
 

1 www.mahabat.co.uk 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحفه محبت

 

 

 

 
 

 



 

3 

 

 

 

په افغانستان کې د سولي د راتګ او د دموکراسۍ د پياوړتيا او نهادینه کېدو له پاره کار او فعاليت      

 په خورا پيچلو پيچومو کې د تګ کولو مانا لري، ځکه چې د افغانانو سوله او دموکراسې، څرګندو

یانې  ي،کورنيو، سيمه ایزو او نړیوالو کړیو یرغمل کړي دي. سوله او دموکراسې یو له بل سره تړلې د

 که سوله نه وي دموکراسې نشته او که دموکراسې نه وي سوله پایښت نه کوي.

کې لنډو مهالونو زموږ په هېواد کې سوله او دموکراسې تل له ګواښونو سره مخ شوي، یوازې په 

سوله لرلې ده چې هم په کې د دموکراسۍ څرک راڅرګند شوی او هم افغانانو د سياسي، هېوادوالو 

اقتصادي، ټولنيزي او فرهنګي ښيرازۍ په لور ګامونه اوچت کړي دي. وطنوال په یاد لري چې د 

دموکراسۍ په لسيزه کې چې نسبې سوله وه، لوي سياسي ګوندونه جوړ او د شرایطو سره سم یې وده 

اقتصادي لوي او وړي پروژي جوړي شولې، په لتي او خصوصي سکتور په برخو کې د دوکوله، 

ډګر کې ښوونې او روزنې په تيره بيا پوهنتونې زده کړو وده وکړه او د خلکو په ژوند کې       فرهنګي 

اره ؤ کې نومد مثبت بدلونونه تر سترګو کېدل. افغاني ټولني وتلي سياستوال، د ژوندانه په بيال بيلو خوا

. خو کله چې پخوانې وزیږولکارپوهان، ليکواالن او د تياتر او هنر په برخو کې مشهور ستوري 

شوروي اتحاد تيری وکړ او د سيمې هېوادونو پاکستان او ایران السوهنه پيل کړه، افغانان په جګړو 

اني هستې څلور لسيزې کيږي چې د افغانستان د خلکو مادي، معنوي په تيره بيا انس او اخته شول

 ۱۱کړي ده. که څه هم چې د سيپتامبر د    کډهسوځول کيږي، سولي او دموکراسۍ زموږ له انګړ څخه 

د مې د اغيزو له امله هېوادوالو فکر کولو چې یو واري بيا به نسبې سوله او دموکراسې ولري، د هېواد 

اخپرې شي، د نړیوالو بې اقتصادي، سياسي، فرهنګي او ټولنيزي ښيرازۍ څپې به د دوي په ټاټوبې ر

سارو مرستو له وجې به لږ تر لږه د هېواد ټپونه ټکور شي، ليکن داسې ونه شول او څه کم نيمه پيړۍ 

 کيږي چې خلک د جګړي ترخه مزه ګوري.

ي، د اندي جګړه د افغانستان په ځمکه کد امریکا متحده ایاالت او مالتړې یې د ترهګرۍ په وړ

د څير ترهګرې ډلې د سيمې او نړۍ د یو شمير هېوادونو د ترهګرۍ ضد ټلوالې  القاعدي او طالبانو په

د زنې الندي  هغوي، خو د ټلوالې له منځه په غړیدلو سترګو او د ، اساسي موخه تعریف شويجوړیدو

پاکستان طالب ترهګر بيرته له سره تنظيم او تمویل کړل چې له یوي خوا پرې خپلې ستراتيژیکې ګټې 

يه وپلوري. اوس ېره لویدلې مفرزي په ایران او روساو له بلې خوا ځينې ترهګریزي له کا ديکانخوندې 

چې امریکا طالب پروژه په څو السونو کې د لوبېدو په حال کې ګوري، له هغوي سره د کنترول شوي 

وت . په پاکستان زور راوړي، ایران او روسېي ته له طالبانو څخه د مالتړ ګلویږيسولي په لټه کې 

تجهيز او زیږولو، داعش په  یانې امریکا او غرب د طالبانو د بدیل پروژيمقابل لوری، کوي. خو  څنډنه

پيچلی شوی چې طالب په دې تمویل مالمتوي. نو ځکه په افغانستان کې د سولي د راوستلو نړیوال اړخ 

څنګ  تراو د دوې  د افغان حکومت پر ځاي د امریکا سره د نيغو خبرو کولو په وړاندیز زور اچوي

 .غواړي د مذاکراتو د بهير برخه وکرځې هایران او روسېي
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خبرې مخته بيول ورته پيچلتياوي لري، یانې د حکومت او د سولي عد کې د طالبانو سره په کورنې ُب

سولي او یا هم د  ډول یو شمير تنظيمونه او زورواکې غواړي په خپلواک خواد سولي د عالې شورا تر 

په ترکيب کې له طالبانو سره خبرو ته کښينې او په دې توګه د خپلو موقفونو او شتمنيو د  ود هيئتون

 خوندیتوب تضمين د خبرو اترو د ميز څخه تر السه کړي.

د هېواد د روانې جګړي اصلې زور د افغانستان د خلکو په اوږو پروت دی، ځکه چې د طالب، 

ر او مال زیان هغوي ته رسيږي او یوه خوا هم د عادي حکومت او بهرنيو ځواکونو په بریدونو کې د س

وګړو د امنيت د خوندیتوب مهم اصل ته چندانې پاملرنه نه کوي. خو د خبرو اترو په ميزونو کې د 

خلکو ریښتونې استازې لږ چانس مومې چې د سولي او امنيت د مهمو مسالو په باب د جګړي غاړو ته 

کړي. دا د هېواد د سولي بله پيچلتيا ده چې د جګړي اصلې زیانمن  ونه او حل الرې وړاندېپيشنهادخپل 

 ته ساتل کيږي. څنډې

په تيرو څه کم دوه لسيزو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې حضور لري، جګړه او بيا جوړونه 

کې د  نه احساسيږي. په هېوادښې خوا په خوا درومې چې له امله یې د ابادۍ اغيزې د افغانانو له خوا 

ؤ  اقتصادي، سياسي، فرهنګي او ټولنيزي نسبې ودي په پایله کې چې د دموکراسۍ کوم حرکت پيل شوی 

د ټاکنو او بشر حقوق تر یوي کچې تامين کړل، له زیاتو       ګډوناو خلکو ته یې د بيان د ازادۍ په 

اکنو له حق او یو شمير نورو ؤ سره مخ شوی دی. ځکه زور واکان د بيان له ازادۍ او د خلکو د ټ پيچلتيا

نورمونو څخه د ځان په ګټه استفاده کوي. په تبليغاتو کې په پوره سپين سترګۍ د هېواد د لوړو ملي ګټو 

او د دموکراسۍ د ځينو ستنو چې هغه ورباندې ټينګېدلی شي، د کمزورې کولو هڅې خالف لوری نيسې 

ډګر       ساتي او له فعال        اړخيزو ګزارونو النديکوي. یانې وطنپالونکې چارواکې او کارکونکې تر هر 

 څخه یې ليري باسې. په ټاکنو کې د هغه نوماندانو مخه نيسې چې د خلکو له پاره د خدمت نيت لري.

ډموکراسۍ ټاټوبی او د هغې د پرمختيا       عد کې د امریکا متحده ایاالت او غرب چې ځان د په نړیوال ُب

بولې، د نړیوالو کړکيچونو په حل کې په داسې قواره ځان، راڅرګندوي چې په جهانې او پياوړتيا مرکز 

موکراسې د یوه نظام په توګه د غټ سوال سره مخامخ کوي. یانې که یو وخت پخوانې شوروي د      کچه 

اتحاد د سوسياليزم په څيره کې د روس د عظمت طلبۍ ننداره وړاندې کوله او زموږ خلک یې د 

نو له پاره په مبارزې شکمن کړل، اوس غرب خپله لویې غوښتنه د دموکراسۍ په پوښښ کې د زیارکښا

عدونو کې د دې المل شوي څو نړۍ په ځينو هېوادونو تحميلوي چې داسې چلندونه په کورنې او نړیوال ُب

 موکراسۍ او د هغې په نظام هم باور له السه ورکړي.د      افغانان په 

انه اوږده جګړه، د هېوادوالو د مرګ ژوبلې تر څنګ د هغوي سخته بې وزلي، د په افغانستان کې رو

، په  ګډهنور الملونه په  داسې له پاره د زورواکو کشمکشونه اود انحصار موکراسۍ کمزورتيا، د واک د      

 .ېوطن کې د دموکراسۍ وده او د سولي راتګ ګواښ

 ،زیات شوي ه پاره د سولي د راوستلو فعاليتونهد افغانستان لچې  ورځو کېوروستيو څو په دې 

حکومت، د امریکا متحده ایاالت او د سيمې یو شمير هېوادونه، د ملي یووالي د حکومت او طالبانو تر 

منځ د سولي د خبرو اترو په پيل کېدو لګيا دي، خو د سولي له پاره په ملي او نړیوالو کچو د نظر هغه 
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. ښایې ډیر سترګو کيږیتر نه ال خاطر روانې هڅې هماهنګې کړي،  اجماع چې هدف ته د رسېدو په

عدونو کې د ګټو د بيالنس د نه رامنځته الملونه وي چې د بهير مخه نيسې، خو په کورنې او نړیوال ُب

کېدو او د هېواد د خلکو د ملي ګټو د خوندي ساتلو سره د بيال بيلو خواؤ سرسري چلند ښایې اغيز 

وي. پاکستان او ایران چې د افغانستان طبيعي زیرمو او ستراتيژیک موقعيت ته غله  ښېندونکی الملونه

دي، د هېواد او خلکو په وړاندي زورونکې جګړه مخته بيایې، د امریکا متحده ایاالت او غرب چې په 

 ي، له دې کبله خلک فکر کوي چېګورپاکستان او ایران کوم فشارونه راوړي د هغې پایلو ته په تلوار 

کې دوي ستړي شوي او له ميدانه د پښو د ایستلو هڅه کوي، نو ځکه د سولي په بهير کې خلکو ته  ګوا

طالب پلو ډاډمن ښکاري او د حکومت او بهرنيو مالتړو په موقف باور کميږي. دلته د افغانستان 

ې د سېمې او حکومت، هېوادنيو مدنې ټولنو، سياسي ګوندونو، روڼ اندو او ټولو خلکو ته په کار ده چ

ځانونه سم پوه کړي، اجازه ورنه کړي چې افغاني  نيتونوپه تيره بيا د پاکستان په  ،نړۍ د ځينو هېوادونو

ځوانه دموکراسې او د سولي تازه پيل شوی بهير د تير په څير سبوتاژ شي او افغانستان یو ځل بيا د وینو 

ه تيریدل او د ملي لوړو ګټو کلک مطرح په حمام واوړي. د سولي په بهير کې د ځانګړو غوښتنو څخ

کول په کار دي. همدارنګه باید هوښياره لوبه وشي، هغوي چې د افغانستان وګړي دي او غولېدلې او د 

پردې په اشاره د اجيرو مليشو په څير جنګيږي او خپل وطن ورانوي او یا په بهر کې د پردیو جګړو د 

ژغورل شي. نړیواله ټولنه، په تيره بيا امریکا او غرب سونګ توکې جوړیږي، د نورو له منکولو راو

وهڅول شي چې هغوي د سولي بهير په بریالي کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، همدارنګه 

هېوادوال باید د سيمې او نړۍ د هغه هېوادونو تر تبليغاتو الندي رانه شي چې د افغانستان د شتمنيو څخه 

ناست دي او په عين حال کې د نړیوالي ټولني سره د ترهګرۍ د له منځه د سؤ استفادي په کمين کې 

وړلو د ټلوالي د غړیتوب اکت هم کوي، خو په اصل کې د ترهګرو زیږونکې او مالتړي دي. بې وخته 

او بې ځایه د نړیوالي ټولني سره خپلې اړیکې خرابې نه کړي او له هغو امکاناتو څخه چې په اوسنۍ 

حياتې ارزښت لري او د نړیوالي ټولني له خوا برابریږي هېواد او خلک بې برخې نه حساسه مرحله کې 

 کړي. 

پورتنيو برسيرنو ټکو او کرښو ته په کتو، ښایې دې پایلې ته ورسيږو چې، سوله او دموکراسې، د 

ې ته د جګړي څخه د راوتلو په موخه د افغانانو ستراتيژیکه اړتيا ده. خو ال په یویشتمه پيړۍ کې هم هغ

هېوادوالو الره له ازغو او پيچلتياؤ ډکه ده. ليرې نه ده چې بهرنيان دې په دې برخه کې بې قصوره وي! 

خو ډیره نيمګړتيا د افغانستان په دولتي، سياسي چارواکو، مدني فعاالنو او خپله خلکو کې ده، چې په 

ان د ملي لوړو ګټو پر ځاي د غړیدلو سترګو د هغه مشرانو مشورو ته غوږ ږدې، چاته چې د افغانست

هغو هېوادونو او کړیو ګټې مهمې دي چې له دوي مالتړ کوي! زموږ وطنوال، دولتي سياسي چارواکې 

او مدني فعاالن وروستی چانس لري، چې په قومي، ژبني، مذهبي او سمتي تړاونو سوله ونه ویشي، د 

د ویش هڅه هم ونه کړي، زور واچوئ سولي خبروته په ګروپيک ډول والړ نه شي، د غوليدلو وروڼو 

چې سوله د یوه بهير په چوکاټ کې د افغانانو په مالکيت په ابرومندانه ډول تامين شي، دموکراسې وده 

 وکړي او د هغې د الري پيچلتياوي ليري کړل شي. 

 په درناوي   
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ها در تمام بخش های  ارضا کنندۀ انسانترین روش  "دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب

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

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

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

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

 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، 

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

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

 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

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

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

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

 .در زمینه می پردازیم

 
های  وستگی مطالب در این گفتگو دشوار است. بنابر علالقمندی خوانندگان محترم، تالش می شود تا در آینده "صحبتیادداشت: استمرار پی

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

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

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

 اقتدارگرایی

نظام سياسی که در آن یک رهبر یا گروهی  

کوچک قدرت را بدون هيچ حد و مرزی ِاعمال 

می کند. حکومت اقتدارگرا نافی دو عنصراصلی 

کراسی است: رقابت آزاد برای و تعيين کنندۀ دمو

دستيابی به مقام سياسی و مشارکت آزاد شهروندان 

 در سياست.

در رژیمهای اقتدارگرا، کسانی که قدرت را در 

دست دارند ناچار نيستند که در فواصل زمانی 

معين پاسخگوی رأی دهندگان یا مجموعه هایی 

ه چباشند که نمایندۀ آنان محسوب می شوند، اگر

ت که پاسخ برخی از گروههای متشکل ممکن اس
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از صاحبان منافع را بدهند. برخی از حاکمان 

اقتدارگرا مدعيند که باید برای تمام عمر قدرت را 

در دست داشته باشند، برخی دیگر را نيروهای 

مسلح یا شخص پادشاه بر ميگزیند. در رژیمهای 

زاب سياسی کاماًل حااقتدارگرا آزادی تشکيل 

بسيار اندک( است، و احزاب سياسی ناموجود )یا 

موجود نيز معمواًل منحل می شوند یا به حالت 

تعليق در می آیند. این گونه رژیمها از حيث درجۀ 

نهادینه شدن بسيار متغير و متفاوتند. برخی از آنها 

یادآور مفهوم  صرفًا حکومتهای موقتند که بيشتر

سنتی دیکتاتوری به منزلۀ حکومت ویژه دورۀ 

 ن هستند.بحرا

 ویژگیهای رژیمهای اقتدارگرا

رژیمهای اقتدارگرا مخالفت قانونی با حکومت 

، اما برخالف رژیمهای یکه را نهادینه نمی کنند

تاز یا تمامت خواه، صورتهای متفاوت مخالفت را 

در واقع جایز می شمارند. بعضی از آنها با 

مخالفت در محدودۀ خود رژیم روبرو هستند، 

 –نب کسانی که هدفهای متفاوت مخالفت از جا

را دنبال می  -مثاًل استقرار مجدد نظام سلطنتی

کنند. دستۀ دیگری از این رژیمها مخالفانی 

غيرقانونی ليکن علنی دارند که وجود شان را 

رژیم تحمل نمی کند. در حکومت کمونيستی پولند، 

مخالفان جناح کليسای کاتوليک و گروههای وابسته 

کارگری غير قانونی اما علنی  به آن، اتحادیۀ

"همبستگی" و همچنين "کميته دفاع از کارگران" 

جملگی بخشی از حيات سياسی کشور بشمار می 

رفتند. وجود این صورتهای گوناگون مخالفت 

سياسی موجب شده است که گذار به دموکراسی با 

دشواری و صدمات و زخمهای کمتر از آنچه در 

 همراه شود.صورت بروز می کرد  نغير ای

رژیمهای اقتدارگرا آزادیهای شهروندان خود را 

محدود می کنند و به سرکوب مخالفان خود دست 

می یازند. دراغلب موارد، جرایم "سياسی" به 

محاکم نظامی ارجاع داده می شوند، که به اندازۀ 

دادگاههای مدنی پاسدار حقوق متهم نيستند و می 

فراد تحميل کنند. توانند مجازاتهای بس سنگين بر ا

بر اساس قوانين رژیمهای اقتدارگرا، حتی زمانی 

که از سوی دادگاهای مدنی ِاعمال می شوند 

اعمالی جرم محسوب می شوند که در 

ستند، اعمالی هدموکراسيهای آزادی خواه قانونی 

چون تبليغ سياسی، عضویت در احزاب و شرکت 

درت در اعتصابها. در رژیمهای اقتدارگرا ِاعمال ق

از سوی پوليس چندان محدودیتی ندارد، و 

و رایج است. برخی  بدرفتاری و شکنجه معمول

شيوه هایی از سرکوب را ِاعمال  از این رژیمها

خود آنها  نکرده اند که حتی بر اساس قواني

: "سر به نيست کردن غيرقانونی بشمار می روند

اشخاص"، ایجاد زندانها و مراکز بازجویی سری، 

 و سوِء قصد یا ترور.شکنجه، 

ی از سرکوب در برخی از اما دهشت ناش

رژیمهای اقتدارگرا با وحشت و ترور دولتی 

رژیمهای یکه تاز، نظير اتحاد شوروی، بویژه در 

دوران حکومت یوسيف استالين، با وحشت ناشی 

از کشتار های جمعی در رژیم نازی، قابل قياس 

نبوده است، با این وصف ، همۀ رژیمهای 

اقتدارگرا حقوق انسانی و بنيادین شهروندان خودرا 

به درجات گوناگون نقض می کنند و حقوق سياسی 

آنها را به رسميت نمی شناسند. ِاعمال سرکوب از 

سوی رژیمهای اقتدارگرا یکی از عوامل موثر در 

محکوميت بين المللی اقدامات این گونه رژیمها و 

 رفتن مشروعيت آنها بوده است.از دست 

رژیمهایی می  نهایی که جانشين چنيدموکراسي

شوند با ميراث پيچيده و دشوار بازرسی و تحقيق 

در مورد جنایات آنها و احيای حقوق قربانيان آنها 

وند، بویژه در مواردی که متهمان شروبه رو می 

ا می کنند که فقط بر و ادع درجه داران نظامی اند
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 اساس دستورات مافوق خویش یا به اتکای

همبستگی یاران خویش، یعنی سایر افسران، عمل 

 کرده اند.

 رژیمهای نظامی

رهبری بسياری از رژیمهای اقتدارگرای قرن 

ان و درجه داران نظامی بوده بيستم به دست افسر

-3291مصطفی کمال آتاتورک در ترکيه )است:

-3211، فرانسيسکو فرانکو در اسپانيا )(3211

(، 3299 -3291)(، فيليپ پتن در فرانسه 3291

 -3291رژانتين )آخوئان دومينگو پرون در 

، دوره ای که ریاست جمهوری انتخابی او 3211

، جمال عبدالناصر درمصر را نيز شامل می شود(

سارو کاردناس در (، ال3291 -3211)

( آگوستو پنوشه در چيلی 3291 -3219مکزیک)

(. ليکن تمایز نهادن ميان 3221 -3291)

و غيرنظامی چندان گویا نيست، رژیمهای نظامی 

زیرا سياستها و نهادهای رژیمهای نظامی، خود، 

برخی از  ممکن است بسيار متفاوت باشند.

نظامی ممکن  رژیمهای تحت رهبری افراد غير

جوه مشترک وهای نظامی است با بعضی از رژیم

رهبری مثاًل، پرتگال تحت بيشتری داشته باشند.

(، 3211 -3219ار )آنتونيو ِد اوليوئيرا ساالز

اتریش در زمان حکومت انگلبرت دولفوس 

( و کورت فون شوشنيک 3219 -3211)

( و برزیل تحت حکومت ژتوليو 3211 -3219)

 (.3291 -3219وارگاس )

مفيدتر آن است که ميان رژیم دقيقًا نظامی و 

رژیم نظامی سلسله مراتبی یا غيرپایگانی تمایز 

مات مهم را باال قایل شویم. در نوع اول، تصمي

رأس یعنی  -ترین ردۀ نهاد رهبری نيروهای مسلح

مشترکًا می گيرند،  -پایگان یا سلسله مراتب نظامی

محدود افراد غيرنظامی  آن هم صرفًا با مشارکت

و بدون تاسيس حزبی واحد، به منزلۀ ابزار جذب 

نخبگان. مثالهای این نوع عبارتند از آرژانتين 

، و (3211 -3211(، پيرو )3291 -3211)

. در نوع 3211تا  91اوروگوئه از اواسط دهۀ 

دوم نيز قدرت در دست گروهی از افسران است، 

ولی آنها ضرورتًا خود را حکومت دایمی تلقی 

)اگرچه بعضی از آنها مدتها بر سر کار  نمی کنند

باقی می مانند(، و احتمال رشد و توسعۀ نهادی 

بارز این دسته آنها نيز بسيار ضعيف است. مثال 

در یونان  از رژیمهای نظامی حکومت سرهنگان

چنين رژیمهایی عمر(.3299 -3219است )

می رسد که نيروهای مسلح جدایی و زمانی بسر

خالصی از قدرت و بازگشت به سنگر ها را 

ارجح بدانند، و صرفًا با تحميل شروطی برای 

مصونيت )قضایی( و تضمين منافع گروهی خود 

ره گيرند. در مورد رژیمهای نظامی از قدرت کنا

غير پایگانی، این احتمال وجود دارد که سایر 

افسران به تداوم فرمانروایی حاکمان موجود 

 معترض باشند.

 رژیمهای اقتدارگرای جدید

به رغم امواج توسعۀ دموکراسی در دو دهۀ 

نخست قرن حاضر)قرن بيستم(، و در دورۀ پس از 

دارگرا طی بخش جنگ جهانی دوم، حکومت اقت

بر حيات سياسی بخش عمده ای از قرن بيستم 

اعظم جهان مسلط بوده است. معدودی از کشورها 

ی منطقۀ )نظير انگلستان و رژیمهای پادشاه

ولی مداومی  ءاسکاندیناوی و بنلوکس( فرایند بطی

از رشد دموکراسی را طی کردند که نقطۀ شروع 

طۀ قرن آن به ظهور دولتهای آزادی خواه و مشرو

نزدهم باز می گشت. اما این فرایند در جنوب و 

شرق اروپا، در بالکان، امریکای التين، و جاپان 

به سبب ظهور  3211و  3291در دو دهۀ 

دیکتاتوریها و انواع گوناگون رژیمهای اقتدارگرا 

دچار وقفه شد. در برخی از کشورها، نظير 

مل یوگسالوی، تعارض هایی ميان اقوام یا ملتها عا
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موثری در گرایش به سمت رژیمهای اقتدارگرا 

 بود.

در سایر موارد، نظير ایران و ترکيه، حکومت 

تالش برای نوین سازی با اقتدارگرای غيرسنتی

 3299اجتماعی و فرهنگی گره خورد. ترکيه در 

فرایندگذار به دموکراسی را پشت سر گذارد. اما 

ندگی در اغلب موارد تهدید انقالبی کمونيسم، پراک

و فرهنگی، مشکالت اقتصادی و خطر  قومی

ظهورفاشيسم منجر به روی کار آمدن رژیمهای 

اقتدارگرا در کشورها و دموکراسيهای تازه 

ون پولند، چاستقالل یافته شد، یعنی کشورهایی 

 التویا، ليتوانيا و استونيا.

 سایر رژیمهای غیردموکراتیک

و متمایز ساختن رژیمهای سلطانی، یکه تاز، 

مابعد یکه تاز از رژیمهای اقتدارگرا به ما کمک 

پيچيدۀ سياست غير  ومی کند که طيف وسيع 

دموکراتيک را درک کنيم. نوع خاصی از 

حکومت وجود دارد که گاهی اوقات اقتدارگرا 

محسوب می شود، اما می توان آن را شکل جدید 

رژیم پدر ميراثی نو )نئوپاتریمونيال(، استبدادی یا 

ناميد که این آخری اصطالحی است  سلطانی

مأخوذ از بحث ماکس وبر در باب نوع خاصی از 

. حکومت سلطانی عمدتًا از رژیم پدرميراثی

اهداف شخصی نشأت می گيرد، نه از تالش برای 

تحقق مفهوم خاصی از جامعه یا دفاع از منافع 

یک طبقه یا گروه قومی خاص. تالش در راه 

یا اقوام و  کسب قدرت و ثروت برای خود

دوستان، به جای تالش برای تحقق اهداف جمعی، 

وجه مميزۀ حکومت مستبدانی چون رافایل 

- 3211تروخيليو در جمهوری دومينيکن )

- 3219(، خاندان سوموسا در نيکاراگوا)3213

، همراه با وقفه(، ژان کلود دوواليه در 3292

(، حتی فردیناند مارکوس 3211 -3293هائيتی )

 -تا حد زیادی -(، و3211 -3211ين )در فيليپ

(، و 3292- 3293محمد رضا پهلوی، شاه ایران)

مبين تفاوت آنها با دیکتاتورهایی چون ميکلوش 

(، ساالزار 3299 -3291هورتی در مجارستان )

در پرتگال، دولفوس و شوشتيک در اتریش، 

 فرانکو در اسپانيا، و حکومت نظاميان در برزیل

 ( است.3211 -3219)

نظامهای سياسی یکه تاز یا تمام خواه از 

بسياری جهات با رژیمهای اقتدارگرا تفاوت دارند. 

در رژیمهای اقتدارگرا مرکز قدرت واحد و یگانه 

، و هر نوع است، ولی یکدست و یکپارچه نيست

تکثرگرایی موجود در ميان نهادها و گروهها 

مشروعيت خودرا از این مرکز کسب می کند. در 

یک ایدئولوژی انحصاری و تمامت خواه  رژیمهای

خودآئين وجود دارد که به لحاظ فکری کم و بيش 

منسجم و شکل یافته است و با نگرش گروه یا 

رهبر حاکم و حزبی که در خدمت رهبران است 

یکسان شمرده می شود. گروه حاکم از این 

ایدئولوژی به عنوان پایه و اساسی برای سياستهای 

ای مشروعيت بخشيدن به آنها خود یا ابزاری بر

سود می جوید. این ایدئولوژی از مرزها و محدودۀ 

عمل سياسی مشروع فراتر می رود تا نوعی 

معنای غایی، نوعی تصور هدف و مقصد تاریخی 

و تفسيری از واقعيت اجتماعی فراهم آورد. 

شهروندان به دعوت و تشویق و هدایت حزب 

شرکت  واحد و شاخه های آن در وظایف جمعی

می کنند، فعاالنه بسيج می شوند و پاداش می 

گيرند. حاکمان یکه تاز اطاعت منفعل و بی تفاوتی 

را که وجۀ مشخصۀ بسياری از رژیمهای 

 اقتدارگرا است نمی پسندند.

برخی از محققان رژیمهای کمونيستی اروپای 

به دنبال یک دورۀ کم شرقی پس از استالين را که 

یکه تازانه ماهيت تمامت  اکميتحو بيش طوالنی 

خواه خودرا رها ساختند یا آن را تعدیل و 
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دستکاری کردند، در ردۀ کلی حکومت اقتدارگرا 

اما درک این رژیمهای مابعد یکه  قرار داده اند.

