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سفری داشتم به کابل؛ هدف سفر، رسیدگی به امور شخصی بود. در جریان  8102های اپریل و می  در ماه

ترین صحبتها با  باقامت درکابل دیدارها و گفتگوهایی داشتم با دوستان، یاران و برخی از مسؤوالن امور. جال

های رسمی و شخصی بود که بیدریغ در موردهای گوناگون، زندگی شخصی، خاطرات و  رانندگان تکسی

 اوضاع آشفتۀ جاری کشور، گپ می زدند و ابراز نظر می کردند.

 نوشتۀ زیر بازتابی از برداشتها، واکنشها و چشمداشت هم نشینان من از این سفراست.

 

 امنیت:

( به گونۀ 8102نومبر  -کشور به مقایسه با شش ماه قبل )دیدار قبلی از کابل ، اکتبراوضاع امنیتی 

آوری رو به خرابی نهاده است. طالبان با اعالن عملیات "خندق" برای فصل جدید بهاری در برابر  تشویش

م با دولت افغانستان، هم به عملیات انتحاری  خویش در شهرها، بخصوص در شهر کابل افزوده اند و ه

 ای کار می گیرند. های گروهی به مواضع دولت از شیوۀ جنگ جبهه حمله

ای که در نهادهای امنیتی به وجود آمده است توان مسلکی نیروهای دفاعی و  ظاهرًا با اصالحات گسترده

امنیتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اما در نبود جنگ افزار متناسب با جنگ در افغانستان، 

های کشفی و استخباراتی، نبود نیروی هوایی کارآمد و تکنالوژی پیشرفتۀ نظامی، نهادعملکرد ضعف 

 گاه دولت، تا سطوح تصمیم گیری، چندپارچگی در حکومت وحدت ملی، و نفوذ بالقوۀ دشمن در درون دست

از همه، باور  ، سطح تلفات انسانی )نظامی و ملکی( بیشتر شده و مهم تریافتهکارکرد نیروهای جنگی کاهش 

همچنین قلمرو نفوذ طالبان و مخالفان در  دیده است.مردم به توانمندی دولت در مدیریت جنگ به شدت صدمه 

 . یافته استهای روستایی افزایش  بخش

با تاسف، موجودیت بیشتر از پانزده هزار نیروی نظامی خارجی در افغانستان، به جز از ایفای نقش 

روههای مخالف نظام در درون حاکمیت از توسل به اقدام غیرقانونی در جهت سرنگونی بازدارندۀ در برابر گ

حکومت "وحدت ملی" )چون کودتا(، و یا هرگونه اقدام غیرقانونی دیگر، و یا، به جز چند مورد انگشت شمار 

عیین کننده پوشش هوایی عملیات پاکسازی نیروهای افغان در مناطق سقوط داده شده از جانب مخالفان، نقش ت

در تغییر اوضاع امنیتی کشور به سود امنیت و ثبات ندارند؛ برخالف، در بعضی موارد، عالوه بر اینکه 

نیروهای خارجی متهم به همکاری و ایجاد تسهیالت برای مخالفان مسلح دولت افغانستان اند، خود هدف مناسب 

 برای عملیات انتحاری و دهشت افکنی شده اند.



 

4 

ی همسایه در حمایت از گروههای دهشت افکن و اعزام آنها برای خرابکاری به افغانستان، مداخلۀ کشورها

بخصوص حمایت از طالبان و شبکۀ حقانی هر روز بیشتر شده می رود و آن ها به صورت آشکار با در 

ر افغانستان های تروریستی د اختیار قرار دادن تسهیالت لوژستیکی، و حتی سالح، در ادامۀ بی امنیتی و فعالیت

نقش بازی می کنند. شواهد انکار ناپذیر در مورد دخالت استخبارات پاکستان، ایران و روسیه در ادامۀ ناآرامی 

 و کشتار مردم بی دفاع افغانستان وجود دارد. 

حکومت وحدت ملی همان طوری که در بیشتر از سه سال حاکمیت خود نشان داد نه تنها در رفع بحران 

تاه آمده است، بلکه در مدیریت جنگ و وادار ساختن دوستان بین المللی خود در انجام حکومتداری کو

های  های امنیتی خویش در مطابقت با قراردادهای ستراتیژیک شان با افغانستان در مهار کردن فعالیت مکلفیت

 های الزم است.  تروریستی و خرابکارانۀ دشمنان افغانستان نیز فاقد توانمندی

 

 اقتصاد:

برجستۀ اوضاع  از ویژگی هایدرصد مردم زیرخط فقر قرار دارند(، و قیمتی  21بیکاری، فقر )بیشتر از 

اقتصادی کشور است. فرار سرمایه، عدم توازن در تجارت، کمبود انرژی، عالوه بر بی امنی، عواملی اند که 

های مافیایی بر ثروت  شبکه در جلوگیری از رشد اقتصادی نقش منفی بازی می کنند. مدیریت ضعیف و سلطۀ

های طبیعی ) آب، معادن، جنگالت(، قاچاق مواد مخدر و جنگ افزار، رشوت و اختالس به هیوالهای شکست 

ناپذیری تبدیل شده اند که فساد را تغذیه می کنند. طبق اظهارات بازرس ویژه ایاالت متحده برای بازسازی 

 طبیق استراتیژی مبارزه با فساد توانایی الزم را ندارد".افغانستان )سیگار( " دولت افغانستان برای ت

در گزارشی که به تازگی منتشر پارلمان افغانستان را بخشی از "مشکل فساد" می داند، سازمان ملل متحد 

های حکومت و بخش عدلی و قضایی )قوه قضائیه( این کشور،  گوید در یک سال گذشته با وجود تالش کرده می

 .تان کاری برای مبارزه با فساد اداری انجام نداده استپارلمان افغانس

 .در افغانستان را بررسی کرده است 8102تا اپریل  8102فساد در دوره زمانی از جنوری  ،این گزارش

در گزارش یوناما ) دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان( آمده که "فساد در افغانستان عظیم، 

شوند از عواقب حقوقی، مالی  کسانی که مرتکب آن می ۀانه است. حجم فساد و خیال آسودشرم غیرانسانی و بی

ها  ترین دیدگاه نسبت به چالش و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه

 ."زده کرده است دارند، شگفترا ها  سازی بعد از جنگ در دولت

زاد در افغانستان نه به صورت علمی، بلکه وارونه تعبیر شده است. بازار آزاد، درک از اقتصاد بازار آ

کنندگان. دولت توانایی مراقبت و  های عامه و چاپیدن مصرف یعنی، خودسری، بی بندوباری، چور دارایی

 نظارت بر بازار را از دست داده است.

 

 سیاست:
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و حضور گستردۀ جامعۀ جهانی، بشمول  حدود  8110با استقرار حاکمیت جدید در افغانستان در اواخر 

صد و پنجاه هزار نیروی نظامی و میلیاردها دالر کمک برای بازسازی افغانستان تصور می رفت که نه تنها 

های سه دهه جنگ به زودی از چهرۀ این کشور جنگزده زدوده خواهد شد بلکه با استقرار  آثار و نشانه

دموکراتیک، مانند انتخابات آزاد، آزادی بیان و مطبوعات، تشکیل احزاب  دموکراسی و پیگیری رویکردهای

های  های مدنی ...  مردم افغانستان مجال آن را خواهند یافت تا به زودی در رفع عقب ماندگی سیاسی و نهاد

 اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی خود بپردازند و خود و جامعۀ خویش را با کاروان جهان متمدن همگام

 سازند.

 متاسفانه این برداشت یک تصور واهی بیش نبود. 

دنیا در افغانستان جمع آمده بود تا به منافع ستراتیژیک خود دست یابد. افغانها و نهادهای دولتی وغیردولتی 

 افغانی ابزاری اند برای رسیدن به این اهداف! 

نستان، بدون در نظرداشت حکومت وحدت ملی، نمونۀ ناکامی بود که برای دموکراسی جوان افغا

 های جامعۀ افغانی، با پیشینۀ تاریخی و فرهنگی اش، در معرض تطبیق قرار گرفت.   ویژگی

ل سیاسی( نه در های مستق ها و شخصیت های سیاسی در افغانستان )احزاب، سازمان با دریغ، جریان

ین تقابل منافع نپرداخته اند. بیرون رفت از ا برای در کارکردهای خویش به صورت روشن ها و نه برنامه

برداری از رویکردهای دموکراتیک نتوانستند خود را از چنبرۀ دیدگاههای  سیاسیون افغانی در فرایند بهره

تاثیرات تحوالت وهای دوران جنگ سرد بیرون بکشند.  ها و ضابطه چهار دهه پیشتر و قاعده –ایدیالوژیک سه 

 .مدنظر بگیرندی و کشور ما رونما گردیده است، ی سبات جهانی، منطقهم قرن  در منابنیادیی که طی حدود نی

های دموکراتیک حاکمیت جدید حدود صد حزب سیاسی طور قانونی  به همین دلیل است که در پرتو آزادی

های تا نود درصد مشابه با هم  ها با برنامه ثبت و فعالیت می کند، در حالی که بیشتر از هشتاد درصد این حزب

های جهادی، در حیات  صحنه حضور دارند. اما نقش این احزاب، به جز احزاب تشکیل شده از تنظیمدر 

های وابسته  سیاسی و اجتماعی کشور کامال نامحسوس است. دالیل غیرموثر بودن این احزاب، که بیشتر چکیده

 -های فکری با گرایشچهار دهه قبل کشور اند، فراوان اند؛ عدم توانایی در رویارویی  -به جنبش چپ سه

های دیروزی، بی باوری  ها و گروه بندی ایدیالوژیک دیروز، خودمحوری، فردمحوری و تعلق خاطر به جناح

های  های ناشی از تحوالت جهانی در تمام پهنه و بی اعتمادی، ناتوانی در بازسازی فکری و پذیرش واقعیت

های اند که مانع ایجاد حرکت و یا جنبش  اخصزندگی بشر، بشمول سیاست، اقتصاد، تکنالوژی وغیره، ش

 سیاسی سرتاسری با محور منافع ملی کشور می گردند.

 

 مبرهن است که ادامۀ وضعیت ناهنجار کنونی تحمل ناپذیر شده می رود. 

فزونی روزافزون قربانیان جنگ، )طبق آمار "سازمان دکتران بین المللی برای جلوگیری از جنگ 

 021111-012111بین  8102تا اواسط  8110شته شدگان ملکی جنگ در افغانستان از ای" شمار ک هسته

در سایت  8102جون  2ترین گزارش، که به تاریخ  می رسد(. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تازه

 26 فارسی بی بی سی به نشر رسیده است، اذعان می دارد که در نه سال گذشته شمار قربانیان غیرنظامی به

شمار کشته  8102هزار زخمی بالغ می گردد. تنها در سال  61هزار کشته و  82هزار تن، از آن جمله 
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تن می رسند. فزونی حمالت تروریستی انتحاری اخیر در کابل، جالل  2111و زخمیان به  2111شدگان به 

بر به قربانی گرفتن جان های کشور عالوه  آباد، هرات، قندهار، کندوز، خوست، غزنی، ارزگان و سایر شهر

های جبران ناپذیری برای هموطنان ما شده  صدها انسان بیگناه، موجب تخریب جایدادها، خسارات مالی و زیان

 اند.  

افزایش گراف فقر به نسبت بیکاری و یا دستمزد ناچیز، )روزانه از هر سه نفر هموطن ما یک نفر یک 

ربایی، و سایر  وجب باال رفتن رویدادهای جنایی، مانند دزدی، آدموعده غذای کافی ندارد( عالوه بر این که م

 جنایات می شود، به سادگی به مرکز سربازگیری مخالفان مسلح دولت تبدیل شده است. 

مداران، نخبگان و پیشگامان جامعه که سنگ دفاع از منافع مردم را به سینه می زنند و  شوربختانه سیاست

های انتخاباتی به جز شعار منافع ملی و حقوق مردم به کم تر بسنده  در زمان رقابتدر مبارزات سیاسی، بویژه 

 ند، مردم و منافع ملی است.نمی ورزنیستند، در عمل، به چیزی که نمی اندیشند و توجه 

چنین نمی بود شانزده سال فرصت کافی بود تا در موجودیت جامعۀ جهانی و امکانات مالی سرشار  هرگاه

های عملی برداشته می شد. بیشتر مسؤوالن  عدالت و حقوق مالکین اصلی وطن گامرفاه عامه، ین در جهت تام

به منافع فردی، مقام، اندوختن ثروت بیشتر و گسترش سلطۀ فرمانروایی خویش می پردازند. احزاب و 

بسر می نهادهای سیاسی، اعم از چپ و راست دیروزی، هنوز هم در چنبرۀ افکار ایدیالوژیک عصر خود 

برند و اگر هم در ظاهر، بنابر اقتضا و نیازمندی زمان، از مظاهر دموکراسی و پیشرفت جهان متمدن تمجید و 

در سر ستایش می کنند و آرزومندی رسیدن به آن همه پیشرفت و آسایش را با الگو گرفتن از همین کشورها 

خود را ندارند ، بنابرآن به همان شیوه و ند، اما در فرایند کار، چون توانایی بازسازی فکری می پروران

 کاربرد دیروزی می پردازند. 

در حالی که علم سیاست نیز مانند هر پدیدۀ دیگر، همگام با سایر پدیده ها رشد و انکشاف می کند. روابط، 

 ها و هنجارها در دستیابی به مقصود تغییر نموده اند. بر مبنای اصل، "منافع، دوست و دشمن دایمی روش

 ندارد!" در شرایط متحول کنونی در جهان پارامترها نیز متغییر شده اند. 

های موجود در کشور، منطقه و جهان نیاز  رفت از وضعیت ناهنجار کنونی و با درک واقعیت برای بیرون

، است تا نیروهای وطندوست و تحول طلب با اعتقاد به تغییرات بنیادی و با تکیه بر نیروی جوانان رسالتمند

مطابق نیاز زمان به بازسازی فکری خود بپردازند. به دور از هرگونه گرایش منفی فردی، خودمحوری، 

های فکری و سازمانی دیروز غرض مقابله با دشمن سوگند خوردۀ افغانستان )که تروریسم و  وابستگی

دشمنان وطن، زیر یک  بنیادگرایی را چون ابزار بالقوه برای نابودی افغانستان به کار می گیرد( تا شکست

ای افغانستان ثابت بسازند که  چتر وسیع )جنبش وطنی( گرد هم آیند و به جهان و بخصوص رقبای منطقه

ها، مانند گذشته، توانایی آن را دارند تا در روز بد، در برابر دشمن واحد، با هم متحد شوند و وطن را  افغان

 نجات دهند. 

 پایان
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ها در تمام بخش های  ترین روش ارضا کنندۀ انسان بۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب"دموکراسی به مثا

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

 ها کشانید."  اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و شخصی انسان

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

های  های دموکراتیک و جلوگیری از حرکت باال می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومت

هایی مانند افغانستان،  ود. در کشوردموکراتیک که زیر عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز می ش غیر

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

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

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

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

 هایی دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.

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

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

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

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

 .در زمینه می پردازیم

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

مجله، پیوند  د. شاید در یک شماره یکی، دو و یا بیشتر موضوع یا جستار، نظر به حجمبپردازو مسائل روز  پرسشهابه  "دموکراسی از

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

"محبت"     شما موجب تشویق و غنامندی بیشتر محبت می گردد.              های هنظریات و مشور

 پاکستان

کشوری است دارای قانون اساسی اسالمی، 

تاسیس  ۷۴۹۱واقع در جنوب آسیا، که در سال 

وهشی برای دموکراسی ای پژ شد و نمونه

اسالمی بشمار می آید. اگرچه تجربۀ دموکراسی 

های اسالمی  ا دولتدر پاکستان، در مقایسه ب

ولی اگر نسبت مشارکت  خوب بوده است،

مردمی، کارایی نهادهای انتخابی، و نیز تعهد به 

یابیم که  می قانون اساسی را در نظر بگیریم، در

 و بی حکومت دموکراسی در پاکستان سطحی

 نظم بوده است. 

پاکستان بیش از نیمی از تاریخ بعد از تاسیس 

های نظامی بسر  خود را تحت سلطۀ حکومت

برده است. اولین بار در انتخابات پارلمانی 

بود که همۀ مردم کشور از حق رأی  ۷۴۱۱

اولین انتخاباتی ۷۴۱۱برخوردار شدند؛ انتخابات 

نظامی  بود که طی آن انتقال قدرت بدون دخالت

و به آرامی انجام شد. از زمان جابجایی قدرت 

]زمان  ۷۴۴۱تا نیمۀ دهۀ ۷۴۱۱از نظامیان در 
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نگارش این مقاله[ هیچ دولت منتخبی دورۀ 

قانونی خود را به پایان نرسانیده است. ]بر اساس 

در قانون اساسی  ۷۴۱۱اصالحاتی که در سال 

 به عمل آمد، پاکستان دارای نظام پارلمانی است

جمهور ریاست قوۀ مجریه را بر عهده  و رئیس

وزیر با آرای عمومی برگزیده می  دارد؛ نخست

جمهور برای مدت پنج سال توسط  شود، و رئیس

نمایندگان مجلس فدرال و مجلس ایالتی برگزیده 

جمهوری که  ، رئیس۷۴۴۱می شود.[ در سال 

مستقیم انتخاب شده بود  خود بصورت غیر

دم را برکنار و مجلس وزیر منتخب مر نخست

فدرال را نیز منحل اعالم کرد. هنگامی که، در 

جمهور سعی کرد که  ، همین رئیس۷۴۴۱سال 

دولت را برکنار کند، دیوان عالی کشور اقدام او 

 را ملغا کرد.

دولت و همچنین  جمهور پاکستان، رئیس )رئیس

فرماندۀ کل نیروهای مسلح است و توسط کالج 

وزیر  نتخاب می شود. نخستالکتورال پاکستان ا

معمواًل رهبر بزرگترین حزب در مجمع ملی 

]مجلس ایالتی[ است. هر ایالت سیستم حکومتی 

مشابهی دارد و دارای یک مجمع ایالتی است که 

مستقیمًا انتخاب می شود. در مجمع ایالتی رهبر 

بزرگترین حزب یا ائتالف به عنوان وزیر 

ز توسط انتخاب می شود. روسای ایاالت نی

مجامع ایالتی و به پیشنهاد وزرا انتخاب می 

 شوند. ویکیپیدیا.(

این تصویر مغشوش ازدموکراسی در پاکستان 

دو سوال را در ذهن متبادر می کند که ممکن 

است به هم مربوط باشند: چرا پاکستان نتوانسته 

از همسایۀ خود، هندوستان، که در زمینۀ 

است، سرمشق  های دموکراتیک نسبتًا موفق نهاد

بگیرد؟ و مشکالت پاکستان، بویژه سازگاری آن 

دولت اسالمی با نهادهای دموکراتیک آزادی 

خواهانه )لیبرال(، تا چه اندازه در فهم گذار به 

 دموکراسی آموزنده است؟

 های بعدی تجزیه و تقسیم بندی

هنگامی به وجود ۷۴۹۱پاکستان در اگست 

ه را، در ها هندوستان مستعمر آمد که انگلیس

حالی که با شتاب ترک می کردند، تجزیه 

گرا )ناسیونالیست( به دنبال  نمودند. مسلمانان ملی

کسب خودمختاری از اکثریت هندو بودند، و 

تاسیس پاکستان در ایاالتی که اکثریت مسلمان 

داشتند راه حلی بود که از آن حمایت کردند. راه 

خود حل دو ملت موجب شد که پاکستان هم بنوبۀ 

های شرقی و غربی تقسیم شود که بیش  به بخش

کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند.  ۷۱۱۱از 

های پنجاب، سند،  پاکستان غربی ایالت

غربی" )پښتونخواه(  -بلوچستان، و "مرز شمالی

را در بر می گرفت، که از نظر قومی و نژادی 

از هم متمایز بودند. ناحیۀ شرقی دارای جمعیت 

 که اکثرًا مسلمانان بنگالی بودند.بیشتری بود 

دو جناح شرقی و غربی از نظر فرهنگی و 

زبانی با هم متفاوت بودند و از نظر اقتصادی 

اختالف فاحشی میان شان وجود داشت. آنها در 

حدود بیست و پنج سال برای سلطۀ سیاسی 

، جناح شرقی، ۷۴۱۱مبارزه کردند. درانتخابات 

ریت پارلمان را به به رهبری مجیب الرحمن، اکث

دست آورد که آن را نادیده گرفتند. در نتیجه، 

پاکستان شرقی برای استقالل سر به شورش 

برداشت، اما ارتش پاکستان آن را بشدت در هم 

 ۷۴۱۷کوبید. دخالت نظامی هند در اواخر

شکست نیروهای پاکستانی شد و راه را  موجب

دیش هموار کرد. از نظر  برای استقالل بنگله

ای است که هنوز حل  ها، کشمیر مساله پاکستانی

ها اکثرًا مسلمانند،  نشده است. اگرچه کشمیری
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ولی حاکم کشمیر در زمان استقالل پاکستان، 

هندویی بود که تصمیم گرفت در اتحادیۀ 

هندوستان باقی بماند. اکنون پس از سه جنگ، 

موضوع کشمیر هنوز هم رابطۀ میان هند و 

 ین کرده است.پاکستان را زهرآگ

 های پس از استقالل دهه

های مردمی بود  محمد علی جناح رهبر جنبش

که منجر به ایجاد این کشور مستقل مسلمان شد، 

دولت گردید. او رهبری  و خود او نخستین رئیس

فّرهمند بود که هرچند بی اعتمادی خودرا به 

حکومت پارلمانی ابراز کرده بود ولی خود را به 

و حکومت قانون در پاکستان  انتخابات آزاد

، سیزده ۷۴۹۱متعهد می دانست. وی در سپتمبر 

ماه پس از استقالل پاکستان، درگذشت. تنها فرد 

سیاسی مقتدری دیگری که وجهۀ ملی داشت 

به قتل  ۷۴۱۷لیاقت علی خان بود، که در اکتبر 

های امید برای  رسید. با مرگ این رهبران، بارقه

دهای مشارکتی و دست مشروعیت بخشیدن به نها

یافتن به اجماع سیاسی از طریق احزاب ملی 

 خاموش شد.

حداقل در بیست سال اول جمهوری، هیچ یک 

های  از رهبران پاکستان نیازی به کسب حمایت

مردمی نمی دیدند. از سوی دیگر، مردم نیز  

آگاهی سیاسی الزم را نداشتند تا بتوانند رهبران 

کنند. برای تعلیم  خود را ملزم به پاسخگویی

دموکراسی به مردم، از طریق مشارکت هدفمند 

اگر افکار در امور سیاسی، توجه کمی می شد. 

عمومی قوی و موثری وجود نداشته باشد، نظام 

سیاسی به روی رهبران فاسد و جاه طلب باز 

قدرت در دست بوروکراسی  خواهد بود.

طلب  ساالری( نخبه گرا و نظامیان سلطه )دیوان

تمرکز شده بود. سیاست کشور بر اساس نظام م

نیمه فئودالی بنا شده بود که برای پرورش 

دموکراسی مساعد نبود. صاحبان قدرت همان 

های زمینداران ثروتمند و بزرگی بودند  خانواده

که حاضر بودند از هر رهبری که منافع آنها را 

 حفظ کند حمایت کنند.

از  جانشینان جناح قادر نبودند که برخی

مسایل بنیادی قانون اساسی را حل کنند، که 

ترین آنها خودمختاری ایالتی بود. مثاًل، حکم  مهم

تحمیل زبان اردو به جمعیت اکثرًا بنگالی زبان 

پاکستان شرقی نارضایتی زیادی را در پی 

مداران پاکستان شرقی به دنبال  داشت. سیاست

ها را  نظام انتخاباتی تناسبی بودند که منافع بنگال

در انتخابات فدرال بعدی تضمین کند. پاکستان تا 

قانون اساسی مدون رسمی نداشت.  ۷۴۱۱سال 

هایی به وجود آمدند  در این فاصله، سنت و رویه

که بسرعت معیارهای دموکراتیک و پارلمانی را 

تضعیف کردند. به عنوان مثال، در نخستین 

وزیران  های تاسیس کشور پاکستان، نخست سال

های سیاسی وابسته نبودند و  هیچ یک از حزببه 

در حقیقت موقعیت خود را بیشتر مدیون رئیس 

حکومت بودند تا رأی دهندگان. این امر در بی 

ثباتی کشور و شکست نظام پارلمانی آن موثر 

 بود.

پس از جناح، روسای حکومت بیشتر از میان 

ساالران بر می خاستند تا از میان اعضای  دیوان

های  ان". آنها، بی آن که نیازی به سیاست"پارلم

ای خود  دموکراتیک احساس کنند، غالبًا به شیوه

کامه حکومت می کردند. مفهوم بی طرفی، که 

محمد علی جناح بر آن تاکید داشت، با انتصاب 

غالم محمد به عنوان فرماندار کل بشدت صدمه 

دید. غالم محمد کارمند سابق دولت و از اهالی 

د که جانشین خواجه نظام الدین شد که پنجاب بو

به  ۷۴۱۷اصاًل بنگالی بود و در سال 



 

10 

الم محمد در سال غوزیری رسیده بود.  نخست

، خواجه نظام الدین را، در حالی که هنوز ۷۴۱۱

هم اکثریت "مجلس موسسان" را در اختیار 

وزیری برکنار کرد. این اقدام  داشت، از نخست

ای شیوۀ کار نشان داد که فرماندار کل بر

پارلمان هیچ ارزشی قایل نیست و می خواهد که 

به مقام خود قدرت بیشتری ببخشد. سال بعد، 

غالم محمد تصمیم به انحالل "مجلس" گرفت و 

قانونی به نام قانون مرکزی، یا قانون فرماندار، 

وضع کرد که برای همۀ ایاالت بود. وی با این 

 ری زد.های دموکراسی ضربۀ بیشت کار به شیوه

ای  در نتیجه، مرزهای قدرت به طرز فزاینده 

مغشوش شد. در حالی که اعضای قوۀ مقننه 

های قانون اساسی بودند، ادارۀ  درگیر بحث

ساالری افتاد. بدین ترتیب،  کشور به دست دیوان

در چشم مردم، حزب "مسلم لیگ" که پیشتاز 

های استقالل طلبانه بود، از مردانی که  حرکت

ای از  قت بودند به مجموعهسخنگوی و

بین  بزرگ مداران جنجال آفرین و خود سیاست

 تنزل یافت.

 حکومت نظامی

پاکستان نیز، مانند هندوستان، سنت جدایی 

ارتش از سیاست را به ارث برد. ولی در ظرف 

لشکری در این دو  -دو دهه، روابط کشوری

کشور بشدت از هم فاصله گرفتند. در هند، 

بات منظم ریشۀ عمیقی در برگزاری انتخا

فرهنگ سیاسی یافت. پس از استقالل نیز، به 

مدت شانزده سال از رهبری جواهر لعل نهرو 

های  مند شد. در طی این مدت، شیوه بهره

دموکراتیک نهادینه شدند، و هند توانست از نظام 

فردی اجتناب ورزد. قانون اساسی هند در سال 

ل کرد؛ برتری قدرت غیرنظامی را مسج ۷۴۱۱

این نکته با کشمکش دایمی پاکستان برای متوقف 

کردن ارتش و از نو زنده کردن نهادهای سیاسی 

 فروپاشیده مغایرت دارد.

، وجود احزاب سیاسی ضعیف ۷۴۱۱در سال 

های ناکارآمد راه را  و غیرمنتخب و نیز دولت

برای حکومت نظامی ژنرال محمد ایوب خان 

جمهور، در سال  هموار کرد. وی، در مقام رئیس

قانون اساسی جدیدی پیشنهاد کرد که نیاز  ۷۴۱۷

ای" داشت. این  های پایه به نظام "دموکراسی

قانون اساسی که در همان سال به تصویب 

رسید، قدرت سیاسی ملی را به ریاست جمهوری 

می داد، و قوۀ مقننه بر امور مالی و نیز 

قانونگذاری نظارت چندانی نداشت. در این 

های اجرایی و دولت  ن برای مسؤولیتقانو

محلی، و نیز توسعۀ ملی، یک نظام هرمی شکل 

های محلی در  الیه پیش بینی شده بود. هیات چهار

جمهور و "مجلس ملی" همانند  اعتراض به رئیس

های انتخاباتی عمل می کردند. از نظر  مجلس

ایوب خان، نظام خانگی تنها نظام سیاسی با 

، یا آیات پنجاین نظام در ثبات بود. ظاهرًا 

های حاکم محلی، از هندوستان قدیم ریشه  هیات

داشت. شکست دموکراسی در پاکستان به حساب 

نهادهای بیگانۀ وارداتی از غرب گذاشته می 

شد. ایوب خان معتقد که زمانی که مردم پاکستان 

نیاز به عزم راسخ و اتحاد دارند، دموکراسی 

دستگی میان آنها می  دپارلمانی منجر به ایجاد چن

 شود.

ای" انتظار می  های پایه از نظام "دموکراسی

رفت که، عالوه بر مشروعیت بخشیدن به رژیم 

ایوب خان، به بسیج ملی و آموزش مردم برای 

مشارکت در امور محلی کمک کند. چنین 

استدالل می شد که انتخابات محلی و غیرمستقیم 

دتًا بیسواد این نظام مناسب جمعیت روستایی عم
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است و باعث می شود که فرایند حکومت برای 

آنها معنای بیشتری داشته باشد. هشتاد هزار 

ای" تعیین شدند تا "مجلس ملی"  "دموکرات پایه

را انتخاب کنند، واحدهای محلی تحت نفوذ 

مقامات دولتی و روسای شوراها درآمدند، و 

 دست شهروندان معمولی از سیاست کوتاه ماند.

، رژیم و قانون اساسی ایوب ۷۴۱۴مارچ  در

خان سرانجام پر تالطمی پیدا کرد. تظاهرات 

دانشجویان، که از حمایت تشکیالت سیاسی 

جدیدی به رهبری یکی از دلتمردان سابق به نام 

ذوالفقارعلی بوتو برخوردار بود، از پاکستان 

غربی به قسمت پاکستان شرقی کشیده شد. 

های سیاسی و  فعالیتاعتراضات علیه محدودیت 

های آموزشی  مطبوعات، و نیز علیه سیاست

ایوب خان وی را وادار کرد که به نفع جنرال آقا 

محمد یحیی خان استعفا دهد. یحیی خان در مقام 

جمهور، حکومت نظامی را دوباره برقرار  رئیس

کرد و قول قانون اساسی جدیدی را داد. وی 

میان کل  همچنین زمان اولین انتخابات عمومی

اعالم  ۷۴۱۱جمعیت بزرگساالن را در دسامبر 

های "مجلس ملی"، "حزب مردم  کرد. در رقابت

پاکستان" به رهبری بوتو در ایاالت غربی نفوذ 

های  زیادی داشت. ولی اکثریت آرای کرسی

مجلس بوضوح در دست "عوامی لیگ" مجیب 

الرحمان بود. مجیب تصمیم گرفت که پیشنویس 

جدیدی را تهیه کند. در مقابل، قانون اساسی 

بوتو و هوادارانش مانع تشکیل مجلس در اوایل 

مارچ شدند. نادیده گرفتن حرمت انتخابات منجر 

به اعتصاب عمومی و فلج شدن تشکیالت اداری 

در پاکستان شرقی شد و موجب شد تا ارتش به 

های استقالل طلبانه دست زند.  قلع و قمع جنبش

و شکست سریع پاکستان  پس از هجوم ارتش هند

، یحیی خان ناچار به استعفا ۷۴۱۷در دسامبر 

شد. وی ریاست جمهوری کشور را که ُمثله شده 

ترین سیاستمدار آن، ذوالفقار علی  بود به محبوب

 بوتو واگذار کرد.

