
 

1 www.mahabat.co.uk 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

3 

 

 

 

که څه هم چې زموږ په سيمه کې ژور بدلونونه د پيښيدو په حال کې دي، خو په افغانستان کې 

 يږي. ويجاړونکې جګړه بيا هم روانه ده او د هري ورځې په تيريدو پوځې سياسي وضعيت ال پيچلی ک

، د امپراتوريو د ماتولو هېواد دی افغانان له ډير پخوا په دې روحييه پايدلې دي چې د دوي هېواد

يا او ليري خټيځ د اتصال نکته ده، پريمانه ، منځنۍ اسه د اسيا زړه بلل کيږي او د يورپدا خاور

جغرافيه ډيره زړه او  . دا هم ويل کيږي چې داد جرګو او ميلمه پالني ټاټوبی دی، طبيعي سرچيني لري

، خو کله کله يي د ي يي هيڅکله له السه نه ده ورکړيخلک يي خپلواکې خوښوونکې دي او ازاد

تياوي . په دې کې شک نشته چې بيان شوي ځانګړي په وخت کې استقالل معطل شوی دیپرديو د تير

، بيا ولي اؤ برسيرهې د دومره غوره ځانګړتي، خو پوښتنه دلته ده چزموږ د خلکو وياړونه جوړوي

ل د هېواد او خلک وروسته پاتې شوي او د زاړه تمدن نښې يي د ګوتو په شمار دي او هغه هم ت

سته ځينو هېوادونو زياته وده . د جګړو له پاي ته رسېدو وروويجاړيدو د خطر سره مخامخ وي

 . سته نيستمن شوي او ګوښه ساتل شوي، خو افغانان له هري جګړي وروکړي

، خو يو شی څرګند دی چې زموږ خلک د وي پورتنيو سوالونو ته بيال بيل ځوابونه موجودښايي 

تروريسم له هېوادوالو ژوند  ، بنسټپالنه اواوسي او په يويشتمه پيړۍ کې جګړهفقر په ټيټه کچه کې 

، سياسي او ي او د سيمې هېوادونه په اقتصادي، ګاونډاخلي. که خپلي سيمې ته پاملرنه وکړو

و د . د يو لړ عمومي ستونزو برسيره د دغو هېوادونګي برخو کې ډير پرمختګونه لريرهنف

. په ياد شوي هېوادونو کې نسبې سولي او ثبات د هغوي يو شمير اوسيدونکو د ژوند کچه لوړيږي

حکومتونو ته زمينه برابره کړي چې د نړۍ د ځواکمنو هېوادونو د غوړيدلي اقتصادي امکاناتو سره د 

نو د ايستلو له الري ځانونه وتړي او هغه طبيعي او تاريخې الري چلينج کړي چې تر اوسه د دهليزو

 . ري له پيړيو پيړيو سوداګري کېدلهغرب او شرق تر منځ پ

فغانانو ته يي ستر زيانونه واړول. يانې زموږ هېواد يي ، خو اکه په هره بڼه پايښت وکړ  لوي لوبې

. يو حايل موقعيت ورپه برخه کړدرونه يي ترې واخستل او هغې ته يي ، سمندري پولې او بنکوچنی کړ

، په هغوي کې د راتلونکو لوبو د ادامې له خه چې ځينې ځمکې بيلې کړل شوي ديله افغانستان څ

هټۍ او  ودلوپير پاره داسې قبايلي جوړښتونه وساتل شول چې تر اوسه په کې د وسلو د پلور او

نو او ترهګرو د مختلفو ډلو او ګروپونو د روزلو مرکزونه او پټنځايونه او د ، د اجورتې قاتليډيپوګانې

و او د هغوي وطن ډير . په روانه لوبه کې افغانانقاچاق پرانستې بازارونه تاوده ديمخدره موادو د 

خبره جګړه افغانانو . هغه د چا ا اوسنې ايران د لېدو وړ ګټه کړي، فارس يزيان موندلی، خو پاکستان
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. ياد شوي هېوادونه ي پاکستان او ايران ته رسېدلی دی، سياسي او پوځې امتياز يړه، خو اقتصاديوک

، هغوي تر دې دمه د خطر په دفع کولو کې منندوي وئ د دې پر ځاي چې له افغانانو څخه د شوروي

د نه ورڅخه ، الري پري بندوي او د ال اوږدي جګړي په لور ټيله کويپه ډيره ناځوانئ هېوادوال 

 ! منلو امتيازونه غواړي

، د ازربايجان او ايران په اشاره افغانان په کشميرد شوروي د ړنګيدو سره سم د پاکستان او 

ارمنستان په جګړو کې وجنګول شول او د ايران په هڅونه افغانان دمګړۍ د سوريي او يمن د جګړو 

، د زړو مضمون او بڼه خپلويويه لوبه نوی ! اوس چې لډګرونو کې هم جنګېدو ته اړ کيږي په

ل زور د ، په زياته خواشينۍ ويلی شو چې د لوبي ټوړو په ګډون تازه دم لوبغاړي مومېلوبغا

ې د ډګر په توګه غوره کړل ، ځکه چې زموږ د هېواد ځمکه د غيږ نيونافغانستان په خاوره راځې

 . شوي ده

ادي يي ډير مهم نه يانې پوځې او اقتص، خو دوه بعدوه ښايي په څو بعدونو کې روانه ويروانه لوب

چې څټ ته يي يو شمير ستر ځواکونه، . تر اوسه په پوځې بعد کې سخته سيالي شوي او جوت دي

، داعش او يو تعداد نورو په څير پاکستان او ايران والړ وه. ځکه د القاعدي، مجاهد، طالب

ډير مقياس همدا عاليتونه په لږ يا استخباراتې پروژي په پرله پسې توګه وکارول شوي او د هغوي ف

، له يوي خوا د لوبې لوبغاړو ته د ه چې د يو شمير دغو پروژو فعاليت. څرنګاوس هم ادامه لري

ژي د وفاداريو د څرنګوالې له زاويي د شک سره مخ شوی او له بلې خوا دا ډول پرو  لوبيدونکو

تصادي يمه ايزو لوبغاړو پاملرنه د سيالۍ اق، نو د لويو ځواکونو او سنوري کارنده او اغيزمنې نه دي

  ،. له دې کبلهبعد ته مخ په ډيريدو ښکاري

د چين د اقتصادي پرمختګ د مخنيوي په موخه د امريکا متحده ايالتونه د هندوستان سره چې ورو 

 ورو په نړيوال اقتصادي ځواک اوړي ستراتيژيکه ملګرتيا پيل کړي ده او چين هم د پوځي سيالۍ په

لۍ کې د ګډون له پاره زړه ښه کوي. بنا پر پرتله د سيمي او نړۍ په کچه په پيلدونکې اقتصادي سيا

( تر سرليکونو الندي دې په بيجنګ کې د )کمربند او سړک( او په رياض کې )کاميابې په اتحاد کې ده

خه ښې او ستري نړيوالي غونډي وشوي او هري غونډي د سيمي او نړۍ له پاره د ترهګرۍ سره د م

. دا بايد ياده شي چې د پوځي سيالۍ څخه رمختګ د ډيرولو مهم پيغامونه لرلد اقتصادي ودي او پ

، يانې تر څو چې اقتصادي سيالي د سيمي د يږد بهير په اسانه مخته نه درومېاقتصادي سيالۍ ته د ل

االت به د پخوا په څير ، ښايي د پوځي سيالۍ د شرايطو وسايل او ېوادونو په يوه اساسي اړتيا اوړيه

. له دې کبله د سختو جګړو د ادامي په ګړي به په ډيره بې رحمۍ روانې ويسولول کيږي او جنګ ج

. نو ځکه په مشخصو هلو ځلو ادامه اړينه بريښېله پاره د   څنډو کې د سولي د رامنځته کېدو

سره د سولي خبرې اترې  ، خو په وړاندي يي د مخالفينوستان کې دمدرحاله جګړو زور اخستیافغان

متيار سره د سولي تړون يادولی هم کيږي چې ښه بيلګه يي د يو شمير انديښنو سربيره د ګلبدين حک

ګوادر اقتصادي  ، که د چين او پاکستان تر منځ د کاشغر اولکه چې مخکې ورته ګوته ونيول شوه. شو

کو لويو و چين ته د راتلونکو غزيدون، بيا به د افغانستان په سينه منځنۍ اسيا ادهليز پرانستل شي

؟ کوم هېوادونه به د افغانستان څخه د تيريدونکو الرو تر غزيدو د چين او الرو اهميت او ګټه څه وي
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؟ که پاکستان او چين د دومره مهمو لو شوي الرو څخه استفاده ونه کړيپاکستان تر منځ د فعا

فکر شته چې ، ايا د افغانانو ځانته لولو لګيا ديعاستراتيژيکو يا د وړيښمو د الري په ايستلو او ف

، سياسي او فرهنګي لويو دوي په څه شي لګيا دي؟ ځواب روښانه دی، په سيمه کې د اقتصادي

، نونو د څپانده بهير په شرايطو کې، افغانان، د هغوي روښانفکران، مدنې ټولني، سياسي ګوندونهبدلو

، په کې په ناوړه سياليو، د ملي يووالي په زيانمنولومت په خپلو مذهبي او قومي محافل او حکو

و تعبيرونو په پوښښ کې د اقتصادي، سياسي او فرهنګي ودي په يويشتمه پيړۍ کې د يو لړ ناڅرګند

، نامشروع اړيکو په پاللو بوخت دي! فساد لوړي کچې ته رسيدلی ، د نړيوالي ټولني سره دمخنيوي

ولني په ټولو شارګونو ، مافيا د ټدره توکو کاروبار ادامه مومېد مخ، هنګ ګرځيدلیقانون ماتونه فر

و بيکاري د خلکو تر ، لوږه اصب کولو ته مټې رابډ وهليغ، غاصبانو د هر ډول شتمنۍ ورننوتې ده

، د احتکار د مخنيوي او د دولتي خالي بستونو په ډکولو کې د ملي يووالي د حکومت لمن رارسيدلي

وادونه د سترو ځواکونو سره ډغرو وهلو ته ځان چمتو کوي او افغانان په ! ګاونډي هېمال ماته ده

د خپل هېواد افغانستان  . نو په څه ډول به هېوادواله دغري وهلو څخه نه دي وزګار شويخپلو کې ل

؟ له دې وکړي، اقتصادي او جغرافيوي ستراتيژيک موقعيت څخه د خپل ځان په ګټه استفاده له سياسي

ټولنو او حکومت ته ورپه ګوته ، د هغوي کې ډلګۍ يو ځلي بيا خپلو وطنوالوپرونکبله د محبت خ

هم د وخت په اهميت  ! موږ پوره وخت ضايع کړی او تر اوسهکوي، چې وخت هيچا ته نه تم کيږي

له کچه د ، په نړيواړي د ايديولوژيکو چلندونو په بڼه! موږ اوس هم د سړي جګسر نه خالصوو

، ايران او سعودي عربستان کوو. موږ ته اوس هم پانګوالۍ روسيه، د پاکستان اړيکو د جوړولو هڅه

خپل هېواد او خلکو ملي ګټې تعريفول  تونه د الهام سرچينې بلل کيږي! زموږ په نظر داسالمې حکوم

، د بهاره اقتصادي ودي ليکه، د چا. د امو د درياب شاوخوا د له هغې څخه مالتړ اړين بلل کيږي او

خه کې لوي او ، د بريښنا د توليد په براوسپنو د کانونو د کيندلو پروژي مسو او د باميان دلوګر د 

، د الجوردو د الري د د سړک له الري د افغانستان نښلول، د چين سره وړي پالن شوي پروژي

ې . لکه ګاونډيان چپړول موږ ته ځانې اتکا رابښېفعاليت ال نوره پراختيا او سلګونه ورته پروژو بش

وړاندي يي بايد د افغانستان  ، پهپه موږ ويجاړونکې جګړي پيرزو کويزموږ د ګټو خيال نه ساتې او 

لو ملي ګټو د ساتلو په فکر کې شي. هېواد ته ، د هغوي مدني سياسي ټولني او حکومت د خپخلک

د هېواد د ، د سولي د خبرو په ميز ي کولو زړورتيا څرګنده کړي، د مخالفينو سره د سولسوله راولي

. د نړيوالي ټولني د خوندي ساتلو هنر له ځانه وښيي اساسي قانون او نورو السته راوړو ارزښتونو

سره د اړيکو د ټينګولو او پاللو په بهير چې د هېواد د لوړو ګټو د دفاع المل کيږي باور وکړي او د 

روسيي او ځينو نورو  ،له پاره جوړونکی کار سرته ورسوي. د پاکستان، ايران هغې د پياوړتيا

، اقتصادي او جغرافيوي ونو د نيتونو څخه ځانونه خبر کړي، د خپل هېواد افغانستان د سياسيهېواد

