ضمن اشاره به این نکته که سیاستمداران، 

دیوانساالران، و کارشناسان متخصص ممکن 

است منافعی مغایر با منافع شهروندان داشته 

ل می کنند که دولت همواره در باشند، استدال

خدمت تامین منافع عمومی نخواهد بود. در نظر 

 اینان، حکومِت محدود بهترین راه حل است.

ترقی خواهان در مورد نارساییهای سازمان 

های خصوصی بیش از اندازه حساسند که بتوانند 

این نتیجه گیری را بپذیرند. با این حال ناگزیر 

این نگرش منفی در بارۀ بوده اند که در برابر 

حکومت واکنش نشان دهند. یک واکنش عبارت 

و مهارت  بوده است از عالقۀ مجدد به ایدئولوژی

حرفه ای به عنوان عواملی که شخص را از نفع 

پرستی خام باز می دارند. واکنش دوم توجه 

فزاینده به شیوه های اجرای کار است. اگر 

ش کارشناسان هم در پی منافع شخصی خوی

باشند، پس کسی نمی تواند به هیات نمایندگی تام 

االختیار برای حل مسایِل مربوط به هر قانون 

نظارتی اعتماد کند. مجریان روشهای کار 

دیوانساالرانه باید در برابر عموم مردم پاسخگو 

باشند. اگر نتوانیم به حسن نیت بازیگران صحنۀ 

ی سیاست و دیوانساالری اعتماد کنیم، دست کم م

پی یافتن راهکارهایی برآییم که  توانیم در

تعارض میان نفع شخصی و ارزشهای عمومی 

حتی هنگامی که بازار نتواند کارش را انجام  -را

 به حداقل برساند. -دهد

علم اقتصاد، اگرچه زمینه را برای ترقی 

خواهی نوین هموار کرده است؛ برای حل 

معضلهای سیاسی متعددی که دولِت نظارتگِر 

رفاه بخِش جدید با آنها مواجه می شود کافی 

نیست. ترقی خواهی در اواخر قرن بیستم به 

روشن بینیهایی در رشته های علوم سیاسی، 

فلسفه، و اقتصاد نیاز داشت، و هنوز هم سرگرم 

جستجو برای یافتن تعادلی میان کاردانی و 

 مشروعیت دموکراتیک است.

 

  

 

 
 موکراسی،برگرفته از دایرة المعارف د -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 

 ادامه دارد رشتهاین 
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 درمانګر

 

 تر سولې وروسته مهال

 

 

داسی ښکاری چه زمونږ جنګ ځپلی 

هیواد کې سوله، د خدای روی ته د کتلو او د 

خلکو فریادونو ته د غوږ نیولو له امله نه، 

بلکه د تپل شوی خونخواره جګړی د 

د دوی مادی ګټو په  لوبغاړو د ستومانتیا او

وېش کې د نسبی تعادل د پیدا کولو له امله 

 -مخ په راتلو ده. دا به د تاریخی تراژیدی

کومیدی هغه تکراری پیښه وی، چه دلته څو 

 ځلی لیدل شوی ده.

زمونږ د تاریخ په هماغه لمړی سر کې 

اویستایی په نامه تمدن جوړ  -خلکو د آریایی

په رڼا کې  کړی و، او د زردشتی انګیرنو

یې د خلقت او ژوند هدف شاوخوا پراته 

جهان آبادول، د خپلو ځانونو او نورو د 

خوشالیو له پاره زیار ګالل، د ښه ګفتار، ښه 

پندار، او ښه کردار په مرسته نیکمرغیو ته 

ځانونه رسول غوره کړی وو. دغو خلکو 

زراعتی کارونو او محیط پاکوالی ته د 

ورج مور امریکایی پاملرنی درناوی کاوو. ج

اویستا پیژندونکی په دی باور ده چه په 

پخوانیو ادیانو کې هیڅ بل دین د زردشتی 

دین په شان زراعت او کښت و کارته دومره 

اهمیت قایل نه و چه هغه د خپلو مذهبی 

 عقایدو او ښو اعمالو برخه وشمیری.

اویستایی په زړه پوری تمدن  -د آریایی

خوشالیو ډک او له چه ویل کیږی ژوند په 

غم او آفت نه په خوندی توګه روان و، د 

کورنیو دښمنیو او له بهر څخه د کوروش په 

کلونه( د  ۵۲۵ -۵۵۵نامه )تر میالد د مخه

یرغل له السه وځپل شو. هخامنشی 

کوروشیانو د خپلی واکداری په مهال زمونږ 

له خلکو جبری مالیات راټولول او اولسی 

ان په نامه خپلو مرکزی پاڅونونه یې د جاوید

پوځی قواوو په زور ماتول. د یونانی سکندر 

تر میالد د مخه( د  ۳۳۳د یرغل له امله )

نوموړی پاچاهی له ړنګیدو وروسته، 

یونانیانو زمونږ د هیواد په لوری خپل یرغل 

ته دوام ورکړ. ډیر افسوس چه د دی څلور 

کلن یرغل په مهال یونانیانو د خلکو د بی 

اومتونو له شنډولو سره سم د سارو مق

ورانکاریو په سلسله کې، د زردشتی دین 

مذهبی کتاب دری څلورمه برخه وسوځله او 
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په جاهالنه توګه یې ، لکه د دیرشم هجری 

کال د اسالمی فاتح عبدالرحمن بن سمره په 

الس د زمینداور یاقوتی سترګو طالیی بت، 

ولو او طالبانو په الس د بامیانو د بتانو د مات

په شان زمونږ ډیره ستره شتمنی برباده 

 کړله.

، کال ۳۳د سکندر له مړینی )جوالی 

ق.م( وروسته یونانی واکداران، زمونږ  ۳۳۳

هیواد په شرقی سیمو کې، د چندرا ګوپتا په 

مشرتابه د موریایی یرغلګرو له مقابلی سره 

مخامخ شول. د دوی ترمنځ د ګټو د تعادل 

ابله په دوستی بدله پیدا کولو په مرسته مق

شوه، چه د هغی له امله زمونږ هیواد ته د یو 

زر راتلونکو کلونو په مهال نسبی سوله او 

آرامی ور په برخه شوه. د همدغی سولی له 

اویستا کلتور له برخی  -برکته دلته، د آریا

بودیک  -اخیستنی سره یو ځای، د ګریکو

تمدن سروصورت وموند. دغه تمدن د اسالم 

م خلیفه حضرت عمر )رض( د خالفت د دوه

په مهال د عربی مسلمانانو تر یرغله پوری 

ع( دوام درلود. عربی زړورو ۴۶۶،  ه۲۲)

لښکرو د پارسیانو د پاچاهی له ماتولو 

وروسته، زمونږ هیواد کې هم خونړی 

یرغلونه سرته ورسول، چه د حضرت 

عثمان )رض(، حضرت علی کرم اهلل وجه، 

و د خالفتونو په مهالونو امویانو او عباسیان

یې ال دوام درلود؛ تر څو چه د هرات د زنده 

جان د میړنو له جملی څخه، طاهر د حسن 

زوی په نامه قهرمان، پخپلو خلکو کې د 

کال   ه ۲۵۵وحدت له تامینولو وروسته، د 

نیټه د جمعی  ۲۶جمادی االخر میاشتی په 

لمانځه په خطابه کې د عباسی خلیفه مامون 

د نوم وانه اخیست او د همدغه لمانځه الرشی

وروسته یې زمونږ هیواد خراسان د استقالل 

 زیری خلکو ته اعالن کړ.

عربی یرغلګرو د دوه سوه کلونوجګړو 

او اخ و ډب په نتیجه کې د اسالم مبارک 

دین رڼا زمونږ وطن کې خپره کړه. دوی له 

ځانونو سره ګڼ شمیر، په خټه عرب، 

او د پرګنو په منځ کې  مهاجرین دلته راوستل

یې د قدر و عزت وړ نازولو په څیرو کې 

ه کړل. د دوی دا ځینو د روحانیت تمیش

جامی واغوستی او زمونږ په زړه پاکو 

خلکو یې مریدی او له مړینی وروسته د 

زیارتونو مینجوری او ملنګی په غاړو 

واخیسته. دغو روحانیونو او پیرانو د خپلو 

اتلو له پاره د مادی او معنوی ګټو د س

پادشاهانو په تخت کینولو او کوزولو کې 

 برخه اخیستی ده.

د اسالم د خپریدو وروسته زمونږ ځینو 

وطنوالو دینی زده کړی سرته ورسولی او د 

امام حنیفه )رح( په شان، داسی عالمان 

وروزل شول چه په هیواد دننه او د باندی تر 

سل میلیونه زیات پیروان لری. د دغو 

می وطنی عالمانو له جملو څخه دا ځینی اسال

د مال مشک عالم او موالنا عبدالرحیم 

پوپلزی په څیر د استعمار او استثمار ضد 

هلی ځلی سر ته رسولی دی. موالنا پوپلزی 

( د دیوبند په دینی مدرسه ۳۸۶۶ -۳۹۸۵)

کې د شیڅ الهند د احادیثو بری لیک تر السه 
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عبداهلل سندی کړی او د خپلو استاذانو، موالنا 

( او موالنا حسین ۳۸۶۶ -۳۹۵۲)

( د امپریالیستی ضد او ۳۸۵۵ -۳۹۵۸مدانی)

عدالت و برابری پلوه فکرونو له اغیزونه 

برخه من شوی ده؛ نو ځکه د عمر تر پایه 

پوری د مارکسیست موالنا په نوم مشهور و. 

کې پیښور ته راستون او  ۳۸۳۲نوموړی په 

زار د کال کې د قصه خوانی با ۳۸۳۵

پاڅون له امله د انګریزانو له خوا یې نهه 

له آزادیدو  (۳)کاله موده په بند کې تیره کړه. 

 نه لږ وروسته په حق ورسید.

د عربی یرغلګرو ورپسی د مغولو، 

انګریزانو، روسانو، او په دا اوس کې د 

نړیوال پوځی ایتالف یرغلونو سلسلی ته په 

خلکو  کتو، هر ځلی لیدل شوی چه زمونږ د

هماغه ښکاره: د نفاق اچولو او سرپه 

حکومت کولو شیطانی دستورعملی شوی ده. 

یرغلګرو هر ځلی قومی، لسانی، مذهبی، 

سمتی او ایدیالوژیکی نا ځوانه، حریص او 

په اجاره نیولی او د « مشران»خام فکر 

دوی په زور یې د خلکو په لیکو کې د نفاق 

ه الری با سلی دی. د دی ټولو دسیسو سر

سره زمونږ د خلکو تر منځ هغه طبیعی 

بشری دود ساتل شوی ده، چه د هغه له 

رویه: د دوستی په اړیکو کې، د 

تاوتریخوالی نشتواله، او د دښمنی په اړیکو 

کې، د پخالینی نشتواله، د انسانی ټولنو له 

پاره طبیعی نه ښکاری. له همدی امله، 

زمونږ وطن، د بهرنیو یرغلګرو له هیبت 

خونړیو تېریو او کورنیو نامردانو له  ناکو

لکه ونه مستقیم »جفا وو سره په مقابله کې 

 پاته شوی ده.« په خپل مکان

 

څه موده کیږی چه د امریکا او طالبانو 

ترمنځ په قطر کې مذاکرات دوام لری؛ چه 

پایله به یې، د موفقیت په صورت کې، 

زمونږ د خلکو به سر د اوسنی جوړ شوی 

او دوزخ په جنت اړول وی.  محشر ختمیدل

دغو مذاکراتو ته له دی امله تمه په زیاتیدو 

ښکاری چه د امریکاییانو، روسانو او 

چینایانو تر منځ د نړی د تقسیمولو او ګټو په 

ویشلو کې د یو څه تعادل احتمال راپیدا شوی 

ده. کیدای چه مونږ ته یو ځل بیا، لکه 

کاله پخوا د یونانی او موریایی  ۲۳۵۵

یرغلګرو په ګټو کې د پیدا شوی تعادل په 

شان، د دی نوی تعادل له امله هم اوږد مهاله 

سوله را په برخه شی. د جنګ ختمول د 

ورځو او حتی ساعتونو په ترڅ کې ممکن 

ښکاری. اما سولی ته ثبات او اوږد مهاله 

ماهیت ورکول د کلونو هلوځلو ته اړتیا 

 لری.

ستونزو د سولی کار تر بل هر کاره له 

ډک کار ده. ستونزه یې دا ده، چه د شیرین 

غږ له امله اسانه بریښی. د ستونزو د 

آسانولو په خاطر باید دماغی نړۍ ته په پام 

اړولو سره وکتل شی، چه هلته د هر انسان 

په دماغ کې له عزت او آبرو سره یو ځای، 

د آرام او راحت ژوند کولو په هیله، پریمانه 

وجود لری. په بل عبارت، فکرونه او ارادی 
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ټول افغانان له نورو انسانانو سره یو ځای، د 

میراثی اصل و نسب سربیره د فکرونو او 

 ارادو یوه شریکه واحده ټولنه جوړوی. 

په اقلیت کې والړ، له هغو انسانانو سره 

چه د دغی ټولنی د ګټو پر ضد، د جګړو، 

نفاق و شرارت پلویان دی، باید د یوه 

عاجلی څانکی چلن وکارول شی. روغتون د 

د دغه چلن له رویه د طبیعی او ترافیکی 

پیښو په مهال عاجل سرویس ته د ګڼ شمیر 

ژوبل شوو ناروغانو د راوړلو په مهال، تر 

ټولو د مخه هغو ناروغانو ته پاملرنه پکار 

 ده چه ژوند یې له خطر سره مخامخ وی.

معاصر انسان مجبور نه ده لکه د 

ته نو پخوا انسان، چه تنها صورکلو ۳۵۵۵۵

ژوند یې درلود، د خپل څښکاک، خوراک، 

بند و بس پخپله وکړی. په ټولنیز  عافاو د

ژوند کې د پرمختک له برکته د ژوندانه د 

دوام کارونه ټولنیز شوی دی. له همدی امله 

د معاصر انسان دماغی پېټی او بار سپک 

شوی او په مغزو کې یې هم د حجم له رویه 

ګرامه  ۳۵۵٪، او د وزن له رویه،  ۳-۶

کموالی راغلی ده. د سر ماغزه د انسان د 

بدن دوه سلنه برخه جوړوی. مګر د ټولی 

ه وجود یې د متابولیزم له الری چانرجی 

یې د سر د مغزو له خوا  ٪۲۵تولیدوی 

د حجم او وزن په حساب  (۲)مصرفیږی.

کاله پخوانی  ۳۵۵۵۵کوچنی شوی ماغزه، د 

د مغزو په پرتله، لږه انرجی انسان 

فوی. د نن ورځی انسان دا سپما شوی مصر

انرجی د اختراعاتو، نوښتونو، فکرونو او 

ارادو د ال پیاوړتیا په مقصد کاروی. له 

همدی امله اوس د تکامل عملیه د داروین د 

عصر په مقایسه دوه زره واره چټکه شوی 

 ده.

د سولی بختور مهال په راتلو سره به د 

غی دماغی انرجی په مصرف کې ډیره ه

سپما را په برخه شی، چه همدا اوس د دی 

روانی تپل شوی جګړی له السه بربادیږی. 

د سپما شوی انرجی زیاد مقدار باید د تفاهم 

په ډیر اړین، شریفانه او انسانی کار ولګول 

شی، تر څو چه د ګډو فکرونو او ارادو په 

او  فیض و برکت د ټولو دردونو د عالج

نیکمرغی په راوستلو کې قدمونه پورته 

کړو؛ او د اوسنیو بدمرغیو، اهانتونو، 

درندو بارونو لنګر په  غرونو غوندی

 ځ په کمیدو شی. دماغونو م
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 غالم رضا خوش فر

 

 

 

 

 :مقدمه

ر تاریخ جوامع در می یابیم که با مروری ب

امنیت همواره یکی از مسایل اساسی و حیاتی 

آنها بوده است. جوامع همواره با دو گونه تهدید 

د تهدی -9تهدید از بیرون،  -4روبرو بوده اند: 

 انمرج طلباز درون. دشمنان خارجی و هرج و

همیشه تهدیدهای بالقوه ای بوده اند که آرامش و 

در معرض خطر قرار داده اند. ثبات جامعه را 

بدیهی است این خطرهای بالقوه و همیشگی، 

حکومتها و دولتها را بر آن داشته تا برای 

استقرار نظم و ثبات، بیش از هر چیز به مسالۀ 

امنیت و راههای استقرار آن در جامعه 

 بیندیشند.

" امروزه بحران دولت در کشورهای توسعه 

های ینفک تهدیدنیافته و جهان سوم، جزء ال

روی آنها قرار امنیتی گسترده ای است که فرا

دارد. نبود اتفاق نظر پایدار در بارۀ هویت و 

فقدان درک ضمانت شده و  کشور، -ماهیت ملت

موثر از جامعۀ مدنی، مبهم بودن تمایز میان 

دولت و رژیم، ضعف مدیریت و گرایش شدید 

به تمرکز تصمیم گیری به دست گروهی 

همراه توسعه نیافتگی زیربنایی،  کوچک، به

وجود شکافهای اجتماعی و نژادی، بی ثباتی 

سیاسی و نفوذپذیری اغلب نظامهای اقتصادی و 

اجتماعی، وجوه مختلف این بحران را تشکیل 

می دهد و در پیوند با یکدیگر مسالۀ امنیت را 

برای کشورهای توسعه نیافته به پدیده ای بسیار 

 (.4891". )سایق،پیچیده مبدل می سازد

به نظر می رسد بعد از جنگ جهانی دوم با 

ایجاد نهادهای دموکراتیک مانند مجلس، 

انتخابات، شوراهای شهری و محلی و امثال آن 

به عنوان نمودهای عینی از قانون وقانون 

گرایی، استقرار امنیت و ثبات اجتماعی بر پایۀ 

مشارکت همه جانبه و جدی مردم در سرنوشت 

خویش امکان پذیر شده است. در کشور  جامعۀ

دگرگونی ساختار سیاسی، اجرای برنامه  ما

اجتماعی و حضور و  -های توسعۀ اقتصادی

مشارکت جدی مردم در سرنوشت جامعۀ 

خویش، لزوم پرداختن به مسالۀ امنیت و ثبات 

اجتماعی و بازنگری در اندیشۀ استقرار نظم را 

می بیش از پیش در جامعۀ کنونی ضروری 

 سازد.