 ذوالفقار بوتو و ضیاءالحق

نه تنها به قدرت بوتو  ۷۴۱۱انتخابات 

باتی بود که مشروعیت بخشید، بلکه اولین انتخا

بیانگر آرا اکثریت مردم )دست کم در قسمت 

غربی( بود. "حزب مردم پاکستان" یک برنامۀ 

نیمه سوسیالیستی عرضه کرد. در عین حال این 

حزب توانست برای اولین بار و به طرز موثری 

های روستایی ارتباط بر قرار و اکثر رأی  با توده

اری دهندگان را بسیج کند. این انتخابات معی

 برای رأی گیری سالم و منظم در پاکستان شد.

ترین  قوۀ مقننه، به رهبری بوتو، دموکراتیک

 ۷۴۱۱قانون اساسی پاکستان را در سال 

ترین حقوق  تصویب کرد؛ این قانون ضروری

مردم را تضمین می کرد. هرچند که بوتو در 

ابتدا به برتری مردم تاکید داشت و از نظارت 

رتش دفاع می کرد، ولی او هم نظامیان بر ا غیر

گرایانه را کنار  به موقع خود، این عقیدۀ توده

گذاشت. وی به جای آن که از طریق نهادهای 

مشارکتی کار کند، به قدرت خود جنبۀ فردی 

داد. بوتو، برای مقابله با دشمنان خود، به 

پارلمان و نیروهای ارتش تکیه داشت و به همین 

ن اساسی زد. در منظور دست به تغییر قانو

، پیوند خود را ۷۴۱۱های انتخاباتی مارچ  فعالیت

های زمینداری که نفوذ محلی داشتند  با خانواده

تر کرد. در این مدت، پاکستان از نظر  محکم

مشارکت سیاسی پیشرفت کرده بود، ولی بوتو 

نتوانست دولت آزادی خواهی تشکیل دهد که 

کند. از بتواند گروههای سیاسی مخالف را تحمل 
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سوی دیگر، مخالفان رژیم هیچ وقت نخواستند 

 که کاماًل به نظام اعتماد کنند.

، ۷۴۱۱مشروعیت انتخابات پارلمانی مارچ 

وزیر شد، به دلیل  که طی آن بوتو مجددًا نخست

های گسترده خدشه دار گردید. تظاهراتی که  تقلب

های ائتالفی جناح مخالف برگزار  ه توسط گرو

به تعطیل کشید. در نتیجه، رئیس شد، کشور را 

ستاد ارتش، جنرال محمد ضیاءالحق، که 

برگزیدۀ شخص بوتو بود، توانست با ادعای 

اعادۀ نظم و عمل کردن به قانون اسالم واقعی 

قدرت را در دست بگیرد. وی در مقام ریاست 

جمهوری، بر خالف قول خود، مکررًا از 

در  برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. باالخره

نظامی  موافقت کرد که دولت غیر ۷۴۱۱سال 

حزبی برای قوۀ مقننه  انتخاب کند و انتخابات غیر

پرسی  برگزار شود. ضیاء پیشتر، از طریق همه

و نیز با تجدید نظر در قانون  ۷۴۱۹در دسامبر 

، به ریاست جمهوری ۷۴۱۱اساسی مصوب 

ترین تجدید  خود مشروعیت بخشیده بود. مهم

انون اساسی به عمل آمده بود، نظری که در ق

افزودن الحاقیۀ هشتم بود که ضیا آن را در سال 

به قوۀ مقننه تحمیل کرد. بر اساس این  ۷۴۱۱

جمهور در دورۀ پس از حکومت  الحاقیه، رئیس

نظامی اختیار عمل بیشتری پیدا می کرد. ضیا 

سپس "مجلس فدرال" را منحل کرد و انتخابات 

ن زمان، مقامات ارشد جدیدی برگزار شد. در ای

دولتی و نظامی منصوب ضیا بودند. منتقدان 

الحاقیه هشتم می گویند که این الحاقیه نوعی 

حکومت فردی را به صورت همیشگی در می 

آورد و به قدرت مقامات منتخب ضربه می زند 

و اختیارات دموکراسی را تقریبًا بی معنی می 

 کند.

 های معاصر سیاست

یک سانحۀ هوایی در مرگ ضیاءالحق در 

، راه را برای انتخابات حزبی ۷۴۱۱اگست 

هموار کرد. در این انتخابات "حزب مردم 

پاکستان" به رهبری بی نظیر بوتو، دختر 

وزیر سابق پاکستان، قدرت  ذوالفقار بوتو نخست

را در دست گرفت. رژیم ضیاءالحق در سال 

، از بیم آن که مبادا ذوالفقار بوتو دوباره ۷۴۱۴

ر سر کار آید، او را به جرم دست داشتن در ب

قتل یکی از مخالفان، که چند سال پیش رخ داده 

 بود، اعدام کرد.

هایی را  بی نظیر بوتو قول حمایت از آزادی

داد که قانون اساسی از آنها ضمانت می کرد. و 

بویژه بر حقوق زنان تاکید کرد. ولی، زمانی که 

فت که زمام امور را به دست گرفت، دریا

رهبران نظامی و مذهبی مانع اجرای 

هایش هستند. پس از بیست و یک ماه،  سیاست

جمهور پاکستان، بوتو  غالم اسحاق خان، رئیس

را از کار برکنار کرد و دولتی موقت جانشین آن 

شد. در ابتدا به نظر می رسید که دموکراسی 

ضربۀ شدیدی خورده است؛ ولی مدتی بعد 

زیرا انتخابات در اکتبر  ها برطرف شد، نگرانی

در موعد مقرر، برگزار شد و بوتو و  ۷۴۴۱

حزبش اجازه یافتند که در رقابت نسبتًا سالمی 

 شرکت کنند. بوتو در انتخابات برنده نشد.

با خشونت  ۷۴۴۱و  ۷۴۱۱اگرچه انتخابات 

دار شده بود، ولی به طور  فریبی خدشه و عوام

تیک کلی به نظر می رسید که نظام دموکرا

تر می شود. البته حوادث بعدی  بتدریج مستحکم

گیری شبهه ایجاد کرد. در  در صحت این نتیجه

جمهور، اسحاق خان، برای  ، رئیس۷۴۴۱اپریل 

وزیر، "میا محمد نواز شریف"،  برکناری نخست

تالش کرد و تقریبًا سه ماه بعد هر دو دولتمرد 

تحت فشار ارتش مجبور به استعفا شدند. رهبران 
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ظامی که در کشمکش سیاسی شکیبایی خود را ن

از دست داده بودند، تصمیم گرفتند که انتخابات 

 پارلمانی را تحت نظارت ارتش برگزار کنند.

ارتش، به جای آن که در زمان برگزاری 

انتخابات حکومت نظامی برقرار کند، از دولت 

موقت "معین قریشی"، معاون سابق "بانک 

یشی به کسی بدهی جهانی"، حمایت کرد. قر

سیاسی نداشت و در نتیجه توانست معیارهای 

جسورانۀ اقتصادی و ضد فساد اداری را به اجرا 

گذارد، اگرچه همۀ آنها مورد تایید مجلس قرار 

، "حزب ۷۴۴۱اکتیر  ۱نگرفت. در انتخابات 

مردم" بی نظیر بوتو هشتاد و پنج کرسی را 

 کسب کرد. بوتو موفق شد که حمایت سی و شش

نمایندۀ دیگر مجلس را به دست آورد، و به این 

ترتیب یک دولت ائتالفی در "مجلس ملی" 

تشکیل دهد. کمی بعد، در انتخابات مجلس 

ایالتی، و در یک رأی گیری جمعی از نمایندگان 

مجالس ملی و ایالتی که برای انتخاب 

جمهور بود، هواداران بوتو بر نظارت  رئیس

ه به نظر می رسید سیاسی خود افزودند. اگرچ

که بی نظیر بوتو نسبت به دورۀ قبلی حکومتش 

از آزادی بیشتری برخوردار است و می تواند 

سیاستی در پیش گیرد که موجب ثبات سیاسی در 

پاکستان شود، ولی اعمال و رفتار او تا آن زمان 

بسیاری را دلسرد کرده بود. بوتو فساد را نادیده 

که با مخالفان سیاسی گرفته بود، اجازه داده بود 

ها تن  بدرفتاری شود، و به تبعیض علیه اقلیت

بی نظیر بوتو  ۷۴۴۱داده بود. ]در انتخابات 

متحمل شکست شد و نوازشریف به 

وزیری پاکستان برگزیده شد. لیکن او نیز  نخست

نتوانست بر مشکالت فایق آید. باالخره درگیری 

رف او با نظامیان موجب کودتا جنرال پرویز مش

شد، که بار دیگر حکومت نظامی را بر پاکستان 

 ۱۱۱۷تحمیل کرد. مشرف در نیمۀ سال 

 جمهور پاکستان شد.[ رئیس

 مسالۀ دموکراسی اسالمی

سابقۀ پاسخگویی ضعیف دموکراسی در 

پاکستان این سوال را به وجود می آورد که چه 

چیزی و یا چه کسی مقصر است. بسیاری از 

ریزی  کامی در طرحناظران ضعف رهبری و نا

نهادها را مسؤول می دانند، در حالی که عدۀ 

دیگری به فقدان یک فرهنگ مشارکت سیاسی 

پشتیبان اشاره می کنند. ایوب خان ادعا می کرد 

که مسلمانان در شبه قارۀ هند که عمدتًا 

هندونشین است، خودمختاری نداشته اند؛ در 

ه نتیجه، از نظر روانی برای آنها مشکل است ک

خودرا با آزادی به دست آمده به عنوان پاکستانی 

 مطابقت دهند.

مقامات منتخب پاکستان به دشواری توانسته 

اند با ارتش منظم و منسجمی که از احترام نیز 

برخوردار بوده است رقابت کنند. نهادهای 

اعتبارند و  پاکستان به اندازۀ کافی ضعیف و بی

به قانون حرمتی  مدارانش به دلیل بی سیاست

چندان دستگیر و تحقیر شده اند که ارتش به 

راحتی می تواند آنها را از صحنۀ قدرت حذف 

تا  ۷۴۱۱نظامی از سال  های غیر کند. رژیم

در دست نظامیان  ۷۴۱۱تا  ۷۴۱۱و از ۷۴۱۱

 -۷۴۱۱های  بودند، و دولت نظامی در سال

]و از  ۷۴۱۱ -۷۴۱۱و ۷۴۱۷ -۷۴۱۱و ۷۴۱۱

ور حکومت کرده [ بر کشم.۱۱۱۱ -۷۴۴۴

، ارتش با دریافت ۷۴۱۱است. از نیمۀ دهۀ 

کمک از چین، عربستان سعودی، امریکا، و 

ها و  سایر ملل جرأت بیشتری پیدا کرد. سالح

های نظامی که پاکستان در زمان  آموزش

 ۷۴۱۴تا  ۷۴۱۴های افغانستان از درگیری
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دریافت کرد، اعتبار و اعتماد به نفس ارتش آن 

در این زمان، پاکستان  -برد کشور را باال

ملیون پناهندۀ افغانی بود و فعالیت  ۱.۱میزبان 

رهبران تبعیدی را هماهنگ می کرد؛ در حالی 

های سیاسی نظارت داشتند، تا حدودی  بر فعالیت

در زمینۀ اقتصادی موفق شدند ]پاکستان از 

برکت کمکهای جهانی برای جهاد افغانستان به 

[. ولی هرگاه که ارتش ای دست یافت سالح هسته

های پاکستان دست  به نقش حاکمیت در سیاست

یافته است، مشروعیت کامل را کسب نکرده 

 است.

به نظر می رسید که ارتش با آن 

داری که پس از مرگ ضیاءالحق از  خویشتن

خود نشان داد، و نیز با اطاعت از قانون 

های منتخب را  اساسی، می کوشید تا دولت

های  ه . در نبرد قدرت میان خانوادمحترم بشمارد

ساالران، از یک طرف، و  فئودال و دیوان

داران و طبقۀ متوسط، از طرف دیگر،  کارخانه

ارتش، ]در حالی که نمی خواهد نقش تصمیم 

گیرندۀ نهایی را از دست بدهد[ به یک داور 

تبدیل شود. باید گفت که همۀ رهبران نظام هم از 

را نپذیرفته اند. در  دست دادن مدیریت مستقیم

مورد برخی از سیاستها این ارتش است که 

ها  حرف نهایی را می زند. از جملۀ این سیاست

می توان از مدیریت جنگ افغانستان، توسعۀ 

های کشمیر ]و استفادۀ ابزاری  اتمی، و درگیری

نظامی، که  های غیر از تروریسم[ نام برد. دولت

نژادی روبرو  های در برخی از ایاالت با بحران

هستند، برای اعادۀ نظم و قانون به ارتش تکیه 

می کنند. دولتها برای حفظ وفاداری ارتش 

ای از منابع مالی  مجبور بوده اند که بخش عمده

 خود را به مخارج دفاعی اختصاص دهند.

دموکراسی، برای آن که بتواند در پاکستان 

شکوفا شود، باید از شّر نخبگانی در امان باشد 

 طلبی که در پی منافع اقتصادی، عقیدتی، و جاه

های شخصی خود حاضرند که دموکراسی را  

سرنگون کنند. همچنین دموکراسی باید به گونۀ 

معقولی از شّر دشمنان خارجی ایمن باشد. خطر 

های اتمی  این دشمنان بخصوص در عصر سالح

منطقه هرچه بیشتر احساس می شود. 

کستان، که می تواند های میان هند و پا درگیری

به یک جنگ تمام عیار بینجامد، این مطلب را به 

طور جدی در بوتۀ آزمایش می گذارد که 

های  ها نباید با یکدیگر بجنگند. دولت دموکراسی

نظامی باید نشان دهند که در دراز مدت می  غیر

های اقتدارگرا و یا حتی  توانند به اندازۀ دولت

حلی برای  ها باید راهبهتر از آنها عمل کنند. آن

اختالفات اقتصادی عمیق بیابند، راه را برای 

توسعۀ مستمر هموار سازند، و از فساد و سؤ 

 مدیریت بپرهیزند.

نهادهای دموکراتیک پاکستان و رهبران 

منتخب آن ممکن است بیش از هر چیز بر اساس 

هایی داوری شوند که برای مشکالت  راه حل

عرضه می کنند. به ای  مخّرب نژادی و منطقه

رغم هویت دینی مشترکی که پیدایش پاکستان را 

پنجابی،  -توجیه می کرد جمعیت گوناگون آن

هنوز هم خشم و بی  -سندی، پشتون، و بلوچ

اعتمادی خود را به یکدیگر از دست نداده اند و 

ای است که مانع از رسیدن پاکستان به  این مساله

 موجودیت ملی تمام عیار می شود. 
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 هند

کشوری پهناور واقع در آسیای جنوبی، که از 

های همالیا و  ه یک سو محدود است به رشته کو

از دو سوی دیگر به اقیانوس هند. از شمال به 

کیلومتر و از شرق به غرب  ۱۴۱۱جنوب حدود

کیلومتر وسعت دارد، و پس از  ۱۱۱۱تقریبًا 

ترین کشور جهان است و بیش از  چین پر جمعیت

میلیون نفر جمعیت دارد. )جمعیت هند نظر  ۱۱۱

به آمار ادارۀ بین المللی ستندرد در فبروری 

میلیارد بالغ می گردد( از زمانی  ۱.۷به   ۱۱۷۱

به استقالل از حاکمیت انگلستان  ۷۴۹۱که در 

دست یافت، حکومتی به شکل پارلمانی داشته 

است، و هر یک از بیست و پنج ایالتش مجلس 

و حکومت منتخبی خاص خود را قانونگذاری 

 دارد.

هند، برای نظریه پردازان دموکراسی، منبع 

سردرگمی بوده است. پایین بودن سطح درآمد و 

سواد، ساختار اجتماعی سلسله مراتبی، و شکاف 

قومی شرایطی هستند که برای  ۀهای چندگان

کارکرد دموکراسی چندان مناسب بشمار نمی 

م هند بیسوادند؛ در حدود آیند. تقریبًا نیمی از مرد

بیست و پنج درصد آنان زیر خط فقر قرار 

دارند. در آن کشور به بیش از بیست زبان و 

تعداد بیشتری گویش سخن گفته می شود. نظام 

مراتبی کاست )طبقه اجتماعی(، اگرچه رو  سلسله

به شکافته شدن می رود، از دیر باز مشخصۀ 

 ۱۱ت که نظام اجتماعی جماعت هندویی بوده اس

درصد جمعیت هند را تشکیل می دهند؛ و در 

ترین حد مقیاس  های واقع در پایین ه عین حال گرو

اجتماعی حقوق دموکراتیک خود را با جدیت 

پیگیری می کنند. تعارضات دینی و قومی 

درصد جمعیت  ۷۱متناوبًا رخ داده اند. حدود 

 ۱درصد مسیحی؛  ۱/۱کشور مسلمان است؛ 

َجین درصد  ۱صد بودایی؛ و در ۱درصد سیک؛ 

هستند. آیین سیک مذهبی هندی است که در 

اواخر قرن پانزدهم پدید آمد؛ پیروانش اکثرًا در 

ایالت پنجاب متمرکز شده اند. جین ها طرفداران 

ایمان کهن هستند. اجتماعات کوچک یهودی و 

زردشتی نیز در هند وجود دارند، مخصوصًا در 

 ساحل غربی هند.

پنجاه سال است که هند نهادهای نزدیک به 

دموکراتیکش را حفظ کرده است. استثنای 

بزرگ، دورۀ کوتاه "اضطرار داخلی" بین 

بود، که ایندیراگاندی،  ۷۴۱۱تا  ۷۴۱۱

ماه دموکراسی را به  ۷۱وزیر، برای  نخست

های دورافتاده  حالت تعلیق درآورد. در ایالت

های غیرمنتخب وجود  هایی از حکومت ه دور

های آشوب و  ه شته اند، خصوصًا در دوردا

ماهه، فرایند  ۷۱اغتشاش. اما، غیر از اضطرار 

 انتخابات هرگز در کل کشور معوق نشده است.

سه عامل را برای توضیح عمر طوالنی 

(زمینۀ تاریخی، ۷برشمرده اند: ) دموکراسی هند

گرا  بخصوص چند ویژگی اصلی جنبش ملی

کمیت انگلستان )ناسیونالیستی( و آنچه با حا

( نقش رهبری سیاسی در ۱مالزمه داشته است؛ )

( ساختار ۱دورۀ بالفصل قبل از استقالل؛ و )

سیاست قومِی هند، که متمایل به محلی کردن 

 تعارضات قومی است.

 تاریخ قبل از استقالل

نزدیک به دو قرن انگلیسیان بر هند حکومت 

کردند. انگلیسیان به دالیل اقتصادی در قرن 

هفدهم به هند رسیدند، یعنی وقتی که "شرکت 

هند شرقی" از پادشاه انگلستان مجوز تجارت 
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منافع تجاری در جهت  ۷۱۱۱گرفت. بعد از 

تمایل به نظارت سیاسی نیز تحول یافت. 

بخش اعظم هند  ۷۱۱۱"شرکت هند شرقی" تا 

را تصرف کرد و فرانسویان را، که آنها هم 

گیدند، شکست برای تسلط بر این کشور می جن

پادشاهی انگلستان به عنوان  ۷۱۱۱داد. در 

قدرت فرمانروا در هند جانشین "شرکت هند 

، بعد از سه دهه جنبش ۷۴۹۱شرقی" شد. در 

گرای هند، انگلیسیان رفتند و هند به استقالل  ملی

 رسید.

داستان دموکراسی هند با سال استقالل در 

ر آغاز نمی شود. بیشتر، به دورۀ متأخ ۷۴۹۱

انگلستان بر می گردد. دو تحول در این دوره 

روی داد که برای دورۀ بعدی مهم بود: پدید 

گرا را  آمدن "حزب کنگره"، که جنبش ملی

مداران  ای که سیاست رهبری می کرد، و تجربه

بومی هنگامی به دست آوردند که انگلیسیها 

اجازۀ مشارکت در حکومت دموکراتیک محدود 

 د.کشور را به آنان دا

"کنگرۀ ملی هند" که به "حزب کنگره" 

متولد شد. هدف اولیۀ  ۷۱۱۱معروف است، در 

آن ایجاد یک محل تبادل نظر برای بیان مطالبات 

سیاسی و اقتصادی هند به فرمانروایان انگلیسی 

بود. اولین رهبران آن عمدتًا حقوقدانانی بودند 

که به سیاست مبتنی بر قانون اساسی و شرکت 

تر در حکومت محلی معتقد بودند. در  گسترده

، حزب کنگره به رهبری موهندس ۷۴۱۱دهۀ 

ک. گاندی، تصمیم گرفت که توده ها را در 

گرا علیه انگلستان شرکت دهد. در  جنبش ملی

جریان این امر، حزب کنگره از باشگاه 

حقوقدانان نخبه به حزبی مردمی تغییر شکل داد. 

ز کرد، جنبش ای و ایالتی با حزب دفاتر منطقه

عضو گیری به راه انداخت، و انتخابات درون 

 حزبی را برای رهبری حزب ترغیب کرد.

ای  حزب کنگره، به رهبری گاندی، مبارزه

اساسًا عاری از خشونت بر ضد انگلیسیان به راه 

انداخت. نافرمانی مدنی روش اصلی اعتراض 

بود. حزب سوگند خورده بود که انگلیسیان را از 

های سیاسِی غیرخشن شکست دهد.  شطریق رو

حزب بر اساس اصل وفاق نیز عمل می کرد. 

های درون حزب ناگزیر نبودند که از  ناراضی

حزب خارج شوند؛ در عوض این آزادی را 

داشتند که دیگر اعضای ردۀ باال را در باب 

های خودشان متقاعد کنند. عالوه بر این،  ه دیدگا

های  ه گرو حزب کنگره تالش می کرد که همۀ

قومی و دینی هند را هم دربر گیرد، اما، در این 

درصد  ۱۱کار کاماًل موفق نبود. مسلمانان، که 

جمعیت را تشکیل می دادند، سرانجام به همت 

"اتحادیۀ سراسری مسلمانان هند" )مسلم لیگ(، 

بنیاد نهاده شده بود، بسیج  ۷۴۱۱حزبی که در 

ان ایجاد "مسلم لیگ" خواه ۷۴۱۱شدند. در دهۀ 

یک وطن اسالمی در شبه قارۀ هند شد. این طور 

استدالل می کردند که حزب کنگره در یک 

دموکراسی در درجۀ اول نمایندۀ منافع جامعۀ 

اکثریت خواهد بود نه منافع مسلمانان. حزب 

کنگره با این موضع به مخالفت برخاست و برای 

دستیابی به رأی مسلمانان رقابت کرد. اما 

از "مسلم لیگ" شکست خورد. پیامد  سرانجام

این امر تقسیم هند و تولد پاکستان به عنوان 

 بود. ۷۴۹۱موطنی اسالمی در 

غیر از "مسلم لیگ"، هیچ حزب دیگری که 

در سطح کشور فراگیر باشد پیدا نشد که با حزب 

گرا به مخالفت  کنگره برای رهبری جنبش ملی

برخیزد. در نتیجۀ تأکید حزب کنگره بر 

خشونت آمیز، فقدان  های مبارزۀ غیر روش
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احزاب جانشین قوی، و تشکیل پاکستان، هند 

گرفتار مشکل جنگهای بی مهار و خونین نشد، 

گرا در  مثل چیزی که مشخصۀ چند جنبش ملی

افریقا بود و کارکرد دموکراتیک را بعد از 

 استقالل شان دچار فلج ساخت.

یر ظهور ساختار حزبی دقیق با سرشتی فراگ

و غیرخشن یگانه تحول مهم در دورۀ آخر 

حضور انگلستان نبود. بعد از جنگ جهانی اول، 

انگلیسیان، در کوششی که برای فرو خواباندن 

گرایی رو به اوج می کردند، آزمایش  ملی

 ۷۴۷۴حکومت بومی جزئی راشروع کردند. تا 

مداران بومی در حکومت انگلیسی ایاالت  سیاست

انگلیسیان  ۷۴۱۱. در هند مشارکت داشتند

های ایالتی را کاماًل به احزاب بومی  حکومت

شدیدًا مخالفت  ۷۴۱۱واگذار کردند. با انتخابات 

حزب کنگره در انتخابات مناطق  شد.

مسلمان پیروز شد و درهفت ایالت از یازده  غیر

ایالت کشور حکومت تشکیل داد. بدین ترتیب از 

 حزب کنگره تجربۀ حکومت۷۴۱۴تا  ۷۴۱۱

کردن را به دست آورد؛ برخی از اعضای آن 

قباًل در سطوح محلی تجربۀ ادارۀ حکومت را 

 کسب کرده بودند.

اما میراث حاکمیت انگلستان کاماًل خوش خیم 

نبود. انگلیسیان فقط بعد از این که جنبش 

ای برای خودمختاری به  گرای هند مبارزه ملی

راه انداخت فرصت کسب تجربۀ حکومت را به 

تر از همه آن که  مداران هندی دادند. مهم یاستس

انگلیسیان، اگرچه سرانجام اجازه دادند که 

های انتخابیۀ  ه انتخابات برگزار شود، حوز

ای برای مسلمانان تشکیل دادند. این نظام  جداگانه

مداران مسلمان را  انگیزه های مشوق سیاست

برای ایجاد پلی بین جوامع دیگر تضعیف کرد و 

 قسیم هند دامن زد.به ت

گرای ضد  به طور کلی، جنبش ملی

فرمانروایی انگلستان شالودۀ مهمی برای 

دموکراسی هند در حزب کنگره به وجود آورد. 

حزب کنگره حزبی بود که با ساختار نهادی 

مناسب برای سراسر کشور، در صدد بود که 

های قومی باشد؛ و در حکومت  ه نمایندۀ همۀ گرو

 داشت. کردن هم تجربه

 پس از استقالل

 ۷۴۹۱اگر رهبری پس از استقالل در 

های دموکراتیک را از بین برده بود،  هنجار

امتیاز تاریخی هند ضایع می شد. جواهر لعل 

وزیر هند، و همکارانش  نهرو، اولین نخست

اصول دموکراتیک را پذیرفتند، اگرچه این 

اصول مستلزم مشکالت سیاسی فراوان بودند. 

ره مرتبًا رهبرانی پدید می آورد که، حزب کنگ

بر خالف نهرو، اصالحات ارضی را در 

کشاورزی بر نمی تافتند و با مالکیت دولت بر 

صنایع کلیدی و با سوسیالیسم مخالف بودند. بعد 

های حزب، نهرو و  هایی در گردهمایی ه از مناظر

حامیانش در حزب در برخی از مبارزات 

پیروز شدند. عالوه  سیاسی، و نه در همۀ آنها،

هایی بود که نیروهای تجدید نظر  بر این، زمان

قضایی دادگاهها را به جایی می کشاندند که خط 

مشی قانون را زیر پا بگذارند. نهرو و حامیانش 

به دستگاه قضایی حمله نمی کردند یا علیه 

مخالفان شان در درون حزب یا پارلمان به زور 

گ با خط مشی متوسل نمی شدند؛ بلکه در جن

های  سیاسی و در مبارزات سیاسی از رویه

نهادی و هنجارهای پذیرفته شده پیروی می 

کردند، و گاهی پیروز می شدند و گاهی شکست 

های مربوط به  می خوردند. اگر دادگاهها قانون

اصالحات ارضی را زیر پا می گذاشتند، دولت 

نهرو از این شرط مندرج در قانون اساسی 
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کردند که نظام قضایی را فقط زمانی پیروی می 

زول کرد عمی توان با اصالحیۀ قانون اساسی م

که با دو سوم آرای پارلمان و تایید بیش از نیمی 

های قانونگذاری کشور همراه باشد. اگر  از هیات

مخالفان نهرو در حزب کنگره موفق می شدند 

که رأی اکثریت را بر ضد طرح او برای 

های  در مقابل تعاونیهای زراعی ) تعاونی

خدماتی( به دست آورند، او حکم را می پذیرفت 

و از طرح منصرف می شد. نتیجۀ تبعیت دقیق 

نهرو از رویه ها و هنجارهای قانون اساسی 

پذیرفته شدن هر چه بیشتر این هنجارها و رویه 

ها بود. پرورش کودکی دموکراسی در هند به 

 به بار آورد.این شیوه، دقیقًا بعدًا نتایج خوبی 

از زمان استقالل، ده دوره انتخابات پارلمانی 

)تا زمان نگارش این مقاله( و چندین دوره 

انتخابات مجلس ایالتی برگزار شده است. انتقال 

آمیز قدرت بین احزاب سیاسی رقیب چهار  صلح

بار در سطح مرکزی )فدرال( و دفعات بیشتری 

 ۷۴۱۱در سطح ایالتی صورت گرفته است. از 

های ایالتی را  نزدیک به نیمی از حکومت

احزابی اداره کرده اند که عضو حکومت 

مرکزی در دهلی نو نبودند. مطبوعات هند قوی 

و آزاد باقی مانده اند؛ مخالفت با حکومت روز 

را حق خود می دانند. حتی مرور سرسری 

های  های صبح نشان می دهد که رسانه روزنامه

توجهی برخوردارند.  مطبوعاتی از آزادی قابل

قوۀ قضاییه، که متناوبًا تحت فشار شدید قوۀ 

مجریه قرار می گیرد، تن به تسلیم کامل نمی 

دهد، و خودمختاری نهادی خود را تا حد فراوان 

حفظ می کند. شمار شرکت کنندگان در 

 ۱/۹۱( ۷۴۱۱انتخابات، که در اولین انتخابات )

صد در ۱۱درصد بود، بعد از آن به بیش از 

در چندین کشور  رسیده، که بیش از درصد آرا

صنعتی است. تعداد رأی دهندگان زن، نیز، از 

در دو دهۀ  ۷۴۱۱درصد در  ۹۱کمتر از 

درصد افزایش  ۱۱تا  ۱۱به  ۷۴۴۱و  ۷۴۱۱

 یافته است.

تبعیت از هنجارهای دموکراتیک نظام سیاسی 

را مهار کرد. چون رهبران در سطح ایالتی 

و از سوی حکومت مرکزی در  انتخاب می شدند

دهلی نو منصوب نمی شدند، حزب کنگره مرتبًا 

رهبران پدید می آورد که صاحب منزلت و مقام 

هایشان تسلط  و در ایالت و پایگاهی خاص بودند

و آنها می توانستند آشوبهای  زیادی داشتند

 ۷۴۱۱ای را مهار کنند. در دهۀ  سیاسی منطقه

را موقتًا معلق  که ایندیرا گاندی این اصول

گذاشت و بر آن بود که تحت حکومت خودش به 

حزب مرکزیت بخشد، آشوبها، به جای این که 

در سطح ایالتی مهار شوند، برای حل و فصل به 

دهلی نو کشانیده می شدند. برخی از عنان 

های اخیر نتیجۀ زوال حزب  های سال گسیختگی

 کنگره و ناتوانی احزاب دیگر برای دستیابی به

پایگاهی بود که حزب کنگره در طول تاریخ از 

 آن برخوردار بود.

 تعارضات قومی و مدیریت سیاسی آنها

، زبانی، یدین -تعارضات قومی از هر نوع

سیمای رایج زندگی  -ای ای، کاستی، منطقه قبیله

سیاسی هند بوده است. با وجود بروز آشوبهایی 

ا و ، خشونت میان هندوهنمیان هندوها و مسلمانا

های ناشی از  سیکها در ایالت پنجاب، خشونت

های مختلف کشور،  وجود کاستها در قسمت

های  شورش در شمال شرقی و در کشمیر، جنبش

های آسام، آندرا پرادش،  "پسران خاک" در ایالت

های مبتنی بر زبان  و مهاراشترا، وقوع شورش
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، دموکراسی هنوز ۷۴۱۱و  ۷۴۱۱در دو دهۀ 

 است.پا بر جا مانده 

چرا دموکراسی هند در اثر این فشارها از بین 

 -نرفته است؟ دو نوع تبیین می توان به دست داد

یکی سیاسی و دیگری ساختاری. اولی به 

خصیصۀ چند دینی و چند قومی حزب کنگره 

مربوط می شود. عملکرد انتخاباتی آن نه به 

های  شعارهای قومی بلکه به ایجاد پلی بین تفاوت

ته بود. این حقیقت که حزب کنگره قومی وابس

از دست  ۷۴۱۱این خصیصه را در آغاز دهۀ 

داد، و هیچ حزب دیگری جای دستگاه گستردۀ 

های  آن را نگرفته است، یکی از علل شورش

 قومی است که از آن زمان تاکنون رخ داده اند.