ستراتيژيک موقعيت څخه د هېواد او خلکو په ګټه استفاده وکړي. په نړيوال بعد کې ډاډمن دوستان 

ه ايديولوژيکو هغو انديښنو ځانونه پېدا کړي او د نړيوالو سره د دوستۍ د مزو د ټينګولو پر مهال ل

. د ۍ اړوند شکونه او بي باوري زيږويوژغوري چې په معاصر ژوند کې د نورو سره د دوست

، چين او هندوستان وهڅوي څو و په توګه د امريکا متحده اياالتاقتصادي سيالۍ د ډګر د سترو لوبغاړ

د ښو او ډاډمنو شرايطو لرونکې انه او ، ارزنې د تيريدونکو الرو څخه چې لنډيد افغانستان له سي

الرو په پرتله ډيري خوندي  . د سولي په راتلو سره د افغانستان الري د هر بل هېواد ددي، ګټه واخلي
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، چين او دات د امريکا. څرنګه چې د اقتصادي سيالۍ په ډګر کې د پاکستان او روسيي توليښکاري

که نوموړي هېوادونه له پوځي سيالۍ څخه د راوتلو او د ، ځتوليداتو په پرتله بازار نه لري هند د

په پوځي سيالۍ ځانونه اقتصادي سيالۍ په بهير کې د ورګډيدو وړ کړکۍ نه شي موندلی او ښايي 

 . بوخت وساتې

ه او ايران زور واچوي يلو الرو په پاکستان، روسيله دې کبله افغانانو ته په کار دي چې له بيال ب

. او اوپراتيفي تمويل څخه ډډه وکړي، لوژستيکي حکومت د مخالفينو له مالي ستان دچې د افغان

همدارنګه د هر ډول بهرنۍ السوهنې چې د افغانانو د ستونزو د زيږيدو او ال غزيدو المل شوي، د 

دي او فرهنګي بدلونونو ، اقتصاي. زموږ سيمه د سترو سياسيمخنيوي هر اړخيزه هڅه او هاند وکړ

، په رامنځته کېدونکو بدلونو کې غوي مختلفي موسسي او حکومت اړ دي، د هوادوالسره مخ ده، هې

 .  ، سوله او ښيرازي راولېخپل فعال ګډون او ونډه تثبيت کړي

، اوس مالوميږي چې د افغانستان د هر اړخيز ته د کمزورتيا ګوته نيغه کړي ده موږ تل حکومتونو

، بلکه د هغوي په ه کې يوازي حکومتونه مالمت نه دياهميت او سرچينو څخه د ګټې اخستنې په چار

. که يو خپلي دندي پوره نه دي سرته رسوليڅنګ کې خلکو او د هغوي سياسي او مدني ټولنو هم 

د خپلي پالن ولس او د هغې بيالبيل بنسټونه په هوښيارۍ عمل وکړي او هر ځانګړی شخص او نها

کړي او يا له دندي الس  يږي چې خپل پالنونه پلي، حکومتونه اړ ايستل کشوي دندي سرته ورسوي

کوو چې  ، د هغوي په روڼ اندو او نهادونو غږپوره درناوي د افغانستان په ولس . موږ پهپه سر شي

، د هغې د تاريخې او ستراتيژيک اهميت په درک کولو او استفاده کولو، په د خپل ټاټوبي په پيژندلو

يالۍ کولو د وطني احساس په سره د هراړخيزي سالمي سسيمه او نړۍ کې د نورو هېوادونو 

، له ه پاتې فرهنګ ته د پاي ټکی کيږدي، د بي تفاوتۍ اوسنې وروستکې نوښتونه وکړي  ،هڅولو

، د اقتصادي او له ځنډه د روانې جګړي په ختمولو ځانه، له حکومته او نړيوالي ټولني څخه بي

ز او نړيوال ليول په پيل شوي سالمو سياليو کې د خپل ټولنيزي ښيرازي د تامينولو او په سيمه اي

 . ېواد او خلکو په ګټه د ګډون کولو، پراخې زمينې برابري کړيه

. هغه کولو رپوټ غواړي هغه ولس بريالی دی چې د خپلي خوښې واکمنې ټاکې او ورڅخه دکار

. رپوټ وړاندي کوي د خپلو کړو وړو ولس بيا کمبخته دی چې د يوي واکمنۍ رعيت وګرځې او ورته

، د که څرنګه چې افغانستان اهميت لري، لسيالۍ کولو له پاره ځان تيار کړوراځې چې سيمه کې د 

، هوښيار او مهذب ملت په توګه لمړۍ هغې استفاده وکړو اوو د يو فعال خپلو خلکو په ګټه له

کې په خپله هم ونډه وال شو. هېوادوالو ته هوساينه ورکړو او بيا د انسان په ګټه د نړۍ په بدلونونو 

راده وي دا موخه هم پلي کېدلی ، که اموخه د پلي کېدو په هدف پرته ده زموږ په وړاندي ډيره ستره

، بلکه وهې، که عزم وکړو، نه يوازي ټوپ وهلی شو. سيمه د ټاکونکو بدلونونو په لور ټوپونه شي

                         په ټوپ وهلو کې ريکارډ جوړولی شو .

 په درناوي
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"دموکراسی به مثابۀ يک اصل قابل پذيرش ـ و تاکنون مناسب ترين روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام بخش های 

زندگی، رفته رفته قابليت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشريت، چون حوزه های سياسی، اجتماعی، 

 شخصی انسانها کشانيد."  فرهنگی، اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و

آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی  یبرداشت درست از دموکراسی و سير تاريخ

باال می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ايجاد حکومتهای دموکراتيک و جلوگيری از حرکتهای غير 

شود. در کشور هايی مانند  ر مردم تحميل می گردند، زمينه ساز میدموکراتيک که زير عنوان دموکراسی ب

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

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

 ی اقتصادی، و نمايندگی به توسط اشرافيت طبيعی.مشارکت سياسی، برابر

، و پی ريزی سياست روشهاشرط توفيق دموکراسی اين است که حکومت ها و رهبران شان به ايجاد نهاد ها، اتخاذ 

 هايی دست زنند که از حمايت شهروندان برخوردار باشند.

شهروندی در نظامهای حکومتی دموکراتيک در هيچ زمانی از تاريخ مانند امروز اين همه انسان از حقوق رسمی 

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

بمنظور شناخت دقيق و روشن از دموکراسی و درک درست از دموکراسيهای به تجربه گرفته شده در جوامع بشری، 

 نه می پردازيم. به ارائۀ نمونه هايی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هايی در زمي

 -محبت -            

 

 
 

 اجتماع گرايی

نظریۀ سیاسی ضدآزادی خواهی )ضد 

لیبرالی( که هواداران آن خواهان بنیاد نهادن 

سیاست دموکراتیک بر پایۀ خیر عمومی و 

بنابراین رام کردن یا حتی از میدان بدر کردن 

سیاست آزادی خواهانۀ رایجی هستند که مبتنی 

فردی است. جنبش اجتماع گرایی در بر حقوق 

در جهان سیاست و هم در  0891دهۀ 

دانشگاهها اهمیت یافت. این احیای مفهوم 

از شکل  –اجتماع شکلهای بسیار متنوعی 

محافظه کارانۀ سنتی، تا سوسیال دموکراسی، 

گرفته  دبه خو -تا پسامدرن گرای افراطی

در نتیجه، مشکل بتوان خصوصیات  است.

ماع گرا را به دقت بیان تۀ سیاسی اجممیز نظری

 کرد.

اما اجتماع گرایان دست کم در یک نقطه 

اتفاق نظر دارند و آن خصومت مشترک شان 

با فردگرایی دموکراسی ازادی خواه در همۀ 

شئون سیاسی است. آنها منتقد دموکراسی 

ازادی خواهانۀ متکی بر حقوق فردی و هوادار 

کراتیک مبتنی شکلهای نیرومند تر سیاست دمو
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بر تبادل نظر مشترک در بارۀ خیر عمومی 

هستند. بنابراین، اجتماع گرایان سوالی را 

دوباره مطرح می کنند که توفیقهای نظری و 

عملی دموکراسی آزادی خواهانه به آن خاتمه 

داده بودند، و آن ماهیت یک نظام سیاسی 

 دموکراتیک عادالنه و سالم است. 

 یزادی، فضيلت، برابرآ

بدیهی است که دموکراسی انواع و اقسام 

دارد. شکلهای مختلف دموکراسی وابسته به 

برای خیر سیاسی اهمیتی است که هر یک 

اصلی و خاصی، بویژه آزادی، فضیلت، و 

 برابر قایل است.

بر این  اواًل، دموکراسی آزادی خواهانه

مفهوم استوار است که آزادی )و نه، مثاًل، 

یا برابری( از همۀ  رستگاری یا فضیلت

خیرهای سیاسی دیگر اساسی تر است. بعالوه، 

شخص طرفدار دموکراسی آزادی خواه تصدیق 

می کند که به احتمال قوی اجتماع سیاسی 

مبتنی بر دموکراسی حقوق افراد را رعایت می 

کند، یعنی برکتهای آزادی رامحفوظ نگاه می 

دارد. اما چون ممکن است که خود دموکراسی 

ی تهدیدی برای آزادی باشد )آنچه الکسی گاه

دوتوکویل آن را "استبداد اکثریت" نامید(، 

آزادی خواهان بندرت طرفداران ناشایستۀ 

دموکراسی هستند. در واقع، همان طور که 

تصریح می کند،  "اعالمیۀ استقالل امریکا"

حقوق افراد ممکن است در بعضی از اوضاع 

از حکومت  با استقرار آن شکلهاییو احوال 

بیشتر تامین شود که تنها به طور مشروط 

دموکراتیکند، یا اصال دموکراتیک نیستند. به 

این علت، طرفداران صمیمی تر دموکراسی 

در قلب  بدگمانند که نیروی ضددموکراتیک

فلسفۀ آزادی خواهی نهفته باشد. در هر 

صورت، از نظر هواداران دموکراسی ازادی 

له ای است برای خواهانه، دموکراسی وسی

 تامین آزادی.

ثانیًا، بنیاد جمهوری دموکراتیک فضیلت 

است. بر طبق استقالل جمهوری خواهانه، 

دموکراسی برای تضمین شهروندی شایسته به 

فضیلت وابسته است. از آنجا که در جمهوری 

دموکراتیک هر فرد انسان، بنابر استدالل 

مونتسکیو، هم حاکم است و هم تابع، چنین 

جتماعات دموکراتیکی نمی توانند برای ا

تضمین روح شهروندی در میان تابعان به 

زوری که حاکمان به کار می گیرند متکی 

شوند. شهروندان باید حکومت کردن بر خود 

را بیاموزند، زیرا حاکمی نیست که بر آنها 

حکومت کند. شهروندان دموکراتیک باید، با آن 

ه در وجود یا خیراندیشی ک روح میهن دوستی

شان برانگیخته است، خدمت به اجتماع را 

آزادانه انتخاب کنند وگرنه به هیچ وجه در 

 لخدمت اجتماع بشمار نخواهند آمد. بنا به قو

سرسخت ترین طرفدار جمهوری دموکراتیک 

متکی بر فضیلت، یعنی ژان ژاک روسو، 

فضیلت عبارت است از همسانی پر شور 

به مانه شخص با جامعۀ خود، عشق صمی

جمهوری دموکراتیک. شهروندان شایسته از 

شرکت کردن در حیات عمومی جامعه شادمانند 

و حتی به بهای دنبال نکردن مقاصد شخصی 

ی در طلب شادکامی، برای خیر عمومی م خود

کوشند و به طریقی خوشبختی خود را با خیر 

 عمومی یکی می دانند.
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به این ترتیب، فضیلت با زندگی خصوصی 

دی خواهانه بکلی ناهمساز است، چه رسد ازا

به آن خودبینی که ویژگی شیوۀ زندگی 

فردگرایان امروزی است.جمهوری دموکراتیک 

روسو نوعی دموکراسی غیرآزادی خواهانه 

است: حقوق رعایت نمی شوند و بازرگانی 

مورد تحقیر قرار می گیرد زیرا این امور خیر 

از نظر آزادی خواهان پیوسته باعث 

هماهنگی میان منفعت عمومی و خصوصی نا

در روح و جان شهروندان می شوند. این 

جمهوری اجتماعی برابری خواه و همگن نیز 

هست زیرا نابرابری و گوناگونی عشق به 

جمهوری را، که به تنهایی موجب فضیلت می 

شود، از بین می برد. به این ترتیب، جمهوری 

دموکراتیک کمتر از دموکراسی آزادی 

 اهانه اهل مدارا است.خو

و سرانجام این که بنیاد دموکراسی خالص یا 

است. به بیان دقیق،  یمشارکتی بر برابر

دموکراسی )به قول ارسطو( حکومت مردم 

است که در آن هر شهروندی سهمی برابر با 

دیگران در سیاست دارد و هیچ خصوصیتی 

کسانی را که شایستۀ شهروندی هستند از 

ستۀ شهروندی نیستند متمایز نمی کسانی که شای

شکل استدالل  کند. بنابراین، خالص ترین

دموکراتیک همانا استدالل به سود دموکراسی 

مستقیم یا مشارکتی است: عدالت حکم می کند 

که هر شهروندی سهمی برابر در خیرهای 

متعلق به اجتماع سیاسی داشته باشد. برابری 

وردکه را تنها در صورتی می توان به دست آ

مردم برای دفاع از این حق به طور جمعی 

ای عمومی آراز طریق  اعمل کنند)در مجلس ی

اقدام مستقیم مردم(. بعالوه،  و ابزارهای مشابه

عدالت برابری خواهانه نه تنها مستلزم برابری 

قدرت سیاسی بلکه مستلزم قدرت برابری 

اقتصادی نیز هست. این شکل از دموکراسی را 

ن یونان باستان می دانند؛ آرمان غالبًا از آ

دموکراسی برابری خواهانه را نخست 

 دموکراتهای اجتماعی مطرح کردند. 