تاز بدون رجوع به گذشته و سابقۀ یکه تازی آنها 

ناممکن است. خصوصيات چنين رژیمهایی که 

ا با رشد عناصر آزادی تغييرات مثبت )بسط آزادیه

خواه( و هم تصلب یعنی نوعی زوال و انحطاط 

ی تمامت خواهانه ای که اایدئولوژی و ساختاره

اینک مؤلفه های "آرمانی" و "ایدیاليستی" خودرا 

امل می شود. بنياد گذاران از دست داده اند را ش

رژیمهایی مابعد یکه تاز  بدوًا قصد نداشتندرژیمها

ه همان شيوه ای که برخی از خلق کنند، یعنی ب

موسسان آگاهانه بر آن شدند که رژیم های 

اقتدارگرا ایجاد کنند. رژیمهای مابعد یکه تاز در 

های تمامت  واقع محصول وقوع تغييراتی در نظام

خواه در راستای طيفی پيوسته اند که از مابعد یکه 

اوليه آغاز گشته تا مابعد یکه تازی پخته و تازی 

 ه می یابد.کامل ادام

در رژیمهای مابعد یکه تاز، کثرت گرایی، به 

مراتب بيشتر است تا در رژیمهای یکه تاز. علت 

این امر آن است که نهادها و دیوانساالری ها و 

در برابر حزب  موسسات عمومی استقالل بيشتری

اصلی آن چندان رهبری تام  درحاکم دارند که کارک

ی" و در حال و فراگير است. نوعی فرهنگ "مواز

ظهور نيز در جامعۀ مدنی وجود دارد. معهذا، آن 

کثرت گرایی از حيث نوع و درجه با رژیمهای 

اقتدارگرا تفاوت دارد، زیرا فقط در پی "خوش نما 

ه قبل از ساختن" چشم انداز اجتماعی در دور

حاکميت رژیم یکه تاز ظاهر می شود. رهبران در 

ميان اعضای  چنين رژیمهایی هنوز هم عمدتًا از

حزب انتخاب می شوند، هرچند برخی از آنان به 

دستگاه دیوان ساالر و فن ساالر تعلق دارند، و 

الۀ وفاداری ایدئولوژیک نيز واجد اهميت مس

کمتری است. رهبران این رژیمهای مابعد یکه تاز 

غالبًا سالخورده اند، و در مواردی نيز نوعی 

محدود ِاعمال می شود که به  رهبری گروهی

ساختن قدرت پيشين حاکم یکه تاز تمایل دارد. 

"قانون گرایی سوسياليستی" جانشين کاربرد 

خودسرانۀ قدرت و ترورهای دولتی می شود. 

شکاکيت و بی اعتنایی در برابر ایدئولوژی 

نه و انگيزه آن از رسمی، که ارزش آرمان خواها

از  راه بازایش می یابد. همفا دست رفته است،

ن این ارزش، قدرت رژیم در بسيج دست رفت

های خود کاهش می یابد و  گروهها و سازمان

نوعی خصوصی شدن فزاینده در ميان مردم رایج 

 می شود.

 رژیمهای مبتنی بر صنف گرایی

که متمایز از رژیمهای رژیمهای اقتدارگرا، 

یکه تازند، عمومًا فاقد یک الگوی ایدئولوژیک 

ه برای نهادینه مشخص و به لحاظ فکری شکل یافت

کردن سياست بوده اند. یک استثنا بر این قاعده 

که "صنف گرایی  -"دولت گرایی ارگانيک" است

دولتی" یا "دموکراسی ارگانيک" نيز ناميده می 

احزاب  در مقابل "دموکراسی غير ارگانيک" -شود

سياسی و نمایندگی شهروندان. صنف گرایی نوعی 

است که در آن نظام نمایندگی گروههای ذی نفع 

هر گروهی، با کسب اختيار از دولت، واجد حق 

انحصار نمایندگی شهروندان در آن رستۀ خاص 

می شود. در ازای این حق، گروهها باید شکل 

خاصی از نظارت دولت بر گزینش رهبران و 

انعکاس و بيان آرا و نظریات سياسی را پذیرا 

 شوند.

سی صنف گرایان مفروضات فردگرایانۀ دموکرا

آزادی خواه را رد می کنند و جویای ارائۀ مجرا 

یا مسير نهادی برای نمایندگی منافع ناهمگون در 

جوامع مدرن یا نيمه مدرنند، و در عين حال نزاع 

طبقاتی را هم قبول ندارند. جمع بندیهای 

نظر گوناگونی از صنف گرایی و  -ایدئولوژیک
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ریق همچنين تالشها برای تحقق و اجرای آنها از ط

نهادهای سياسی عرضه شده است. آرمانی ساختن 

محافظه کارانه،  -قرون وسطا به شيوۀ رومانتيک

فتواهای ضد آزادی خواهانه، ضد سرمایه داری، 

ضد دولت گرایی، و ضد سوسياليستی کليسای 

کاتوليک روم، جریان سندیکاليستی در متن جنبش 

کارگری غير مارکسيستی، که احزاب سياسی را 

نداشت و رسالت مبارزه و سازماندهی قبول 

انقالبی جامعه را از آِن اتحادیه های کارگری می 

دانست، و حتی برخی از شاخه های تفکر آزادی 

خواهانه ای که بر نقش انجمنهای حرفه ای تاکيد 

، جملگی در تحول تفکر صنف گرا سهيم داشت

 بودند.

فاشيستها، بویژه  3211و  3291در دو دهۀ 

ولينی در ایتاليا، ورژیمهای اقتدارگرا حکومت موس

در اتریش، پرتگال و اسپانيا این افکار را به کار 

نهادهای سياسی خاصی ایجاد کنند. نمونه  گرفتند تا

های رژیمهای صنف گرا عبارتند از حکومت 

فرانکو در اسپانيا، ساالزار در پرتگال، وارگاس 

در برزیل، کاردناس در مکزیک، و پرون در 

 تين.آرژان

نمایندگی بر پایۀ صنف گرایی ممکن است با 

اختصاص دادن حق نمایندگی به نحوی بی تناسب 

 در کارفرماها یا، دانشگاهها، های خاص،با حرفه 

کارگران صنعتی، تودۀ مردم را از  مورد شوروی،

ات نمایندگان صنف بحق رأی محروم سازد. انتخا

کارگاه گرا معمواًل به منزلۀ فرایندی چند الیه از 

 تا سطح ملی سازمان داده می شود.

این فرض که این گونه واحدهای اساسی واجد 

ند با مشترک و فاقد دسته بندیهای درونی ا منافع

واقعيت تطابق ندارد. به همين ترتيب، مفهوم 

یا "خودگردانی" )یعنی تصميم  "مدیریت شورایی"

گيری دموکراتيک، بویژه در محل کار( که با ایدۀ 

و نخستين بار توسط یوسيپ  -مرتبط است قبلی

بروز تيتو در یوگوسالوی سالهای پس از جنگ 

جزایر، پيرو، و سایر لجهانی دوم معرفی شد و ا

هيچ گاه  -رژیمهای اقتدارگرا نيز از آن تقليد کردند

به مشکلی جدید و نوید بخش از دموکراسی یا 

راهی به سوی آن بدل نگشت. بعالوه، این نوع 

ایندگی مبتنی بر صنف گرایی، بر خالف نظام نم

پاسخگوی مسایل مهم  احزاب سياسی، نمی تواند

جامعه، نظير سياست مذهبی، ستيزهای فرهنگی، 

و سياست خارجی باشد. احزاب )بویژه احزاب 

چنان سازمان یافته اند که در مورد طيف  بزرگ(

وسيعی از این گونه مسایل و نه در مورد منافع 

أی دهندگان باشند. رأی دهندگان خاص، نمایندۀ ر

عمومًا از آنها به مواضع شان در قبال شماری از 

 مسایل حمایت می کنند.

لس اکرسيهای مج ،در نظامهای صنف گرا

از سوی صاحبان قدرت به افراد قانونگذاری فقط 

واگذار می شود. از این رو صنف گرایی برای 

 رژیمهای اقتدارگرا شکل مناسبی از یک نظام شبه

دموکراتيک است. ولی از آنجا که هيچ رژیم 

اقتدارگرایی به این اصل گردن ننهاده است که 

رأی عدم اعتماد مجلس صنف گرا بتواند به 

ناری آن رژیم منجر شود. کارکرد این گونه کبر

 مجالس حداکثر مشورتی بوده است.

 دموکراسیهای تحت قیمومت

پایان حاکميت استعمار غربی در بخشهای 

گونی از جهان پس از جنگ جهانی دوم منجر گونا

به ظهور و خلق دولتهای جدیدی شد که از قانون 

اساسی دموکراتيک بهره مند بودند. ولی بسياری 

از آنها، پس از برگذاری اولين انتخابات، به 

دولتهای تک حزبی بدل گشتند، که آنها غالبًا به 

دست کودتاهایی نظامی سرنگون شدند و رژیمهای 

دارگرا را بر سر کار آوردند. این رژیمها را در اقت
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آغاز دموکراسيهای تحت قيمومت یا اوليگارشيهای 

تا تداوم اميد به  هوادار مدرن سازی می دانستند

ی را عمده کنند. برخی از این توسعۀ دموکراس

رژیمها، غالبًا با الهام گرفتن از الگوی حکومت 

گرا،  یتک حزبی نظامهای کمونيستی، و بشدت مل

"سوسياليسم ایدئولوژی خاصی تحت عنوان 

افریقایی" را برگزیدند تا نشانگر هدف و غایت 

آنها، یعنی توسعه غير سرمایه داری، باشد. ولی 

در واقع حزب واحد در اکثر موارد حاصل ائتالفی 

ميان گروههای گوناگون، رهبران طوایف، 

شخصيتهای برجسته، و رهبران دست چين شده از 

ایر احزاب بودند، یعنی همان چيزی که ميان س

 partiافریقایيان فرانسوی زبان آن را به جای 

unique  )حزب واحد(patri unifie  حزب(

متحد( می ناميدند. در سایر موارد، حزب در 

بيرون از مراکز و مناطق شهری حضور و نفوذ 

چندانی نداشت، حزبی بدون اعضای پرشمار و 

ه مشخصۀ احزاب قدرت بسيج توده ای که وج

 واحد کمونيست یا فاشيست بود.

در افریقای سياه، تعدادی از دولتها، پس از 

عبور از مرحلۀ رژیم تک حزبی، شکلهایی از 

حاکميت کاماًل شخصيت یافته را برگزیده اند. آنها 

طيف گسترده ای از انواع گوناگون رژیمها را 

شامل می شوند، از رژیمهای پدر ميراثی جدید یا 

ایدی  خودکامه.طانی گرفته تا حکومتهای جبار وسل

(، فرانسيسکو 3292 -3293اوگاندا) رامين د

 -3211ماسياس نگوئما در گينۀ استوایی )

بدل بوکاسا در جمهوری افریقای  -(، ژان3292

(، و سسه سکو موبوتو 3292 -3211مرکزی )

 (.3229 -3211در زئير )

 از اقتدارگرایی تا به دموکراسی

انواع سياست غير دموکراتيک خلط  در همه

توسعۀ دموکراسی و بسط آزادی  نکردن دو فرایند

خواهی مهم است؛ بسط آزادی خواهی متضمن 

افزایش قانونمندی، وجود حدی از آزادی برای 

انجمنهای آزاد، مجامع مذهبی، و حتی اتحادیه های 

صنفی، آزادی زندانيان سياسی، و افزایش آزادی 

ازگشت افراد تبعيدی است. بر مطبوعات، و ب

آزادی خواهی ممکن است موجب  گسترشاگرچه 

تسهيل روند دموکراسی شود، ليکن توسعۀ 

دموکراسی غالبًا پيامدی غيرمنتظره و ناخواسته 

 است تا قصد یا نيت حاکمان.

گذار به دموکراسی مستلزم آن است که حاکمان 

اقتدارگرا به مردم اجازۀ شرکت در انتخابات مبتنی 

بر رقابت آزاد را بدهند و در صورت عدم 

پشتيبانی رأی دهندگان از ایشان قدرت را به 

دیگران واگذار کنند. این امر لزومًا بدان معنا 

حاميان و وابستگان رژیم سابق باید از نيست که 

حق شرکت در رقابتهای انتخاباتی محروم شوند. 

آزاد پيروز شوند. همان  یچه بسا آنها در انتخابات

 بلغاریا، پولند،طور که در سالهای اخير در 

 ليتوانی رخ داده است.مجارستان و

 

 

 مردم گرایی

جنبش سياسی که، در مخالفت با منافع نخبگان 

مرفه، بر منافع ویژگيهای فرهنگی، و احساسات 

خودجوش مردم عادی تاکيد می کند. جنبشهای 

مردم گرا، برای کسب مشروعيت، غالبًا از طریق 

 های توده ای، همه پرسی، یا سایر شکلدهمایيگر

های دموکراسی مردمی مستقيمًا به ارادۀ اکثریت 

متوسل می شوند و به وسایل مهار و موازنه و 

 حقوق اقليتها چندان پایبند نيستند.

 خاستگاههای مردم گرایی در قرن نزدهم  
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برای نخستين بار در دهۀ مردم گرایی اصطالح 

ار رفت، و هدف از آن در روسيه به ک 3191

اشاره به اعتقادات گروهی ناهمگون از اندیشمندان 

خوانده می  نارودنيکیو فعاالن سياسی بود که 

شدند و استفاده از ایدئولوژیهای خارجی را در 

مبارزه برای استقرار دموکراسی یا سوسياليسم 

مردود می شمردند. غالب آنها بر این نظر بودند 

ًا مرحلۀ مترقی از پيشرفت که سرمایه داری لزوم

نيست و یک نظام اجتماعی بهتر را می توان بر 

پایۀ سنتها و نهادهای ملی و مردمی، نظير 

 اجتماعات زميندار در دهات بنا کرد.

( در مطرح 3191 -3139الکساندر هرتسن )

کردن اکثر این عقاید پيشگام بود. تفکر مردم 

در  گرایانه با این اصل مارکسيستی که انقالب

کشورهای عقب مانده باید ماهيت سرمایه دارانه 

 ، زیرا هيچ یک از مراحل تحول وداشته باشد

نمی توان حذف کرد، مغایرت داشت.  پيشرفت را

نسل بعدی مردم گرایان، عناصری از انارشيسم 

 -3139را، به ترتيبی که ميخائيل باکونين )

( تعریف کرده بود، در دیدگاه های خود 3191

د. باکونين به خودانگيختگی توده ها ، از گنجاندن

جمله اکثریت مردم عادی روسيه، که از لحاظ 

اجتماعی آواره و ریشه کن شده بودند، ارزش می 

داد و آن را از مهارتهای دقيق تشکيالتی اما فاقد 

احساسات سوسيال دموکراتهای آلمانی برتر می 

 دانست.

فاوت، ، در زمينۀ کاماًل متمردم گراییاصالح  

به نهضت سياسی که در اواخر قرن نزدهم در 

 ایاالت متحد رونق گرفت نيز اتالق شده است.

مردم گرایی امریکایی واجد بسياری از عناصر 

ضدسرمایه داری بود، اگرچه آموزه های آن به 

آموزه های سوسياليسم نزدیک نمی شد. رهبران 

آن مبشر ارزشهای سنتی بودند، و بسياری از آنها 

دگاههای اقتدارگرایانه داشتند که از جمله شامل دی

ستيزی و برتری  -عناصری از یهوداعتقاد به 

 سفيد پوستان می شد.

جنبش مردم گرایانۀ امریکا فاقد یک رهبر واحد 

و شاخص ملی بود؛ برعکس، برای تقبل وظایف 

الزم، به سازمان دهندگان محلی، که بسياری از 

تند، تکيه می آنها تحصيالت رسمی اندکی داش

کرد، و برای آشناسازی جامعه با مبانی فکری 

خود از روزنامه های مستقل بهره می گرفت. این 

جنبش بر حمایت کشاورزان و صاحبان کسب و 

کار در شهرهای کوچک متکی بود. وقتی که رشد 

کنندگانی که قادر به رقابت  -سرمایه داری به توليد

ش به اوج با صنعت نوین نبودند لطمه زد، جنب

 شکوفایی خود رسيد.

کشاورزان بخصوص از بدهکاری خود به  

بازرگانان و بانکداران ناراضی بودند. آنان از 

هزینۀ گران حمل و نقل، که گناه آن را به گردن 

عملکردهای انحصاری می انداختند، نيز رضایت 

نداشتند. پس کشاورزان، برای آن که هدفهای 

شکيل نهضتی خودرا به عمل درآورند، به ت

گسترده دست زدند. شرکتهای تعاونی درست 

کردند، به فعایتهای فشردۀ آموزشی پرداختند، و 

 وجود آوردند.ه مطبوعاتی طرفدار خود ب

"حزب مردم" تشکيل شد، که از  3129در 

بدهکاران و زیانمندان حمایت می کرد و طرفدار 

سياستهای اعتباری بود. همچنين پيشنهاد می کرد 

اطات، و سایر بيسات مهم حمل و نقل، ارتکه تاس

خدمات رفاهی به دولت یا شهرداریها واگذار شود. 

، پس از جروبحثهای داخلی فراوان، 3121در 

حزب از نامزدی ویليام جنينگز برایان برای 

ریاست جمهوری حمایت کرد. برایان دموکراتی 

بود که با گسستن از جهت گيریهای محافظه کارانۀ 

لند، نخستين رئيس جمهور دموکراتی گروور کليو

که پس از جنگ داخلی در امریکا بر سر کار آمده 
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. برایان بود، حزب خودرا نوسازی کرده بود

بخشی از برنامۀ مردم گرایان، بخصوص در 

زمينۀ آزادی ضرب مسکوکات نقره، را پذیرفت، 

اما تا مرحلۀ پذیرش نکات تندروانه تر برنامۀ 

 حزب جدید پيش نرفت.

عاالن مردم گرا در برابر این تصميم که در ف

امور سياسی دیرین درگير شوند مقاومت کردند. 

در نتيجه، در انتخابات شکست خوردند، و جنبش 

مردم گرایی رو به افول نهاد و در داخل گرفتار 

انشعاب و تجزیه شد. تا آخر قرن نزدهم، هم 

برنامۀ سياسی نهضت و هم سازمانهای تعاونی 

رزان، که حامی جنبش بودند، به های کشاو

سراشيبی سقوط افتادند. اما در چند ایالت، 

ویژگيهای مردم گرایی تا سالها بعد از افول 

نهضت ادامه یافت؛ برجسته تر از همه در ایالت 

و اوایل  3291لوئيزیانا بود که در اواخر دهۀ 

 فرمانداری خودکامه به نام هيوئی 3211دهۀ 

 کرد.النگ بر آن حکومت می 

یکی از عوامل احتمالی شکل گيری روحيۀ 

مردم گرایانه شاید پذیرش ارزشهای سوسياليستی 

بود. این جریان با رشد "فدراسيون تعاونی مشترک 

بع دوم قرن بيستم در کانادا اتفاق رالمنافع"، در 

افتاد. انگيزشهای مردم گرایانۀ همانندی نيز در 

کار که  "حزب اعتبار اجتماعی" سازمانی محافظه

در ایالت آلبرتای کانادا حضور نيرومند دارد، و 

در برخی از گروههایی که در ایالت ِکبک شکل 

 گرفته اند، قابل ریشه یابی است.

 مردم گرایی در کشورهای رو به رشد

غالبًا به نوع مردم گرایی امروزه، اصطالح 

در  سومی از این پدیدۀ سياسی اطالق می شود که

، به شکلی متفاوت، در آسيا و امریکای التين و

افریقا عموميت دارد. در این معنا، مردم گرایی 

اشاره به احزاب سياسی است که سوسياليست 

نيستند اما بر حمایت از مردم عادی استوارند و با 

طبقات مسلط دشمنی می ورزند. با نگاهی دقيق تر 

در می یابيم که این احزاب بر حوزه ها و 

ند که تجربه ای اندک در گروههایی متکی هست

 –گردهم جمع شدن به سبب هدفهای مدنی دارند 

درست برخالف مبانی اجتماعی مردم گرایان 

 امریکایی.

نهضتهای مردم گرایانه در کشورهای رو به 

ه بر سازمانهای خودمختاری که رشد، از آنجا ک

متکی نيستند، بناچار  به خود تشکيل شده باشندخود

ی دیگر برای گردهم نگه داشتن راهنياز دارند که 

طرفداران خود بيابند. این عامل پيوند زنندۀ 

اجتماعی همانا حضور رهبری بالمنازع است که 

بتواند روابطی فره مندانه و استوار با پيروان خود 

بر قرار کند. چنين نهضتهایی دو نياز دارند. اول 

آن که توده ها باید از نظر اجتماعی تجهيز شوند، 

از وفاداریهای سنتی بگسلند و آمادۀ پذیرش یعنی 

انواع تازه از رهبری شوند. دوم آن که رهبران 

باید از الیه های باال یا ميانی جامعه برآیند، اما با 

شرایطی که می  .اکثریت طبقۀ خود در تقابل باشند

توانند برانگيزندۀ چنين وضعی باشند عبارتند از 

بخشهای  سنتی که از سوی -موقعيت اشرافيتی

ثروتمند نوکيسه در معرض تهدید قرار گيرد، 

به کنار فرایندهای نوسازی آن را روحانيتی که 

به حمایت در مقابل  زند، صنعتگرانی که شدیدًا

رقابت خارجيان نيازمند باشند، نظاميانی که 

وضعيت اقتصادی شان با نيروی بالقوۀ آنها همساز 

شگاهها که تحصيالن مدرسه ها و دانالنباشد، فارغ 

فرصتهای شغلی وافی نداشته باشند، یا نخبگان 

قومی که طبقۀ حاکم نژادپرست آنها را به بازی 

 نگيرد.

بسته به این که نيازهای دستۀ اول و دوم چگونه 

با هم ترکيب شوند، چهار نوع مختلف از احزاب 
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مردم گرا می توانند ظهور کنند: احزاب چند طبقه 

رای طبقۀ متوسط، ای فراگير، احزاب مردم گ

احزاب مردم گرای طبقۀ کارگر، یا احزاب انقالبی 

 اجتماعی.

این گونه احزاب  احزاب چندطبقه ای فراگير.

شامل بخش گسترده ای از بورژوازی و طبقۀ 

متوسطند. وقتی که در سطح ملی مبارزه ای عليه 

نظير  -رژیم اليگارشی بسته ای آغاز شود

طۀ خارجيان ا مبارزۀ ملی عليه سلی -مکزیک

مال برآمدن این گونه احزاب تدرگير، نظير هند، اح

زیاد می شود. نمونه های این گونه احزاب، نظير 

"حزب انقالب نهادین" در مکزیک و "حزب 

کنگره" در هند، با آن که پيروان خود را از طریق 

سازمانهای توده ای گسترده ای که تحت تسلط 

وانسته اند دولت قرار دارند کنترول می کنند، ت

حمایتهای وسيع در جامعه برای خود کسب کنند. 

نوعًا، احزاب کوچک جناحهای چپ و راست 

کنندۀ نظام سياسی هستند، بی آن  ليممردم گرا تک

که توانایی کافی برای رقابت بر سر کسب قدرت 

داشته باشند. در دراز مدت، به نسبتی که اقتصاد 

اتيک رشد کند و گروههای کارآفرین و بوروکر

، احزاب چند طبقه ای فراگير به جدید قدرت گيرند

مواضعی محافظه کارانه تر روی می کنند و در 

 نهایت تجزیه و منشعب می شوند.

شکلی از این نوع مردم گرایی می تواند به 

برآمدن رژیمهای نظامِی ملی و محبوب مردم 

تحت رهبری  3211نان که در دهۀ چبينجامد، 

اتفاق افتاد. این وضع  مصرجمال عبدالناصر در 

مختص کشورهای رو به رشد آسيایی و افریقایی 

است، که در آنها ارتش جانشين بورژوازِی 

ناموجود می شود. ارتش نوعی دیوانساالری 

)بوروکراسی( ایجاد می کند که غالبًا از مسير خود 

دور می شود و در بخش خصوصی هم به فعاليت 

عوامل مذهبی و می پردازد. در آسيا و افریقا 

از  اسياسی، هر دو، طبقات باالی محلی ر

نيروهای خارجی مسلط جدا می سازند و کمک می 

این گونه نهضتهای سياسِی مخالِف کنند که رهبران 

وضع موجود از بين طبقات مزبور پدید آیند. اما 

باقی ماندن طوالنی در رأس قدرت ممکن است 

در نتيجه، نيرو و شور حياتی نهضت را کم کند، و 

شرایطی پدید آورد که شکل دیگری از حکومت 

نظاميان حکومتی از مذهبيون بنيادگرا جانشين آن 

 شود.

در کشور  احزاب مردم گرای طبقۀ متوسط.

هایی که بر اثر تقسيمات طبقاتی داخلی چند پاره 

قه ای فراگير نتواند بشده اند، اگر یک حزب چند ط

اچار است که به قدرت رسد، جنبش مردم گرایی ن

خود را به تجربه های طبقۀ متوسط متکی سازد. 

در چنين شرایطی، به احتمال زیاد، اعضای کمتر 

مرفه طبقۀ متوسط و نيز روشنفکران و دانشگاه 

دیدگاِن بيکار یا نيمه بيکار به سلک طرفداران 

جنبش می پيوندند. با "حزب آپریستا" در پيرو 

ر تشکيالت شاهد چنين وضعی بودیم؛ این حزب د

خود، عناصری کامال سازمان یافته از طبقۀ 

با عناصری مردمی درهم آميخت و آنها متوسط را 

را تحت لوای یک مذهب نيرومند سياسی به گرد 

( متحد 3211 -3121ویکتور رائول آیا ِدالتوره )

کرد. "اقدام دموکراتيک" ونزوئال، "حزب رهایی 

گرایانۀ" ملی" کاستاریکا، و "نهضت انقالبی ملی 

بوليویا نيز از جملۀ احزابی هستند که بر طبق این 

 الگو تشکيل شده اند.

این گونه احزاب، به طور کلی، از حمایت 

بورژوازی و اعضای مرفه تر طبقۀ  نفراوا

در نتيجه، برای حزب متوسط برخوردار نيستند. 

یا احزاب محافظه کارتر، که قادر به پيروزی در 

ی خالی کافی وجود ندارد. انتخابات باشند، جا

بنابراین، در چنين وضعی، شرایط برای دست به 

دست شدن قدرت به شيوۀ دموکراتيک فراهم تر از 
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وقتی است که احزاب چند طبقه ای فراگير بر 

صحنه حاکم باشند. به نسبتی که نظام حزبی در 

چارچوبی دموکراتيک مستقر شود، و نوسازی و 

صلت توده گرایانۀ ادامه یابد، خ رشد اقتصادی

احزاب مردم گرای طبقۀ متوسط، بویژه پس از 

درگذشت بنيادگذاران آنها، رنگ می بازد. 

تشکيالت آنها استحکام بيشتری می یابد، رهبرانی 

تازه به شيوه ای هموار تر ظاهر می شوند، و بسا 

 که به سوی شکل حزبی دیگری حرکت کنند.

مثال بهترین احزاب مردم گرای طبقه کارگر. 

این گونه احزاب نهضت پرونيستی در آرژانتين 

است. آرژانتين به طور نسبی از سطح باالی 

شهرنشينی و پيشرفتهای آموزشی برخوردار است 

و طبقۀ کارگر نيرومندی دارد که از جملۀ 

بازیگران مهم عرصۀ سياسی محسوب می شود. 

در چنين فضایی، یک نهضت مردم گرا نمی تواند 

که هم اکثریت طبقۀ کارگر و هم  اميدوار باشد

تعداد زیادی از اعضای طبقات متوسط و باال را 

در عين حال، اقليتهای راهبردی  به خود جذب کند.

 )استراتيژیک( طبقات باال و متوسط، و نظاميان،

می توانند بخشی جدایی ناپذیر از چنين حزبی 

باشند. جنبش پرونيسم در آرژانتين، پس از 

 -3121وئان دومينگو ِپرون )خت رهبرش،درگذش

(، نظير "حزب آپریستا" در پيرو، به 3299

نهضتی اعتدالی تر از آنچه در آغاز بود تبدیل شد. 

این نهضت از حمایت نيرومند طبقات باال و 

متوسط برخوردار نيست و، از همين رو، جا را 

برای یک حزب ميانه رو و محافظه کار باز کرده 

حافظه هنوز نتوانسته است. با این همه، حزب م

است قابليت خودرا برای کسب آرایی قابل مالحظه 

 در آرژانتين به اثبات رساند.

یل غالبًا به عنوان نهضتی ز"وارگوئيسم" در بر

مردم گرا تلقی می شود که با "پرونيسم" در 

آرژانتين قابل مقایسه است. اما، در واقع، این دو با 

هرنشينی و یکدیگر تفاوت کلی دارند. سطح ش

یل بمراتب از آرژانتين زپيشرفتهای آموزشی بر

پایين تر است. نهضت مردم گرای آنجا اتحادیه ای 

از دو حزب بود: "حزب سوسيال دموکرات" و 

به دست  3291"حزب کارگران برزیل"، که در 

. این ( تشکيل شد3291 -3111ژتوليو وارگاس)

باهت اتحادیه به یک ائتالفيۀ چندطبقه ای فراگير ش

داشت و در خط "حزب انقالب نهادین" مکزیک 

بود. شاخۀ کارگری وارگوئيسم، بویژه در دوران 

 -3213ریاست جمهوری ژوئان گوالرت )

(، به یک حزب مردم گرای طبقۀ کارگر 3219

بدیل شد. اما تاکنون موفق نشده است که به جز ت

بخش کوچکی از رأی دهندگان را به خود جلب 

ی حمایتی را که از جانب کند، و بخش اعظم

اتحادیه ها داشت به یک حزب چپ گرا، "حزب 

 کارگران"، واگذار کرده است.