تبیین ساختاری این است که همۀ شکافهای 

ا و قومی در هند، جز شکاف بین هندوه

ای یا محلی مشخصند.  مسلمانان، از لحاظ منطقه

هندو اساسًا به ایالت پنجاب و  -شکاف سیک

هایی از شمال هند محدود است. در کشمیر  قسمت

قیامی بر اساس مطالبات استقالل از هند وجود 

داشته است، ولی این قیام از درۀ کشمیر راه به 

صدها  ۷۴۱۱بیرون نیافته است. در اوایل دهۀ 

ن در آشوبهای ضد مهاجرت در درون ایالت ت

آسام، و نه در بیرون از آن، کشته شدند. در دهۀ 

، در ایالت مهاراشترا، جنبشی که مدعی ۷۴۱۱

بود استخدام باید منحصر به متولدین همان ایالت 

باشد، محدود به همان ایالت بود. در نتیجه، وقتی 

که پنجاب و آسام با خشونت تجزیه شدند، ادارۀ 

بقیۀ هند کمابیش به عملکردعادی خود ادامه داد. 

حتی نظام فراگیر کاست، که ذاتی کل جامعۀ 

هندو است، اساس محلی دارد؛ کاستها موجودیت 

ای هستند. بنابراین،  های محلی یا حداکثر منطقه

های کاستی در یک بخش از کشور لزومًا  شورش

های دیگر اثر نمی گذارد. به  بر زندگی بخش

های ضد برهمنی در تامیل  مثال، جنبشعنوان 

 ۷۴۱۱، و ۷۴۱۱، ۷۴۹۱نادو در سه دهۀ 

ها از آن  موجب شدند که تعداد زیادی از برهمن

های نقاط دیگر  ایالت بیرون روند، اما برهمن

 هند تاثیری از این جنبشها نپذیرفتند.

پراکندگی شکافهای قومی به توهمی در 

نابود  همواره تادراک منجر می شود: تعارضا

می کنند، و این تصور را پدید می آورند که نظام 

دارد از هم می پاشد. با این همه، مرکز می تواند 

دوام بیاورد. احزابی که بیانگر مسایل قومی اند 

ممکن است اغتشاشات سیاسی سختی را در 

ایالت معینی ایجاد کنند، اما نمی توانند آنها را به 

تی حزب قومی که بیرون از آن ایالت بکشانند. ح

شورشی را رهبری می کند، هرگاه با حکومت 

مرکزی مواجه شود، قادر نیست که بیرون از آن 

ایالت حمایت کافی کسب کند. شورشیان در 

رویارویی با حکومت مرکزی که قدرت کافی 

توان با زور و فشار دارد عقب می نشینند. توسل 

به زور در رویارویی با شورش چندان مورد 

های دیگر کشور قرار نمی گیرد.  ض بخشاعترا

اگرچه گروههای مرتبط با حقوق مدنی، گاهی 

به نحوی کاماًل موثر، به آن اعتراض می کنند. 

بنابراین حتی شورش، که شدیدترین شکل شکاف 

قومی است، در یک جزِء از کشور مهار می 

شود. دموکراسی در منطقۀ شورشی به تعویق 

کشور به کار در  می افتد، در حالی که بقیۀ

 فرایندهای معمول دموکراتیک ادامه می دهد.

سیمای ساختاری دیگر نظام سیاسی هند، یعنی 

فدرالیسم آن، به توانایی آن کشور در مقاومت در 

برابر اختالفات قومی و شورشها کمک می کند. 

اگر حکومت این کشور حالت یگانه و یک 

های ضد حکومت  پارچه می داشت، همۀ جنبش

عطوف به حکومت مرکزی می بود، و این امر م
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موجب آن می شد که فشارهای متوالی و منظمی 

تر از آنچه تاکنون کشور شاهد آن بوده  بزرگ

است بر حکومت وارد آید. این که آیا مرکز می 

تواند در چنین موقعیتی دوام آورد پرسشی است 

 که همواره می توان کرد.

برای مسالۀ مسلمانان: نتایج ضمنی آن 

 دموکراسی

یعنی شکاف بین  -تنها یک شکاف در هند

می تواند کشور را تجزیه  -هندوها و مسلمانان

کند، مشروط بر آن که کشور در معرض فشاری 

بیش از آنچه تاکنون تحمل کرده است قرار 

ها و  ها، خشونت گیرد. تاریخ نگاران از نفرت

هایی که می توانند این شکاف را احاطه  ناآرامی

صرفًا  ۷۴۹۱ند آگاهند. تقسیم بندی کشور در کن

جغرافیایی نبود. تخمین زده اند که دوصد تا سه 

هایی که در اثر این  صد هزار نفر در شورش

 ۷۱تا  ۷۱تقسیم به وجود آمد جان باختند، و 

میلیون تن محل سکونتشان را در جستجوی جای 

درصد  ۷۱امن تغییر دادند. امروز، فقط حدود 

ند مسلمان است، و این رقم بیش از از جمعیت ه

صد میلیون مسلمان را شامل می شود، که تقریبًا 

دیش است.  به اندازۀ جمعیت پاکستان یا بنگله

. ۵۹۹۱های سال تحریر این مقاله،  )بنابر داشته

 ۶۱۵۲طبق آمار سازمان ملل متحد از سال 

دیش  میلیون، بنگله 6/391جمعیت پاکستان به 

لغ می گردد. در حالی که میلیون با ۵۴۶به 

میلیون، 5/315جمعیت مسلمانان هند حدود 

درصد جمعیت کل هند را تشکیل  ۵۶یعنی همان 

  (ممی دهد.

پراکندگی جغرافیایی مسلمانان هند به درصد 

ناچیز آنها معنای سیاسی جدی می دهد. در 

های هند تمرکزهای مهمی  نتیجه، در همۀ قسمت

ر شمال، مسلمانان از مسلمانان وجود دارند. د

 ۱۱جمو و کشمیر در اکثریتند؛ در شرق، حدود 

درصد از بنگال غربی و نزدیک به همان درصد 

از آسام را تشکیل می دهند؛ و در شمال مرکزی 

درصِد بهار؛  ۷۹درصد اوتارپرادش و  ۷۱هند، 

درصِد  ۷۷درصِد کراال و  ۱۷و در جنوب، 

ن، کارناتاکا را تشکیل می دهند. عالوه برای

در بسیاری   -مسلمانان بیش از میانگین ملی خود

جمعیت  -موارد تا یک سوم یا یک چهارم

های کشور  بسیاری از شهرها را در همۀ بخش

 -تشکیل می دهند. برخالف مشکالت هندو

سیک، که به پنجاب محدود می شود، یا 

ای، که به شمال محدود است.  های قبیله شورش

ر شدن جدی بیش از ت الزم به ذکر است که تیره

مسلمان در بخش شمالی هند،  -پیِش روابط هندو

می تواند بر موقعیت هندوها و مسلمانان در 

 سراسر کشور تاثیر بگذارد.

مسالۀ مسلمانان با رنج و مشقت تاریخی در 

هند همراه است. در دو دهۀ اول استقالل هند، 

این رنج به دو دلیل پنهان ماند، به این معنی که 

ت طبقۀ متوسط مسلمان به پاکستان جامعۀ مهاجر

مسلمانان را در هند بی رهبر گذاشت، و حزب 

حاکم کنگره به رهبری مطلقًا غیرمذهبی نهرو 

ویژگی پل سازی را حفظ کرد. از آن زمان به 

بعد یک طبقۀ متوسط مسلمان پدید آمده است و 

حزب کنگره در سراشیب سقوط قرار دارد. 

قادر نبوده است که  وانگهی، هیچ حزب دیگری

 اعتماد مسلمانان سراسر هند را کسب کند.

خصوصًا دو روند اوضاع را تا حدودی 

متزلزل می کنند: یکی افزایش میهن پرستی 

افراطِی اکثریت که با موج فزایندۀ قوم و قبیله 

گرایی )کمونالیسم( اقلیت آمیخته است و دیگری 

افزایش تسلیحات در شبه قاره. میهن پرستی 
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گرایان هندو آن را  افراطی اکثریت، که ملی

در  ترین وجه رهبری می کنند، به خصمانه

تخریب مسجد "بابری" در شهر آیودیا در 

نشان داده شد. میهن پرستی  ۷۴۴۱دسامبر 

افراطی اکثریت نه تنها در فرایند سیاسی اثر می 

گذارد، بلکه رفتار پلیس را هم مشخص می کند. 

ستگاه قانون و نظم و جامعۀ ارتباط روزانۀ بین د

مسلمان در چندین بخش از کشور به صورت 

 کاماًل خصمانه درآمده است.

ترین نیروی سیاسی در هند همانا  جدید

گرایی هندو است. میهن پرستی افراطی  ملی

اکثریت بر این ادراک طبقۀ متوسط هندو استوار 

است که مقام حکومت غیرمذهبی در هند تا حد 

ا تنزل یافته است، و کشور را زندانی دالِل اقلیته

اجتماعات گستاخ اقلیت می کند؛ "حزب بهاراتیا 

گرایی است. این  جاناتا" قویًا نمایندۀ این نوع ملی

ترین حزب مخالف  بزرگ ۷۴۴۷حزب از سال 

در پارلمان ملی بوده است، در چندین ایاالت هم 

قدرت را در دست داشته است. )"حزب بهاراتیا 

وزیر  به رهبری نریندرا مودی، نخست جاناتا"،

کنونی هند، در انتخابات پارلمان ملی هند در 

بر رقیب دیرینۀ خود، "حزب کنگره" به  ۱۱۷۹

ای پیروز شد و دولت را تشکیل  طور بی سابقه

 ( .داد

"حزب بهاراتیا جاناتا" حزبی با کادرهای 

منضبط است. بسیاری از رهبران و کادرهای آن 

سلمانان به هند خیانت می کنند، و معتقدند که م

تنها آیین هندو است که هویت ملی هند را تعیین 

می کند، و ابراز وجود مجدد آیین هندو است که 

هند را نیرومند خواهد کرد نه افزایش "قوانین 

های  طرفدار اقلیتها". این حزب و سازمان

گرای دیگر، توده ها را برای تخریب مسجد  ملی

استدالل بسیج کردند که بابر، شاه  "بابری" با این

"بابری" در آیودیا  دمسلمان قرن شانزدهم، مسج

را در محلی بنا کرد که معبِد یادمانی تولد خدای 

هندو، راما، در آن بر پا بود. تخریب مسجد دو 

های گستردۀ  نتیجۀ کوتاه مدت داشت: شورش

مسلمان، که از زمان استقالل به این سو  -هندو

رشها بودند؛ و شکست حزب یاد شده ترین شو بد

. ۷۴۴۱در برخی از انتخابات ایالتی مهم در 

مورد دوم، غیر از سایر موارد، مخالفت رأی 

دهندگان را با تخریب مسجد نشان می داد. آینده 

روشن خواهد کرد که آیا، در دراز مدت رأی 

دهندگان به مخالفت با آن حزب ادامه خواهند داد 

جانشین حزب کنگره در هند  یا آن را به عنوان

 خواهند پذیرفت.

 آینده

برخالف آنچه انتظارش می رفت، هند به نحو 

چشمگیری موفق شده است که دموکراتیک باقی 

پدید  تاکنون چند موقعیت زمانی ۷۴۹۱بماند. از 

آمده است که در مورد عمر طوالنی دموکراتیک 

کشور شک و تردید جدی به وجود آمده است: 

، یعنی زمانی که ۷۴۱۱واخر دهۀ یکی در ا

چندین تعارض قومی و کاستی به ظهور رسید و 

وجود برجستۀ نهرو دیگر در دسترس نبود تا به 

هیجانات آرامش بخشد؛ دیگری، در اواسط دهۀ 

وزیر، ایندیراگاندی،  که نخست ۷۴۱۱

دموکراسی را برای یک سال و نیم معلق کرد، و 

گرایان هندو  ، که ملی۷۴۴۱سوم در اوایل دهۀ 

 -مسجدی را درهم کوفتند و بدترین شورش هندو

بوجود آوردند.  به این سو ۷۴۹۱مسلمان را از 

در شرایط مشابه، در کشورهای در حال توسعۀ 

دیگر دیده شده است که ارتش در سیاست دخالت 

ای باقی  می کند. اما ارتش هند همچنان حرفه

 تیماند، و این امر تا حدی بازتاب آن مشروعی

که دموکراسی هند هنوز از آن برخوردار  است
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دچار ضعف و  ۷۴۱۱است، اگرچه از دهۀ 

 تزلزل بسیار بوده است.

دو راه برای نگاه کردن به این لحظات بحران 

وجود دارد. یکی آن که فرض کنیم که 

دموکراسی هند چند سازوکار )مکانیسم( برای 

بازیافتن نیرو و تصحیح خود ابداع کرده است. 

مدارانی که تندروی می کنند، یعنی  یاستس

هنجارهای دموکراتیک را بیشرمانه زیر پا می 

گذارند، از سوی رأی دهندگان یا نهادهایی مثل 

دادگاهها مجازات می شوند. چنین اصالحاتی 

وضعیت عادی و طبیعی را تا حدودی حفظ می 

ها قبول این  کنند. راه دیگِر ارزیابی این بحران

نظام در ناتوانی دراز مدت قرار  عقیده است که

گرفته است: هر بحران بزرگی دموکراسی هند 

را به سمت اضمحالل نهاییش پیش می راند. 

تاکنون شاهدی بر اعتبار مدعا دوم دیده نشده 

است. مشکالت وجود دارند، اما بازهم به نظر 

می رسد که دموکراسی فضای سیاسی پرشور و 

 رده است.غیر قابل بحثی را به وجود آو

کسانی که در مدت طوالنی ناظر بر سیاست 

ترین  هند بوده اند، غالبًا تاکید کرده اند که بزرگ

تهدید برای دموکراسی هند ناشی از نهادزدایی 

بخصوص تضعیف حزب  -نظام حزبی است

کنگره وناتوانی نیروهای مخالف درفراهم آوردن 

یک جانشین منسجم و کارآمد. منطق اساسی این 

دالل ساده است: دموکراسی چگونه می تواند است

بدون احزاب محکم و پایدار به کارکردش ادامه 

 ای حباب بترکد. دهد؟ شاید در نقطه

عاملی که مدتها از یاد رفته  ۷۴۴۱در دهۀ 

به عنوان  -یعنی دین در زندگی عمومی -بود

تهدید دیگری دوباره نمودار شد. "حزب بهاراتیا 

ضبط با سازمان مستحکم جاناتا"، که حزبی من

است، دین را آشکارا به صحنۀ زندگی عمومی 

گرایی دینی به هیچ  آورده است. پیروزی ملی

وجه قطعی نیست. اما اگر موفق شود کار دشوار 

های  اولین نسل رهبری و بسیاری از مزیت

ساختاری دموکراسی هندی به نحوی جدی در 

یان گرا بوتۀ آزمایش قرار خواهند گرفت. یا ملی

هندو مجبور خواهند شد تغییر کنند، یعنی 

هایشان پیش گیرند، یا  روی را در سیاست میانه

کشور را به سوی راست افراطی سوق خواهند 

داد، یعنی نظام سیاسی را چنان تغییر خواهند داد 

که دیگر قابل تشخیص نیست. دموکراسی هند 

گرایی میانه رو هندویی را  می تواند نوعی ملی

د که هم به دستورالعمل ایدئولوژیک جذب کن

متعهد باشد و هم به چهارچوب دموکراتیکی که 

در درونش آن دستورالعمل را دنبال کند. این 

ای  دستورالعمل پس از غلبۀ تعصب قومی و قبیله

باقی نخواهد ماند. غلبۀ نفرت دینی بعید به نظر 

  می رسد و احتمال آیندۀ دموکراتیک بیشتر است.   

   

 

 
 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 

 

 

 این سلسله ادامه دارد
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 .مورد این درUNملل سازمان یهایبین پیش 

 یم تهاروبا كه است داده شداره ملل سازمان

 .دنكن نامتعادل را دنیا توانند

 هوشیار كه الهه در مركز یك افتتاح از قبل

 از باشد AI مصنوعى هوش در پیشرفتها دهنده

 هب اتوماتیك یروباتها توسعه تا بیكارى انبوه خطر

 كشور از یا پاره در جنایتكار یسازمانها وسیله

 هوش یبرا جدید مركز یك ایجاد به اقدام ها،

Artificial on Centre  روباتى و مصنوعى

Robotics and Intelligence حدس یبرا 

 .نماید نهاآ ممكنه خطرات

 در مشاغل درصد۱۱كه شود یم زده تخمین

 ۀمنتظر غیر پیشرفت ۀواسط هب تواند یم انگلستان

 .گیرد قرار خطر معرض در  AI مصنوعى هوش

 از نیمى رفتن میان از امكان قسمتها از بعضى در

 

 

 

 IBA توسط اخیر یبررس یك در باشد، یم مشاغل

 دولتها به تواند یم روباتیك تحوالت كه دارد نظر

 قانون یك تحت را كارگران تعداد كه وردآ فشار

 یجستجو در مختلف ملل حال عین در ورد،آدر

 اتوماتیك یها اسلحه یتكنولوژ توسعه و پیشرفت

 یاجاحت بدون ییپیشرفتها بتوانند مستقال كه هستند

 IB حال عین در .باشند داشته انسانى كنترول به

 و جرائم یتحقیقات مسائل در یاستراتژیك مشاور

 درهلند را جدیدى تیم باشد، یم UN در عدالت

 یبرا كند، پیدا را یهائ یدهآ كه كرده ریزى پایه

 به زمینه این در تواند یم پیشرفتها با چگونه اینكه

 زمینه این در عمجوا اگر نماید، كمك ملل سازمان

 سبب تواند یم جریان این ندننك عمل سرعت هب

 .شود نامتعادلى

 یبرقرار تدبیر مورد این در عمل مهمترین از

 در مربوطه مشاغل كارشناسان از شبكه یك
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 یا و شخصى جوامع چه ،مربوطه یانستیتوها

  .است دولتى

 این توقف یا و تحریم به تمایل یقینا ما

 كه كنیم یم كاوش همچنین ام نداریم، تكنولوژى

 یهدفها در تواند، یم جدید یتكنولوژ این چطور

UN یدائم اداره اولین ما مركز .باشد سهیم 

 در ما است. هدف این یبرا (UN) ملل سازمان

  .یمهست نآ منافع و خطرات متوجه حال عین

 ؟است چه مصنوعى هوش دقیقا     

  MI ماشینى هوش یا AI مصنوعى هوش

 داده نمایش ماشینها واسطه هب كه باشد یم هوشى

natural   طبیعى هوش برعكس شود، یم

intelligence حیوانات یا و انسان وسیله هب كه 

 انسان كه دارند وظیفه دانشمندان .شود یم شكارآ

                           .نمایند حفظ AI خطر از را

 كه است شمارش حال در علم جهان یبرا زمان

 نتایج برابر در انسان حفظ یبرا الزم یقدمها

 زیان

  ورآ

AI 

 .بردارد

 در   Hawking Stephen كینگوها استفن  

 مورد در magazine Wired  با مصاحبه یك

 كه ترسم یم من گوید، یم چنین AI پیشرفت

 .بشود ها انسان جانشین  جهات تمام از AI روزى

 حیات جدید شکل یك خود این ،گوید یم كینگوها

 .بزند جلوتر انسان از دارد امكان كه ست،ا

 ،گفت BBC به اى درمصاحبه همچنین هاكینگ

 انسان خرآ سرنوشت تواند یم AIكامل توسعه كه

 باشد!

….. 

 ی)ترق تیتر در  گاردین در دیگر تحلیلى در 

 دارد( باهم كارى یفرصتها و تهدیدها ها روبات

 گوید: یم چنین ترنر، ریچارد دكتر

  یها فرم تمام و امروز یها روبات بین تفاوت 

 انعطاف قابل خیلى نهاآ كه ستا این اتوماتیك

 هر در دتوان یم هوشمند یروباتها هستند،

 انسانها، تا گیرد قرار اسفاده مورد جدید ۀكارخان

 با است، بیشتر خیلى احتماال مالى یبرگشتها زیرا

 یتقاضاها ،استخدام اشكال دیگر كه این هب توجه

 اعتصابها، كارى، اضافه یادعاها و ،مزد ازدیاد

 یا ترانسپورت وسیله ،بازنشتگى ها، بیمارى غیبت

 تواند یم كارخانه ندارد، مسكن مشكالت

 ...گیرد قرار درهرمحلى

 سود یبرمبنا اقتصادى سیستم تمام ،هرحال در 

 سایشآ و رفاه تا دخرچ یم یاقتصاد و بخشى

 كنیم، تشویق را روند این توانیم یم فقط ما مردم،

 اقتصادى جدید سیستم یك داریم، احتیاج نچهآ ولى

   .باشد یم

 هب است، ماشین یك واقع در ،تروبا  

 برنامه ركامپیوت یك وسیله هب كه نآ خصوص

 سرى یك كه است قادر روبات شود، ریزى
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 توانند یم روباتها .دهد انجام را اتوماتیك عملیات

 راهنمائى خارجى كننده كنترول وسیله یك بواسطه

 دارد امكان كننده كنترول دستگاه كه نآ یا و شوند

 طورى شاید هاتروبا .باشد تروبا خود داخل

 یول باشند، داشته انسانى فرم كه باشند شده ساخته

 یم و دارند خودرا یماشین طرح هاتروبا اغلب

 .دهند انجام كردن نگاه بدون عمل یك كه توانند

 اتوماتیك نیمه یا و اتیكاتوم توانند یم هاتروبا 

  مختلف یها رشته در توانند یم هاتروبا باشند،

 شركت ..و. شطرنج ،pong ping یباز چون

 .نمایند

 یم رنج  مرض از كه یبیماران به هاتروبا

 در تواند یم ،همچنین كند، كمك تواند یم برند

 در هم همینطور نماید، كمك یطب یجراح عملیات

 نآ یا داروخانه و ستانبیمار امور از یا پاره

 روزانه یدركارها خوبى رفیق هاتروبا نماید، كمك

 بخصوص باشند، یم معلولین و پیران به منزل در

 .هستند فلج بدن پائین قسمت از كه یبیماران

  Aliens از نه ست،ا هاتروبا از ترس 

 است معتقد Mchiokaku تئوریست فیزیكدان 

 در یدنشن واسطه هب قرن این در  alien كه

 خواهند حاصل تماس ما با شان رادیوئى ارتباطات

 واضافه هستند، طلب حصل خیلى اكثرا نهاآ و كرد،

 مى راهمانطور ما نهاآ دارد انتظار او كه كند یم

 و قصد .بینیم مى را جنگلى حیوانات ما كه بینند،

 توسعه سخت نهاآ یاآ باشد؟ یم چه نهاآ منظور

  .اند طلب حصل یا و اند مهاجم یا و طلب

 چمن یرو روزى نهاآ كه ستا نآ دیگر امكان

 را شان وجود و بنشینند زمین هب سفید كاخ یها

 نباشد، طور این كنم یم فكر من ولى دهند، اطالع

 هستیم، نهاآ به جنگلى حیوانات مانند ما زیرا

 .رداند یارزش نهاآ با ما ارتباط

 ها: درجاده اساسى تغییرات  

 برنامه به تواند یم اتیكاتوم ترانسپورت

 كمك ورى بهره و ترافیك، تراكم هوا، یلودگآ

 Tesla Google چون ها،یكمپان از اى پاره نماید،

 Toyota and   این ساختن یرو اكنون هم 

 .كنند یكارم هاماشین

   ساخت به سبز رنگ انگلیس دولت۱۱۷۱در

 داد، را اتوماتیك نیمه یها ماشین زمایشآ و

 كند یم رانندگى دوباره ىا ستاره مرد

Again Rides Starman 

  CEO SpaceX  یفضائ مركز گذشته ماه

 امریكا در

 كار یك

 یتاریخ

 داد انجام

 قرار نآ و

 دادن

 اولین

 اتوموبیل

 فضا در

 كه بود،
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 كامل  driver dummy یمصنوع راننده یك با

 سنگین راكت به شده بسته اتوموبیل ود.ب شده

 مدار در حاال و بود، SpaceX یفضائ فالكن

 Mars به روزى رود یم امید و است، خورشیدى

 .برسد

 

 نگاه تروبا یباز به حاال یجنوب یایروك در   

 ،كنید

 شما اگر

 برندگان

 نگاه را

 یم

 كردید،

 متوجه

 شدید یم

 كه

 بعضى

 از

 مالزمین

 تروبا ۱٨  حدود در .دارند فرق دیگران با

 اییرهنم یا و ها شامیدنىآ عرضۀ وظیفه

 یبازیها از قستى در حتى و داشتند، را كنانبازدید

 .كردند یم شركت اسكى

 

 .كنید صبر اى دقیقه پستچى روباط یآقا

 خانه وارد نقلیه یزمین یها وسیله امریکا در

 تحویل را بخصوصى یها بسته تا شوند یم شما

 droids small كوچكى یدهاویامازون،در .دهند

   درب ازكردنب قادربه كه كرده ریزى طرح

smartlock در دهند یم تحویل را بسته و هستند 

 .باشد یم خودش سركار منزل صاحب كه یحال

Kong Hong زند... می سخن سوفیا    

 پیشرفت تواند یم او ،است پیشرفته خیلى سوفیا

 و صورتها كند، دنبال را دیدنى اطالعات جریان

 را اصلى مكالمات و دهد، تشخیص را صداها

  .كند تهدای

 

 

 

 

 

 

 

 هب تجارتى یغذا تحویل اولین با نیوزالند در

 سال در ...و پیتزا و جوجه یحاو Drone وسیله

  ...شد همراه زیادى یهیاهو و نمایش با ۱۱۷٢

 

 

 

 اى پاره

 كار از

 كه یهائ

 هب هاتروبا
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 .دهند یم انجام انسان یجا

 سرنشین بدون فضائى كاوشگر بصورت -۷

probe Space گالیله یمسافرت كاوشگر دمانن.   

 یم كمك خانگى یكارها در كه روباتهائى -۱

 )در معلولین و انسالمند یبرا بخصوص كنند،

  .درب كردن باز (،... نآ ارائه و غذا تهیه

 در كمك و  ترسیم در تكنولوژى، رشته در -۱

 .نهاآ از اى پاره ساختن

 یكارها در كمك پزشكى، رشته در -٤

 .جراحى

 وسیله هب XRay اتوماتیك یشزماآ -٨

 .بیمارى تشخیص و وتریكامپ

 .شطرنج :یهایباز در برندگى و بازى -۱

 table / pingpong ، پونگ -پینگ ۱

  tennis  

  Snooker / Billiards  بیلیارد یباز -۱

 .رستوران مختلف یها سرویس در خدمت -۴

 .انبارها در -۷۱

 .جنگى یها اسلحه انواع ساختن -۷۷

 تروریستى یها واسلحه ابزارها اختس -۱۷

 دیگر زبان به زبان یك از ترجمه -۱۷

 .ها درب بازكردن - ۷۹

 

 ski اسكى -

 حاشیه در كه هاتروبا یاسك مسابقه اولین

 شد انجام زمستانى المپیك یبازیها

 كه بعدى سه شده ترسیم دستكش ،یدوتائ دست

 تمام توانید یم كه دهد یم را چهاردست شما به

 دهید انجام راباهم یچندتائ یرهاكا

 

 

 

 ها درب دنبازكر درحال تروبا
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 .است شده تحریم UN طرف از كشنده تروبا

 یها تروبا یبكاربر با توانند یم  تروریستها

 كارشناسان .بكشند را ما قاتل

 

 

 

 جراحى درعملیات هاتروبا شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلزات ذوب یكارها در صنعتى یهاتروبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در كه محورى شش یهاتروبا از دسته یك

 كنند یم عمل جوشكارى

 

 

 

 

 

 

 یكارها در كمك به قادر حقیقت در هاتروبا

   باشند. یم نکهنساال مراقبت همچنین و منزل
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 ووارو پشتك تواند یم كه نما انسان تروبا

 .بزند

 

 قیمت دالر 300,000   حدود كه پرنده اتومبیل

 حقیقت به را یهاماشین پرواز تصور ید،شا .دارد

 .كند یم نزدیك

 

 

 

 

 

 سه ترسیم

 تواند یم هاتروبا مصنوعى نرم عضله 3D یبعد

 كه دهد، انجام را عضله پرتوان برجسته كار

 .است شده درست امریكا در دانشمندان بوسیله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكر بتواند كه ساخت توان یم ماشینى چطور

 كند

 

------ 

 

 روزنامه اخبار از یهائ برگرفته مقاله این بمطال  

  .باشد یم Lewis John كاركنان مجله و نترنتا گاردین،
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 پوهنمل حاجی محمد نوزادی 

 

 

 

نیټه د افغانستان د ملی تحریک په  ۱۷کال د جوالی په  ۱۱۷۱د جرمني هیواد د کولن په ښار کي د      

سرلیک الندي یو علمي سیمینار را  ()افغانستان نن او سبانو لخوا تر نوښت په اروپا کی د میشتو افغانا

. په کړی وهبلل شوی او په منني سره باید ووایم چي د سیمینار سمبالونکو ماته هم د ګډون بلنه را

سیمینار کي د بحث او مقالو لوستلو د پاره یو شمیر په زړه پوري موضوعګاني ټاکل شوي وې چی د 

. د سیمینار د موضوعګانو له ډلي نه یوه موضوع یې هم ) د خوړیسره یې سر  سیمینار د سرلیک

، و می ځمکی پیژندني د شاګردۍ ویاړ لرم . دا چي زه د کانو اواد د طبعي زیرمو سمه کارونه ( وههیو

( او د هغوي د سمي کاروني په زیرمو ) کانونوپتیئل چي پدی برخه کي د هیواد د ځمکی الندي طبعي 

 ه لنډ غوندی مالومات د سیمینار د ګډونوالو او ددې برخي د مینه والو هیوادوالو سره شریکهکله څ

 .کړم

د لومړی مخونو  د افغانستان کانونه چي پدې وروستیو کلونو کي د هیواد دننه او بهر رسنیو      

بل پولي . دا ځکه چي ما د وظیفوی مکلفیت له مخی د کاموضوع ګرځیدلی ده، زه په دقت سره څارم

، د استادۍ پر مهال ددغو زیرمو سره سر و کار توت چی اوس یو پیاوړی پوهنتون دیتخنیک انستی

درلود او همدارنګه د کانو او صنایعو وزارت د کانو او جیولوجي د سروې رئیس په توګه مي د ټول 

دې خاطر مي سیمینار غاړه درلود. په همچارو مسئولیت پر افغانستان په کچه د کانو د لټولو او اکتشافي

. ددي لیکنی څخه مي ه د یوې لنډي لیکني تابیا و نیولته د وړاندي کولو په موخه ددغی موضوع په اړ

، بلکه غواړم د عامو پوهاویو په کچه د کانو په اړه یوه علمي څیړنه وکړم موخه دا نده چي د افغانستان

. البته ددي د پاره چي د کانو رول څرګند کړم الی د پارهد هیواد په نن او سبا کي د هیوادوالو د سوک

، زه به کوښښ وکړم چي د بیخي ډیر اړین حالت نه پرته ددې ټولو د پاره د پوهیدلو وړ وګرځيلیکنه د 

 .چلي مسلکی ترمینالوژۍ څخه تیر شمبرخي د پی

ی چي ګویا دا ، په ظاهره داسی ښکاراړه خبره منځته راځي کله چي د یوه هیواد د طبعي زیرمو په     

سیاست د ». خو دا مقوله باید هیڅکله هم له یاده و نه باسو چي بسیوازی یوه اقتصادی موضوع ده او 

، مجبور یو دې موضوع ته په یوه یا بل . نو غواړو یا نغواړو( بڼه ده)فشرده اقتصاد یوه کښیکښلې