این استدالل دموکراتیک برخاسته از عدالت، 

خواه موفق بشود یا نشود، بسیاری تصدیق 

کرده اند که سیاست کاماًل دموکراتیک، به 

لحاظ دوراندیشی، دفاع ناپذیر است: مردم غالبًا 

بند. خصوصًا صبنوبت متلون و متع – جاهلند

در جوامع جدید که مبتنی بر سیاست توده گیر 

و مواجه با مسایلی هستند که پیچیدگی بی سابقه 

ای دارند، طرفداران سیاست دموکراتیک غالبًا 

ضروری دانسته اند که اصول و رویه های 

آزادی خواهانه و جمهوری خواهانۀ گوناگونی 

یف شر عمومی و اصالح را که برای تضع

 داوری عمومی تدبیر شده اند بپذیرند.

 مفهوم اجتماع

در]نظریۀ[ اجتماع  احیای مفهوم اجتماع

گرایی را می توان احیای همین استداللهای 

قدیمی جمهوری خواهانه و دموکراتیک به 

شکلی کم و بیش دو رگه دانست: وصلت 

دغدغه های قدیمی تر در بارۀ برابری و 

فهومی کم و بیش بدیع از اجتماع به فضیلت م

دست می دهد. احیای این مفهوم درزمانی اتفاق 

می افتد که استدالل به نفع سیاستی دموکراتیک 

که خود را وقف تامین آزادی می داند، هم به 

دالیل سیاسی و هم به دالیل فلسفی که در زیر 

خالصه شده اند، دیگر رضایت بخش نیست. به 

زه ای دشوار است که اجتماع این علت، تا اندا
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گرایی را جنبشی متعلق به چپ یا راست طبقه 

بندی کنیم: زبان اجتماع گاه محافظه کارانه به 

نظر می رسد و گاه سوسیال دموکراتیک، بسته 

به این که وجه جمهوری خواهانۀ مفهوم اجتماع 

)فضیلت( غلبه داشته باشد یا وجه دموکراتیک 

 آن )برابری(.

یی، به یک معنی، تازه ترین اجتماع گرا

ا وجود این، جانشین مارکسیسم ناکام است. ب

اجتماع گرایی فاقدسختگیری اخالقی سوسیالیسم 

عشق به و سوسیال دموکراسی است که همانا 

عدالت یا برابری است. اگر التزام اجتماع 

گرایان به برابری با تمام وجود نیست، ستایش 

دارای  آنها از فضیلت از این هم بیشتر

احساسات است. بنابراین جمهوری خواهی 

اجتماع گرایان امروز نیز فاقد صالبت اخالقی 

جمهوری خواهی به شیوۀ روسویی است، که 

ویژگی بارز آن اخالق گرایی، حذف زندگی 

 خصوصی، و فداکاری پیوستۀ شهروندان است.

جمهوری خواهی، اجتماع  از جنبه های

ن نظر یا آن گرایان وسوسه می شوند که ای

سیاست سانسور )ممیزی( معتدل را مجاز 

بدانند، "ارزشهای خانوادگی" را بستایند، یا 

خواستار احیای آموزشهای اخالقی در مدارس 

اما، همواره اضافه می کنند که نه به  -شوند

قیمت از دست رفتن رواداری و حقوق افراد. 

از نظر جنبه های دموکراسی، که احتمااًل 

تر از جنبه های جمهوری خواهی قدری رایج 

است، اجتماع گرایان مایل به تعقیب سیاستهای 

مبتنی بر توزیع مجدد ثروت )به منظور تامین 

برابری اقتصادی بیشتر( و دعوت به تاسیس 

نهادهای مشارکتی، مثاًل "دموکراسی از راه 

دور" )تله دموکراسی( )به منظور تضمین 

یک جمع( مردم به عنوان یی رساتر برای صدا

هستند. اما گذاشتن اقتصاد لیبرالی )بازار آزاد( 

و به طریق اولی کنار کشیدن از هدف رفاه 

خصوصی اصاًل مطرح نیست. و حذف 

نمایندگی )آن طور که روسو پیشنهاد می کرد( 

های سیاسی آزادی دیا هر یک از دیگر نها

، که داوری مردم را از صافی می خواهانه

یب احتمال حماقت یا گذرانند و به این ترت

تعصب را کاهش می دهند، نیز مطرح نیست. 

خالصه، اجتماع گرایان، به رغم حمالت تندی 

که گهگاه به فردگرایی آزادی خواهانه می 

کنند، دموکراتهای آزادی خواه باقی می مانند. 

حال می پردازیم به این جنبۀ انتقادی تر اجتماع 

ی گرایی، و آن را با بررسی تصویر آزاد

 خواهانۀ کالسیک از اجتماع آغاز می کنیم.

 اجتماع آزادی خواه

آزادی خواهی )لیبرالیسم( کالسیک )مثاًل 

لیبرالیسم جان الک( آموزۀ فردگرایی فزون 

طلب است. لیبرالیسم بر آن است که افراد بشر 

طبیعتًا منزوی و خودخواهند، نه سیاسی یا 

بلکه اجتماعی. ما طبیعتًا دوست یکدیگر نیستیم 

دشمنانی هستیم که به سائقۀ نیرومندترین امیال 

و نیازهایمان برای رقابت، و بنابراین نزاع، به 

حرکت در می آییم تا امنیت و آسایش خود را 

تامین کنیم. بنابراین، وضع طبیعی موجودات 

انسانی حالت جنگ است، وضعی خوفناک که 

 هر انسان خردمندی در پی گریز از آن است.

ین، لیبرالیسم کالسیک در بردارندۀ بنابرا

شرحی است در بارۀ طبیعت و غایت اجتماع 

سیاسی )به عنوان وسیلۀ فرار از دشواریهای 

وضعیت طبیعی بشر در جنگ و کمیابی( و 
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همچنین مفهوم خیر همگان و حتی شرحی در 

بارۀ فضیلت اخالقی و سیاسی. اما اجتماع 

ها آزادی خواه اجتماعی سخت گیر است که تن

بر اساس قرارداد اجتماعی میان افرادی که 

بنابر طبیعت خود دشمن یکدیگرند بنیاد یافته 

است و نه بر اساس عقاید مشترک نیرومندتری 

که در بارۀ عدالت دارند. از نظر یک آزادی 

تنها خیر براستی همگانی صلح و وسایل خواه، 

رسیدن به صلح است زیرا صلح شرط تقریبًا 

بودن همۀ خیرهای ای دارا امنیت برالزم 

خصوصی است. و فضایل آزادی خواهانه 

صرفًا آن عادتهای خودداری معقولی هستند که 

موجودات انسانی را به تاسیس و تداوم چنین 

اجتماعهایی قادر می سازند )نظر توکویل در 

 بارۀ "نفع شخصی به مفهوم درست آن"(.

پس، از نظر یک آزادی خواه کالسیک، 

ه هیچ وجه جایی گرم و نرم و راحت اجتماع ب

نیست. اجتماع ازادی خواه، خانه نیست، و 

شهروندان آزادی خواه یکدیگر را همنشینهایی 

دوست داشتنی و قابل اعتماد در خانوادۀ 

گسترده )یا حتی در یک بنگاه اخالقی مشترک( 

نمی دانند. در واقع، اجتماع سیاسی کاماًل 

ر اخالقی، فراتر طبیعی نیست؛ و هیچ نوع اقتدا

از اقتداری که از رضایت حکومت شوندگان 

حکومت شوندگانی که  -ناشی شود، ندارد

اجتماعهای آزادی خواه را برای تامین برخی 

از خیرهای خصوصی، که به طور طبیعی 

تامین نیستند، برقرار می سازند.به بیان دیگر، 

سیاست ازادی خواهانه سیاست همسازی توام 

ن دشمنان طبیعی است که به با ترس در میا

طریقی آموخته اند که خود را به دوستان مدنی 

تبدیل کنند. و بنابراین، ویژگی اصلی اجتماع 

آزادی خواه در بهترین حالت عبارت است از 

احترام متقابل برای حقوق فردی )زندگی، 

مح در مورد اآزادی، و تعقیب سعادت(؛ تس

ای زندگی و انواع و اقسام نسبتًا گستردۀ شیوه ه

عقاید )آزادی مذهب(؛ و میانه روی احزاب و 

فرقه هایی  که اعضای آنها از قبول تایید 

جامعه در مورد عقاید اخالقی، مذهبی، و 

ایدئولوژیک مشاجره انگیز خودداری می کنند 

 )و نه استقرار دین(.

پس، اجتماعهای آزادی خواه اجتماعهایی 

مورد عدالت مبتنی بر عقیدۀ اخالقی نیستند. در 

یا رستگاری یا فضیلت یا زندگی خوب، هیچ 

عرف و سنت آزادی خواهانه ای وجود ندارد، 

زیرا تبادل رأی همگان در بارۀ این قبیل خیر 

اکثرًا صلح و آرامش را بر هم های همگانی 

می زند و در هر حال تعقیب خوشبختی به 

شکل خصوصی به تعصب و اقتدار می آالید. 

به این معنا که دارای اقتدار  و مفهوم اجتماع

اخالقی طبیعی و مستقل از رضایت آن افرادی 

باشد که آن را مستقر می سازند همواره از 

نظر ازادی خواهان که معمواًل طرفداران چنین 

اجتماعی را آرمان گرایان خیال پرداز یا اقتدار 

گرایان خطرناک می دانند، محل تردید است. 

هیچ خیر طبیعی اگر ورای صلح یا امنیت 

ود ندارد، دعوت به روح جمعی جهمگانی و

نیز یا احمقانه است یا فریب کارانه، یا رویایی 

 دست نیافتنی است یا ایدئولوژی شرارت آمیز.

اما این نگرش سختگیرانه به اجتماع آزادی 

خواه برای بسیاری از ناقدانی که انتظاری بیش 

صمیمیت بیشتر،  -از این از جامعه دارند

رضایت بخش  -عدالت بیشتر، شرافت بیشتر
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نیست. از این پس به این انتقادهای اجتماع 

 گرایانه از اجتماع آزادی خواه می پردازیم.

 نقد اجتماع گرايانه

انواع و اقسام ناقدان معاصر و برجستۀ 

فردگرایی آزادی خواهانه و نظام سیاسی 

آزادی خواهانه را اکنون اجتماع  دموکراسی

انند )اگرچه هر به اصطالح اجتماع گرا می خو

هر  بپذیرد(.گرایی مایل نیست که این عنوان را

فهرستی از نظریه پردازان اجتماع گرا مطمینًا 

ر، ربنجمین بابشامل این متفکران خواهد بود: 

، رابرت بال، جین بتکی الشتاین، آمیتا اتسیونی

مری ان گلندون، استنلی هورواس، السدر مک 

یکل ، ویلیم سالیوان، و مال سندلاینتایر، مایک

والتسر. این نظریه پردازان، بدون تردید، در 

بیش از آنچه در  -بارۀ بسیاری از مسایل مهم

یک جنبش معمول است )و گاه گفته می شود 

اتفاق  -که اجتماع گرایی نیز یک جنبش است(

نظر ندارند. دموکراتهای مشارکت خواه، 

ها، جمهوری خواهان کالسیک، فمینیست

سوسیالیستها، متکلمان، پسامدرنیستها، و 

دیگران در ستایش اجتماع داد سخن داده اند بی 

آن که از همۀ جهات همسخن با یکدیگر باشند. 

به بیان دیگر، آنها بیشتر در تشخیص بیماری 

 همفکرند تا در تجویز دارو برای درمان آن.