این گونه احزاب در احزاب انقالبی اجتماعی. 

تعدادی از ممالک رو به رشد، نظير کوبا، کشور 

های امریکای مرکزی، کشور های حوزۀ 

کارائيب، و بخشهایی از امریکای جنوبی تشکيل 

عناصر راهبردی آنها را نخبگانی مصمم شده اند

تشکيل می دهند که از بخشهایی از طبقۀ متوسط 

که با کشمکشهای شدید حرفه ای درگير بوده است 

سر برآورده اند. در حکومت رژیمهای کاماًل 

سرکوبگر، هرگاه نظام دیکتاتوری با بحران 

مواجه شود، امکان انفجار پدید می آید. اما این 

دۀ این گونه بحرانها و انفجارها احزاب، که زا

لنينيستی  -هستند، معمواًل ایدئولوژی مارکسيستی

دارند و، به همين دليل، طبقه بندی کردن آنها به 

عنوان احزاب مردم گرا احتمااًل کاری نادرست 

. اما روابط فره مندانه ای که بين رهبران این است

احزاب و توده های پيرو آنها برقرار است از 

ات نهضتهای مردم گرایانه است. ساختار مختص

تشکيالتی احزاب انقالبی اجتماعی معمواًل 
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مستحکم و منسجم است، و نظارت شدید از رأس 

بر آن ِاعمال می شود. این احزاب پس از آن که 

مدتها در سریر قدرت باقی بمانند، غالبًا گرایش 

می یابند که به احزاب چند طبقه ای فراگيری تبدیل 

 بر گيرند.گروههای بعد ازانقالب رانيز در شوند و

       شواهد تاریخی و تطبیقی

قرن نزدهم به بعد، شکلهایی از مردم  لاز اوای

گرایی غالبًا در امریکای التين ظهور کرده اند. 

بسياری از آنها نهضتهایی محافظه کار بوده اند، 

انوئل ِد که بویژه می توان به حکومت خوئان م

ا حکومت ی( در آرژانتين 3199 -3921)روساس

 کوتاه مدت خوزه خرواسيو آرتيگاس تندروتر اما

 اوروگوئه اشاره کرد.در (3919-3111)

نمونه های دیگر از پيشگامان مردم گرایی، که 

در باب آن تحقيقات مفصل نيز صورت گرفته 

است، نهضتی سياسی است که به دست لوئی 

ر دی ( به راه افتاد؛ و3191 -3111ناپلئون )

در فرانسه کودتا کرد و بعد با رأی قاطع  3113

او را  مردم مورد تایيد قرار گرفت. مورِداکثریت 

معمواًل از اولين نمونه های دموکراسی مبتنی بر 

همه پرسی می دانند که، بی توجه به تشریفات 

قانونی و وسایل مهار و موازنه، مستقيمًا به کسب 

شود. با این  حمایت رأی دهندگان توسل جسته می

حکومت لوئی ناپلئون را حال بهتر است که 

اقتدارگرایی و ِاجماع عمومی، یعنی  ترکيبی از

سزاریسم مردمی، بدانيم. او پيروان خودرا در 

جریان مخالفت با ليبرالها و محافظه کاران سنتی و 

نيز چِپ سوسياليست ساخت و گردهم آورد. در 

ن حمایت توصيف فرایندی که لوئی ناپلئون چنا

گسترده ای به دست آورد، کارل مارکس اصطالح 

را وضع کرد. بنابر استدالل مارکس،  بناپارتيسم

بناپارتيسم وقتی توانست ظهور کند که موازنه ای 

غيرعادی بين طبقات برقرار بود و، بنابراین، یک 

رهبر سياسی مصمم و ظاهرًا بدون طبقه اجازه 

زع بر قدرت یافت که به عنوان داور منافع متنا

تکيه زند. از دیدگاه مارکس، بناپارتيسم پدیدۀ 

موقتی بود که با بحران نهایی سرمایه داری، یعنی 

زمانی که احزاب سنتی محافظه کار یا ليبرال 

محافظه کار دیگر نمی توانستند حمایت بخش 

گسترده ای از رأی دهندگان را جلب کنند، 

 همزمانی داشت.

ت، بخصوص نسل بعدی محققان مارکسيس

لۀ ميان جنگهای مارکسيستهای اتریشی در فاص

 3113تو باوئر)وا افرادی نظيرجهانی اول و دوم،

( به 3211 -3191( و کارل ِرنر )3211-

بررسی موضوع حق تعيين سرنوشت ملی 

پرداختند. آنها نگران فقدان روحيۀ انقالبی بين 

المللی در صفوف طبقۀ کارگر بودند. آنها به این 

جه داشتند که با توسعۀ فزایندۀ دموکراسی، امر تو

ملی گرایی )ناسيوناليسم(، که در گذشته مختص 

احزاب بورژوایی بود، بر احزاب مردمی نيز 

انداخت. با توسعۀ فزایندۀ دموکراسی،  خواهد چنگ

توده های مردم برای اظهار وجود آزادی بيشتری 

می یابند. تا آن زمان، بين الملل گرایی 

وناليسم( از خصوصيات احزاب طبقۀ )انترناسي

کارگر بود زیرا این گونه احزاب فقط معرف 

اقليتی از طبقۀ خود بودند و در برابر قشر 

روشنفکران تمکين داشتند. ملی گرایی می تواند 

در لوای سوسيال دموکراسی پدید آید، اما ممکن 

است در قالب نهضتهای مردم گرایانه و 

 ز متظاهر شود."گرایشهای ملی گرایانه" ني

فاشيسم و نازیسم گاهی دارای عناصر مردم 

. نازیسم را می توان نهضتی گرایی قلمداد شده اند

افراطی مایل به ميانه دانست، که در هر دو جناح 

 دشمنانی داشت. با این حال، دشمن اصلی آن

اتحادیه هایی کارگری بودند که تشکيالتی چپ گرا 

ه صورتی که بمردم گرایی، اصطالح  داشتند.
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امروز به کار می رود، به نهضتهای سياسی اشاره 

دارد که بر اثر مقابله جویی با عناصر محافظه 

آمده اند، اگرچه گروههای مردم گرا  کار پدید

ممکن است نهایتًا با این مخالفان خود کنار آیند یا 

 حتی با آنها اتحادیه هایی تشکيل دهند.

 و به رشدگسترش مردم گرایی را در ممالک ر

گهگاه به فقدان سنتهای مدنی در این کشورها و 

وجود خصوصيات فرهنگی که بر رهبران فردی 

تاکيد دارند نسبت می دهند. آن را ناشی از تسلط 

نظاميان نيز دانسته اند، زیرا در بسياری از موارد 

رهبر یک حزب مردم گرا از صفوف نيروهای 

 مسلح ظهور می کند.

، در هر اقعيتها انکار شوندبرای آن که این و

تحليل جامعه شناسی در زمينۀ علل برآمدن مردم 

ساختار اجتماعی وجوه دیگری از گرایی لزومًا باید

را نيز مدنظر قرار داد. همچنين باید بررسی کرد 

شاهد  که چرا در برخی از کشورهای رو به رشد

نهضتهای مردم گرایی نيستيم. به گفتۀ خينو 

نيادگذاران این نوع بررسی در خرمانی، که از ب

امریکای التين بشمار می رود، مردم گرایی عمدتًا 

از بسيج اجتماعی سرچشمه می گيرد. بسيج 

اجتماعی فرایندی است که بخش عظيمی از توده 

های مردم را، که از مهاجرتهای داخلی و گسترش 

ارتباطات همگانی تاثير می پذیرند، به گسستن از 

خود و استقبال از درگيریهای وفاداریهای سنتی 

جدید آماده می کند. از آنجا که این مردم تجربۀ 

چندانی از گردهم جمع شدن و انجمنهای داوطلبانه 

نداشته اند، احتمااًل به دنبال رهبر ملی کاماًل 

برجسته ای می افتند، رهبری که ترجيحًا به نوعی 

به طبقۀ مسلط پيوسته باشد اما عليه نخبگان جبهه 

رهبر در نتيجۀ تشنجات اجتماعی،  ری کند. اینگي

یعنی جریانی که برخی از اعضا طبقۀ باال را عليه 

اکثریت محافظه و دیدگاه بزرگان آن طبقه به 

 حرکت در می آورد، ظهور می کند.

ا انواع دیگر احزاب مردم گرایی را نباید ب

تًا بر سازمانهای خودمختار مردمی، که عمد

ن تکيه دارند، اشتباه کرد. کارگران و روشنفکرا

سوسيال دموکراتها و کمونيستهای دو باره متولد 

شده را در دنيای پيشرفته می توان مصادیق این 

نوع احزاب دانست. در امریکای التين، 

سوسياليستها و کمونيستهای چيلی به این نمونه 

نزدیک شده اند، و "جبهۀ گستردۀ اوروگوئه" و 

نيز می توان از نمونه "حزب کارگران برزیل" را 

 های آن محسوب کرد.

"حزب دموکرات" در ایاالت متحد الگویی از 

یک حزب مردمی عرضه می کند که نه مردم گرا 

و نه سوسيال دموکرات است، حمایت گستردۀ 

اتحادیه های کارگری را به دنبال خود دارد، و در 

ميان طبقات مختلف از جاذبه ای وسيع برخوردار 

یکای التين، تعدادی از نهضتهای است. در امر

مردم گرا، پس از مرگ رهبران خود، به مسير 

چنين الگویی افتاده اند؛ آنها از خصوصيات بسيج 

گرایانه و فره مندانۀ خود دست کشيده اند. به 

عنوان نمونه ای از این گونه نهضتها، می توان 

ونزوئال و "پرونيسم" را  حزب "اقدام دموکراتيک"

  ن مثال آورد.در آرژانتي

مردم گرایی وجهی متناقض نيز دارد. غالبًا 

اقتدارگرا و ضد مدرن است و، از همين رو، 

 تهدیدی برای دموکراسی محسوب می شود. با این

حال، غالبًا آنها راه و شبکۀ سياسی ممکن را در 

قرار می دهد.  ورز ااختيار طبقات کارگر و کش

زم برای مواردی، به یکی از عناصر ال ندر چني

 بنای یک جامعۀ دموکراتيک تبدیل می شود.

   
 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 این سلسله ادامه دارد
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مهندس رزاقی
 
 

 
 

 Hole? Black a Is What       

  

 

 

 

 

 

 

 Stephen Hawking  هوكینگ استیفن

  است نموده ایفا سیاه های حفره از ما فهم در بزرگی سهم

- - - - - 

 كشش قوۀ از كه است فضا در محلى سياه حفره

 نور حتى كه است برخوردار زیاد بسيار اى جاذبه

 ای پيمانه به نآ ۀجاذب .كند فرار نآ از تواند نمي

 بسيار یفضا یك در نآ در ماده كه است قوى

 موقعى جریان این ؛شود یم له و فشرده كوچكى

 نابود حال در ستاره یك كه افتد اقاتف تواند می

 .باشد شدن

 شود، خارج نآ از تواند ینم نور كه یینجاآ از

 زیرا ببينند، را سياه یها حفره توانند ینم مردم

 وسائل با ىیفضا یها تلسكوپ .ندا نادیدنى نهاآ

  سياه های حفره کردن پيدا در توانند می بخصوص

holes black صمخصو دستگاههای کنند. كمك 

  به نزدیک که ستارگانی چگونه ببينند توانند می

 ازستارگان غير حركاتى اند، سياه یها حفره  

 .دارند دیگر
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 بنام سياه حفره از است یهنرمند رسم  .عكس

1-CygnusX  

 یك  که که دهد می نشان را ای لحظه رسم این

 است. سياه حفره رد حفرشدن درحال بزرگ ستاره

 بىآ ستاره ازیك را ماده رتبام  hole black این

 كشد. می خود نزدیك رنگ

 

  باشند می بزرگ اندازه چه تا سياه یها حفره

    Holes? Black Are Big How  

 

 یها حفره     

 توانند می سياه

 یا بزرگ

 باشند، كوچك

 فكر دانشمندان

 كوچك كنند می

 سياه حفره ترین

 اندازه هب ممکن

 .باشد اتم یك

 یها حفره این

 به جرمى یبازدارا ولى اند كوچك خيلى سياه

  .هستند كوه یك بزرگى

 جسم یك در مختلف مواد یا ماده، مقدار جرم

 .است

 Hole Black Steller سياه دیگرحفره نوع

 از بيشتر مرتبه 91 تا تواند می جرمش که است

 سياه حفره بيشمارى تعداد باشد. خورشيد جرم

 galaxy rth’sEa زمينى كهكشان در اى ستاره

 Milky Way  همان زمينى كهكشان دارد، وجود

 شود. می ناميده

 جرم مافوق سياه یها حفره بزرگترین

  Supermassive حفره این .شود می ناميده 

 ازمجموع بيشتر هستند ىیجرمها یدارا سياه یها

 .خورشيد مليون یك

 هر كه اند كرده پيدا محاسبه با دانشمندان

supermassive One  یحاو بزرگ كهكشان

middle. the in hole black  sah 

 شيرى راه  وسط در جرم مافوق سياه حفره

Way Milky )ساجيتاریوس نام به )ما كهكشان  

Sagittarius A برابر جرمى یدارا باشد، می 

 داخل هب تواند یم و است خورشيد مليون 4 حدود

 زمين از مرتبه مليون چندین بزرگ خيلى توپ یك

 .بگيرد جاى ،باشد تر گبزر

 

 كهكشان یجار منظره هنرمند" یك رسم " عكس

 در كه دهد می نشان را Way Milky شيرى راه

 دارد. قرار hole black یك شيرى راه وسط

 سياه یها حفره از جالب چندعكس
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black Supermassive  العاده فوق جرم با

hole دارد وجود. 

 

 شوند می تشكیل سیاه یها حفره چگونه

 یها حفره كوچكترین كه كنند فكرمی دانشمندان

 می شكل عالم تشکيل شروع با زمان هم سياه

 .گيرند

 می شكل موقعى stellar  اى ستاره یها حفره

 بزرگ خيلى ۀستار یك )هسته( core كه گيرند

 و ریخته درهم نكهیا یا ریزد می فرو خودش یرو

 یك تشكيل سبب جریانى چنين .شود می متالشى

 یك سوپرنوا .شود می supernova سوپرنوا

 خردشده یقسمتها كه است انفجار حال در ستاره

 .كند می پراكنده فضا در را ستاره

 جرم با سياه یها حفره كنند فكرمی دانشمندان

 فوق

  العاده

holes black Supermassive زمانی 

  باشند می كهكشان داخل كه شوند می ساخته زمان

ray-X Chandera the  توسط واقعه این

observatory است شده گرفته. 

 

 چگونه باشند، سياه سياه، یها حفره اگر

 دارند؟ قرار نجاآ در نهاآ كه دانند می دانشمندان

 زیرا تواند نمی شده دیده hole black   یك   

 حفره وسط داخل هب را نور تمام زیاد بسيار جاذبه

 كه بينندب ندتوان می دانشمندان ولى كشد، می سياه

 حفره اطراف گاز و ستاره یرو زیاد جاذبه چگونه

 را ستارگانى توانند می دانشمندان .كند اثرمی سياه

 حال در یگوئ اطراف نآ در نهاآ كه كنند پيدا

 سياه حفره بدور گردش حال در یا و هستند پرواز

 هستند.

 هم نزدیك ستاره یك و سياه حفره یك ىزمان
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 این شود، می ایجاد باال بسيار یانرژ با نور باشند،

 دیده انسان یچشمها وسيله هب تواند نورنمی چنين

 و satellites از استفاده با دانشمندان لذا شود،

the  باال یانرژ نوربا توانند می درفضا تلسكوپها

light energy high ببينند را. 

 

 ؟كند نابود را زمین تواند می سیاه حفره یك یاآ

 ? Earth Destroy Hole ckBla a Could 

 ستارگان، تا روند نمیفضا دور سياه یها حفره

 یك دهان به زمين ببلعند. را ها هسيار و ها ماه

hole black هب سياهى حفره هيچ زیرا افتد، نمى 

 كه نيست شمسى منظومه ، به نزدیك كافى اندازه

 یدارا سياه حفره یك اگر حتى بلعد،ب را زمين

 بگيرد، را خورشيد یوجا شدبا خورشيد جرم همان

 سياه حفره چون افتد، نمى شبدهان هنوز زمين

 و زمين  .خورشيد كه دارد را ای جاذبه همان

 همان ،زنند می دور را سياه حفره ها هسيار سایر

  .زنند دورمی را خورشيد كه طوری

 نمی سياه حفره یك به تبدیل هرگز خورشيد 

 مانهپي آن هب ستاره یك خورشيد چون شود،

 سياه حفره یك به تبدیل كه نيست بسياربزرگى

hole black شود.  

 

 مورد را سیاه یها حفره NASA چگونه

 ؟دهد می قرار مطالعه

  satellite مصنوعى یقمرها یبكاربر با ناسا

 هستند، فضا در گردش حال در كه تلسكوپها و

 هب اطالعات سياه یها حفره مورد در بيشتر هرچه

 بسيار كمك spacecrafts .ورندآ می دست

 .كنند می دانشمندان به  زیادى

 

 horizon Event حادثه افق

  spacetime درفضازمان boundary رزم 

 حادثه افق یك ظهور سياه حفره خصوصيات از -

 ماده كه spacetime درفضازمان سرحد است،

 هيچ ولى شوند، وارد نآ داخل هب توانند می نور و

 حادثه افق سرحد داخل از ندتوا نورنمی حتى چيز،

general  واسطه هب كه یطور .بگذرد خارج به

relativity جرم یك حضور وقتى شده، بينى پيش 

 چنان را نآ اندازد، می شكل از را زمان و فضا

 طرف هب ذرات یمسيرها كه دهد می شكل تغيير

 .شوند می خم ماده

 شكل تغيير این سياه، حفره یك حادثه افق در

 حفره از كه نيست مسيرى هيچ كه است وىق نقدرآ

 بتواند. هدش دور سياه

 

   Schwarzchild(Rg)شوارزچایلد شعاع

 جرم با یئ شى یك یبرا Rg شوارزچایلد شعاع

 Mشود می داده ذیل  فرمول وسيله هب م: 

R=2GM/C2  که G و عالمى جاذبه ثابت C 

           .است نور سرعت

 شعاع انسان، كی چون كم باجرمى یشيئ  یبرا

 حدود در شوارزچایلد .است متر سانتى 

 می اتم یك هسته از تر كوچك خيلى مقایسه در
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 در خورشيد چون معمولى ستاره یك یبرا .باشد

 شود می (مایل٢)كيلومتر ٣  حدود

 x 8.87     شوارزچایلد شعاع زمين یبرا

 .است

 لمانىآ شناس رهستا نام به شواورزچایلد شعاع 

 شود. می یاد

 

 :بیشتر توضیح در

 یفضائ جسم یك hole black سياه حفره

 body cosmic جاذبه با gravity زیاد بسيار 

 واندت نمی نور حتى چيز، هيچ نآ از كه است،

  .شود خارج

 یك مرگ اى واسطه هب تواند می سياه حفره یك

 چنين یك وقتى بگيرد، شکل پرجرم بسيار ستاره

 شدن تمام حال در عمرش خرآ در اى ارهست

 می خود thermonuclear یا هسته سوخت

 می در ناتعادلى حالت هب نآ یمركز قسمت باشد،

 هب اى جاذبه یشكستها واسطه هب نتيجه در و یدآ

 قست یها الیه و شود، می داغان خودش یرو

 .شوند می پرتاب خارج هب نآ یخارج یها

 نهاآ سقوط و كستنش حال در ماده یاجزا یسنگين

 نقطه تا را مردن حال در ستاره جهات تمام از

 سنگوالریته نام به بينهایت دانسيته با صفر حجم

singularity كند می متراكم و فشرده. 

——- 

 سیاه یها حفره مورد در بیشتر حقایقى

Facts Holes Black 

 ورآ شگفت یچيزها زمره در سياه یها حفره

 مجموعه -اند، پرجرمى ساماج نهاآ .دنباش می عالم

 كه است قوى قدر به نآ یا جاذبه یا جرمى اى

 .نور حتى كند، فرار نآ از تواند نمی چيز هيچ

 steller نام هب سياه های حفره نوع ترین معمولى

mass زیاد بسيار جرم با یهای حفره و 

 supermassive شوند می ناميده. 

 كه وقتی در اى، ستاره جرم با سياه یها حفره

 حفره یك خود از شوند می منفجر بزرگ ستارگان

 می باقى خورشيد برابرجرم چندین حدود در  سياه

  .گذارند

  العاده فوق جرم با سياه یها حفره

holes black supermassive قلب در 

 جرمى یحاو معموال و دارند وجود كهكشانها

 .باشند می خورشيد مليونها برابر

Famous  سیاه های حفره مشهورترین از

 Holes Black  
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1-X Cygnus اى ستاره باجرم سياه حفره یك 

mass stellar منبع یك و  ray-x فاصله در كه 

 .است گرفته قرار نآ زا ینور سال 6500 

1-X Cygnus  مضاعف یا دوتائى سيستم یك 

system -binary a ستاره یك یحاو كه است 

 یك و گرن بىآ پرجرم بزرگ  العاده فوق متغير

black- خود رود می گمان كه ،Ray -X منبع

hole باشد 

Sagittarius  A فوق باجرم سياه -حفره یك 

Supermassive  یك  ،واقع در .باشد می العاده

hole black شيرى راه كهكشان قلب در كه است 

Galaxy Way Milky ، یفلك صورت درجهت 

  Sagittarius constellation ساژیتاریوس

 .ردقراردا

 مليون 4 حدود یجرم یحاو سياه حفره این

  .است خورشيد

M87 یدارا كه است شكل بيضوى كهكشان یك 

 خورشيدى جرم بيليون 3.5  جرم با سياه حفره یك

 یك واسطۀ هب سياه حفره .باشد می وسطش در

 یك یدارا و شده محاصره داغ بسيار ماده از دیسك

 رىجا حال در كه است داغ مافوق ماده از جت

 سال 5000 تا كه باشد، می سياه حفره از شدن

 .دارد امتداد كهكشان بدنه از years-light نورى

A Centaurus. جهت در كهكشان، این 

Constellation سنتوراس یفلك صورت

Centaurus مارپيچ كهكشان یك و قراردارد 

 باور فعال  nucleusمركز یك با سا،آ غول

 .باشد می نكردنى

A Centaurus سياه حفره مليون 55 یحاو 

 دروسط hole black mass solar خورشيدى

 .باشد می خودش

 خارج هب جریان حال در كه ماده از jets دو

 نور سرعت نصف باسرعتى كهكشان از باشند می

 دارد. قرار فضا در نورى سال مليون یك طول در

  

 سیاه یها حفره درباره چند حقایقى 

 زمان و فضا پرجرم سياه حفره یا جاذبه نفوذ 

 اندازد، می طبيعى شكل از خودش یحوال در را

 تر كند زمان نزدیكترشوید سياه حفره به شما هرچه

 یم سياه - حفره نزدیك بسيار كه اى ماده زند، یم

 دیگر هرگز و شود می كشيده نآ داخل هب شود

 .بگریزد نآ از تواند نمی

accretion  افزایشى دیسك یك وسيله هب ماده

iscd شود یم سياه حفره وارد مارپيچ طور هب. 

 به كه وسيارات ستارگان غبار، گاز، از که دیسكى

 نابرگشتنى نقطه د،شو می سياه حفره مدار داخل

return no of point the به Horizon Event  

 كه است اى منطقه این .شود یم ناميده حادثه افق 

 ماده ممومانتو از بيشتر سياه حفره جاذبه نجاآ از

 وقتى ،دارد قرار افزایشى دیسك  دور هب چرخان

 حفره كشش در شيی نآ گذشت، حادثه افق از ىشي

 .شود می گم سياه

 شد، پيدا1964 درسال سياه حفره نشانۀ اولين 

 منبع یك دارای که شد، ناميده X Cygnus-1 و

 Constellation  در X  source ray-Xاشعه

 Cygnus است. 

 نمی تشعشع رادیاسيونى خود از سياه حفره 

 ؛شوند می رددیابى رادیاسيون بوسيله اما كند،

 افزایشى دیسك در  ماده شدن گرم از رادیاسيونى

disk accretion اثر واسطۀ هب همينطور و 

 نورگذران یا نزدیك، اجسام یرو سياه حفره ذبۀجا

 آن. حوالى از
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Super a is What  است؟ چه سوپرنوا 

?Nova 

  ستاره یک انفجار ترین بزرگ و نتری قوی 

 در که شود. می ناميده سوپرنوا عمرش پایان در

 افتد. می اتفاق فضا

 

 ؟دنافت می اتفاق كجاها در سوپرنوواها 

 دیده دیگر یها كهكشان در اغلب سوپرنواها 

 در كه است مشكل خيلى سوپرنواها .شوند می

 زیرا شوند دیده Way Milky خودمان كهكشان

 در .كند می مسدود را ما دید غبار یها توده

 مشاهده یسوپرنوا خرینآ ،كپلر جوهانس۱٠٦١

 .كرد كشف را شيرى راه در شده

 را سوپرنوا خرینآ بقایای ناسا، تلسكوپ چندرا،

 كشف بود شده منفجر قبل سال یكصد از بيش كه

 كرد.

 .شود یم سوپرنوا یك باعث عواملی چه 

 تغييراتى كه دافت یم اتفاق نجائىآ سوپرنوا یك

 شده واقع نآ Centre درمركز یا و core در

 مختلف طریق دو به تواند یم تغيير این .باشد

  .افتد اتفاق

 ستاره یها درسيستم سوپرنووا، از اول نوع 

 نهاآ .افتد می اتفاق stars Binary دوتائى یها

 یكى .دارند مشترك نقطه یك دور هب مدارى گردش

 كربن سفيد كوتوله یك ستارگان از

oxygen -carbon است، اكسيژن

Dwarf White ازستاره را ماده كه 

 احتماال دزدد، یم مرتب خود همراه

 در را زیادى بسيار ماده سفيد كوتوله

 بسيار ماده داشتن كند، می انباشته خود

 منفجر ستاره كه شود می سبب زیاد

 یك نآ حاصله نتيجه و گردد،

Supernova شود می. 