 .ړاو ورکړوشکل د سیاست سره هم ت

کال  ۱۱۷۱د د افغانستان د کانونو موضوع   

و راهیسي په کور دننه او یو په بل پسی د نړیوال

. دا خبره رسنیو د مهمو خبرونو سرخط ګرځي

هغه وخت منځته را ولویده چی د امریکا یوې 

چی فکر کوم واشنګټن پست  ،مشهوری ورځپاڼي

، د یو زر میلیارډ ډالرو په ارزښت د به وو

الندي زیرمو د شتون خبر  افغانستان تر ځمکی

موړي ورځپاڼي دا خبر د پنتاګون . نوپور کړخ

( د جیولوجستانو د څیړنو د راپور )دفاع وزارت

له مخي چي په افغانستان کي یې پدې اړوند یو لړ 
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. هلته ، نشر ته سپارلی ووکارونه تر سره کړي وه

و د افغانستان غرونه ا»لیکل شوی وه چی 

، ددې هیواد تر دښتونه یو رښتینی طالیي کان دی

تر څنګ په لویه  کي الندي د نورو مهمو کانوځم

، کوبالت، طال او لیتیوم پیمانه د اوسپني، مسو

. لیتیوم یو ډیر ارزښت زیرمی شتون لري

لرونکي فلز دی چی له هر څه نه زیات یې په 

. په «ي کارول ورځ تر بلي پراختیا موميبطریو ک

، لکه څنګه چي راپور کي دا هم ویل شوی دي

و له ن د تیلو په بحر کي الهو دی اسعودی عربستا

، افغانستان به د دې کبله یې نړیوال شهرت لري

لیتیومو د استخراج له مخي همدومره شهرت و 

 . د لیتیومو عربستان به شي مومي او

ډیری کتونکی دا د تعجب او حیرانتیا وړ      

خبره بولي چي پنتاګون د څه پخاطر د جنګ پدغه 

. همدغی خپور کړ ا راپورحساس وخت کي د

نځ بیالبیل غبرګونونه را و خبری د څیړونکو تر م

. ځینو لودیزوالو څیړونکو دي موضوع ته پارول

په سربیرن ډول یوازی په اقتصادی سترګه و کتل 

او دا یې لدې کبله یو په زړه پوری خبر و ګاڼه او 

تبلیغ او خپرولو کی لدې الری یې د موضوع په 

و په پام کی ا د سیاسی موخ. ځینو بیونډه واخیسته

. ډنمارکي رسنیو هم دلته په نیولو سره تحلیل کړه

ډنمارک کي دا خبره د راز راز سرچینو په حواله 

د جیم  . د بیلګي په توګهواړول را واړول پرله

( خبری اژانس یو لیوني پنامه د )ای پي اس

ژورنالیست وایي چي ددغو معدنو کشف خو د 

لونو السته راوړنه ده چي د تیري پیړۍ د اتیایمو ک

شوروي اتحاد کان پیژندونکو په مټ تر سره 

کال کي  ۱۱۱۱شویده. د نوموړو کارونو پایلي په 

د امریکا د جیولوجیکي خدمتونو د انستیتوت لخوا 

ړنو په او همدارنګه د برټانیا د جیولوجیکي څی

، بیا نو د څه پخاطر مجله کي هم په ډاګه شویدي

؟ د ه پام ور اړول کیږيې وخت کي دومرپد

مجله کي مارک امبینډر په نظر چي د اتالنتیک په 

، دا د پنتاګون د تبلیغاتي لوبو یوه یې څرګند کړیدي

برخه ده چي پدغه وخت کي یې د افغانستان کاني 

 . الو رسنیو ږیږه سرلیکونه و ګرځولنړیوتمني دش

، پدې لوبه کي د لکه څنګه چي یاده شوه     

لویدیزوالو هم لویه ونډه یو ځای  پنتاګون سره

. ډنمارکی رسنیو هم خپله ونډه ادا کړه او واخیستل

ژورنالیست جیم لیوبي چي پدې ډله کی یې 

، دهغه په ره کتليموضوع ته لږ غوندي په ژو

حواله لیکي چي پنتاګون دا موضوع پدې خاطر را 

منځته کړیده چی د روان منفور جنګ څخه دعامه 

واته واړوي او د دوام د پاره یې د ذهنیت پام بلي خ

وخت تر خپلو خلګو څخه یو څه نور فرصت او 

اخیرنیو ټولپوښتنو »: السه کړي. دی لیکي

ښوده چي امریکایان نور د واشنګټون د هغو و

ي حل الری ته پریکړو مالتړ نه کوی چي د جنګ

. واشنګټن اود ناټو باید دوام ورکړل شي

لري چي خپل انډیواالن یې اوس ډیر لږ وخت 

خلګ پدې قانع کړي چي د طالبانو په وړاندي د 

. دی زیاتوی دوی ستراتیژی اغیزمنه او کاري ده

ان د معدني زیرمو په اړه د پنتاګون تچی د افغانس

تبلیغات ددې د پاره دی چي خپلو خلګو ته دا 

وښئي چي پدې جنګ کي زموږ درانه لګښتونه 

دا ګړی د طالبانو ماتول هم  بیځایه نه ځي او

یوازۍ او اصلی موخه نده بلکه د افغانستان 

معدني شتمنیو ته السرسۍ هغه څه دي چي باید 

له پامه و نه غورځول  په ستراتیژیکي موخو کی

 . «شی

زه پخپله هم سره لدې چي د نوموړي      

ژورنالیست ددغه نظره سره همږغی یم چي په 

افغانستان کي د کاني زیرمو شتون څه نوې خبره 

نده او سره لدې چي دا ډار هم را سره شته چي 

ن جنګ ددغو زیرمو شتون به خدای مکړه د روا

، خو خوشبین نظر پر اور باندي غوړي توي کړي
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. ځکه نو زه تل په شر کي خیر لټویاو اپتیمیزم 

پدې کار کي یو مثبت ټکی هم وینم او پدې خاطر 

یې ګټور بولم چي د نړۍ د پانګوالو پام یې د 

نستان و کانو ته را واړاوه او هغوی یې پدې افغا

ښتیا هم هغه څه شته  باندي ډاډه کړل چی هلته په ر

دا . نګي اچوني او لګښتونو باندي ارزيچي په پا

زیرمي که هر څومره ستري هم وي، خو تر څو 

یڅ ګټه ور څخه تر السه ، هچي استخراج نشي

. د لویو کانو را ایستل بیا ولویي کوالی نشو

وني ته اړتیا لري چي افغاني جنګ ځپلي پانګ

ه بودجي ال له بده مرغه تر اوسه پوري د دومر

. د نړیوالو پانګو لویو لګښتونو توان ندي پیداکړي

. بیا دومره ساده او اسانه کار ندیرا ماتول 

نړیوال باید د پانګوني په موخه پدې باندي ډاډمن 

ه کړل شی چي د اړوند کان د استخراج د پاره پانګ

ګونه . که ما غوندي د هیواد سلایه ندهاچونه بیځ

صین هره ورځ په ساعتونو دتلویزیوني متخص

کامرو مخته کښیني او زر سوګندونه وخوری او 

چي موږ  پوره علمي دالیل هم وړاندی کړی

، د نړۍ پانګه وال به پریمانه معدني زیرمی لرو

تر هغه وخته دا و نه منی څو خپل ماهران یې 

یې اړیني څیړني تر سره وی او دلته  راغلي نه

. مګر د پنتاګون د جیولوجستانو نظر کړی نه وي

ه . که د امنیت لدوی ته په ټوله مانا د ډاډ وړ دی

پلوه لږ و ډیر ډاډ تر السه کړی، پانګي اچوني ته 

چي په . لنډه دا چي دا هغه خیر دی لیوال کیږي

 .روان شر کی لټول کیدالی شي

یا چی ګویا شوروي ماهرانو دا خبره ب دا     

ي په اتیایمو کلونو کي کشف کړیدي، پر زیرم

. دلته دوې خبري د پام وړ دي چي یوه ځای نده

ن یې د کان کشف او موندل دی او بله یې په معد

مقدار  ( یاکي د پرتو زیرمو دڅومره والی )کمیت

. زه د اوږدو کلونو د پاره د ټول محاسبه ده

په یله نفت او ګازو چی د تیلو افغانستان په کچه ب

، د نورو ټولو ملي موسسې پوري یې اړه درلوده

معدنو د لټولو او د ټول هیواد د جیولوجیکي 

سروې او هایدروجیولوجیکي چارو مسئول وم 

 چي پدې توګه مي هرڅه تر سترګو الندي تیر

 ۷۱/  ۱۱. اتیایم کلونه تر شوروي یرغل )شویدي

زادۍ پخاطر د جنګ طن د ا( وروسته د و۷۴۱۴/ 

د پیل څخه د عینک د مسو پر  ۷۴۱۱. د کلونه وه

ژدې په ټولو معدن باندي له کار نه پرته نور ن

والیتونو کي د جیولوجیکي نقشې اخیستلو )نقشه 

( او کان پلټني په موخه زموږ ټول برداري

ساحوي کارونه د امنیت د نشتوالي له کبله یو په 

عینک د معدن د بل پسې په ټپه و دریدل چي د 

لږ زیات په کي زما په نورو لیکنوساتلو خبره 

تفصیل سره یاده شویده. له دې نه پرته د بغالن 

والیت په پلخمري کي د کرکر ــ دودکښ د ډبرو 

سکرو پر کان او د غوري د سمنټو فابریکې د 

هم په ټاکلي  پاره د اومو موادو پر څیړلو باندي

صنایعو په  . د کانو اوکچه کارونه روان وه

وزارت کي د کانو او جیولوجی سروې د چارو 

ال په پیل کي یې د بیلګي ک ۷۴۱۱ریاست چي د 

، د اتیایمو پرسونل درلودتنه  ۱۱۱۱نژدی  په توګه

ه کلونو په پای کي دا چي د کار ساحه یې ډیر

یې نژدي نیمي برخي ته  ، تشکیلمحدوده شوې وه

هغه  . پدي شمیر کی هم زیاته برخهرا ټیټ شو

، ماسټرۍ سلکي کسان و ساتل شوه چي د لسانسم

. دا هغه تورا په کچه یې دیپلومونه درلودلاو دوک

ی تخنیک انستیتوت د مهال وو چي د کابل پول

، د کابل پوهنتون د سیانس پوهنځي اړوندي څانګي

د جیولوجي څانګي او همدارنګه د شوروی اتحاد 

ې د اړوندو تعلیمي موسیسو څخه یو په بل پس

ګمارل شوي  محصالن فارغیدل چي باید په دنده

. زه پدې ښه وای. دا یو ډیر ستونزمن کار وو

پوهیدم چي دا مسلکی کسان یوه ستره ذخیروي 

پانګه ده او دا هیله مي هم له السه نه وه ورکړې 

، په وخت به د شوروی یرغلګرو ټغر ټول چي یو
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 دغه وطن کي بیا ارامي او امنیت راشي او

. له بده مرغه انګه به په کار واچول شيمسلکی پ

. د مسلکي خیال او خوب رښتیا نه شومي دغه 

کادرونو د ساتلو په موخه مي کال په کال د غیر 

و سره د مسلکی تشکیل مسلکي پرسونل په کمید

. د نیکه مرغه ددغه ریاست ټول برخه زیاتول

لګښتونه د دولت له انکشافي بودجي له الري په 

شوي وه چي د پالن په وزارت پوری پام کي نیول 

یې اړه درلودله او هلته زیات شمیر داسی مسلکی 

ا د دغو هلو ځلو په کادرونو کار کاوه چي زم

تیکو . ځکه یې نو د بیروکرااهمیت پوهیدل

. که چیري دا جنجالونو سره نه مخامخ کولم

، نو د مالیی لګښتونه د عادي بودجي د الری وای

راتانو به هیڅکله هم زما وزارت زوړپالو بیروک

 .  ی نه وایدغه موخه درک کړ

پدې کلونو کي مو د مسلکي کادرونو ډیره      

، په د پاره چي بیخی بیکاره پاته نشی برخه ددي

البته  .رونو لګیا کول چي ډیر اړین نه ووهغو کا

کابل په والیت کي په یو د پام وړ شمیر کسان د 

ي اوبو څیړنه ځمکی الند جیولوجیکي ) د هایډرو

معدنو د کمیت او  ، د ساختماني موادو د( کارونو

، جیوفیزیکی کارونو او په یو لړ کیفیت په څیړلو

ډیرو ګټورو کارونو لکه جیوانجینري څیړنو 

بوخت وو چی د پالن شوو ودانیو او تاسیساتو د 

ځانګړتیاوو څیړني بنسټ د فیزیکی او میکانیکي 

یر اړین وه چي د . دغه کارونه ډیې سر ته رسولی

ی انستیتوت )پما( د ادارې پروژو جوړولو مرکز

 . په سپارښت تر سره کیدل

د لوړو اړینو یادولو وروسته به راشم د  ...     

زیرمو د  پنتاګون راپور او په هیواد کي د معدني

 :څرنګوالی موضوع ته

ه مټ د په افغانستان کي د شوروی ماهرانو پ     

( او کان یستلو )نقشه برداریجیولوجیکی نقشې اخ

مو کلونو په لټولو ډیر کارونه د شپېتمو او اویای

، ترڅ کي تر سره شویدي، نه په اتیایمو کلونو کي

لکه د پینتاګون په راپور کي چی یې یادوونه 

. د شورویانو د دغه وخت د تر سره شوو شویده

کارونو په سلګونو پنډ پنډ راپورونه او بیشمیره 

اسناد په انګریزی او روسی ژبو اماده اړوند علمي 

او د کانو او جیولوجي د سروې ریاست په ارشیف 

کي ساتل کیدل چي یوه برخه یې د تنظیمي ناورین 

پر مهال د اور لمبو و خوړل او د نیکه مرغه 

زیات شمیر یې د وطنپالو انجینرانو او نورو 

کارکونو په مرسته د ډیرو ستونزو په ګاللو سره و 

شول او په خیرخانه مینه کي د ریاست د ژغورل 

نګه کي چی هغه وخت د تخنیکي خدمتونو په څا

خوندي ځایونو کي ځای پر ځای  ، پهامن سیمه وه

او د  . البته ددې جریان کیسه په زړه پوریشول

ه او ددغي لیکنی د چي اوږد ، خو داارویدو وړ ده

. دا خبره اړینه ده زغم نه بهر ده، ور څخه تیریږم

شپیتمو او اویایمو کلونو باید یاده یې کړم چی د  او

د راپورونو او علمي اسنادو د ارشیف  په ترڅ

پرته د لومړي ځل د پاره د افغانستان د ټولو 

همدارنګه دوه موجودو تیږو د نمونو ارشیف او 

، یو د کابل په پولي تخنیک جیولوجیکي موزیمونه

و انستیتوت کي او بل د مسلخ تر څنګ د کانو ا

جیولوجي سروې ریاست په نوی تعمیر کي جوړ 

شوه چی دا ټول د تنظیمی غوبل پر مهال د 

لخوا چور او له  مجاهدینو پنامه دورانکارو ډلو

. له دې ټولو  نه پرته د راپورونو د منځه والړل

ارشیف یوه یوه کاپي په تاشکند او مسکو کي هم 

دا اوسه پوری هلته خوندي پاته ساتل کیده چی تر 

خبره ځکه په ټینګار سره د یادولو وړ بولم  . دادي

انو وزارت باید چي افغان اوسني چارواکي او د ک

. د اړتیا پر مهال کیدالی شی ور باندي خبر وسي

غه برخه چي تنظیمي د راپورونو د ارشیف ه

. ښایي چپاول وهلي ده، رسمًا ترې نه وغواړي

په پدغه خبره باندی له ما او یو څو تنو د ګوتو 
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پرته چي په دغه دنده یې کارکړی،  شمار کسانو

. هیله ده د کانو وزارت د نور څوک نه وي خبر

 . ر مهال دغه امکان په پام کي ولرياړتیا پ

ګون په راپور کي پر دویمه خبره چي د پنتا     

ده چي د معدنی زیرمو د  ، هغه داځای نه ښکاري

یادولو سرچینه دوی پخپل راپور کي همدغه د 

خوا لیکل شوی راپورونه یاد وروي کارپوهانو لش

. دا ځکه چي د راپورونو زیاته برخه د کړیدي

بیالبیلو سیمو د جیولوجیکي څرنګوالی او 

 له دي، نه د کانو د زیرموجیولوجیکي نقشو په هک

د یادوني وړ ده چي د معدن د پیدا کولو لومړي 

. د سیمي د جیولوجیکي نقشی اخیستل ديمرحله د 

پر مخ د ځمکی د قشر داخلي  وجیکي نقشېجیول

جوړښت، د طبقو )الیو( شکل، د تیږو منرالي 

ء او  د منځته راتلو منشا ، د هغوی عمر اوترکیب

. د همدغی نقشې ومات ښودل کیږينور اړین مال

له مخي یو جیولوجیست کارپوه کوالی شي په 

ن اټکل بیالبیلو سیمو کي د بیالبیلو معدنو د شتو

، خپله پوهه او د کان یا هلته والړ شیوکړي او ب

لټولو متودونه په کار واچوي چي دا بیا د کار 

، نو . که معدن پیدا شودویمه مرحله ګڼل کیږي

دریمه مرحله به یې اړوندو متودونو سره د کان د 

( تثبیتول د څومره والی )کمیت زیرمو محاسبه او

خنیکي ـ . په څلورمه مرحله کي باید د کان تيو

. که چیري څلورمه صادي څیړني تر سره شياقت

، نو یالی وه او زیرمي کافي و ګڼل شويمرحله بر

پنځمه مرحله پیل کیږی چي د کاني موادو را 

مارکیټنګ یې  . کیدالی شیتل او استخراج ديایس

 . شپږمه مرحله و بولو

د اویایمو کلونو په اوږدو کي د افغانستان       

( ۷/۱۱۱۱۱۱وه زره )ټوله ځمکه د یو پر پنځه س

په مقیاس جیولوجیکي نقشې و پوښل چی دا دهغه 

. دا ځکه ت یوه ډیره ستره السته راوړنه وهوخ

ن نورو ګاونډو چی تر دغه وخته پوري د افغانستا

، پاکستان او هند د خپل ټول هیوادونو له ایران

مقیاس جیولو جیکي نقشه نه قلمرو د پاره پدغه 

پاریس کی د کال په  ۷۴۱۱. په درلوده

جیولوجستانو په نړیوال کانګرس کي ما د 

افغانستان د استازي په توګه دغه نقشه په ډیر ویاړ 

په نه منونکی  سره وړاندي کړه چي ګډونوالو ته

ګرځیده ځکه دوی په ډول په زړه پوري و

افغانستان غوندي وروسته پاته هیواد کي د داسی 

. د ې نقشې درلودلو فکر هم نشو کوالییو

وموړي نقشې سره یوځای د ټول هیواد په کچه په ن

 . دس د معادنو نقشه هم له چاپه ووتلهمدغه مقیا

دغو دواړو نقشو تفصیلی مالومات هم په روسي او 

. دا چي د معدنو نقشه مو چاپ شولانګریزي ژبو 

رمو اسنادو په ډله کي را وستې هغه مهال د مح

 ، په همدې خاطر می له ځانه سره د پاریسوه

ي کانګرس ته یو نه وړه خو پخپلو څرګندونو ک

. د کانو د نقشې مي د هغي د شتون خبره یاده کړه

مقیاس دی دا مقیاس که د ټول هیواد په کچه لوی 

ډیر څیړلو د پاره بیا خو د یوه ځانګړی معدن د

لدې نه په . معدني سیمه بایدوړوکی او کاری ندی

پر لس زره  ډیر لوی مقیاس سره یاني یو

( ۷/۷۱۱۱( څخه تر یو پر زر )۷/۷۱۱۱۱)

مقیاس باندی و څیړل شی چي کله کله ال له دې نه 

دغو دوو  . داړتیا لیدل کیږي هم و لوی مقیاس ته

نقشو سره زما ډیري خاطري تړلی دي چی 

 .د یادولو موقع یو وخت پالس راشی کاشکي یې

زما په ګمان همدغه د معدنو نقشه وه چي      

. تر خپل راپور ترتیب کړیدیمخی پنتاګون یې له 

ده چی د نوموړی نقشې  ټولو د خوښۍ خبره ال دا

پر بنسټ د پنتاګون په راپور کي د یادو شوو کانو 

ې ټولو په ګډون د مندلیف د دوره ای جدول د نژد

. که څه هم پخپله عناصرو شتون څرګند شوی دی

دا کار په راتلونکي کي د هیواد د لوړ اقتصادی 

، خو د معدن په نیکمرغه زیری دی یو پوتنشیال
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دغو ټولو عناصرو یادول ال تر اوسه د  توګه د

 . ده وخت نه وړاندي خبره

راشئ و ګورو چي معدن څه ته وایي او ایا د      

ه کیدل د معدن د شتون مانا هر عنصر ښکار

؟ د افغانستان د معدنی زیرمو په قانون ورکوي

یون ( کي چي د جوړونکی کمیسکال ۷۴۴۱)

، معدن یې تر لویه بریده زما پر غاړه وهمشري 

)که څه هم دا ګړی زما ټکي په ټکي په یاد ندی او 

هغه قانون هم اوس په بله بڼه د ازاد بازار په ګټه 

تعدیل د هیواد د تقنیني دود سره په نا انډول ډول 

معدن : شویدی( په ټولیز ډول داسی تعریف شویدي

، مایع او ګازی )ډبرو( د اړتیا وړ منرالونو، تیږو

موادو هغه شتون دی چی په طبعي ډول د ځمکی 

د قشر په یوه برخه کي سره را غونډ شوي او د 

بشپړ مقدار کچه یې دومره وي چي په اقتصادي 

( په لګښتونو و استخراجلحاظ د را ایستلو )

. دی دغه د معدن تعریف په ټولیز ډول همارزي . 

صر شتون که هر د لوړ تعریف له مخي د یوه عن

دغه تعریف سره سر و  څومره قیمتي هم وي او د

اقتصادی تمام نشي، نه خوری یاني استخراج یې 

. د بیلګي په توګه که په یوه معدن ورته ویالی نشو

و طال شتون محاسبه پراخه سیمه کي د لسګونو ټن

ـ تخنیکي څیړني و ښئی چي د شی او اقتصادی 

باندي دومره  دغو زیرمو پر را ایستلو طال د

ستخراج شوې طال یې لګښت راځي چي دغه ا

، بیا نو د اوسنی تخنیکي پرمختګ جبرانوالی نشي

ته په پام کي نیولو سره دغو لسګونو ټنو طال 

 . معدن نشو ویالی

، د اتیایمو تر هغه ځایه چي زما را یاد دي     

کلونو تر پیل او د شوروی لخوا د افغانستان تر 

هیواد په شمال کي د الجوردو، خه د م اشغال د

، ډبرو سکرو او یو لړ ګازو، تیلو، د خوړومالګي

شمیر نورو وړو کانو  ساختماني موادو او یو

ودیز کي د هرات د مرمرو ، په لصنعتي زیرمي

جیګګ د ، په مرکزي برخو کي د حااو رخامو

زو سیمو کي د ، په جنوبی او ختیاوسپني کان

مرمر او رخامو  هلمند د یورانیمو )خانشین(،

ننګرهار په  ، دکانونه، د جګدلک د یاقوتو

، د ماماخیلو کي د تالک، په لوګر کي د کرومایټو

غزني په زرکشان کي د طال  او  په پنجشیر کي د 

. د عینک ي تثبیت شوی وېزمرودو د کان زیرم

د مسو کان یوازنۍ کان دی چي د زیرمو ډیره 

ه او تثبیت په کلونو کي محاسببرخه یې د اشغال 

 . شوه

د نوموړو کانو له ډلی د حاجیګګ د اوسپني      

کان د اسیا تر ټولو لوی او په نړیواله کچه یو د 

لومړیو لویو معدنو به کتار کي او د عینک د مسو 

رو کانو په ډله کي پروت کان د نړۍ د څلورو ست

. د شمال د ګازو زیرمي ستري دي او د ډبرو دي

. د د اړتیاوو بسنه کويیرمي د هیواد سکرو ز

هغه وخت د محاسبې له مخي په افغانستان کي د 

تیلو زیرمي له بده مرغه ډیري وړې وې چي د 

 .اړتیاوو وړه برخه هم نه پوره کويننني 

معدنو پرته یو لړ نور واړه  د لوړو یاد شوو     

رمی یې تر یوې کچی معدنونه هم وه چي زی

بیروج، د محاسبه شوي وې، لکه: د نورستان 

غور سرب، جست او سیماب، د غوربند بیرایټ، 

دهرات د ډبرو سکاره، مس، قلعی، ګچ، مالګه او 

بیرایټ، د ارزګان فلورایټ او شامقصود، د 

، د لوګر ازبست او په بدخشان اوسپنه او طال

، د کندهار مس، د زابل مس او المونیمدربند کي 

 سرب او جست او په خاکریز کي په دره نور کي

طال، د فراه قلعي، د کنړ بیریل، د بلخ په البرز 

، د کي سلفر، د کابل په ماهیپر کی شامقصود

. ایټ او د پکتیا په میرزکه کي طالخوست کروم

نښی هم وې  ځیني نور د وړو معدنو څرګندویه

.  لکه څنګه چي می یاده چي په یادولو نه ارزي

ول کړه د شورویانو لخوا تر اشغال نه وروسته ټ
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 . نه یوازی دایواد د جنګ په لمبو کي کړیدیه

، بلکه یایمو کلونو کي نوی کان پیدا نشوچي په ات

دنو باندي هم کار په پر هغو پخوانیو پیدا شوو مع

 . ټپه و دریدي

د پنتاګون په راپور کي یوازي د جنوبي سیمو      

د معدني زیرمو ارزښت یو میلیارډ ډالر ښودل 

غانستان د کانو او شویدی چی هغه مهال د اف

ارزښت  صنایعو وزیر بیا د هیواد د معدني زیرمو

په نظر دا دواړه . زما درې میلیلرډه ډالر یاد کړ

ــ په اړوندو سیمو ۷رقمونه دقیق ندي. دا ځکه: 

کي د ټولو کشف شوو عناصرو شتون ال تر اوسه 

ــ پر ۱معدن نومولو تر کچي څیړل شوی ندی. د 

ی ـ تخنیکي څیړني تصادنوموړو معدنو باندي اق

. زه باور لرم که د افغانستان تر سره شوی ندي

نوو متودونو  طبعي معدني زیرمي په دقیق ډول د

دغو  او پرمخ تللی تخنیک په مټ و څیړل شي او

موادو ته د نړیوالو ورځ تر بلي زیاتیدونکي اړتیا 

پسې جګوالی په پام کي و  او د قیمتونو یو په بل

 .لدې نه هم زیات ويبه یې ، ارزښت نیول شی

امریکایانو په راپور کي د یادو شوو کانو د  د     

ذخیرو د محاسبې په اړه باید ووایم چي د رسنیو د 

مالوماتو له مخي امریکایي کارپوهانو د شوروي 

جیولوجیستانو لخوا د لیکل شوو راپورونو تر 

لوستلو وروسته پر ډیرو اړوندو سیمو باندي 

کو په مټ له هوا څخه تر سره او بیا څیړني د الوت

یې پرمختللي تکنالوژي هم د هوا څخه پکار 

اړخیز )سه واچول او دغه معدنونه یې په دري 

. ښایي د پنتاګون لخوا خپور بعدي( ډول و څیړل

د همدغو وروستیو څیړنو پایله  شوی راپور به

دې ډول  . پدي کی هیڅ شک نشته چي دوي

هکله ډیر اړین مالومات  معدنو پهڅیړنو د الري د 

تر السه کیدالی شي مګر تر هغه ځایه چي زه د 

، دغه لوجي د یوه شاګرد په توګه پوهیږمجیو

ی خو بشپړي او څیړني سره لدې چي اړیني د

. د معدن د زیرمو دقیقه محاسبه تر دي کافي ندي

، ره و ځای په ځای نیغ په نیغه کارټولو برسی

اړتیا لري چي دا  کیندنو او حتي برمه کاریو ته

کار ال تر اوسه نه امریکایانو او نه هم د دوی 

. که زیرمي تر سره کړینورو ائتالفي انډیواالنو 

، بیا یې دقیقي محاسبه نشيپه علمي متودونو سره 

. یوازي د اټکل په کچه یادوالی شو نو مقدار

کیدالی شی دا اټکل تر ډیره واقعیت ته نژدي وي 

اندي و پانګوني ته ي مقدار بخو پانګه وال پر اټکل

 .زړه نه ښه کوي

، د ه څنګه چي مي په پیل کي یاده کړهلک     

نقشې له مخي د هیواد د  افغانستان د جیولوجیکي

ت لوړ معدن ځمکي الندي جوړښخاوری تر

. که چیري دا پوټنشیال د زیږونکی پوټنشیال لري

، پرمختللی تخنیک په مټ و څیړل شي نوی

معدنونه کشف او د کشف شوو احتمالی موجود 

ختللی معدنو د زیرمو په محاسبه کي د پرم

، په هیواد کي د تکناوژۍ نه کار واخیستل شی

څنګ د جنګ لمبې مړې شی او د دموکراسۍ تر 

، د اقتصادی مافیا او قانون دیکتاتوري واکمنه شی

، فساد ټوپکیانو السونه پرې شینورو زورواکو 

کانو د الری تر ته مرګ موش ورکړل شي او د 

السه شوې پانګه د یوه منظم علمي پالن له مخي د 

، نو و د سوکالی په چارو کي ولګولي شيهیوادوال

بیله شکه کیدالی شي چی د ځمکی الندي له برکته 

اره د ځمکی پر مخ جنت جوړ کړل د افغانانو د پ

 .  شی

 

               ښار Aarhusډنمارک هیواد ، د 
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 ديحمی معل میرزا
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 وکړه: راته کیسه داسې مدیر سېیل د زموږ

 زده د زبوک ابراهیم ورځ په هفتې هرې د -

 ګړۍ پسې پرله څو او راتلو ته غونډې کوونکو

 ښه د هغه د ښار دغه او پرمختیا، د هیواد د یې

 هکله په اړتیا د کارونو راتلونکو او خدمت

 او اوږې خپلې او پېیل سره درواغ ډیر دومره

 لکه اچول، پورته ښکته دومره هم یې السونه

 په باسي. ننه خنجر چې کې زړونو په زموږ

 ډیرې زښتې وړاندې په ده د مو به کې زړه

 چې به کله همرغ بده له خو کړې راغوټه ېخبر

 شوې کولپ مو به خولی شوو مخامخ ورسره

 مو به توان کولو خبرو د چغکې لیدلې مار لکه

 ورکړ. السه له

 خپله چې موره بې پالره بې هدغ اخ،

 په سپین او سپین په تور پرانیزي خوله درغلګره

 وزیرانو د نیولې وزیر لومړي له کړي، بدل تور

 سره پسې بل پر یو داسې نومونه معینانو؛ او

 خپل خو کسان ښکته والي له چې وپییې

 بولي. نه هم مزدوران

 واخلي نوم چارواکي بل د څوک بل که

 لکه ووهي ملنډې ترټونکي ومرهد زبوک ابراهیم

 وي. ګومارلی دنده په چې ده

 په هفتې راتلونکي د چې وپتییله مو ورځ یوه

 ټګمار ابراهیم او شو راغونډ کې کلوپ په ورځ

 سره چا له کېژوند په بیا چې کړو مسخره داسې

 

 میرزا منشي، رضا شي. نه سترګو پر سترګې

 په وغښتل. را هم مو تقاعدي اناحس او بدر

 لل.غرا هم مرتضی او دغل حمزه ډول ببرهنا

 او چلباز ددغه که» وویل: بدر میرزا

 راسپور مو به اوږو په نیسو ونه مخه درواغجن

 «شي!

 ویې کړې، مالتړ خبرې دده هم سوداګر امین

 کړی ونه فکر داسې خو وایې رښتیا بدر» ویل:

 اسان دومره به لدرېد وړاندې په ابراهیم د چې

 بری او راکړي زړه دې تعالی څښتن خو وي،

 «کړې! برخه په مو

 مهلت چې څومره هر» وویل: منشي رضا

 ده ښه سپریږې، را اوږو په مو هغومره ورکوو

 یې ځای خپل پر او ونیسو مخه یې زر چې

 «کېنوو.