هدف از مقالۀ حاضر، بیان رابطۀ امنیت با 

در جامعه است. به نظر  قانون و قانون گرایی

می رسد که امنیت و استقرار آن در جامعه 

یکی از شرایط اساسی تحقق قانون، قانون 

، جامعۀ مدنی، و آزادی می باشد. به بیان گرایی

دیگر قانون وامنیت دو روی یک سکه اند که 
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جابی دارند و بدون وجود یکی نمی رابطۀ ای

 توان انتظار تحقق دیگری را داشت.

 مفهوم امنیت

با وجود برخی شباهتهای مفهومی میان 

، به قول مقولۀ امنیت در کشورهای مختلف

اظ مفهومی چهره رابرت ماندل "امنیت به لح

زهمین رو ارائۀ تعریفی کامل ای متغیر دارد. ا

قیق در خصوص از امنیت مستلزم بررسی و تح

ها دمفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدید، و اتحا

(. اصواًل امنیت 99: 4899است" )ماندل، 

یک پدیدۀ ادراکی و احساسی است. یعنی برای 

تحقق آن باید این اطمینان در ذهن تودۀ مردم، 

دولتمردان و زمامداران و تصمیم گیرندگان به 

وجود آید که ایمنی الزم برای ادامۀ زندگی 

ون دغدغه وجود دارد. اما تعیین درجه و بد

مرتبه ای از امنیت که در یک جامعه مورد 

نیاز می باشد، ممکن نیست. در قرآن کریم 

توجه به امنیت در سطوح و ابعاد مختلف دیده 

. قرآن مجید بیشترین رسالت و نقش می شود

خود را در زمینۀ امنیت روحی و معنوی 

به ایمنی دانسته است. قرآن کریم همچنین 

یثیت حعمومی سرزمین و امنیت جان و مال و 

افراد جامعه و نیز امنیت در سطوح بین المللی 

هرگاه قرآن کریم از امنیت  اهمیت داده است

اجتماعی یک جامعه یاد کرده بیدرنگ از 

نظیر فراوانی تولید کاالها،  هشاخصهای توسع

مسکن و شهرسازی و آسایش و رفاه سخن گفته 

یز به امنیت، عدالت، معرفت، ا ناست. انبی

، معنویت، و حقیقت در زندگی اجتماعی فضیلت

توجه وافری داشته و همۀ اینها را زمینۀ های 

رستگاری و سعادت انسان دانسته اند. ریشۀ 

واژۀ امنیت نیز َاَمَن می باشد که با ریشۀ واژۀ 

 ایمان یکسان است.

مفهومی که به معنای نظم و امنیت در کالم 

ستین به عنوان نمونۀ تفکر مسیحی نزدیک اگو

است مفهوم صلح است. در دین مسیحیت امنیت 

مساوی با برقراری صلح و آرامش است. 

ملی یک عنصر  ۀترسامنیت در مفهوم و گ

تجزیه ناپذیر است. یعنی وقتی کشوری در یک 

نقطه از سرزمین خود فاقد امنیت است، این 

کشور تاثیر  ناامنی در تمام دیگر شئون و ارکان

می گذارد. برای نمونه نمی توان قبول کرد که 

کشوری مدعی امنیت داخلی باشد ولیک فرضًا 

یک استان و یا یک شهر یا بندر آن در اشغال 

نیروهای بیگانه یا مورد تهدید خارجی مستمر 

 یک دولت بیگانه باشد.

تعیین مرزهای سیاسی، استقرار نیروهای 

ی پیشگیری از مرزی، هوایی و دریایی برا

حمالت و تجاوزات به حریم یک کشور همه در 

جهت پیشگیری از شرایطی است که امنیت یک 

 کشور را به مخاطره می اندازد.

اگر بخواهیم امنیت را در سطح ملی تعریف 

کنیم باید بگوییم که امنیت ملی عبارت است از 

"دستیابی به شرایطی که کشور از تهدیدهای 

ارجی و داخلی و نفوذ سیاسی بالقوه و بالفعل خ

و اقتصادی بیگانگان در امان باشد و در جهت 

پیشرفت و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، و 

فرهنگی و رفاه عامۀ مردم خویش بدون دخالت 

تسلط دیگران حرکت نماید" )روشندل،  و

(. اگر بخواهیم مفهوم امنیت را با 41: 4891

یم نقیض آن یعنی ناامنی تعریف و تعیین نمای

باید بگوییم که "ناامنی، حاالت یا موقعیتهایی 
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را بر  جام و آرامش جامعهسهستند که نظم، ان

 (.38: 4891هم می زنند" )چلبی، 

 مروری کوتاه بر تاریخچۀ توجه به امنیت

مقولۀ "امنیت" قدمتی به اندازۀ تاریخ بشریت 

. در طول تاریخ جامعه ای را سراغ دارد

غ از دغدغه و نداریم که دیر زمانی فار

 معضالت امنیتی روزگار را سپری کرده باشد.

نخستین مباحث سیاسی و فلسفی در این 

عرصه را شاید بتوان در گفتمانهای فالسفه ای 

چون "افالطون" و "ارسطو" یافت. این 

اندیشمندان بر ایجاد و حفظ امنیت به مثابۀ یکی 

از اهداف و وظایف حکومت اصرار می 

طور تلویحی و افالطون با ورزیدند. ارسطو ب

تاکید، "عدالت" را به عنوان بنیادی ترین وسیله 

و ابزار حکومتی جهت نیل به امنیت تعریف 

 کرده اند.

چند قرن بعد، نظریه پردازان عصر 

وشنگری، از جمله، هابز، الک، روسو، و ر

سیاسی خود به  -مونتسکیو در گفتمانهای فلسفی

 خشیدند.مفهوم امنیت، منزلتی رفیع تر ب

به نظر هابز مردم به ایجاد و تاسیس 

حکومت از آن روعالقمندند که آنها را درمقابل 

تجاوز خارجیان و صدمۀ یکی بر دیگری 

: 4399مصون و محفوظ می نماید )هابز، 

991  .)   

تاریخ اندیشه و تفکرات فالسفه و  

اندیشمندان اجتماعی نیز نشان می دهد که توجه 

ن برای تحقق عدالت اجتماعی به امنیت و قانو

نان آاز محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی 

بوده است که به عنوان نمونه به اختصار 

نظرات چند تن از متقدمین در این زمینه را 

 مرور می کنیم.

قبل از میالد(  111)تولد  (Solon)سولون 

یکی از پایه گذاران حقوق و سازمانهای 

رۀ اولین کسانی دموکراتیک در یونان در زم

است که ضمن اصالح قانون اساسی 

دموکراتیک، خواستار عدالت اجتماعی در 

 یونان شدند.

فیثاغورث مرد داستانی فلسفه، ریاضی، 

موسیقی، و سیاست پس از سفر به مصر، 

ایران و هند جمعیتی سیاسی تشکیل داد و زمینۀ 

برخورد آرأ و عقاید را شش قرن قبل از میالد 

کرد. او آزادی و احترام را برای  مسیح هموار

مردم طلب نمود و به پیمان اجتماعی افراد 

 جامعه تاکید بسیار کرد.

قبل از میالد( در آثار  193افالطون )تولد 

متعدد خود بویژه در کتاب "سیاست" معروف 

به جمهوری و کتاب "نوامیس" معروف به 

قوانین خواهان جامعه ای آرمانی )مدینه ای 

ت که در آن همۀ مردم از امنیت فاضله( اس

اجتماعی برخوردار باشند. او معتقد بود که 

نباید گذاشت چه در فرد و چه در جامعه یکی 

از قوا بر دیگری پیشی گیرد زیرا هم در فرد و 

هم در جامعه تزلزل و انحطاط به بار خواهد 

آمد و امنیت ناپدید خواهد شد. لذا برای تضمین 

باید به سالح علم و  اجتماعی و رفاه امنیت

 حکومت باید مجهز شد.

قبل از میالد(خواستار  813ارسطو )تولد 

نظم، آرامش، امنیت و وضع قوانین معتدل در 

، پول جامعه بود و معتقد بود که سوداگری

رستی و افراط در ثروتمندی، فرزندان پ
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ناشایست بر جای می نهند و اصالح، بازسازی 

 و امنیت را از بین می برند.

میالدی( در کتاب 181سنت آگوستین )تولد 

"شهر خدا" هرگونه امتیازات نژادی، طبقاتی و 

و گفت  نابرابریهای اقتصادی را مردود شمرد

هر جا عدالت باشد، قانون الزم نیست زیرا 

 عدالت خود کار قانون را می کند.

م(، عقیده داشت 4133توماس هابز )تولد 

افق عامه منشأ ظهور دولت و حکومت نوعی تو

مردم است. قبل از تشکیل حکومت، تجاوز به 

حقوق انسانها بیداد می کرد تا اینکه بشر 

ناگزیر دست به دامن "لویاتان")نام جانور غول 

افسانه ای دریایی معروف در فنیقیه که پیکر و 

هابز برای اشاره به دولت برگزیده است( شد تا 

به از تجاوز  ایمنی و امنیت را برقرار سازد و

حقوق ضعیفان جلوگیری کند. )آراسته خو، 

4891 :417.) 

سایر فالسفه و اندیشمندان اجتماعی از عهد 

باستان تا قرن هجدهم میالدی، از جمله سقراط 

ق.م(، سیسرون  171ق.م(، پریکلس ) 191)

میالدی(،  4189ق.م(، جان الک )411)

هر یک  میالدی( و... 4113توماس کامپانال )

حا استقرار امنیت و تضمین آن به نحوی از ان

از جانب حکومتها را برای تحقق عدالت و 

 اجرای قوانین ضروری دانسته اند.

 گونه های امنیت

امنیت در داخل جامعه در سطوح مختلف 

. از فرد تا خانواده، قبیله، شهر، مطرح است

جامعۀ ملی و باالخره نظام جهانی، در هر 

منیت به طریقی مطمح نظر سطح موضوع ا

قرار می گیرد. برای نمونه، فرد در چار چوب 

یک خانواده تنها هنگامی می تواند برای زندگی 

که دارای امنیت  آیندۀ خود برنامه ریزی کند

جانی، مالی، حقوقی، قضایی وغیره باشد. در 

غیر این صورت او بایستی همواره تمام هّم و 

خود و غّم خویش را صرف مصون ماندن 

خانواده اش از گزند آفات و صدمات محیط 

کند، ولی با وجود امنیت او قادر خواهد بود از 

امکانات بالقوۀ خود برای رفاه و زیست بهتر 

استفاده کند. در سطوح باالتر مانند قبیله، 

روستا، شهر و کشور نیز این مساله صدق می 

 (.99: 4891کند )روشندل، 

 ۀهای عمد اگر امنیت را بر حسب حوزه

اجتماع بررسی نماییم، انواع امنیت به قرار 

 زیر است:

هر کس حق دارد که در  امنیت سیاسی: -4

سرنوشت خود که متاثر از سرنوشت جامعه 

است دخالت کند و هیچکس را نمی توان به 

داشتن باور سیاسی خاصی وادار کرد یا از 

 باور سیاسی خاصی واداشت.

التزام به قانون امنیت قضایی: احترام و  -9

از نخستین شرایط قوام جامعه و ایجاد نظم و 

امنیت فردی و اجتماعی است. برنامه ریزیهای 

به منظور فراهم سازی امکان تحول  دراز مدت

و رشد، تنها در جایی میسر است که قانون، 

نظم، امنیت، ثبات، و امید به آینده و اعتماد 

ود قوۀ متقابل حکمفرما باشد. بدیهی است که وج

قضاییۀ توانمند و سالم از لوازم اولیۀ تحقق 

 امنیت قصایی است.

امنیت اداری: منظور از امنیت اداری،  -8

امنیت شغلی و اهمیت شأن فردی است. امنیت 
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هرکس بتواند کار شایسته ای شغلی یعنی اینکه 

داشته باشد و هیچکس را نتوان از شغل 

د، دلخواهی که شایستگی آن را دارد منع کر

مگر آنکه در اثر آن ضرر و زیانی به خودش 

یا به جامعه وارد آید. امنیت شأن فردی، احترام 

 به مقام و منزلت اجتماعی هر فرد است.

امنیت فرهنگی: انسانها زبان، گوش،  -1

نژاد، هنر، سلیقه، و بینیشهای متفاوت دارند و 

این تفاوتها و اختالفات به نص صریح قرآن 

ت و شناساندن است و هیچ کریم برای شناخ

امتیاز و عدم امتیازی بشمار نمی آید و تنها 

امتیاز انسانها در نزد خداوند درجۀ تقوی و 

پرهیزکاری آنها است. بنابراین، بایستی خاک، 

خون، آداب، سنن، زبان، و مذهب همه افراد 

جامعه محترم شمرده شود و تا زمانی که سلیقه 

ان دیگران ها و عقیده های خاصی موجب زی

نشده است با مزاحمتی روبرو نگردد. )نونژاد، 

4899 :49) 

امنیت اقتصادی: تعیین سیاستهای کلی در  -1

بخش امنیت اقتصادی جامعه و نهادی نمودن 

الگوهای عملی رفتار )هنجارها( در این زمینه 

یکی از مسایل اساسی جامعه بشمار می رود. 

ریف امروزه امنیت اقتصادی بیش از گذشته ظ

و حساس شده است بطوری که اگر قواعد و 

قوانینی در این زمینه تعیین و وضع نشود، 

شاهد از  ضمن رواج هرج و مرج و بحران،

حوزه خواهیم بود و این بین رفتن امنیت در 

بدون تردید سرمایه، ثروت، تولید و کارآفرینی 

 در جامعه تهدید خواهد شد.

 ساختار اجتماعی و امنیت

راری نظم و امنیت در هر جامعه برای برق

نیاز به ساختاری است که در آن حداقل 

عناصری چون عدالت اجتماعی، تامین و رفاه 

اجتماعی، اشتغال، عدم استبداد، آزادی و 

حاکمیت مردم و مشارکت کامل آنها، توزیع 

دانایی و اطالعات در جامعه، عدم اختالل 

اجتماعی، استفاده از نیروی فرهیختگان و 

انایان، سازگاری اجتماعی، نظامی باز و د

واقعی و... وجود داشته باشد )نونژاد، همانجا( 

هدف اساسی توسعۀ اجتماعی استقرار نظم 

اجتماعی است، نظمی که حداقل دارای چهار 

همدالنه باشد  -9فراگیر باشد  -4ویژگی باشد: 

: 4891پویا باشد )چلبی،  -1عادالنه باشد  -8

ل در نظم اجتماعی باعث (. هرگونه اختال91

تضعیف احترام متقابل اجتماعی و هویت 

م احترام متقابل یاجتماعی می گردد. عدم تعم

اجتماعی و انصاف اجتماعی در عرصۀ روابط 

اجتماعی، حقوق و آزادی اکثریت را محدود 

می کند و به محض محدود شدن آزادی و 

حقوق در جامعه امنیت تهدید می شود )چلبی، 

 .همانجا(

بدین ترتیب هرگونه اختاللی که در نظم 

اجتماعی ایجاد شود بالطبع، موجب ضعف 

قانون و تهدید امنیت در جامعه می گردد و به 

طریق اولی هرگونه آسیبی که به قانون و 

امنیت در جامعه وارد شود، به توسعۀ اجتماعی 

 لطمه خواهد زد.

 مقایسه موارد نقض امنیت در گذشته و حال

سال قبل از میالد( در کتاب  831ارسطو )

مان اجتماعی و ز"اصول حکومت آتن" در سا

سیاسی جامعۀ یونان )آتن( منصبی را بنام 
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قرار داده بود که  (Thesmothetes)تسموتتها 

به عنوان پاسداران قانون در جامعۀ آن روز 

 آتن انجام وظیفه می کردند.

یکی از وظایف اساسی پاسداران قانون 

نظیم و پیشنهاد پرونده های بود که )تسموتتها( ت

دعاوی آنها به "امنیت اجتماعی" مربوط می 

شد. این دعاوی که ناقض امنیت اجتماعی بودند 

 شامل موارد زیر بود:

 دعاوی غضب و تجاوز به حقوق مدنی؛  -4

دعاوی کشف فساد )خصوصًا اگر کسی   -9

به وسیلۀ رشوه و هدیه و بخشش از 

 چنگ اتهامی قصد فرار داشت(؛

 دعاوی قاچاق؛ -8

 دعاوی رشوه خوری؛ -1

دعاوی سؤنیت در مورد ثبت نام  -1

 بدهکاران عمومی؛

 دعاوی در مورد عدم حضور در دادگاه؛ -1

دعاوی در مورد سؤنیت از جهت خط  -9

دهکاری که دین خود را بنزدن نام 

 پرداخته بود؛

وشتن نام ندعاوی در مورد تزویر و ن -3

مدیونی که از ادای دین خویش خودداری 

 باشد؛کرده 

دعاوی مربوط به زنا و فسق )ارسطو،  -7

4891 :998.) 

موارد فوق به عنوان مصادیق نقض قانون و 

تهدید امنیت عمومی جامعه در اصول حکومت 

آتن گنجانیده شده بود و پاسداران قانون وظیفۀ 

 رسیدگی به آنها را داشتند.