ثابت شده است که بسیار آسانتر می توانیم 

چرا از برکت وجود اجتماع محروم  بگوییم که

مانده ایم تا بگوییم که احیا اجتماع چه شکلی 

)دموکراتیک، جمهوری خواهانه، یا چیزی یک 

سره نو( می تواند به خود بگیرد. نقد اجتماع 

گرایانۀ فردگرایی آزادی خواهانه ابعاد متعددی 

سیاسی،  -دارد. در اینجا به سه استدالل

 پردازیم.می  -اخالقی، و فلسفی

بر طبق استدالل سیاسی )که از جمله به  

وسیلۀ باربر و والتسر عرضه شده است(، 

فردگرایی آزادی خواهانه شهروندی را از میان 

بر می دارد و فضیلت مدنی را تضعیف می 

کند. فردگرایی آزادی خواهانه نمی تواند بنیادی 

متناسب برای جامعه ای براستی دموکراتیک 

دان آزاد و برابر فراهم سازد. مرکب از شهرون

همچنان که زندگی خصوصی را با تمام وجود 

پذیرفته ایم، پروردن فضایل و دیگر عادات 

شهروندی را نیز، که حتی اجتماع آزادی خواه 

هم گاه باید آنها را طلب کند، به فراموشی 

سپرده ایم. بنابراین، اکنون خود را در برابر 

شخصی که در انواع شیوه های اقتدار غیر 

دولت دیوانساالر جدید، با اقتصاد سرمایه 

. بعالوه، داری، وجود دارند بی اختیار می بینیم

توان عمل کردن به حتی ساده ترین شکلهای 

خویشتن داری یا خیرخواهی، و بیش از آن 

توان پرورش دادن فضیلت جمهوری خواهانۀ 

 قدیمی، را از دست داده ایم.

خودخواهی شیوۀ  این آمیزۀ برده خویی و

نفرت انگیز سیاست آزادی خواهانه را امکان 

پذیر می سازد. ما بردگان )خوشبخت(نخبگان 

پدرمآبی هستیم که انفعال و همنوایی عمومی را 

با توسل فرومایگانه به خودخواهی خریداری 

می کنند: یعنی "نان و سیرکها"یی که با 

کارآمدی و خردمندی به وسیلۀ مراجع مخفی 

که در خدمت دولت دیوانساالر و اقتصاد  قدرتی

سرمایه داری هستند هدایت می شوند. این امر 

از تخیل آزادی خواهانۀ افراد خودمختار و قادر 

. فقط به خودفرمانی بخردانه به دور است
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احیای شهروندی حقیقتًا دموکراتیک، که به 

افراد بشر در نظر گرفتن خیر عمومی و نه 

صوصیشان را بیاموزد، صرفًا حقوق و منافع خ

می تواند آن فضایل مدنی و نیروی داوری 

سیاسی را به وجود آورد که ممکن است مردان 

و زنان معاصر را قادر سازد که بار دیگر 

مهار زندگی مشترک شان را به دست گیرند و 

 اربابان جدید را از سر خود دور کنند.

خالصه کردن نقد اخالقی اجتماع گرایانه از 

ایی ازادی خواهانه قدری دشوار است فردگر

زیرا اجتماع گرایان )از لحاظ روان شناسی 

اخالقی( انواع و اقسام دارند. با این حال می 

توان چند مورد اتهام مشترک در میان آنها 

تشخیص داد. بر طبق استدالل اخالقی )که از 

جمله مک اینتایر، سندل، و والتسر عرضه 

ازادی خواهانۀ  کرده اند(، شیوه های زندگی

رایج از لحاظ اخالقی فقیرند. بنابراین، اجتماع 

گرایان نه فقط استدالل می کنند که ما 

شهروندان خوبی نیستیم بلکه می گویند که 

زادی آزندگی خصوصی گزافه آمیز فردگرایان 

نیز خود یک فریب است. این حملۀ  خواه

زادی خواهانه )دست کم آاخالقی به فردگرایی 

از جهتی مخرب تر فداران لیبرالیسم( برای طر

از انتقاد سیاسی است، زیرا دفاع از فردگرایی 

بیش از هر چیز بر این ادعا متکی است که 

نظامهای سیاسی آزادی خواه انواع شیوه های 

زندگی خصوصی محترمانه را از داوری 

محفوظ نگاه می  سیاسی خام دستانه و جاهالنه

زندگی غالبًا  دارند. اما اگر این شیوه های

نکوهیده باشند چه می شود؟ و اگر انسانهایی 

که اکنون آزاد شده اندو ساکن اجتماعهای 

ازادی خواه هستند، غالبًا بینوا باشند چه می 

شود؟ شاید فردگرایی ما به افراط رفته باشد. 

فش بود، ما را از دمطمینًا همان طور که ه

ستمگران و کشیشان رها ساخته است، اما 

ن فردگرایی حتی تصور زندگی مشترک همی

اصیل با همشهریان یا حتی با خانواده و 

 دوستان را نیز برای ما دشوارتر ساخته است.

 -روان شناسی اخالق آزادی خواهانه خود

که اهمیت چنین  شناسی ابتدایی یا طبیعی را،

وابستگیهای اخالقی را در زندگی انسان کامل 

ما آموخته ایم آشکار می سازد، تنزل می دهد. 

که خود را، پیش از هر چیز، افرادی ازاد 

تصور کنیم و بنابراین فراموش کنیم که 

خویشتن ما در اجتماعهای ویژه ای )خانواده، 

دین، ملت، جمهوری( جای گرفته اند که دست 

کم تا حدی هویت ما را تشکیل می دهند. 

بعالوه، ما در برابر همقطاران مان در این 

دات و وظایفی داریم که از طریق اجتماعها تعه

اعمال ازادانۀ ما به عنوان فرد ادا نمی شوند. 

فردی که نیروی اخالقی چنین وابستگیهایی را 

ندهد سطحی و سزاوار سرزنش  صتشخی

است. آزاد شدن ما را تنها و بی پناه گذاشته 

است. شیوه های خصوصی زندگی ما دیگر 

توأم با نشانی از عمل کردن به آزادی به شکل 

غرور ندارند بلکه ویژگی اصلی آنها اسراف و 

تبذیر هول انگیز، ارضای بی رویۀ نفس، 

همنوایی کور و نسنجیده، یا استیصال آرام 

فقط بازگشت اقتدار اخالقی اجتماع می  است.

تواندمردان و زنان کنونی را قادر سازد که به 

 شیوه های زندگی خودمعنایی اخالقی بدهند.

ردگرایی آزادی خواهانه، سرانجام، این نقد ف

موجد نقدی فلسفی می شود که اهمیت آن برای 

مقاصد فعلی ما کمتر از استداللهای سیاسی 
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است. اکنون گفته می شود که فردگرایی آزادی 

خواهانه از لحاظ فلسفی معیوب است زیرا بر 

شرحی نامنسجم از استنتاج اخالقی و ماهیت 

بنابر نظر نفس فردی )خود( متکی است. 

بسیاری از اجتماع گرایان )و دیگران( تالش 

ازادی خواهان در جستجوی اصول کلی و 

حق سیاسی، که با آنها بتوان عدالت  عینی

اصول و اعمال هر اجتماع خاص را اندازه 

راه شده است. اگر هم اصول اخالقی مگرفت، گ

کلی موجود باشند، ان قدر جزیی و موجزند که 

رچوب یک زندگی اخالقی را فقط می توانند چا

فراهم سازند. فلسفۀ آزادی خواهی قادر به 

تشکیل دادن اجتماع نیست. بنابراین وظیفه 

اصلی فلسفه کاری شاعرانه یا اخالق است: 

تفسیر برانگیزندۀ افق اخالقی مشترک است، نه 

 افقهایی. نآزاد شدن از چنی

یک فرد اجتماع گرا، برخالف یک آزادی 

ی ورزد که کل افراد بشر خواه، اصرار م

ساخته و پرداختۀ تاریخی هستند که خاص هر 

کدام از آنها است، و از امکان خاص )و لذا از 

اجتماع( گریزی نیست. بنابراین، ارزوی آزاد 

کردن خود از قیود گرایش به جزئیات بر امید 

مابعدالطبیعی نادرستی پایه گذاری شده است. 

ن نوعی اکنون جستجوی فلسفی برای یافت

آرامش مابعدالطبیعی )این که دنیا باید قابل فهم 

باشد( باید جای خود را به جستجویی اجتماع 

گرایانه برای آرامش اخالقی )این که باید 

"خانه" ای داشته باشیم( بدهد. این است معنی 

اخالقی مفهوم جدید فلسفه: اجتماع می تواند 

چون سدی در برابر خصوصیات جا به جا 

در برابر  -منحرف سازندۀ تجدد کننده و

نیهیلیسم، بی معنایی، از خود بیگانگی، و 

 عمل کند. -نظایر آنها

بجا است اگر بگوییم که وضع بسیاری از 

اجتماع گرایان در برابر فردگرایی ازادی 

خواهانه بیش از آنچه در اینجا شرح داده شده 

و است. بسیاری از این قبیل ناقدان لدوپه

که آزادی خواهی )لیبرالیسم(  تصدیق می کنند

آموزه ای است که به شکل تحسین آمیزی 

آزادی بخش از کار درآمده است و نظامهای 

سیاسی آزادی خواه بتدریج قدرت قابل توجهی 

برای برآوردن خواستهای بحق محرومان 

پیشین از خود نشان می دهند. به این ترتیب نقد 

 ازدای خواهی از منظر اجتماع گرایی فاقد

تندرویهای آموزه های ضدآزادی خواهانۀ 

پیشین است، اگرچه گاه به زبانی نسبتًا تند بیان 

می شود. در نتیجه، برخی از ناقدان اجتماع 

گرایان را متهم می کنند به این که دستاوردهای 

آزادی خواهانه را مسلم می دانند و فراموش 

می کنند که آزادی مایملکی است که در طول 

تزلزل بوده است و ممکن است به  تاریخ دچار

 بهای اخالقی و سیاسی سنگینی )از جمله

کاهش فضیلت و افزایش نابرابری( تمام شود، 

اما باز هم به این بها بیرزد. شاید بارزترین 

ویژگی اجتماع گرایان کنونی این باشد: آرزوی 

یلت و ضداشتن همه چیز با هم، احیای ف

از آن  برقراری برابری، ولی بدون کاستن

حریتی که سیاست دموکراسی ازادی خواهانۀ 

     فردگرایی به دست آورده است.

 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 

این سلسله ادامه دارد
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 مهندس رزاقی

 

 
 
 

 
 حیرانیم دراو ما که وفلک چرخ این

 دانیم  مثالی  او از  خیال  فانوس

 فانوس عالم و دان راغچ خورشید

 گردانیم او کاندر  صوریم چون ما

 عمرخیام
........ 

 
 Milky Way شيری راه - ما کهکشان

 

 

 

 

 

 

 

 ly 100,000 برابر شیری راه تخمینی طول
 نوری سال یک که ینجایآ از . است نوری سال

 کهکشان قطر است کیلومتر تریلیون 9.5 برابر
 برابر و بیشتر مرتبه صدهزار

km 1000,000,000,000,000,000 
  است.