 منشي رضا د بیړې ډیرې له تقاعدي احسان

 ده! بال هڅ دا» ویل: ویې او کړي پرې خبرې

 وي نه یې کڅو چې وي نه به ورځ داسې

 ده د ګڼې چې کړي خپره خبره دا کله غولولی.

 پاره له الرښوونو د پالوي دولت د ته کور

 ته انکارا وزیر لومړي چې وایې کله او راځي

 ...« دی غوښتی

 له و ناست خوله پټه اوسه تر چې دغل حمزه

 ددغه» وویل: یې وروسته خندا لوړې وېی
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 ماری دوکه او ایستل تیر بار و کار رواغجند

 باندې د دروازې له انګړ د څوکۍ درې دوې ده.

 په وي نه کې کوڅه په څوک چې کله واچوي،

 والی وفرمایه چې وایې سره ځانه له غږ جګ

 سترې د راغلې ښه راغلې! خیر په صاحب!

 لیمو! په دې قدمونه صاحب! رییس محکمې

 قوماندان لوی ندارموژااو دپولیسو سالم، کموعلی

 «کېنا!... کېنا، صاحب!

 راشي نن کاشکې» نګل:دو را پرې مرتضی

 هل پایه تر ژوند د چې ورکړو لوست داسې او

 مخ پر داسې او واخلي الس کارونو چټلو خپلو

 ډیره له څخه کور خپل له بیا چې کړو ورتو

 «وزي! ونه را شرمه

 وویل: کې ځواب په مرتضی د منشي رضا

 ، پیژنی نه ښه زبوک ابراهیم تاسو چې لکه»

 نه وخت پرانیستلو خولې د چاته بل هغه

 «ورکوي.

 وکړي هڅه خبرو د که غواړم! داسې هم زه -

 لورڅ درې چې ورکړم مخ پر به سوکونه داسې

 وایم وبه ورته کړم، ورتوی ته خولې یې غاښونه

 ته سترګیه! سپین او درواغجنه شه! پچو چې

 خوړلي ماغزه خره د موږ ګڼې چې کوې فکر

 انکارا دې وزیر لومړی چې یې سپی څه ته دي؟

 پام په ستا ټول موږ چې لکه وغواړي؟ ور ته

 یو؟ درغلي خره

 وویل: غوسه په زیات ترټولو تقاعدي احسان

 غوږ وړاندې په سترګو د ستاسو غواړی که»

 د یې سترګو له چې ورکړم سوکونه داسې الندی

 «واوریږي!!! بڅرکي اور

 پام» چې: کړ غږ سره وارخطایۍ په ارض

 څخه دولت له او یم منشي ولسوال د زه کوی!

 غامغال او جنګ د خبره غواړم نه اخلم، تنخاه

 د السه له زما ابراهیم او ورسیږي ټکه تر

 مې دېته او وټکوی سر ته وزیر چارو کورنیو

 ورمیږ یې السونو دواړو په چې کړي مجبور

 «کړم. ورمات

 غلي » چې: کړ غږ یوه کې وخت همدې په

 را ته خوا زموږ زبوک ابراهیم دی هغه شی!

 «دی. روان

 سړو په ژمي د لکه شول چوپ داسې ټول

 خپل ښکارچیان او یاور واوره چې کې ورځو

 کوي. پټ پاره له ښکار د ځانونه

 خو واچاوه. یې سالم او راورسید ابراهیم

 کړ. نه وعلیک سالم یې هیچا

 بدر میرزا یې ته ګڅن چې تقاعدي احسان

 «پرځوه! ویې را شه! والړ» وویل: و، ناست

 نه ښه وکړه! صبر لږ» وویل: ورته بدر میرزا

 «وپرځوو. را یې ځوابه بې سواله، بې چې ده

 روغبړ څوک چې دی له پرته زبوک ابراهیم

 شو پورته سر خپل په وکړي ترې پوښتنه یا او

 زموږ چې شوه ښکاره راته داسې» ویل: ویې او

 غواړي دوی دي. انسانان ناپوه ډیر چارواکي

 د یې ته ما کړي. مسخره خپله په ځانونه خپل

 خو و راکړی خبر راتګ د پالوو دولتي تنو څو

 ورته ډول ګنډ و لنډ په ته سبا غواړم غلل. رانه

 نه راښکاره مخ مو ته دېخوا» چې: ولیکم

 «کړی!

 خبرې ده د دغل حمزه ښاروال، سیمې د

 جان! ابراهیم» ښتل:پو ویې ترې وا کړې غوڅې

 «راځي؟ څوک بیا ځل دا
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 څوک بیا ځل دا چې پوهیږم نه هم زه - 

 چې دی رالیږلی لیک یې انکارا له خو راځي؟

 ته حضور ستاسو چارواکی پوری لوړ تنه څو

 او مشورو ګټورو خپلو له چې ده هیله درځی،

 نه یې سوات له کړی! نه ېخبر بې یې مرستو

 تنه سل کې رپ په سترګو د شم الیکو زه پټوم،

 د دوي د سړی باید هم بیا خو کړم. ماړه خیټه په

 وی. خبر څخه وخت ټاکلی او نیټې راتګ

 وویل: ورته مسخرګۍ په سوداګر امین

 نه ته میلمستیا دې پاچا فرنګ د خان! ابراهیم»

 «راځې؟

 ته جیب پروایۍ بې ډیره په زبوک ابراهیم

 چې دې له پرته او راویست یې لیک کړ الس

 ده کړ. اوږد ور ته سوداګر امین وګوري ورته

 لړزنده په او شوه بدله یې څیره وکوت لیک چې

 چې کله ورکړ. ته تقاعدی احسان یې الس

 لوې د ترکیې د چې وکوت لیک تقاعدی احسان

 پرې سمبول شورا د او السلیک رییس شورا

 او ودریږی تیارسی چې و نیږدې و. شوی کښل

 ته ما لیک ده وکړی. سالمی پوځی ته ابراهیم

 ته بدر میرزا وروسته کتلو له هم ما او راکړ

 ورکړ.

 خولې ته بل یو دغل حمزه او سوداګر امین

 وویل: ورته دغل حمزه کړې. ورنیږدې

 ما نو یې بیا وکړه، پیل وهلو په دده ته لومړی»

 نا،» وویل: ورته سوداګر امین «پریږده! ته

 «پریږده! ته ما نو یې بیا ړهک پیل ته یې لومړی

 په واوریدې خبرې ډارنی دوی د چې بدر میرزا

 زبوک راهیمبا د یې غوښتل شو؛ راپورته غوسه

 بده له خو کړی، خالصه خوله خپله وړاندی په

 رسونکی پوسته کې وخت همدی په بخته

 تړلی یو یې ته مخې زبوک ابراهیم د راننوت.

 پنډوکی غهد»ویل: ویې ورته او کیښوه پنډوکی

 «دی! راغلی درته

 دی؟ راغلی کومه له بیا دا -

 ویې راته وړ در می کورته ،پوهیږم نه زه -

 چټک چې هڅرنګ یې. کې پکلو په ته چې ویل

 را دلته می ځکه دی شوی لیکل پری سمدستی او

 وړ.

 چا چې لولی ویې لرم، نه عینکې زه -

 دی؟ رالیږلی

 ښوپ د لکه واخیست کیونډپ تقاعدي احسان

 او وارخطایۍ په وی شوی بل اور چې یې الندې

 انکارا له» ولوست: داسې یې جملو پرې پرې،

 «وزیر. چارو کورنیو د لیږونکی: او څخه

 او ورکړه ته رسونکې پوستې لیره یوه ابراهیم

 د یوسه! یې ته کور ورځه،» ویل: ویې ورته

 پنډوکي او لیکونه چټک ډول دا وزیرانو ډیرو

 ال مې خو ځینې دي. پراته کې کور په زما

 دی. نه هم پرانیستی

 خوله پټه ټول وشوې باندېور چې کوډې لکه 

 لکه دغل حمزه شوو. میخ باندی ځای خپل په

 یې الندی ژبی د او وزمیدو سره ځان له لیوه ټپی

 د چې یې څوک ته چلبازه! بیشرمه» وویل:

 درته پنډوکی ستر دومره وزیر چارو کورنیو

 «راولیږی.

 خبرو په دغل حمزه د چې دی له پرته راهیماب

 غږ یې پسې رسوونکی پوسته په کړی پوه ځان

 هسې کړه! خالص کیوپنډ دا راشه! بیرته» کړ:

 پنډو له او وی کې په څیزونه خوراکی چې نه

 «سې! یو کورته یې یاران
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 بیې لوړې د کیلو یو پرانیست پنډوکی چې کله

 احسان هل ابراهیم و. پکې کارټ یو او چکلیت

 ولوله راته هم کارټ دغه چې، وکړه هیله ځنی

 دی؟ لیکلی پکې یې څه او دی؟ لیږلی چا چې

 یې غږ لوړ په او واخیست کارټ احسان

 دا خان! ابراهیم ورور قدرمن» ولوست: داسې

 دغه پرته ات له چې ښکاریده نیاوی بې ډیره راته

 څخه اروپا له دوست ګران یو چې چکلیت

 تاته چکلیت ټول مې ځکه .ورموخ دی، رالیږلی

 او کړی خوږه پرې دې خوله خپله چې درولیږل

 )کنځل( زیاړې ډیرې دومره وروسته دې له

 مې لیک ډک کنځلو له ستا کړې. ونه راته

 که چې، یې ویل کړ، ورښکاره ته وزیر لومړی

 هیڅکله کړې سره تر وخت خپل په یې کارونه

 سیدا کړی. ونه درته ېړزیا ډیرې دومره به

 ته وزیر لومړی دې موده ډیره چې ښکاری راته

 ګیله څخه در لږ چې لکه رالیږلی دی نه لیک

 کنه او راولیږی ورته لیک کوم هیله دی؛ من

 وکړه! ورته تیلفون سمدستی

 «وزیر چارو کورنیو د خدمتګار ستا

 چې او شوې څلور سترګې ډاره له خو زما

 وخپل په ټول وکتل ته ملګرو خپلو مې شاوخوا

 یې ته خبرو ابراهیم د او وو پیښمان پرو غورو

 هسرون خپل ډول په وایې رښتیا او درناوی د

   ښوراول.

 په ورکولو د چکلیت یوه د ته هیو هر ابراهیم

 دولت د چې څکی ویې ده دا»وویل: کې وخت

 شیان خوندور او خواږه څومره سرونه خوسا

 «خوري!

 د ځان خپل چاالکۍ ډیره په تقاعدي احسان

 یې غږ ورو په او ورساوه ور ته څنګ ابراهیم

 موږ چې پوهیږم زه بیګ! ابراهیم» وویل: ورته

 چې یې ته یوازی نلرو، غمخور بل پرته تا له

 په وچ کله چې یې زه کوې، پلوي حقونو د زموږ

 حساب راته لږ یې کاله درې کړم تقاعد وچه

 ډیرو او وکړی مې رامنډې منډې ډیری کړل؛

 ته خبرو زما یوه هیڅ خو وراغلم ته چارواکو

 مالتړ غوندې ستا چې ځکه دا نیو، نه و غوږ

 خو ووهه غوږ پر یې یتیم وایې درلود. نه مې

 وکړه ترې یې پوښتنه مې! مال اخ چې وویل هغه

 یېو ورته لري؟ اړیکه څه سره مال له غوږ چې

 وهلو د زما به تا درلودی مې مالتړ که» ویل:

 «کړی. ښه وای نه زړه

 د دې مجسمه او یې مالتیر د زموږ چې هم ته

 تر په حق خپل د سره زما کوم هیله ده؛ وجوړول

 «وکړی. مرسته کې کولو السه

 مالی غوړه د تقاعدی داحسان چې وه نیږدی

 غوښتل می زړه ،وای شوی لمبه سره کبله له

 دوه چې ووایم ورته او ورکړم پرمخ څپړې څو

 او ویل څه دې دمخه ړۍنیمګ یوه یوه، مخیه!

 وایې! څه اوس

 تیر را الس شاه پر احسان د زبوک ابراهیم

 شونی دی، اسان ډیر کار دا» ویل: ویې او کړ

 کور زما ځل یو شی وزګار چې کله وبوله. یې

 څوک کړم. یاددښت غوښتنی ستا چې راشه ته

 کلی او کور له هم ملک هغه ورکړی پیسې چې

 او وجدان سره ګرد کسان دغه شی. شړلی

 ناشوني ډول هر بډی اوس پیژني، نه رافتش

 «کوي. شوني کارونه

 ترې غږ خونده بی په تقاعدی ناحسا

 کار په پیسې څومره پاره له کار ددی» ښتل:وپو

 زیاته بیه استر د یې کوټ تر چې نه هسې دی؟

 «شي!
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 شوچې غوسه په دومره ورته زبوک ابراهیم

 لږ خو ورتوکړی. مخ پر به اوس ویل ما

 تا له» وویل: ورته ژبه منه ګیله په یې وروسته

 تیار دیته زه درلوده. نه هیله خبرو داسې د  مې

 قربان هم مال او سر پاره له خلکو خپلو د چې یم

 «کړم.

 غوښتلو بښنې د سترګو ټیټو په تقاعدی احسان

 تر تل دی تعالی څښتن» وویل: ورته کې لړ په

 زیاتو دومره په خو لره! لوړی سر همداسی تله

 چې ده نه مناسبه بیره سر رامنډو منډو او ښیګڼو

 ...« ورکړی! جیبه خپله له هم پیسې

 له ښاری قدرمن خپل د چې لری پروا څه -

 ته کور زما ارومرو ورکړم. بډي لیرې څو پار

 «کړم. یاددښت غوښتنه ستا چې راشه

 رښتینی د» وویل: وروسته درناوی له احسان

 په ته! لکه وی همداسې خاوندان نسب او اصل

 په پالر د چې رښتیا په افرین! دی پالر او مور

 «یې! شوی لوی دسترخوان

 ځایه له وروسته خبرو مالو غوړه ډول دې له

 والړ. ته څنډی بلې سالون د او شو پورته

 وی وښپ په بوټونه برښنایې لکه سوداګر امین

 څنګ تر زبوک ابراهیم د کې رپ په سترګو د

 وې نه ته سر غوښتنې خپلی ال هغه ودریده.

 او ستایلو هپ ابراهیم د بدر میرزا چې رسولې

 را مې کې زړه په وکړ. پیل غوښتنو خپلو

 ښه څومره به دا یم؟ کم چا له زه چې وګرځیدل

 په اوالدونه مرسته په زبوک ابراهیم د چې شی

 او سیل په وندژ ورځې څو خپل او وګمارم کار

 د او ګرځیدو په کې غاړه په ونوسیند د ۍ،ساتیر

 مرغه بده له کړم. تیر ننداره هپ ځایونو ریخیتا

 را زبوک ابراهیم راورسیده وار زما چې کله

 ځم زه اجازه په ستاسو» ویل: ویې او شو والړ

 «لرم. کار اړین ډیر چې

 او کیناوه مې ځای خپل په ونیو، می الس تر

 په خندا له ورسیدې ته پای خبرې زما چې کله

 خبردې چې ده ښه» وویل: تهرا یې خوله ډکه

 چارځای کې ښار دی په وروسته موده کړم.څه

 ېک په به اوالدونه ستا جوړیږی، )فابریکه(

 ور بډي سړی چې ته چارواکو دغو خو وګمارم.

 هرې ځې، نه مخ پر یې کار هیڅ کړی نه

 ډک پیسو له دې جیب باید ځېرو چې ته څانګې

 نهزما اخره په» چې: دی ویلی یې رښتیا وی.

 الندی پښو تر دوستی او وروری کسان ډیر کې

 اور څه هر بل پر پاره له ګټو خپلو د او کوی

 څوک هر چې کې وخت اوس په «کوی. پورې

 بیا لوری په بندیخانې د یې سیده سم ووایې رښتیا

 یې.

 اشاره ته هوښیار وایې شوم؛ پوه یې خبرو په

 د ورکولو بډو د ځکه دا کوتک! ته عقل کم او

 تعالی څښتن د شوم؛ کې لټه په مهال او ځای

 د سګریټو د کې جیبونو خپلو په هغه وه غوښتنه

 د لیرې زر مې سمدستی ګرځیده؛ پسې ډبلی

 مې ته ابراهیم او کیښوې کې کوتی په سګریتو

 مو بیا کړی. وړاندې خوښه خپله او الس خپل په

 د )!( خدمتګار او هوښیار ستر هیواد خپل د

 سرسالمتۍ د دده او کړ درګهب دروازې تر کلوپ

 کړل. غبرګ ځلې څو مو شعارونه

 وداوږ په ورځو درو دوو د مو شیبې همدې له

 د او کړ برابر ور حساب حق، ته نوموړی کې

 ته انکارا مو پاره له سمون د کارونو خپلو

 ولیږلو.

 ناست کې کلوپ په څیر به همیش د ورځ یوه

 یځېور پسرلي د چې سوداګر، امین ناڅآپه وو
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 یې غږ لوړ په او راننوت غوړمبیدو غوندې

 پوری خلکو په عقالنو! کم بدمرغو ای» وویل:

 د مو کې هیواد خپل په ،شول تور مخونه مو

 ځای والړې ناستې، د السه له زبوک ابراهیم

 ابراهیم د موږ چې شی پوه څوک که شو، ورک

 به شیبه هماغه په یو اوسیدونکی ښار د درغلګر

 مو به مخ پر او وباسی کلی او رکو خپل له مو

 مخي تور دغه له چې پوهیږم نه کړی. راتو هم

 ځانونه څنګه څخه حیا بی او سترګی سپین

 «کړو؟ خالص

 غوڅې یې خبرې چې وکړه مو هڅه ډیره

 سپکې ډول پسی پرله په همداسې ده خو کړو،

 الس خوله په هغه د مې اخیر ویلې. سپورې

 خپله وروره! وا» ویل: ومې ورته او کیښووه

 زړونه زموږ دی؟ شوی څه چې وکړه دې خبره

 «راوچول! دې خو

 په سره موټروان له سرویس د نن» ویل: ویې

 په زبوک ابراهیم د او وم ناست کې سماوار

 مانا په نوموړی شوې؛ ته رامنځ خبری هکله

 ترې مې پوښتنه ولی د .وخندل ډول لرونکی

 المل اخند د چې غوښتل نه و یې لومړی وکړه،

 یې کبله له ټینګار ریډ د زما خو ووایې، راته

 لپخ زبوک ابراهیم مخه د موده هڅ » وویل:

 چې راکړ یې کیوپنډ یو وغوښتم ور ته کور

 چې ویل ویې راته وه، لیکلی پرې یې پته خپله

 ته خانې ستهوپ کې انکارا په پنډوکی دغه

 لس چې خو وکړه ترې ډډه مې لومړی ورکړه!

 مې کې زړه په راکیښوی کې الس هپ یې لیرې

 دی چې شی هر څه؟ یې ما په چې راوګرځیدل

 هم ماته او رالیږی یې ته ځان خپل دی، یې خپل

 پوه سمدستی زه «راکوی... پکې ګټه لیرې لس

 کورنیو د چې دی پنډوکی هماغه خو دا چې شوم

 پې خره لکۍ بې موږ یې خوا له وزیر چارو

 «وغولولو...

 موږ په چې وګوری!» ل:ووی تقاعدی احسان

 غوړې خولې څرنګه یې ګانو ساده او ګونګانو

 دا کړل! سره را نکریزو په یې السونه او کړې

 سپور راباندې اسهپ له او کړو خره یې ټول ده

 ...« شو!

 دې شیبه هغه که چې شوم غوسه په دومره

 وهلی خنجر واری لسودو لس کې بدن به زما

 څڅیدلی. ترې وای نه به وینه څاڅکی یو وای

 هپ او کړو! مسخره یې څومره چې وګوره

 زر کړی سپما کلونو ډیرو له یې ول چل څومره

 کړی! ته الس څخهرا ښهخو خپله هپ زما لیرې

 پسی پرله څو غسې ډیرې له مې ته ځان خپل

 زړه چې دی له پرته خو وکړی کنځاوی ورځی

 مې ځل بل» چې: ورکړم تسلی خبره دی په ته

 غولوالی! نشی مې هیڅکله و!ه غولولی! نشی

 «کراریده! نه غوسه مې بل په

 د اورم کیسې ډول دغه دوی د زه چې کله

 ته لیدلو زبوک ابراهیم د غوندې هوا او اوبو

 کور خپل له چې ډاریږم دی په خو لرم! اړتیا

 وباسی... را کښلی پرتوګ مې به څخه

 چې ولیدې مې څخه کلکین له دي هغه هو! او

 لوستل ورځپاڼو د چې آی سیدې.راور ورځپاڼی

 ځلې دوه کې اوونۍ هره په دی! خوندور څومره

 زاړه یې مطلب هم څه که رارسیږی، ورځپاڼې

 سیمه دغه په او لولم مینه ډیره په یې زه خو وی

 ډیر المله اوریدلو کیسو د زبوک ابراهیم د کې

 الره هپ سترګې ته کیسو نورو دده یم. خوشال

 اوسه!

 اوسې! یبریال او خوش
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 مکتب رومانتیک

 

 ادبیات رومانتیک در کشورهای دیگر

 

 گوناگونی رومانتیسم های ملی 

 یا وحدت رومانتیسم اروپایی

کلمۀ رومانتیسم یا فریاد حمله ای بود بر ضد پیروان 

 مرتجع و یا برعکس مظهر تحقیری از جانب اکادمیسین

 آلمان، فرانسه وها و محافظه کاران )بخصوص در 

آکنده  ،اسپانیا( علیه شورشیان رومانتیک، و در نتیجه

رخانی که ؤاز ابهام و مایۀ ایجاد سؤتفاهم. عده ای از م

طرفدار وضوح و قاطعیت هستند، و از جمله، آرتور 

پیشنهاد کرده اند که برای  A. Lovejoyالوجوی 

همیشه از کاربرد این کلمه به صورت مفرد خودداری 

عقیدۀ آنها بر این است که هر رومانتیسم ملی  شود.

عمیقًا با رومانتیسمهای دیگر در اروپا فرق دارد. البته 

این مساله را در بارۀ جریانهای دیگر نیز می توان 

عنوان کرد. مثاًل در بارۀ رنسانسهای مختلف یا 

تقلیدهای کم رنگ گوناگونی که از کالسیسیسم فرانسه 

حتی در بارۀ جریانهامختلف  به عمل آمده است، و یا

یا استروکتورالیستی. امپرسیونیستی یا سمبولیستی 

تعریف و حتی برای والری اشاره می کند که برای 

کاربرد این کلمۀ رومانتیسم، باید به طور کلی از جدی 

بودن منصرف شد. اما منتقدان، شاعران، مورخان، 

استادان، دانشجویان و مردم دیگر در کشورهای 

گون آن را به کار می برند و زحمت تعریف و تحلیل گونا

را هم به خودشان نمی دهند. برای ادبیات بعضی از 

کشور ها )مثاًل ادبیات ایتالیا، روسیه و امریکا( احتیاجی 

به این کلمه نیست، اما وقتی که سخن از میشله، هوگو، 

برلیوز، نووالیست و کالیست، کالریج و شیلی، ِد الرا و 

سکات، بالزاک ودالکروا، اندا ) و حتی والتر ِد سپرو

باهمۀ بی اعتنایی شان به گروه نظریه پردازان 

رومانتیسم( در میان باشد ناچار از کاربرد کلمه هستیم. 

پس ضرورت ایجاب می کند که اواًل گونه گونی 

رومانتیسمهای کشورهای مختلف را نشان دهیم و ثانیًا 

ۀ نیم که در سایخطوط اساسی و مشترکی را مشخص ک

سراسر آنها این انقالب عواطف وقالبهای هنری در

 اروپای غربی چهرۀ واحد پیدا کرده است.

تفاوتها ناشی از این است که اوضاع سیاسی، 

اجتماعی و تاریخی در آلمانی که به امیر نشینهای 

هنگری" مترنیخ، در  -کوچک تقسیم شده، "در اتریش

انگان، ال بیگغتحت اش روسیه الکساندر اول، ایتالیای

رج سوم وولینگتن و فرانسۀ انقالبی، انگلستان ج

ناآرام تحت بازگشت سلطنت، به امپراتوری و سپس 

وجه شبیه هم نیست. گذشته از آن، در بعضی از هیچ

مانع  کشورهای اروپایی که نفوذ کالسیسیسم فرانسه

هرگونه رشد ادبیات بومی بود، رومانتیسم عامل نجات 

وغ فکری خارجی شمرده می شدو سرمشق بخش از ی

های فرانسوی و بویژه روحیۀ لیبرال و ولتری قرن 

هجدهم، هنوز آتش شوق جوانان ایتالیا، اسپانیا، 

کشورهای بالکان و امریکای جنوبی را شعله ور می 

ساخت. برعکس، در آلمان و انگلستان تالش برای 

و بازآفرینی ادبیات ملی و نجات از قید ذوق ورسای 

بوالو و حتی راسین بود که هرگز آن طور که باید در 
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این کشورها درک نشده بود. در آلمان، منادیان 

رومانتیسم آلمانی، که هر کدام تعدادی از عناصر این 

)با  Herderمکتب را به آن بخشیده بودند: هردر 

ستایش از ادبیات عهد باستان و بخصوص روح شعر 

و باالخره گوته در عبری(، لسنیگ، برادران شلگل 

دوران شور و هیجان فوق العاده اش نسبت به 

شکسپیر، در شمار همین سازندگان ادبیات ملی بودند. 

مدتی عشق شان را به  در انگلستان، اولین رومانتیکها

انقالب فرانسه و ژان ژاک روسو اعالم می کردند. 

بلیک، هزلیت و شلی همین کار را کردند. اما آنها از 

ان قرن هفدهم فرانسه بیزار بودنددر نظر آنها نویسندگ

رومانتیسم از جهتی، عبارت بود از بازگشت به گذشتۀ 

درخشان عهد الیزابت، به تخیل زاینده و به غنای 

حساسیت )گاهی مرگزای( شکسپیر، مارلو، فورد و 

ولستر، کالریج و دیگران سادگی عامیانۀ ترانه های 

عار اوسیان و قدیمی را می ستودند. نویسندۀ اش

رمانهای ویورلی با حسرت به سوی گذشتۀ قرون 

 وسطای اسکاتلند چشم دوخته بودند.

 رومانتیسم در انگلستان

( شاعر و 3151-3281) W. Blakeویلیام بلیک 

نقاش رومانتیک می گوید: "آن جا که شادی نباشد، 

انسانیت نیست!" رومانتیسم انگلیس نه تنها در میان 

شورها از همه قدیمی تر است، بلکه رومانتیسم همۀ ک

در عین حال، واضح ترین اومانیسم معترض است که 

انسان را بر ضد تصنع های تمدن و کابوس تاریخ، به 

جهش طبیعت انسانی دعوت می کند، به دنبال 

سرخوردگی از انقالب می کوشد که شور و محبت از 

دست رفته را بازیابد و روح ریشه کن شده را به سوی 

ترام به زندگی رهبری کند: "هر چیزی که زنده است اح

 مقدس است."

این تقدم تاریخی و کیفی دالیل متعدد دارد. نخست این 

که انگلستان در پایان قرن هجدهم، مرکز دنیا است، 

اسطورل ملت دیگر برای او کمال مطلوب نیست، بلکه 

واقعیت تلخی است. نسل اول رومانتیکها بر ضد این 

ضع می گیرد، اما به زودی پشیمان می اسطوره مو

بِلک از شود. نسل دوم رأی به ترک دیار می دهد. 

 Samuelانقالب فرانسه تجلیل می کند. کلریج 

Taylor Coleridge (3118- 3211 در آرزوی )

یک انقالب ملی است و مدتی بعد طرح جامعه ای بی 

 .Wویلیام وردزورث  طبقه در امریکا را می ریزد.

Wordsworth (3111- 3251 در فرانسه همراه )

ژیروندن های فدرالیست در جشن برادری شرکت می کند 

و می گوید: "زندگی این سپیده دم، شادی بی مانندی 

بود." انتقال سریع قدرت انقالبی به قدرت مطلقه 

)بناپارت( آنها را وادار می کند که به رغم انتقاد از 

الیسم برگردند، با خود، به جای این که به آغوش ناسیون

ستودن فراموش شدگان و رها شدگان جامعه به نام ملت 

)سربازان معاف از خدمت، ولگردان، مادران بی 

سرپرست، یتیمان...(، در جستجوی منابع نوعی تجدید 

حیات ماورأ سیاست برآیند... رومانتیکهای انگلیسی با 

بریدن از ناسیونالیسم و همرنگ جماعت شدن )به زبانی 

به طور مضحکی ساده شده و حتی ساده لوحانه  که

 است( از زبان دست و پا بریدگان تاریخ سخن می گویند.

مساله این است که انگلستان، انقالب و شاه کشی و 

بازگشت سلطنت را از مدتها پیش پشت سر گذاشته 

است. آنجا که رومانتیسم کشورهای درون قاره، به 

روشنگری و قیام گسترش امیدها پرومته ای و تجلی 

هردر(  ت یاری می رسانند. )هوگو، میشله،مل

بارۀ نوعی بازگشت و خروج  رومانتیکهای انگلیسی، در

از دور داد سخن می دهند: بازگشت پرومتۀ از بند کینه 

رسته به خویشتن، که انسان عاصی را با دشمنش در 

یک کف ترازو قرار می دهد )شلی(، چرخش به سوی 

کی، یعنی همۀ آن چیزهایی که هنوز طبیعت، زن و کود

کاماًل زیر منگنۀ عقل تولیدکننده و خود پرستی شاه 

خوارانه قرار نگرفته است. رومانتیسم انگلیسی 

هیچگونه نیروی اجتماعی را نمی پرستد و اگر 

رومانتیکها در درد و رنج تنهایی شان زندگی می کنند، 

دهند  در عین حال همۀ عظمت سازندۀ تنهایی را سر می

 (Outcast)و نیز تناقض اصالت ژنده پوش را. پاریا 

، یا به میل خود، از طبقات که بر اثر جبر سرنوشت

ممتاز کنار گذاشته شده است، قهرمان دلخواه او است. 

رومانتیکهای انگلیس، هر کدام به طور فردی بند هایی 

را که آنان را به طبقۀ خود شان می بست گسسته و به 

ه عاری از هرگونه امیدی هستند، باز سوی کسانی ک

گشته اند. بِلک می گوید: "من به این بهشت هایی که بر 
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روی ظلم بنا شده است پشت می کنم" رومانتیسم 

انگلیسی بیشتر از این که به ماقبل رومانتیکها وابسته 

باشد، از میلتون الهام می گیرد، اشرافیت ضمنی، توجه 

ه دنیاپرستانه را رد می به قرون وسطی و فانتزی و اندو

 کند و به جهانی بودن مالل و رنج دورنی معتقد است.

رومانتیسم انگلیسی امید به آزادی جوهر شاعرانه بسته 

استکه هیچ عقوبت و پاداشی نه متزلزش می کند و نه 

نیرومندش... پس از بلیک و پیش از تامس دوکوینسی 

ر ( و دیکنز، وردزورث شاعر شهیر، د3259 -3125)

، حماسۀ تکوین یک روح Preludeشعر پیش درآمد 

را شرح می دهد که آمیخته ای است از اندیشه و خاطرۀ 

فردی، که بیشتر ماجرای یک وهم و رویا را حکایت می 

کند تا داستان یک زندگی را. رومانتیسم نوعی اتکا به 

نیروهای درونی است... خرد رومانتیک تجربه ها را 

 کسی باید اسطورۀ خود را بسازد. پاالئیده می کند. هر

رومانتیسم انگلیس با این که زن و وحشی و بچه را 

می ستاید و همدلی آسیب پذیرها را ارج می نهد، 

شخصیت قهرمانی راتجدید نمی کند: حتی شاعر که 

ارتباط او عشق را به همه جا می برد، خود جدا افتاده 

ر دور است و نمی تواند دیگران را نجات دهد: "سه با

او دایره بکشید زیرا او عسل شبنم را خورد و شیر 

بهشت را نوشیده است" )قوبیال خان، کلریج(برای او 

فاجعه ای که همه چیز از آن زاده شده فرو پاشیدن 

برادری است. پسر عاصی، پدری برای برادرانش شده 

، و شمشیری که جبار را کشت، جبار دیگری به است

همیت اشیا را تغییر نمی دهد، دنیا خواهد آورد. آتش ا

 آنها را می بلعد.