موارد دعاوی ناقض امنیت اجتماعی در 

مقایسه با وضعیت سال قبل از میالد با  831

میزان جرایم و نقض امنیت جاری در کشور و 

به  سال 9111پس از گذشت حدود اجتماعی 

سادگی اوضاع بی ثبات و بحران زدۀ اجتماعی 

  بیان می دارد.در کشور ما را 

 91نکتۀ قابل توجه این است که در حدود 

قرن پیش منصبی به نام "تستموت" یا پاسداران 

که عمده ترین وظیفۀ آن قانون وجود داشته 

رسیدگی به دعاوی مربوط به امنیت اجتماعی 

بوده است. یعنی تجاوز به حقوق جامعه ناقض 

ناقضان  امنیت اجتماعی محسوب می شده است و

قانون و متخلفان از حقوق مدنی مجازات و 

 مستوجب پیگرد قانونی شناخته می شده اند.

اما به نظر می رسد امروزه به علت 

و  دیهای زندگی اجتماعی حقوق افراپیچیدگ

امنیت آنان در عرصه های مختلف به خطر می 

امنیت عمومی جامعه دارای  افتد و این تهدید

ریشه های متعددی است که از جمله می توان 

، به عواملی نظیر ضعف قانون، قانون گریزی

و نهادینه نشدن قانون، آسیبها و انحرافات 

ی که توسعه و اجتماعی، و بسیاری از عوامل

رفاه یک کشور را به خطر می اندازد، اشاره 

 نمود.

 امنیت و توسعۀ اقتصادی

برقراری رابطۀ درست و معقول میان امنیت 

و توسعۀ اقتصادی در یک جامعۀ سالم، 

ضروری است. وظیفۀ دولتها ایجاد امنیت برای 
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مردم در زمینه های مختلف است بگونه ای که 

 ی دست یابند.بتوانند به توسعۀ واقع

بدون امنیت هیچ برنامه ای در داخل کشور 

شکوفایی اقتصاد کشور،  قابل اجرا نیست.

سرمایه گذاری، طرح ریزی برای توسعه و 

هرگونه فعالیتی که نیاز به زمینۀ آرام و مطمین 

در سطوح مختلف جامعه داشته باشد، همه در 

گرو استقرار امنیت است. در واقع امنیت در 

اف و منافع و ارزشهای اصولی و زمرۀ اهد

 پایدار جامعه است.

توسعۀ اقتصادی به معنای گسترش عرصۀ 

نها آنه های مردم است که مهم ترین یگز

سالم  ،عبارتند از: برخورداری از عمر طوالنی

و بارور، دسترسی به آموزش و پرورش، بهره 

مندی از سطح زندگی شایسته، بهره مندی از 

صادی، و اجتماعی، بهره آزادیهای سیاسی، اقت

مندی از حقوق انسانی تضمین شده و فرصت 

هایی برای خالقیت و تولید، و برخورداری از 

 حیثیت و منزلت اجتماعی و احترام فردی.

 -امنیت از شرایط الزم توسعۀ اقتصادی

اجتماعی در هر کشور بشمار می رود که 

استقرار آن در هر جامعه رابطۀ تنگاتنگی با 

اجرای قوانین دارد. همچنین امنیت  قانون و

شاخصی از شاخصهای توسعه یافتگی بشمار 

در سالهای  می رود بطوری که با تحولی که

یر در مفهوم قدرت ملی و منافع ملی پدید اخ

با قدرت آمده است دیگر قدرت دولت منحصرًا 

نظامی سنجیده نمی شود و چنین به نظر می 

خارجی  رسد که هر کشور برای تضمین امنیت

ناگزیر است به حد معینی از ثبات سیاسی و 

امنیت داخلی دست یابد و این مهم نیز خود تا 

حدود زیادی در گرو توسعۀ اقتصادی است 

 (.49: 4899)کاپشتاین، 

بدین ترتیب عقب ماندگی اقتصادی و توسعه 

وب سنیافتگی در واقع نوعی تهدید امنیتی مح

و  می شود زیرا پیامدهای آن موجب تنش

بحران داخلی و زمینه ساز مداخالت خارجی 

 می گردد.

 عوامل تهدید کنندۀ امنیت

در معادلۀ امنیت هر کشور مؤلفه ها و 

متغیرهای زیادی وجود دارد که برخی از آنها 

ناشی از عوامل محیط و جغرافیا و وضعیت 

طبیعی کشور، و برخی دیگر متاثر از عوامل 

علیه امنیت بیرونی و درونی می باشد. تهدید 

یک کشور را می توان به تهدیدهای خارجی و 

داخلی تقسیم کرد، ولی تعیین دقیق خارجی یا 

داخلی بودن برخی تهدیدها بسیار دشوار است 

زیرا این دو نوع تهدید غالبًا با یکدیگر پیوند 

دارند. تهدیدهای خارجی علیه امنیت عمدتًا 

شامل: تهاجم نظامی، مداخلۀ نظامی آشکار، 

وطئه یا دسیسه، براندازی، عملیان پنهان ت

سیاسی و تبلیغات خارجی می گردد. تهدیدها 

داخلی که اغلب متوجه کشورهای توسعه نیافته 

می باشد با عنایت به مسایل امنیت اقتصادی و 

این اجتماعی تعیین و تعریف می شود. از 

تًا شامل جنگهای دیدگاه تهدیدهای داخلی عمد

صادی، توسعه نیافتگی چریکی، وابستگی اقت

سیاسی و بی ثباتی ناشی از آن، اخالفات قومی 

و مذهبی، و در نهایت فقر و ناآرامی اجتماعی 

 می گردد.

 راه حلهای مقابله با تهدیدها
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غلبه بر توسعه نیافتگی: کشورهای توسعه -4

نیافته با تهدید مشترکی روبرو هستند که همانا 

ن کشورها توسعه نیافتگی و وابستگی است. ای

در درجۀ اول باید برای توسعۀ پایدار برنامه 

ریزی کنند. توسعه نیافتگی خود منبع بسیاری 

از تهدیدهای دیگر همچون بی ثباتی سیاسی، 

دشواریهای اجتماعی، درگیریهای قومی و 

 -مذهبی و جز اینهاست. توسعۀ اقتصادی

اجتماعی خود به خود بسیاری از 

مۀ مسایل را حل می کند و سرچش

اصلی انسجام ملی است )روشندل، 

4891 :419.) 

توسعۀ سیاسی: توسعۀ  -9

سیاسی که خود یکی از ابعاد 

توسعۀ جامعه است به معنای 

گسترش نهادهای مدنی، آزاد شدن 

فضای سیاسی جامعه، استقرار 

امنیت برای مشارکت سیاسی و... است. نجات 

فرهنگ و تمدن خودی از فروپاشی تدریجی، 

شف امکانات و تواناییها و شکوفایی در گرو ک

و سامان استعدادها و پذیرش تنوع افکار و آرأ 

دادن دوبارۀ مفاهیم و ارزشها است، بدان گونه 

که توانایی و پویایی الزم برای رویارویی با 

نیازهای پیچیدۀ روزگار کنونی به دست آید 

  (.439: 4899)نونژاد، 

اسی خالصه اینکه الزمۀ تحقق توسعۀ سی  

آشنایی جامعه با حقوق و آزادیهای مدنی 

تصریح شده در قانون اساسی و به رسمیت 

شناخته شدن آنها از سوی نهادها و نیروهای 

سیاسی است. بدین سان برخورداری از نعمت 

حریم امنیت  آزادی موجب وسیع تر شدن

 اجتماعی می گردد.

 نتیجه گیری

جامعه شناختی به موضوع امنیت  یبا نگاه

توان گفت که اعتالی امنیت و افزایش  می

نسبی فرد منوط و مشروط به  لآزادی و استقال

تحقق سه فرایند بطئی و کم و کیف آنها در 

 عۀ معاصر است. این سه فرایند عبارتند از:مجا

فرایند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن به -4

 معنای درونی کردن ارزشها؛

فرایند نهادینه سازی به  -9

ند کاهش اختالفات معنی رو

 اجتماعی؛

 فرایند تکوین جانعۀ مدنی؛ -8

 چنانچه در جامعه ای خود

مختاری )آزادی( و استقالل فردی 

وجود نداشته یا محدود باشد، در 

این صورت نمی توان آزادی را 

 یک شبه برای اعضای آن به ارمغان آورد.

در جوامع معاصر میزان اقتدار واقعی دولت 

با میزان قدرت جامعۀ مدنی مستقیمی همبستگی 

دارد. در عین حال وجود "امنیت" در جامعۀ 

مدنی ضامن آزادی خواهد بود و دولت نیز در 

سایۀ "امنیت" می تواند با مسؤولیت پذیری و 

گویی در برابر شهروندان، عماًل از اصل بجوا

 آزادی پاسداری نماید.

 

، 344 -341اقتصادی،  -برگرفته از اطالعات سیاسی -

 ماره سیزدهم، سال یازدهم و دوازدهم.ش

 ت ه.تلخیص و اضافات: از 

 

 رابرت ماندل: 

امنیت به لحاظ مفهومی، 

چهرۀ متغّیر دارد. از 

همین رو، ارائۀ تعریفی 

کامل از امنیت مستلزم 

بررسی و تحقیق در 

مفاهیم کلیدی چون 

قدرت، تهدید و اتحادها 

 است.
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 رزاقى مهندس

 
 

 هوا و بآ و فصول، تركیبات،

Atmosphere: Earth’s 

Weather and Climate Composition, 
 

 

 كه است شمسى نظام در سیاره یگانه زمین  

 را حیات تواند یم و است اتمسفر یدارا

 كه ندا هوا یحاو تنها نه گازها پوشش رد،انگهد

 را ما همچنین بلكه كنیم، می تنفس كه را نآ ما

 از ناشى رادیاسیون و گرمایش وزش از

 را ما زمین اتمسفر  .دارد می محفوظ خورشید

 .دارد می نگه خنك شب در و گرم وزر در

 ضخیم كیلومتر 480 حدود در اتمسفرزمین

 61 حدود در نآ بخشهای بیشتر ولى است،

 ارتفاع با هوا فشار .باشد می یسطح  تركیلوم

altitude دریا، درسطح هوا فشار .شود می كم 

 مترمربع هرسانتى در كیلوگرم 6 حدود در

 سانتى هر یبرا فشارهوا km3  هر در ؛است

 همچنین ...است 0.7kg  درحدود مربع متر

 .است تنفس یبرا كم مقدار به اكسیژن

 air of Composition،هوا تركیبات

 اتمسفر یگازها Nasa تحقیقات اساس رب

  :باشد می زیر شرح هب زمین

 Nitrogen78% -  

 

21% Oxygen - 

  0.93% Argon - 

0.04%  dioxide Carbon- 

 helium, neon, of amount Trace-
 as hydrogen  and krypton methane,

      vapor. water 

………………. 

layers  Atmosphere 

 می تقسیم اصلى الیه پنج به زمین اتمسفر

thermosphere, exosphere, The :شود
   and stratosphere ,mesosphere

                            troposphere. 

 تا شود می باالترنازكتر هرالیه در اتمسفر

 می پخش و پراكنده فضا در گازها كه ینجائآ

 اتمسفر بین مشخصى سرحد هیچ دیگر و د،نشو

 100 حدود تصورى خط یك یول .ستنی فضا و

 است  line Karman نام به كه كیلومترازسطح
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 گویند، می دانشمندان كه باشد می ینجایآ معموال

 .كند می تالقى را فضا اتمسفر

troposphere The به الیه نزدیكترین 

 ضخامت كیلومتر 02 تا 7 .باشد می زمین سطح

 هوا .است زمین اتمسفر از نیمى یحاو دارد،

 باالتر ارتفاع در و است تر گرم زمین نزدیك

 غبار و بآ بخار تمام به نزدیك شود. می سردتر

  این به و دارد، قرار الیه این در اتمسفر در

 .شوند می پیدا اینجا بیشتر ابرها كه است لیلد

stratosphere The و است الیه دومین 

 باالی 50km ارتفاع در و سفرپوترو یباال

 هوا .است فراوان اینجا اوزون ،ددار قرار زمین

 مرتبه هزار حدود و است خشك خیلى اینجا در

 به و ،است دریا  سطح تا تر رقیق و تر نازك

and aircraft jet  كه است، دلیل این
fly balloon weather می پرواز فضا این در 

 کنند.

 mesosphere The تا  كیلومترى 50از 

 ترینباال .كند می عمل كیلومترى ۸٨ ارتفاع

 سردترین .گویند mesopause را مزوسفر بخش

 حرارت درجه با است زمین اتمسفر قسمت

 .گرادسانتی درجه 90 یمنها

 thermosphere The  500   تا 90  از

 .دارد وسعت km 1000 و

 دراین گراد سانتى 1500 تا حرارت درجه

 .رسد می ارتفاع

exosphere The  فوق ،بخش باالترین 

 كه است اتمسفر میوانجا است ازكن العاده

 و سازد، می مخلوط خارج یفضا با را اتمسفر

 هیدروژن پراكنده ذرات از مخلوطى تولید

 .كند می وهلیوم

 Climate و Weather  

 قادر دارد كه ییهوا و بآ خاطر هب زمین

 در را زنده موجودات گوناگون انواع كه است

 رینسردت در كه آنهائی چه دهد؛ پرورش خود

 یزندگ ییاستوا مناطق در یا و ها قطب  منطقه

 .كنند می

 و سرد تاریخ طول در زمین رهک یهوا و بآ

 می ناگهانى طور هب ما امروزه شود، می گرم

 یعموم نظریه است، گرمى هب رو هوا كه بینیم
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greenhouse  كه است براین دانشمندان
gases حال در انسان یفعالیتها خاطر هب كه 

 گرمایش كردن محاصره باعث است، افزایش

 است. شده اتمسفر در

gases? greenhouse are What  

 ی،گازها)، G H G سبز  یا منطقه یگازها

  ؟باشند می چه (اى گلخانه

 خورشیدى یانرژ G H G یا گلخانه یگازها

 بدین و كند، می منعكس را نآ بعد و جذب را

 رمقدا .كند می تر گرم را زمین اتمسفر ترتیب

 هب طورمستقیم هب خورشید یانرژ زیادى بسیار

 زمین واسطه هب نآ از قستى  ،رسد می زمین

 از اى پاره گردد، می بر فضا به و منعكس

 یانرژ نآ باشند، اتمسفر در وقتى گازها،

 را نآ دوباره و جذب را زمین از شده منعكس

 ییگازها .ندرداگ برمی زمین هب حرارت چون

Greenhouse  به شوند یم یهعمل این عامل كه

gases كه یطور همان .باشند می موسوم 

 .پوشاند یم را گلخانه یك شیشه یا تمیز پالستیك

 یفعالیتها به یخیل امر این اخیر یدرسالها

 .شود می مربوط انسان

 طور هب یا گلخانه یگازها از یا پاره

 یفعالیتها طبیعى، یهاسوزی تشآ از طبیعى

 از حال هر در .دنا یناسش زیست و ها،آتشفشانی

 انسان ،۰۲ قرن ابتدا از ،صنعتى انقالب شروع

 یگازها زیادى بسیار مقدار افزایشى طور هب

 افزایش این .است كرده زادآ فضا در یا گلخانه

War ldrWo  از بعد پتروشیمى صنعت توسعه با

 .است شده تر سریع 2 

 

Effect Greenhouse، یگازها اثرات 

 :اى گلخانه

 یگازها ۀواسط هب شده منعكس یشگرما

 تولید موجب gases greenhouse اى گلخانه

 و زمین درسطح گرمایش زیادى بسیار مقدار

 جهانى یتغییرهوا این گردد. می ها اقیانوس

 هااوقیانوس و زمین یخ یرو زیادى بسیار اثرات

 .دارد

dioxide Carbon 

 گاز اکساید دای کاربن تولید منبع مهمترین

 كه فسیلى سوختنى مواد  از كه است اى گلخانه

 یموتور  نقلیه  وسائل و  الكتریسیته تولید یبرا

 .شود می تولید رود، می كار هب

  Methane متان

 می كننده تأثیر خیلى یا گلخانه گاز یك متان

 كه اتمسفر در كمتر زمان، مرور با ولى باشد،

 از دارد،ان dioxide carbon  كربنیك انیدرید

 طبیعى منابع بعضى شود. تولیدمی مختلفى منابع

 درمقدار اوقیانوسها و  نمناك زمین از متان ند.ا

 منابع .گریزد می زمان واحد در زیادى بسیار

 نام به دارند، وجود نیز دیگرى

anthropogenic است انسان شده ساخته كه. 