 زندگی پایاندر وپرنووا،س دوم نوع

 همين افتد، یم اتفاق تنها ستاره یك

 شدن تمام حال در ستاره كه یطور

 جرمش از قستهائى ،است خود یا هسته سوخت

 شود، یم خود core یداخل قست روانه و داغان

 و -گردد می متالشى ازهم شا ميانه نهایت در و

 .شود یم سوپرنووا یساآ انفجارغول یك نآ نتيجه

 هب ماده ولى است، تنها ستاره یك خورشيد ،،

 .شود سوپرنووا یك تا ندارد كافى اندازه

 سوپرنووا مطالعه به عالقمند دانشمندان چرا 

 ؟هستند

 می اتفاق كوتاه یزمان مقطع یك یبرا سوپرنووا

 عالم مورد در زیادى اطالعات تواند یم ولى د،افت

 به سوپرنوواها از نوعى .بدهد دانشمندان به

 حال در عالم یك در ما كه دهد می نشان دانشمندان

 با شدن بزرگ حال در و كنيم، یم زندگى انبساط

 همچنين دانشمندان .باشد می افزایش به رو سرعت
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 پخش در حياتى نقش سوپرنووا كه اند شده متوجه

 .دارند درعالم  elements عناصر

 پخش موجب ،کند می انفجار اى ستاره وقتى

 مختلف شدۀ پارچه های توته و عناصر

elements و   debris شود. می فضا در 

 در شوند پيدامی زمين در كه ازعناصر بسيارى

core عناصر این .اند شده ایجاد گانستار 

elements جدید، ستارگان تا نندک می سير 

 و داده شکل را دیگردرعالم وهرچيز سيارات،

 .كنند درست

 ها كهكشان سایر از انسان بدن یاتمها بيشترین

 .است مدهآ

 

galaxies other from atoms Human 

 یم درست را ما بدن كه اتمها از نيمى تقریبا

 و كرده پيدا جرم شيرى راه درماوراء حتمااًلا كنند

  بين یبادها واسطه هب بعد و اند، شده درست

 اى ستاره عظيم یانفجارها اثر از كه كهكشانى،

 كرده مسافرت ىشمس منظومه به شوند، می پيدا

 .اند

computer  وسيله هب كه مهيجى نتيجه

simulation چگونه كه بود این شد پدیدار 

 متنابهى مقادیر جذب با اعصار طول در كهكشانها

 در خود همجوار یكهكشانها انفجار از ماده از

 بزرگ شان حيات خرآ در ستارگان انفجار هنگام

 .گردند می

 توانند یم پرقدرت یسوپرنواها انفجار

 trillions چنان با فضا داخل هب را اتمها تن 

 از شان فرار موجب و كنند، پرتاب وحشيگرى

 سمت به مسير تغيير و خودشان كهكشان

 كيلومتر صدها برابر باسرعتى بزرگتر، همسایگان

 كه یطور نهما ،واقع در شوند. می ثانيه در

 یمنفجرم كوچكتر یها كهكشان در ستارگان

 یها كهكشان به را عناصر نهاآ انفجار اثر شوند،

 .دانداز یم بزرگتر همجوار

 حدود اندازه در ، Way Milky ما یشير راه

 را كهكشانى ماوراء وادم ،هرساله خورشيد، یك

 .كند می جذب

 فكر نچهآ از خيلى ما بنيان و ریشه ،هرحال در

 .باشد می شمسى  نظام از كمتر  كنيم می

 كه دهد، رامی حس این ما به مطالعه این

 اجسام به بستگى ما اطراف یچيزها چگونه

 .دارد سمانهاآ در دوردست

 كهكشان وسط در احتمااًل سیاه حفره جین دو

found holes black Dozen  دارد قرار ما

center galactic at 

 بينى، پيش سال دهها از پس  جدید  بررسی یك

 بسيار یها جرم با سياه یها حفره كه شده متوجه

 وسط holes black supermassive  زیاد

 حفره از زیادى بسيار تعداد واسطه هب ها كهكشان

 .اند محاصره كوچكتردر سياه یها

 راه مركز در قبلى یجستجوها هرحال در

 جرم پر سياه حفره كه آنجایی ،شيرى

hole black supermassive دارد، قرار 
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 در .بود كرده پيدا جریان این از كمى شواهد

 مضاعف سيستم  دوجين كشف از جدید یرسيهابر

systems binary در كه دادند، خبر غيرفعال 

 نادیدنى كه دیگرى ستاره مدار در ستاره یك نهاآ

black  قاعدتا نآ و باشد می گردش در است

hole .است 

hole black supermassive وسط در 

Way-Milky نام به  Sagittarius هب كه است 

 است، شده محاصره وغبار گاز از هاله یك واسطه

 پرجرم ستارگان تولد یبرا خوبى بسيار زمينه و

 و ميرند یم كنند، می زندگى ستارگان، این .است

 خالصه)شوند. سياه یها حفره به تبدیل توانند می

                                                          )BBCخبر از اى

 از منطقه یك هسيا حفره : بيشتر توضيحات

 دهنده نشان كه است Spacetime  زمان -فضا

 حتى چيز هيچ كه است قوى جاذبۀ اثرات نچنانآ

 نور چون مغناطيس الكترو رادیاسيون و ذرات

 کند. فرار آن از تواند نمی

 می نشان relativity general نسبيت تئوري

 یم شود، متراكم جرم كافى اندازه به اگر كه دهد

 حفره فرم به را Spacetime زمان -فضا تواند

 .وردآ در سياه

 امكان چيز دیگرهيچ نآ از كه اى منطقه مرز

 ناميده horizon event حادثه افق ندارد فرار

  .شود می

stellar  اى ستاره جرم با سياه یها حفره

mass با ستارگانى كه شود، می تشكيل موقعى 

 در stars massive very زیاد بسيار جرم

 می collapse  داغان هم از حياتشان كلخرسيآ

 می زمان نآ شد تشكيل سياه حفره وقتى .شوند

 بزرگ خودش ازمحيط ماده جذب واسطه هب تواند

  .شود

holes black stellar  خيلى ولى كوچكند 

 خرینآ تا ستاره یك وقتى باشند، می مرگبار

 متالشى هم از یا دارد امكان سوزد، می سوختش

 یبرا شود، خراب خودش یور هب یا و شود

 خورشيدى، جرم سه حدود تا ستارگان، كوچكترین

 ستاره به تبدیل یا جدید ستاره core یداخل قسمت

  سفيد كوتوله یك به تبدیل یا و شود می نوترونى

 dwarf white ستاره یك كه وقتى اما .گردد می 

 خودش یرو تراكم به شود، داغان هم از بزرگتر

 یا ستاره سياه حفره یك به بدیلت و دهد یم ادامه

hole black stellar شود می. 

 Way Milky شيرى راه اى، نظریه برحسب

 می اى ستاره سياه حفره صدمليون چندین یحاو

 .باشد

 سیاه هاي حفره مشخصات

 supermassive جرم مافوق تولدستارگان

 stars  

 ولى اند، پركرده را عالم كوچك سياه یها حفره

 جرم مافوق سياه یها حفره كه ها،آن یها عموزاده

 مافوق سياه یها حفره .باشند می حكمفرما د،نباش

 تر پرجرم مرتبه ونهابيلي حتى یا و مليونها جرم،

 می شعاعى یدارا ولى ،باشند می خورشيد از

 چنين دارد، ما یزمين ستاره نزدیكترین كه باشند

 یگازها و غبارها از را جرم سياه، یها حفره

 .كنند می جمع خود اطراف

 كهكشان مركز در نهاآ از زیادى بسيار تعداد

 بسيار طور هب نهاآ كه دنده می واجازه د،نباش می

 .شوند بزرگ زیادى

  سیاه یها حفره سنگوالریته مورد در توضیحاتى

 یدرتئور اصوال اى جاذبه یها سنگوالریته

  نجاهاآ در كه است، توجه مورد عمومى نسبيت
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 به سياه حفره یك وسط در ظاهرا دانسيته

  .رسد یم نهایتيب

 سنگوالریته یا ،اى جاذبه سنگوالریته یك 

 است spacetime زمان -فضا در محلى یفضائ

 به سماوى جسم یك اى جاذبه ميدان نجاآ در كه

 از بسيارى نظر است چنين و .رسد یم بينهایت

 خلقت تئورى در سانكيهانشنا و سماوى فيزیكدانان

 یك از كه Bang Big شروع در عالم

  .است مدهآ وجود هب سنگوالریته

——————————  

 در مربطه نوشتجات و مقاالت از بحث این بیشترین

                   .است شده گرفته نترنتیا
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تاچه.   

 

 

 جمعی کوشش توان می را اجتماعی جنبش

 هدفی مينتا یا مشترک، منافع پيشبرد برای

 قلمرو از خارج جمعی عمل طریق از مشترک،

 ميان که آنجا از کرد. تعریف رسمی های نهاد

 این دارد وجود تفاوت جنبش گوناگون انواع

 جنبشهای از بسياری باشد. کلی تواند می تعریف

 تعداد شاید و هستند کوچک خيلی اجتماعی

 جنبشهای نباشند؛ نفر ده چند از بيش آنها اعضای

 را نفر ميليونها حتی یا هزاران است ممکن یدیگر

 چارچوب در جنبشها از بعضی گيرند. بر در

 حضور آن در که کنند می فعاليت جوامعی قوانين

 صورت به دیگر جنبشهای که حالی در دارند،

 می فعاليت زیرزمينی یا غيرقانونی گروههای

 جنبشهای عمل نتيجۀ در اغلب است، بدیهی کنند.

 می تغيير کامال یا ای اندازه تا ينقوان اجتماعی

 کنند.

 توجه مورد جهت دو از اجتماعی جنبشهای

 طرف، یک از گيرند. می قرار شناسان جامعه

 مهم اما سازند؛ می فراهم مطالعه برای موضوعی

 شناسان جامعه نگرش شيوۀ تغيير به این، از تر

 آنها تحليل صدد در که رفتاری بخشهای به نسبت

 نند.ک کمک هستند،

 مدرن دنيای آشکار و بارز ویژگيهای از یکی

 بوروکراتيک، و رسمی سازمانهای بر عالوه

 تاثير و ماهيت مطالعۀ هستند. اجتماعی جنبشهای

 در توجه جالب و مهم بخش اجتماعی جنبشهای

 است. شناسی جامعه

 و اجتماعی جنبشهای ميان فاصل خط گاهی

  نممک جنبشها نيست. روشن رسمی سازمانهای

 

 درآیند، رسمی سازمانهای صورت به بتدریج است

 ممکن سازمانها -کمتری موارد در -که حالی در

 شوند. تبدیل اجتماعی جنبشهای به است

 چهار ،کل صورت به شناسان جامعه از برخی

 کنند: می مشخص را جنبش نوع

 مترادف بيشتر ساز؛ دگرگون جنبشهای .۱

 گرگونید شان هدف انقالبی. جنبشهای با اند

 خود که است جامعه در فراگير و بنيادی

 جنبشها این که تغييراتی اند. آن از بخشی

 گسترده، و سریع دگرگونيهای آنند پی در

 است. خشن غالبًا و فراگير، و جامع

 هدفهای طلب. اصالح جنبشهای .٢

 اصالح به تنها کنند. می دنبال را محدودتر

 نظم های پهلو از بخشی به تغيير و

 عدالتی بی و نابرابری مانند ماعی،اجت

 دهند. می قرار توجه مورد

 نجات صدد در رستگاری. جنبشهای .٣

 که هستند زندگی های شيوه آن از افراد

 شوند می پنداشته فاسدکننده

 اندازه تا عنوان که گروههایی سرانجام، .۴

 داده آنها به دهنده تغيير جنبشهای نامتناسب

 در جزیی ييرتغ ایجاد شان هدف و شده،

 است. افراد

 می زیر موارد اجتماعی جنبشهای مطالعۀ در

 و پيدایش زمينه گيرند: قرار نظر مطمح توانند

 جنبش های هدف درک اجتماعی، جنبشهای ظهور
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 جنبشهای عملکردهای های پيامد و اجتماعی،

 اجتماعی.

 به اجتماعی جنبش گسترش و پيدایش چگونگی

 می تاثير عیاجتما کنترول عملکرد از شدت

 یا مداخله با است ممکن حاکم مقامات پذیرد.

 انگيزۀ که فشار و ساختاری زمينۀ تعدیل و اصالح

 پاسخ جنبش به است کرده ایجاد را جنبش ظهور

 تنش وضعيت در است ممکن مثال، طور دهند.

 بدترین از برخی کاهش جهت در اقداماتی قومی

 و مخش بروز باعث که قومی نابرابری های جنبه

 کنترول دیگر مهم جلوۀ آید. عمل به شده ستيزه

 تواند می مسلح نيروهای یا پوليس واکنش اجتماعی

 باشد.

 یا نامناسب بازتاب تنها اجتماعی جنبشهای

 اجتماعی عدالتيهای بی یا اختالفها به غيرعقالنی

 راهبردهایی و دیدگاهها بردارندۀ در آنها نيستند.

 این بر توان می هچگون دهند می نشان که هستند

 شد. چيره عدالتيها بی و اختالفها

 در تنها توان نمی را اجتماعی "جنبشهای

 شرایط بقيه از که همکاری و انجمنها چهارچوب

 در آنها کرد. درک اند، شده مجزا اجتماعی

 با معمواًل -دیگر گروههای با نبرد و رویارویی

 -رقيب جنبشهای با گاهی اما رسمی، سازمانهای

 یا منافع اجتماعی جنبشهای همۀ کنند." می رظهو

 و دیدگاهها هستند؛ آن دنبال به که دارند هدفهایی

 از اند. مخالف آن با جنبشها که دارد وجود عقایدی

 جنبش های نظریه سایر شناسان، جامعه نظر

 که اند نکرده کافی توجه موضوع این به اجتماعی

 گراندی با برخورد نتيجۀ در آنها هدفهای چگونه

 که هایی شيوه نيز و -دارند مختلفی باورهای که

 می تاثير شان مخالفان عمل و نگرشها بر خود

  گيرد. می شکل -گذارند

 

 افغانستان در اجتماعی جنبشهای پیشینۀ

 تاریخ در پيشينه خواهانه آزادی جنبشهای

 می زندگی آن در که جغرافيای و سرزمين مردمان

 افغانستان در اهانهخو آزادی جنبش دارند. کنند،

 تاریخ در تواند. نمی بوده مستثنی قاعده این از نيز

 اسالم، از بعد تاریخ بویژه افغانستان، مدون

 در بيشماری خواهی آزادی و مقاومت جنبشهای

 جنبشهای است. شده درج بيگانه سلطۀ برابر

 مشهور که عربها، سيطرۀ برابر در خواهی آزادی

 و است تاریخ در سانیخرا ابومسلم جنبش آن ترین

 و سلطه برابر در مردمی خواهی آزادی جنبش

 شروع و نزدهم قرن دوم نيمه در انگریز استعمار

 افغانستان استقالل به منجر باالخره که بيستم، قرن

 بحث موضوع اند. ثبت تاریخ حافظۀ در شد، نوین

 عصر در سياسی جنبش وضعيت به نگاهی حاضر

 در را امروز تا يستمب قرن طول در عمدتا حاضر،

  گيرد. می بر

 سه افغانستان معاصر سياسی مبارزات تاریخ

 جنبش دارد، حافظه در را سياسی بزرگ حرکت

 و انقالبی، و دموکراتيک جنبش  مشروطيت،

  اسالمی. جنبش

 اولی تای دو اجتماعی، جنبشهای تعریف بنابر

 گرایش به سومی و  چپ، سياسی گرایش به

 .گيرد می تعلق راست سياسی

 این جنبش چگونگی به پرداختن از قبل دارد جا

 چه؟ یعنی گرایی راست و گرایی چپ ببينيم دوره،

 مواضعی به سياسی، ادبيات در گرا چپ یا چپ

 بنيادی، تغييرات خواهان که شود می اطالق

 ایجاد جهت در رادیکال، یا تدریجی بصورت

 در چپ هستند. قدرت و ثروت توزیع در برابری

 سوسيال معنی به معمواًل معاصر سياسی ياتادب
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 برابر در و رود. می کار به سوسياليست یا ليبرال،

 گيرد. می قرار راست

 سوسيال توصيف برای چنين هم اصطالح این

 استفاده انارشيسم اشکال تر بيش و دموکراسی

 .شود می

 به سياسی، ادبيات در گرا راست یا راست

 و نظم حفظ نخواها که شود می اطالق مواضعی

  .هستند سنتی اجتماعی مراتب سلسله

 انقالب به راست و چپ اصطالحات این ریشٔه

 چپ سمت در که کسانی گردد؛ بازمی فرانسه

 سنتی مراتب سلسله مخالف نشستند، می پارلمان

 پشتيبانی رادیکال اصالحات از و بودند قدرت

 هرگونه مخالف که آنهایی برعکس و .کردند می

 سنتی مراتب سلسله از و بودند يادیبن تغييرات

 موقع اخذ پارلمان راست سمت در کردند، می دفاع

 کردند. می

 نيروهای شامل ها چپ غالبًا سياسی ادبيات در

 اساسی سریع های دگرگونی خواهان و انقالبی

 برابری، اقتصادی، عدالت برقراری به که اند بوده

 ضد مانترناسيوناليس بر تأکيد اجتماعی، آزادیهای

 انقالبی های روش از گيری بهره و استعماری

 و اقتصاد بر دولت نظارت خواهان و مشهورند

 .اند بوده  داری سرمایه سودجویی با مبارزه

 در افراد برابری خواستار گرا چپ های گروه

 دخالت طرفدار و اقتصادی حقوق و سياسی حقوق

 مردم عموم نفع به اقتصادی امور در دولت

 .باشند می

 و طبقات موجودیت ،گرا راست های گروه

 بر حاکم قوانين از بخشی را طبقاتی اختالف

 طرفدار گرا راست های گروه دانند. می طبيعت

 اقتصادی امور در دولتی نهادهای دخالت حداقل

 هستند. کشور

 از برخورداری در افراد نابرابری به اعتقاد

 در افراد نابرابری به اعتقاد همچنين و ثروتها

 حقوق و قدرت و داری مملکت امور در شارکتم

 گرا راست های گروه نظریات جمله از اجتماعی،

 در خصوصی بخش از حمایت رود. می شمار به

 گراها راست ویژگی ترین مهم اقتصاد حوزه

 .آید می حساب به

 و سيکوالریسم به اعتقاد ضمن گراها راست

 مقابله به شدیدی گرایش غربی، مدرن تفکر مبانی

 محافظه معتقدند: راستگراها دارند. رادیکاليسم اب

 داری، سرمایه  نظام یک کردن پياده و  کاری

 .شود می منتهی کشور پيشرفت به سرانجام

 ریفورميستی، گرایشها از یادشده جنبش سه هر

 های گروه بودند. برخوردار رادیکالی و ليبرالی

 اصالح های اندیشه و نظریات با بيشتر چپی

 مبارزه، گوناگون های شيوه از انقالبی ات طلبانه

 و بيان آزادی از استفاده مدنی، حرکتهای چون

 و تظاهرات انتخابات، در اشتراک  مطبوعات،

 اعمال و اعتصابات، و خيابانی های نمایش

 .اند گرفته بهره قهرآميز

 مشروطیت: جنبش

 این سياسی – اجتماعی جنبش ترین معروف

 هایی مقطع در هک است مشروطيت جنبش دوران

 داشت؛ فعاليت بيستم، سدۀ اول نيمۀ در زمان، از

 شد سرکوب باز کرد، سربلند دوباره شد، سرکوب

 و کرد سربلند سوم بار برای و کرد، سربلند باز و

 گردید. سرکوب

 زمينه و دادخواهی و روشنگری در جنبش این

 انقالبی و دموکراتيک جنبش فعاليت برای سازی

 نمود. ایفا تاریخی و کننده تعيين نقش خود مابعد

 معاصر افغانستان  تاریخ در بار نخستين برای
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 برابر در نظام داخل در دادخواهانه مبارزۀ مشعل

  شد. روشن مردم فرزندان دست به حاکميت

 سلطۀ زمان در هنوز اول مشروطيت جنبش

 قد افغانستان خارجی سياست بر بریتانيا حاکميت

 و بود، اصالحی شتربي جنبش این برافراشت.

 ممکن مدنی قوانين تنفيذ طریق از را مشروطيت

 شود. گرفته استبداد و ظلم جلو تا شمرد می

 طی که اول مشروطيت رهبری پيشنهادات

 پيش خان اهلل حبيب امير حضور به ای عریضه

 کشورها از بعضی "در بود: شده تنظيم چنين شد

 مجبور را حکومت قاهره، قوت و جبر به مردم

 ملت آرزوی تابع را اداری نظام تا نمایند می

 برخی در و بدهد، قانونی و مشروطه شکل ساخته،

 خير، نيت با و خود ابتکار به روشنفکر پادشاه

 می نافذ مملکت در را مشروطيت اصول و قوانين

 و عادل پادشاه والدین الملة سراج چون سازد.

 و حبيبيه مکتب تاسيس چنانچه است، خواه ترقی

 و کتب طبع و االخبار سراج نشر و حربيه تبمک

 عمارات و شوارع احداث و عصری مطبعه آوردن

 جهت در و شاهانه توجه و لطف مظاهر از وغيره

 که رود می توقع لذا است وطن اعتالی و مجد

 قوانين اساس بر نيز را حکومت امور مجاری

 و خودسرانه احکام از تا سازند، استوار مشروطه

 آمده، عمل به جلوگيری اسالمی مقررات خالف

 به مشروطيت نظام و قانون سلطۀ تحت در مردم

 گردند." قرین مرفه حيات

 خواهانه آزادی مبارزه این روشنایی هرچند  

 اما نداشت، مدت دراز و دیرپا درخشندگی

 داد سرسپرده روشنفکر شماری که را قربانيهایی

 به شده روشن تازه مشعل این انتقال و تداوم موجب

 گردید. بعدی نسلهای

 با حقيقت در اهلل حبيب امير که است روایت

 و پرتجمل زندگی اما بود، موافق عریضه محتوی

 و جانب یک از وی پرستی شهوت و خوشگذرانی

 گمراهی به را امير معاند طلبان فرصت سخنان

 گردید. جنبش سرکوب سبب و داد سوق

 بعد کوتاهی زمانی فاصلۀ در دوم مشروطيت

 دربار درون از بار این اولی، جنبش سرکوب زا

 دهندۀ ادامه حقيقت در جنبش، این زد. جوانه

 تاثير تحت بيشتر شود می شمرده اول مشروطيت

 از ملتها طلبی استقالل و خواهی آزادی روحيۀ

 به اول جهانی جنگ پيامدهای و استعمار یوغ

 اشتراک و پشتيبانی از دوم مشروطيت آمد. وجود

 بود. برخوردار اهلل امان شهزاده ،امير پسر

 رادیکاالن بيشتر حرکت، این پيشقراوالن

 متوسط، طبقه بوروکراتان و نوپا بورژوازی

 طوری بودند. درباری کارمندان حتی و شهزادگان

 شهر زحمتکشان عادی، مردم از شود می دیده که

  شود. نمی دیده آن در اثری ده و

 بود،ن متشکل حزب یک دوم مشروطيت جنبش

 و سياست سيمای تغيير در که اثرافکنی و پيامد اما

 دولت یک ایجاد در آورد بوجود دولت ادارۀ طرز

 کرد. ایفا اساسی نقش مدرن

 بر خان اهلل امان امير دستيابی از بعد

 اکثریت به دولتی امتيازات تقسيم و سریرسلطنت

 امانيه دولت در جنبش دوم، مشروطيت اعضای

 بعد سال هفت ،3291 سال در هرچند شد. استحاله

 کرد. اعالن را مشروطه سلطنت قدرت، کسب از

 شدت به جنبش این اعضای امانيه رژیم سقوط با

 دوم مشروطيت و گرفتند قرار پيگرد مورد

 گردید. سرکوب

 یک اهلل، امان شاه حکومت پایانی سالهای در

 در مردمی، ظاهر به سياسی اعتراضی حرکت

 این قدبرافراشت. اهلل ناما شاه سلطنت برابر

 امان اصالحی های برنامه با مخالفت در حرکت

 خالف را امانی دورۀ دستاوردهای تمام خان، اهلل
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 حقيقت، در کرد. می تبليغ الحاد و اسالم دین

 بنام شخصی آن راس در که حرکت، این "رهبران

 داشت قرار سقاو بچه به مشهور کلکانی، اهلل حبيب

 استعماری حاميان و لیداخ ارتجاع دست آله

 سياست مانع تا گرفت قرار آنها بریتانيایی

   "شوند. اهلل امان شاه مستقالنۀ اصالحی

 نه حکومت سرکوبی و امانی رژیم سقوط با

 اختناق دوران وی اعدام و کلکانی اهلل حبيب ماهه

 آزادی ندای سرکوب و دیکتاتوری با توام سياسی

 طول به سال هفده از بيشتر دموکراسی و خواهی

 محمد سردار -نادرشاه حاکميت )دوران انجاميد

 و جنبش فعاالن زیاد شمار مقطع این در هاشم(.

 در یا و شدند اعدام یا امانيه حکومت اراکين

 شدند. زندانی محاکمه، بدون مخوف، زندانهای

 شد. مواجه رکود به دیگر یکبار جنبش

 محمود شاه سردار حکومت آمدن کار روی با

 دورۀ اختناق ظاهرًا شاه، ظاهر دیگر عم خان،

 در و شد گذاشته کنار موقتًا خان هاشم صدارت

- دوم جهانی پساجنگ جهانی تحوالت نتيجۀ

 کمک و همکاری به افغانستان عينی های نيازمندی

 در دموکراسی از هایی جلوه ،-توانمند های کشور

 انتخابات و مدنی های آزادی زد. جوانه جامعه

 اجازه کابل، )شهرداری( بلدیه و ملی شورا برای

 احزاب و سازمانها ایجاد تا سياسی های فعاليت

 ساله هفت موقت دورۀ این مظاهر از سياسی

 آیند. می بشمار

 خواه آزادی عناصر فرصت، این از استفاده با

 سياسی گوناگون فعاليتهای به دست وطندوست و

 منا زیر سياسی سازمانهای و احزاب تشکيل زدند؛

 چپ، جنبش به وابسته خلق، وطن، زلميان، ویش

 اتحادیه و راست، گرایش مدافع ملی، کلوب و

 و چپ گرایش دو هر از )عناصری محصلين

 ولس، انگار، چون جرایدی اندازی راه راست(،

 دورۀ و کابل شهرداری انتخابات نداخلق، و وطن

 خيابانی تظاهرات اندازی راه ملی، شورا هفتم

 اند دموکراتيکی های آزادی از هایی نمونه وغيره،

 آزمایش به را آن افغانی جامعۀ دوره این در که

 اتفاق به قریب اکثریت هدف و مرام گرفت.

 بر مشروطيت شعار را جنبش کنندگان شرکت

 بی برابراستبداد، در مبارزه قانون، حکومت مبنای

 و سواد تعميم جهالت، و خرافات ظلم، و عدالتی

 داد. می تشکيل اقتصادی رشد همگانی، معارف

 شورا هفتم دوره پارلمانی انتخابات در پيروزی

 اعضای و بلدیه رئيس انتخاب در پيروزی ملی،

 احزاب تشکيل آزاد، جراید نشر شهرداری، انجمن

 سوم مشروطيت جنبش های دستاورد از سياسی،

 شعور ارتقای در دستاوردها این آیند. می بشمار

 اجتماعی روابط در بارز رتغيي و فرهنگی سياسی،

  داشتند. اساسی نقش

 آزادی تحمل توانایی این از بيشتر سلطنت اما

 جناح بخصوص نداشت. را دموکراتيک های

 حکومتداری شيوۀ دهندگان ادامه دربار، راست

 محمد سردار رساندن قدرت به با هاشمی، -نادر

 کرسی به هاشم سردار پروردۀ دست داود،

 یکبار سوم مشروطيت نبشج سرکوب با صدارت،

 ساخت. مستولی جامعه بر را سياه اختناق دیگر

 زیر که بود صدراعظم خان محمود شاه هنوز

 داده های آزادی تمام جلو دربار راست جناح فشار

 انتخاب از شد. گرفته حکومتش دوران در شده

 ملی شورا هشت دورۀ انتخابات در مردم نمایندگان

 شدند، بسته ملی دجرای آمد، عمل به جلوگيری

 و شد کشانده خشونت به مردم اعتراضی تظاهرات

 زندانی و دستگير سياسی فعاالن و احزاب رهبران

  شدند.

 جنبش که فرهنگی و اجتماعی سياسی، تاثير

 به خود از سوم مشروطيت بخصوص مشروطيت،
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 مشروطه جنبش بود. اثرگذار و ژرف گذاشت، جا

 جنبش رکۀمح موتور و محور مثابۀ به خواهی

 ،-انسانیو فکری لحاظ از - افغانستان نوین سياسی

 خود مابعد انقالبی و دموکراتيک جنبش ساز زمينه

 انقالبی و دموکراتيک جنبش موسسان اکثر گردید.

 جنبش بستر از برخاسته ميالدی شصت دهۀ

 سياستمداران، جدید نسل بودند. خواهی مشروطه

 پيوند تمشروطي دوران نسل با اشکال از بشکلی

 جنبش یی برنامه و فکری اصول داشت.

 اندیشه بستر از برخاسته انقالبی، و دموکراتيک

 دادخواهی، خواهی، آزادی - مشروطيت جنبش یی

 در -... و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، انکشاف

 سياسی های برنامه و دیدگاهها با همسویی

 صيقل جهانی وانقالبی بخش آزادی جنبشهای

  شدند. يبترت و خورده

 شصت دهه اجتماعی جنبش کل، صورت به

 و دموکراتيک احزاب ایجاد به منجر ميالدی

 این در شد. اسالمی نهضت گذاری وهسته انقالبی

 سياسی جنبش در بار نخستين برای عصر

 راست و چپ سياسی، اصلی گرایش دو افغانستان

 سياسی سازمانهای و احزاب رسد. می بمشاهده

 خلق دموکراتيک حزب بشمول دوره، این

 خود ماقبل سياسی جنبش دهندگان ادامه ن،افغانستا

 حفظ را جنبش این یی برنامه اهداف بودند.