رومانتیسم انگلیسی نوعی خود آزاری )مازوخیسم( 

است، نه از اینرو که دیگران را تحریک می کند تا به 

رنج خودش اصالت بخشد و آن را به لذت بدل کند، بلکه 

از اینرو که گمان می کند شادمانی از رنج زاده می 

آفریده نمی شود، اما رویا هم شود. هیچ چیزی بی رنج 

که خودجوش ترین آفرینشهای ما است پیش از این که 

بهشت باشد رنج است )کلریج، رنجهای خواب(، زیرا 

زندگی از مرگ تغذیه می کند و رنجهای دریانورد 

فرتوت )کیفر یک ستمگری بی فایده و انکار 

مهمانوازی( به رستگاری نمی انجامد بلکه پیشگویی 

ت. یهودی سرگردان تازه که زندگیش در مرگ فاجعه اس

و مرگش در زندگی بر سر روح او در جنگند و به 

هنگام بازگشت، تنها آتش یک ماموریت در دل او 

روشن است: به مهمانان عروسی که از لذت جشن 

محرومشان می کند اعالم کند که: "تا مهر در دل نباشد 

است که  و دعای آن کس مقبول ترنیایش پذیرفته نیست 

آدمیان و پرندگان و چرندگان، همه را از بزرگ و 

و به هیچ یک از آنان آزار روا  کوچک دوست بدارد

( می گوید: "آن جا 3211 -3111ندارد". هولدرلین )

که خطر افزون می شود، رستگاری نیز فزونی می 

گیرد." رستگاری رومانتیک درد و رنجی بیش نیست، 

 امزدها به هم نمی رسند.در آن لحظۀ ایده آل هرگز ن

رومانتیسم انگلیسی نوعی حالت پیامبرانه اما بدون 

قهرمانی است. و حال آن که آفتاب سیاه نروال، خیرگی 

از خورشید هولدرلین، ماه نورافشان الفورگ، هرگز 

عاری از نوعی جنون قهرمانی نیست. کسی که وارد این 

وگرفته، عالم شد دیگر باز نمی گردد، زیرا این همیشه خ

اما برای انسانها از دست رفته است. اما ر.مانتیسم 

انگلیسی افراط گرا نیست، همیشه درد بازگشت به عالم 

انسانی را دارد. اما اگر "رویای آزادی از ساعتها و 

رقس دنیاها را دارد")شلی(، به سوی رشته های نوعی 

مهربانی بی ادعا بر می گردد، بر ضد عشق بی لجام 

 و بر ضد خشم و کینۀ خودشکن. )برونته( 

رومانتیسم انگلیسی کمتر از هر رومانتیسم دیگری 

به خودکشی می کشد. آرامش او عمیق است. شادی 

اگر هم در درون کاخ لذات باشد، در پشت درونی او،

نقاب اندوه گنهان است )کیتس(. غم از بند می رهاند و 

ن رنج لذت بخش است: "حقیر ترین گلها از عمیق تری

غمها برای گریه ها الهام می گیرد")وردزورث(. هرچند 

که رومانتیسم انگلیس اغلب وسوسه می شود که به 

سوی محورهای عرفان شرقی قدم بردارد )مانند دیدن 

بی نهایت در یک دانۀ شن و گرفتن جهان در گودی کف 

دست(، اما در این راه به جایی نرسیده استمراقبه نه به 

و نه به گوشه گیری، بلکه به تقدیس نفی دنیا می کشد 

اشکال بسیار محقر با شور فراوان منجر می شود. 

رومانتیسم انگلیسی از دنیا روی گردان نیست، بلکه دل 

 در قید دنیا ندارد.
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باالخره دو مسالۀ اصلی است که به عنوان مانعی در 

عرصۀ هماهنگی رومانتیکهای انگلیسی جلب نظر می 

قضاوت در بارۀ زند و کودک  کنند و آن دو مساله،

است. در مورد زن، ویلیام بلیک می گوی که زیبایی زن 

کار خدا است اما شر و بدی زادۀ ارادۀ زن است. در نظر 

وردزورث، طبیعت، مادر تسالها است. تامس 

دوکوئینسی از "بانوی رنجها" سخن می گوید. و شلی و 

 کیتس پای زن شوم و آفت را به میان می کشند. در

واقع رومانتیسم انگلیسی نمی داند که بین "بانوی 

سنگدلی ها" )کلریج( و "لگدمال شدۀ پدر" )شلی( کدام 

حتی گاهی از این هم فراتر می رود. زن را جدی بگیرد. 

در آثار دیکنز تمایل جنسی زن ایجاد وحشت می کند. 

شبح مدوزا، پاندورا، و مریم مجدلیه، پیوسته 

 ا به خود مشغول می دارد.رومانتیکهای انگلیسی ر

به اتفاق این تردید و عدم اطمینان که اساس رمان 

رئالیستی را تشکیل خواهد داد، رومانتیسم انگلیس در 

بارل کودک نیز دستخوش تردید است. گاهی با قرار 

دادن خواهر به جای همسر )وردزورث، شلی، بایرون، 

ه دوکوئینسی( می کوشد که با امید بستن بیش از حد ب

کودک، او را موجودی بدون جنسیت جلوه دهد. پرومتۀ 

از بند رسته، "اروس" نیست. و کابوسهای کلریج 

نوعی اروس دیونوسوسی را به ما نشان می دهد که 

بیشتر مخل آرامش است تا آشتی جو... و این خود بحث 

پیچیده و متنوعی است که برای مطالعۀ آن به تحقیق 

 گسترده تری نیاز است.

 نتیسم آلمانروما

را می توان تاریخ تولد روکمانتیسم  3191سال 

و  Tieckآلمان بشمارآورد. دراین سال رومان تیک 

اسرار درون با عنوان  Wackenroderواکنرودر 

منتشر شد. برادران شلگل طرح یک راهب هنردوست 

اولین مقاله ها را برای مجله شان 

ت مرگ ( ریختند. نووالیس با مصیبAtenaum)آتنائوم

سوفی روبرو شد و گوته با فریدریک شلگل مالقات 

مقالۀ تحلیلی در بارۀ  3129کرد. شلگل در سال 

که  سالهای نوآموزی ویلهلم مایستر، اثر گوته نوشت

پایۀ نقد ادبی رومانتیک شمرده شد. کلمۀ رومانتیسم تا 

مدت مدید معادل ادبیات آلمانی شمرده می شد. آلفره 

 : "رومانتیسم شعر آلمانی است."دوموسه می نوشت که

رومانتیسم آلمانی سلفی دارد که همان )توفان و 

است و وارث این   Sturm und Drangشور(

عصیان پیشین نبوغ بر ضد خردگرایی خشک و 

فرمولهای مکتب شمرده می شود. اما در عین تطبیق 

و نوگرایی های هامان  Herderخود با عقاید هردر 

Haman جه با رابطه اش با فالسفۀ عصر بیشتر با تو

خود، یعنی کانت به ویژه فیشنه تعریف می شود. یکی 

دیگر از مشخصات رومانتیسم آلمان این است که به 

که شیلر و گوته نماینده اش  کالسیک نهضتموازات 

بودند به پیش می رود. و باالخره برخالف رومانتیسم 

ویکتور فرانسه که بیانیۀ درخشانی مثل مقدمۀ کرامول 

هوگو دارد، رومانتیسم آلمان خود را تعریف نمی کند. 

تیک می گوید: "اگر کسی از من بخواهد که تعریفی از 

رومانتیسم ارایه دهم، نمی توانم." بلکه مخالفان و 

منتقدان آن هستندکه آن رادر چهارچوب "رومانتیسم" 

 .J. Hفوس  ه. زندانی می کنند، )اصطالحی که ی. 

Voss  آن را برای تمسخر به کار برد.( و  8181در سال

)اصطالحی که  یا در چهارچوب "مکتب رومانتیک"

دست اندرکاران نهضت آن را نفی می کنند و مفاهیم 

"گروه" یا "خانوادۀ فکری" را ترجیح می دهند که کل 

زندگی و اندیشۀ مورد عالقۀ آنها را در بر می گیرد.( 

که این صفت  برعکس خود نویسندگان رومانتیک وقتی

را به کار می برند، آن را معادل دقیقی برای صفت 

" در 339"شاعرانه" می دانند. چنان که در "قطعۀ 

زیرا از جهتی، هر شعری مجلۀ آتنائوم می خوانیم: "

رومانتیک است و یا باید باشد." و وقتی که نووالیس از 

"رومانتیک کردن جهان" سخن می گوید، قصد او به 

نیست که جهان را تابع قواعِد گونۀ ادبی هیچوجه این 

خاصی کند، بلکه می خواهد که ابعاد بی نهایت به آن 

ببخشد. غنای رومانتیسم آلمان ناشی از این است که این 

جریان تنها یک مکتب ادبی نیست، بلکه نوعی شیوۀ 

زندگی، فلسفه و حتی مذهب و آیین است و توسعۀ آن 

شی و همچنین علوم، به قلمروهای هنر، موسیقی، نقا

حقوق و اقتصاد ناشی از همین خصوصیت است. اما 

آنچه غنای آن را تشکیل می دهد، یعنی طلب کلیت 

مطلق، )به قول نووالیس، فرد در کل زندگی می کند و 
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کل در فرد( در عین حال می تواند سبب آسیب پذیری آن 

 باشد.

برای سهولت تاریخ ادبیات، به طور کلی سه مرحلۀ 

اولی ر رومانتیسم آلمان مشخص می کنند: د را مهم

برگرد برادران شلگل و مجلۀ آنها "آتنائوم"، دومی که 

فن  "رومانتیسم هایدلبرگ" نامیده می شود، برگرد آ.

آرنیم و ک. برنتانو و روزنامۀ شان به نام روزنامه ای 

(. مرحلۀ سوم که به 3219 -3211برای اولیا )

ت، از برلین به مونشن و رومانتیسم دیررس معروف اس

ویانا مهاجرت می کند و در نوعی محافظه کاری 

کلیسایی متحجر می شود. در این دوران، گورس 

Gorres نمایندگان  و برنتانو که هر دو پیر شده اند

 نهایی آن هستند.

رومانتیسم اولیه، نخست در درسدن، بعد در برلین و 

شود که باالخره در ینا، شهر دانشگاهی مستقر می 

هنوز فیشته در آن تدریس می کند. این مرحله در عین 

حال خاستگاه نهضت و اصیل ترین جنبۀ آن است. 

رومانتیسم در این مرحله، بسیار نظری و شیفتۀ علوم 

دقیقه است و در محفل خانوادۀ شلگل )آوگوست ویلهلم، 

فریدریش، کارولین و دوروته(، فالسفه ای مانند شالیر 

و نویسندگانی مانند تیک و نووالیس و  ماخر و شلینگ

را گرد   J.W. Ritterدانش پژوهانی مانند ی. و. ریتر

آورده است. تمام این جوانان که در نیمۀ دوم قرن 

هجدهم به دنیا آمده اند و اغلب از خانواده های پولدار 

هستند، نوعی "گروه سنی" تشکیل می دهند که سه 

است: انقالب فرانسه،  حادثۀ مهم بر آنان تاثیر گذاشته

، اثر گوته، و آموزۀ علم فیشته. آنان ویلهلم مایستر

شاهد انقالب و اغلب عالقمند به آن بودند، اما در واقع 

یک انقالب درونی آنان را بر گرد ادامه دهندۀ راه و در 

عین حال منتقد کانت که فیشته باشد، گرد می آورد. 

وان قدرت مطلق فیشتع با قرار دادن "مِن برین" به عن

آفریننده، به خرد رومانتیک ُبعد و قدرت خاص خود را 

می بخشد. طنز شلگلی بیان این قدرت مطلق است. اما 

او است که  Identiteشلینگ و فلسفۀ "همانیستی" 

عشق رومانتیکها را به تمامیت بیان می کند. شلینگ با 

باز دادن اهمیت طبیعت به آن و رها کردن اصل 

نوعی فلسفۀ جدایی بین انسان و طبیعت، دوگانگی و 

ضیرورت را پایه می گذارد که فلسفۀ انتقادی کانت را 

اعتال می بخشد و انسان را از شک فلج کنندۀ "مِن" 

فیشته ای نجات می دهد. آثار خاص این رومانتیسم 

اولیه، به هیچوجه قصد سرپیچی از قانون تناقضی را که 

دانش جهانی همراه  بر آن حاکم است ندارد: رویاهای

است با قطعات، اندیشه ها و اشعار احساساتی دیگر. 

ستایشی که عده ای نثار ویلهلم مایستر گوته می کنند 

مانع انتشار رمانهای تیک )سفرهای فرانس اشترنبالد( 

، نووالیس )هاینریش فن افتردنیگن( در 3192در 

نمی شود که همه  3199و شلگل )لوسنده( در  3213

قصه ها، رمانها، ی "ضد ویلهلم مایستر" هستند. رمانها

داستانهای کوتاه و نمایشنامه ها نشانۀ همین آشفتگی 

گونه های ادبی هستند و وسیله ای برای درهم شکیتن 

مرزهای تنگ هنر در زندگی و بازگشت به سوی دانش 

اولیه، دانش عصر طالیی که در آن انسان و طبیعت به 

س بنای این رومانتیسم اولیه یک زبان سخن می گفتند. پ

بر تضاد بود، تضادی که وقتی در قرن هجدهم ریشه می 

دواند، وادارش می کند همۀ قوانین و مقررات را دور 

بریزد، و نیز تناقض زائیده از این که در سِر پیچ پایان 

قرن، رومانتیسم که در عین حال هرگونه آزادی عملی 

"مِن برین" به برای کنکاش دربی نهایت جهان، یهنی 

او داده شده است، از اقدام روشن و مشخص و عاجز 

 است.

، با مرگ نووالیس، با وظایف جدید 3213از سال 

شلینگ و شالیرماخرو جهت گیری غیرمنتظرۀ شلگل 

به مذهب کاتولیک درآمد.(، دیگر از   3213)که در سال

گروه ینا چیزی باقی نماند. جوانترهایی که شیفتۀ این 

کوچک بودند: کلمینس برنتانو، آکیم فن آرنیم، در دنیای 

ت کردند. اشهر هایدلبرگ مالقهمدیگررا در3211سال 

و آیکن دورف Creutzer، کروتزرگورس

Eichendorff  به آنها پیوستند. در آثار اغلب آنها

یک موضوع اساسی شکل می گرفت: در آلمان که 

ی نگران هویت خود بود، مفاهیم "مردم" و "مردمی" م

. البته قبال ِهردر این مفاهیم را بایستی معنی پیدا کند

پیش کشیده بود که نیروی آنها در اشتراک زبان و 

فرهنگ بود. پس از شکست ینا و نابودی امپیراتوری 

اندیشۀ "ملت" از نو زاده شد. کشف مجدد  3216در 

میراث فرهنگی آلمان از مسیر نوزایی فرم های مردمی 

Volkslied گرفت و نوعی تحلیل علمی  صورت می
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زبان )"آغاز فرهنگ آلمانی" برادران گریم( اگر این 

ادبیان مردمی همیشه تازه و اصیل نیست، جالب ترین 

صور بالغی و آشنا ترین موضوعها و نیز نوعی 

آهنگین بودن را که الهام بخش موسیقیدانان رومانتیک 

است مدیون آن هستیم. بازگشت به سرچشمه ها در عین 

حال نوعی بیداری ژرمنی است. قسمتی از آرزوها 

عملی می شود  3231بالفاصله با جنگ آزادی بخش 

ولی با وجود این، رومانتیسم هایدلبرگ که فطرتًا کم 

دوام بود، از هم پاشیده است؛ برنتانو و آیکندورف به 

کاتولیسم گرویده اند و در همان حال، فن آرنیم به سوی 

ثر تیره روزی های پروس تشدید محافظه کاری )که بر ا

رمان تاریخی او باعنوان  شده( روی آورده است.

Gegenwart (3231 چشم انداز نوعی تداوم )

انداموار حوکمت را در آلمان دوران رفورم می بیند. در 

فوکه موضوعهای شهسواری  -همان زمان ف. ِد ال موت

خود را گسترش می دهدو "اوندین" را منتشر می کند 

( اما بخصوص ِای. ت. آ. هوفمن است که، با 3238)

آمیزش تنگاتنگ نوشته و موسیقی، آخرین درخشش را 

به رومانتیسم می دهد. با آثار او رومانتیسم آلمان به 

دست می یابد و با  (Fantastique)ابعاد وهمی 

 سرچشمه های خویش تجدید عهد می کند.

و بازگشت سلطنت، رومانتیسم جای  3231از سال 

خود را به آرامش طلبی عرفانی بیدرمایر 

Biredermeier  می دهد. آدالبرت فن شامیشو

Adalbert Von Chmisso  با رمان پتر شلمیل

Peter Schlemihi  لحن الزم را به  3231در سال

ادبیات این دوران می دهد: سرگردانیهای مردی که سایه 

اش را فروخته است، آخرین نسخه از جستجوی مطلق 

. نووالیس شروع شده است گل آبیکه با است 

نیز ادامه پیدا می کند و  3211رومانتیسم آلمان تا دهۀ 

حتی یکی از مدعیان سلطنت آیندۀ پروس، یعنی 

فریدریک ویلهلم را هم طرفدار خود می کند. اما هرچه 

اصالح عامیانه تر و مبتذل تر می شود ، از نفوذ آن 

اندۀ روزگار کاسته می شود. تیک که آخرین بازم

حماسی است، از این رومانتیسم نسل دوم به شدت انتقاد 

می کند. و حال آن که در مونشن، گورس، برنتانو و 

فرانتس فن بادر فیلسوف، رومانتیسم آلمانی کهنه و دور 

 افتاده ای را ادامه می دهند.

نیم قرن رومانتیسم آلمان، با تغییر شکلهای 

د هیجان زیادی تولید گوناگونش، در میان معاصران خو

کرده است. پس از آن که از همان آغاز، یکی از این 

(، دیگری با Vossمعاصران مسخره اش کرده )فوس 

سؤظن نگاهش کرده )گوته( و آخرین نمایندگانش )تیک 

و آیکندورف( به انکارش برخاسته اند، سرانجام در 

عرفان مه آلودی غرق شده است. نسل آینده نیز چندان 

 .Hد مالیمی با آن نداشته اند. هاینریش هاینه برخور

Heine  ( تمایالت 3211مکتب رومانتیک )در کتاب

ژرمنی، مسیحی، رومانتیک" را به باد  "عوامانه،

استهزا می گیرد. رومانتیسم آلمانی که گاه در مقابل 

کالسیسیسم قرار دارد و گاه نیر برای مخالفت با فالسفۀ 

می گیرد، سرانجام در پایان روشنگری در کنار آن قرار 

از آن  قرن است که نقد دقیقی عاری از هیجانات عاطفی

آغاز می شودو رومانتیسم آلمان به عنوان پدیده ای از 

 پدیده های اساسی فرهنگ اروپایی تلقی می شود.

 در روسیه

در روسیه نخستین بار شاعری به نام ژوکووسکی 

Joukovski (3126- 3258 به تقلید از )ری" و "گ

"اوسیان" آثاری به وجود آورد. اما اولین شاعر 

 -3199معروف رومانتیک روسی الکساندر پوشکین )

( بود. پوشکین که دارای استعداد فوق العاده و 3211

روح پر هیجانی بود در آغاز کار چنان اشعار 

تهورآمیزی گفت که باعث تبعید او به قفقاز و کریمیه 

گی در دوئلی دکشته شد. گردید. او در سی و هشت سال

هیجانی"  -پوشکین نخست مانند ولترآثاری "حماسی

(، سپس با 3281نوشت، از قبیل "روسالن و لودمیال")

شکسپیر و بایرون آشنا شد و از این دو شاعر انگلیسی 

الهام گرفت. همچنین سرزمینهای قفقاز و کریمیه آثاری 

را به  از قبیل "زندانی قفقاز" و " فوارۀ باغچه سرای"

 او الهام کردند.

آثار باال سرشار از زیبایی و لطف شاعرانه است. در 

 "Eugene Onegineشاهکار او "ایوگینی انیگین 

( که شعر جدیدی در هفت هزار بیت است و 3211)

پوشکین ده سال برای آن کار کرده و همۀ تجربیات و 

هنر خود را در آن بکار برده استتاثیر "دون ژوان" 

 کامال آشکار است. بایرون
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به طور کلی پوشکین را که بانی شعر جدید روسیه 

است باید یکی از بزرگ ترین شاعران رومانتیک جهان 

شمرد. مخصوصًا قدرت تخیل، زیبایی مناظر و آهنگ 

 شعر در آثار او بی نظیر است.

دومین شاعر رومانتیک روسی که باید در اینجا از 

Lermontov (3231- 3213 )او نام برد، لرمانتف 

است. این شاعر چون در بیست و هفت سالگی در دوئل 

کشته شد دورۀ زندگی او کوتاه تر از آن بود آثارش 

سبک معین و مشخصی پیدا کند. اما اشعار و نوشته 

هایی که از او مانده است نشان می دهد که این شاعر 

روسی نیز تحت تاثیر بایرون و آلفره دو ویتیی بوده 

( تاثیر "الوا" 3212وصًا در "شیطان" )است، مخص

Aloha  اثر وینیی کاماًل آشکار است. همچنین در اثر

منثور او "قهرمان عصر ما" سودای عمیقی دیده می 

 شود.

 پولندو رومانتیسم میتسکیویچ 

 در آغاز قرن نوزدهم، در زیر نفوذ رومانتیسم غرب

قابلیت ذوق پولندی برای پذیرفتن شعر حماسی، میهنی 

و هیجان آلود آشکار گردید و آثاری به تقلید از آثار 

 گوته و شیلر و بایرون در ادبیات پولند به وجود آمد.

اما شعر واقعی رومانتیک پولند شعر دورۀ مهاجرت 

است. درد و اندوه حاصل از تقسیم میهن و قرار گرفتن 

آن زیر فرمان سه کشور خارجی و از طرف دیگر ظهور 

انه و آرزوی شورش و عصیان به افکار ازادی خواه

شعر در شعر آن دوره روح و ارزش فوق العاده بخشید. 

پرورش روح ملی تاثیر میهنی مهمی کرد، برای ملت 

ستمدیده به صورت وجدان بیداری درآمد و لحن آسمانی 

و الهام بخش ی بخود گرفت و بیان کنندۀ آرزو و عشق 

 و ایمان و امید ملت گردید.

 Adamستوان آدام میتسکیویچ در این دوره 

Mickiewicz (3191- 3255 که به مناسبت )

داشتن افکار ملی گرفتار و به سیبری تبعید شد، و بعدها 

 3288در آلمان و ایتالیا و فرانسه اقامت گزید، از سال 

قوی ترین و موثر ترین اشعار رومانتیک  3211تا 

نان پولند را بوجود آورد و مورد احترام و پرستش جوا

قرار گرفت. اثر بزرگ او که "نیاکان" نام دارد و نیمی 

به سبک "ورتر" گوته است و نیمی جنبۀ فانتزی دارد 

از افسانه های قدیم پولند الهام گرفته استو در ردیف 

اثار مهم رومانتیک اروپا شمرده می شود. وی اشعار 

دیگری نیز به سبک پوشکین و بایرون دارد. اما آثار 

را به هیچوجه نمی توان تقلیدی از دیگران  میتسکیویچ

شمرد و در تمام این آثار تازگی و ابتکار بخصوص به 

 چشم می خورد.

"میتسکیویچ یکی از سرایندگان غم و اندوه در قرن 

نزدهم است. وی از شمار این سرایندگان تنها کسی بود 

که هرگز در مفهوم عمیق زندگی و عمل تردید نرکد. 

اثرش از جوشش و کوشش و کشش  اندوه بار ترین

 زندگی سخن می راند.

میسکیویچ اوصاف آرزوها و حرمانها و امیدها و 

ناکامیهای زمان خود و ملت خود بود. هنرمندی بود که 

هماهنگ قرن خود نشیب و فراز بسیار دید و همواره 

تالش خود را از سر گرفت و هیچاگه از پای ننشست. 

از زمانهای آینده سخن پوشکین در بارۀ او می گفت: 

می راند، زمانی که ملتها کین و پرخاش را فراموش 

کنند و یک دل و یک جان به صورت یک خانوادۀ بزرگ 

 درآیند.

میتسکیویچ مبشر انسانیت و عدالت و حقیقت و نوید 

 آینده بود."

 رومانتیسم اسپانیایی

اسپانیا  Allison Peersبه عقیدۀ آلیسن پیرس 

نوعی رومانتیسم پنهانی است که از  سرزمین برگزیدۀ

آمیختگی انواع ادبی مشخصات آن، جوشش احساسات، 

و بی نظمی در سبک نگارش است. این نوع رومانتیسم 

درطول قرون، از قرون وسطا تا روزگار ما ادامه داشته 

است. اما توجه به جنبۀ مطلقًا صوری و بیرونی آثار 

ماعی و سبب می شود که از شرایط اقتصادی، اجت

تاریخی غافل بمانیم و فقط شباهتهای ظاهری را در نظر 

بگیریم. رومانتیسم اسپانیایی در واقع مرحلۀ خاصی از 

یک حرکت اندیشه ها است که تمایالت آنها در نیمۀ اول 

قرن نزدهم، افکار نویسندگان و هنرمندان را تحت تاثیر 

ی قرار داه و رهبری شان کرده است که اخالقیات تازه ا

را )که در آن انقالب فرانسه و پی آمدهای آن نقش 



 

50 

تعیین کننده دارد( با وسایل تازه دنبال کند. در اسپانیا، 

( که با 3211 -3212جنگ استقالل از یوغ فرانسه )

 -3281یک فاصلۀ کوتاه دموکراتیک قطع شده است )

(، آکنده از عواملی است که تحول اندیشه ها را 3281

نداخته است. گذشته از آ، بار سنگین در اسپانیا عقب ا

سنت ملی در قرن هجدهم از انتشار دایرة المعارف و 

افکار عصر روشنگری جلوگیری کرده است. با این همه 

و  آثاری از کوینتانا، خوویالنوس 3191در حوالی سال 

کادالسو منتشر می شود که آکنده از شور میهن پرستی، 

بت به طبیعت است و هیجانهای دل و ابراز احساسات نس

نیز دعوت به مبارزه برای حقوق بشر و خودآگاهی 

 نسبت به آزادی در همۀ زمینه ها.

در غیاب روشنفکران دیگری که یا تبعید شده و یا 

مجبور به اقامت دور از مادرید بودند، استاد اندیشۀ 

، آلبرتئو لیستا بود 3281تا  3283"فرزندان قرن" از 

"سان ماتئو" و آکادمیا دل  که ضمن تدریس در کالج

میرتو افکاری را به شاگردان و مریدانش تلقین می کرد 

که زایدۀ ستایش او نسبت به بوالو، هوراس و 

نویسندگان اسپانیایی قرن شانزدهم و ملندس والدس 

"منطق شعر" او که می بایستی بر طبق آن بود. 

"حقیقت آرمانی" را با هدف اخالقی پیدا کرد و از نو 

جهان مصنوعی از "اشیاء زیبا و باشکوه" ساخت،  یک

این هنرمند جوان را وادار می کند که برتری هنر را بر 

خودجوشی تایید کنند. بدینسان نویسندگانی که بین 

شهرت پیدا می کنند  3211و  3285سالهای 

)اسپروندا، و. دال وگا، ِا. ِد اوچوآ، خ. ب. آلونسو، 

اسکوسورا( نوعی از زبان رومیرو الرونیاگا، پ. ِد.ال 

شعری را بکار می برند که در آن فن بالغت و شکل در 

غزلها و رومانسها، و اشعار و مقاالت حماسی و نوعی 

 نئو کالسیسیسم دیررس بر ابراز احساسات غلبه داشت.

پراکندگی مراکز روشنفکری )مادرید، بارسلونا، 

جرۀ ساالمانکا، سویلیا، کادیز( باعث شده بود که مشا

-3232قلمی معروف به "نبرد کالدرونی" در سالهای 

)که در آن بول فن فابر، سفیر آلمان پیشنهاد می  39

کرد که ادبیات اسپانیا به کالدرون باز گردد و خ. خ. 

مورا در مخالفت با او مقاله می نوشت( چندان طنین 

مملکتی نداشت و بیشتر جنبۀ محلی پیدا می کرد. در 

در خطابۀ ورود به آکادمی )که تا سال لیستا  3282سال 

چاپ ناشده باقی مانده بود( در بارۀ انحطاط  3953

ادبیات در قرون هفدهم و هجدهم اصرار ورزید و 

وحشسگری قرون وسطا را افشا کرد، در مورد تئاتر 

عصر طالیی و دوران الیزابت اظهار عقیده ای نکرد، 

"سه  فقط پذیرفت که وحدت سود می توانست جایگزین

وحدت" شود و از بازگشت به سنت ملی دفاع کرد. با 

گرفتن اصطالح "اسپانیای رومانتیک" از برادران شلگل 

لیبرالیسم دموکراتیک و انقالبی در کراهت خود را از 

همۀ قلمروها ابراز داشت. مالیم تر از آن گفتار نوشتۀ 

بود که همان سال منتشر   A. Duranاوگوستین دوران

محتوی آن، قرن شانزدهم، عصر طالیی  شد و بنابر

اسپانیا باقی ماند: اصحاب دایرة المعارف وانقالب 

فرانسه یک سنت فرهنگی ملی را ویران کردند که بهتر 

مقدمۀ است بازسازی شود. خالصه، فردای انتشار 

 ارنانی هوگوو همان شب نمایش  (3281) کرامول

کارانه مردم اسپانیا هنوز طرفدار رومانتیسم محافظه 

جامعۀ ادبی  3288و  3283که در سالهای  بودند

پاریس مدافع آن بود، یعنی خدا، میهن و بانوان. در سال 

تحت تاثیر س. لوپز نوشتن رمان  3215تا  3211

تاریخی به شیوۀ والتر اسکات در لسپانیا رواج یافت. 

اما نویسنده ها اغلب آثار شان صورت تکراری به خود 

 می گرفت.

گفته اند که مهاجران و تبعیدیانی که در  به غلط

به اسپانیا بازگشتند،  3218و  3281سالهای 

رومانتیسم را به اسپانیا آوردند. این استباه محض است. 

اسپروندا، هانریاد والتر و اورشلیم  3218تا  3281از 

آزاد شده "تاسو" را می خواند، پس از آن است که با 

ود را که اوسیان آشنا می شود. حماسۀ خ

نام دارد ادامه می دهد و یک تراژیدی  Pelayoپالیو

نئوکالسیک می نویسد. مارتینس دال روسادر سال 

در پاریس یک فن شعر با الهام از هوراس و  3281

بوالو چاپ می کند. سپس در بازگشتش به اسپانیا در 

را به صحنه می  توطیه در ونیزنمایشنامۀ  3211اپریل 

است بین تراژدی و درام. در واقع حد فاصلی آورد که 

اسپانیاییهای مهاجر و اسپانیاییهایی که در وطن شان 

مانده بودند با رد تدریجی و حساب شدۀ نئو کالسیسیسم 

و سکوت بدبینانه در قبال رومانتیسم فرانسوی ) که آن 
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را وسیلۀ فساد در مسیر دفاع از سنت می دانستند(، در 

 لرأی بودند.کار دفاع از این سنت متفق ا

به صحنه می  الرااثر  ماسیاسدرام  3211در اواخر 

و نه  -آید که همۀ هم خود را صرف جاذبۀ داستان

می کند:شور و هیجان قهرمان در این جا -زیبایی صحنه

. عصیان مطلقی است فراتر از قوانین و قراردادها

ماسیاس برای نخستین بار فرمانروایی والدین، امتیازات 

رت زن، و برتری اصیلزادگان را زیر سوال اشراف، حقا

اثر گارسیا  ِال ترووادور، 3216می برد. در مارچ 

به صحنه می آید:  G. Gutierrezگوتی یرس

ماتریک، قهرمان این نمایش یک قهرمان واقعی 

رومانتیک است که بر ضد همۀ بی عدالتیها عصیان 

 کرده است.