 شما که دارد این هب بستگی کهکشان ضخامت
 باشید. نزدیک کهکشان مرکز به اندازه چه

 است. نوری هزارسال۰۱ درحدود

 

 

 

 

 

 Size   
 shape and
 milky of

way 

  

 ... شیری راه  جالب عکس شش

 ستاره بیلیون 200حدود حاوی شیری راه
 400 تا را نآ شناسان تارهس از ای پاره است.
 قسمت در بخصوص ند.ز می تخمین بیلیون
 صورت هب و شده فشرده بهم ستارگان وسطی
 می bulged مدهآ باال شکل بیضوی دیسک
 سال12,000 حدود در قطری دارای که باشند.
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 سال  27000حدود در خورشید .است نوری
 باشد. می نآ مرکز از year light نوری

    
 تصاویر

 از شتریبی
 Milky

Way 

  

 

 

 

 جرم درصد 90  که باورند این به دانشمندان
 است  matter Darkسیاه ماده از ما کهکشان

 یک نآ به که
 نورانی هاله

 میزآ اسرار
 در .هدد می

 ما نچهآ واقع
 تلسکوپ با

 بینیم می
 درصد10

 راه جرم
 شیری

 باشد. می ما کهکشان

 که همانطور ما کهکشان
 از بیش شد گفته قبال

 طول نوری سال100,000
 6000 ما فقط ولی دارد.
 ...بینیم می را نآ نوری سال

 نیست ساکن شیری راه 
 در پیوسته طور هب بلکه

  .است گردش

 بازوهایش که همانطوری
 است حرکت در فضا در

 برابر متوسطی سرعت با نهاآ با خورشیدی منظا
 در کیلومتر ۰۰۰۱۱۱ برابر مایل ۰۰۰۱۱۱

 سرعت باچنین حتی است. گردش در ساعت
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 که کشد می طول سال ملیون 230حدود زیادی
 بزند. شیری راه دور هب دور یک

 galactic شیری راه قلب یا کهکشان مرکز
bulge و غبار و گاز از فشرده صورت هب 
 درصدی چند فقط مرکز این در است. ستارگان

 کهکشان وسط در .است کهکشان ستارگان از
black Monster ساآ ولغ سیاه حفره یک

 holeاز دارتر جرم هابیلیون که دارد وجود 
 حفره دارای هاکهکشان بیشترین است. خورشید

  .ندا سیاه

 کهکشان دريک سياه حفره عکس

 

 می وانمود طور این ؟داریم کهکشان تعداد چه
 برسد. بیلیون 500 تا کهکشانها ادتعد که شود

 اند. شیری راه از تر قدیمی خیلی نهاآ از بسیاری

 می زده حدس چنین شناسان ستاره بین در
 زمین ۀانداز به ه،سیار بیلیون17حدود که شود
 ولی باشد. داشته وجود ما خود کهکشان در

 ها دنیا این از تعدادی چه که دانند نمی تاکنون
 .ندا حیات قابل

 زمین اندازه هب دنیا بیلیون۰۱اگر ،حال هر در
 از پر قرارعالم این از باشد ما کهکشان در

 بود! خواهد حیات از پر بالقوه دنیاهایی

 مجله در شده چاپ جدید اطالع حسب بر
 با را ها کهکشان تعداد حاال سماوی فیزیک
 تجدید تریلیون ۰ به بیلیون 200از 10فاکتور

 .اند کرده نظر

 ملیون هزار چندین برابر دید قابل معال جرم
 جرم ملیون ملیون

 نای با .است خورشید
 200 حدود در حساب
 کهکشان بیلیون

 ستاره حاال داشتیم.
 بکار با شناسان

Hubble بری
 Space

Telescope به 
 سمانآ خالی قسمت

 نجاآودر کنند می نگاه
 بسیاری  کهکشانهای

 این ... بینند می را
 تجسس واقع در

    است. هابل تلسکوپ
Field Ultra Hubble ۹ ما کهکشان در 

 را نهاآ ما که دارد وجود ردیگ کوچکتر کهکشان
 انکشاف با دیگر سال چند شاید بینیم. نمی

 تعداد تر پیشرفته یتلسکوپها ایجاد و تکنالوژی
 بتوانیم. دیده را ها کهکشان از بیشتری

    يی فضا فواصل گیری اندازه

 است ثانیه در کیلومتر 300,000نور سرعت
 سرعت شیی یک جرم خاص نسبیت برحسب که

 نور سرعت به نآ سرعت وقتی و دشو می زیاد
 شود. می نزدیک بینهایت به نآ جرم دش نزدیک

 بینهایت یژانر به ما که است معنی بدان این
 نور سرعت با را یئشی بتوانیم تا داریم احتیاج
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 تا ... نیست پذیر امکان امر این و دهیم. حرکت
 کند! معماراحل این چگونه یندهآ

  به نزدیک خورشید تا زمین فاصله
150,000,000km واحد یک را نآ و است 

 مدت در را فاصله این رنو .گویند AU سماوی
 می معنی بدین کند. می طی ثانیه ۰۱ و دقیقه ۰

 را خورشید قبل ثانیه ۰۱۱ همیشه شما که شود
 بینید. می

 ستا ای فاصله  year light نوری سال یک
 دیگر نوع هر یا و رادیویی امواج یا نور که

 سال یک مدت در الکترومغناطیس یونرادیاس
 تریلیون 9.46 با است برابر که کند. می طی

  0.3066 یا UA 63240 یا ،کیلومتر
parsec .است  

 نزدیک که Centauri Proxima  ستاره
 نوری سال 4.21 است خورشید به ستاره ترین

 با شود می برابر که دارد فاصله نآ با
 یا و کیلومتر 39,900,000,000,000 

 هاصلف مورد در ما وقتی AU 271,000برابر
 نوری سال بیشتر کنیم می صحبت ستارگان با ها
 برابر پارسک یک بریم. می بکار پارسک یا

 206265   ،یا نوری سال 3.2616  با است
 کیلومتر. تریلیون 30,857  یا سماوی واحد

 بین های اشل یا و کهکشانی فواصل برای
 مگاپارسک و Kpc کیلوپارسک کهکشانی

Mpc برند. می بکار 

 

  Stellar  *ستارگان تا فاصله گيری اندازه
Distance 

 تکنیک -ا
 پاراالکس
Triangulati

Parallax on 

 زمین مدار
 خورشید بدور

 برابر قطری
 میلیون ۰۰۱
 برابر ،مایل

 ملیون 300
 است. کیلومتر

 به کردن نگاه با
 یک در ستاره

 ۱در ستاره همان هب کردن نگاه بعد و معین روز
 در اختالف توانند می شناسان ستاره ،بعد ماه

 یک با بعد و بفهمند را ستاره برای زاویه
  کنند. پیدا را ستاره تا فاصله مثلثاتی ۀمحاسب

 year light نوری سال۰۱۱ تا تکنیک این 
 کند. می عمل خوب

----------- 

 های تکنيک دورتر های هاصلف برای *    
 گيريهای اندازه مانند ،رود بکارمی ديگری

 .زمين تا روشنايی

 شکوفه از پر عالم Colour رنگ روش -۰
 می نظر هب عجیب خیلی  و است رنگین های
 فاصله دریافت برای ستاره یک رنگ که رسد
 شما وقتی واقع در بگیرد. قرار استفاده مورد اش
 نظرتان هب ستارگان کنید می نگاه شب سمانآ به
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 رنگ العاده فوق همه یند.آ می یکرنگ همه
 می کمرنگ روشنایی در سختی به و است پریده
 وقتی شان دیدن موقع بهترین شوند. دیده توانند

  یک از یا و منشور یک از ستاره نور که ستا
grating Diffraction .وقت دراین بگذرد 

 طیف شود. می تجزیه اجزایش رنگهای به نور
 ورین نشانه یک نتیجه  spectrum نوری

 حرارت درجه مشخصات دهنده نشان که ستا
 است. ستاره سطح

 

  طيفی کالس برحسب سطحی حرارت درجه

 Against Temperature Surface 
Class Spectra 

 

 به طیفشان نظر از را ها هستار شناسان ستاره
 . M K G F A B O  ،کنند می تقسیم نوع ۱

 با هستند ترین گرم O ردیف های هستار

 بیآ رنگ دارای و دیگر سانتی درجه 0050,0
 30000 با ندا سردترین M ردیف هایستار اند.

 ند.ا رنگ قرمز و ،دیگر سانتی درجه

   

 Spectrum  اسپکتروم

 طول حسب بر رنگها تمام تنظیم واقع در
 (photon فوتون یژانر حسب بر )یا موج

 شود. می نامیده اسپکتروم

 کاملی یحتوض تنها ذره یک نه و موج یک نه
 واحدهای در متمرکز نور انرژی نیست. نور از

 موج طول درتمام نکهآ جای هب .باشد می فردی
 فوتون نور یانرژ حدوا باشد. شده پخش

photon شود. می نامیده 

 کوتاه موج طول به ارتباط در نور بیآ رنگ
 نور متشابها است. بیشتر یژانر با فوتون و تر

 با فوتون با تر طویل موج طول دارای قرمز
 فضا در نور خالصه طور هب است. کمتر یژانر

 هب نآ یژانر ولی شود می پخش موج چون
 شود می حمل فوتون کوچک ذرات وسیله

-------- 

 اسپکتروسکپی بکاربری با دانشمندان امروزه
 نهاآ کنند. می پیدا را ها هستار شیمیایی ترکیبات

 درجه چون دیگری اطالعات توانند می حتی
 شدت ،دورانی سرعت ،سن ،سطحی ارتحر
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 حرکت سرعت همچنین و مغناطیسی میدان
 زمین از دورشدن یا زمین طرف هب ستاره

 کنند. رامعلوم

 از یافتیدر نور مطالعه با شناسان ستاره
 نهاآ ۀبار در زیادی اطالعات دور های هستار
 نور طیف انالیز با اینها ۀهم .کنند می پیدا

 Spectrum ید.آ می دست هب رهستا از نور 
 با را ستاره دورانی سرعت توان می همینطور

 ستاره که سرعتی ورد.آ بدست نآ طیف انالیز

  است درحرکت بزمین نسبت

Spectroscopy 

Square Inverse  معکوس مربع قانون
Law 

 اکثر در معکوس مربع قانون فیزیک در
 باشد. می صادق فیزیکی هایکمیت بین موارد

 بطور شدت چون بخصوص کیفیزی کمیت یک
 یژانر منبع از فاصله مربع با متناسب معکوس

energy می را امر این دلیل است. فیزیکی 
 .کرد هتوجی بهتر هندسی نظر از توان

 در که فرضی ای نقطه منبع رادیاسیون
                  .شود می منتشر بعدی سه فضای

 با است متناسب intensity یدگندرخش شدت
 فاصله. مربع سمعکو
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 حال درعین که نوراست منبع S درشکل
 خطوط .است شده گیری اندازه نقاط نشاندهنده

 می انتشار حال در منبع از که هستند flux نشانه
 قدرت به بستگی flux خطوط کل تعداد باشند.
 اند. ثابت همیشه فاصله باافزایش و دارد منبع
 دانمی شدت نشانه سطح واحد در flux تعداد
 معکوسا z خطوط دانسیته .داردرا نوری

 زیرا باشد می منبع از فاصله مربع با متناسب
 می زیاد شا شعاع مربع با کره سطح مساحت

 معکوس طور هب  میدان شدت اینرو از شود
 است. منبع از فاصله مربع با متناسب

 

 یک یا شمع یک نور که دانیم می ماهمه
 از که هرچه ،یدآ می تار نظر هب گرچه ،چراغ

 اندازه برای سانیآ راه جریان این دورترشویم نآ
 دست هب روشنایی و فاصله بین رابطه در گیری

 توان می فهمیدیم را رابطه وقتی دهد. می ما
 نآ از استفاده با شناسان ستاره چگونه که دانست
 را دور بسیار وکهکشانهای ها هستار تا فاصله

 .نمائید توجه باال مثال به کنند. می محاسبه

  فاصله در ای ستاره که کنیم فرض   ۔۔۰ 
10parsecکه است زمایشآ نقطه از پارسک 

 رساند. می فوتون 100 نآ به

 20  فاصله در ستاره همان اگر حاال ۔۔۰
 میزان  باشد داشته قرار زمایشآ نقطه پارسک

 اب رسد می زمایشآ محل به که نورانی هایفوتون
 دو فاصله وقتی ... لهفاص مربع قانون به توجه
 کم ۰ توان به ۰ روشنایی شود می دورتر برابر
  شود. می نورتر

 

 فاصله مربع عکس بانسبت متناسب نور شدت
 .شود می کم

 مستقیمی روش هیچگونه حاضر حال در
 ly. 400 از دورتر هایستار گیری اندازه برای
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 سال 

 هب شناسان ستاره اینرو از نیست. زمین از نوری
 کنند. می استفاده درخشانی دهایومت از نآ جای

  رنگی طیف ۲  که است بدینگونه نآ و
Spectrum  Colourخوبی نماینده یک ستاره 

 از ست.ا نآ واقعی درخشانی و روشنایی از
 ستاره روشنایی و رنگ بین رابطه روش

 را زمین با نزدیک ستاره هزار چندین شناسان
 توانند می هانآ رنگ از اند. کرده گیری اندازه

 کنند. معلومرا ستاره واقعی روشنایی

 اب نآ مقایسه و واقعی روشنایی دانستن با
 نگاه با ،زمین از شده دیده ظاهری روشنایی

 در شده تار ستاره اندازه چه تا که این به کردن
 توان می رسد. می زمین هب نورش که وقتی

    .درک را رامعلوم زمین تا ستاره فاصله

    variable Cepheid يرمتغ سفايد

 طور هب که  است ای ستاره نوعی سفاید
 هم ترتیب بدین و زند. می ضربان شعاعی
 از و کند می تغییر هم با حرارتش وهم قطرش

 پریود یک با نآ  ییروشنا در تغییراتی نظر این
 ایجاد ثابت کامال amplitude نوسانی میدان و

 کند. می

 سفاید یک بین محکم مستقیم ابطهر یک 
 اش ضربانی پریود و نآ روشنایی و تغیرم

 برای مهم های نشانه چون نآ و شود می برقرار
 و  galactic کهکشانی فواصل

extragalactic اجازه ما به کشف این است 

 را سفاید واقعی روشنایی کمیت که دهد می
  .بدانیم اش ضربانی پریود مشاهده با بطورساده

 دهد می اجازه انشناس ستاره به جریان این
 روشنایی  مقایسه با را ستاره تا فاصله که

 اش شده مشاهده روشنایی با ،اش شده شناخته
 .ندکن پیدا

 مختلف یها سفايد  از عکسچند

  عالم ابتدای 

 که درموقعی ها فرضیه بهترین برحسب    
 ملیون ملیون100 حدود) حرارت جهدر عالم

  جاذبه دهبو ( سانتیگراد ملیون ملیون ملیون
 داشته طبیعت دیگر نیروی سه با یکسانی شدت
 که باشد می پالنک زمان در درست این است.