 دولتی، حاکميت تحکيم ملی، حاکميت و استقالل

 و فرهنگی اقتصادی، رشد اجتماعی، عدالت

 قوای های صالحيت و وظایف تفکيک اجتماعی،

 قضایيه(، و اجرایی، )مقننه، دولت گانۀ سه

 آزادی بيان، آزادی اتيک،دموکر و آزاد انتخابات

 اعالميه در مندرج های آزادی سایر و مطبوعات،

 عدالتی، بی برابر در مبارزه بشر، حقوق جهانی

 قرون ماندگی عقب بيسوادی، فساد، و جهل

 نيازمندی به رسيدگی زنان، حقوق تامين وسطایی،

 مرفه جامعۀ یک ایجاد و سالمندان و کودکان های

   د.دا می تشکيل پيشرفته و

 خارجی مداخله گزند از که هنگامی تا جنبش

 شعور رشد در بنيادی و موثر نقش بود امان در

 جنبش اهداف نمود. ایفا جامعه فرهنگی و سياسی

 و اصالحی بنيادی، های دگرگونی بيانگر

 مختلف های الیه انداز چشم که بودند رستگاری

 مورد لحاظ همين به گرفت. می بر در را مردم

 اجتماعی مختلف های گروه پشتيبانی و استقبال

  گرفت. قرار

 های رقابت خودخواهی، سياسی، بلوغ نبود

 مهمتر و اجتماعی های وابستگی رهبران، ناسالم

 نتواند جنبش تا شد سبب بيگانه مداخلۀ همه، از

 کند، طی را جامعه و خود سياسی رشد سالم روند

 متمدن جهان اجتماعی های جنبش تجربه کسب از

 را فهمی همان تنها دموکراسی از و بماند روممح

 اریستوکراسی و رهبری منافع حافظ که گيرد بکار

 اجتماعی جنبش دیگر، سخن به باشد. جنبش

 و سياسی دانش از هایی نشانه داشتن برغم افغانی،

 جامعۀ پژواک و نمودار جهانی، جنبش تجربه

 آن، پيامدهای است. خود های ویژگی با افغانی

 های برخورد احزاب، پی در پی های انشعاب

 و سياسی، مختلف گرایشهای حاميان ميان فزیکی

 فزیکی محو تا جویانه، انتقام های رویارویی

 به حاضر زمان تا متاسفانه که سياسی؛ رقيبان

    خورند. می چشم

 چهره در ها چپی سياسی حاکميت دوران   

 در ها راستی و افغانستان خلق دموکراتيک حزب

 ویژگی از های نمونه طالبان و مجاهدین متحکو

  اند. شده یاد های

 دوره این جنبش دیگر های ویژگی از یکی

 از گرایش دو هر است. جنبش فکری های دیدگاه

 می فراافغانی و بوده ایدیالوژیک فکری نظر نقطۀ
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 در ملی منافع گرایش دو هر برای اندیشيدند،

 جز به هک تمایزی داشت. قرار دوم درجه ارجحيت

 قربانی را خود ملی منافع دیگری ملت هيچ افغانها

 اتحادشوروی نه کند. نمی همگانی منافع

 هم نه و پاکستان نه و کرد، می چنين سوسياليستی

  کنند! می چنين ایران

 مارکسيستی ایدیولوژی به بيشتر چپ گرایش

 توام گرایی، ملی از عناصری هرچند بود. متمایل

 سلطنتی نظام با مخالفت و نژادی هژمونی با

 نيز را سياسی گروههای از برخی های دیدگاه

 .داد می تشکيل

 اسالمی شریعت بر راست گرایش اندیشه

 )دهه آن بر قبل و جهاد دوران در است. استوار

 در داود(، محمد سردار جمهوریت و دموکراسی

 به سياسی اسالم  المسلمين، اخوان جنبش پرتو

 .آمد وجود

 نيست. چپ از بهتر نيز راست جنبش وضعيت

 دموکراتيک )حزب اهلل نجيب دکتر رژیم سقوط با

 مجاهدین، حکومت استقرار و وطن[( ]حزب خلق

 های ایده و آرمانها بلکه جهاد، های هدف تنها نه

 و رهبر هر شد. سپرده فراموشی باد به جهاد

 در قدرت های پایه به دستيابی پی در هرتنظيم

 در پرداخت. رقابت به دیگر تنطيم و رهبر برابر

 بود نرسيده بسر داری حکومت خلسۀ هنوز نتيجه،

 های وعده و آرمانها همه داخلی جنگ آتش که

  کشيد. چالش به را جهاد

 نه و افغانی مارکسيستهای نه عمل، در

 را ایدئولوژیک های اندیشه نتوانستند اسالمگرایان

 هضم اسالمی شریعت و مارکسيسم اساسات طبق

 اسالم که سياسی گروه یگانه گيرند. کار هب و

 برد، کار به اسالمی شریعت طبق بر را سياسی

 خویش، حاکميت زمان در که بودند افغان طالبان

 تنها خشونت، با و شدت به  شریعت، شعار تحت

 کردند اقدام اجتماعی های آزادی کردن محدود به

  دهند. انطباق بيستم قرن در را اسالم نتوانستند و

 

    کنونی وضعیت در جنبش

 حاکميت سقوط با افغانستان در چپ جنبش

 در وطن( )حزب افغانستان خلق دموکراتيک حزب

 بزرگترین فروپاشی آن تعقيب به و ،3229 اپریل

 انقالبی، و بخش رهایی جنبشهای المللی بين حامی

 نود دهه آغاز در سوسياليستی شوروی اتحاد

 ها چپی کرد. فروکش ،بيستم قرن ميالدی

 سکوت سال ده از بيشتر برای و شدند سرخورده

 کردند. اختيار

 رژیم سرنگونی و سپتمبر یازده رویدادهای

 تنفس زمينه امریکا متحده ایاالت توسط طالبان

 به چپ جنبش بازماندگان تا آورد فراهم را ای تازه

 سياست در را خود بخت دیگر یکبار و آیند خود

 از نيرو آوری جمع به نخست ها چپی بيازمایند.

 در پرداختند. پراکنده های جناح و ها گروه ميان

 همچون آمدن گردهم برای تازه فرصت این آغاز،

 که هنگامی گرفت. قرار استقبال مورد نادر نعمتی

 سياسی های دیدگاه بيان و نظر تبادل زمان

 بازماندگان از شماری که شد آشکار فرارسيد،

 دیروزی تفکر طرز به هم هنوز دیروز چپ جنبش

 وابسته گروه به تنها تشکيالتی، لحاظ از و پابندند

 )محور کنند می اعتماد خود دیروزی سازمان به

 و تحوالت  زمان، شاخص گروه این گرایی(.

 و اجتماعی اقتصادی، مناسبات در بنيادی تغييرات

 می نادیده را بشری روابط در تکنالوژی نقش

 که دارند قرار انجاییهم در کلمه، یک در پندارند.

 داشتند! قرار پيش سال چهل

 گروه بویژه جنبش، راست گرایش وضعيت

 به که آنهایی و دیروز مجاهدین رو ميانه های
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 تصویر چنين توان می را بودند نپيوسته طالبان

 همکاری به که راست جنبش گروه این کرد:

 امریکایی حمایت با و امریکا متحده ایاالت  مستقيم

 احيا را خویش دولتی مواضع و سياسی فموق ها

 و شد. مبدل رسمی سازمان به کردند، تقویت و

 های برنامه بازنگری به فکری، نظر از نشد قادر

  شود. موفق مقاومت و جهاد دوران سياسی

 حاکميت ادامه بيانگر هرچند پسين، سال هفده

 است، حاکميت و قدرت در مجاهدین از گروههایی

 جمع از مدت این عرض و طول تمام در اما

 که دیروز جهادی گرای راست جنبش پيروان

 دیده کسی باشد، یمعين اندیشۀ و تفکر به معتقد

 گرایش رسد. نمی نظر به چيزی هنوز تا و نشد؛

 به دستيابی از بعد چپ گرایش مانند راست،

 و ساخت )رسمی( دولتی را جنبش دولتی حاکميت

 جنبش دافاه و سياسی آرمانهای و ها ایده از

 گرفت. فاصله

 بيشتر ماندند، حاکميت از بيرون در که آنهایی

 های کارکرد نقد به غيررسمی اپوزیسيون نقش در

 جنبش! ذات به تا کردند بسنده دولت مجریان

 است. زده درجا چپ جنبش کنونی وضعيت در

 شان، فکری اقتضا بنابر بایست، می که ها، چپی

 باید دارد، رارق آن محور در تکامل و تغيير که

 نو پذیرش برای سياسی دیگر گروه هر از تر آماده

 در شان اجتماعی جایگاه بنابر اما بودند، می

 سلطۀ و افغانستان یافتۀ انکشاف کمتر جامعۀ

 که دادند نشان ای، قبيله وابستگيهای و مناسبات

 نرسيده الزم سياسی بلوغ و فکری رشد به هنوز

 و کنند تابوشکنی ات نتوانستند جرات آنها اند.

 کالسيک رهبران معنوی نفوذ چنبرۀ از خودرا

 و یادشده، ویژگيهای کنند. بيرون مرده( و )زنده

 اندیشه بازنگری در تا شدند سبب فردی ناتوانيهای

 وابستگيهای رویای در و بازمانند سياسی تفکر و

 باحفظ ، -پرستش سطح تا - قبلی رهبری عاطفی

 نوستالژی در جناحی و یگروه پيوندهای و اندیشه

  برند. می بسر

 کردند تالش بارها دیروز چپ گروههای بيشتر

 تشکيالتی، انسجام و ساختاری آرایش تجدید به تا

 ملموسی نتيجه تاکنون اما برسند، فکری هم شاید و

 است. نيامده دست به

 با دیروز، چپيهای بازماندگان از دیگری گروه

 گروه این گرد.ن می مسایل به بيشتر نظر وسعت

 و تغييرات در عينی واقعيتهای درک به بيشتر

 در آنها اثرگذار نقش و پسين، سالهای تحوالت

 این است. معتقد سياست، در منجمله بشر، زندگی

 چپ جنبش پيروان که زمانی تا دارد عقيده گروه

 نقش به نپردازد، جنبش فکری بازسازی به دیروز

 در اخير دهۀ ارچه طی که بنيادی تحوالت اثرگذار

 آن تاثيرات و ندهد بها است کرده وارد بشر زندگی

 معاصر، انسانهای اندیشه و فکر باالی را

 در اثرمند نقش ایفای از نپذیرد، سياست بخصوص

 احيا برای تالش هرگونه و ماند خواهد باز جنبش

  بود. خواهد نتيجه بی دیروز

 در افغانی جنبش ویژگی ترین بارز کل، در

 بر فکری بازنگری در آن ناتوانی کنونی وضعيت

 و زمان نيازمندیهای عينی، های واقعيت مبنای

 است. آینده انکشافات

 دسته دو به کنونی وضعيت در راست جنبش

  است: شده تقسيم

 فاقد است شریک حاکميت در که اول دسته

 بازنگری و فکری نوآوری در توانایی هرگونه

 جهاد، دوران ریرهب است. سياسی تفکر و اندیشه

 وضعيت با ها بعضی و  نموده رحلت شماری

 که )آنهایی مجاهدین نو نسل اند. آمده کنار کنونی

 مواضع تقویت مصروف شریکند( حاکميت در
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 در که آنهایی  اند. اندوزی ثروت و سياسی

 چنين به تا دارند تالش دارند قرار اپوزیسيون

 به دسترسی غرض بخصوص یابند. دست امکانات

 شان "سياه" های اندوخته ساختن سفيد امکانات

 شویی(. )پول

 است جنبش افراطی راست بخش یا، دوم، دستۀ

 خود سياسی معين های هدف و اندیشه دارای که

  است.

 گستردۀ حرکت یک اسالمی بنيادگرایی جنبش

 اخوان از بعد که است المللی بين مذهبی -سياسی

 میاسال سياسی جنبش ترین بزرگ المسلمين

 یک چهرۀ در اسالمی بنيادگرایی آید. می بشمار

 بنام تشکيالتی در 3211 سال در سياسی ساختار

 عربستانی ميلياردر الدن بن اسامه توسط القاعده

 پشاور در افغانستان در شوروی با مبارزه جهت

 به که عزام، عبداهلل ازنقش )هرچند .شد تاسيس

 سموس حيث به داشت، شهرت جهانی" جهاد "پدر

 قالب در سازمان این شود(. می نامبرده نيز القاعده

 یک عنوان به و فراملی گوناگون نظامی های شبکه

 هدف و کند می فعاليت سنی اسالم رادیکال جنبش

 های دخالت و تأثيرات با مبارزه را خود

 در اسالم گسترش و اسالم دنيای بر غيرمسلمانان

 پيرو هالقاعد شبکه اعضای اکثریت داند. می جهان

 .اند سلفی مسلک

 در 3211 سال در امر بدو در القاعده شبکه

 )آی. پاکستان نظامی استخبارات ادارۀ با هماهنگی

 خاک در غرب شمال قبایلی مناطق در آی( اس.

 حيث به است، افغانستان  با مرز  هم که پاکستان

 جابجا ها شوروی عليه جنگ در جبهه مقدم خط

 قبل که شد سبب طالبان اب القاعده همکاری گردید.

 بن اسامه امریکا، در سپتمبر یازده های ازحمله

 .یابد اسکان افغانستان در بتواند الدن

 به که بود روحانی نظامی شبه گروه "طالبان

 در سعودی عربستان در معينی محافل مالی کمک

 طالبان بودند. یافته پرورش پاکستان دینی مکتبهای

 که بود نظامی -اسیسي منسجم گروه ترین مناسب

 که گرفت. قرار القاعده شبکه کامل اعتماد طرف

 مکتبهای به وابسته و مذهبی دگماتيسم عقاید دارای

 از یکی است". اسالم دین در وهابی و حنفی

 انطباقی قدرت گروه، این سياسی ویژگيهای

 دشمن برابر در شان مبارزه های شيوه و نظریاتی

 در شان کوتاه ميتحاک دوران در که طالبان است.

 رسانه و زن پدیده، دو برابر در افغانستان

 ناپذیر آشتی تصویری( های رسانه )بخصوص

 نگرند! می مدرنيته نظر به دو هر با اکنون بودند،

 توانایی از طالبان چهرۀ در راست جنبش

 دیده که طوری و است برخوردار پذیری انعطاف

 با که صورتی در المللی، بين معادالت در شود می

 و شوند همسو منافع دارای المللی بين بازیگران

 رقيب توانند می گيرند، قرار ترازو پله یک در

 باشند! سياسی نيروهای سایر برای بالقوه

 

 :جنبش یندۀآ

 پساطالبانی، افغانستان در اجتماعی جنبشهای

 برای که اند های شاخص بيشترین دارای ظاهرًا

 گروهی حرکت است؛ شده تعریف اجتماعی جنبش

 مشترک. هدفهای به دسترسی جهت در مشترک

 آنها استقالليت بار کند می کوتاهی که چيزی اما

 زیرنام که اجتماعی گروههای بيشترین -است!

 می فعاليت مدنی و اجتماعی گوناگون جنبشهای

 مالی حمایت تحت اشکال از شکلی به کنند

 .-دارند قرار رسمی نهادهای

 فعاليت و تشکيل غانستاناف جدید اساسی قانون

 مجاز را مدنی جامعۀ نهادهای و سياسی احزاب



 

38 

 و سياسی حزب ها ده حضور است. شمرده

 حقوق مدافع حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، نهادهای

 های اتحادیه زنان، و کودکان حمایت بشر،

 و وحش حيات و زیست محيط حاميان کارگری،

 می بوده کشور در اجتماعی وسيع جنبش مبين ...

  تواند.

 سياسی، احزاب استثنای به نهادها، این بيشتر

 دارای افغانستان در مدنی جامعۀ نهادهای جوانند.

 نو پدیدۀ یک حيث به و نيستند طوالنی پيشينۀ

 آنها بودن، جوان برغم اما، شوند. می شناخته

 را خود اثر و نقش اجتماعی حيات در اند توانسته

 برعکس افغانستان، مدنی جامعۀ نهادهای بگذارند.

 جایگير، اثرگذاری و عملکرد با سياسی احزاب

 کنونی اجتماعی جنبش آیينۀ نقش سياست، در حتی

 کنند. می اجرا کشور

 در افغانستان در حاضر حال در سياسی جنبش

 دیروز نسل سياستمداران، نسل دو گرایشهای ميان

 هنوز تا و است نوسان در امروز، جوان نسل و

 خود اجتماعی شایستۀ جایگاه از تاس نتوانسته

 جنبش مشکل ترین بزرگ گردد. برخوردار

 تواند نمی دیروز نسل است. فکری مشکل سياسی،

 وداع خود دیروز فکری دیدگاههای با آسانی به

 تا است توانمندی آن فاقد هنوز جدید نسل و کند

 بپردازد. اندیشه و فکر ایجاد به آزادانه

 اخير سالهای در یروشنای جنبش و تبسم جنبش

 گروهی سياسی حرکتهای ترین اثرگذار از یکی

 انگيزۀ هرچند آیند. می بشمار گذشته سال هفده در

 قومی و اتنيکی خواستهای از جنبش دو این اصلی

 شعارهای اما گرفت، می ریشه ها( هزاره )

 مورد زدایی تعصب و قانونيت خواهی، عدالت

 سياسی هایناراضي و اتنيکی گروههای سایر توجه

 را آن خویش حمایت و اشتراک با و گرفت قرار

 طرح جنبشها، این ضعف نکتۀ ساختند. فراقومی

 و استراتيژیک، هدفهای نبود ای، مقطع هدفهای

 شرکت اکثریت پذیرش مورد عملکرد شيوۀ

 سياسی ناهمگونی عالوه به جنبش، کنندگان

  بود. آن بنيادگذاران

 کشور، رد جاری غيرعادی وضعيت یقين به

 دهشت و تروریستی فعاليتهای ادامۀ ،امنيتی بی

 فاکتور به اجباری وابستگيهای ثباتی، بی افکنی،

 جنبش گيری شکل در اند موانعی خارجی های

  موثر. و فعال سياسی

 خارجی نيروهای گستردۀ حضور شک بدون

 جامعۀ غيررسمی و رسمی نهادهای و )ناتو(،

 در را خود ينمع تاثيرات افغانستان در جهانی

 بر کل، در و سياسی، مبارزۀ شيوۀ و گيری شکل

 دارد. جنبش

 توانایی است نتوانسته هنوز تا سياسی جنبش

 خویش دیدگاه و اندیشه در بازنگری در را خود

 معتقد ظاهرًا سياسی، گروههای بيشتر دهد. نشان

 از کارکردهایشان در اما اند، دموکراسی به

 ست.ني خبری دموکراتيک کارکرد

 دیروز جنبش بازماندگان از برخی آن، از فراتر

 )این اند خود دیروزی سازمانهای احيا تالش در

 رسد(. می مشاهده به بيشتر چپيها در گرایش

 در بزرگی مانع خود باال عوامل سخن، یک در

 زمان نيازمندیهای به پاسخگو مدرن، جنبش ایجاد

  است. بشریت تمدن و پيشرفت کاروان با همگام و

 اثرگذاری جامعه در هدفمند و فعال جنبش نبود

 کم استراتيژی و سياست تعيين در را آن نقش و

 سازد. می رنگ

 

 :بینانه واقعامید .جنبشنو(در نان)نسلجوا نقش
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 جنبش، در موجود هایکاستي و نارسایيها تمام با

 ایجاد در عطف نقطه بزرگترین افغان جوان نسل

 در شدن جادای درحال جنبش در کيفی چرخش

 .آید می بشمار افغانستان

 بحران، و جنگ درون از که افغانی نو نسل

 هفده در ،است کرده بلند سر غربت و مهاجرت

 تخصصی و فنی دانش از هم که داد نشان سال

 کافی بهره سياسی علوم از هم و است برخوردار

 کامال دیدگاه با تا دارد را آن توانایی و است، برده

 نوسازی و بازسازی در گذشته، لنس با متفاوت

 .بگيرد شایسته سهم خود زده جنگ کشور

 تکنالوژی و دانش با است، نواندیش نو نسل

 از خواهد می متمدن دنيای با گام هم و مجهز معاصر

 .ببرد بهره تخنيک و علم های دستاورد و ها پيشرفت

 مدنی های فعاليت در افغانی جوان نسل سهم

 .است دهکنن اميدوار و چشمگير

 نمایندگان مجلس برای اخير انتخاباتی کارزار

 آورد وجود به را اميدواری این افغانستان پارلمان

 در جوان نسل تا است فرارسيده آن زمان که

 بگيرد دست به را امور سکان نيز سياست عرصه

 .کند رهبری کل در را کشور اجتماعی جنبش و

 

  :جنبش مشخصات

 مبنای بر ياسیس نمایی دور برنامۀ داشتن

 انکشافات و تغييرات جامعه، عينی های واقعيت

 المللی، بين و ملی

اقتصادی،  اجتماعی، رشد آهنگ با هماهنگی 

 جهان، و منطقه کشور، سياسی و فرهنگی

اتخاذ و گذشته تجارب از درست کارگيری به 

 تکرار از جلوگيری هدف به پيشگيرانه تدابير

  باشد. نگر هآیند باید گذشته؛ اشتباهات

 حزبی،  سربازان" "کهنه جایگاه به احترام حفظ با

 تجارب از گيری بهره های زمينه ساختن مساعد و

 گردد. مهيا جوان نسل برای بيشتر فرصت آنها،

 باشد. فراقومی و سرتاسری، ملی، باید جنبش 

 به در مورد بی پافشاری از جلوگيری در تالش

 )کالسيک( هکهن های شيوه و اندیشه کارگيری

 در جنبش رشد و تشکيل مانع خود که غيرکارآمد

  .شود می جدید شرایط

می گفته آنچه " اصل مبنای بر سازی الگو 

  ،"شود پياده عمل در شود،

سازی" "بت منجمله: منفی، های پدیده با مبارزه 

 شخصيت(، )کيش  پرستی" "بت و

آن واقعی معنی به دموکراسی گسترش و تعميم 

 از گویی پاسخ شفاف، و موقع به آزاد بات)انتخا

 ریيس بشمول رهبری، متناوب تغيير پایين، به باال

 بيان حزبی، زندگی فقرات ستون رهبری، هيات و

 آید. می بشمار ...( و نظر آزادانۀ

= = = 

 منابع:

 عبدالحی پوهاند اثر افغانستان"، در مشروطیت "جنبش -
 نوشتۀ ستان"،افغان در خواهی مشروطه "جنبش حبیبی،
 قربانیان و مشروطیت "ظهور هاشمی، سعدالدین سید پوهاند
 پوهنیار، مسعود سید از جلد، دو در افغانستان"، در استبداد

 تألیف افغانستان"، در دیموکراسی آغاز و سوم "مشروطۀ
 گیدنز، آنتونی اثر شناسی" "جامعه مبارز، عبدالحمید
 ویکیپیدیا. دانشنامه
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 الیسمرئ

 

رومانتيسم، از یک لحاظ، همان راهی را می 

رفت که در آینده رئاليسم می بایست با ثبات و 

استحکام در آن قدم نهد: یعنی بجای تشریح دنيای 

مجردی که اشکال و رنگهایش در پشت پرده ای 

از قواعد محدود و عرف ادبی درهم ریخته باشد، 

 کرد که دارای اشکال و میدنيایی را تصویر 

رنگهای واقعی بود و از گذشتۀ تاریخی و یا دورۀ 

معاصر الهام می گرفت. ولی در راه رسيدن به 

این هدف دو مانع وجود داشت: نخست جنبۀ 

"درونی" رومانتيسم و دخالت احساسات خود 

نویسنده در تجسم دنيای خارج، دوم تسلط تخيل بر 

شعاع قرار دادن آن. رئاليسم این لواقعيت و تحت ا

درهم شکسته و به جنبۀ مکتب رومانتيک را دو 

دور انداخته است، یعنی رئاليسم را باید پيروزی 

حقيقت واقع بر تخيل و هيجان شمرد. این مکتب 

ادبی بيشتر از این لحاظ حایز اهميت است که 

متعدد بعدی نتوانسته است از قدر و  یمکتبها

اعتبار آن بکاهدو بنای رمان نویسی جدید و ادبيات 

 روز جهان بر روی آن نهاده شده است.ام

 

 رومانتیسم اجتماعی

در اطراف نویسندگان  3111تا  3131از سال 

و  فيلسوف و جامعه شناس یرومانتيک عدۀ زیاد

 غلب تمایالتمورخ و منتقد وجود داشتند که ا

 

 

 

رومانتيکها را تایيد می کردند، ولی گاهگاه 

عقاید کلی با ه نظریاتی اظهار می داشتند که ب

رومانتيکها مخالف بود. حتی بعضی از آنها، 

بخصوص رمان نویسها، از رومانتيسم کناره 

و طوری می نوشتن که گویی از  گيری می کردند

 چنين مکتبی خبر ندارند.

در این ميان رومانتيسم احساساتی خود به خود 

شکست می خورد و رومانتيسم اجتماعی رواج می 

پراتوری ناپلئون، یافت. زیرا پس از سقوط ام

بعضی از نویسندگان می خواستند کاری کنند که 

بتوانند نظام اجتماعی را تغيير دهند. اغلب این 

نویسندگان رومانتيک بودند ولی فرق آنها با 

رومانتيکهای احساساتی این بود که "فرد" را بر 

برعکس همۀ آنها یا  "جمع" ترجيح نميدادند.

سياليسم بودند و سوسياليست و یا متمایل به سو

عقيده داشتند که بی نظميهای اجتماعی از این رو 

توليد می شود که اقليت کوچکی ثروت کشور را 

در دست خود جمع می کنند و به اکثریت مردم 

اجحاف روا می دارد. می گفتند در یک اجتماع 

خوب و منظم، وظيفۀ دولت این است که تساوی 

عده، اغلب  مالکيت و ثروت را حفظ کند. ولی این

رومانتيک بودند زیرا می خواستند اجتماع آینده را 

نه به شيوۀ علمی و عملی، بلکه از روی تخيالت 

 خود بنياد نهند.
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ب نظران هميشه حاما اصول موضوعۀ این صا

جنبۀ رومانتيک نداشت و احيانًا از لحاظی واجد 

های اجتماعی که جنبه های رئاليستی نيز بود. نظام

مان در آثار خود وصف می کردند متفکران آن ز

با هم فرق بسيار داشت، با این همه اغلب ناقص یا 

گذشته از آن، هيچ یک از تخيلی و غيرعملی بود. 

این نویسندگان رئاليست نبودند، ولی تحقيق در 

بارۀ مسایل زندگی و داوری در بارۀ آن و آشنایی 

آزاد باعث می شد که دیگر،  تفکر به طرز

ا از پشت پردۀ اوهام و تخيالت يا رنویسندگان دن

اشا نکنند بلکه بکوشند تا واقعيات زندگی را، تم

مربوط به هر طبقه ای از مردم و هر محيطی که 

 باشد، تشریح و تبيين نمایند.

 تاثیر بالزاک

شتن دورۀ آثار خود در این زمان بالزاک با نو 

دی انسانی" قدم تازه ای در عالم تحت عنوان "کم

رداشت و با این که قصد تشکيل مکتب ادبيات ب

نداشت و تئوری نویس نبود، پيشوای مسلم 

نویسندگان رئاليست شد. بالزاک نيز در همان 

اجتماعی می زیست که نویسندگان رومانتيک را 

، اما این نویسنده به در آغوش خود پرورده بود

جای این که خود را تسليم تخيل و حسرت سازد و 

د و برای انصراف از فکر دچار بيماری قرن شو

محيط خویش دست به دامن گذشتگان زند و به 

قرون وسطا پناه برد، اجتماع خود را با همۀ 

مشخصات و اسرارش و یا با همه صفات و عادات 

و نيکی و بدیهایی که در آن بود در آثار خویش 

نشان داد. آنچه را که تا آن روز نویسندگان 

عنی تاثير و نفوذ رومانتيک از آن غافل بودند، ی

در اجتماع آن زمان بيان کرد. در مقدمۀ پول را 

سی صفحه یی داستان "دختر زرین چشم" پاریس 

را با طبقات مختلف مردمش نشان داد و نوشت: 

"این مردم یا زر می خواهند یا خوشی!" و گفت: 

"در پاریس عشق هوسی است و کينه چيز بيهود 

ه جز اسکناس ای. در آنجا انسان قوم و خویشی ب

 هزار فرانکی و دوستی به جز بانک رهنی ندارد."

بالزاک می دانست که آنچه نویسندگان و 

ه شاعران رومانتيک تا آن روز گفته اند دیگر ب

در مقدمۀ "صحنه  3191کار نمی آید. در سال 

هایی از زندگی خصوصی" تذکر داد که در نوشته 

ه و های رومانتيک: "همۀ ترکيبات ممکن تمام شد

همۀ اشکال آن کهنه و فرسوده گردیده است." و 

نشان داد که کار رمان نویس در این دوره چيز 

دیگری است: باید جامعۀ خود را تشریح کند و 

"تيپ" های موجود در این جامعه را نشان دهد؛ و 

گفت که کار نویسنده از یک لحاظ شباهت زیادی 

رخ به کار "مورخ" دارد و در حقيقت نویسنده "مو

عادات و اخالق" مردم و اجتماع خویش است. اگر 

نوع معينی از جانوران را در دو نقطه ای که 

دارای آب و هوای متفاوت است در نظر بگيریم 

جانوران یکی از آن دو نقطه، تحت تاثير آب و 

هوای آن نقطه، رفتار و مشخصات بخصوص پيدا 

می کنند. بشر نيز تحت تاثير اجتماع خویش است 

در ب و هوای گوناگون آمان تاثيری را که و ه

جانوران به جا می گذارد، اجتماعات مختلف در 

افراد بشر دارد. اما طبعا چون بشر به سادگی 

جانوران نيست و دارای عقل و هوش است این 

تاثيرات نيز در او عميق تر و پيچيده تر است، و 

نویسنده نقاشی است که چهرۀ روح افراد جوامع 

و طبقات مختلف این جوامع را تصویر گوناگون 

می کند. در این مورد "بالزاک" در مقدمۀ "کمدی 

 انسانی" چنين می نویسد:

"با تنظيم سياهۀ معایب و فضایل و ذکر آنچه  

زایيدۀ هوسها و عشقها است و با تحقيق در بارۀ 

مشخصات اخالقی و با انتخاب حوادث اساسی 

ۀ صفات و جامعه و با تشکيل تيپ ها به وسيل

مشخصات همانند، ممکن است به نوشتن تاریخی 
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موفق شوم که مورخان از آن غافل بوده اند: یعنی 

 تاریخ عادات و اخالق جامعه!"