 Elمجلۀ ِال آرتیستا  3216و  3215در سالهای 

Artista  به تشویق و تقویت رومانتیسم تاریخی و ملی

می پردازد که کمی کهنه جلوه می کند. در این میان 

اسپروندا که با نئو کالسیسیسم و شعر تروبادور بریده 

به  Cancionesاست در اثر تازه اش ترانه های 

سوی رومانتیسم اجتماعی بر می گردد. خودکشی الرا 

ه صورت یگانه نمایندۀ این اسپروندا را ب 3211در 

پس از تعطیل "ال آرتیستا" نیز چند شیوۀ نو درآورد. 

نیز از خوزه سوریلیامجلۀ دیگر به وجود آمدند. 

رومانتیسم تاریخی در برابر افراط کاریهای رومانتیسم 

 مونرو رومانوساجتماعی میراث فرانسوی دفاع کرد. 

 Semanarioبه طور پراکنده در نشریۀ 

Pintoresco Espanol هوگو، ژرژ ساند، اوژن ،

سو، بالزاک، سولیه و بایرون را محکوم کرد و ادبیات 

 را روحانیت اخالق و فضیلت نامید.

از آن پس رومانتیسم اسپانیا دچار نوعی بی مایگی 

و الفزنی و سازشکاری می شود: سوریلیا به خود 

هنوان شاعر اسپانیای مسیحی با گذشتۀ درخشان و 

 ادی را می دهد.فضایل اجد

پایان رومانتیسمی که 3218سال اسپروندا درمرگ 

که شعر هوگو در فرانسه  همانسانرو به آینده داشت. 

 بود.

 رومانتیسم در امریکای التین

تا  3211این جریان ادبی که در امریکای التین از 

ادامه یافت، از نظر شکل و محتوا تقریبًا معادل  3221

در اغلب موارد از آن سرمشق  هم نام اروپاییش است و

گرفته است. با وجود این از روحیه ای که به 

جمهوریهای جوان تازه استقالل یافته جان می بخشد جدا 

نیست و اصالت خود را از ارادۀ نویسندگانی می گیرد که 

ادبیات واقعًا مستقلی را از قارۀ خود شان به میراث برده 

عکس العملی است در  اند. به این ترتیب، ادبیات نه تنها

برابر نئوکالسیسیسم، بلکه مقابله با استعمار نیز شمرده 

با چنان شدتی می شود. این عالقه به قطع رابطه گاهی 

همراه است که می توان آن را در موضوعهای انتخاب 

شده و نوع بهره گیری از سبک و لحن هم دید و 

و می بدینسان رومانتیسم امریکای التین با نقدهایی روبر

 شود که اغلب باب طبع مفسران اسپانیایی خودش است.

موضوع اساسی این رومانتیسم عبارت است از زبان 

و فرهنگ سرخ پوستی، وصف طبیعت امریکایی در 

جنبه های مختلفش )پامپا، رودخانه ها، جنگل آمازونی، 

کوهستانه( که به احساس تازه ای در بارۀ مدلهای 

عنی مطالعۀ تاثیر آب و اروپاییش منتهی می شود، ی

 خاک در انسان و مطالعۀ عادات و اخالق.

 .Eظهور جریان ادبی تازه رابا بازگشت ِا. اچوریا 

Echeverria  رژنتین همزمان می آبه بوئنوس آیرس

. او مدتی در فرانسه اقامت کرده و مرید دانند

شاتوبریان، المارتین و هوگو شده بود. او اولین 

مجموعۀ  3211د. سپس در سال شعرهایش را چاپ کر

را. سال بعد در بوئنوس آیرس انجمن   Rimasقوافی

تشکیل شد که روشنفکران مخالف  Mayoمایو

دیکتاتوری روساس را دور خود جمع کرد. چیزی 

نگذشت که ابنان مجبور به مهاجرت شدند و این سفرها 

باعث شد که آنان رومانتیسم را همراه خودشان به 

مریکای جنوبی، مخصوصًا به کشورهای دیگر ا

اوروگوئه، بولیوی و چیلی ببرند. پیشاهنگ آنها همان 

خوسه اچوریا بود که آثار شاعر آرژنتینی دیگری به نام 

همچون طنین صدای او شمرده می شد. مامورل  مارمول

به عنوان شاعر بزرگ در تبعید شناخته شد. در 

 .A روامید تبعیدیان در اشعار آدولفو باوروگوئه 

Berro (3239- 3213 منعکس می شد که مرگ)

زودرسش امکان نداد همۀ وعده هایی را که در 
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داده بود  Yandabuyu y Liropeyaمجموعۀ 

 مارگارینو سروانتسعملی سازد. شاعر دیگر این گروه 

در  است که نفوذ خودش بی تردید بیشتر از اثرش بود.

وف و چیلی ب.لیلیو، گ.بلیست و گ. ماتا که هم فیلس

هم احساساتی بود، نمایندگان اساسی این جریان شمرده 

" که در میان آنها می توان از 12با "نسلمی شدند. 

مانوئل ن. کورپانچو، کلمنته آلتائوس، مانوئل آ.گارسیا، 

، کارلوس آ.ساالوری نام مس رکوئردوسنویسندۀ رمان 

برد. رومانتیسمی که وارد پیرو می شود بیشتر تحت 

انتیسم اسپانیااست تارومانتیسم فرانسوی. تاثیر روم

ریکاردو خ.بوستامنته بولیویایی و خ.سالومبیدۀ 

اکوادوری، یگانه شاعرانی از کشورهای خودشان در 

این دوره هستند که ارزشی دارند. در ونزوئال به جز 

نام شناختۀ دیگری  سرود عزاخوسه آ.مائیتین، سرایندۀ 

شتن شاعران با نیست. در عوض، کلمبیا از نظر دا

استعداد، بسیار غنی است. اغلب این شاعران بر گرد 

 Elو ال موسائیکو El Oasisدومجلۀ ِال اوآسیس

Mosaico  گرد آمده اند. همان غنا را در کوبا نیز می

بینیم که به سرعت از مکاتب اروپایی تاثیر می پذیرد. 

است به  J.J.Milanesپیشاهنگ جریان خ.خ.میالنس 

 G. Delaال کنسپسیون والدساتفاق گ. ِد

Concepcion  Valdes  شاعر رنگین پوست با(

 سرنوشت غم انگیز(، و شمار دیگر.

در مکزیک، هرچند پای بندی زیاد به کالسیسیسم 

مانع رشد رومانتیسم بود، با این همه چند شاعر و 

نویسندۀ نامدار مایۀ شکفتگی آن شدند، از آن جمله اند: 

لوان، شاعر نومید، مانوئل ایگناسیو رودریکس گا

آکونیا، که در بیست و چهار سالگی بر اثر ناکامی در 

عشق خودکشی کرد، و مانوئل م.فلورس، با اشعار 

 و درخشان.هوس آلود 

رمان امریکای التین همواره با رومانتیسم به رشد 

واقعی خود دست می یابد و همانند شعر، می کوشد با 

قالل کند. چهار جریان طرح واقعیتهیا تازه کسب است

مختلف را می توان در رمان این دوره مشخص ساخت: 

رمان عادات و اخالق، رمان تاریخی )مهمترین نوع(، 

رمان احساساتی، و رمان سیاسی و اجتماعی. و اغلب 

رمانهایی از ترکیب این چهار نوع به وجود می آید. و 

از  نیز باید در ادبیات تخیلی این دوران امریکای التین

ظهور دو جریان "سرخ پوستگری" و "بومیگری" نیز 

 غافل نماند.

وجه مشترک رمان نویسان آرژنتین مخالفت آنها با 

است. مشهور ترین نام در میان آنان  روساسجباریت 

است که راهگشای رمان تاریخی با  آمالیا ِد.خ. مارمول

موضوع معاصر است. همچنان رمان "گاوباز" اثر 

برای ناتورالیسم چایان قرن گشود. در راه را اچوریا

خوسه و. می توان از  آلبرتویست گاناچیلی، در کنار 

نام برد. اوروگوئه و بولیوی هیچ کدام رمان  الستاریا

نویسی که شایستۀ یادآوری باشند نداشتند، اما در 

بولیوی چندین نویسندۀ داستان کوتاه پیدا شده اند که 

 والدس و آدال سامودیو خولیو سزاربرجسته ترین آنها 

 خواناسباب شهرت  کومانداهستند. در اکوادور رمان 

را فراهم می آورد. در همان سال در پیرو  آی.ِمرا

با نوشتن رمانهای سنتی پیرویی می  ریکاردو پالما

درخشد. در کلمبیا در میان نویسندگان متعدد رمانهای 

نویسندۀ رمان  خورخه آیساکسعادات و اخالق، نام 

شهرت فراوان یافته است زیرا این رمان بی شک اریام

بهترین رمان دوران رمانتیک در امریکای التین است. 

رمان پاورقی را رواج می  ادواردو بالنکودر ونزوئال 

به نوعی رمان سنتی روی آریستیدس روخاس دهد و 

 آورده است.

رمان این دوره در مکزیک رشد قابل مالحظه ای 

رمان تاریخی که به تاریخ  کرده است، به خصوص

گذشتۀ بالفصل پرداخته است و این امتیاز خاص ادبیات 

و  خوان آنتونیو ماتئوسملی است با نویسندگانی نظیر 

. رمان عادات و اخالق، پس از وینستِه ریوا پاالسیو

نوعی حالت اخالقی و احساساتی به خود  مانوئل پاینو

اوروسکو ِبرا، ف. می گیرد و نمایندگان آن عبارتند از 

در  ف. دیاس کووارو بیاس، فلورنسیوم. دل کاستیلو.

این میان باید به نویسندگان پورتوریکویی مانن 

، و نیز از تیپیاوای. ریورا و اوخنیو ام. ِد هوستوس

نویسندۀ اثر معروفی  مانوئل ِد.خ. گالواندومینیکن به 

سوآرس رومیرو و و از کوبا به  انریکیلیوعنوان 

 اشاره کرد. ویالوردهسیریلو 

 در کشورهای دیگر
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طبیعی دان و  Steffensاستیفنس  3218سال  رد

فیلسوفی که از آلمان وارد کپنهاک شده بود، برای رواج 

آلمان در دانمارک تبلیغ می دادن اصول مکتب رمانتیک 

  Oehlenschlaegerکرد. در آن اثنا اوهلنشلگر

مالقات  ( شاعر و نویسندۀ دانمارکی3251 -3119)

معروف شانزده ساعته ای با او کرد که آن مالقات را 

باید سرآغازی برای مکتب رمانتیک دانمارک شمرد. در 

همان سال "اوهلنشلگر" کتابی بنام "شاخهای طالیی" 

نوشت و در آن مردم دانمارک را از این که به افسانه 

های ملی خویش بی اعتنا هستند سرزنش کرد. بعد به 

ئیس رفت و مدتی با مادام دواستال معاشرت آلمان و سو

کرد و اشعار و نمایشنامه ای حماسی و غنایی متعددی 

با استفاده از ادبیات مسیحی قرون وسزی نوشت که 

 استعداد شاعرانۀ زیادی در آنها محسوس است.

شاعران دیگر دانمارکی که بعد از اوهلنشلگر آمدند 

نمارک بیشتر از از او پیروی کردند. ادبیات رمانتیک دا

این که جنبۀ "شخصی" داشته باشد، افسانه ای و 

استعماری بود، و پایان این دوره در ادبیات دانمارک 

 درست درنیمۀ قرن بود.

شلگر و سویدن نیز تحت تاثیر اوهلنرمانتیسم 

آغاز  3231رومانتیسم آلمان به طور ناگهانی در سال 

و دسته شد. آغاز رمانتیسم سویدن به صورت تشکیل د

در آن کشور بود که رقیب همدیگر بودند. اولی دستۀ 

ها بود که از شلگل ونوالیس تقلید می کردند و  فسفریت

نام داشت  Fosforosاین اسم به سبب مجلۀ آنها که 

که از اساطیر  گوتیک هابه آنها داده شده بود. و دومی 

 اسکاندیناو و از شعر قدیم "اسکالدها" الهام می گرفتند.

 Tegnerرگ ترین شاعر رمانتیک سویدن بز

( بود که نخست معلم بود و بعد 3216 -3128تگنر )

کشیش شد و زندگی خصوصی بسیار آزاد و عاشقانه ای 

 داشت.

او به "گوتیک" ها تمایل داشت، اما از حدت و 

هیجان شدید آنها گریزان بود. با "فسفریت" ها مخالفت 

ساساتی آنها که جنبۀ می کرد، زیرا رمانتیسم آشفته و اح

مرضی گرفته بود و مخصوصًا تقلیدی را که آنان از 

ادبیات آلمان می کردند نمی پسندید. "تنگر" بیشتر پیرو 

گوته و بایرون و اوهلنشلگر است. اشعارش قوی و 

 آهنگدار و دامنۀ تخیالتش وسیع است.

در مجارستان، دورۀ رمانتیک با آثار 

( شروع شد. 3118- 3211) Kisfaludyکیشفالودی

این شاعر و نویسنده که سابقًا افسر بود و به دست 

فرانسویان گرفتار و زندانی شده بود، گذشته از اشعار 

رمانتیک، با نوشتن "قصه های قدیم هنگری" مانند 

والتر اسکات، به عنوان نویسندۀ ملی کشور خویش 

 معروف شد.

اما بزرگ ترین شاعر رمانتیک مجار شاندر پتوفی 

Sandor Petofi(3288- 3291است که ن ) خست

ات میهنش با روسها و هنرپیشه بود و آخر در راه نج

اتریشیها جنگید و پیروزمندانه کشته شد. پتوفی فطرتًا 

شاعر است و اشعاری گرم و نافذ دارد. موضوع اشعار 

ملی خود را از ترانه های قدیم ملی گرفته و به آنها لحن 

ه است. در عین حال از "شخصی" صمیمانه ای داد

 هاینه و هوگو نیز الهام گرفته است.

دسته ای بنام  3281تا  3236در ایتالیا، از سال 

"دستۀ رمانتیک میالن" تشکیل یافت، اما هیچ شاعر 

قوی و ارزشمندی در میان گردانندگان این دسته پیدا 

یگانه نویسندۀ رمانتیک ایتالیا که آثار ارزشداری  نشد.

ی گذاشته و در شمار نویسندگان معروف از خود یاق

 Alesandro جهان درآمده است الساندرو مانتسونی

Manzoni (3125- 3211 است.مانتسونی دارای )

احساساتی عالی، رقیق و انسانی است. قصیده ای که او 

به مناسبت مرگ ناپلئون گفت قوی ترین شعری بود که 

ف مدت به  مناسبت این حادثه  گفته شده بود، در ظر

کمی بیست و بار به زبانهای مختلف ترجمه شد و 

  ترجمۀ آلمانی آن به دست گوته انجام گرفت.

  

 هومر از نگارش و تتبع

 

 

 دارد ادامه بحث این
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 ح. گران

 

 

 

نورو نږدی خپلوانو  دمریم کورنۍ دخپلو

په ، کورنیو سره، کوم چی دغربي اروپا

یوځل کال کی  مختلفوهیوادونوکی کډوال دي،

راټولیږي اوپه مختلفو ښارونوکی د)گردک( په 

  .دبل نه میلمه پالنه کوی شکل یو

اصلی  په اند، ددغو غونډو دکورنیو دمشرانو

دوخت دښه تیریدو  هدف دساعتیرۍ او

 ټینګښت، ترمینځ داړیکو دکورنیو، ترڅنګ

 دخپلو کورنیو دافغاني دودونو ساتنه او

  .دافغاني روحیی پالنه د دځوانانو

کاله پخوا ۱۱کلنه پیغله ده ۱۹مریم چی اوس

کله چی دوه کلنه وه دافغانستان څخه راووتله 

په آلمان کی دخپلی کورنۍ سره مهاجره  او

دمریم له افغانانو سره ناسته والړه  شوه. خو

کی  په ورځو درخصتیو هیڅ نه خوشیږی او

 کیسو داوږدو دافغانانو او کره له تلو دخپلوانو

ه بیخی بیزاره ده. په حقیقت کی اوغیبت کولون

مریم دافغانانواکثره کړه وړه او دودونه احمقانه 

دوخت خوشی تیرونه بولي. خو دا دمریم  او

 یواځینئ مشکل نه دی بلکې دافغاني خوړو

 دپسه له غوښی نه خو ،سره یی هم جوړه نه ده

دهغی تیز بوی یی سخته  بیخی کرکه لري او

وخوړونکی ځوروي. په حقیقت کی هغه دسب

 دهغی کورنۍ، سره له نورو ده. نن مریم او

لوی پارک  خپلوانو داطریش د وین دښار په یو

کوربه، غټی،غټی  دمیلمنو .کی راټول شوی دي

 چای ډک ترموزونه، تور کڅوړی چی دشین او

 پاخه سوی کیک او په کورکی  بادامی نقل،

 وچ توتان، پسته، بادام، چارمغز، روټ،

همدارنګه دقابلی پلو او  و...شیرپیړه ا ،شکشم

دوپیازې ډک دیگونه پکی ایښودل شوی دي، له 

ځانه سره راوړي. هاخواته په یوه ګوښه کې 

ځامن داور د  ترور ماما او دمریم دتره،

دپسه  تاودی او چاپیر سکروټو دکورې ګرد

دغوښی دکباب په جوړولو لګیادی چی بوی یی 

چی ټول پارک نیولئ دئ خو په خواشینۍ سره 

دمریم ددغو خوړو له ډلی نه یوه سره هم نه 

یواځی چی جوړه نده بلکی دځینو څخه ئی لکه 

دپسه دغوښی اودهغی د کبابه څخه کرکه هم 

اوس ورته سردرد  دهغه بوی همدا لری او

ورپیښ کړی دی. هابل طرف په افغاني غالۍ 

ناست دکورنۍ نورغړي په قطعه بازۍ بوخت 

په  واته ځوانان اوڅه لری بلی خ لږ یو دي او

په  نیمه پاخه سړیان والیبال لوبه کوی. او عمر

دی توګه هرڅوک دخپل ذوق سره سم ددغی 

خوند تری  نه استفاده کوی او آزاده هوا تازه او

  .اخلی

 مور په وچ زور او مریم چی دخپل پالر او

بلکل له  دلته راتګ ته مجبوره شوی ده، ټینګار

لته په یوه کناره ورایه ناراضه ښکاری. هغه ه

نسبتٱ آرامه ځای کی دیوی شنی اوببری ونې  او

الندی دپارک پر یوه څوکۍ ناسته ده چی په یوه 

په بل الس کی یی  الس کی یی کتاب او
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کتاب  دسنیکرس نیمه پوست شوی چاکلیت دی،

کله کله په چاکلیت داسی خوله وهی  لولی او

چی ته به وایی بویوی یی. دغبرګولي میاشت 

دښه  او دغه ګرمی ښکلو هوا ګرمه ده اوده 

پلمه په الس  اندام خاوندانو نجونو او ښځوته دا

ښایسته اندامونه  خپل ښکلي او ورکوی څو

 .عامه ننداری ته وړاندی کړی

مریم هم چی په څیره دګل په شان ښایسته ده 

هم زړه بوګنه وونکئ اندام لری، نیمه بربنډه  او

 ک ګریوان اوکالی یی اغوستی چی دهغی دچا

ننداره لکه دڅورلسمی  څاکونو دکمیس دجګو

څړک هرو مرو  دبریښنا یا سپوږمۍ او

شوخ نظره سړیانو توجوځان ته را  دځوانانو او

 .جلبوی

مریم چی کله له مطالعی نه ستومانه ګیږی 

یواځی  څه قدم وهي اوکله بیا لږ نو هاخوادیخوا

شاوخواته  خپل سر له کتابه پورته کوی او

مریم  مشغولیتونوته نظراچوي، خپلوانو ودنور

ناڅاپه متوجه کیږی چی دماما او دتره ځامنو 

په ډله کی کوم چی دکباب دکوری ګردچاپیره 

ښکلی ځوان والړدی  والړدي یوفوق العاده ډیر

چی دهغه لوړه ونه اوشانداره جامو هغه دنورو 

اوله ورایه  جالکړی دی )وه( په پرتله ممتاز او

 .ځانته راجلبويدنجونو توجه 

زړه وړونکي ځوان په  مریم ددی ښکلی او

بی اختیاره  لیدو خپل ځان نشی کنتروړولی او

په مړو مړو سترګو ورته ګوري. ښکلی ځوان 

همدی ته ناست  لکه چی قابو متوجه کیږي او

دښه  کولو دداسی مړوکتو په ښکار وي او

 سره دسترګو مهارت خاوندوی په ډیره چټکتیا

دمریم نیازبینی،  دشونډو په موسکا وپه اشارو ا

  .مړی مړی کتنی په هوا قپوي ښکارکوی یی

 ښکلئ ځوان وخت له السه نه ورکوي او

سمدستی ورو ورو په مسکۍ خوله دمریم 

لورته روانیږی. مریم په موضوع پوهیږی له 

وارخطایی خپل الس اوپښی ورنه ورکی شی. 

داسی  یی لمړی ځل دی چی یو ځکه چی دا

په عین حالت  سره مخامخ شوی ده اوحالت 

بل شی هم ددی ذهن مصروف کړی دی  کی یو

 ښکلئ ځوان به څوک وي او چی دا هغه دا او

کی راګرځی چی نه ویل کیږی  یی هم زړه  دا

 په جمله کی نه وي چی تر خپلوانو هغه دهغو

چی  ښکلی ځوان همدا. اوسه یی نه وی لیدالی

ت ځان مریم مریم ته رانږدی کیږی په ډیر جرئ

 :ته ورپیژنی

 .دنعیم ملګرئ یم نوم نوید دی او ځما

 نعیم دمریم دتره ځوی دی چی خپل نږدی او

ملګرئ نوید یی نن دکباب لپاره  داعتمادوړ

له  دعوت کړی دی. مریم چی دډیرو احساساتو

 امله سره اووښتی خپلی سترګی ټیټی اچوي او

په خپله نیمګړی افغاني ژبه په داسی حال کی 

ی دښکلي ځوان په پردیتوب خوشحاله چ

 :وایی ښکاري،

ځه دنعیم دتره  .شه ځما نوم مریم دې ډیر

 .له آلمان نه راغلې یمه یمه او لور

 :نوید په ځواب کی وویل

په  راوړی ښه راغالست! او مو صفا

 :موسکایی خپلوخبروته ادامه ورکړه

 تر ما .زه نن ځان ډیر خوشبخته احساسوم

 ن ښایسته، ګل اندامه اواوسه ستاسی په شا

  .نیازبینه نجلۍ نده لیدلی
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مریم دآخري جملې په آوریدو ال سره 

زړه یی په ګوګل کی تنګي کوله.  واوښته او

کله چی دمریم احساسات ورباندی زورور شی 

واوړي او  رنګ یی سور نو خجالت کیږی،

 ،اوس داسی سره اوښتی ده نو .کیږی وارخطا

ی نوید بیخی پښی تری ورک دی چ الس او

نوید ددی لپاره چی نورو . ورباندی پوهیږی

خبرو ته ځمکه همواره کړی بیرته دکباب 

څه  لږ دکوری په لور روان شو څو چی یو

په خپل الس یی  کباب له ځانه سره راوړی او

آزادو  مریم ته ورکړي او په دی بهانه دال

  .خبرو ور پرانیزی

کله چی نوید دکباب دکوری په لور حرکت 

ځلی په ډاډه زړه دنوید ټول  نو مریم دا وکړ

 دنوید پښو پوری ننداره کړ، وجود له سره تر

 دهغه ښکلئ او مناسب حرکات او دقدمونو

 . متوازن اندام ال دمریم زړه یووړ

نوید وروسته له یوی لنډی شیبی دپسه 

څښاک سره بیرته  دغوښی گرم کباب او

 . راستون شو

وخت مریم ته  نوید دکباب دوړاندی کولو په

 :په خطاب وویل

څه گرم کباب می  لږ دئ یو مریم جانی! دا

مزه دار بوی لری  ډیر ښه خوندور او، راووړ

 لګ وخوری؟  غواړی چی یو

  :مریم په ډیری خوښۍ سره ځواب ورکړ

دهغه  زه اصأل دپسه دغوښی دکباب او ولی نه!

 ! دبوی لیونۍ یمه

  
16-12-8102 

 

 غالم حیدر یگانه   

  

 

  

توان تعیین کرد؛  قیمت هرچیزی را می

؛ زیرا که ارزش به آن را نه "ارزش" اما

عاطفه و معنا بستگی دارد. برای من ارزش آن 

یی  نهیی که در قریه داشتم در هیچ پیما قلم کوزه

شدید صاحب  ۀگنجد. و وقتی که عالق نمی

کنم و حرمت و  اش را به آن، تصور می اصلی

داد،  نظر خود به این قلم می معنایی را که او از

آرم، ارزش قلمم چندین برابر  به یاد می

 شود. می

ما بود: عبدالغفور فرزند  ۀمالک قلم، همسای

یوسف "که سراسر  پیرمردی محمد ـ فیض خالو

داشت ـ و در طبابت   را در حافظه "و زلیخا

 محلی هم هیچ دستی، باالی دستش نبود.

ن به سن هفت اما، عبدالغفور پیش از آنکه م

سالگی برسم، مکتب دهاتی قریه را با همین قلم 

به پایان رسانده بود. اگرچه قلم عبدالغفور در 

قریهء ما تنها قلمی از نوع خود نبود؛ ولی 

های همانند نیز نهایتًا از یکدیگر فرق دارند  قلم

و یا شاید اقاًل در چشم صاحبان خود، متفاوت 

 اند.

نوع، دیده بودم، همه  از اینهایی که من ـ  قلم

سرخرنگ داشتند و ته آنها را یک گلی  ۀکوز

آراست. کار با آنها  سفیِد گرد و دگمه مانندی می

آنقدر دشوار نبود: اندکی از جوهر خشک در 
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تا دوات پر شود و از دوات،  ریختی آب می

کردی و نوک و  قلم را لبریز می ۀکوز

شد، دیگر به کارش  میاش که محکم   زبانچه

 انداختی. می

 

مشربی بود و مثل  عبدالغفور، اصاًل آدم فقیر

اش  دیگر مردم ده به کشتاگری و مالداری

بود؛ فقط با این تفاوت از دیگران  مشغول می

های نزدیک بعنوان نشانزن  که در همه قریه

شناِس قابل، نیز شناخته شده بود  ماهر و تفنگ

و حتی گاهی در مورد خوب و بد ساعت و 

کرد. او اگرچه دیگر  نیز اظهار نظر میرادیو 

کرد؛ اما قلم  چندان به کتاب و نوشتن، فکر نمی

 داشت. اش را همچنان بخوبی نگه می یی کوزه

عبدالغفور با ما فقط همسایگی نبود.  ۀرابط

وی نزد پدرم که مال بودند، در 

کتاب آموخته بود و  و پنج پاره سی کودکی،

داد. و  یاحترام و اخالص بسیاری نشان م

من نیز   آمد، به کارهای مکتبی گاهی که می

کرد و  ام را نگاهی می گرفت. کتابچه عالقه می

بی آنکه چیزی را تا آخر بخواند، با رضایت 

آمیز  لبش، تشویقداد و زیر  سرش را تکان می

 شما علم، میراثی است. ۀگفت: در خان می

)خودکار( "قلم سوزنی"اما روزی که اولین 

تم دید، آن را با کنجکاوی بررسی را در دس

 "ج"کرد و با آن، حروف پرپیچ و خمی نظیر 

آمیز  را نوشت و در آخر، گله "ع"و  "ص"و 

 گفت: قلم را سبک کرده اند.

و باز افزود: اما برای مشق کردن در مکتب 

ها  ینا های سابق، بسیار از خوب است؛ ولی قلم

 فرق داشتند. قلمهای سنگینی بودند.

اش را از جیب برداشت  یی گاه، قلم کوزه و آن

تر نوشت و از  و همین حروف را درشت

نزدیک و سپس از دور به آنها نگاه کرد و از 

من هم خواست که خط هردو قلم را مقایسه 

 کنم.

با کنجکاوی به حروف خیره شدم و در دلم 

آرزو کردم که گاهی قلم عبدالغفور را نیز در 

فهمیدم که  خوبی میولی ب اختیار داشته باشم؛

 .عبدالغفور هرگز از قلمش دل نخواهد کند

  

در دورانی که عبدالغفور شاگرد مکتب 

بوده، آن آخوند خوشنویس که اولین معلم قریه 

گرفته تا  هم بود، بسیاری اوقات، قلم او را می

چیزی بنویسد؛ ولی از عالقمندی عبدالغفور 

انجام خبر نبوده و همیشه بعد از  نسبت به آن بی

 گردانده است. کارش، قلم را بازمی

یی  ها برای من، هیچ شبهه البته در این گفته

وجود نداشت؛ زیرا متوجه شده بودم که پدرم 

پسندید. اما دل  نیز قلم عبدالغفور را بسیار می

های جدید و رنگارنگی بود  من بیشتر پیش قلم

نظیر،  رسیدند: قلم بی که هر ساله به قریه می

ولو، قلم فارابی، قلم چینی... که با دیدن قلم اپ

اینها غالبًا به یاد عبدالغفور و قلمش هم 

یی  افتادم؛ ولی دیگر به او چندان غبطه می

 خوردم. نمی

  

بعد از صنف ششم، سفرهای من برای درس 

و تحصیل به چغچران و سپس به هرات، 

طوری اتفاق افتاد که استقرار دایمی مرا در 

هنگامی که بعد از سالها تردد،  قریه بهم زد و
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اندک ثباتی در خانه یافتم، همه چیز در آنجا 

دگرگون شده بود: لباس، غذا، موسیقی و حتی 

 هایی از زبان مردم. زیر و بم

کوچیده بود و  َجوغالک عبدالغفور نیز از

و روی زمین خودش  ُکوشک رفته بود به

قشالق زده بود؛ ولی روزی در آن ایام، ناگهان 

ه دیدنم آمد و در همین دیدار بود که از محبت ب

و سخاوتش، حیرتزده و سرافکنده شدم. او آن 

یی  قلم مشهور و محبوبش را، آن قلم کوزه

سرخرنگ با گل سفید را از جیبش بیرون آورد 

و با دو دست، پیش رویم بر زمین گذاشت و 

گفت، هرچه فکر کردم، این قلم فقط به دست 

 زیبد. به تو می

یی  ی غافلگیر شده بودم و حتی لحظهخیل

دانستم که  شد. خوب می زبانم قادر به تکلم نمی

خوانی را گذشته تا به این تصمیم  او چه هفت

مثلی را به من تحویل  رسیده و چه امانت بی

 دهد. می

؛ "خانه آباد!"بزحمت و سعی بسیار، گفتم 

ام آرزو کردم که سرنوشت  ولی با تمام هستی

اقعًا سزاوار اعتماد بزرگ دوست مددم کند و و

 ام باشم. قدیمی

قلم را برداشتم؛ بوسیدم و در بلندترین تاقچه، 

یی، بغِل دفترهایم، قرار  ترین گوشه در امن

چ مکانی در جهان دانستم که هی دادم. خوب می

پدری وجود ندارد. اگر آن  ۀتر از خان مصون

گذاشتم، اشتباه بود و مثل چندین  را در جیب می

شد. ولی این  قلم دیگر، روزی از دست می

قلمی معمولی نبود؛ قلم عبدالغفور بود و اعتبار 

و وزن دیگری داشت. و من فقط درخانه و آن 

نوشتم. او  هم عزیزترین مطالبم را با آن می

با قلم، قرآن را نوشته اند... و " بارها گفته بود:

 ."هر علمی به قلم بسته است

  

دنیا،  ۀترین گوش تامسال در این دوردس

یکباره شنیدم که عبدالغفور هنگام کشت گندم، 

یی، روی پلوان حاصلخیزترین  هیچ بهانه بی

زمینش دراز کشیده؛ محو تماشای آسمان شده و 

 پوشیده است. دیگر کاماًل از این دنیا چشم

اختیار حساب کردم که از سال  و بی

خ تا امروز، نزدیک به چهل سال را ۷۱۱۱

یی که بتواند با  یچ دستمایهام؛ ولی ه دهبرباد دا

آن نیت نیک و اعتماد بزرِگ عبدالغفور  ۀپای

 ام. برابری کند و سزاوار آن قلم باشد، نیاندوخته

آن خانه را نیز،  ۀدانم که آن تاقچه و هم می

توفانها برانداخته اند و دیگر حتی نشانی هم از 

آنها باقی نمانده است؛ ولی همچنان آرزوی 

پرورم که روزی بعد از باران  لی را میمحا

بهاری، آن قلم سرخرنگ از الی آوارها در 

هایم بدرخشد تا  نگاه یکی از همروستایی

سرانجام هرطوری شده به دست من برسد. و 

توانم بکنم این  بیشترین کاری که اکنون می

 خواهد بود که آن را با همان اعتماد

خودم اخالص و حسن نیت  ۀعبدالغفوری باضاف

ترین قلمدار جوان بسپارم ـ به همان  به شایسته

این قلم به دستش زیب داشته کسی که واقعًا 

 باشد.