 و طبیعى گاز یرو مختلف عملیات و استخراج

  .كنند می زادآ متان همه نها،آ پخش و نفت

 منابع برنج زراعت و حیوانات پرورش

 زارع در اورگانیك ماده .است متان تولید اصلى

 یرو عملیات باقیمانده ۀشد مصرف یبهاآ و

 .كنند یم زادآ متان همه نباتات

  Oxide Nitrous    
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 می اتفاق اتمسفر در طبیعى و یاتفاق طور هب

 نیتروژن بیشمار یها فرم از یكى چونهم افتد،

 اكسید زیاد بسیار مقدار هرحال در .شود پیدا

 یجهان گرمایش در باالیی درصد با نیتراس

 یكودها یكاربر هب ن،آ اصلى نبعم است. سهیم

 می فالحتى یفعالیتها در  Synthetic تركیبى

 ساختن دوران در همچنین اكسیدنیتروژن .باشد

 یموتورها .شود می زادآ مصنوعى یكودها

 سوخت با كاركردن حال در وقتى نقلیه، وسائل

 اكسید دیزل، یا گازولین مانند فسیلى یها

 .كنند یم زادآ نیتروژن

Ozone 

 در طبیعى طور هب كه ستا گازی اوزون

 وغیردسترس و دارد قرار اتمسفر ییباال قست

 خورشید اشعه زیاد تابش از را ما و ،است

 تمسفر،ا پائینى یها قسمت در .كند می تظاحف

 اكسید چون یشیمیائ تولیدكننده یك چون اوزون

 گلخانه گاز یك چون اوزون .است نیتروژن یها

 مي كه این باوجود .دارد كم عمر ولى است، یا

 باشد، داشته گرمایش در زیادى سهم تواند

 .جهانى تا است محلى خیلى اثراتش

Gas? Greenhouse a Water, 

 بآ بخار .بكنیم بآ بخار مورد در هم بحثى 

 پائین سطح در وهوا بآ تنظیم در مهمى نقش

 مقدار اتمسفر، یباالی یقسمتها در .دارد اتمسفر

 روندى و د،آی می متغیر خیلى نظر هب بآ بخار

 .ندارد زمان با

 انتشار توانید می شما كه باشد یچیزهائ شاید

 .كنید كم را یا گلخانه یگازها

-—————— 

  ای گلخانه یهاگاز بیشتر، توضیح در   -۹
gases greenhouse باشند می چه: 

 یتركیبات از گروهى ،اى گلخانه یگازها

 طول با رادیاسیون) حرارت قادرند كه هستند

 بدین و اندازند، دام هب اتمسفر در را )بلند موج

 این .دارند نگاه تر گرم را زمین سطح ترتیب

 ند.باش می یا كلخانه گاز اثر یاصل سبب گازها

 باعث اتمسفر در اى گلخانه یگازها شافزای

 .دشو می هوا و بآ وتغییر جهانى گرمایش تولید

 gases greenhouse اى گلخانه یگازها

 با رادیاسیون) خورشید نور تا دنده می اجازه

 و بگذرند، اتمسفر در زادىآ با (كوتاه موج طول

 سطح واسطه هب نآ از قستى كه ستا اینجا در

 یانرژ این از قسمتى ىول شود، می جذب زمین

 ند،ك می جهش فضا طرف هب گرمایش چون

 می بر فضا طرف هب حرارت كه یطور همان

 واسطه هب و شود می جدا نآ از متىقس گردد،

 و شود، می جذب اتمسفر در یا گلخانه یگازها

 یا و سه از تركیبات این كه است دلیل این هب این

 اختمانس این اند. شده ساخته اتم چهار از بیشتر

 از یا پاره كه دهد می اجازه نهاآ به مولكولى

 را نهاآ سپس و كنند جذب  را فرارى گرمایش

 باعث كه بفرستند، زمین طرف هب دوباره

 .شود می جهانى حرارت درجه افزایش

  effect, greenhouse یا گازگلخانه اثر
 اى گلخانه گاز بیشتر هرچه ترتیب بدین

 در بیشتر ارت،حر گرمایش باشد  دراتمسفر

 هب كه گازهایی نظر این از .دارید زمین یرو

 گاز نام به سازند، می را اثر این جمعى طور
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greenhouse  شوند می نامیده اى گلخانه یها
gases. 

 یم راه دو از  G H G ای گلخانه یگازها 

 واسطه هب یكى :دنبشو زمین اتمسفر وارد ندنتوا

    یانسان منابع مهمترین انسانى، یفعالیتها
GHG  از فسیلى، سوخت یبكاربر ،تأثیركننده 

 با فالحت در روى زیاد جنگلها، بردن بین

 كود از استفاده و  livestock یاهل حیوانات

 است. صنعتى محصوالت و  مصنوعى یها

   :عبارتند greenhouse  یاصل یگازها
   dioxide Carbonانیدریدكربنیك گاز،

Methane ،  oxide Nitrous متان گاز 
greenhouse feedback  مهمترین   ،

gas  است بآ بخار... 

 شروع 61 ازقرن كه صنعتى انقالب زمان از

 یگازها تمام یاصل منبع انسان یفعالیتها شد،

  .است بوده یا گلخانه

-------- 

 مورد در اخبار ترین  تازه از یا خالصه

 .نهاآ اثرات و GHG   اى لخانهگ یگازها

 د؟نباش می چه اى گلخانه یگازها اتاثر

 سطح  حرارت درجه اى گلخانه یگازها

 در حرارت انداختن بدام واسطه هب را زمین

 حرارت جریان این كند، می زیاد اتمسفرمان

 تنها، زمین که كند، می نچهآ از بیشتر را زمین

 منبع از خودرا حرارت مستقیم طور هب

 گرفت. می خورشیدى

 می زمین سطح به نورخورشید که زمانی

 می جذب زمین كردن گرم در نآاز بخشی رسد،

 طرف هب حرارت چون ،نآ دیگر قسمت و شود،

 یگازها توسط قسمت این .گردد برمی فضا

 و جذب هستند دراتمسفر كه  G H G اى گلخانه

 بر زمین طرف هب حرارت این بیشترین سپس

 .ندگرد می

 گاز اثر چگونه بدانیم كه اینبهتر درک یبرا

 یك کنید، تصور ،تاثیرگذارند یا گلخانه یها

 اب خورشید كه را بسیارگرم خورشیدى روز

 نور این .تابد می زمین رب تمام ىدگندرخش

 از (كوتاه موج طول با رادیاسیون( خورشیدى

 .كند می گرم را زمین و گذرد می زمین اتمسفر

 زمین سطح واسطه هب انرژى این از قسمتى

 شود می گرمایش به تبدیل و شده جذب

 فضا طرف هب و ،(بلند موج باطول رادیاسیون)

 همینطور ولى شود، می radiate   افكن پرتو

 قسمتى رود، می باال اتمسفر در حرارت این كه

 هب ،greenhouse مختلف یگازها توسط نآاز

 .بگریزند فضا جو از توانند نمی و دنافت می دام

 گرم را زمین اتمسفر خود سهم به جریان این

 گلخانه یك یها پنجره مثل درست ؛كند می

greenhouse نور دهد می اجازه كه ماند می 

 نگه خود درداخل را حرارت و شود، نآ وارد

 نباتات تا دارد، می نگه گرم را نآ و دارد، می

 كنند، ونمو شده گرم آن داخل
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 اخبار و ها مقاله از گفتار این تنظیم در       

 بهره انترنت در    greenhouseو اتمسفر به مربوطه

                          .است شده بردارى
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 هنر برای هنر

 و مکتب پارناس

 

سال انقالباتی است که که دوران   4381 الس

را در فرانسه خاتمه داد و  ( 4)""رستوراسیون

مبدأ تحولی در اوضاع سیاسی و اجتماعی 

فرانسه گردید. در دورۀ "رستوراسیون" 

رومانتیسم بر ادبیات فرانسه حاکم بود و معمواًل 

را سال دورۀ کمال و  4381تاریخ نویسان سال 

م می دانند زیرا در همین اوج قدرت رومانتیس

سال بود که "ارنانی" روی صحنه آمد و 

"المارتین" به عضویت فرهنگستان فرانسه 

اما همان طور که قباًل در فصل انتخاب شد. 

رومانتیسم گفتیم این سال در عین حال سال آغاز 

افول رومانتیسم نیز بشمار می رود. بسیاری از 

که تا این  راشاعران رومانتیک می دیدند مکتبی 

پایه باال برده و تا این مرحله همراهی کرده اند 

به تدریج فرسوده و کم نیرو شده است و دیگر 

جلب توجه نمی کند. حقیقت این بود که مردم پس 

از تغییر وضع سیاسی و اجتماعی می خواستند 

رو  گذشته قطع رابطه کنند، از اینکه بکلی با 

به زوال بود. رومانتیسم نیز خواه ناخواه محکوم 

منتقد بزرگ فرانسوی در این باره  سنت بوو

  چنین اظهار عقیده می کند:

4 .Restauration  دوران اعادۀ سلطنت به خانوادۀ بوربون که

)سقوط شارل دهم(  4387)سقوط ناپلئون( تا سال  4341از سال 

 ادامه یافت.

 

" جریان ادبی دوران رستوراسیون در اوج 

ن ترین مرحلۀ خود بود که توسعه و در درخشا

بر اثر کودتای جوالی در روزهایی که به دنبال 

 آن آمد شکست یافت و طرد شد."

پس از مدتی تردید، هنگامی که سرو صداها 

خوابید و مردم توانستند وضع خود را روشن تر 

ببینند، مشاهده کردند که شاعران و نویسندگان 

کلی با رومانتیک همه عقایدی پیدا کرده اند که ب

نظریات سابق شان متضاد است و بهتر بگوییم 

 عقاید ادبی و هنری آنها تغییر جهت داده است.

همۀ  ،4381 در وهلۀ نخست، به دنبال انقالب

روشنفکران به این فکر افتادند که در اجتماع 

جدید وظیفۀ موثری بر عهده بگیرند، و اغلب 

متوجه احزاب سیاسی و مکتبهای فلسفی شدند. 

همۀ نویسندگان و اصلۀ چند سال تقریبًا به ف

شاعران، به معنی واقعی کلمه "روزنامه نویس" 

شدند و چند نفر شان به نمایندگی مجلس و مقام 

 وزارت رسیدند.

 هنر مفید

در این اثنا از طرفی با انتشار آثار "بالزاک" 

گذاشته می شد )که در  پایه های "رئالیسم"

ف دیگر عده و از طرفصول پیش بحث کردیم.( 

ید بودند، ای از فالسفه و ادبا که طرفدار هنر مف

دعوت می کردند که  نویسندگان را شاعران و

اخالق و"پیشرفت ع وخدمت اجتماآثار خودرا در 
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اندیشۀ بشری" بگذارند. این عده عبارت بودند از 

"کالسیکها" که هدف هنر را "آموزنده بودن" می 

برای تعلیم و  دانستند و می گفتند که هنر باید

، و فالسفه که می راهبری افراد بشر مفید باشد

خواستند نظم و نثر در خدمت پیشرفت اندیشۀ 

بشری قرار گیرد و باالخره اصالح طلبان که 

می کوشیدند برای استقرار نظم جدیدتر و بهتر 

 از هنر و ادبیات نیز کمک بگیرند.

قوی ترین این دسته ها، پیروان "سن سیمون" 

Saint- Simoniens Les  بودند که بعضی از

کالسیکها و نیز عده ای از رومانتیکها را نیز با 

خود داشتند و از هنرمندان می خواستند که در 

کوشش دسته جمعی روشنفکران برای بهتر 

ساختن شرایط زندگی شرکت کنند و هنر خود را 

در خدمت پیشرفت جامعه قرار دهند. این گروه 

ای توفیق در این آرزو کافی عقیده داشتند که بر

است که حس همدردی و همکاری در افراد تولید 

کنند؛ عشق و برادری؛ و احساساتی نظیر 

در این آئین، کار  احساسات مذهبی را برانگیزند.

وعظ و خطابه به عهدۀ هنرمندان بود و ادعا می 

کردند که هنرمندان باید رهبری جامعه را 

 فرضیۀ خود بدانند.

گو" همۀ هنرمندان و شاعران به جز "هو

بزرگ رومانتیک در صف "پیروان سن سیمون" 

درآمدند. حتی "موسه"، شاعر گریان، اشکهای 

 شاعر را مرحم زخمهای جامعۀ بشری دانست.

 هنر برای هنر

هنر برای هنر، نه مکتب مشخصی است و نه 

گروه معینی گرد هم آمده اند که تیوری ثابتی 

چون شاعران و  برای آن عنوان کنند و

تند هر نویسندگانی که ادعای هنر برای هنر داش

مطرح کرده اند،  یک جداگانه نظریات شان را

می توان گفت که این نظریات نیز اغلب با هم 

می توان  تر آن رامتفاوت است و شکل منسجم 

در مکتب پارناس مشاهده کرد که ادامۀ تیوریک 

ه به نظر می رسد ک تر و صریح تر آن بود.

 بنژامن کنستان نخستین کسی است که در

نویسد:  ( می4311فبروری  44خود )یادداشتهای 

. زیرا هر هدفی هدف" هنر برای هنر و بدون 

هنر را از طبیعت خود دور می کند. در صفحات 

بعد خواهیم گفت که این ادعا عاری از سابقۀ 

فکری و فلسفی نبود، به طوری که در سال 

فیلسوف  V. Cousin ویکتور کوزن 4393

( در درسهایی از تاریخ 4319 -4979)فرانسوی 

 فلسفه همین فرمول را از سر گرفت.

اما ویکتور هوگو با این که قباًل به مسایل 

 )در سال زا نیهاجتماعی توجه داشت و بعد

برای هنرمند وظیفۀ اجتماعی قایل شد،  (4311

در یکی از آثار خویش که  4397در سال 

نام داشت توجه  Les Orientales "شرقیات"

زیادی به قالب شعر و وزن و قافیه نشان داد و 

ضمن مقدمۀ غرورآمیزی به "پیروان سن 

سیمون" جواب داد و آزادی در شعر را اعالم 

داشت و ادعا کرد که شاعر همیشه حق دارد 

"اثر بیهوده ای منتشر سازد که شعر محض 

باشد". هوگو در ضمن همین مقدمه اظهار 

شت: "اگر با نظری بلند بنگریم در شعر دا

موضوع خوب و بد وجود ندارد، شاعران خوب 

و بد هستند. از طرف دیگر همه چیز موضوع 

ز مایۀ هنر است، هر امری شعر است، همه چی

شعر حق ورود دارد. پس نباید پرسید  به کشور

که چه علتی شاعر را به اختیار موضوعی نشاط 

ک یا دالویز، واضح یا آور یا غم انگیز، وحشتنا

مبهم واداشته است. باید دید چگونه کار کرده نه 

 آن که در چه باب و چرا کار کرده است."
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عبارت "هنر برای هنر" نیز در همان سال از 

طرف "هوگو" اعالم شد و هم در اثنای مباحثات 

 ادبی گفت: "صد بار می گویم: هنر برای هنر!"

مجسمه سازان اشان و قچند نفر از شاعران و ن

جوان به دور استاد گرد آمدند، مقدمۀ "شرقیات" 

را کتاب مقدس هنر شمردند و ادعا کردند که 

مفید بودن یا در بند اجتماع بودن ارزش هنر را 

از میان می برد و گفتند هنر خدایی است که باید 

آن را تنها به خاطر خودش پرستید و هیچ گونه 

و چنین تصوراتی  دجنبۀ مفید یا اخالقی به آن ندا

 را از آن انتظار نداشت.

در میان این جوانان، تئوفیل گوتیه 

Theophile Gautier (4344- 4399)  که از

رومانتیکها و از پیروان هوگو بود، به دفاع از 

شعر برخاست که به کلی با مسایل اجتماعی و 

اخالقی و سیاسی بیگانه باشد. "گویته" که سابقًا 

ک پرهیجان و اندوه زده ای بود، نویسندۀ رومانتی

بعدها چندین سفر به کشورهای مختلف کرد و 

پس از بازگشت، در رأس عده ای از جوانان که 

"هنر برای هنر" را شعار خود کرده بودند، قرار 

گرفت. این گروه ادعا می کردند که: هنر یگانه 

دلیل زندگی است و با وجود این به درد هیچ 

بی فایده است و تنها کاری نمی خورد، هنر 

وجود آن به خودی خود کافی است. می گفتند 

زندگی مشکل و پر از درد و رنج است و 

سرنوشت بشر روشن نیست؛ یگانه چیزی که می 

تواند ما را تسلی بخشد زیبایی است و هنر وقتی 

به کمال زیبایی می تواند رسید که از افکار 

ها و اخالقی و فلسفی و از تحوالت پی در پی آن

از بیان تمایالت پیچیده و آشفته بدور باشد. 

اشعار خود در بارۀ "هنر"  ۀ"گویته" در مقدم

چنین نوشت: "فایده اش چیست؟ زیبا بودن! آیا 

! مثل گلها، مثل عطرها، مثل همین کافی نیست

پرندگان، مثل همه چیزهایی که بشر نمی تواند 

 به میل خود تغییر دهد و ضایع کند، به طور کلی

هر چیز وقتی که مفید باشد دیگر نمی تواند زیبا 

باشد، زیرا وارد زندگی روزمره می شود، شعر 

نثر می شود و آزاده برده می گردد. همۀ هنر 

همین است. هنر آزادی است، جالل است، گل 

کردن است و شکفتگی روح است در بطالت. 

نقاشی و مجسمه سازی و موسیقی مطلقًا به درد 

 خورند..."هیچ چیز نمی 

و باز در همان مقدمه نوشت: "ما مدافع 

استقالل هنریم. برای ما هنر وسیله نیست، بلکه 

مندی که به فکر چیز دیگری رهدف است. هر هن

 به جز زیبایی باشد، به نظر ما هنرمند نیست..."

در مقدمۀ کتاب  4381سال  همچنین در

چنین نوشت:  مشهور خود "مادموزال دوموپن"

واقعًا زیبا است که به درد هیچ  "فقط چیزی

کاری نخورد. هر چیز مفیدی زشت است زیرا 

احتیاجی را بیان می کند و احتیاجات انسان، 

مانند مزاج بیچاره و عاجز او، پست و تنفرآور 

 است."

 Theodore de شاعر دیگر این مکتب

Banville  تئودور دوبانویل است که خود می

ذاشته است. این گوید قدم بر جای پای گویته گ

شاعر دنیا را پرده های نمایش و مردم را 

بازیگران آن می داند و به بازی و قیافۀ آنها بیش 

همچنین اقرار از احساساتشان اهمیت می دهد. 

می کند که در فن شعر فقط به وزن و قافیه پابند 

است و از شعر گفتن هیچ منظوری به جز اقناع 

ه همچون میخ ذوق خود ندارد. می گوید: "قافی

تثبیت می  زرین است که تخیالت شاعران را

 کند."