در نظر بالزاک زندگی عبارت از "تودۀ حوادث 

و مسایل کوچک" است که رمان نویس باید آنها را 

"تا حد لزوم" )آیده آل( بزرگ کند و از ميان این 

داستان او دث، آنچه را کی می تواند عناصر حوا

ن باید قهرمانهایی برای باشد انتخاب کند. همچني

داستان خود برگزیند که بتوانند نمونه ای برای 

نظایر خود باشند.و انتخاب و آفریدن چنين نمونه 

خوانده  Typisationهایی است که تيپيزاسيون 

ی می شود. چنين پرسوناژی با فرد عادی و معمول

 Cesar فرق بسيار دارد، مانند سزار بيروتو

Birotteau   یا وترنVautrin  که باالتر از

هستند. اما بالزاک "حقيقت در  اشخاص عادی

. طبيعت" را از "حقيقت در ادبيات" جدا می کند

اولی چنان تکان دهنده و خشن است که نمی توان 

اردش کرد و خواننده را ودر یک اثر ادبی 

ت، پس نویسنده باید برای آفریدن ناراحت نساخ

"تيپ" دلخواه خویش حقيقت را از چند نمونۀ 

 و با ذوق و هنری که دارد واقعی و زنده بگيرد

و "تيپ" کمال مطلوب خود را  آنها را درهم آميزد

 بسازد.

اینها مسایلی بود که بالزاک در البالی صفحات 

آثار خویش مطرح کرد و به این ترتيب شالودۀ 

ویسی جدید را در ادبيات اروپا ریخت. البته رمان ن

بالزاک این فرصت را نيافت که عقاید خود را به 

صورت قواعد و قوانين و اصول مکتب تنظيم کند 

و از خود باقی گذارد، اما تحقيقاتی که بعدها به 

نشان داد که کار او به مراتب از کار هر  عمل آمد

ات کس دیگری که قوانين و قواعدی برای ادبي

 وضع کند بيشتر بوده است.

 نبرد رئالیسم

این  جا باید تذکر داده شودجالبی که در ایننکتۀ 

است که رئاليسم، در وهلۀ نخست عکس العملی 

بود که بر ضد جریان "هنر برای هنر" به وجود 

آمد، )هنر برای هنر را در فصل دیگری به 

اما نبرد رئاليسم نخست  تفصيل شرح خواهيم داد(

ۀ ادبيات در نگرفت، بلکه این نبرد در در عرص

ميدان نقاشی بوقوع پيوست. پيشوای رئاليسم در 

 Gustave Courbetنقاشی، گوستاو کوربه 

بود که می گفت: "هدف هنر  (3199 -3132)

برای هنر، بيهوده و پوچ است." کوربه، که آثارش 

را در نمایشگاههای نقاشی رومانتيک تحقير می 

خود برخاست و با تاسيس  کردند، به دفاع از

نمایشگاهی از خود، دست به مبارزه با رقيبان زد. 

 3111تا  3191این مبارزه پر سر و صدا، که از 

و او  ادامه داشت، به پيروزی کوربه منجر شد

توانست افکار عمومی را بسوی خود جلب کند. 

این پيروزی در عرصۀ ادبيات نيز موثر افتاد و 

 ن رئاليست کرد.کمک مهمی به نویسندگا

رئاليسم به عنوان مکتب ادبی، پيش از هر جای 

دیگر، در فرانسه به ميان آمد، اما پایه گذاران 

مکتب ادبی رئاليسم نویسندگان بزرگی که امروزه 

ما می شناسيم نبودند، بلکه نویسندگان متوسطی 

بودند که اکنون چندان شهرتی ندارند. این 

شان  Chanpfleuryنویسندگان عبارت بودند از 

 دورانتی.Durantyمورژه و  Murgerفلوری و 

سم و قواعد مکتب آن را نخست نام رئالي

فلوری" در اولين نوشته های خود به تاریخ "شان

به ميان آورد. در "مانيفيست رئاليسم" چنين  3191

نوشت: "عنوان "رئاليست" به من داده می شود، 

همان طور که عنوان "رومانتيک" را به 

اطالق می  3111ویسندگان و شاعران سال ن

 کنند."
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"شانفلوری" همۀ اشکال و انواع نویسندگی را 

که تا آن زمان وجود داشت انکار کرد، آنان را که 

رمان را به ادعا نامه مبدل ساخته بودند به باد 

سرزنش گرفت. به نویسندگانی از قبيل اوژن سو و 

اعتنا الکساندر دوما که به واقعيات زندگی بی 

بودند و خود را تسليم تخيالت بی پایان می 

ساختند، حمله کرد، رمانهای شاعرانه به "سبک 

ژرژساند" را هم به سبب لجن احساساتی شدید و 

 نفی کرد.سبک تصنعی 

در این ميان فقط روش "بالزاک" را می پسندید 

و چنين می گفت: "دانستن برای توانستن! این است 

ن آداب و اخالق و عقاید و عقيدۀ من!توانایی بيا

قيافۀ اجتماعی که در آن زندگی می کنيم. خالصه، 

." و می نایجاد هنری زنده! این است هدف م

افزود: "مکتبها را دوست ندارم، سبکها را دوست 

ندارم و قراردادهای قبلی را دوست ندارم. برای 

من مشکل است که خود را در چهار دیواری 

نم، من در "هنر" چيزی کليسای رئاليسم محبوس ک

 به جز "صميميت" نمی شناسم."

، اصول عقاید خود را به 3119در سال 

صورت قطعی تری مطرح کرد و گفت که رمان 

نویس قباًل باید وضع خارجی افراد را مطالعه کند، 

چيزهای متعددی از آنها بپرسد و به جوابهای شان 

توجه کند، در عادات شان دقيق شود ، از همسایه 

اشان تحقيقاتی به عمل آورد، سپس همۀ این اسناد ه

و مدارک را با سليقه و روش خویش خالصه کند 

و در نوشتن داستان مورد استفاده قرار دهد. به این 

ترتيب کار نویسنده به صورت نوعی تندنویسی و 

می آید. و  عکس برداری از جهات مختلف در

 هرگونه تخيل و تفنن از ميان می رود.

ری" و رفيق و پيرو او "دورانتی" که "شانفلو

به مخالفت با رومانتيسم برخاسته بودند، صحنه 

هایی از زندگی خرده بورژواها و مردم عادی را 

و در آثار خود توصيف نمودند. از  انتخاب کردند

این نویسندگان "دورانتی" بيشتر به زندگانی 

اجتماعی و به عرف و عادات مردم توجه داشت و 

که هنر او برای اجتماع مفيد واقع شود. می کوشيد 

"دورانتی" مجله ای نيز به نام "رئاليسم" منتشر 

ساخت و در آن پارناسين ها را به شدت مورد 

حمله قرار داد. "دورانتی" و همکارانش حمالت 

هم به رومانتيکها می کردند: "هوگو" را شدیدی 

"غول" و "موسه" را "سایۀ دون ژوان" و " گوته" 

يرمرد خسته از ساده لوحی" می ناميدند. می را "پ

گفتند: "شاعران پست ترین دلقک های دنيا هستند" 

از شعر به شدت متنفر بودند به طوری که 

"دورانتی" به شوخی یک طرح قانونی مرکب از 

چند ماده نوشت مبنی بر این که هرکس شعر 

 بگوید محکوم به اعدام خواهد شد.

ه تعطيل شد، اما مجلۀ رئاليسم پس از پنج ما

تعطيل آن مبارزۀ رئاليستها را تخفيف نداد و 

"دورانتی" در مقاله ای که به مناسبت تعطيل آن 

انتشار داد، نوشت: "رئاليسم مرد، زنده باد 

 رئاليسم!"

این نویسندگان گذشته از قواعدی که برای 

و تئوریهایی که نوشتند به فکر  رئاليسم بيان داشتند

ی نيز افتادند و رمانهایی نوشتند تيسایجاد آثار رئال

که هيچ کدام ارزش و اعتباری پيدا نکرد. 

مخصوصًا "شانفلوری" اصرار داشت که قدم بر 

 Brunetiereجای پای بالزاک بگذارد. "برونتير 

سخن سنج معروف فرانسوی معتقد است که او 

مردی شجاع اما عامی بود، بالزاک را صميمانه 

کمدی انسانی توانسته بود می ستود اما آنچه از 

بشناسد، تقليد مسخره ای بيش نبود و آنچه از آثار 

وجود خرده بالزاک به نظرش مهم جلوه می کرد 

 بود." دخترهابورژواها و پير
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آنچه در بارۀ این نویسندگان باید گفت این است 

که اینان نویسندگان درجه اول نبودند، اما وجود 

دبی آن عصر هر دو در رشد و پيشرفت نهضت ا

تاثير زیادی داشت و مسلمًا بی وجود آنها، نهضت 

رئاليستی چنان شدت و حدتی نمی یافت و به آن 

سرعت به حد کمال نمی رسيد. در آن زمان در 

مورد بالزاک و استاندال نظریه های مختلفی 

حکمفرما بود. "بالزاک" دوست رومانتيکها بود و 

ین حال در آنها را به باد تمسخر می گرفت، با ا

آثار "استاندال" تخيالتی که بی شباهت به تخيالت 

رومانتيکها نبود دیده می شد. عده ای "بالزاک" را 

بزرگ ترین نویسندۀ رومانتيک می شمردند و آثار 

تفکيک  استاندال را نمی توانستنداز آثار رومانتيکها

کنند. امابه دنبال نبرد رئاليسم و تجليل "شانفلوری" 

سخن سنجان بزرگی چون سنت بوو  از بالزاک،

Sainte- Beuve  و تنTaine  آثار "استاندال" و

"بالزاک" را ستودند و رئاليسم آنها را تشریح و 

جيه کردند. خود این سخن سنجان نيز در برابر وت

کسانی که از رومانتيکها و کالسيکها دفاع می 

کردند، جانب "واقعيت" را گرفتند و رئاليسم برای 

 صورت مکتب ادبی برگزیده درآمد. آنها به

 تحول ادبیات

تضادی را که رئاليسم با رومانتيسم دارد، باید 

قبل از این که به تحليل هرگونه تمایالت و مفاهيم 

بپردازیم، در مشخص ترین صورت ادبيات 

جستجو کنيم: درجه بندی انواع ادبی درهم می 

ریزد و طبيعت هر یک از آنها دستحوش تحوالت 

می شود. و نيز همراه با ادبيات، برداشتی مهمی 

 که از نویسنده وجود دارد تغيير می کند.

در هر عصری یکی از انواع ادبی نوع غالب 

و برگزیده شمرده می شود، رومانتيسم دوران شعر 

بود، همان طور که قرن هفدهم قرن تراژدی بود و 

اهميت رمان قرن هيجدهم قرن نثر و اندیشه. 

است اما این رمان چه رازگویی رمانتيک روشن 

آفرینش یک دنيای خيالی،  ایغنایی باشد، چه نماد 

 در هر حال بيشتر به عالم شعر وابسته است.

پایان رومانتيسم همزمان بود با زوال نيروهای 

گفت: "ذوق  3119اعرانه. تئوفيل گوته در سال ش

زمان از شعر روگردان شده است." مشخص ترین 

نبال زمينه های غيرشخصی، شاعران عصر، به د

روایتی، تحليلی، و یا فلسفی رفتند. اثر رابرت 

نوعی معماری  R. Browning براونينگ

روشنفکری است که که حاکی از عالقه ای تقریبًا 

بيش از  دیگران برای شعر علمی به آگاهی است.

این که جنبۀ فلسفی قایل شوند ماموریت مدنی یا 

ندر پوشکين" وقتی اجتماعی قایل شدند. "الکسا

سخن از "هنر برای مردم" به ميان می آید با جملۀ 

معروف "نکراسف" پاسخ می دهد: "تو می توانی 

اما باید شهروند باشی." برای عدۀ  -شاعر نباشی

دیگری از هنرمندان این دوران، از قبيل گوته و 

طرفداران هنر برای هنر شاعری یک اشتغال 

ی. با سازجواهر صنعتگرانه است و شعر یک اثر

وجود این در تمام این جریانها هدف، دادن جهت 

عينی به شعر است. اما با جدا کردن شعر از 

گفت که آن را از  هيجانها و سرابهای درون باید

خودش جدا می کنيم چند نفر از شاعران دوران 

رئاليست هرقدر که بزرگ باشند چهرۀ تعليماتی، 

ا از آنها جدا می روایتی، یا اخالقی شعر شان ما ر

کند و می توان به این نتيجه رسيد که در مرحلۀ 

ميان رومانتيسم و سمبوليسم، شعر مدتی در خواب 

 بوده است.

عصر رئاليست یک عصر انتقادی است. در 

برابر برتری حساسيت ذهنی و نيروی تخيل، با 

سالح آگاهی روشن بينانه به مقابله بر می خيزد. 

ر "ارادۀ نامحدود نيچه عصر خودش را عص

ن فيلسوف فرانسوی ترسيدن به آگاهی" می نامد. 

نویسنده  يام می کند و رنانقعليه "رویا و تجرید" 
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ير فيلسوف دانشمند می داند و می گوید: " ظرا ن

وقتی که نویسنده بتواند آنچه را که قطعی است 

قطعی بشمارد، آنچه را که محتمل است محتمل 

کن است ممکن بخواند، باید بداند  و آنچه را که مم

وجدانش راحت باشد." و باید گفت که زمينۀ اصلی 

اندیشۀ این دوران را این فيلسوفان و نویسندگان با 

آثاری در انتقاد، تاریخ و مسایل دیگر فراهم 

ساختند: "اصل انواع" داروین، "دروس فلسفۀ 

اثباتی" اگوست کنت، "نخستين اصول" اسپنسر، 

 بوو، در شمار این آثار بود.سنت "پرت رویال" 

با وجود این در نظام آفرینش ادبی، تقدم رمان 

تردید ناپذیر است. دوران رومانتيک، چند رمان 

تا  3111نویس به خود دیده بود، اما سالهای 

. چه از در ادبيات غرب، عصر رمان است 3121

نظر کيفی و چه از نظر کمی رمان در درجۀ اول 

 اهميت قرار دارد.

 لیسم و برون گراییرئا

رئاليسم در درجۀ اول به صورت کشف و بيان 

واقعيتی تعریف می شود که رومانتيسم یا توجهی 

به آن نداشت و یا آن را مسخ می کرد. در این 

 (Positivisme)دوران سلطۀ علم و فلسفۀ اثباتی 

رمان نمی تواند وجود خود را توجيه کند مگر با 

وسل به مشاهده. کنار گذاشتن وهم و خيال و ت

فلوبر می گوید: "رمان باید همان روش علم را 

برای خود برگزیند." و تن می گوید: "امروز از 

رمان تا انتقاد و از انتقاد تا رمان فاصلۀ زیادی 

نيست. هر دو تحقيق و مطالعه ای در بارۀ انسان 

همۀ آن چيزهایی که در بارۀ رومانتيسم،  هستند."

زین واقعيت می کرد: )از چون غيرواقعی را جایگ

قبيل ماوراالطبيعه، فانتزی، رویا، افسانه، جهان 

فرشتگان، جادو و اشباح( حق ورود به قلمرو 

 رئاليسم ندارند.

البته توجه به سرزمينهای دیگر و به زمانهای 

دیگر )سفر در مکان و سفر در زمان( که از 

مشخصات رومانتيسم بود، هيچ کدام از ادبيات 

حذف نشده اند. اما جای خيالبافی در بارۀ رئاليستی 

سرزمينهای دوردست را سفر واقعی و مشاهدۀ آن 

سرزمينها گرفته است. فلوبر پيش از نوشتن 

"ساالمبو" به "تونس" سفر می کند. و طبعًا چون 

سفر در داخل هر کشور آسان تر از سفر به کشور 

های دوردست است رمانهای نویسندگان رئاليست 

ح و تحليل شهرها و محله های سرزمين بيشتر شر

، نورماندی خودشان را در بردارد. )به عنوان مثال

در آثار فلوبر و موپاسان، "بری" در آثار 

ژرژساند، استکهلم در آثار استربندبرگ، "سيسيل" 

در آثار ورگا و رومانی، در آثار امينسکو جای 

 .)مهمی را اشغال کرده اند

ار رئاليستی متعددی و تاریخ نيز الهام بخش آث

است. از ساالمبوی فلوبر گرفته تا رمانهای 

و  3191"هنریک سينکویچ" که پولند بين سالهای 

را بازسازی می کند. اما رمان نویس  3199

رئاليست تاریخ را هم زمينه ای برای آگاهی های 

دقيق تلقی می کند نه سرچشمه ای برای خيالبافی، 

ار رئاليستی مطرح که در آثاز این رو گذشته ای 

بيشتر گذشتۀ نزدیک جامعه ای است که  می شود

خود نویسنده متعلق به آن است. شانفلوری در سال 

رئاليسم را چنين تعریف می کند: "انسان  3199

 3119امروز، در تمدن جدید." و در سال 

موپاسان صورت دیگری از این تعریف را می 

اقعا آورد: "کشف و ارائۀ آنچه انسان معاصر و

هست." خالصه این که نبوغ نویسندۀ رئاليست در 

خيالبافی و آفریدن نيست، بلکه در مشاهده و دیدن 

 است.

نمی توان رومانتيسم و رئاليسم را به عنوان دو 

مکتب "غيرواقعی" و "واقعی" در برابر هم قرار 

داد. رومانتيسم جهان محسوس را کشف کرده است 
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ليسم است. اما و در واقع، سرآغازی برای رئا

رومانتيسم وقتی که واقعيت را در بر می گيرد، با 

می پردازد. رئاليسم همان  نشتاب و با ذهنيت به آ

ان جایگزین رومانتيسم می شود که تجربه و س

تحليل جای ترکيب را می گيرد و کشف و 

جستجوی دقيق الهام یک پارچه می شود. رئاليسم 

لزاک می طرفدار تشریح جزئيات است. وقتی با

به آثاری که  نویسد: "تنها تشریح جزئيات می تواند

ارزش الزم را  با بی دقتی "رمان" خوانده شده اند

بدهد." و وقتی استاندال از "حادثۀ کوچک واقعی" 

حرف می زند، در واقع هر دو از رئاليسم خبر 

می دهند. "واترلو"ی هوگو در "بينوایان" 

در "صومعۀ  رومانتيک است و واترلوی استاندال

 پارم" رئاليستی است.

این طرفداری از آگاهی عينی و دقيق که بر 

زایيدۀ شرایط فکری  رئاليسم غربی حکمفرما است

و اجتماعی خاصی است. عصر، عصر علم و فن 

است. همه متفکران بزرگ زمان می کوشند به 

روش آگاهی و روش عمل دقيقی دست یابند: 

ن. در بارۀ این شناختن دنيا برای تغيير دادن آ

به هيچ وجه  شناخت و نتيجۀ این آگاهيها هم

خيالبافی و پناه بردن به عالم رویا جایز نيست. 

علوم، روشهای دقيق خود را دارند. و قوانينی که 

از قبيل مفيد  -در زمينۀ واقعيت به دست آمده است

در  -بودن، تحول، انتخاب طبيعی و مبارزۀ طبقاتی

ان عمل در بارۀ دنيا می عين حال که به ما امک

دهند، ما را از این که در خارج از حدود آنها اقدام 

کنيم منع می کنند و به یک پذیرش عمقی مجبور 

 مان می سازند.

این نيز درست نيست که بگویيم که عصر 

بدبينی  ،رئاليست بعد از دوران رومانتيک

سرخورده ای است که به دنبال یک دوره اميد و 

 ت.ایمان آمده اس

منتقد و فيلسوف فرانسوی  Thibaudetتيبوده

رمان رئاليستی را فرونشستن یک هيجان می 

خواند. رئاليسم را نتيجۀ نوعی سرخوردگی می 

و زایل شدن رویا  3191که به دنبال سال  شمارد

البته شکی در این  های بزرگ حاصل شده است.

. نيست که نوعی بدبينی رئاليستی وجود دارد

ید که حقيقت اندوهبار است و وگ"رنان" می 

"نيچه" حقيقت را مرگبار می خواند. رومانتيسم 

فرانسه با "نبوغ مسيحيت" اثر شاتوبریان آغاز می 

که بيانگر ایمان است اما پاسخ رئاليسم به این  شود

دوران، اثر انتقادی "تاریخ منابع مسيحيت" اثر 

در  رنان است که بر شک و تردید مبتنی است.

شبينی سياسی ویکتور هوگو و المارتين، برابر خو

نيهيليسم اجتماعی فلوبر و دیگران به ميان می آید. 

اما عکس قضيه هم می تواند صادق باشد. آیا 

رومانتيسم در موارد متعددی حاکی از نوميدی و 

سرخوردگی نيست؟ از نظر داستایوسکی، انسان 

رومانتيک کسی است که بر باطل بودن ارزشهای 

هم پی برده است، ارزشهایی که در آن قرن هيجد

بر ضد ارزشهای سنتی کالسيک علم شده قرن، 

بود. به نظر داستایوسکی رسالت قرن او این است 

که با ایمان )مذهبی و اجتماعی( نوساخته ای با 

اندوه فردی که بایرون و لرمانتوف بيانگر آنند، 

 مقابله کند.

معۀ ًا موضوع خود را جاعادبيات رئاليستی طب

معاصر و ساخت و مسایل آن قرار می دهد: یعنی 

چنين جامعه ای وجود دارد و اثر ادبی را مجبور 

می سازد که به بيان و تحليل آن بپردازد. ادبيات 

ادبيات اشرافی و فردی بود، خوانندگان  کرومانتي

 زدهمنط قرن سثابت و مشخصی نداشت. اما در اوا

به طور جامعۀ همرنگی متشکل شد. بورژوازی 

قاطع جای اشرافيت را گرفت و ادارۀ نهضت 

صنعتی را به دست گرفت و هم این طبقه بود که 

نامه شتاب می خرید و می خواند و موفقيت نمایک
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ها را در تئاترها تضمين می کرد. دنيای معاصر 

زمينۀ آثار ادبی بود، اما طبعًا این آثار به لو دادن 

ارزشهای نقاط ضعف همين جامعه می پرداخت و 

جا افتادۀ آن را به باد انتقاد می گرفت. برجسته 

ترین آثار ادبی حاکی از مخالفت بودند. کينه نسبت 

 Goncourtبه بورژوازی برای فلوبر و برادران 

. ایبسن، استریندبرگ، گنکور دليل زندگی است

تورگنيف و تولستوی در آثار شان بورژوازی 

بگویيم خود عصر خود را متهم می کنند. یا بهتر 

بورژوازی است که نقاط ضعف خود را برمال می 

سازد. کتاب "سرمایه" و یا "سرگذشتهای یک 

شکارچی" را کارگران و زحمتکشان ننوشته اند. 

اصالح طلب یا انقالبی، حاصل  ادبيات اجتماعی،

نویسندگان بورژوا است. همين "رمان عاميانه" کار

است: از که در اواخر قرن رومانتيک ظهور کرده 

قبيل پاورقی های "اوژن سو"، "هوگو"، "دکنز"، 

 "بالزاک"، از مردم و برای مردم حرف می زنند.

رژوازی عصر شان از مردم کوچه وو نيز برای ب

و بازار از اعماق اجتماع لندن و پاریس حرف می 

زنند و در واقع با کشف و شناساندن تيره روزی 

ؤوليت های موجود، بورژوازی را در برابر مس

 خود قرار می دهند.

 فلوبر و رئالیسم

 بزرگ ترین نویسندۀ رئاليست در این دوره

گوستاو فلوبر است و شاهکار او، مادام بوواری 

Madame Bovary  کتاب مقدس رئاليسم شناخته

می شود. موضوع این کتاب داستانی است که 

واقعًا در فرانسه اتفاق افتاده و قهرمانان آن آدمهای 

عادی هستند که هيچ گونه تخيلی در  طبيعی و

ستين خاز شروع ن آفریدن آنها دخالت نداشته است.

صفحات کتاب قدرت نویسنده در مشاهده و ثبت 

حقایق زندگی به چشم می خورد. در "مادام 

بووواری" هيچ چيز خيالی و غيرعادی دیده نمی 

 شود.

فلوبر قهرمانان خود را مانند مثالهای واقعی 

اع، زندگی بخشيده و سپس آنها را تا شان در اجتم

دم مرگ همراهی کرده است. اما او مانند بالزاک 

عقاید خود را هرگز به صورت اصول قاطع و 

قاعده و قانون بيان نکرده است. با وجود این باید 

در بارۀ شرایط آفرینندگی  گفت که هيچ نویسنده ای

د را ورمان به اندازۀ او اندیشه نکرده و مغز خ

و  نویده است. مکاتبات او که بسيار فراوانکا

متعدد است آکنده است از مالحظاتی، چه در بارۀ 

و بازنویسی شرایط کار آفریدۀ خود او و تنظيم 

 بارۀ شرایط کلی هنررمان نویسی.آثارش، و چه در

فلوبر به عنوان عکس العمل در برابر تمایالتی 

نکته در ادبيات پيدا شده بود، این  3111که بعد از 

را که رمان باید شامل هدف اخالقی روشن باشد و 

یا از یک تز سياسی یا اجتماعی و یا مذهبی مایه 

 بگيرد انکار می کند. 

رمان نویسی که رمان را در خدمت یک "تز" 

قرار می دهد، نه تنها به رسالت هنرمند خيانت می 

 کند، بلکه هنر را تنزل می دهد و مبتذل می سازد

د ندانسته آن را به جای این که خوو دانسته یا 

وسيلۀ  می آورد:"هدف"باشد به صورت"وسيله" در

 پر سود برای هدفی که اغلب نفعی در آن دارد:

وکيل مآبی در همه جا ریشه کرده است، حرص 

نطق کردن، داد سخن دادن و دفاع کردن؛ الهۀ 

ویی برای باال رفتن هزاران حرص و آز کهنر س

 ( ۱)می شود...

منظور فلوبر این است که رمان باید هرگونه آیا 

ایدآل اخالقی را نادیده بگيرد؟ نه، به هيچ وجه، 

 زیرا اگر نویسنده به زیبایی هنری دست بيابد، از

 و همين طریق به زیبایی اخالقی نيز خواهد رسيد

  به این ترتيب مفيد و موثر خواهد بود:

سپتامبر  81تاریخ  به L. Coletاز نامۀ فلوبر به لوئیز کوله  (۱)

8181. 
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پس هنر مانند طبيعت بر اثر علو و عظمت 

بالقوه اش، اخالقی و مفيد خواهد بود. کمال 

مطلوب چون خورشيدی است که همه آلوگيهای 

 می کند و می خشکاند! بزمين را جذ

گذشته از اینها، زیبایی اندیشه، از زیبایی قالب 

 تين بارجدایی ناپذیر است. این نکته را برای نخس

با کمال وضوح بيان کرد و گفت:  Buffonبوفون 

"سبک عبارت است از نظم و حرکتی که انسان به 

اندیشه های خود می دهد." آنچه مردم بنا به عادت 

به دو قسمت "قالب" و "محتوی" تقسيم می کنند در 

بيش نيست، و"قالب" و "محتوی"  واقع چيز واحدی

 :ر واحد هستنددیدگاه مختلف و کيفيات یک جوهدو

بدینسان از نظر فلوبر، رمان نویس در درجۀ 

اول، هنرمندی است که هدفش ایجاد یک اثر 

هنری کامل است. اما این کمال به دست نمی آید 

مگر این که نویسنده همان طور که در بارۀ مسایل 

مختلف، افکار پراکنده ای را که دارد از مغزش 

و هيجانات دورمی کند، عکس العملهای احساساتی 

شخصی خود را هم از خود دور کند. رمان نویس 

باید اثر "غيرشخصی" به وجود بياورد. از این 

اعر نظر هيچ کسی به اندازۀ یک رمان نویس یا ش

 غنایی فرق ندارد.

هنر در نظر فلوبر بسيار نزدیک به علم است و 

تاثيرناپذیری دانشمند در برابر طبيعتی که مطالعه 

شقی است برای رفتار ماو سر می کند، به نظر

رمان نویس، در برابر بشریتی که تصویر می کند. 

رمان نویس برای این که تصویرش درست و 

 واقعی باشد، باید عادل باشد و نسبت به شخصيت

هایش بيطرفی قاضی را داشته باشد نسبت به 

 طرفهای دعوا:

آیا وقت آن نيست که عدالت را وارد هنر کنيم؟ 

ست که بيطرفی تصویر، عظمت در آن صورت ا

 (۱) قانون و دقت علم را پيدا خواهد کرد.

خارج از منافعی باشد همان سان که قاضی باید 

که می بایست قطع کند، رمان نویس هم باید از آن 

زندگی که تصویر می کند منتزع باشد. چون 

زندگی موضوع کار رمان نویس است، پس رمان 

ان چرخ و دندۀ نویس باید از درگير شدن در مي

زندگی اجتماعی خودداری کند، با کنار ماندن و یا 

جدایی نسبی است که می تواند واقعيت خارجی را 

در  با دقت و صحت هر چه بيشتر تصویر کند.