                                                  

   )پایان(     
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 دستگیر نایل

 

 

 

 
 از بزرگترین شاعران و کمال خجندی،     

ت که عارفان عصر های میانه ماوراء النهر اس

تذکره نویسان است.  مدهآدر استان خجند بدنیا 

صیت روحانی او شخ آثار و ،گیزند ۀدر بار

شاعران بزرگ  عارفان و ۀآنگونه که در بار

حافظ  عطار، موالنا، سعدی و چون فردوسی،

ین لدتحقیق کرده اند، در باره کمال ا و...

تنها در تذکرة  پژوهش اندک شده است.

قندی، حبیب السیر خواند الشعراء دولتشاه سمر

نفحات االنس عبد الرحمان جامی، اشاره  میر و

خواجه کمال، اکثر بخش  های میتوان یافت.

 تبریز( گذشتانده و گی خود را در غربت )زند

 اهِل دنیا، وداع گفته است. در همانجا با دنیا و

با  درد غربت، خواجه را سخت می آزرده و

بسیار  ارفانه،همین دلیل، شعر های غریبانه وع

کاجستان شعر  گشتی در با سیر و سروده است.

اندیشه  کمال میتوان گوهر های ناب معنی و

  ورد.آهای بلند عرفانی را بدست 

شاعر  کمال خجندی، تنها عارف و

تاجیکان ماوراء النهر نیست، بلکه او متعلق به 

تمام مردمی است که با زبان فارسی دری سخن 

 گیرند. ا مشترکا جشن میگویند و نوروز ر می

 ابوالقاسم  ،امروز کسی زبان رودکی سمرقندی

 

و بلخی، سنایی غزنوی، ناصرخسر فردوسی،

 هم سعدی و حافظ شیرازی را از ،مولوی بلخی

ها، شاعران یک  این تفریق کرده نمی تواند.

یک فرهنگ  و ملِت بزرگ، یک مدنیت بزرگ

دری اند که  ارسیپدرخشان  پربار و غنی و

ر طول زمانه ها، مشترکات فراوانی با هم د

  داشته اند.

 خواجه، ۀهای عارفانه وعاشقان در غزل

بوی عشق زمینی وعطر دل  همیشه رنگ و

              :                                                                                                          خورد سمانی به چشم میآویز عشق آ

                                                                                           ست، پیر ماا از عاشقی، همیشه جوان

                                                                                           خالی مباد عشق بتان، از ضمیر ما

می  شاهد باز و رند و کماِل عاشق پیشه،

 هیچ هنر خود را از مردم پنهان نمی خواره،

 کند:

 گر صدم عیب به میخواری و رندی پیداست"

  "در نهان یک هنرم هست که، شاهد باز ام

  خلق گویند که رند است و نظر باز، کمال"

 " هرچه گویند، به روی تو که صد چندان ام

جوشان  ۀسرچشم خواجه کمال، عشق را

 رسیدن به حقیقت: ۀداند و وسیل معرفت می
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 کمال آگهی غیب، یافت ازِسِر خدا،"

 "دهن تنگ ترا جویاشد تا میان و

 مانند بسیاری از عارفان که می کمال،

 عشق، گنجد، گویند: سخِن عشق به زبان نمی

راِز عشق را از خود عشق باید  گفتنی نیست و

 :شنید

              دانش ماست ۀلمشکل عشق، نه در حوص"

  "حل این نکته بدین فکِر خطا نتوان کرد

 ()حافظ

 کمال نیز به همین مساله تاکید دارد:

 چندان که میتوان سخِن دل، به ما بگو"

 "عاشق به صوت وحرف، تکلم نمی کند

را عارف بمقام وصال  خود خواجه کمال،

داند که جز  رسیده وعاشق سوخته دل می

 : اندیشه ای در دل ندارد )او_حق( دیگر

 ترِک سرچه باشد عشق تو، در"

 عزیز ترچه باشد از دوست،

 نجاآجان نیز اگر فرستم 

 مختصر، چه باشد ۀاین تحف

 دلت چیست؟ کمال در گویند:

 چه باشد؟ دیگر او، ۀاندیش

کمال، چاشنی بخش خواجه های  غزل

نوازشگر روح سرگردان  صوفیان و ۀحلق

همچون  او، ست.مجالس رقص و سماع ا

، اوج های های عشق وعرفان بر بال، سیمرغ

کند و هیچگاهی بر بام  آزادگی را طی می

سر فرو نیاورده  شاهان، عنایت سالطین و

 است:

 خوش عالمیست گی،عالِم آزاد"

 خوشتر است نجاآرو که  نجاآایدل 

 دلت نگرفت هیچ اندرین پستی،

 عزِم باال کن که، باال خوشتر است

 کشد به وحدت می ،ا دلر عاشقان

 "مرِغ آبی را به دریا، خوشتر است

غزل  مانند دیگر استادان سخن، خواجه

به شیرین سخنی  های خود را می ستاید و

 بالد: می خود،

 کمال از شوق لعِل شکرین ات"

 "بغایت طوطی شکر زبانست

 لطِف سخن ختم شد برکمال،"

 "نقصان است کمال، هرچه بعد از

همچون گنجینه ای از ل،دیوان خواجه کما

گی انسان دوستی وشورید رفانی،عاندیشه های 

 سوخته جانی هاست: و شیدایی عاشقانه و

 گفتی که کمال اهِل محبت، چه کسان اند؟"

 "جان سوخته و با غم تو، ساخته ای چند 
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 پژوهشی از ک. میثاق

 

داستان لیلی و مجنون قصه یک عشق 

است. صدها سال است که راستین و با شکوه 

این داستان عشقی در ذهن ملیونها انسان نقش 

بسته و به زندگی جاودانۀ خویش ادامه می 

 دهد.

سخن از عشق است. آری، عشق این واژۀ 

پر جالل و شکوهمند. معنای لغوی عشق، 

شیفتگی است و دلبستگی،دوست داشتن، دلدادگی

 و به مفهوم دیگر، عشق یعنی عالقه شدید قلبی.

عشق می تواند مادی یا معنوی باشد؛ 

، عشق دلدادگی و دلبستگی به مسایل مادی

و دلبستگی و شیفتگی به مسایل معنوی،  ،مادی

عشق معنوی به حساب می آید. عشق مادی 

انسان را به گمراهی می کشاند و مرتکب 

خطاها و گناه های گوناگون می نماید. به گونۀ 

جاه طلبی،  روت اندوزی،ثمثال دلبستگی به 

قدرت خواهی و شهوت پرستی انسان را 

ناگزیر می سازد که به خاطر نایل شدن به این 

اهداف مادی، راه های نا صواب و گناه آلود را 

بپیماید و حتی مرتکب جنگها، ستمگریها، و 

جنایتها شود. ولی عشق معنوی که همانا خدمت 

بی ریا به انسانها، سرکوب ساختن هوا و هوس 

و مهار کردن خودخواهیها و تالش در  نفسانی

راه دوستی، محبت و صلح و شیفتگی به 

 زیباییهای هستی و آفریدگار آنها می باشد،

 

انسان را از بسا خطاها و گناه ها جلوگیری 

رامش جسمی و روحی و حالت آنموده، 

 ملکوتی می بخشد.

عشق معنوی بزرگ ترین دشمن آدمیت را 

 دپرستی و خودکه همانا خواست نفسانی، خو

ستایی است مهار می کند و انسان را از چنگ 

تبعیضها و تعصبها رهایی بخشیده و تشویق می 

نماید که تحصیل علم نموده و از راه کار و 

زحمتکشی بی آالیشانه، قناعت مندانه، به طور 

پاک، فروتن و متواضع به حیث یک انسان 

، دوستی ستگی به صلحبآزاد زندگی نماید. با دل

محبت و شیفتگی به زیبایی های بیکران  و

هستی همواره دارای نشاط و طراوت جسمی و 

 روحی باشد.

در بارۀ عشق معنوی، اهل عرفان و ادب 

سخنهای نغز فراوان به میان کشیده و داستان 

 هایی منثور و منظوم زیادی سروده اند.

یکی از این داستانها، داستان لیلی و مجنون 

توسط شاعر فرزانه، است که نخستین بار 

حکیم نظامی گنجوی به زبان فارسی دری به 

 شعر آورده شده است.

نام و نسب نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف  

ط شده است. کنیه اش را ببن ذکی بن موید ض

ابو محمد و لقبش را نظام الدین گفته اند. در 
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بارۀ تاریخ تولد و وفاتش اختالف نظر موجود 

که بر آرامگاه او  است. ولی بر سنگ قبری

و تاریخ وفاتش  525نهاده اند تاریخ تولدش 

هجری قمری حک شده است. زادگاه او  555

شهر گنجه، واقع در سرزمینی است که در 

روزگاران قدیم به نام اران و اکنون به نام 

 کشور آذربایجان یاد می شود.

حکیم نظامی گنجوی اثر های زیادی آفریده 

 ا عبارت از اینها است:است که عمده ترین آنه

 * مخزن االسرار

بیت است و  8821این اثر عرفانی شامل 

موضوع عمدۀ آن توجه به "دل" می باشد، که 

همه اهل عرفان دل را جایگاه حق می دانند. 

هرگاه دل یا به سخن دیگر قلب پاک و بی 

و  آالیش گردد انسان به سوی کمال، اعتال

مکن است رهایی پیش می رود. از قلب پاک م

 که عشق ملکوتی برخیزد.

 * خسرو شیرین

این مثنوی غنایی که یک داستان عشقی 

بیت می باشد. در این  2511است دارای 

اجرای عشق خسرو پرویز، پادشاه مداستان 

ساسانی با شیرین، شهزادۀ ارمنی شرح داده 

شده است که با نتایج اخالقی و آموزنده پایان 

 می یابد.

 *هفت پیکر

بیت می باشد و  5022استان دارای این د

موضوع آن هفت داستانی که توسط هفت 

کنیزک شاهزاده بهرام در هفت گنبدی که بهرام 

 برای شان ساخته بود سروده شده است.

 * اسکندر نامه

این اثر در دو بخش به نام شرف نامه و 

اقبال نامه تصنیف شده است. شرف نامه شامل 

بیت می  2221 بیت و اقبال نامه شامل 2211

باشد. شرف نامه اسکندر را به عنوان قهرمان 

پیروزمند یا جهانگشا و پادشاهی با عظمت 

و اقبال نامه از اسکندر  تصویر می کند

تصویری به گونۀ حکیم و پیامبر به دست می 

 دهد.

 * لیلی و مجنون

بیت می باشد که در  6281این اثر حاوی 

 هجری قمری در مدت چهار ماه 526سال 

سروده شده است. اصل این داستان به زبان 

عربی بوده ولی نظامی گنجوی در اثر خواهش 

جالل الدین ابوالمظفراخستان بن منوچهر، نثر 

و انشا آن را به زبان شیرین فارسی دری به 

 شعر درآورده است.

پادشاه نامه ای به نظامی نوشته و از او 

خواسته است که داستان لیلی و مجنون را به 

ام او به شعر درآورد و در این نامه نظامی را ن

 جادو سخن جهان خطاب می نماید:

 ای محرم حلقۀ غالمی

 جادو سخن جهان نظامی

 عشق مجنون یادخواهیم که به 

 رانی سخن چو ُدَری مکنون

نظامی نه تنها شایستگی این لقب را داشت 

استعداد هنری و بلکه به مراتب بیشتر از آن 

 در او می درخشید.نیروی آفرینشی 
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نظامی در آفریده های ادبی و هنری اش 

چنان اندیشه ها و تصویرهای بکر و نادر ایجاد 

کرده است که جاودانه به نام او در فرهنگ 

 جهانی ثبت شده است.

 آینه گر نقش تو بنمود راست

 خود شکن آینه شکستن خطاست

در این بیت، نظامی به مهارت کامل ترکیب 

بنیاد یک اندیشۀ عرفانی بیان "خودشکن"را بر 

کرده است و مقصد از این بیان حاکمیت بر 

 نفس و سرکوب خودخواهی است.

 نظامی در بارۀ عشق می گوید:

 عشق آینۀ ُبلند نور است

 شهوت زحساب عشق دور است

ترکیب "آینۀ ُبلند نور" ویژۀ نظامی است که 

به گونۀ بسیار زیبا در قالب اندیشۀ حکیمانه 

پرتو  "آینۀ ُبلند نور"است و هدف از  بیان شده

 در قلب آدمی است. نور خدایی

نظامی به حیث یک انسان معتقد به خدا و به 

حیث یک شاعر آگاه و بلند همت توانسته بود 

که خود را از قید و بند هرگونه اسارت مادی و 

و هرگز اسیر هیچگونه تبعیض  معنوی برهاند

و عمل  و تعصب نگردیده و فقط انسانی فکر

 نماید.

حکیم نظامی گنجوی کوشیده است که در 

تمام آثارش یک اندیشه انسان آزاده را گسترش 

دهد و ریشۀ نیکی و نیکوکاری را در روان 

نسانها پیامی دارد که اآدمی تقویت نماید. او به 

 می گوید:

مانند آب زالل چشمه باشید و بدون هیچگونه 

فید س ،تبعیض همه را سیراب نمایید. آب

پوست، سیاه پوست، زرد و سرخ نمی شناسد و 

 به همه مخلوقات الهی زندگی می بخشد.

 چو آب ز روی جان نوازی

 با جملۀ رنگها بسازی

ترکیب "ز روی جان نوازی" مخصوص 

نظامی به وسیلۀ این ترکیب بیان  نظامی است.

می نماید که خداوند آب را برای همه جان نواز 

را یک سان سیراب  قرار داده و همه تشنگان

 می کند.

نظامی گنجوی در کار سرودن داستان لیلی 

و مجنون تردد داشته و از زبان وی در این 

 باره چنین نقل شده است:

قاصد امیر با نامه رسید. امیر در این نامه 

از من خواسته بود تا قصۀ لیلی و مجنون را به 

شعر درآورم. تقاضای امیر را نمی توانستم 

یرم و سرودن داستان هم مشکل بود. نادیده بگ

در کارم مردد بودم تا این که فرزندم، محمد 

امی با یک نسخه از کتاب لیلی و مجنون در ظن

رودن سکنارم نشست و از من خواست  که به 

 مثنوی لیلی و مجنون اقدام نمایم. پسرم گفت:

 خسرو و شیرین چو یاد کردی

 چندین دل خلق شاد کردی

 ایدت گفتلیلی و مجنون بب

 تا گوهر قیمتی شود جفت

مصرع آخر "تا گوهر قیمتی شود جفت" 

مفاهیم چند گونه را می رساند، زیرا این دو 

گوهر گرانبها ممکن است از لحاظ مختلف 

 جفت بشمار آیند. 
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خسرو و شیرین به قول خود شاعر هوسنامه 

است و از زندگی عادی انسانی رنگ گرفته 

است و عاشق و  است. لذت بخش و شادی آور

معشوق به وصال می رسند. ولی لیلی و 

مجنون در ُبعد دیگر است، تراژیدی است و 

هوای دیگر دارد. ناکامی و رنج، غم و غصه، 

معنویت و عرفان صحنه های آن را آرایش می 

دهد. عاشق و معشوق آتش عشق را به سرای 

دیگر می برند و این قصه را جاودانی می 

 سازند.

 از مرگ نگردد خاموش آتش عشق پس

 این چراغیست کزین خانه بدان خانه برند

خسرو وشیرین از داستانهای پیش از اسالم، 

مگر داستان لیلی و مجنون در دوران اسالم 

 واقع می گردد.

نظامی در برابر خواهش پسرش می گوید: 

پیشنهاد تو قابل توجه است ولی هوا دو رنگ 

واهم این می خ است از این جهت تردید دارم.

خواهش را انجام دهم ولی دشوار بودن آن مرا 

متردد می سازد. آرایش شعر به محیط داستان 

بستگی دارد و محیط داستان لیلی و مجنون 

شاعرانه نیست. داستان در صحرا و بیابان 

های خشک و لم یزرع عربستان اتفاق افتاده 

است. اگر به سرزمین آباد و پرگل و ریاحین و 

هوا اتفاق می افتاد، دست شاعر خوش آب و 

برای آرایش صحنه های زیبا و شاعرانه باز 

می بود. مشکل دیگر این است که در این 

داستان سخن از جنون و غم واندوه و ناراحتی 

است و به همین علت تاکنون کسی جرأت 

نکرده و یا نخواسته و یا نتوانسته این قصه را 

 به شعر فارسی درآورد.

 ه پسرش می گوید:نظامی خطاب ب

 گفتم سخن تو هست برجای

 ای آیینه روی آهنین رای

 لیک چکنم هوا دو رنگ است

 اندیشه فراخ و سینه تنگ است

... 

 میدان سخن فراخ باید

 تا طبع سواری نماید

... 

 افزار سخن نشاط و ناز است

 زین هر دو، سخن بهانه ساز است

... 

 نه باغ و نه بزم شهریاری

 نه کامگارینه رود و نه می 

 بر خشکی ریگ و سختی کوه

 تا چند سخن رود در اندوه

 باید سخن از نشاط سازی

 تا بیت کند به قصه بازی

محمد پسر نظامی پس از شنیدن این سخنها، 

باز هم به خواهش خویش پافشاری نموده پدر 

را جرأت می دهد و تشویق می کند و او را به 

ه کار سر ذوق می آورد و بدین ترتیب نظامی ب

 سرودن شروع می کند.

 چون دل دهی جگر شنیدم

 دل دوختم و جگر دریدم

 در جستن گوهر ایستادم

  کان کندم و کیمیا گشادم

و این است کوتاه سخنی در بارۀ به 

شعر درآوردن داستان لیلی و مجنون به 

 زبان فارسی دری.
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موضوع این داستان، عشق قیس 

و )مجنون( به لیلی بنت سعد است. عاشق 

معشوق هر دو از قبیلۀ بنی عامرند. 

غاز و به عشق آداستان با عشق مجازی 

معنوی و جاودانی، که ناکامی از مقدمات 

 و لوازم آن است، پایان می پذیرد.

در مورد این داستان عشقی روایتهای 

گوناگون به میان آمده و از جمله راجع به 

 قیس می نویسند:

مجنون بن ملوح بن مزاحم عامری 

عری است عاشق پیشه از مردم نجد. شا

وی اگرچه دیوانه نبود ولی به مجنون 

ملقب گردید، زیرا در عشق لیلی دختر 

سعد، که از کودکی با هم پرورش یافته 

بودند دچار حیرت و سرگشتگی شد و در 

این حالت شعر می گفت و با ددان و 

جانوران ُانس می گرفت. گاه در شام، گاه 

جاز دیده می شد، تا در نجد، و گاه در ح

این که او را در میان سنگهای بیابان 

مرده یافتند و جسدش را به نزد خانواده 

ر وی در دیوانی جمع ااش بردند. اشع

 آوری شده و به چاپ رسیده است.

کایت آمده که مجنون در حبعضی 

هنگام شبانی لیلی را در صحرا مالقات 

می کند و بعضی دیگر مالقات آنان را 

 مهمانی ذکر نموده اند.در یک 

مگر نظامی عاشق شدن آن دو یار 

جاودانی را در دوران مکتب دانسته، 

 چنانچه در بارۀ لیلی می گوید:

 

 ... 

 چو شد به قیاس هفت ساله

 آمود بنفشه ِگرد الله

 کز هفت به ده رسید سالش

 افسانۀ خلق شد جمالش

 هرکس که رخش ز دور دیدی

 بادی ز دعا برو دمیدی

 ن پدر به روی او شادشد جا

 از خانه به مکتبش فرستاد

 دادش به دبیر دانش آموز

 تا رنج برد به او شب و روز 

... 

 بر رشتۀ زلف و عقد خالش

 آموده جواهر جمالش

 در هر دلی از هواش میلی

 گیسوش چو لیل و نام لیلی

 از دلداری چو قیس دیدش

 دل داد و به مهر دل خریدش

 او نیز هوای قیس می ُجست

 ُرست یدر سینۀ هر دو مهر م

 عشق آمد و جام کام در داد

 جامی به دو خوی خام درداد

... 

نظامی در مثنوی چهار هزار و هفت 

صد و بیست بیتی خویش با جلوه های 

شاعرانه قصۀ این عشق سوزناک را 

چنان به مدارج شکوه و اعتال رسانیده 

است که هر پژوهشگر آگاه و دقیق، هنر 

و را تحسین و ستایش می سخن آفرینی ا

 کند.

نظامی سخن خویش را به نام آفریدگار 

 آغاز می نماید:
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 ای نام تو بهترین سرآغاز

 بی نام تو نامه کی کنم باز

 ای کار گشای هرچه هستند

 نام تو کلید هرچه بستند

 ای هیچ خطی نگشته زاول

 بی صحبت نام تو مسجل

 ای هست کن اساس هستی

 کوته ز درت دراز دستی

قصه پردازی نظامی با روایتهایی که 

در بارۀ این داستان در گذشته وجود 

داشته است به طور کامل یکسان نیست. 

به گونه مثال، نظامی مرگ مجنون را بر 

 باالی گور لیلی می داند:

... 

 یره افتاد ظدر حلقۀ آن ح

 کشتیش در آب تیره افتاد

 افتید چو مور خسته کرده

 پیچید چو مار زخم خورده

 بیتی دو سه زار زار برخواند

 اشکی دو سه تلخ تلخ بنشاند

 برداشت به سوی آسمان دست

 انگشت گشاده دیده بر بست

 کای خالق هرچه آفریدی

 سوگند به هر چه برگزیدی

 کز محنت خویش وارهانم

 در حضرت یار خود رسانم

 آزاد کنم ز سخت جانی

 و آباد کنم ز سخت رانی

 این گفت و نهاد بر زمین سر

 وان تربت را گرفت در بر

 آهی بزد و فغان برآورد

 ای دوست بگفت و جان برآورد

* * * 

داستان لیلی و مجنون و همه آثار 

گرانبهای حکیم نظامی گنجوی را بار بار 

باید با دقت مطالعه کرد تا شکوه و 

ژرفای اندیشۀ واالی انسانی و روح 

نورانی و پر نیروی او را دریافت، و 

در ادبیات کالسیک زبان دریافت که 

فارسی دری چه الماسها و مرواریدهای 

گرانبهای اندیشه های واالی انسانی نهفته 

است. روح این بزرگان جاودانه یاد، 

همیشه نورانی باد تا آدمیان در پرتو این 

نورهای رهنما، راه صلح، صفا، محبت، 

و دوستی، وراه آرامش روانی و جسمانی 

 درستی باز یابند.و راه خوشبختی را به 

* * * 

در تنظیم این نوشته فشرده، "کتاب 

لیلی و مجنون نظامی گنجوی" )متن 

علمی و انتقادی( به تصحیح دکتور برات 

دانشگاه تهران )آبان   زنجانی، چاپ

( و کتاب "گنجینۀ حکمت در آثار 0225

نظامی" به کوشش منصور ثروت، چاپ 

 موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران

، بنیاد کارمن بوده است. همۀ مواد 0221

این نوشته از آن سروران و اندیشمندان 

و ترتیب آن  است و من فقط در بازآفرینی

با اظهار سپاس از آن دانشمندان گرامی، 

 نقش کوچکی را ایفا نموده ام.

 

    0552لندن 
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 علی محمد زهما،پروفیسور

 دانشمند، مورخ، و مترجم چیره دست درگذشت
 

 دریغ آگاه شدیم با 

آسمان  ه ای ازستار

یکی از سیاست،  علم و

پیشکسوتان آزادی 

خواهی و عدالت 

خواهی تاریخ معاصر 

افغانستان، ادیب، 

شاعر، مورخ، فیلسوف 

و مترجم چیره دست 

پروفیسور علی  ،کشور

به تاریخ محمد زهما 

در شهر وین  8102چهاردهم جوالی 

 به ابدیت پیوست.اتریش 

 نا اله راجعونانا هلل و ا

 0582زنده یاد علی محمد زهما در 

میالدی در شهر قندهار، جایی که خانواده 

اش در زمان امیر عبدالرحمن به آنجا 

 تبعید شده بود، متولد شد.

تعلیمات ابتدایی را در قندهار و ثانوی 

را در لیسه حبیبیه در کابل به پایان 

رساند. سپس شامل فاکولته ادبیات 

ابل گردید. بعد از فراغت از پوهنتون ک

آنجا در وزارت معارف ایفای وطیفه 

غرض تحصیالت  0555کرد. در سال 

عالی عازم لندن شد. بعد از برگشت از 

 ادبیات  دانشکدۀدر  0528لندن تا سال 

 

دانشگاه کابل به حیث استاد 

تاریخ و ادبیات فارسی 

ایفای وظیفه نمود. از 

برای  0526تا  0528

یات فارسی به تدریس ادب

 دانشگاه پیکنگ رفت.

 0522تا  0526از      

از جانب حکومت وقت 

 0525. در خانه نشین شد

به عضویت اکادمی علوم 

مقرر گردید ولی بعد از 

، 0521یک و نیم ماه زندانی شد و تا سال 

 مدت ده و نیم ماه را در زندان

به  0525تا  0521سپری نمود. از اواسط  

دمی علم کابل ایفای وظیفه حیث مشاور در اکا

 کرد.

تا پایان  0525روان شاد زهما از سال      

زندگی درشهر ویانا، پایتخت اتریش حیات به 

 سر می برد. 

"محبت" در حالی که مرگ فقید زهما را      

می ضایعۀ جبران ناپذیر برای جامعۀ افغانی 

طلب نموده،  برای متوفی بهشت برین ارد، پند

میق خود را به خانواده و مراتب تسلیت ع

 هموطنان سوگمند تقدیم می دارد.
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 زورق نور

 چکیده ای از پوهاند علی محمد زهما

 

 

 

 در آن دریای نیلی گون بی آب و کرانه

 در آن صحرای سبز و خرم و بی آشیانه

 در آنجا دختر گلچهرۀ ماه  

 نشسته در میان زورق نور  

 تبسم بر لبانش نقش بسته  

 گانه و سرمست گشتهز خود بی  

 در آن پیدای ناپیدا کرانه

 تو ای دخت پریچهر زمانه

 یش و زار گشتیپرزتنهایی   

 چرا سرگشته و عیار گشتی

 مگر دلداده ای دلدار گشتی؟

 و یا زآواره گی بیزار گشتی؟

 در آن دام طلسم آسمان ها

 تو ای دخت پریزاد فلک سا

 چرا خرگاه به دور رخ کشیدی  

 ه عالم ز آن خبر نیستنپنداری ک  

   

 

 ز اشک زهره جامی سرکشیدی

 این راِز تو در گیتی سمر نیستو  

 نپنداری که رهپویان گیتی

 همه اندر تالش کشف رازند

 همه افشاگر رمز نگاهند

 همه پرده در اسرار نازند؟!

 نگاهت رمز سحرآلود دارد  

 در آن خمیازۀ پروین نهفته  

 تبسم های زهرآلود دارد  

 ان دیدۀ مجنون نشستهمی

 خیابان ها تاریک فلک را

 یکایک زیر پای خود نهادی

 تو ای شبگردک شیرین ادایم

 چسان در دام عشق خود فتادی

 

 برگرفته از مجموعه "طنین"

* * * 
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 غ. کامه وال

 

 دزمان په آینه کي

 

 که څوک وګوري خپل ځان په اینه کي

 بیا کولې شي میزان په اینه کي

 ي،ریښي په نظرراغېبي تڼۍ ریښ

 ماچي وکتو ګریوان په اینه کي

 سپیناوې یي هم پرمړینه باندي نه شي

 څوک چي تورشي دزمان په اینه کي

 که تمثیل دي دعمل ننداره وکړه

 شي به څومره پښیمان په اینه کي

 کامه واله دچامخ کولې نه شي

 زوړاو ځوان ښکاري یو شان په اینه کي

* * * 

 ف. نظری

 رهنازکه ایندا

 زړه مې،
 چې غواړم تا پکښې وګورم،

 نازکه اینداره شوه.  

 وېرېږم،

 ټوټې ټوټې به شي.  

* * * 

 شیما غفوری

 

 جلوۀ درد

 من شعر نمی گویم، این جلوۀ یک درد است

 آنچه ز قلم ریزد، فریاد دل سرد است

 یک شاخۀ بشکسته، یک برگۀ پائیزی

 یک قلب پر از حرمان، یک اللۀ نوروزی

 سر مژگان، وهمی به دل لرزان اشکی به

 آشفته رخ مادر، ژولیده سر طفالن

 چشمی به رۀ فرزند، گوشی به صدای یار

 بیچارگی هجرت، شوق و هوس دیدار

 سوزندگی جسمی، در بستر بیماری

 دست تهی مردان، در عالم بیکاری

 بی تابی یک بیوه، بی نانی یک دلبند

 زوالنه و زنجیری، در بستگی و دربند

 ه یکی لوحه، روحش ز تنش رفتهفرسود

 یک مکتب در بسته، یک نسل فرو رفته

 آن تودۀ خاک و ِگل، یک محوطۀ بی ُگل

 پروانه ای در ظلمت، در دام قفس بلبل

 پیوسته شوند با هم، نظمی به قوام آید

 از عمق روان من، دردی به کالم آید

 درد استیک من شعر نمی گویم، این جلوۀ 

 یاد دل سرد استآنچه ز قلم ریزد، فر
 

* * * 
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 عبداهلل اکبری

 

 ردگبر

 برگرد سوی خانه که مهمان کنم ترا

 از چشم هرچه جامعه پنهان کنم ترا

 

 دل هبردارمت ز جاده و بنشانمت ب

 پیچانمت به سینه و جانان کنم ترا

 

 بندازمت به چشمه و شویم به آب چشم

 از هر چه الی و الیحه عریان کنم ترا

 

 ه و این دشت پر عطشبر رنگ زرد سبز

 ای ابر خفته خیز که باران کنم ترا

 

 راهت به سوی سبزه و گل در میان راه

 الله دست و گریبان کنم ترابرگ با 

 

 ای تابلوی خوب سر کوچه باز آی

 باز آ که زیب دفتر و دیوان کنم ترا

 

 آرم ترا به کلبه شمع و فرشتگان

 دور از هر آنچه النه شیطان کنم ترا

 * * * 

 

 تانیا عاکفی

 

 آخرین خیال

 هنوز سینۀ سرد من آشیانۀ توست

 هنوز بر لب من نغمه و ترانۀ توست

 

 هنوز طفل نگاه ام که بی قرار تو بود

 نشسته در غم و اندوه، در بهانۀ توست

 

 چه تنگ نظر شده اند مردمان این دنیا

 حسد برند که چرا قلب من به خانۀ توست

 

 ر منیشب آخرین خیالی که در ضمی

 سحر به جلوه گری یاد عاشقانۀ توست

 

 هزار مرتبه نام ترا به لب آرم

 شکوه واژه تویی، شعر از ترانۀ توست

 

 طلوع صبح منی، ماهتاب شام تو من

 به مهر و ماه قسم، زندگی فسانۀ توست

 

 * * * 
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