 سابقۀ فلسفی و عقیدۀ فورستر
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از چهار شرطی که کانت برای  الاقل دو شرط

زیبایی بیان می کند می تواند زمینه ای برای 

ادعای هنر برای هنر در آینده مورد استفاده قرار 

گیرد. یکی از شرایط زیبایی از نظر کانت این 

که لذت حاصله از درک شئی زیبا خالی از  است

نفع و غرض باشد و مثالی که برای این  ههر گون

مورد ذکر می کند این است که وقتی که می 

گوییم خانه ای زیبا است، زیبایی این خانه را به 

مجزا از راحت بودن یا قابل سکونت بودن  طور

 و یا استحکام آن در نظر می گیریم.

ان گفت اغلب مدعیان شرط دیگر که می تو

هنر برای هنر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از 

آن تاثیر پذیرفته اند "غائیت بدون غایت" است، 

یکی متناسب بودن یک اثر با مقصود، بی آنکه 

هدف و غایتی در میان باشد، به این ترتیب، 

قسمتهای مختلف یک اثر هنری هماهنگ می 

همکاری  شوند و در ایجاد آن به عنوان یک کل

می کنند و این خود یکی از سرچشمه های مفهوم 

است، زیرا به این معنی  (Structure) "ساختار"

است که روابط بین عناصر تشکیل دهنده بسیار 

مهم تر از توجه به تک تک آن عناصر به طور 

مستقل است. کانت معتقد است که تنها با ارائۀ 

فید این "هستی درونی" است که اثری می تواند م

یا اخالقی باشد نه با داشتن محتوای اخالقی. با 

این دیده، هر ادبیاتی که در آن به دادن پیام 

مستقیم اخالقی متوسل می شوند از نظر کانت 

 محکوم و بالاثر است.

 .E. M و اما در روزگار ما ای. ام. فورستر

Forster (4397-4791)  در مقاله ای با عنوان

همین نظم درونی اثر  هنر برای هنر، در بارۀ

 هنری چنین می نویسد:

 " در کجا این نظم دست یافتنی است؟ نه در

مقالۀ نجومی، که سالهای دراز، نظم در آن بر 

تخت نشانده شده بود.از زمان اینشتین، آسمانها 

و زمین سخت شبیه یکدیگر شده است. دیگر 

نمی توانیم از برای هرج و مرج، نقیضی 

و همراه با جرج  گاه بیابیممسلم در آسمان شبان

مردیت به ستارگان، به این سپاه قانوِن تغییر 

و یا به موسیقی افالک گوش  ناپذیر بنگریم

فرادهیم. نظم در آن جا نیست. چنین به نظر 

می رسد که در سراسر عالم فقط دو امکان از 

که باز هم  -برای آن موجود باشد. اولین آنها

ن قرار خارج از مصطلحات مورد نظر م

نظام الهی است، هماهنگی عرفانی که  -دارد

بر طبق همۀ ادیان از برای کسانی که بتوانند 

در آن تأمل و تعمق کنند، در دسترس است. ما 

باید به اعتماِد گواهِی اهل بصیرت، امکان آن 

را قبول داشته باشیم، و وقتی آنان می گویند 

)اگر  که این امر با نیایش دست یافتنی است

واًل دست یافتنی باشد( سخن آنان را اص

بپذیریم. یکی از شاعران این گروه گفته است: 

ی ذلت تغییر ناپذیر، مرا تنها رها مکن". ا"

به عشق، نظام بخش،  دیگری چنین سروده:

وجود نظام  ای کسی که مرا دوست داری.

چند فراسوی سنجش است، هرگز رالهی ه

 مورد انکار واقع نشده است.

از برای نظم، در مقولۀ جمال  امکان دوم

شناسی قرار دارد، که اینک موضوع سخن 

من است: یعنی نظمی که هنرمند می تواند در 

کنون باید به بحث در بارۀ اثر خود بیافریند و ا

. ما همه قبول داریم که اثر هنری مگردآن باز

یک محصول منحصر به فرد است نه به 

با یا واسطۀ آن که استادانه یا شریف یا زی

دارای فکری روشن، یا اصیل، یا آرمانی، یا 
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سودمند، و یا تربیتی است )ممکن است 

هریک از این خصایص را در برداشته باشد( 

اما از آن رو منحصر به فرد است که یگانه 

شی، ماّدی در عالم است که امکان دارد واجد 

هماهنگی درونی باشد. همۀ چیزهای دیگر 

ته اند و وقتی که قالب بافشار بیرونی تشکل یاف

آنها برداشته می شود، فرو می ریزند. اثر 

هنری قایم به ذات است و هیچ چیز دیگری 

. چنین اثری چیزی را می تواند چنین نیست

تحقق بخشد که جامعه غالبًا وعدۀ انجام دادن 

آن را داده اما وعده اش همیشه خدشه آمیز 

مه بوده و وفا نشده است. آتن قدیم سرانجام ه

پایدار است.  آنتیگونچیز را درهم ریخت. اما 

رم دورۀ رنسانس هم عاقبت همه چیز را 

آشفته ساخت ولی نقاشی سقف تاالر "سیستین" 

 صورت گرفت. جیمز اول نیز آشفتگیها به

، و با وجود آورد اما مکبث به وجود آمد

وجود لوئی چهاردهم، فدر از آن دوره باقی 

من هم اکنون بیش  ماند. هنر برای هنر؟ آری،

از هر موقع دیگر چنین می اندیشم. این یگانه 

محصول منظمی است که نژاد آشفتۀ کار بشر 

به وجود آورده است. این فریاد هزار نگهبان، 

انعکاس صوت در هزار پیچ و خم است، 

ن را پنهان آفانوس رهنما است که نمی توان 

کرد: "این بهترین شاهدی است که ما می 

از عظمت خود عرضه داریم"،  توانستیم

"آنتیگون برای آنتیگون"، "مکبث برای 

  ...( 4)"مکبث

نویسندۀ  اشتفان کورنردر بارۀ همین مقاله، 

 اظهار نظر کرده و با نقلفلسفه کانت  کتاب

ادوراد مورگان فورستر، هنر برای هنر، از کتاب چشم  .3

، اندازی از ادبیات و هنر، ترجمه دکتر غالم حسین یوسفی

محمد تقی )امیر( صدقیانی، انتشارات معین، تهران 

 .333 -334، ص 3131

عبارتی از آن، به طور کلی اظهارنظر هنرمندان 

فلسفۀ هنر، غیرفنی و مبهم  ۀآفریننده را در بار

خوانده است. ناچار باید گفت که عقاید پراکنده و 

گاهی ادعاهای خودستایانه و عاری از مسؤولیت 

نها آنزدهم، چنان که به برخی از نویسندگان قرن 

اشاره شد، غیر فنی تر و مبهم تر از نوشتۀ 

 فورستر بوده است. اینک عین عبارت کورنر:

به  -خستین تعریف جزیی کانت از زیبایین

به طور طبیعی در  -معنای غائیت بدون غایت

و مبین همان  منظومۀ فلسفی او جا می افتد

آفریننده چیزی است که بسیاری از هنرمندان 

و بنابراین  -کوشیده اند با عبارات غیرفنی

در توصیف کارهای هنری بگویند.  -مبهم

 -چنین نمونه، سخنان آقای ای. ام. فورستر

است که در بارۀ ]نمایشنامۀ[ مکبث چنین می 

نویسد: "عرض کنم، این نمایشنامه دارای چند 

آموزنده است و به ما چیزهای در  -جنبه است

د، به طوری که در داستانها آمده بارۀ اسکاتلن

است، و چیزهایی در بارۀ انگلستان در آن 

دوره و بسیاری چیزها در بارۀ طبع بشر و 

خطراتی که با آن روبرو است، یاد می دهد. 

می توانیم در سوابق تاریخی آن مطالعه کنیم 

یا ببینیم پرداخت آن از لحاظ نمایشنامه نویسی 

یقی الفاظ در چیست و از حسن تعبیر و موس

آن لذت ببریم تمام اینها به جای خود درست. 

ولی مکبث گذشته از اینها هم، برای خودش 

دنیایی است که به دست شکسپیر آفریده شده و 

خاصی است  ۀوجودش مرهون زبان شاعران

که در آن بکار رفته است. از این نظر، مکبث 

به خاطر خود مکبث است و غرض من از 

اطر هنر" همین است. کار عبارت "هنر به خ

صرف نظر از هر چیز دیگری که  -هنری

وجودی است وافی به نفس  -ممکن است باشد
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ن آبا دمی که آفریننده اش در و کامل که 

دمیده، به خودی خود زنده است. از نظم 

درونی و ذاتی برخوردار است و ممکن است 

صورت برونی نیز داشته باشد. این طور 

 .(4)سر می شوداست که شناختنش می

 مکتب پارناس

هنگامی که بحث و  4311در حوالی سال 

مشاجرۀ شدیدی در بارۀ ادبیات درگرفته بود، 

عده ای از شاعران جوان که بر ضد رومانتیسم 

قیام کرده بودند و تحت تاثیر مشرب "هنر برای 

هنر" بودند، دور هم گرد آمدند و محافل ادبی 

این شاعران برای خود تشکیل دادند. در رأس 

لوکنت دو لیل قرار داشت که همۀ اطرافیان خود 

را تحت الشعاع قرار داده بود و باید او را 

. در بزرگ ترین نمایندۀ این روش ادبی شمرد

مجموعۀ شعری مرکب از آثار این  4311سال 

 Le    )پارناس معاصر( شاعران تحت عنوان

Parnasse Contemporain و  (4)انتشار یافت

ن کتاب مورد استقبال خوانندگان قرار چون ای

پس از مدتی دومین و سومین جلد آن هم  گرفت

منتشر شد. رفته رفته این شاعران به نام 

معروف شدند و باالخره منتقدی به نام  پارناسین

در کتابی که به   Andre Theriveآندره تریو

شاعران "پارناسین" اختصاص داده بود، کلمۀ 

 را نیز استعمال کرد. Parnassimeپارناسیسم 

اشتفان کورنر، فلسفه کانت، ترجمه عزت اهلل  .3

، 3133فوالدوند، انتشارات خوارزمی، تهران 

 .241 -242ص

"پارناس" نام کوهی است که بنابه افسانه های یونان   .2

خداوند شعر و نیز نه خواهری  Apollonقدیم آپولن 

گی که فرشتگان نگهبان هنرهای زیبا بودند در آن زند

می کردند. این نام به مجموعه های شعر نیز اطالق 

 می شود.

 

پارناسین شعر   

 از است ای نشانه شعر پارناسینها، عقیدۀ به

 ساخته خاموش را خود احساسات که کسی روح

است. شعر پارناسین به مخالفت با رومانتیسم 

 Subjectiveبرخاست و با هرگونه شعر ذهنی 

نمی  به هیچ وجه مخالفت کرد. شاعر پارناسین

و آرزو و  خواهد که شعرش محتوی امید

خواهشی باشد، فقط برای هنر محض احترام قایل 

است و به زیبایی شکل وطرز بیان اهمیت می 

ولی  دهد. محتوی اشعار ساده و بی اهمیت است

قالب شعر با مهارت و استادی فوق العاده ای 

ساخته شده است و چون هر یک از پارناسینها 

اد بسیار کمی شعر گفته اند آثار شان زیبا و تعد

 استادانه است.

اصولی که فوق العاده مورد توجه پارناسینها 

است و مکتب آنها را از مکتبهای دیگر مشخص 

 می کند، به شرح ذیل است:

کمال شکل، چه از لحاظ بیان و چه از  -4

 لحاظ انتخاب کلمات؛

عدم دخالت احساسات و عدم توجه به  -9

 ف؛آرمان و هد

 زیبایی قافیه؛ -8

 وابستگی به آئین "هنر برای هنر". -1

از اینرو شعر شاعر پارناسین مانند مرمری 

صاف، بی نقص و در عین حال محکم است. هر 

کلمه ای را با دقت انتخاب می کند و به جای 

خود می گذارد و کمال مطلوب او این است که 

شعر را از لحاظ استحکام و زیبایی به پای 

ند. شاعر پارناسین عقیده دارد که مجسمه برسا
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، بلکه باید فقط شعر نباید بخنداند و نه بگریاند

 زیبا باشد و هدف خود را در خود بجوید.

 توجه به دورۀ کالسیک

شاعر پارناسین که از "ذهنیت" 

)سوبژکتیویسم( فرار می کند و همچنین زیبایی 

را بدون دخالت احساسات وسیلۀ سعادت می 

ات دورۀ کالسیک که بهیچوجه شمارد، به ادبی

ژکتیو( ندارد متمایل می شود و بجنبۀ ذهنی )سو

عالی ترین نمونۀ زیبایی مطلوب خویش را در 

هنر یونان، در خدایان مرمری و در بناهای 

سفیدی که سایۀ اندیشه ها و هیجانات آنها را تیره 

 نساخته است می جوید.

شاعر در عصری که به خیال او زشتی بر 

پیروز شده است، توسن خیال را به سوی  زیبایی

قرونی که در نظرش سراپا جالل  آفرینش و 

آثار  لوکنت دولیلزیبایی می نماید می تازد. 

را ترجمه کرده از  هوراسو  سوفوکلو  هومر

اینرو در آثار خود نیز به قرون نخستین برگشته 

است. این شاعر کشورهای مختلفی را دیده و به 

ون سفر کرده است، ولی وطن سرزمینهای گوناگ

اصلی او یونان قدیم است، یونان "هومر" و 

"سوفوکل"!... به عقیدۀ او شرط کمال هنر، 

سکون و آرامش روح شاعر و مصراعهای 

آهنگ دار است که می تواند تابلوهای مجللی را 

 جلو چشم مجسم سازد.

 یأس ئ ناامیدی در آثار پارناسینها

ارناسینها شاعر "لوکنت دولیل"، سردستۀ پ

نومیدی است که زندگی را با یأس مطلق و عالج 

ناپذیر می نگرد. به عقیدۀ او همه چیز از وهم و 

خیال و جریان بی پایان حوادث است. هیچ 

چیزی را نمی توان متوقف ساخت. هیچ چیزی 

وجود ندارد. حتی خدا! فقط مرگ وجود دارد. 

ی خطابه هایی در بارۀ مرگ و صدای ترحم آمیز

، روح تکه در اشعار او نسبت به زندگان بلند اس

 زخم خوردۀ شاعر را به ما می شناساند.

معتقد است که بدی زاییدۀ زندگی است، از 

اینرو تا حد امکان باید کم زندگی کرد )عجیب تر 

این که خود او هفتاد و شش سال زندگی کرده 

است!( باید هیجان را در خود کشت، گریبان خود 

ت "بیماری امید" نجات داد و روح را را از دس

 از تمام آرزوها و هوسها دور نگاه داشت.

نکته ای که باید در این جا ذکر شود این است 

که خود شاعر نیز پابند این هذیانها نیست و نمی 

تواند باشد. به ظاهر می خواهد در برابر جامعه 

و سنن و امید و آینده و چیزهای دیگر بی اعتنا و 

بی طرف باشد ولی این بی اعتنایی به  بی حس و

کینه بدل می شود و با هیجانی که در ظاهر با آن 

به مخالفت با جامعه می خیزد.  مخالف است

مردم را "احمق" می نامد و مسیحیت را دین 

ظالمانه و فریبایی می شمارد. به ظاهر می 

خواهد فقط زیبایی قالب را در آثار خود حفظ کند 

زیبایی شکل آن بگوید، ولی  و شعر تنها برای

همۀ اشعارش پر از فلسفه های منحرف و اظهار 

 یأس و بدبینی است.

 روش دیگر پارناسینها

این  پس از"لوکنت دولیل" تواناترین شاعر

 Jose- Maria deژوزه ماریا دوهردیامکتب 

Heredia  است. او شاعری به تمام معنا

پارناسین است و اشعارش بیش از "دولیل"، 

ویته" را به خاطر می آورد. شعر درخشان او "گ

. گویی به دست جواهر سازی زینت یافته است

قصیده یا شعری که چهارده بیت )هر یک از "سونه"

های زیبای او مانند صفحۀ  Sonnet (دارد
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که در محیط تنگ و گرامافون معظمی است 

کوچک آن، مباحث تاریخی و اساطیری با خیال 

 ی ضبط شده است.پردازی هنرمند توانای

 Lesاین شاعر فقط یک کتاب شعر بنام 

Trophees  دارد و اشعارش از لحاط ساختمان

 بی نظیر است.

 شعر اوبژکتیف عینی

باالخره شعر اوبژکتیف نیز با آثار پارناسینها 

درآمیخته است و آن عبارت از همان شعر 

ناتورالیستی که توام با رمان ناتورالیستی به 

شعری است که در آن، "من"  وجود آمده است.

وجود ندارد، یعنی شاعر فقط تماشاگر و بیان 

 کنندۀ صحنه ها است.

این شعر با زندگانی خانوادگی و با واقعیتها، 

گرچه عادی و پیش پا افتاده و حتی زشت هم 

باشند، تطبیق می کند و استاد این نوع شعر 

است که "زوال" او  F. Coppeeکوپه فرانسوا 

)برافراشتن پرچم ناتورالیسم در  را به سبب

، منتقد رنه اللوشعر( تبریک گفته است ولی 

معاصر فرانسوی، معتقد است که "کوپه" 

استحقاق چنین تعریفی را ندارد زیرا حتی آن 

قسمت کوچکی از اشعار خود را نیز که به 

پیروی از سبک ناتورالیستها گفته با اصول این 

 مکتب تطبیق نداده است.

را  ”Reliquaire“نخستین کتاب خود "کوپه" 

به استاد عزیزش "لوکنت دولیل" تقدیم کرده و با 

این که موضوع اشعارش از مسایل روزمرۀ 

زندگی گرفته شده است، در بعضی از آثار خود، 

شاعری  Les Humblesمخصوصًا در قطعۀ 

 پارناسین است.