 چنين نوشت: 3111دسمبر  31

انسان وقتی که با زندگی درآميخته است آن را 

 آن طور که باید نمی بيند.

برای او به منزلۀ  داردکمال مطلوبی که هنرمند 

قانون است و این کمال مطلوب به او اجازه می 

دهد که به شخصيتهای خود مشخصات کلی یک 

در واقع جالب بودن رمان بسته به  بدهد، ا"تيپ" ر

این نيست که در آن مشخصات استثنایی و حتی بی 

هر یک از نظير یک فرد تشریح شود، بلکه 

ا کليت انسانی اش اشخاص رمان باید انسانی باشد ب

ویژگی و تصویر گروهی از افراد بشری باشد با 

 که کم و بيش همگانی است: هایی

داقت، "الهام" صیکی از موانع اساسی این 

است. فلوبر به این حالت ناپایدار و به این نيروی 

اسرارآميزی که ناگهان گریبانگير نویسنده می شود 

ایه ای و موقتا اختيار از کف می دهد، نيش و کن

 نيست که نزده باشد:

شبيه الهام است حذر که باید از هر چيزی "

کرد، زیرا نوعی طرفداری و هيجان ساختگی 

و  است که انسان عمدًا در برابر خود ایجاد می کند

به خودی خود پيدا نمی شود. ضمنًا انسان با 

  ..""الهام" زندگی نمی کند.

 زیان به عقيدۀ فلوبر، الهام که در همه هنرها

 .۰۱۸۱اګست  ۰۱ "ژرژساند"از نامه ای به . ۱
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بخش است، در هنر رمان نویسی این زیانش دو 

 برابر می شود. زیرا گذشته از این که نمی گذارد

نویسنده آگاهانه، از همه امکانات هنرش استفاده 

کند، او را از آن کوشش صبورانه و جانکاهی که 

یعنی از  مواد الزم را برای اثرش فراهم می کند،

"مشاهده" باز می دارد. زیرا رمان، به آن 

صورتی که فلوبر در نظر دارد، تنها یک کار 

هنری نيست، بلکه در عين حال یک کار رئاليستی 

است. جستجوی دقيق و صبورانه امر واقع، 

جزئيات روزمره و تيپيک و حرکات و رفتار 

رازگویانه با درخششهای ناگهانی مخيله و 

ر آن همان قدر ناسازگار است که سرمستی زودگذ

در  نکار سنگين و دقيق هنرمند موسيقی دا

 مراعات مکث ها و اصوات.

اندرز  (3111)موپاسان در مقدمۀ "پيرو ژان" 

هایی را که فلوبر به او داده است، از زبان او 

 چنين می نویسد:

آنچه را که انسان می خواهد بيان کند، باید "

تا بتواند جنبه  کند هن نگامدت دراز و با دقت فراوا

ای از آن را پيدا کندکه پيش از آن به وسيلۀ هيچ 

کسی گفته نشده است. در هر چيزی جنبۀ بيان 

نشده ای وجود دارد زیرا ما عادت کرده ایم از 

چشمان مان فقط با خاطرۀ آنچه پيش از ما در بارۀ 

شیء مورد نظر مان اندیشيده شده است استفاده 

ین چيزها هم جنبۀ ناشناخته ای کنيم. کوچک تر

دارند، آن را بيان کنيم... به این ترتيب است که 

 کار انسان بدیع و اصيل می شود."

مان نویس باید واقعيت را به طور مداوم رپس 

از و پيگيرانه مشاهده کند تا خصوصيات تازه ای 

 را که چشم آن را به دست بياورد: خصوصياتی

 ت تر نمی توانند ببينند.های بی استعداد تر و بی دق

رفته رفته عادت می کند به این که به "آدمهای 

دور و بر خود به صورت کتاب ببيند" و با نوعی 

تالش ذهنی، که اغلب دردناک است، "خود را به 

درون اشخاص رمان منتقل کند نه این که آنها را 

به سوی خود بکشد." با توجه به فرمول باال انسان 

، گونه دو عامل مهم سبک فلوبرپی می برد که چ

یعنی تاثيرناپذیری و مشاهده، به صورت ظریفی با 

 هم مربوطند.

اما زیانی که الهام به سومين عامل سبک فلوبر، 

یعنی "توجه به قالب" می زند، کم تر از دو مورد 

دیگرنيست. درواقع، هنرنثرنویس بسيار دشوار تر 

اعد از هنر شاعر است. زیرا شاعر متکی به "قو

ثابت" و "مقادیری رهنمایی های عملی است که 

 علم و فن حرفۀ او را تشکيل می دهد."

البته سبک فلوبر دستورالعملی برای همۀ آثار 

رئاليستی شمرده نمی شود زیرا شکل افراطی 

سبک فلوبر به رمانی منجر می شود که عبارت از 

فرم خالص است و محتوی مادی آن که از راه 

آمده است یا کاماًل رنگ می بازد  مشاهده به دست

و یا بهانه ای و فرصتی می شود برای "سبک" به 

مفهوم وسيع کلمه، یعنی هماهنگی کلمات و 

ساختمان جمله ها و عبارات: یعنی همان "کتاب بر 

روی هيچ" که فلوبر به هنگام مشاهدۀ بازی نور 

بر روی یکی از دیوارهای "آکروپل" به آن فکر 

کاماًل انتزاعی که همۀ زیبایی آن  می کرد: رمانی

عبارت از رابطۀ رنگها و خطوط خواهد بود و 

همه وجودش را ساختمان جمله ها و نورپردازی 

تشکيل خواهد داد. اما در وراء این رویا که شاید 

تحقق ناپذیر باشد، فلوبر کوشيده است کمال 

اتحاد و  مطلوب تازه ای را پيشنهاد کند و آن

تا زمان او با هم متضاد شمرده می تمایلی است که 

دقت پر بارانۀ واقع گرایی و ذوق هنری  شد:

 خالص. 

                          دارد ادامه بحث این
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 دستگیر نایل

 

 

برای گشودن باِب این بحث، نخست این پرسش 

شيفتگی )اختالل شخصيتی( که آید که خودپيش می 

شکل حکومت نقش بزرگی در سياست جهانی و 

ن چگونه آها دارد، چيست و عوامل مهيا سازی 

 و "عشق به خود"است؟ این واژه در فرهنگها 

را  نآمعنا شده و برخی ها  "پرستی"خود

هم معنی کرده اند که در روان  "شيفتگی"خود

شناختی از اسطوره های یونانی به عاریت گرفته 

که چرا روان شناختی این لغت را  این شده است.

اسطوره های یونانی به عاریه گرفته شده است، از 

 داستان جالب و دراز دامنی دارد.

انشناسان پيشين با های روکه ميان دیدگاه نآبا "

فروید( متفاوت است، اما یک روان شناختی )

ن اینکه آنها وجود دارد و آمحور مشترک ميان 

عبارت از توقف کودک در دوره  "شيفتگی"خود

ُرشد روانی، عاطفی و یا  ای از مراحل تولد و

روانی که عوارض  –رشد معيوب عاطفی 

این عوارض بخصوص در روابط  مشخص دارد.

نزدیک و صميمانه ی انسان با انسان های دیگر، 

شيفتگی اگرچه این خود خودش را نشان می دهد.

ست، ولی اختالف الزم و  رمز بقای هر انسان ا

بيماری دارد و  شخصيتی خود شيفته، جنبۀ

به این معنا که تولد روانی  مصيبت زا هم است.

کودک با تولد جسمی او همزمان نيست و این تولد 

روانی کودک از والدین و  -و جدایی عاطفی

عاطفی در  –پيدایش یک شعبه ی مستقل روانی 

 (3) "گيرد. عبور از مراحل مختلف صورت می

پژوهش های روان شناسان در مورد تحليل 

ن جهان مانند هتلر، روانی برخی رهبرا

غيره که صورت ، گاندی وموسولينی، استالين

گرفته و شيدایی و تمایالت ناسيوناليستی قومی 

شوروی و  آلمان، ایتاليا، روسيۀملت هایی چون 

رسی ها این این بر مده و درآعمل ه مانند اینها، ب

یا در تفسير این تضاد فکری آمده که آپرسش پيش 

زادی و ترس و آدگی به و عملی که نوعی دل سپر

 -یا شرایط اقتصادیآ دهد، را نشان می نآگریز از 

سياسی موثر بوده است یا عواملی بنام  اجتماعی و

در تشکيل و یا روانشناسی ملی و منش قومی نيز 

  (9) "ها دارد؟پایداری نوع حکومت

نویسنده بزرگ روس و بسيار دیگر  "تولستوی"

يت رهبر، نقش خصها و شکنند که ویژگي ادعا می

بلکه هر انقالب و جنبش مهم ایفا نمی کند، 

اگر  اجتماعی رهبر خود را بر می گزیند.

پليون دیگری " نمی بود، انقالب فرانسه ناناپليون"

کرد. ولی افالطون و برخی دیگر از  پيدا می

: انسان، نوع حکومت را گویند روان شناسان می

انسان، انسان، قانون می نویسد،  کند، ایجاد می

قوانين را عوض می کند؛ و انسان، روابط 

لذا حکومت و  کند. اجتماعی خویش را تعيين می

رهبری که می گزیند، دیناميسمی بدون گسست با 

 (1) "ن ملت دارد.آروان قومی 

بگذریم، شخص خودشيفته این تمهيدکه  از ادامۀ

گی و اختالالت روانی و صفات منفی دارای ویژ

پردازی. در  ت سازی و ُبتُب -زیرین است:   

شيفته، بت سازی و دنيای درونی شخص خود

با همين دليل جنبه  تقدس انگاری نقش مهمی دارد.

زیکی وادراکات های غير انسانی، ُخرافی و متاف

 گی چنين افراد سهم مهمی دارند.غير زمينی درزند
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ه گی ها را بلذا گروهی از خودشيفتگان این ویژ

به بتی که در سایه اش و از دهند و  خود نسبت می

طریق همانندی با او احساس اعتبار و بزرگی می 

، می بينند.                                                         این ویژگی را در بت خودنماید، 

 .گوید شيفته هميشه از خود سخن میانسان خود -

بسيار حق  داند، خود یگانه، استثنایی، موفق  می

به  جانب است، هرگاه نياز هایش ارضا نشود، به

 پرخاش جویی و یا کناره گيری و تملق متوسل می

 گردد.

شيفته، قادر نيست نيکی و بدی را انسان خود -

آنها تواما در وجود خود و در وجود کسانی که به 

بر شکست ها و عيب های  د، ببيند.بستگی دار

را  ی ها و زشتی هاگذارد و پليد ، پوشش میخود

توان تری اد نا، بخصوص افربه روی دیگران

که خشم او را نمی تواند متقابال کند  منعکس می

 پاسخ بدهد.

شيفته شدیدا به تعریف و تمجيد و انسان خود -

و اگر همواره عده ای  تایيد دیگران معتاد است.

تماشاگر ستایش کننده ای در کنار خود نداشته 

حی به او، باشد، احساس کمبودی و نا امنی رو

اینگونه افراد از طریق چسپاندن  دهد. دست می

، خودش به افرادی که دارای قدرت و شهرت استند

، توانا، و مردم پسند در از خودش تصویری واال

 نزد دیگران بيافریند.      

 او چو بيند خلق را سرمست خویش  

 از تکبر می رود از دست خویش

ونه انتقاد ، تاب و تحمل هيچگانسان خودشيفته -

و رویا رویی با حقایق منفی در مورد خود را 

ندارد. در کليه موارد هميشه طرف مقابل را 

 داند و قادر به دیدن عيب خود نيست. مقصر می

، بيماری و مرگ، انسان خود شيفته از پيری -

زیرا که این عوامل را سبب خفت و  می ترسد.

يشه خواری و ناتوانی می پندارد. لذا می کوشد هم

 خود را جوان جلوه دهد و با پيری مبارزه نماید.

بقول موالنا، چنين افرادی، گنج واقعی را در چيز 

 های واهی می بينند:

 آنچ تو گنج اش تَوُهم می کنی 

 زان تَوُهم، گنج را ُگم می کنی

حاکم بودن  روابط و مناسبات سنتی قبيلوی و 

الت اقتصاد عقبمانده در کشور ما  و از جمله تمای

یخی چنين پيوند قومی و جوشش های هستریک تار

شيفته و بيمار روانی ها از بروز شخصيتهای خود

 ما عبدالرحمان خان و نادر فراوانی حکایت دارد.

خان و محمد گل مهمندی را با هستریک قومی در 

متاسفانه در  تاریخ معاصر مان تجربه کردیم.

 ر افت هایتاریخ بيش از یک قرن گذشته گرفتا

لوژی های دینی و غير دگماتيسم قومی و ایدیو

حفيظ اهلل امينی، پيش چشم ما گذشت  دینی بوده ایم.

و گلبدین خانی، اشرف غنی خانی و حامد کرزی 

تاریخ خانی هنوز زنده اند که دیگر برای مردم و 

                                                                               !                                                      ما چه افت هایی می آفرینند

برپایی حکومت های تک قومی و قبيله ساالری 

در جریان سده ها در کشور ما همراه با ترور و 

وحشت و دهشت و ترس که در روان قومی ما بجا 

دوگانگی ظاهر و باطن و افتراق  گذاشته شده،

عطش دین داران   .د( را سبب شده اندوبن)بود( و )

معاصر ) ربانی، مجددی، مزاری، سياف،محقق 

و..( هم در کسب قدرت حکومتی زیر نام ) جهاد( 

و بهره کشی بيرحمانه از احساسات دینی توده ها 

ی از مصيبت های فاجعه بار جامعۀ دینی و نيز یک

  ما بوده است.    ایدیولوژیک زدۀ

 شیفتگی خودنارسیسیزم یا  1-2-3

  61مجله ره اورد شماره  -دکتر نهضت صالحیان  -
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 عبدالوکیل سوله مل

 

 

نۍ وو. مور زه او زما درې یوه وړه کور موږ

 پالر مې په کوچنيوالي کې ټول پریښودو. .خویندې

یتميان او مورمې په ځوانه ځوانۍ کې چې ال  موږ

 .پينځویشتو کلونو ته هم نه وه رسيدلې کونډه شوه

ره مو دارایي دوم ،هومره چې مو کورنۍ وړه ده

 : یو درې کوټيزه وړ کوراو شتمني هم کمه ده

ځکه زه دا ډیره  لرو. پرون مو دوکان هم وپلور.

موده له دوکاندارۍ منع شوی یم او پردیو 

 مزدورانو له ګټې تاوان رااړاوه.

اوس زه نه یوازې له دوکاندارۍ راګرځول 

نهکار دډیرو نورو وی ګشوی یم په ما لکه یو ل

اوس زه داسې یو ناروغ لګيدلی دی. شيانو بندیزهم

ګڼې  غوړ او مالګه، ته ورته یم چې بوره،

ې او ګټورې ميوې او خوراکونه پرې بند روخوند

 وی:

نه مې ښار ته څوک سودا پسې استوي. نه دچا 

په جنازه او خيرات کې برخه اخلم او نه هم په ختم 

ره لولي. په ودونوکې ګډون کې راباندې څوک سيپا

او دسندرو آوریدل خو راته له یوه سره ارام دی. 

 ان په جومات کې له لمانځه هم منع شوی یم.

! نه یوازې له خلکو عجيبه بندي اوعجيبه زندان

سره له کوره دباندې نشم ليدلی،پرنوروهم بندیزدی 

. اوس زه نه ما پخپله دیره او حجره کې وویني چې

نه نورو ته پخپل کور کې په خالص دچا خورم او 

 مټ او ورین تندي دسترخوان غوړوم. 

زه اوس هغه مرغۍ یم چې چا د مرغيو له لوی 

سيله راګرځولی او په پنجره کې بنده وی. که څه 

هم دیوې نازولې مرغۍ په څير له هرو خوړو 

پوره او کره یم خوپه پنجره کې بند مې زړه خولې 

فریاد او چيغې  راوتلوله پنجرې د  ته راوستی او

 مې هيڅوک نه اوري. 

مورمې چې په امر او پریکړه ېې د کور بندي 

یم چې هر وخت راسره مخامخ او سترګو په 

سترګو شي دزړه لپا سه په خپلې غولونکې خندا او 

موسکا تل له ما خپله اندیښنه پټوي اوراښایي چې 

ا او د ټولې کورنۍ دژغورنې او پریکړه ېې زم

 ټولووړ پریکړه ده. تر پالنې

زه له مورسره ددې په دې پریکړې او کورني 

م. له خولې مې بال ګډې زندان هره ورځ په جنګ ی

خو مور مې زما په هره خبره  .وډې راوځي

غوږونه کا ڼه اچوي لکه هيڅ ېې چې نه وی 

 اوریدلي. ترې پوښتم:

ـ مورې چې له هدیرې او جنازې منع یم نو زما 

 اځي؟جنازې ته به څوک ر

مخ سيلی وکاږي او له مخا مور مې سوړ او

 ځوابه تيره شي:

ـ خدای دې هغه سا عت نه راولي. له تا دې زه 

 ړومبۍ شم.

 پړینګ په ژړا شي :

ـ صدقه دې شم ودې نه ليدل چې په څومره 

 هدیرو او جنازو کې بمونه والوتل !!

او یوه پوښتنه مې ال بشپړه کړې نه وي چې 

 وم:نورې پوښتې قطار ودر
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دئ نو یو کورس ـ چې ښوونځي ته مې نه پریږ

. که داسې له زده کړو هم ته خو اجازه راکړئ

 راوګرځم دا یاد شيان به هم رانه ټول هير شي.

 او مور بيرته ځواب راکړي:

ـ ته نه اورې چې څومره ښوونځی وسوزیدل او 

له څومره ښوونکو او زده کونکو سرونه پرې 

 شول؟

سپورت شوق په زړه دنځي وروسته مې وله ښو

 راووري:

ـ چې له سپورته دې راګرځولی یم نو دلویو 

 سپورتي مسابقو د نندارې شوق خو مې  مه وژنئ؟

 :په ګيډه الس کيږدم

ځوانه ځوانۍ کې ګيډه رانه  ـ نه ګورې چې په

 !ه نه ګرځم او له منډو منع یم؟ ځکځانګي

له دې وروسته د کوڅې سر کې ودان جومات 

خچه کې او ورسره سمدالسه په تا س ونيسم.ته ال

 پروت قران راواخلم:

ـ چې په جومات کې دې له لمانه راګرځولی یم 

 خدای ته به په هغې دنيا کې کوم ځواب ورکوم؟

وژونکې او بمي  او مور مې لکه ټولې ځان

چاودونکې پيښې ېې چې په مغزو کې ثبت او 

وي یوه یوه راواوروي او بيا په لنډو راته  راجستر

 ایي :وو

دباندې هم بده ورځ  زندان دی، ـ دلته که کور

 چيرې اور بل او سور دوزخ دی. ده. هر

بيا په ورو الس زما لورته ونيسي ومې ننګوي 

 او زما ځواب ته ګوته په غاښ منتظره پاتې شي:

: که سور وایه چې زندان ښه دیـ اوس نو ته و

 اور او دوزخ؟

ې زه به غلی او بې ځوابه شوم ځکه مور م

 ،نه ښونځي خوندي دي، نه جوماتونه رښتيا ویل:

نه روغتونونه او نه هم  نه سپورتي ميدانونه،

ر دی، ځانمرګي د ... هر ځای سور تنوهدیرې 

 نه د روغ، : نه د رنځوراو نه دهيچاپروا نه کوي

مي نه د مال نه د عا زده کونکي اونه د ښوونکي،

ېې  چې په هرځای او نه د مړي او نه دژوندي ...

ویره خپروي. ډار وس بر شي. خپل کار کوي او 

خو زما  زړه چې اوږده کورني  .ټوله دنيا نيولې

زندان وهلې او دآزادۍ هوس مې په زړه اور بل 

کړی دی په هيڅ شی نه صبریږي بې واکه مې له 

 خولې چيغې پورته شي:

ـ اخر ترکومه نو دا خو داسې جګړه ده چې نه 

 ی !!ېې سر معلوم دی او نه پا

راوګوري لکه زما خبره چې مورمې خواشينې 

سر  . سوړاوسيلی ېې له خولې راووځي،تصدیقوي

خپلې پستې غيږته مې رانيږدې کړي  وخوزوي.

 خوبيرته ډاډ راکړي:

 دنيا په اميد خوړه شوې. ـ خدای مهربانه دی.

 زه بيا له غوسې سور راواوړم. چيغې کړم:

ي جګړه ـ نو ترهغې مې نه پریږدئ چې دا لعنت

 نه وي ختمه شوي؟

زما  مورمې بې واکه په سر الس کيږدي،

ما ته مخامخ لکه عسکر الس  دووخویندو ته چې

مه والړې دي الس ونيسي او بيا له خپلې په نا

پریکړې ننګه وکړي او پخپل دریځ هما غسې 

 کلکه ودریږي:

ـ چې څو مې دوي نه وی په کور کړي تر هغې 

 نه پریږدم.دې ان دباندې کوڅې ته هم 

 د مور ټينګار مې یخې اوبه په زړه راواړوي.

خویندو ته راڼه وروګورم هغوي هم مړې 
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. ددوي د ودیدو شرط هم د جګړې د راوګوري

ددریدو له شرطه کم نه دی. اوس په هرکورکې 

. ځکه ډیری ې بې مړوناستې ديدرې څلور پيغل

او  واخيستي. ځوانان مسافر دي. ډیری ېې جګړ

ندي دی د مرګ او مسافرۍ له هغوی چې ژو

ویرې په ځوانۍ کې ودونوته غاړه نه ږدي. له دې 

کبله خو اوس په هر کور کې د پيغلو نجونو 

 سالمت ټولي ګرځي. 

د مورپه دې خبره مې ددریواړوخویندو په 

وګوري لکه ستوني کې ژړا راټوله شي. مړاوي را

جي او پا لونکی اوسم. زه ېې چې یوازینی اميد، نا

: ې د ګرځيد او کار هيڅ بندیز نشتهویندو مپه خ

دوې ښونکې او دریمه نوې ډاکټره ده. په روغتون 

 کې په کار بوخته ده. 

 نه پوهيږم څنګه مې عواطف مړه شي. د

تم او د هغوي خویندو د احساس هيڅ پروا ونه سا

په وړاندې خپل مسوليت او رسالت له یوه مخه 

 کړم. هغوی ته الس ونيسم: هير

دې دوي آزادې پریښي؟ ولې دوي له  ـ ولې

 ښار او کاره نه منع کوې؟

مور مې خویندو ته مړاوي وروګوري. په فکر 

 کې الړه شي خو ژرېې ننګې ته دليل راوړي:

ـ ځکه چې هغه تورسرې دي. ښځي دي. هغوی 

 یونو ته نه ځي چې ستا زړه ورته تخڼيږي.و ځاهغ

مورمې رښتيا ویل. ځکه ښځې نه زموږ نارینو 

. نه په شه ته ځېه څير د سپورتي لوبو تماپ

جومات کې لمونځونه کوي او نه هم هدیرو او ختم 

 و خيرات کې برخه اخلي.

مورمې له هغې ورځې چې په شونډو مې تور 

 :يویښتان راختلي تل راته ویلي د

 ـ زه او خویندې ټول پرتا راټول او خوندي یو.

او خویندې مې که څه هم زه له دوی ټولو 

 ی یم هره یوه تل راته وایي:کشر

زموږ امسا او د سر  ـ ته اوس لکه زموږ پالر

 سيوری یي.

وهيږي چې زه له دې خو دوی یوه هم نه پ

، شرميږم او زوریږم چې د دوی څومره رنځ وړم

 الس ته نا ست یم. 

. نن باید له کوره وتلی نن مې د آزادۍ ورځ وه

ېې  ځکه بيګا مې مور په حق وررسيده او نن وای.

هدیرې ته وړه. زموږ دمورد مړی کټ ته زموږد 

نږدې خپلوانو ښځو تر څنګ د چم ګاونډ نورې 

د مور  ښځې هم موږ کره راغلي دي چې زموږ

زموږ د ډیرو نږدې  خو راسره بدرګه کړي. ویر

خپلوانو په څير یو ګاونډی نارینه هم زموږ کورته 

رانغئ  چې زموږ په ویر کې برخه واخلي. له 

ه زموږ غم وویشي او بيا مو د مور جنازه موږ سر

تر هدیرې راسره بدرګه کړي. دوی یو هم ګرم نه 

وو ځکه  موږ ته ېې څو ځلې تر غوږ راتيره کړې 

وه چې که زه د چا په غم او ښادۍ کې برخه نه 

اخلم. نو زموږ غم او ښادۍ به هم له خلکو تشه 

وي او هيڅوک به نه په ښادۍ کې راسره خاندي 

 به راسره ویر په ژړا بدرګه کوي.او نه 

او په دې خبره مو سر  خویندې او زه پوهيدو

پوره خالص وو چې خپل غم به پخپله ګالو او 

او له هيچا به هيڅ ډول مرسته نه غواړو.  پالو.

. دو چې څنګه مور ساه ورکړهخوین ځکه خو مو

او اوس بله ډله  قبر وکيند.  په مزدورانو مورته

ي چې مورمې تر هدیری نور مزدوران راغل

 قبر ته ېې وسپاري.  وررسوی او

مرګ دروند پيټي دوه ځا یه کړی یم. دمور د

. له دوه ورځو راهيسې مې ځمکه راالندې ښوري

  .سترګه نه ده پټه کړې
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نورو مزدورانو سره یو . د مور جنازه له ه اور چې مې په سينه کې بل ویسرمې داسې خوږیږی لک

. خو څنګه چې دانګړ دروازې ته روانيږم .ه ېې پورته کوم. په ځان نه یم خبرځای رااخلم. اوږې ت

زما  زما او نوروپه اوږوبار . نږدې وي پښه مې وښویږي اويږم. څوک مې له شا له لمنې ونيسيورس

 . خور مې لکه عسکري قوماندان چيغه کړي: م چپه شي. ژرجنازه پریږدم. مخ راواړومدمور جنازه ه

 .دباندې تلو اجازه درکړې دهه چا دـ تا ت

څو چې ځان ځواب ته جوړوم جنازه د سترګو په رپ کې د کوره ووځي او خورمې په بيړه لوی 

 .اوسپنيز کولپ دروازې ته وروا چوي

 لندن ـ انګلستان 

 دشپې لس نيمې بجې 

 ٢٦ميالدی کال دجوالی  ٢٦۱۲د 

 حمداهلل گران

 

  

پيام آور  برق كه و رعد ابرهاى تيره یى توام با

 رگبارشدیدند، بر فراز آسمان خراش هاى شهر

سرعت زیاد جاهاى  گذارند و با گشت و در ماسكو

 كنند. عابرین جاده های پرم آسمان راخالى 

خودرا  تا سراسيمه در صدد محل سرپوشيده یى اند

امان سازند.  باران تند ولى زودگذر در آفت این از

اپاى آدم سرت یك چشم بهم زدن از درغيرآن در

بدن  كه یك پيسه جاهم در شودی چنان آب جارى م

 خشك باقى نمى ماند.

 من دو كوچه باالتر از واكزال ليننگراد

ی پارتمان زندگى مآیك  ( در)استيشن ترن لنينگراد

از ده دقيقه  ظرف كمتر آنكه در با ،آنجا كنم كه تا

دليل داخل  دوه توانم برسم ولى تصميم گرفتم بی م

 شِر رگبار شوم: یكى آنكه از نينگرادواكزال ل

فرصت  استفاده از احتمالى نجات یابم. دو، آنكه با

، به داغ كه براى رفع خستگى روز ۀیك پياله قهو

آن نياز شدید داشتم در قهوه خانه داخل هال 

بهترین قهوه خانه هاى این  كه یكى از واكزال 

 .، بخورممحل است

آسمان  یابرهامردم مانند  در واكزال لنينگراد

سرعت  آنسو با جبهه جبهه باعجله اینسو و ماسكو

نموده  ميان مردم عبور زاحركت بودند. من  در

 گرفتن قهوه در از بعد داخل قهوه خانه شدم و

توان تمام ی به سادگى م آنجا نزدیك كلكين كه از

 .نشستم هال را زیرنظرداشت، 

 ، ورود زن رعنایى بادقيقه انقضاى چند پس از

گيسوان قهوه یى هایالیت شده توجه  چشمان آبى و

گذاشت ی خرام قدم م چنان با جلب نمود. او مرا

وجهنده ى  قدمش سينه هاى بلند گذاردن هر كه با

س آن چنان منظره ى موجدار درالى پيراهن نفي او

 كه توجه همه را گذاشتی به نمایش م را ییدل آرا

سوى من  هب كه او این مهمتر و جلب نمود خوده ب

نگریست ی لبخند محبت آميزى چنان گرم گرم م با

 قبل شناسایى داشته باشيم. كه گویى از



 

56 

ه بى خيال ب گرفتن قهوه  از این زن رعنا بعد

نگاه هاى او  این حالت و .سوى من حركت نمود

برایم چنان شگفت آورشد كه لذت نگاه كردنم را 

و مرا  تبدیل نمود او مورد به حس كنجكاوى در

 جمع و خواستم حواسم رای كه م يچ ساخت. تاگ

من ه زبان روسى خطاب ب معصومانه با كنم  جور

  گفت:

 بشينم؟ ميتانم اینجا -

 گفتم:

 باكمال ميل. -

 متعاقبًا گذاشت و باالى ميز اول پياله اش را او

كمى  بعد از چوكى مقابل نشست و خودش در

 تبسمى رو ، باقهوه نوشيدن جرعه یى از رامش وآ

 :به من نموده گفت

 اجازه است باهم معرفى شویم؟ -

 خودرا راسًا و جوابم نماند منتظر ولى او 

 معرفى كرد:

 .شهر لنينگرادم نام من سوتالنا است از -

 :ن هم طور معمول خودرا معرفى كردمم

 نام من طارق است من افغانم. -

امتنان  معرفت مان اظهار دو از كه هر آن از بعد

  :را گرفتباره رشته سخن  ون توقف دوبد كردیم او

جهت كارى  ليننگراد براى دوسه روز من از -

بود ترن  قرار .رفتمی م باید آمده بودم امروز

 . مگرحركت كند طرف ليننگراده شام ب ٠ساعت

نيم ساعت قبل اعالن نمودند كه بنا برعوارض 

 موكول شد. تخنيكى به شش شام فردا

یك بن  قایق درهمين د در و ،من نگران شدم

كه ناگهان  [دانستم چه كنمی نم ،بست قرارداشتم

 نوازش داد و نفس آراى عطرى مشامم را ۀرایح

مرا بسوى تو كشاند. به مجرد دیدن تو هوایم دگه 

  . شد، دلم رفت و بن بستم شكست

دیدم داخل قهوه خانه شدى، من محودیدارچهره  

خود  . بالباس مرغوب تو گردیدم رسا و ، قدجذاب

خرج دهم و همرایش ه ت بأیك جر كه  گفتم بيا

 معرفى شوم ميشه جواب مثبت بدست آرم.