 و است گذشته ثانیه   فقط عالم عمر از

 امروز ما که چیزی هر که است زمانی چنین در
 گترربز نه طولی در ،حجمی یک در بینیم می

 بوده جتمعم متر سانتی  پالنک طول از

 است.

 در شود بهترگفته یا غازعالمآ در واقع در
 طبیعت نیروهای از چیز همه پالنک زمان
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 باهم همه ،فضا و زمان و مادی ذرات تا گرفته
 بیلیون۰۱۱ فضایی در کامل وحدت یک در

 جای پروتون یک از تر کوچک مرتبه بیلیون
 هم را نسبیت عمومی فرضیه اگر و !اند داشته
 این همه که گفت توان می ردهیمقرا مالک
 مدهآ وجود هب سنگوالریته یک از عالمی برنامه

 بینهایت دانسیته و حرارت نقطه نآ در که !اند
 بيليون۴۱ گويی ،دانشمندی قول هب است. بوده
 در نورانی ای نقطه يک ای لحظه در پيش سال
 هب را ما مادی جهان و شده ظاهر سياهی قعر

 زمان طول در بتدريج نآ بر حاکم قوای وسيله
 است. وردهآ وجود هب امروز به تا

 کثرت به وحدت غازآ است چنين و

 :گوید چنین موالنا

         نهان   ذره   یکی در  فتابیآ
 دهان بگشاید  ذره  نآ ناگهان

        وزمین افالک گردد  ذره  ذره
 کمین از جست چون خورشید نآ پیش

 برای Lemaitre Georges که زمانی از
 مختلف حلهای  راه با۰۹۰۱در بار اولین

 حکایت که کرد کشف را انشتن نسبیتی معادالت
 کننده بیان بلکه کرد نمی استاتیک عالم یک از

Expanding    انبساط حال در عالمی
Universe فریدمن الکساندر )مستقال بود می 

 و مطالعه موضوع این روی۰۹۰۰ در روسیه از
 منجر نتیجتا مترلو نظریه داشت(. یکسانی نظریه

 Homogeneous نواخت یک عالم یک به
Universe در نآ شعاع که رسید ثابت جرم با 

 قانون به منجر بعد و است. شدن بزرگ حال
 بطرف سرعت )که شدlaw Hubble's هابل

 فاصله با متناسب درعالم دست دور اجسام خارج
  باشد.( می ما از شان

Edwin  هداتمشا دهسالی از بعد ۰۹۰۹در
 Hubble هبار در گزارشیredshift ، نوری 

 با متناسب یدآ می دست دور یکهکشانها از که
 موثر طور هب که کرد منتشر است فواصلشان

 می تایید عالم انبساط باره در را لومتر نظریه
 کرد.

 matter اگرماده که بود عقیده این بر لومتر
 یخیل است نشینی عقب درحال جا همه در عالم

 بسیار ۀتگذشدر داشت فرض که باشد می طبیعی
 بسیار ما اگر و باشند. بوده نزدیک بهم نهاآ دور

 تمام که رسیم می زمانی به ما برگردیم عقب به
 بهم و متراکم بینهایت طور هب حالت یک در عالم

 نقطه یک به زمان یک در و است بوده فشرده
 این روی دانشمندان گردد. برمی ابتدایی واحد
 با۰۹۰۱ در  کردند. دنبال را عالم انبساط ایده

 هابل ادوین کهکشانی    shifts red انالیز
Hubble Edwin کهکشانها که گرفت نتیجه 

 باید پس هستند. یکدیگر از انبساط حال در
  باشند. بوده متراکم رویهم گذشته در روزی

 بدون فیزیک و شناسی ستاره در کشفیات 
 درحقیقت ما عالم که درسیدن نتیجه این به شک
 چیز هیچ نآ از وقبل است. داشته ابتدایی یک

 داستاندار فرضیه برحسب است. داشتهن وجود
 singularity سنگوالريته يک از ما عالم

 است. مدهآ وجود هب قبل سال ميليارد 14.7در

 طور هب سنگوالریته این که شود می فکر
 متراکم بینهایت ،داغ بینهایت ،کوچک بینهایت

 چرا  ؛نميدانيم ؟است مدهآ کجا از است. بوده
 نميدانيم! بازهم  ؟است شده ظاهر

 کمپانی تلفن بل مهندس دو ۰۹۱۰ سال در
 ۰۷۱۱ حرارت در را عالم اولیه گرمایش ثارآ

 پیدا گراد سانتی درجه -۰۱۱برابر ،کلوین درجه
   .شدند نوبل جایزه دریافت به موفقو کردند

 خارجی یاه هسيار

Goldilockplanets… 
Exoplanets 

 یاه هسیار جستجو در همیشه شناسان ستاره
 حرارت درجه با باشند. زمین مثل که هستند
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 را مناسبی ای ستاره و  مناسب اتمسفر و درست
 بزند. دور

 سیاره یك دانشمندان ۰۹۹۰در بار یناول
 ای ستاره درمدار راکه exoplanet  یخارج
 ستاره یک که کردند پیدا بود ظومهمن از خارج

Pulsar سیاره بعد سال چند زد. می دور را 
 خورشید شبیه ای ستاره که کردند پیدا را دیگری

 تاکنون مرتبا زمان نآ از زند. می دور را ما
System, Extrasolar  خارجی ۀسیار صدها

   Exoplanets با حاال اند. کرده پیدا را 
  ار نهاآ از هزاران از بیش تکنولوزی پیشرفتهای

  اند. کرده کشف

 کشف تاکنون که خارجی های هسيار تعداد جدول در
 .شود می ديده شده

 مشتری چون گازی های هسیار فقط اوایل در
Jupiter اختس با حاال ولی شد می روی نشانه 

 دهایومت و حساس بسیار جدید هایهدستگا
 پیدا را زمین نظیر سیاراتی توانند می مختلف

 پاره یاآ که نمیداند ستدر کسی هنوز ولی کنند
 زندگی برای محلی توانند می نهاآ از ای

aliens .که داریم ای سیاره به احتیاج ما باشد 
 باشد. داشته زندگی شانس

 برای خارجی سیاره دریک اصلی عامل سه
 است: الزم انسانی حیات

 ذرات –۰ (.برفی ونه یخی )نه مایع بآ -۰ 
    .انرژی -۳و   الزم

 جديد یخارج هسيار هفت كشف

 که بود مدهآ امسال فوریه ۰۰و۰۳ اخبار در  
 کره اندازه هم تقریبا سیاره هفت شناسان ستاره
 حدود ای فاصله در که اند کرده کشف را زمین
40ly و باشند می ما زمین سیاره از نوری سال 

 از نیچر مجله هستند. ای بدورستاره گردش در
 از خارج کشف این داد. خبر مهم کشف این

 باشد. می ما شمسی منظومه

 باشند. می مهم گیژوی دو دارای ها سیاره این
 حال درعین و زمین کره اندازه در تقریبا نهاآ

 است ممکن که رساند می اعتدال این ند.ا معتدل
 دارای بالقوه که شود یافت بآ نهاآ سطح روی

 دور سیاره هفت این باشند. می حیات گیژوی
 می Trappist)-(1 بنام کوتوله ستاره یک

 ستا نآ ها هسیار  این دیگر خواص از گردند.
  هستند. سنگی نهاآ که

 و سکونت امکان مشخصات این به توجه با 
  .رود می هم اوقیانوس موجودیت حتی

 است ممکن که دارند تاکید ناسا دانشمندان
 تکامل و شروع دیگر های هسیار در حیات

 باشند. داشته زمین با مقایسه در متفاوتی

 طورغیرمستقیم هب خارجی های هبیشترسیار
 می ستارگانی از نور نهاآ زیرا شوند می ردیابی
 تکان دیدن با زنند. می دور را نهاآ که گیرند
 ستاره حاالت در Tinywobles کوچک های
 ای جاذبه های العمل عکس واسطه هب که

 هب ندتوان شود.می می ایجاد مداری سیارات
 .برد پی نهاآ وجود

 عالم. های گذشته به نگاهی

 پیشرفته های تلسکوپ داشتن با توانیم می ما
 .باشیم داشته نگاهی عالم گذشته فعالیتهای به

 در کردن نگاه مانند فضا عمق به کردن نگاه
 نور که ستا نآ برای واقعیت این .است زمان

 بسیار زمان هستند ما از دور بسیار که شیاییآ
 از که نوری آن ناسبت به کشد می را زیادی
 یک اگرشیی رسد. می ما هب نزدیک اجسام
 را نآ ما باشد تر دور ما از نوری سال ملیون

 بینیم. می قبل سال ملیون یک وضع در واقع در
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 که اند شده قوی نقدرآ حاال جدید های تلسکوپ
 نوری سال ها بیلیون التح در را اشیا توانند می

 های نزدیکی ات توانند می حتی ببینند. قبلشان
 که هایی گاز و کنند. روی نشانه را بنگ بیگ
 ببینند. را اند نشده تبدیل ستارگان به هنوز

 در شکل گازی های توده اخیرًا شناسان ستاره
 نهاآ از ای پاره .کردند پیدا دور بسیار فواصل

 light- نوری سال بیلیون۰۳تا۲۲حدود در شاید
year صلفوا این در حتی باشند. قدیمی 

 تکنیک با توان می تصور غیرقابل
 می ما هب نهاآ از که انالیزنوری و اسپکتروسکپی

 هستند. وضعی فواصل درچه بدانیم رسد

 بنگ بیگ اولیه محاسبات در طوریکه هب  
 بنگ بیگ انفجارعظیم از بعد دقیقه ۰تا۳ مدهآ

  و Hydrogen  عنصر دو مرکزی های هسته
Helium بسیار حرارت ولی شود می تشکیل 

 از مانع سال هزار۰۱۱۱۱۱ حدود تا مزیادعال
 های هسته به بتوانند ها الکترون که ستا نآ

 زمان این در بشوند. نزدیک هلیوم و نیژهیدرو
 هاالکترون است شده سرد و منبسط بسیار فضا که
 نیژهیدرو های واتم شده نزدیک ها هسته به

 از هایی توده ...و دهند می تشکیل را وهلیومی
 عالم حرارت درجه .سازند می را ههاستار نهاآ

 حدود در خورشید سطح نظیر زمان این در
 کامال حاال فضا است... گراد سانتی درجه۱۱۱۱
 یابتدا از كه  ماکرویوسماوی امواج و  بازشده
 مشغول فضا در امروز هب تا آمده مي عالم خلقت
 مي مهم ذكرش اینجا در آنچه .باشند مي انتشار

 عالم یابتدا سال٠۱۱۱۱۱حدود كه ستا این باشد
 غبار و دود اثر در عالم فضای بنگ -زبیگا بعد
 بیشمار عوامل و  ها هسته از هاالکترون یجدای و

 نمی نورانی های فوتون عبور قابل ابدا دیگر
 ندید امکان بشر برای ابدا اینرو از اند. بوده

 خلقت از بعد  سال هزار۰۱۱۱۱۱ تا عالم اوایل
 باشد. نمی میسر تکنیکی و  وسیله ره با ان

 

 باید بین جان دیده ترا روی دیدن

 منست بین جهان چشم مرتبه کجا این         

 حافظ                                            

 که دور بسیار کهکشانهای از نور ضمن در
 نقدرآ هستند دور ما از نوری سال ها بیلیون
 دید قابل قسمت از که باشد می پریده رنگ

 قسمت به spectrum visible اسپکروم
infrared هب فقط تواند می و شود می منتقل 

 حدود تا که شود ردیابی هایی دستگاه وسیله
 .شوند سرد صفردرجه

 واشنگتن خارج در حاال NASA مهندسین
 مادون فضایی تلسکوپ یک ساختن مشغول

  telescope space infrared new قرمز
 به سال ها بیلیون بتوانند که ندامیدوار و هستند
 کنند. نگاه را گذشته

 اه هستار که بینیم می برگردیم عقب به هرچه
 دیگری چیزهای هم شاید و شوند می تولد چگونه

 نکرده هم را تصورش هرگز که کنیم مشاهده را
 ... باشیم

  خیال راه زندم نقشی تو روی از دم هر

 بینم می ها هچ  پرده این در که گویم باکه

                                            

 بیش و کم از خالف نقطه یک دایره در  نیست

   بینم می چرا و  چون بی  مسیله این من که
                                                       

  حافظ               

===== 

 مربوطه تیترهای از تربیش و فضایی کتب از گفتار این تهیه در

 .است شده استفاده انترنت در
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 چې، غواړم سره کولو وړاندی په سالم د والوته مینه او لوستونکو درنو خپرونی د محبت د

 السوهنو، ربړونو، د ژوند ټولنیزو د او بدلونونو ناڅاپې نعمتونو، ښکال، د طبیعت د تاسوته

 کوم. وړاندی توګه په کیسی یوی د جملې، څو یو اړوند په هیلو او ښیګڼو د هم او بدمرغیو

  -ګلزار -

                                     
د شپې له خوا، آسمان تک شین او په ستورو 

ډک ؤ. ګهیځ چې وختی له خوبه پاڅیدم هوا 

، د ډیره سړه وه. چا چې به د باندی قدم واهه

د سړی د  یخنی او د باد د فشار له امله زیات

ټولو ونو پر تنفس الر بندیدله. شاوخوا د 

ډه پرخه پرته وه، او په لومړی سرونو باندی پن

ی چې ډیره واوره اټکل کید کې داسیسر 

 تکی لیری څخه ټولی ونیاوریدلی ده او د 

 سپنی ښکاریدلی. 