  (GRAJDAMSKII)ادبیات مدنی 

 در برابر هنر برای هنر

می توانی شاعر نباشی/ اما مجبوری که  "تو

 Nekrassoveشهروند باشی." این دو مصرع 

که شعار همۀ ( 4399 -4394) نکراسف

وشنفکران رمعاصرانش شد، بیانگر روش 

روسی در نیمۀ دوم قرن نزدهم، یا دقیق تر 

است.  4331و  4311م، بین سالهای یبگوی

کند "ادبیات مدنی" با "هنر برای هنر" مقابله می 

و خواهان این است که در بارۀ اثر ادبی نه با 

معیار زیبایی شناسی، بلکه از نظر سودبخشی 

داوری شود: اثر باید فایدۀ اخالقی، اجتماعی یا 

سیاسی داشته باشد. نظریه پردازان این جریان 

در (4313 -4344)بلینسکی  Belinskiادبی، 

 Tchernychvskiسالهای آخر، چرنیشفسکی 

 Dobroliobov دابرلوبوفو  (4337 -4393)

بودند. نویسندۀ اخیر می گوید:  (4314 -4381

"زیبایی که در واقعیت وجود دارد، از زیبایی در 

هنر برتر است." ادبیات مدنی که ناشی از افکار 

مترقیانۀ آن دوران است، عکس العملی است در 

برابر ایدآلیسم دهۀ چهل و هم زمان است با پایان 

رافی و ورود "روشنفکران پیشرو عمر هنر اش

 Nadsonمردمی" به عالم ادب. نکراسف و 

پیشوایان این نهضت  (4339 -4319)نادسون 

 شمرده می شوند.

 

 

 

                          دارد ادامه بحث این
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 دستگیر نایل

 

 

 

 

 

مده آدفترسوم مثنوی معنوی  این داستان در

افتد.  نیک می  است که در هندوستان اتفاق می

دانیم که هندوستان برای موالنا و اتفاق افتادن 

یکی این  چند حیث اهمیت دارد. قصه هایش از

که هندوستان، سرزمین موعود برای برخی 

در برخی موارد  ملت ها و مذهب ها است.

تمام پرسوناژ های رزوهای ناآهندوستان، محل 

 داستان های موالنا است، محل پیدایش آیین بودا

یین بودا هم آمیزه ای از آوعرفان اسالمی که 

هندوستان اتفاق می  این داستان هم در دارد.

موالنا می گوید که خر، یاد هندوستان نمی  افتد.

مده و آهندوستان  کند، بل این فیل است که از

 به فکر و ذکر هندوستان است.

در هندوستان دانایی، گروهی را می بیند از 

اند و دنبال غذا و خوردنی  مدهآسفر و راه دور 

می گردند و سخت گرسنه اند که سد جوع می 

خواهند. مرِد دانا برای شان توصیه می کند که 

در راه تان چوچه های فیلی هست سخت شیرین 

و مطابق ذوق. مبادا به ایشان میل کنید که مادر 

 نها در کمین است:آ

 ن شنیدی تو که در هندوستان  آ

 وستاندید دانایی گروهی د

 گرسنه مانده شده بی برگ وعور 

 می رسیدند از سفر، از راِه دور

 مهر داناییش جوشید و بگفت 

 خوش سالمی شان وچون گلبن شگفت

 پیل هست اینسو که اکنون می روید 

 پیل زاده مشکنید و بشنوید

 بس ضعیف اند و لطیف و بس سمین  

 لیک مادرهست طالب، درکمین              

 ید از خرطوم او آود تش و دآ

 الحذر زان کودک مرحوم او

سپس می افزاید که این اطفال )پیل بچه ها( 

مثال اولیا را دارند. معصوم و بی گناه و از 

هرچند غریب اند، فرد اند و  خاصان حق اند.

چون با خداوند  .حقیقت غنی اند فقیر اند؛ اما در

پس  نها را نمی شناسیم.آاند، در صفات که ما 

نها را نمی آگردد که  ن غریبی بر ما میای

 یعنی ما خود در صورت عدم شناخت، شناسیم.

 دم نسبتی به خداوند پیدا میکند،آغریبیم. وقتی 

 شود. رود وغنی می نگاه است که باال میآ

 خداوند می در او است. چون خداوند با او و

هرچه من  گوید چون اولیاء اجزای من اند،

 ها مین چیزآو مالک نها هم صاحب آدارم  

 شوند.
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 اولیا اطفال حق اند ای پسر 

 غایبی و حاضری بس باخبر

 غایبی مندیش از نقصانشان 

 کو کشد کین از برای جانشان

 گفت: اطفاِل من اند این اولیا 

 در غریبی فرد، از کار و کیا

 از برای امتحان، خوار و یتیم 

 لیک اندر سر، منم یار و ندیم

 ت های من پشت دار جمله عصم

 گوییا هستند خود اجزای من

جمله موسی  موالنا مثال هایی از پیامبران از

ورد که موسی با آفرعون و دیگران را می  و

یک چوب خشک، دستگاه فرعون را به زمین 

ن چوب موسی را من قدرت آفرو می ریزاند. 

ورد. ورنه چوبی آن دستگاه را فرود آدادم که 

دیگران که  و لوط وبیش نبود. همین گونه نوح 

 واقعات جهان را تغییر دادند.                          

 صد هزاران انبیای حق پرست  

 خود به هر قدری، سیاست ها بکرد

ثار قدما وموالنا بمعنی آسیاست کردن در 

مده است. آتوبیخ نمودن  مجازات کردن و

سعدی هم در کتاب گلستان اشارت هایی به این 

ز نظر موالنا قرآن همیشه بمعنای ا معنی دارد.

                               مده است.                          آ)حقیقت( 

 گر بگویم وین بیان افزون شود 

 خود جگر چه بود؟ که ُکه ها خون شود   

 خون شود ُکه ها و باز آن بفسرد  

 تو نبینی خون شدن، کوری و َرد

ث حرص و آِز در ادامه ی داستان به بح

دمی مانند رقص آپردازد که حرص  دمی میآ

تالش بی معنی است،  بی مقصود است.

رقص یعنی حرکت  های بی هدف است.حرکت

های فکری و بدنی ما که چه هدفی را دنبال می 

زیرا جنبیدن های ما باید هدفی را بدنبال  کند.

 داشته باشد.

 طرفه کوری دور بیِن تیز چشم  

 یند غیر پشملیک از اشتر نب

 مو بمو بیند ز صرفه حرص انس  

 رقص بی مقصود دارد همچو خرس   

 رقص انجا کن که خود را بشکنی

 پنبه را از ریش شهوت، بر کنی   

 رقص و جوالن بر سر میدان کنند 

 رقص اندر خون خود، مردان کنند   

نجایی است که ما از قید افکار آزادی واقعی آ

این  رهایی یابیم وبی هدف و نفس سرکش خود 

حرکت فکری و بدنی یعنی رقص ما هدف 

 متعالی را دنبال نماید.    

 چون رهند از دست خود، دستی زنند

 چون جهند از نقص خود، رقصی کنند   

 مطربان شان از درون دف می زنند 

 بحر ها در شور شان کف می زنند   

این حرکت از درون است که شور وشوق را 

دمی را معنی دار و آکه رقص ورد آپدید می 

موالنا به ادامه از درختان و  هدفمند می سازد.

دیگر اشیا و پدیده ها، تمثیل ها می  برگ بار و

گوید برای شنیدن صدای برگ ها  ورد و میآ
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غفلت خود دور کنیم. زیرا باید پنبه را از گوش 

ها را فقط گوش دل می شنود نه این نواها وصدا

 ن گوش ظاهری ما.آ

 و نبینی لیک بهر گوش شان  ت

 برگ ها بر شاخها هم کف زنان

 تو نبینی برگ ها را کف زدن 

 گوش دل باید نه این گوِش بدن

اینجاست که گوش َسر، به گوش ِسر تبدیل 

 شود: می

 گوش سر بر بند از هزل و دروغ  

 تا ببینی شهر جان با فروغ

ن مرد دانا که از دست آمسافران به نصایح 

جان فیل بچگان مانع شده بود، گوش ه زدن ب

جاده می بینند و  دهند و چوچه فیلی را در نمی

برند می  همچون گرگان مست به او حمله می

نها که آمگر یکی از  کنند. کشند و سد جوع می

ن مرد دانا آاز این کار ابا می ورزد. که هشداِر 

شود  یاران را نیز مانع می مده بود.آبیادش 

نها آیز کارگر نمی افتد و مگر نصیحت او ن

خورند و مست و  چوچه پیل را کباب کرده می

نجاست که آ خواب فرو می روند.ه الیعقل ب

یک را بو  رسد و دهان هر پیلی مست فرا می

 نها حس میآکند و بوی کباب پسر از دهان  می

کند و هرکدام را شکم می دَرد و پوست شان را 

ان می و به کیفرعمل ش به هوا می پراگند.

گوید شما غافل  اینجا است که موالنا می رساند.

نباشید که بوی کبر و حرص و آز، از دهان 

شود. اگر با معنی و حقیقت  شما بیرون می

راست بودید، کژی های فکر ظاهر شما هم 

 گردد : شود و مقبول خدا واقع می راست می

 خون خلق از راه َبرد   ۀای خورند

 ردرد خون ایشانت نبآتا نه 

 مال ایشان، خون ایشان دان یقین 

 نکه مال از زور اید در یمینآز

 ن پیل بچه گان کین کَشد آمادر 

 پیل، بچه خواره را کیفرکشد

 خوری ای پاره خوار   پیل بچه می

 رد خصم پیل از تو دمارآهم بر 

 بوی رسوا کرد مکر اندیش را 

 پیل داند بوی طفل خویش را

 من ن که یابد بوی حق را از یآ

 چون نیابد بوی باطل را زمن ؟

 بوی کبر و بوی حرص و بوی آز  

 در سخن گفتن بیاید چون پیاز

 گر حدیثت کژ بَود، معنیت راست 

 ن کژی لفظ، مقبول خداستآ

ن چوچه آکند.  موالنا حکایت را دنبال می

شما  فیل که تمثیل اولیا بود، اوالد حق بود.

و  د.گان حق را خورده ایدرحقیقت گوشت بند

کنید، در واقع  زمانی که غیبت کسی را هم می

جان سالم را از  خورید. گوشت او را می

تطاول روزگار کسی می َبرد که از غیبت 

 احتراز نماید و صدق داشته باشد.

 کند  هر دهان را پیل، بویی می

 گرد معده ی هر بشر بر می تَند

 تا کجا یابد کباب پور خویش  

 خویش تا نماید انتقام و زوِر
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 گوشت های بنده گاِن حق خوری 

 غیبت ایشان کنی،کیفر بری

 هان که بویای دهان تان خالق است  

 کی برد جان ، غیر ان کو صادق است ؟

گوید هرقدر انسان دیر تر حقیقت را  می

مجرمی اگر  شود. بداند، عذابش دردناکتر می

اندوه زود  از زود به مجازات اعمالش برسد،

اگر کار مجازات به عزراییل  خالصی می یابد.

 شود. رسید، دمار از روزگارش کشیده می

ه کاری نکنید که نوبت عذاب دادن عزراییل ب

تاکید موالنا بر این است که هر قدر  شما برسد.

کمتر سخن به گزاف )غیر حق( بگویید کمتر به 

گوید  برای همین می شوید. مصیبت دچار می

بی هنگام که مرغ بی هنگام نباشید و بانگ 

 ندهید که سِر مرغ بی هنگام، زود بریده می

ن مردان آاین حرص دنیا بود که چشم  شود.

را برای خون ریزی تیز کرد که خود  مسافر

 دچارمصیبت شدند:

 حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد 

 چشم او روشن، گه ئ خونریز شد

 مرغ بی هنگام شد ان چشِم او 

 از نتیجهء کبر او و خشِم او

 ید مرغ را  آریدن واجب سر ب

 کو به غیر وقت جنباند درا

 هر زمان نزعی ست جزو جانت را

 بنگر اندر نزع جان، ایمانت را

ست که ما هر زمان در ا گی اینحقیقت زند

ستیم. یعنی در حال نو شدن و حال جان کندن ه

دمی حقیقت را پیش آاگر  گون شدن هستیم.دیگر

کندن او  از نزع و جان کندن خود بفهمد، جان

ست که ما این ا مشکل این شود. سان میآهم 

می مانند آدزمان را دانسته نمی توانیم.عمِر 

 ن خرچ میآزر است که هر روز از  ۀکیس

جای خرچ کردن نگذاری، ه اگر چیزی ب کنی.

شود و به انتها  این کیسه یک روزی خالی می

کند که مال دنیا  لذا موالنا توصیه می رسد. می

اصراف  و ضرورت خرچ کنید ۀازرا به اند

 ننمایید. 

 عمر تو مانند همیان زر است  

 روز وشب، مانند دینار اثمر است

 دهد زر بی وقوف  می شمارد، می

 ید خسوفآتا که خالی گردد و 

 گر زُکه بستانی و ننهی بجای  

 اندر آید کوه زان دادن زپای

 پس بنه بر جای هردم را عوض  

 یابی غرض  "والسجد والقترب"تا ز

 عاقبت تو رفت خواهی نا تمام  

 کار هایت ابتر و، ناِن تو خام

گوید  ابوالقاسم فردوسی هم در شاهنامه می

جایش ه کنید ب که از سرمایه ای که خرچ می

چیزی بگذارید وگرنه کوه هم باشد، به پایان 

 می رسد:                                     

 بجای   چو بر گیری از کوه و ننهی

 ید ز پای                   آسر انجام کوه اندر 
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 اکبر کرګر

 

 

 

 

د موټر ټولې سپرلۍ په درانده خوب 

ځنګېدلې، خو کله چې موټر د پښه نیولي 

الروي په څېر د صنعتي پارک له سیمې د 

جالل آباد لوی الرې ته ورننوت له  -کابل

لیرې یې خپل ګړندیتوب نور هم لږ کړ. 

لته وړاندې یو سړی له دوو درې ماشومانو ه

سره د سرک پر څنډه والړ وو، الس یې 

سې توګه یې د پنیولی وو او په پرله  هموټر ت

الس په اشاره د موټر د درېدو غوښتنه کوله. 

هغه ته په نژدې کېدو سره موټر تم شو. څه 

نا څه د پاخه عمر سړی چې لوګو وهلي 

سر وو په کالي یې په تن او پکول یې پر 

داسې حال کې چې یوه ماشومه یې په غیږ 

کې وه له دوه نورو ماشومو، جینکیو سره 

 موټر ته راوخوت.

ورو د چلوونکي په غوږ کې وپسېد له 

جیبه یې یوه څه پیسې راوویستلې او 

چلوونکې ته یې وروښودې؛ همدومره پوه 

 شوم چې وی ویل:

همدومره لرم، یخني ده، جنګ دی. نورې 

 ر بد ساعت دی. ېنشته، پر ما ډ راسره

 

 

 هچلوونکی لومړی دوه زړه شو لکه چې پ

لږه شېبه کې د جنګ یخنۍ ماشومانو او د 

خلک و د بد ساعت او بدې ورځې جاج 

، بیایې ورته د تایید سر و خوځاوه. واخېست

 یوه خبره یې وکړه:

ځه، هلته په څوکۍ کښینه. دغه هم مه 

 راکوه.

سړي اکر ډېر موټر ته د نوي راختلي 

وران وو. رنګ یې الوتی او د چا خبره تک 

زیړ تښتېدلی وو. د ماشومانو هم شونډې 

وچې وِې درې ماشومې نجونې چې یوه پکې 

غوټه کۍ وه په څنګ کې کښېنولې  لږه

الساینې الس یې ورته پر مخ راښکود. یوه د

ډېره کوچنۍ چې د مور له ټټره ال جال شوی 

ر مخ یې ښکل وه په غېږ کې کښېنوله، پ

د هغې په ښکلولو سره یې سترګې کړه. 

نمجنې شوې. خو خپل صبر او زغم یې له 

السه ورنه کړ. شاو خوا یې وکتل، د موټر 

ټوله سورلۍ نوي راختلي سړي ته ځیر وه. 

نوموړی زما تر څنګ ناستوو. زما هم زړه 
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بر نه شو، ورو مې ترې وپوښتل، صیب ص

 لیدلی یې.تاسې د کوم ځای یاست؟ ما چېرې 

 هو، زه د کونړ یم.  -

 ارومرو به مو د کونړ پر الره لیدلي وي.

هو کېدای شي. زه د کونړونو د والیت  -

یم، دلته په کابل کې افسر وم. خو اوس... او 

 بیا یې سوړ اسوېلی وکېښ.

 ږ مې یاد ته راځي.لپوه شوم، لږ  -

 وبښه ستا نوم؟ -

زما نوم خان مامد دی، څو کاله وړاندې 

په دې ودانیو کې زما دنده وه، الس یې د 

 حربي پوهنتون ودانۍ ته نیوه. دلته استاد وم.

خو خان مامد بیا له خپلو ماشومانو سره 

بوخت شو. د وړې ماشومې نجلۍ په الس 

کې چې یوه وچه کلکه مړۍ )ډوډۍ(یې 

نیولې وه کله به یې خولې ته وروړه او کله 

سر کړې  به یې پالر ته ونیوله، چېغې به یې

او د پالر په غېږ کې به یې اللچ پیل کړ او د 

 غټې خور غېږ ته به یې ځان اوږد کړ.

د ماشوم په ګونګه ژبه نور څوک نه 

پوهېدل یوازې پالر او دوه نورې ماشومانې 

پوهېدلې. د وړې نجلۍ له لچ سره به دوه 

نورې نجونې چې د موټر له ښیښې به یې 

شوی او د  بهر کتل پرېشانه شوې، غلی به

ځان مشغول ماشومې په دالسا کولو به یې 

 کړ.

خان به کله ماشومه د هغې غټې خور ته 

ورکړه او کله به یې بېرته واخېستله، هغې به 

هڅه کوله چې پام یې وربدل کړي. همدا به 

 یې ورته تکراروله.