 از قرارگرفتم و تحت تاثير سخنان او  من 

براى من خيلى  .حيرت شدم در توصيف هاى او

ی تصورم نم حتى در شگفت آور وغيرعادى بود و

 و یاین زیبای آنهم زن اروپایى با ،گنجيد كه یك زن

چنين وضع  آسيایى در یك مرد برابر ركش وفش د

 گيرد. حالتى قرار و

انگشتان  با یگوی و كه سرم پایين بودی حال در

 حسن نظر گویم خجالت كشيده ازی دستم سخن م

 اظهارسپاسگذارى نمودم. او

جانب  از گرچه شنيدن سخنان توصيف آميز

 شود ولى دری اگر ظاهرًا باعث خجلت م یكس

كند و ی شرینى م كنده ازآ انسان را واقع قلب هر

 جانب یك زن زیباى چون او باز اظهار عشق از

وهبت سرنوشت است هم مفت و بى ُمدعا یك م آن

 شود.ی كه نصيب هركس نم

تعویق افتادن سفرش ه ب مورد كه دری ولى زمان

 باره این جمله اخير بخصوص در كنم وی م فكر

 ، دررم"آ "ميشه جواب مثبت بدست كه گفت او

 یكه این همه گپ ها كذای شودی طورى القام ذهنم

پيدا كردن جا براى سپرى نمودن  خاطره شاید ب و

كه بدون پالن برسرش تحميل گردیده است، ی شب

و باز  مهمان نوازند باشد. بهرحال افغانها طبيعتًا

مال خودهم  و سر حتى از یك زن زیبا خاطره ب

ر كمال غروا ب  . من همگذرندی بدون پرس وپال م

 نان برایش گفتم:ياطم و

یك  در همين نزدیكى ها ، مه درنگران مباش -

ميتانى كه شب  تو كنم وی پارتمان تنها زندگى مآ

 .یمه برو با

 :شوخى گفت ميخته باآ تبختر جواب با در او

هوتل  ماسكو است و . اینجامه مشكل جا ندارم -

خيلى زیادند. ولى ازگفتن حرف دلش خوددارى  ها



 

57 

دلگرمى  با صحبت هاى معمولى را ِرس و نمود

بخشهاى  مورد هردو در و نمود من باز خاصى با

خاطرمعرفت ه شكل پراكنده به مختلف زندگى ب

 هم صحبت نمودیم. بيشتر با

زبان ه من ب یصحبت هاه، از خاتم در او

 گرانه توصيف نمود و مدآ روسى خوش

 نمود: متعاقبًاعاجزانه پيشنهاد

 .كمى قدم بزنيم ریم وميشه باهم بيرون ب -

 غمزه هاى سخنان شيرین و كه او با مرا

 :كرده بود، گفتم جادویى اش فسون 

 .كمال خوشى با -

 هر جایش برخاست و به اشتياق خاصى از او

 قهوه خانه راترك نمودیم. قصد هوا خورى، ه ب دو

 با خيلى  شسته بود. هوا را باران همه جاده ها

 تميزشده بود. طراوت و

 دستش را گذاشتيم او كه به خيابان پای مجرده ب

باالى  با غرور سرش را نمود و قولم تير زیر

خرام حركت نمود. هنوز یكى  با بازویم تكيه داد و 

گرفت، رویش  قدم نگذاشته بودیم كه قدمش را دو

داد چشمانش رابه چشمانم  طرف من دوره ب را

 :نازگفت با دوخت و

بوى عنبرین  ادل آویزت توام ب شميم عطر -

 با گفت و مرا را كند. اینی دیوانه ام م تو ۀمردان

دهنم نزدیك  با دهنش را شوق بغل نمود، و شور

فروبست. شاید هواى بوسه ى  ساخت، چشمانش را

كه ندانستم به چه دليل خوددارى نمود سرش بود در

. گرچه من هم گرفت خرام راهش را دوباره با و

 یده بودم ونيازچنين عملى دست  هيچگاهى با

مالى عام سفلگى  خيابان و در مكيدن را بوسيدن و

 شور پنداشتم ولى اكنون دلم چنان اكنده ازی م

 لطيف او بود كه امتناع او و بوسيدن لبهاى نغز

نمود. ولى بهرحال هرچه كه خت سخت واسو مرا

 .پيرو او بودم من مقلد و كردی او اراده م

 ازعشق و رشعف سرشا و شور را با روز ۀبقي

 صرف نان شام در از بعد محبت سپرى نمودیم و

پافشارى  براساس دعوت و رستورانت ها یكى از

من تصميم گرفتيم براى سپرى نمودن شب به 

 .پارتمان من برویمآ

كنارمحبت هاى  نچه كه درآتمام این ساعات  در

 كه از نآ با كه او ، این بودبودبرایم غيرعادى  او

قهوه  گاه بود چون درآصادم بهتر بودن وضع اقت

 نآ توضيحات داده بودم، با ین مورد نيزا خانه در

نگذاشت كه من حتى  ،هم على الرغم اصرارهایم

 . تمام مصارف مانیك كپيك )پنس( هم خرج نمایم

 .رستورانت، اوهزینه نمود شمول مصرف ه را ب

 پارتمان من رسيدیم.آزده ساعت ده شب به  چكر 

 گران و مبل ُلكس  -نبود  بدپارتمانم آوضعيت 

دیزاین هاى جالب  ور بانصب قالينچه هاى ٓم و بها

گون در دیوارها وفرش قالين افغانى اگون مناظر و

براي  همچنان هماهنگى رنگها و رنگ قرمز با

مجرد داخل ه سوتالنا غير منتظره بود كه حتى ب

 :دمآدهنش بر گاه ازآ، ناخودشدن

  !زیبایى ۀواو! چه خان  -

 !استعدادى با سليقه و خيلى با ! توطارق

 باال انداختم و كالنكارى شانه هایم را من هم از

 ميزى بر سخن اومهر تایيد گذاشتم.آ تبسم غرور با

چون  ،بدون دلواپسى صبح ٣ شب را تاساعت 

ماندیم.  پيش داشتيم، بيدار فردا روِز درازى در

، مغازله و شب را در صحبتهاى عاشقانه ۀهم

رمانتيك  رامآموزیك  بادر آغوش یکدیگر  رقص

ی كه عاشقانه می شمع در پرتو نور خفيف  

 .سوخت، سپرى نمودیم
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خواب بيدار  از ظهر ساعت یازده قبل از فردا

بازنمود  ناز با هم چشمش را ى بعد اویلحظه  .شدم

بغل  مرا متعاقبًا لبخند مليحى سویم نگاه كرد و با و

 گویا كه صى بوسيدطورى با صميميت خا نمود و

كه شب انجام  امتنان عشقى بود اظهار نوعى از

 .داده بودیم

 كمى دم راست كردن و ب گرم وآحمام  از بعد

یادهانى هاى  و قصه ها نوشيدن قهوه داغ توام با

 ترك نمودیم. پارتمان راآ دو شب گذشته هر ۀمز با

 جهت صرف نان به یكى از ابتداء اورا

عد ازصرف طعام چون م. بها دعوت نمودرستورانت

 وقت تا زمان حركت ترن مانده بود، رفتيم از كافى

 دیدن كردیم و مغازه هاى بزرگ شهر یبعض

 پاركهاى بزرگ یكى از در ه وقت رابقي متعاقبًا

 سپرى نمودیم.

 .محبت اوسپرى شد عشق و ۀسای این همه روز در

ماده حركت آترن طبق وعده ساعت شش شام 

ترن یك  كنار در خرین بارآ بود من و او براى

 غوشش باآ در چنان مرا او بوسيدیم و را گرید

شعله  تش عشق به اوراآكه در قلبم  محبت فشرد

 .ساخت ورتر

 حركت ترن در ولى تا ترن گردید سوار او

 یهاهمن اخرین نگا و ن ایستادآقسمت دِر ورودى 

ن آفهم  من از گفتند وی مرموزانه سخن م اورا كه 

 م، بدرقه نمودم.بود عاجز

 و در درِز نگاه هاى او از ترن حركت نمود

 چشمم پناه شد.

 و رفت و من با دل ریش غرق خياالت او او

 .شبى كه باهم بودیم، گردیدم

سپرى نموده بودم همه  او شبى را كه با

 .لحظاتش یكایك پيش چشمم مجسم گردیدند

كه همه  يزى بود و جالب اینگشب خاطره ان

ه ابتكار عمل همه ب روسامان داد.س چيز را او

ین ا از لذتى بهتر كنم ی م . من فكربود دست او

غوش گرمش باعشق آندارد كه ترا كسى به  وجود

 بوسه كند و ... تشينى بفشارد، آ

بشارتى باشد براى  تواندی عاشقانه م ۀهربوس

 قلبت كه ترا شعله ور سازد.

برخوردعادى مؤدب و  به همان اندازه كه در او

بستر مست و بيباك  با وقار بود به همان اندازه در

 .ولى خيلى مهربان وصميمى بود

 شور توام با ۀكالم، حركات، نگاه ها و آه و نال

به  بودند كه گيزنچنان هيجان ا او یوعشوه زنانه ی

 نمود.ی زنده م را یاصطالح آدم مرده ی

روان  فرایند جسم و ، دومغازله گویند دری م

روند ولى ی هماهنگ پيش م و یگرپيوست یكد در

 از ن به مراتب بيشترآبعض اوقات نيروى روانى 

نظرجسمى  . گاهى شاید ازستا نآنيروى جسمى 

 روانى تان هنوز ولى نياز ذهنى و ارضاء شوید

شده باشد. امشب من به این حقيقت مسلم پى تامين ن

 فرایند چقدر توجه به این دو بردم كه هماهنگى و

 .زاى برخورداراستاهميت بس از

تيلفونش را براى حفظ  سوتالنا حين رفتن نمبر

ور من براى دوام عالیق ارتباط و یا به تص

 شده بود، گذاشت. ایجاد كه بين مای عاشقانه ی

سختى  بامشقت و رفتن او دو روز را از من بعد

زنگ نزدم. من براى امتناع از  حوصله نمودم و

گى راه اندكه بخاطررفع م نآضمن  زنگ زدن در

برسرش  نتيجه سفر مصروفيت كارى كه در و

خواستم ی ، متراشيدمی متراكم شده بود، بهانه یى م

تجربه  نيز خودرا اعتماد به نفس  در موردعشق او

مردانگى خودرا  اوغرور پيش  نمایم و همچنان در

قت كه چقدرناطا خبربود دلم خدا ولى از ،حفظ كنم

اقت فرساشده بود. دلم برایم ط فراق او واقعًا. بودم

 .بازگردد هرچه زودتر خواست اوی م
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زنگ  خواستم به او و مدآباالخره حوصله ام سر

درعين زمان من درهراس بودم كه درتعویق  .بزنم

دلگير شده باشد. من  از نيز او افتادن تيلفون شاید

یك مرد  را ! تيلفونقضاء . ازباالخره زنگ زدم

 :احترام گفتم اداى  از . بعدان پاسخ گفتجو

 .سوتالنا صحبت كنم ، ميتانم بانام من طارق اس -

 :كمال ادب گفت با مرد

 .یک لحظهخوب،   -

 و گوشى راسوتالنا گرفت لحظه یى درنگ كرد

ن عميق از مهما احوال پرسى وسپاسگذارى بعد از

پوست كنده ولى مودبانه  ، نوازى هایم بدون مقدمه

 :من گفته ب

برت بگویم كه  رت بایدكمال معذ ! باطارق -

. خواهم باهم ارتباط داشته باشيمی مه دگه نم

 مزاحمم نه شو. كنم برایم دگه نزن وی م خواهش

من كاماًل غير متوقع  یكه برا این سخن سوتالنا

كه ی مانند انفجار ساخت و گيج  منگ و بود مرا

 عقل و ۀشيراز در درون مغزم صورت گرفته باشد

و حلق  دست وپایم لرزیدند .بين برد از حواسم را

چيزى بگویم،  توانستمی دهنم خشك شدند، نم و

 .زبون شدم والل گشتم

 :سوتالنا به سخنانش ادامه داد یمكث از بعد

آمدنم به  با و شروع شد در ماسكو عشق ما -

 .پایان یافت ليننگراد

 ادامه داد: و تازه كرد او نفسش را

يدى شن . توصدایش راطارق ! مه شوهر دارم -

 ما دوست دارم و جان واقعًا دل و از مه اوره  و

 !عاشق همدیگریم

 نهایت مشكل با بودم با زبون  من كه حيران و

 :همينقدر گفته توانستم حال زار و دِل ُپردرد

 !گفتى سوتالنا! تو مره فریب دادى! تو دروغ -

 !گفتى عاشقتم

 باز اگر عالقمندى به دوام دوستى نداشتى چرا

 برتيلفونت راگذاشتى؟برایم نم

 خونسردى گفت: او با

 ؟چه دروغى؟ و كدام فریبى -

دیدن تودرماسكو باالى روح وروانم اثرگذاشت 

من . دیگرى رقم زد ۀنجا بگونآوسرنوشتم را در

، ازطى دل ترا دوست داشتم شقت شدم وواقعًا عا

معاشرت  بودى از بفرد برایم منحصر جا نآ در تو

وهربار كه بغلم  كيف كردم تو خيلى تو وعشق با با

دلم  نچهآ شدم. هری كردى سراپا لذت می م

خواست باتوكردم وازتوهيچ چيزى رادریغ نكردم 

نچه دل توهم خواست بامن كردى. مطمينم آو هر

نظر من همين عشق  . ازكه تو هم خيلى لذت بردى

 . شب خاطره انگيز وهمين عاشقى است و

داستان ماخيلى  هم سپرى نمودیم و با را یماندگار

 ؟خواهىی من چه م از مزه پایان یافت دیگر با

خواستم ی ن گذاشتم كه مآبراى  نمبرتيلفونم را

خرین نگاهایت هم لذت ببرم آ خرین لحظات وآ از

كه بين ما ایجاد شده  عشقى را نخواستم كه ذوال و

 كه تو از این دیگر نظاره كنم و چشمان تو ، دربود

سخنانم  صداى شوهرم به شنيدن  طریق تيلفون با

متيقن شوى كه كسى دیگرى  كنى و نان پيداياطم

 .رم وازسرم بدون لجاجت دست بردارىدا

اعتراض  از كه مملو خرش راآسخنان  سوتالنا

 :بود چنين خاتمه داد تمسخر هزل و واكنده از

 ین دنياى ُپرا خواستى تمام عمرم را درمی  -

عشق تو  ِو ند تو و در گرفقط درب متنوع  و بار

 ؟بگذرانم

خداحافظى مودبانه تيلفونش  با گفت و را این

  قطع كرد. را 

۱٦/٥/٢٦۱۲    
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 کابلی واال ، از کابل تا کلکته

 دانشکدۀدر که نام نمایشگاه عکاسی است 

 سوآس لندنپژوهشهای شرقی و افریقایی دانشگاه 

SOAS ه استراه اندازی شد. 

ا پانزدهم اکتوبر ت 99تاریخ  ازاین نمایشگاه 

خواهد به روی بازدیدکنندگان باز  9131دسمبر 

 .بود

موسکا نجيب، دختر دکتر نجيب اهلل رئيس 

جمهور فقيد افغانستان، یکی از دو تن روزنامه 

نگار و عکاس این مجموعه عکاسی در برابر 

که پرسش خبرنگار بخش فارسی بی بی سی، 

قالب ای را در  اگر بتوانی خاطرهپرسيده است: 

 بعد از عکس چاپ کنی، چه خواهد بود؟ یک

اش  سراسر چهرهدر مکث طوالنی و با شادی که 

 د:اچنين پاسخ د دز  موج می

خواهم در قالب فيلم پياده  شود، می "عکس نمی

رفتم  شدم می شود... صبح که از خواب بيدار می

با هم صبحانه بخوریم، ابایم )پدرم( با همه گپ 

 شدیم داشت. حاضر می زد و برای همه ما وقت می

 

 

 

خواندم.   برای مکتب. در مدرسه صلح درس می

آوه  یاد دارم که زنگ تفریح برای ما )ناهار( ماش

دادند، من با هيجان و شادی با دوستانم قروت  می

 ".خوردم می

نمایشگاه تاریخ مهاجرت افغانها )کابلی واال( از 

اه را بيان می کند. در این نمایشگکابل تا کلکلته 

تالش شده است تا روش زندگی افغانهایی که از 

چندین نسل به این سو در شهر کلکلته مسکن گزین 

 شده اند، به تصویر گرفته شود.

عکسهای نمایشگاه لحظه های زندگی مهاجرانی 

را به تصویر می کشد که در شهر کلکلته به همان 

شيوه ای زندگی می کنند که اجداد شان در کشور 

 ه اند.خود می زیست

است، موسکا نجيب قبال در مصاحبه ای گفته 

، پس از این که ميالدی 3221دهۀ  لدر اوای

مجبور شد همراه با اعضای خانواده اش به هند 

پناه ببرد، همواره از وی در بارۀ سرزمين اصلی 

اش سوالهایی می شد و به تعقيب آن، صحبتهایی 

 را در مورد "کابلی واال" می شنود. باالخره در
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مسکا نجيب تصميم می گيرد دریابد  9131سال 

که آیا "کابلی واال" منحصر به داستان رابيندرانات 

تاگور است و یا "کابلی واال های فراتر از داستان 

 تاگور در آن سرزمين به سر می برند.

ناز افروز، بدین ترتيب، موسکا نجيب همراه با 

ژورناليست همکارش راهی کلکلته می شود تا 

 ی "کابلی واال" را به تصویر بکشد.زندگ

 داستان "کابلی واال"

رابيندرانات تاگور، شاعر و نویسندۀ هندی 

عنوان "کابلی واال" در داستان کوتاهی را تحت 

ی نوشت. در این داستان، مردی بلند دميال 3129

ه و در آن دقامت به نام رحمت از کابل به کلکته آم

 کند. جا دست فروشی می

یت این داستان، رحمت در این بر اساس روا

نج سالۀ بنگالی به نام "مينی" پشهر با یک دختر 

که هم سن دختر خورد سال خودش در افغانستان 

است، آشنایی پيدا می کند و از آن پس به یاد دختر 

خودش، همواره نزد آن دختر کوچک بنگالی می 

 رود و لحظاتی را با او صحبت و شوخی می کند.

مه ای از خانه دریافت می کند پس از مدتی، نا

که در آن از بيماری دختر کوچکش خبر می شود. 

رحمت تصميم می گيرد به کابل برگردد، اما قبل 

از سفر به کابل با یکی از اهالی منطقه که 

قرضدارش است به خاطر پس گرفتن پولش درگير 

می شود و در نهایت، رحمت فرد مذکور را با 

آورد و به مدت ده سال قو از پا در می ضربۀ چا

 زندانی می شود.

، رحمت تصميم می پس از آزادی از زندان

گيرد نزد همان دختر کوچک بنگالی برود، یگانه 

نشانی که در طول سالهای 

زندان اورا در خاطر داشته 

 سال 31است. اما بعد از 

"مينی" دیگر آن دخترک 

خورد سن نيست، اکنون 

دیگر دختر جوانی است و 

و رحمت  ،روسی آمادۀ ع

را به یاد ندارد، وضعيتی 

که رحمت را نااميد می 

 کند.

در این داستان پدر مينی که نویسنده داستان نيز 

است، پولی را که برای عروسی دخترش 

تخصيص داده بود، به رحمت هدیه می دهد تا به 

 و دختر خودش را از نزدیک ببيند. افغانستان رفته

راه اندازی  زۀيگمسکا نجيب در مورد ان

عکاسی اش می گوید که دوری از  هنمایشگا

زادگاهش، افغانستان، و اندیشۀ داشتن یک هویت 

او را در نهایت واداشت تا یکی از کهن ترین 

جامعۀ مهاجر افغانی را که در هند متوطن شده 

اند، به تصویر بکشاند. وی عالوه می کند: "می 

ه اند ونه توانستگخواستم دریابم که این جوامع چ

در بيش از یک قرن هویت و فرهنگ خودرا حفظ 

 کنند..."
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به تازگی تحفه یی گرانبهایی از دوست فرزانه، 

، کشور سياستمدار ورزیدهست و نویسنده، ژورنالي

دریافت کردم که با دیدنش  ُدر محمد وفاکیش

چشمانم روشن شدند و با خواندنش خود را در 

 و بالکشيدۀ خود گوشه هایی از سرزمين آبایی،

 یافتم.

این تحفه پر 

ارزش، کتاب 

تازه  ،"آسيابان"

ترین اثر محترم 

وفاکيش است که 

به صورت 

، با رمان زیبا

به  شيوۀ رئاليسم

رشتۀ تحریر 

 درآمده است. 

در پيشگفتار 

چنين می کتاب 

: "آسيابان رمانی است که خط رخدادهای مخواني

وستای مطروحه در آن بر اساس توالی زمان از ر

سحر خيز می گذرد. این روستا نمادی از هزاران 

روستا های وطن است، پاره یی از بدنه یی وجود 

در تب و تاب به درد و الم نشست یی وطنی که 

مناسبات عقب ماندۀ حوادث خونين ناشی از 

 اقتصادی، اجتماعی و سياسی دست و پا می زند."

ی از رمان آمده است: "ریتم تيک و تاک در جای

ساعت دیواری، گذار پر شتاب زمان را روی خط 

آدمهایی نشان می داد که در قيد روزها، زندگی 

ماه ها وسالها با حمل باری از تلخ کاميها و 

خوشيها، از مبدأ به انتها نزدیک و نزدیک تر می 

 شدند."

"باشندگان روستای سحر خيز در یک "پل و 

، پلوان" کشت می کردند، با نيت پاک "حق خدا

شادی دوستان و دهواران  حق همسایه" در غم و

خویش خود را شریک می دانستند، بدون این که 

بگویند، تو از کدام قوم و مذهب هستی و به کدام 

زبان گپ می زنی، برادروار در کنار یکدیگر 

زندگی می 

کردند. اگر 

اختالفی و 

مشکلی در بين 

یک یا چند نفری 

پيدا می شد، این 

ده اختالف نا رسي

 به حکومتی با

مشورۀ موی 

سفيدان و بزرگان 

ده حل و فصل 

 می گردید.

هر فيصله یی 

که در نتيجۀ مشوره به دست می آمد، یا قول و 

قراری که داده می شد، طرفين خود را در اجرای 

ا دم مرگ پای بند تآن متعهد دانسته به آن 

 بودند..."

 بيان شيوا و با استفاده از شيوۀنویسنده با 

ن رسم و ر بياروان و شيرین، در کنا یارنوشت

رواج های ناشی از بافت اجتماعی جامعه، با 

زیبا رخدادها را با هم گره می زند و می  عبارات

کوشد تا چاشنی مطبوع پيوند حوادث تا پایان رمان 

 .در نزد خواننده حفظ باشد
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زمان از شروع تا پایان رمان در حقيقت  تواتر

از تاریخ کشور است که کوتاه بيان آن برهه ای 

تحوالت و رخدادهای اجتماعی و سياسی  شاهد

رخدادهایی که  است. بودهدر جامعه چشمگيری 

کوفایی ببار آورند، که خوشبختی و ش می توانستند

 با دریغ چنين نشد.

رمان "آسيابان" هنرمندانه دالیل و انگيزه های 

وقوع این رخدادها و دالیل شکست آن را در 

 يتهای عينی به تصویر کشيده است.روشنی واقع

"محبت" ضمن ابراز قدردانی از نویسنده کتاب 

"آسيابان"، محترم وفاکيش، خوانش این رمان زیبا 

را به عالقمندان تاریخ و ادبيات کشور، بخصوص 

نسل جوان توصيه می کند. و اميدوار است در 

آینده داشته های بيشتری از قلم توانای محترم 

غنامندی ادبيات کشور به  وفاکيش در جهت

    دسترس خوانندگان عطش زده قرار بگيرد.

 

 از ک. میثاق رباعیچند 

 عطر گلهای وجودش مست می سازد مرا

 حلقۀ آغوش تنگش هست می سازد مرا

 هست من اندر نشاط و تازگی و لذت است

 زانکه آنها با صنم پی وست می سازد مرا

= = = 

 گراندر صفای قلب خود بينيم صفای دی

 در وفای قلب خود بينيم وفای دیگران

 آنچه من در خود ببينم در همه بينم از آن

 در جفای قلب خود بينم جفای دیگران

= = = 

 توانت زندگی ساز جهان است

 جمالت نوربخش این مکان است

 اگر نور و توان تو نباشد

 جهان تاریک و بی زیب و نشان است

*  *  * 

 

 ) علي ګل پيوند(   

 

         ونډونکي سپوږمۍ  د ډ

 د خيال ورکه پسې سروم

 څه په وینو څه په مينو

 ګورم څه د غره لمنه 

 پې پرته اوږۍ د سپينو

 د ډنډوکي په سر ناست وم

 غوړولي مې خيالونه

 ورانومه جوړومه

 سپينو وریځو کې نومونه

 یوه نرۍ شانې بریښنا شوه

 راتې وچېچل غاښونه

 د باران څاڅاکو مې وران کړه

 د مودې مودې خوبونه

*  *  * 
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 ناصر نادر

 رو به روی پنجره ای 

 

 غ. کامه وال

 چي زخمي شوم په هجران د محبت 

 زما مينه شوه عنوان د محبت

 سياه مست شدم از سبوی پنجره ای

 معطر است اتاقم به بوی پنجره ای

 

 کبوتران سپيد خيال پرپر من

 کشانده اند مرا رو به روی پنجره ای

 

 زمان که شبم را به خواب می بردممن آن 

 شکسته بود صدا در گلوی پنجره ای

 

 هوای شهر چرا بی بهانه بارانی است؟

 دو باره باد گلی زد به موی پنجره ای

 

 چقدر پنجره دارم برای دیدن تو

 مرا رسانده خيال تو سوی پنجره ای

 

 چقدر خانه خرابم که نيستی ، ای ماه!

 پنجره اینداشت فرق به من پشت و روی 

 

*  *  * 

 

 فطرت می داسي خوی په نصيب کړی

 هيروې نه شم احسان د محبت

 

 د زړه للمه مې سوزیږی له اوبو

 ربه  و وری باران د محبت

 

 شوم هله د محبت له زور خبر

 چې مې وګاټه ميدان د محبت

 

 ستا په سترګو کې سامان د محبت 

 راته ښایی بل جهان  د محبت

 

 محبتال مې خور دې دسترخوان د 

 پري پاللې شم یاران د محبت

 

*  *  * 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  A none periodical magazine published by ADS 
       (Afghan Dosty Society) 
  22 Town Field Way, Isleworth, Middlesex, TW7 6TN, UK 
  Tel: 0044(0)20 00627488 - 0044(0)7956190157 
  E-mail: mahabbat.dosti@gmail.com 
  Bank name: Barclays,  

  Account No: 23541010, Sort Code: 20-70-70, UK 
  SWIFTBIC BARCGB22- IBAN GB33 2070 70235410 10

 

mailto:mahabbat.dosti@gmail.com


 

66 

 

 
July  2018                           To Mercy, pity, peace and love all pray                      A Periodically Issue

  
 

 

 

 

 

Kabul in 1960s 

  

 