 ک پهزه د دغه څو کرښو لیکونکی د یوه بال

و مخی ته، د  کلوړ منزل کې استوګن یم. د بال

جګو ونو ځنګل دی. د ځنګله په منځ کې د 

لوبو، لکه فتبال، باسکتبال ... او هم د وړو 

ماشومانو د هر ډول لوبو لپاره یو مجهز ښکلی 

میدان دی. په دی ځای کې په تیره په لمریزو 

ورځو او هم د مکاتبو د رخصتیو پر مهال، 

کې بیا د مازیګر له خوا  خصوصا په اوړی

ډیر ګنه ګونه وی، هر څو د خپل سن او 

همزولو او د ټاکلو لوبو د شوق په لرلو سره په 

مینه او محبت د خپلی خوښی او ذوق لوبی 

 کوی. 

 ۰۱دغه ځای یوه پراخه ساحه ده، چې ښایی 

کاله پخوا دغه بالکونه جوړ شوی. دغه  ۱۱یا 

ړه ده او ح څه لوطسیمه اساسْا د مځکی تر س

په ځنګله کې پروته دی، په دی مانا چې 

شاوخوا، کښته او پورته د بالکونو په منځ کې، 

چارچاپیره، رنګارنګ جګی جګی ښکلی ونی 

، ۰۱والړی دی. کیدای شی چې یادی ونی هم 

کاله پخوا کښینول شوی وی. په دی ځای  ۱۱

، چې شپه مه ویظګې برښنا ډیره او دومره من

روښان تره وی. د شپی  ېییې تر لمریز ورځ 

شاوخوا، سړکونه، الری ... له خوا، د میدان 

غټو چراغونه روښانه وی او ډیر ښکلی په غټو

معلومیږی. د دغو چراغونو ځانګړی منظری 

 .لیدنه ځانته ښایست خوند او کیفیت لری

بیا کله چې د همغه مخامخ، لیری غرونو په 

د لمنو او سرونو باندی واوره اوریدلی وی، 

داسی معلومیږی لکه د مالوچو  هدی ځای څخ

 مداغوندکې، چې سر پرسر یې اوډلی وی. ه

له خوا، آسمان شین او ډول، کله چې د شپی 

جګی جګی صبرونو ساړه وی، دیادی سیمی، د

باندی، پرخو بیا هسی منظره جوړه کړی وی 
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سپین  لکه په زرغون شال باندی چې د خاصی

ه د هغو غوړولی وی. همدارنګ ټکر نازک

چنارونو او نورو ونو، چې پاڼی یې الندی 

رژیدلی، خو سره، نصواری او ژیړ شوی دی 

ده، داسی  او پاس پرخه ورباندی پری وتلی

ښکاری لکه د پسرلی پر مهال چې د ګالنو په 

و ژیړ کالنو اسره، سپین، نصواری  پټیو کې

، خو هغه تازه غوټې یې خالصی کړی وی

او د  ن پاڼی لریشنی زرغونی بوټی، چې پل

مځکی څخه د دیوالونو پر مخ غزیدلی او لکه د 

و وړی وړی رنګواتکو سرو او تکو تورو 

ځړیدلی دی او اوس د یخنی له  وریپدانی ور

بابته دغو پاڼو سور الوانی رنګ غوره کړی 

دی او هغه سری او توری دانی ورپوری پر 

داسی ښکاری لکه ناوی  ځوړند دیدلوالونو 

په غاړه کړی وی. پر همدی مهال  چې امیلونه

ړ سپین ښکاری، دا رنګه چې، که خآسمان هم 

څوک د لوړ ځای څخه مځکی او بیا آسمان ته 

ګوری داسی ښکاری چې مځکه او آسمان سره 

 نښتی دی. 

، په هر صورت د لمر په غوړیدو سره

شاوخوا، چارچاپیره د محل څخه، د خدای 

انان، مخلوق، نارینه، ښځینه، لویان، ځو

کوچنیان ټول په رنګارنګ جامو کې، چې پر 

سرونو باندی یې هم ښکلی تودی خولی کشی 

کړی دی، د باندی راوتلی دی او د دی ښایسته 

طبیعت، چې پرخو جوړ کړی ده ننداره کوی. 

هیر دی نه وی، چې تقریبا ټولو کامری په الس 

کې نیولی او د خپل ذوق او سلیقی سره موافق 

یعت، او په تیره د ونو د څانګو د دغه ښکلی طب

څخه چې تر پرخو باندی رنګارنګ ښکاری 

عکسونه اخلی او فلمونه ډکوی. ځنی کسان او 

کورنۍ بیا د دغه تر پرخو الندی ونو په منځ 

کې د خپلو اوالدونو سره، یا دوستانو، آشنایانو 

... سره څنګ پر څنګ الس تر غاړی 

د دغه یادګاری عکسونه اخلی او د خپل ژوند 

 شیبو تاریخ او داستانونه جوړوی.

باید ووایم، چې زه نه انځورګر یم او نه هم 

 ههنرمند، نقاش او شاعر، چې د طبیعت دغ

 ښایست رسم او تعریف کړم.

خو یو ماهر انځورګر غواړی، چې د 

ونو د ښایست ګطبیعت د دغه منظرو او رن

او د قلم  تابلو وباسی، یا یو تکړه شاعر، ادیب

غواړی چې په خوږه ژبه او ښکلی ادبی  خاوند

کالم کې دغه رنګینی شیبی په زړه وړونکو 

کلماتو کې بیان کړی، او ویې لیکی او د ولس 

او مینه والو د محبت هیلی تودی اور راژوندی 

کړی. زه چې د طبیعت د ښکال او بدلونونو په 

چرت کې غرق وم، قدم په قدم، ورو، ورو پر 

 دی، مدی ځای کېهغه لوړ پله، چې په ه

وختلم او د لویی ویالی و غاړی ته راکښته 

الی پر غاړه چې په غړمبا، غړومب یو سوم. د

 ځګونه اوبه کښته او پورته بهیږی او پر مخ یې

مستی کوی، لکه د آسمان څخه چې واوره یا 

ژلی اوری. د پله الندی، د دغه مست بهانده 

ویالی پر غاړی د لیری څخه می ولیدل چې څو 

سه خړپړ کسان، چې د یخنی له امله ک

رک کې خریږدیدله، کنګواک، السونه یې په ت

، یو پر بله تکیه پراته دی. په لومړی سر نیولی

کې می داسی ګمان وکړ چې دا به د اوبو ژوی 

سوی دی او دلته  وی او د ویالی څخه راپورته

زګیروی ، د دوی ی شومدنژپراته دی، لږ ور

وریدل. پوه شوم چې دا ناری او فریادونه می وا
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د اوبو ژوی نه دی، بلکه انسانان دی. ږغ می 

 پر وکړ، تاسو څوک یاست او دلته څه کوی؟

ه نشول. د لږو کالیو ځولی وخو په خبرو پ

تړلی وی. رنګونه یې پریدلی، زامی  یې پر شا

له بابته ریږدیدل، ناهیلی او پریشانه  یې د یخنی

حرکات ؤ. د دوی موقعیت، بدنی وضعیت او 

 بیانول یا ترسیمول ناشونی دی.

په هر صورت په ایشارو او ځنې کلماتو 

سره یې پوه کړم، چې مهاجر دی او د ډیرو 

لیرو وطنو څخه قاچاق وړونکی، د شپی له 

خوا تر دی ځایه راویستلی دی او دلته یې 

دی، چې  یخوشی کړی دی او ورته یې ویل

مه ده، چې تاسو غوښتل ځی، نو دا هغه سی

نور نو دوی ناخبره ؤ، نه پوهیدل رته راسی. و

چې پر کومی خوا والړ سی او چا ته څه 

ووایی. داسی څرګنده سوه چې د دوی د کورنۍ 

په همغه خپل اصلی وطن کې د مخالفینو  مشر

له خوا وژل شوی دی او دوی اړ شوی چې 

کډه وکړی او یو کس یې هم د راتلو په الر کې 

 الدرکه دی. په اوبو کې ډوب شوی دی او

ګ ځپلی دغه دی د وروسته پاتی او جن

برخلیک او ال چې ینو مهاجرټولنو، او په تیره د

 نور څه یې په نصیب کیږی معلومه نده!

پاته دی نه وی چې دغی مهاجری ښځی په 

همغه چای چښلو ځای یا کوچنی رستورانت 

کې، چې بیان یی وروسته راځی د یو شخص 

ه پوهیدل خپل لنډ په واسطه، چې د دی په ژب

حال کې داسی بیان کړ: دی ښځي تر دولسم 

ټولګی پوری مکتب لوستی ؤ او په آخرو کې 

  هابتدایی ښونځی کې معلمه وه. هغ هپه یو

زوی یې چې په الر کې د هیوادونو د 

سرحدونو څخه د تیریدو په وخت کې په اوبو 

کې ډوب شوی ؤ نه کلن او په دریم ټولګی کې 

ه لور یې په پنځم ټولګی کې ؤ. ؤ او دغه ورسر

میړه یې د ژورنالیسم په څانګه یې لوړ 

تحصیالت لرل، شاعر او لیکوال او 

ژورنالیست ؤ. په اخبارونو کې یې کار کاوه. 

نوموړی به په اخبارونو کې تل د ظلم، نارواؤ، 

ه یې بیانول او ، رشوت ... ریښی او علتوندفسا

تهدید  ره... او په تکرار سډیر مشهوره سوی ؤ

شوی و او په وروستیو کې د نامعلومو کسانو 

له خوا وژل شوی دی او دا پخپله هم تر ګواښ 

ه وروستیو کې مجبوره شوی ده، پالندی وه او 

او په الر کې د ډیرو  چې مهاجرت وکړی

ستونزو سره مخامخ شوی ده، آن تر دی حده 

چې خپل یو ځوانکی زوی یې هم له السه 

ه وخت کې د دی ښځی ورکړی دی. دخبرو پ

تر سترګو اوښکی څڅیدلی، خو په جرات  یې 

خبری کولی. داسی بریښیدله چې د مشکالتو او 

ستونزو په وړاندی، مقاومت او مبارزه د دی 

غم  یښځی په وجود کې اخښل شوی ده. دد

ځپلی ښځي دروانی وضعیت او متانت په اړوند 

و ماته د رحمان بابا هغه شعر را په یاد سو 

 ویلی ؤ:چې 

 لکه ونه مستقیم پر خپل مکان یم

 که خزان راباندی راشی که بهار

بیرته د خبرو سرته راځم. بله الر نه وه، نو 

ت دوی می و هغه نژدی ځای، کوچنی رستوران

ته ورسول. هلته، په همغه رستورانت کې ښه 

ګوڼه ؤ. چا قهوه چښلی، چا ناشتا کوله،  هګڼ

وڅه، شیدی، هملته سهرنی خوراکه باب لکه پ

چای... او نور داسی ساده شیان لکه کیک، 

ه خپل فرمایش ورکاوه، بوچه ډوډی وه. هر چا 
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ل. کله چې موږ یې ولیدلو او د ړورته یې راو

مهاجرینو و قواو ته یې وکتل چې غاښونه یې د 

یخنی له بابته کړپۍ کوی او ریږدی، ټولو 

ناستو کسانو پام ور واوښت او په جرات او 

ې پاتی شول، چې دا ولی او څرنګه؟ حیرت ک

په دغه ځای ناست کسان هم اکثریت خارجیان، 

یعنی د بیالبیلو جنګ ځپلو ملکونو او هیوادونو 

څخه راغلی مهاجر خلک ؤ او یو لږ شمیر هم 

 د محلی اصلی اوسیدونکی ؤ. 