ټي کې ګرځي، پهاغه دی توتو وګوره 

وګوره هغه سړی چې ټوپک یې په الس کې 

رته وګوره څومره غټ ښکرونه لري، دی. و

هاغه ده مور جانه راغله. د مور په اورېدو 

سره به ماشومه یو دم غلې شوه او حیران 

 حیران به یې وکتل.

موټر په توندۍ سره د ماهیپر له پېچومي 

کې به ځېنې  رټوراښکته کېده. خو په م

نه  سواره کسان د ماشومې له شور او ځوږ

نورو به ځانونه خو ځېنو  ناارامه شول.

نکي به هیڅ وچوپ او غلي نیولي ول. چلو

نه ویل او نه به یې د نجلۍ د شور په باب 

 څه اندېښنه کوله.

موټر ښایسته ډېره الره وهلې وه، د ګوګا 

منډي دوکانونو ته راورسېده. پخه غرمه 

شوې وه. لږ مزله خو ناهمواره سرک ټول 

له اده بده ویستلي ول خو نجلۍ د موټر د 

مپونو او ټوپونو په اثر لکه وزر ماتی ج

مرغه ستړې ستومانه تالې والې د خپل پالر 

په غېږ کې پریوته او وېده شوه. پالر یې 

ورته د خپل څادر په پیڅکه پزه پاکه کړه. 

ګاډی ودرېد، ټوله سپرلۍ د غرمې ډوډۍ او 

 د ماسپښین لمانځه ته کښته شوه. 

خو خان په موټر کې پاتې شو. ترې مې 

 وپوښتل ځه چې کوز شو ډوډۍ نه خوري؟
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: یره خوا ته مې نه هغه ځواب راکړ

 کېږي.

برېښېدل چې ماشومان هم نارنهور ول. 

زه هم د ځان له خبرې سره پښه نیولی شوم. 

له ځانه سره مې وویل لکه چې پیسې ورسره 

 نشته. زړه مې لوی کړ او بیا مې وپوښته:

بیا ما ته ډېر اوتر او ناارامه ښکارې.  -

مې د پیسو ست سال ورته وکړه. خو د هغه 

په فکراو روان کې د ماشومانو لوږه، د هغه 

بېوسي او له بلې خوا د هغه غرور سره د 

خیروشر په څېر په اوږده شخړه اخته وو. د 

اغی او بیا د ماشومانو لپاره رهوتل نوکر 

ډوډۍ راوغوښتل شوه او له هغه وروسته 

 خان خپله غمنامه راوسپړله.

هو، زه. او بیا یې اسویلی وکېښ. اوس  -

حیران یم چې په دې تنکیو ماشومانو څه 

 وکړم، او چېرته والړ شم؟

 خبره څه ده؟ -

پروني جنګ راته ټوله هستي تباه کړه، 

 هر څه یې را نه په څو شېبو کې واخېستل.

ورته حیران شوم هغه په بندستوني خپلو 

 خبرو ته دوام ورکړ.

ایي ډګر په لور د پرون چې د هو -

راکټونو زور شو یونالتی زما د کور په انګر 

کې ولګېد. زه د دې درې ماشومانو سره په 

کوټه کې وم. مېرمن مې په انګړ کې په 

کالیو وینځلو بوخته وه. توغندی نیغ د هغې 

کړ.  پر سر ولګېد. ټول تن یې ورته دانه دانه

د غوښو بوټۍ یې د راټولولو نه وې، بلکې 

والونو نښتې وې. همدومره مې وکړل پر دې

 چې په انګړ کې کنده وباسم او په کمپله کې

 د هغې غوښې راټولې او هلته یې خښې کړم.

هو، هغه مې خاورو ته وسپارله نژدي یوه 

ګاوندوي راسره مرسته وکړه، له هماغه 

خښتو چې ترې نغری جوړ کړی وو پر قبر 

 مې ور ډېرۍ کړې.

ماشومانو ته یې او بیا یې ستونی ډډ شو، 

 د سترګو له الندې وکتل.

نو کور د هغې مړستون دی لکه  ساو -

چې ټول کلی او کوڅې اوس زموږ د خپلو 

خپلوانو مړستونونه دي. زه هم د نورو په پل 

له خپلو دریو ماشومانو سره په نا مالومه 

الره را رهی شوم. نه پوهیږم چې اوس 

  کړم؟په دی ماشومانو څه و وچېرته الړ شم ا
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 ع.ک. میثاق

 

 

 

سحر خیزی را عادتش 

ساخته بود. هنوز ستاره ها در 

آسمان می درخشیدند که او از 

بستر می برآمد. با شتاب سوی 

دریچه می رفت، دریچه را 

باز می کرد، صورتش را به 

پنجره های آن می چسپاند، 

چند بار نفسهای ژرف می 

 د.کشید  هوای تازه را می شمی

بعد بسترش را می بست و 

شطرنجی رنگ و رو رفته را 

یگانه فرش سلولش بود،  هک

جارو می زد. آن گاه لحظه 

هایی سپورت گونه حرکاتی 

انجام می داد و باز پشت 

دریچه می رفت و هوای تازه 

می گرفت. دقیقه  هایی که می 

گذشت در سلولش را تک تک 

می زد. پهره دار می آمد در 

چای جوشش را را می گشود. 

به او می داد که چای دم کند و 

خودش می رفت به تشناب. 

وقتی باز می آمد، پهره دار 

چای جوش را می آورد و 

 دوباره در را قفل می زد.

او چایش را صرف می 

کرد. چای جوش و پیاله را بر 

می داشت و به قدم زدن می 

پرداخت. عرض و طول 

حجره اش با دو سه گام طی 

اگزیر آهسته آهسته می شد و ن

گرداگرد می چرخید. وقتی از 

گردش خسته می شد، روی 

یگانه کمپلش می نشست و به 

رخت خوابش تکیه می زد و 

ساعتها به چرت می رفت و 

همان گونه می ماند. سخت 

تشنۀ موسیقی بود و تشنۀ خبر 

از بیرون. خیلی دلش می 

خواست که قلمی می بود و 

از کاغذی، کتابی یا رادیویی. 

جایش بر می خاست، پشت 

هایش ه دریچه می رفت. نگا

از البه الی پنجره های دریچه 

پرواز می کرد. دریچه ساحۀ 

دیدیش را قالب می زد و تنها 

در برابر دیده هایش شاخه 

کوهی می نمود که در آن چند 

درخت جنگل گونه یی بود و 

بر باالیش قطعۀ کوچکی از 

 آسمان.

فقط آن قطعۀ الجوردین 

مان، آن شاخۀ زیبای کوه و آس

آن چند تا درخت زیبا برایش 

یگانه منظرۀ فرح بخش و 

تسلی گری از طبیعت بودند 

که او را بر هودج خیالهای 

امید ولی حسرت بارش می 

نشاند و به سرزمین آزادی 

 پرواز می داد.

او ساعتهای دراز پشت 

دریچه می ایستاد و بدین گونه 

زمانهای جانکاه و دیرپای 

شت سر می نهاد. پدان را زن

به آن قطعۀ  ینگاه هایش طور

آسمان، به آن شاخۀ کوه و گل 

بوته می چسپید که به سختی 

می شد وی را از آنها جدا 

کرد. با آنها سخت دل بسته بود 

و آنها یار و یاورش شده 

بودند. هرچه با خود می 

داشت، به آنها می داد و هرچه 

انها می داشت، خود می 

ته گک آبی رنگ تو گرفت.

او را  آسمان گاه گاهی تمامًا

جادو می کرد. آن گاهی که 

پرندگان بلندپرواز در آن جا 

مدند، او را هم آبه پرواز می 

با خود می بردند و او تا 

وقتهایی به همین گونه می بود 

و دریچۀ روحش را به پرواز 
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می آورد. حالت یک نواختش 

را دیگر گونه می ساخت و در 

ی رنگارنگ زندگی پارچه ها

 اش نقش و نگاری می آفرید.

از راه دریچه نگاه هایش به 

گل بوته می چسپید. گاهی گل 

بوته را با پیرهن پر گل و 

برگ می دید که پروانه ها به 

دورش می رقصیدند و از 

صورت با طراوتش بوسه های 

مزه دار می ربودند. گاهی لچ 

و برهنه اش می دید که 

ی کشیدند پرندگان در آغوش م

و آزادانه ازش لذت می 

گرفتند. گاهی در حالت رخوت 

و از خود رفتگی اش می دید 

که بی خیال و آهسته آهسته به 

خواب می رفت و گاهی در 

حالتی می یافت که نرم نرمک 

در زیر پوستش آب می دوید، 

کم کمک پستانهایش باال می 

آمد و دیده هایش باز می شد. 

را  آری او همه چیز گل بوته

می دید، جوانی اش را، پیری 

اش را، خوابش و بیداری اش 

را و آسمان گل بوته را هم می 

دید. آری آن آسمانک دل انگیز 

نیلگون را. آسمانک که گاهی 

نیلی می بود، گاهی آفتابی و 

گاهی پر ستاره؛ گاهی می 

خندید و گاهی می گریست و 

زمین گل بوته را هم می دید، 

ور در آری زمینی که با غر

دل شاخۀ کوه بلند جا می 

داشت. گاهی می خشکید و 

گاهی نمناک کی شد، گاهی 

زایده هایش را از دست کی 

 داد و گاهی باز می یافت.

آری وقتی او با آنها می 

بود، زندان و سلول را از یاد 

می برد و آنها برایش دنیای 

، دنیای نددیگری می ساخت

 اندیشه و امید.

و دریچه، دیگر برای ا

دریچه یی عادی نبود. دریچه 

یی بود که به سوی جهان 

درونی او باز شده بود. از این 

دریچه او دنیای ناخودآگاهش 

را می دید، دنیای عاطفی اش 

را می دید و دنیای روانی اش 

را. از این دریچه او رنگها را 

می دید، تاریکیها را می دید و 

روشنیها را. چیزهای نادیدنی 

زهای باور را می دید، چی

نکردنی را می دید و چیزهای 

شرح ناشدنی را. این دریچه 

برای او دریچۀ زندگی شده 

بود و دریچه خوشبختی. 

ساعتها پشت آن دریچه می 

ایستاد و در جهان درونی 

 ۀانسان فرو می رفت. در بار

انسان می اندیشید، در بارۀ 

و  زندگی و مرگ می اندیشید

در بارۀ چیزهای گونه گون. 

ری او به دریچه دل بسته طو

بود که نمی توانست ازش جدا 

گردد. جدایی از دریچه در 

نظر او جدایی از زندگی می 

بود. گاهی نگاه هایش از 

دریچه به سوی دریاچۀ آبی 

مد، آآسمان به پرواز می 

خاطره ای دل انگیز دورۀ 

آزادی را به گونه یی در ذهن 

او زنده می ساخت که بارانی 

رش می بارید از حسرت بر س

و خودش را در زیر کوههای 

از غم و افسوس حس می 

کرد. بی تاب می شد، به کف 

اتاق می افتید و به تپیدن می 

آغازید. دقیقه های زیاد می 

تپید. باز بر می خاست و در 

برابر دریچه می ایستاد و باز 

می رفت در دنیای چرت ها و 

 خیال هایش.

گاه گاهی چیزهای شادی 

نش بالک می زد. بخشی در ذه

زنی در برابر دیده هایش جلوه 

شنا و دوست آگر می شد، زنی 

داشتنی. زنی به گونۀ آهو، با 

قد رسا، گردن بلند موهای 

خرمایی و اندام موزون. 

خرامان خرامان در حالی که 

لبخندی بر ذهن می داشت به 

سوی او می آمد، از حالش می 

پرسید و یادی از گذشته ها می 

شگفتی زده می شد؛ کرد و او 
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شگفتی زده می شد از این که 

در این حالتها کسی را و زنی 

 را با وفا می یافت.

در پشت میله ها، دریچه از 

این گونه خاطره ها و خاطره 

ای دیگر به فراوانی در ذهن 

و گاهی این خاطره  او می آمد

ها در درونش آتش حسرت می 

و شراره های انتقام  افروخت

عله ور می را در وجودش ش

ساخت. بی تاب می گردید. با 

خودش در مجادله می شد و به 

سختی می کوشید که درونش 

را و این چیزها را تصفیه 

نماید و این گونه چیزها را به 

 کلی در خودش نابود سازد.

و ناگهان از ته دلش 

چیزهایی بر می خاست و کلمه 

 هایی از دهنش می پرید:

چی باید کرد...آدم... است. 

آدم از خود چیز هایی دارد... 

چیزهای خوب و چیزهای بد و 

نمی شود آدم را در قالب 

انداخت... وای از بدی های... 

آدم و وای ... از زشتی 

های...آدم. و بدین سان او در 

سلولش روزگار به سر می 

برد و بدین گونه از راه دریچه 

مد. آری به آبه پرواز می 

پرواز می آمد و می رفت در 

جاهایی که نشانه یی از  آن

تنهایی نمی بود و هر کس 

زبان هر کس را می فهمید. 

، بلی تنهایی گفتم تنهایی

سوهانش می کرد و به سختی 

فرسوده اش می ساخت و او 

ساعتهای فراوان در پشت میله 

یچه می ایستاد. نگاه  رای ده

هایش به چشم انداز می 

چسپید. اندیشه های رنگارنگ 

و بدین گونه  در ذهنش می آمد

با تنهایی در مجادله می بود. 

دریچه دیگر همه چیز او شده 

بود. بی دریچه زندگانی 

برایش دشوار می نمود. شبی 

از شبها که کشتی خیال او به 

دریاچۀ آبی رنگ آسمانک 

پرستاره شنا می کرد، ناگهان 

در برابر دیده هایش، از ال به 

الی میله های دریچه برچه 

. او به خود نمودار می شود

می آید و در می یابد که پهره 

ک برچۀ تفنگش را از ودار ن

الی میله های دریچه به سوی 

او تهدید کنان تکان می دهد و 

 چیزهایی می گوید:

"نمی توانی، بلی نمی 

 توانی. ما مراقب هستیم."

او شگفتی زده می شود و 

حیران حیران به سوی پهره 

دار می بیند. پهره دار با 

ایش میله های آهنی دسته

دریچه را به سختی تکان می 

 دهد و چند بار تکان می دهد.

وقتی از محکمی آن باور 

می یابد، غرغرکنان از دریچه 

دور می شود. پهره دار می 

رود. مگر او حیرت زده در 

ش می افتد و چرتهایی به ربست

 کله اش می آید.

فردا زندان بان احضارش 

ی می کند و آن چه از گفتنیها

اهانت بار در چنته اش دارد 

بر سر او می ریزاند و 

ساعتهای زیاد او را نزد خود 

 نگه می دارد.

بعد کسی نزد زندان بان می 

آید و او با لهجۀ آمرانه می 

 پرسد: "تمام شد؟"

و پاسخ می گیرد که : 

 "بلی."

زندان بان به او اشاره می 

 کند.

   "حاال ببرش."

و او را باز در سلولش می 

ند. او در آن جا همه چیز را بر

مثل گذشته می یابد و تنها یک 

چیز را نمی بیند، یک چیز را، 

 دریچه را...
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 :  

 "نخستین کتاب در بارۀ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان" 

اثر پوهاند هاشمی

 

به رغم خبرهای پریشان کننده ناشی از 

به آگاهی با مسرت  فضای حاکم در کشور،

زیز، بویژه دوستداران کتاب، اهل هموطنان ع

به تازگی ، تاریخ رسانیده می شود فرهنگ و

کتاب با ارزشی به 

دسترس ما قرار گرفت. 

نخستین "نگاهی بر: »

کتاب در بارۀ جنبش 

مشروطه خواهی در 

اثر پوهاند  "افغانستان

نام کتابی  «هاشمی

است که به تازگی از 

خامۀ نویسندۀ و منتقد 

 نامدار کشور، بانو

دست  به "ماریا دارو"

و به نشر سپرده شد 

دسترس عالقمندان 

 قرار گرفت.

به هدف معرفی این 

رسالۀ ارزشمند، به نقل 

از تبصره ها و دیدگاه 

های دو تن از 

 و ادبیات  شخصیتهای شناخته شدۀ فرهنگ

 

و دکتر عنایت کشور، بانو ماریا دارو، مؤلف 

 بسنده می کنیم. ، شخصیت علمیاهلل شهرانی

بنده، نویسندۀ این مقالۀ کوتاه و فشرده، از »

این پژوهش بزرگ پوهاند استاد هاشمی که 

مانند دریا خروشنده از 

هر پهلوی سیاست 

روزگار پدران ما، 

مبارزات جوانان 

افغان، مشروطه 

خواهان دوره اول، دوم 

و دورۀ اختناق "سوم" 

هر پهلوی سیاست 

روزگار پدران ما بحث 

ود می کند، بسیار س

 جستم.

با خواندن این کتاب 

"نخستین کتاب 

مشروطه خواهان در 

افغانستان" پیکار 

رزمندگان تاریخ 

افغانستان که استعمار 

بزرگ انگلیس و نوکران آنها در داخل وطن 

ین محترم مردانه رزمیده اند، خیلی به مطالع
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افزوده می شود. باید دست دعا بلند و به روح 

ن های شیرین شان مبارزین راه آزادی که جا

را فدای ارمانهای انسانی کردند شادباش 

 «بگویم.

دکتر عنایت اهلل شهرانی در معرفی کتاب 

کتاب تألیفی پوهاند »چنین بیان می دارد: 

هاشمی واقعًا در موثقیت و حقیقت موضوعات 

تاریخی بلندترین مقام را دارا می باشد، چنانچه 

خانم نوشته دانشمند ارجمند  در همین رساله

 «ماریا دارو" مؤید گفتار ما است."

ی در معرفی مؤلف این رساله دکتر شهران

 د: نویسمی 

پیش از آن که در خصوص نقد و نوشته »

ست که خانم ماریا اپرداخته شود، قابل یادآوری 

یکی از مؤلفین و نویسندگان زن در  دارو

افغانستان و نوشته هایش نمایانگر فرهنگ 

وده، بخصوص سه جلد باشکوه افغانستان ب

کتاب "هنرمندان تاریخ ساز تیاتر"، "چهره های 

جاودان" و "آوای ماندگار زنان" از جمله 

کتابهای کم پیدا که در افغانستان بدان شکل تا 

 هنوز در قید قلم نیامده است.

خانم ماریا دارو از نویسندگان فوق العاده 

خوب وطن می باشد و به حقایق و دقایق سخن 

برد. از آن رو نوشته هایش در مورد پی می 

کتاب استاد بزرگوار و دانشمند عالی مقام 

 وطن، پروفیسور هاشمی ارزش بسزا دارد.

صورت نقد و بررسی بانو ماریا دارو در 

مورد کتاب "نخستین کتاب در مورد جنبش 

مشروطه خواهی در افغانستان" را چنان به 

ه واقعًا معرفی می سازد که گویا خوانند هخوانند

 اصل کتاب را خوانده باشد.

چون که گفته اند، یک مقدمۀ خوب در 

حقیقت "آیینۀ دورنمای متن" می باشد. به 

مختصر ساختن کتاب استاد هاشمی محترمه 

اگر به ماریا دارو قدرت عالی به خرچ داده 

تعمق دیده شود همه متن کتاب را عنوان به 

از عنوان و فصل به فصل توضیح نموده و ما 

روی تجارب این را می دانیم که مختصر 

ساختن موضوعات به مراتب مشکل تر از بسط 

دادن موضوعات می باشد که بانو ماریا دارو 

واقعًا بر آن صاحب توان بوده به عالی ترین 

 درجه اختصار کتاب را موفقانه کار کرده است.

بعد از این که این رسالۀ نقد و بررسی خانم 

اندم و دیدم که دانشمند ارجمند ماریا دارو را خو

طوری در نوشته اش مهارت به خرچ داده که 

اگر کسی متن کتاب را نخوانده باشد به متن آن 

کاماًل آگاهی حاصل می نماید، از آن رو نه تنها 

، بلکه دوستان و نویسنده این سطور "شهرانی"

دانشمندان دیگر به آن نظر شدند که رسالۀ 

برسد و به دست  مذکور به زودی به چاپ

عالقمندان تاریخ معاصر افغانستان گذاشته 

 «شود.

را به اهل  "محبت" مطالعۀ این رسالۀ علمی

 مطالعه و خوانندگان محترم توصیه می کند.
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 حکایت

 

 

بقالی در دکان خود یک طوطی زیبا و خوش 

سخن داشت. طوطی سبب رونق کار و بار بقال 

حرف زدن با او  شده بود و مردم برای دیدن و

همیشه به دکان سر می زدند و چیزی می 

تنها  نخریدند. یک روز که طوطی در دکا

به بازیگوشی کرد و به  عروشمانده بود 

اطراف روی قفسه ها و قطی ها و شیشه ها به 

پرواز درآمد. در همین وقت یک شیشه روغن 

بادام بزرگ از قفسه پایین افتاد و روغن در 

 پهن شد. سراسر کف بقالی 

فردای آن روز بقال به فروشگاه آمد و کف 

دکان را ُپر از شیشۀ خردشده و روغن دید. 

چنان از این ماجرا عصبانی شد که طوطی را 

با چند ضربه که بر سرش زد آزرده و ناراحت 

کرد. از این ضربه ها موهای سر طوطی 

 ریخت و سرش خیلی زشت شد.

 طوطی از آن پس دیگر منقارش را باز

نکرد و هیچ حرف نزد. صاحب دکان که از 

کار خود خیلی پشیمان شده بود هر چه کرد و 

هر چه طوطی را نوازش کرد نتوانست غم او 

را کم کند و او را به حرف آورد. با خودش می 

گفت: کاش دستم در آن زمان شکسته بود و این 

مرغ خوش سخن را نمی زدم. او به فقرا و 

 دعا می کرد. درویشان صدقه می داد و

روز به روز مشتریان دکان کم شدند و دیگر 

 کسی به سراغ طوطی نمی آمد. طوطی غمگین 

 

و ساکت در گوشه ای می نشست و مردمی را 

که از مقابل دکان می گذشتند تماشا می کرد؛ تا 

اینکه ناگهان چشم طوطی در میان آدم های جلو 

دکان به مردی افتاد که سر او هم طاس بود و 

ثل گوی هیچ مو نداشت. طوطی یک باره م

فریاد کرد: "ای مرد بی مو، آیا تو با کچل ها 

دوستی کرده ای یا اینکه شیشه روغن را 

 ریخته ای که چنین سرت بی مو شده است!"

مردم از این حرف طوطی به خنده افتادند و 

یک باره به داخل دکان آمدند. دکان دار طوطی 

سید و از آن پس را در دست گرفت و او را بو

باز کار و بارش خوب شد و مشتریان به دکان 

 او رو آوردند.

 

چنین است شیوۀ قضاوت ما در بارۀ مسایل و 

حوادث دنیا. ما با توجه به آنچه بر خود مان گذشته 

حکم می دهیم و به پیروی از افکار خود همه چیز را 

می سنجیم. در پایان این داستان عبرت انگیز مولوی 

 ید: می گو

مردم را تقلید و پیروی از دیگران گرفتار می کند 

 پس صد لعنت بر این تقلید باد!
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 ح. ګران

 

 "مناجات"

 

 !این چه حال است خدایا

 بر سِر ما ضعفا

 است همش اندوه ودرد

 جدل ها همش خوف و

 

 امنى ینه یافتم جا 

 كه آ سو د ه و بیغم

 گا ر مبگذرد ر و ز

 براى لحظه اى هم

  

 بو د م آ ن بلبلى كه

 رعنا ِو به شا خ سر

 نهادم النهء خویش

 كه تاخوانم غزل ها

  

 كه عشقى آ فر ینم

 منوا ز كه روحى را

 ىكه دل آرم بدست

 مكه ساز نو بسا ز

  

 نهو زان باالى ال

 براى سوخته دالن

 سر و د عاشقا نه

 بخوانم صبحگاهان 

  

 ولى تو ا ى خد ا یم

 همان كا شا نه ام را

 قا ِم هستى ز ا یمم

 و آن سامانه ام را

  

 و طوفان به دست باد

 ى به غارتدها كرر

 نستم چه رازستندا

 ین بید ا د وغفلتا در

        +++ 

 شدم بارى پر ستو

 یِر سقف مصؤنو ز

 به همیا ر ى جفتم

 به عشق همچومجنون

 

 امنى یید م جاگز

 وطوفان فارغ ازباد

 و آنجا النه ساختم

 یانبه آرزوهاى شا

 

 را گذاردم بیضه ها

 رنگ سپید چو مروارید

 را  زندگى  اساس

 نهادم با ِدگر رنگ

 

 به امیدى كه فردا

 ما ن تخم هاز دا

 گذارند پا جوجه ها

 نگاه دنیابه جوال

 

 نمنوزادگا و با 

 زندگى نو بسازیم

 سرودهاى دالنگیز

 یمبدور هم نواز

  

 ىو روز ها ى بها ر

 اربینوا ُكلبه اى 

 ى جانبخشباسرودها

 دهیم ر و ح مصفا

  

 لهى ولى باز هم ا

 شد م درگیر بیدا د

 به راه و رسم دیگر

 م بر با د بربادشد

 

 ى آ مدُسراغم مار

 اببلعید بیضه ام ر

 درطرفت العین نمود

 افنا آ ن جوهرم ر

 

  لم و غمد ر آ مر ا 

 تك و تنها بگذ ا شت
 د ر د ِل ُپر ُا مید م

 دانهء یأ س واكاشت
  

 یت ا ز تو د ا رم شكا
 ناظر هستى چو برما

 یامرى كه خواه بهر
   تو مطلق قادرهستى

 
 د هء تونه بى ارا

 زدجها ن با د و در
 ىنه مار و جانور

 د بخزدز جاى خو
       +++ 

 هودگر بار گشتم آ
 صحرا بدشت وكوه و

 گزیدم زندگى را
 هاكنارسبزه زار

  
 علفزار موج مى زد

 طبیعت با سخاوت
 كردی پخش م همه جا

 تفضاى با طراو
  

 ز تپه هاابر فر
 بره هامست و شادان

 چریدند یبه هرسوم
 خیزان بهم جستان و

  
 كه یك دم شدغریوى

 ید به پا یمزمین لرز
 ز هر سو شد  هجومى

 همى خشكید صدایم
  

 فضاى صاف و روشن
 ز خفقا ن و ز هیبت
 شب تار گشت برمن
 شدم درگیر وحشت

  
 زهرسومى دویدند

 ه گان زورمنددرند
 زهول این شرارت

 در رمیدند  همگان
  

 پلنگان خون آشام
 یكا یك بر ه ها را
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 زیر یور ش گرفتند
 من درماندم آنجا و
  

 منا مرا د یبره ی
 بیداد درین كارزار و

 پا افتید در آ خر ز
 همى زد ناله و داد

  
 گلو ى بر ه ا م ر ا
 به پیش چشمم انان

 فشردند ، خفه كردند
 به دندان ل وبه چنگا

  
 كش راِد نازو جو

 یكى باخاك نمودند
 واحد  د ر همان آِن

 این دژخیمان سفاك 
  

 د هیچ چارهء مننه بو
 به قدرت  به جز تسلیم
 ب پیكا رند ا شتم تا

 وضعیت بدین ضعف و
  

 رگر یستم زار زا
 به تقدیر و به حالم

 اندوه بجزحسرت و
 د ا ندر قبالمنه بو

 
 مرا نگذاشتى یارب

 ه با آسوده خاطرك
 نمد مى را بگذرا
 قاصر در چنین عمر

  
 نه ا ىكه َرْوز همین

 شادى دیدم زعیش و
 ىسِم صد نا ُمرا د
 به دنبالش چشیدم

  
 براى یك شكم سیر

 رپلنگ زور آو
 ه ام راحیات بر
 د یكسرنمود نابو

  
 همه دانند، به اینكار

 دهرا ست ِاترا ب د
 خواستت كه چون بى ِاذن و

 ند هرد هیچ درنه ُغ
        +++ 

 یگرا خیرًا جاى د 
 نس وآدمبه شكل ِا
 "مدنیت" به دستگاه

 به هستى پا نهادم
  

 ولى صدحیف وافسوس
 زشتر كه اینجا زشت و
 همى بینم فضا را

 "م "مفخردرین قو
  

 درینجا نیزهمان زور
 نیستاصول زندگا

 نورمنداى زبرا
 حقوق جاویدانیست

  
 و حا ِل مستمدا ن

 گوار استو نا وخیم
 دغا وجور و اجحاف

 فزون ازهر دیار است
  

 نهد ر ین جا و حشیا
 ز دشت وكوه وصحرا

 همى بینم به هرسو
 گى راا مو ر زند

  
 همه همجنس، باهم

 ندسراسر در نبرد
 گروهى درغم و رنج

 گروهى فارغ ازدرد اند
  

 وحشت و زور درینجا
 ا مشده با هوش تو

 جنون وشهوت ونفس
 به هردمحكم رانند 

  
 درین كار زار و پیكا ر

 هرانكو داشت قدرت
 دریغ هرگز نه ورزد
 ز خو ن و جا ن ملت

  
 بكرّمنا" گفتى یار"

 كرامت ؟ ست درماكجا
 ئیمو ظا لم تر که ما

 شرافت"؟" کجا با شد
  

 پلنگ وگرگ وشیرى
 ا گر هستند درند ه

 هار شوندی در آنوقت م
 سخت گرسنه كه باشند

  
 را ولى این آدمى
 آفریدى  كه "اشرف"

 ز مخلوقات عاَلم
 تو آنرا برگزید ى

  
 زهر حیوان بدتر

 جنایت زدر رو شب و
 جنگ در تمام عمر

 براى حفظ قدرت
  

 خون آشام زهرحیوان،
 زهرحیوان، ویرانگر
 زهرحیوان، هار تر

 ز هرحیوان، عصیانگر
  

 نه تنها بهر اشكم
 كه بهرشهوتش هم

 بقدِر زور و هوشش
 و استمكشتار  كند
 

 نه تنها بهر شهوت
 كه هم ازخاطر جاه

 تعذیب و معدوم كند
 هرازگاه حریفش را

 
 نه تنها بهر شهرت
 كه بهر قدرتش هم
 كند محتاج و برباد
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 رفیق و همسرش هم
  

 و واز نیست به هیچ چیزبند
 براى شوق قدرت

 به هرُجرمى زند دست 
 براى نام و شهرت

  
 عجب اینست خدایا

 كار به هر و به هر جا
 كه ظالم هرچه خواهد

 هستى همیار تو وى را
 
 گرنه ازكجا شد و

 چنین هیبت مراورا
 بدین ضعِف وجودى

 اورا چنین قدرت مر
  

 كه بینیم درین دنیا
 نبودست نظم وانصاف

 ظلمت و وحشت و زور
 كنند صافی حكومت م

  
 من یولى تو اى خدا

 ناظر هستى كه برما
 فعلی كه خواهى به هر

 هستى تومطلق قادر
 

 ضعیفان چرا بر ما
 دارى بیدادی روا م

 چرا از چنگ اشرار
 زادآ نباشیم دور و

  
 چه ها نظر كنبه مور

 وهم جان كه نفس دارند
 و هر د م مى شو ند له
 به ز یِر پا ى ا نسا ن

 
 به این جسمى نحیفى

 نراآ كه خلق كردى تو
 یندچه جا یى برگز

 براى مسكن و جا

 
 تو آیا لحظه یى هم

 ى به اناندا رنظر 
 كه انها َدْرد دارند

 وهم احساس وهم جان
  

 نع شویم ما؟چطور قا
 كه هستى حامى یى ما

 چسان باشیم امید وار ؟
 كه هستى ناجى یى ما

  
 با زبر دست سراسر

 گا ر دا رىسِر سا ز
 ضعیفان ما همیش از

 ىبیزار دار  دِل
  

 درین بیداد و تفریق
 چه اسراراست و حكمت

 مكنچگونه هست م
 كه كرد توجیِه وحشت

 
 خلقت چه هست منظور
 نا ز چنین نا بساما

 ن مورچه عاجزیكى چو
 ند گر چون شیر غرا

 
 به ما فهمى كه دادى
 رىبه این عقل و شعو
 فساد بینیم همه جا
 ىبیشتر از هر امور

  
 بظاهر وحشت و زور
 اساس این جهان است

 به هر سِر كه با شد
 گر امتحان است یا و
 

 زى هست یاربچه نیا
 براى امتحانم

 تو مى ندانى؟ مگر
 نمچنا از چنین و

 

 خلقت یدرین وادی
 كه جز تو نیست عامل

 یممتحن هم خودت ی
 من ام حیرا ن كا مل

*** 
 نعماتت فراون 

 درین باب نیست سوالى
 ولى اندركنارش

 حالى و تودانى روز
 

 به پیش گنج مارى
 بدور سبزه گرگى

 ثروت قاسم مال و
 سترگى ظلومى بس

 
 درین اوضاع واحوال

 انصاف و چگونه خیر
 سر به هستى بر آرند

 زین لجنزار اجحاف
 

 به هرجا دزد و خاین
 فاسق چه شهوتران و

 كاریكه خواهند به هر
 كامران و فا ئق شوند

 
 نىو لى پا كد امنا

 ند عفت وشرمكه دار
 و رنجى درد همیش با
 نرم پنجه كنند دست و

 
 منم حیران یارب

 از و تغا فلباین ر
 فسق كه بینى وحشت و
 كنى صبر و تحمل

 
 م منالهى عاجز

 ز فهم این معما
 براى درك این وهم
 به من توفیق فرما
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 غالم محمد کامه وال

 سړی

 چې متاثره له رحمان وي سړی

 خود به په شعر کې روان وي سړی

 چې له نړۍ سره روان وي سړی

 ولې به روسته له کاروان وي سړی

 کلي کور تبوس چې وکړم د چا د

 یا د کامې یا دلغمان وي سړی

 بیا د لوي شکر د اهلل وباسي

 چې هم پشتون وي هم افغان وي سړی

 زه د هغې ورځې ارمان کومه

 چې د سړو منځ کې روان وي سړی

 که په دنیا هزار هزار دي سړی

 سړی هغه دی چې انسان وي سړی

 په دود دستور او په یارۍ پوهیږي

 و پر ښکلو باندې ګران وي سړیبیا ن

 )سړی( دی بې یارانو نه شي کله

 خپلو یارانو باندې خان وي سړی

                   *  *  * 

 

 

 

 

                                   

 شیما غفوری

 خیال ققنوس

 بازار آشفته میهنم فضای

 خار دامنش گرفته گل جای به

 سقف بی باز سرای در بکوبند

  بسیار حرف دیگر فرق بر یکی

 دیگر ز بهتر من که گویند همه

 خروار بلکه نباشد، سیری یکی

 است مهر و صلح سفیر گرچه زبان

 مار سم همچون اند کرده زبونش

 بنگر تو مردم وحدت زجوی

  بیکار و تنها جویک هزاران

  شد کربال دشت تو خاک وطن

  بسیار کبر َمنیت، ماست یزید

 ردندک محو بریدند، و دریدند

 عیار لطف و همدلی و صفا

 افشان پر وطندارا آ پرواز به

 طیار مرغ ققنوس، چو خاکستر ز

  است کثیف اینجا و آلوده هوا

 آر هوا تازه ما ملک برای

 آور سازش و مهر و صلح هوای

 وطندار بهر همدلی هوای

 رفاقت و همپذیری هوای

 سرشار عشق و تازگی محبت،

 9147 نومبر
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