ټولو خپګان او زړه سوی ښکاره کړ. چا 

ی ویل سمدالسه و دوی ته یخی اوبه یا بیر داس

شی ورنکړی بلکه په اوله کې ګرمی شیدی او 

ا، هغه هم د شیدو، چای، قهوه سره تڅه ناش

ورکړی چې ویې خوری. په دی ډول نور نو د 

دغه تازه دمه، راغلی مسافر، څه ناڅه سترګی 

، شاوخوا یې سره وکتل، په یې خالص شوی

مخونو کې یې رنګ وغوړیدی، څه ناڅه پر 

د خبرو  ی شول.حال راغلل او خبری یې کوال

د اوریدو مینه والو ته یې په خپل حال او 

احوال، د الری راتک او ستونزو او د قاچاق 

چیانو د بی غوری، بی پروایی او درغلیو په 

معلومات ورکړل. ناستو کسانو  وټلیکې کباره 

هم مینه او مهربانی وښودله او الرښونه یې 

ه ژرسره د پولیسو وکړه، چې دوی باید هر چ

او پولیس بیا خپل کار کوی.  یفتر ته ورسوو د

په هغه ځای کې داسی کسان هم ؤ چې د دوی 

ه او دغو ړسره د وطنداری پیژندګلوی پیدا ک

 فتر ته ورسول.دکسانو دوی یې د پولیس و 

دا چې نور په دوی څه کیږی او چیری ځی 

ومانه  حساب معلوم نه شو، چې تکرار نشی؛ 

نګ او جګړی دغه دی د وروسته پاتی او ج

ځپلو هیوادونو اولسونو ژوندلیک، محرومیت 

او مظلومیت. په دغه وخت کې وماته دګل پاچا 

الفت د هغه شعر یوه مصرع په یاد سو، چې 

 ویلی ؤ:

 احتیاج دزمانی څه توره بال ده

 دالک ته کښینوی باچا سرتور  

خو زه نور ددوی دغم خالص شوم او بیرته 

پر الر روان  دم.دخپلی مینی پر لور راوګرځی

یم، نری یخ شمال چلیږی او پرخی له پاسه 

نده واوره چې تتویوی. داسی ښکاری لکه 

اوری. په همدی ځای کې تر ونو الندی د 

پرخه  ، او په تیره پر دغه الرمځکی پر مخ

داسی لویدلی ده لکه رشتیا چې واوره اوریدلی 

وی. زه پلی روان یم، زما لپاره دتګ بله الره 

نو په دغه ځنګله کې ځم. په ځنګله کې نشته، 

چپ و چپاوی ده. کله کله یو بایسکل واال، چې 

هغه هم د پرخو د اورښت له السه سر یې ټیټ 

نیولی وی، په بیره روان دی. خو په آسمان کې 

د زانو کتارونه روان دی. ښایی چې ګرمو 

سیمو ته به الوزی. کارګان او کفتری هم دلته 

و نیم بیا د ونو پر جګو وزی او یلاو هلته ا

 هی.و کاغ کوی اوغمبر څانګو کښینی کاغ

آسمان شین دی، لمر ښه غوړیدلی دی، هوا 

توده سوی ده. پاس د ونو د  ښه په زړه پوری

یږی او نګو او وچو وچو پاڼو څخه پرخه ویلڅا

د بام د ناوی په څیر اوبه کښته توییږی او 

 یالی د غاړی تنکۍوبهیږی. په ځنګله کې د 

تنکۍ لښتی، چې پاڼی یې ټول نه دی رژیدلی 

مال خم، یو پر بله تکیه،  تر پرخو الندی پر

ته په ویاله ښک سرونه یې د پرخو د وزن له امله

یالی په منځ کې مستې وی. د د کې ځوړند

هیلۍ، وزرونه یې غوړولی، المبی او له دی 
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سره تر هغه سره منډی او رامنډی وهی، هسی 

د شوق خاوندان غواړی، چې ننداره ده خو  هیو

ددغه ځانګړی طبیعی صحنی ته په غور 

ګوری او کیفیت ته یې ځیر شی او خوند تری 

خو زه چې په ځنګله کې پر هغه نری واخلی. 

الر روان یم، د پاسه د ونو د پاڼو څخه، د ویلو 

سوؤ، پرخو اوبه شرنګ شرنګ راباندی 

 ند خشتولتوییږی. په دغو څو دقیقو کې هسی 

د تل څخه  رود، چې ته وایې د بهانده سوم

راپورته سوی یم. ددغو اوبو څخه د ځان د 

خالصون چاره نلرم، نو همداسی مخامخ، پر 

همغه د پلی پر نری الر روان یم. لږ نور هم 

وړاندی ځم. د لیری څخه مخامخ یو څو 

کورونه راته معلوم سول. نو هڅه می وکړه 

ورسیږم  چې ځان د ځنګله څخه وباسم او هلته

رم. مخامخ د اوبو د شره ځان وژغو او د پاس

ی ګامونه می ځان و همغه ځای ته په ګړند

ورساوه. کله چې نژدی سوم، پخوا تر دی چې 

زه ږغ وکړم یوه بوډۍ ښځه د کوره څخه 

راووتله. ګومان کوم چې زه به یې د کور د 

کړکی څخه لیدلی یم، چې هسی به اوبو خشت 

به او زیرک خلک دی. یم. دوی د محل با تجر

راته یې وویل، دی خواته راشه، داالنی را 

کالی  هننوزه. داالنی ته ننوتلم، خپل ډیر الند

ه غلکه باالپوش، کرتی... له ځانه وایستللی. د

 ۰۰کور دو منزله بالک ؤ، الندی باندی ښایی 

. خو الندی او باندی کوټی یې درلودی ۰۱تر 

برنډو کې ښه منزلو پراخی برندی درلودلی، په 

لمر او پیتاوی ؤ. ما خپل النده کالی همدلته په 

 برنډه کې وځړولی، چې وچ شی.

خیر دی یوسی، پر همت یې برکت وی، زما 

یې ښه عزت وکړ، قهوه، چای او خپل د محل 

 خوروره ناشتایی راکړه.

په همدی وخت کې همغه مهاجره کورنۍ 

یې له  زامیمی به ذهن کې راوګرځید، چې 

ه السه ریږدیدله، خپل د کورنۍ غړی له یخی ل

 ستومانه ،السه ورکړی و، وږی، تږی، ستړی

په دغه وخت په پر یخه مځکه باندی پراته ؤ. 

فکر کې ډوب شوم، لکه خوب چې راباندی 

راغلی وی، نو هغه چای می په ستونی کې 

، ومی ټوخل... هوپرید، ساه می بنده سو

طایی پام ؤ، په وارخیې کورواال چې وماته 

وپوښتل، چې څه وسول، ما اطمینان ورکړه، 

هیڅ پیښه نده، ډوډی او چای می په ستون کې 

 وپریدل، ومی ټوخل...

په دغه محلی بالک کې تقریبا د لسو تر 

اوسیدل. دوی ټول بزګران ؤ. د دولسو کورنۍ 

کورنیو ځوانان تقریبا ټولو عالی تحصیالت دغو

غه لرل او په همدی ځای کې یې کاروه. دد

بالک شاوخوا مځکی ددوی شخصی ملکیت ؤ. 

په دی مځکه کې د مثال په ډول د سابو د کرلو 

ؤ چې پیاز، ګازری، پټاټی، په بلی خوا  یو فارم

رومی بادنجان، مرچ، پالک،  کې تور بادنجان،

کاهو، ګندنه، د پټیو پر بنډلونو باندی، شاوخوا، 

کرلې ؤ. په دی بلی خوا کې د  جوار، فاصله...

، چې ی ویالی پر غاړه د چرګانو لوی فارم ؤنر

چرګان ؤ، چې  ۳۱۱تر  ۰۰۱د اټکل له مخی 

لی او یوی خواته او بلی خوا ته یې منډی وه

و څخه پیدا کول خپله خواړه یې د مځکی د وښ

درلودلی،  یخڅو براو خوړل یې. دغه ځای 

ؤ او  چې چرګان په یوه ورځ په یوه خوا کې

. دغه ځایونه د ؤبله ورځ په بلی خوا کې 
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سیمی کټارو په واسطه بیلی سوی وی او 

ه ماشین پاکیدلی. په پموظفو کسانو لخوا به 

اسه د باران په شان پچرګانو باندی هم د ونو د 

وزرونه ټک  ه خپلباوبه اوریدل. خو چرګان 

وهل او ورته خوشحاله ؤ. په دغه میدان کې 

چرګانو هګی اچولی او موظف کسان په منظم 

ره هګې ټولولی او په ټاکلی ځای کې په ډول س

د کورونو په بل  ځای پر ځای کولی. قطیو کې

لوی فارم، د غواؤ  وړ اړخ کې بل د یادولو

ې ؤ. په دی ځای کې هم تقریبا لغاغوجل او پنډ

غواوی وی. دغواؤ ۰۱۱تر  ۰۰۱لږ تر لږه 

 غوالنځی د لیری ښکاریدلی، او اوږده اوږده

وی. په همدی ځای  او ډک د شیدو لرلی تي یې

موظف کسانو ماشین به یې د غواؤ پر تیو بند 

ماشین  غهددی او شیدی به لکید لویشلیکړاو 

څخه د یو غټ پیپ په ذریعه په بل غټ سپین 

ړولی و توییدلی او ځبیلر کې چې د باندی لوړ 

ن به د قرارداد پر اذخیره کیدلی. لوی مشتری

ی. بناخپلی شیدی د همدی لوی بیلر څخه وړل

په بل اړخ کې بیا یو کوچنی بیلر ځړول شوی 

اوبو یوه  ؤ، دغه بیلر په درجو باندی لکه د

ه دی تاؤ کړ. په هر اندازه بنلکه یې لرله، نلکه 

ثال یو لیتر، چې دی غوښتل شیدی توییدلی، م

څومره چې دوه لیتره، لس لیتره زیات او کم هر

په کار به ؤ. د ټولو محصوالتو بیه پاس پر یوه 

کاغذ چې په ښیښه یې چوکات کې نیول سوی 

ؤ، لیکل سوی ؤ. باید څرګنده شی ټول 

محصوالت، لکه زراعتی محصوالت )پیاز، 

ـ هګۍ...( په یوه خواکې لکه یو  اټیټګازری، پ

ساده دکان، په منظم ډول سره په پاکټونو یا 

جالیو یا قطیو کې ځای پر ځای سوی او 

لون یا دکان وزنونه یې ورباندی لیکلی ؤ. د سا

ه ړه زپؤ. ډیره  ډلیسره اوپه شاوخوا کې 

پوری خبره دا ده، کله چې یو څوک راځی او 

ه ډول، هګی یا سابه پمثال د غواړی چې، 

، دلته څوک )ګازری، پیاز، پټاټی...( رانیسی

چې حساب ورسره وکړی، بلکه هر  نشته

 اړتیا په حساب جنس اخلی او د څوک خپل د

س لیکلی دی خپل حساب هغو قیمتونو چې پا

سی هملته په کوچنی ورته کوی.او خپلی پی

، چې هملته ایښی دی د ښکلی صندوقونو

سی هملته اچوی. او پی صندوق سر پورته کوی

هغه صندوق یا دپیسو بکس، تقریبا تل ډک د 

پیسو وی، خو هیڅوک دغه پیسی نه اخلی او 

بی له پیسو څخه جنس نه وړی. کورواال یا 

دوه ځلی، یو ځلی غرمه او بل  څښتن د ورځی

د پیسو صندوق تشوی، خو څه  ځلی ماخستن

پیسی بیا هم پکښی کې پریږدی ، ځکه کله میده 

کله خریدار هم همغلته خپلی پیسی میده کوی او 

خپل حق په حساب اخلی. دلته څوک د چا حق 

نخوری. د پیسو یا اجناسو پر سر څوک نه دی 

ه خلک والړ. د محل د شاوخوا څخه دومر

راځی چې کله کله نوبت نه وی. ځکه آسانه 

کار دی، قیمتونه مناسب دی او جنس تازه او 

 کیفیت یې ډیر لوړ دی.

ددغه محل خلک ټول کار کوی. ډیر زیات 

یې د زراعتی چارو کې د مځکی د کرلو څخه 

د چرګانو روزنه... او  -نیولی بیا مالداری

 داسی نورو کې لګیا دی. ددوی د ژوند سطح

تقریبا سره ورته او نژدی ده. په اقتصادی لحاظ 

یو بل ته احتیاجی او محتاجی نلری، یو بل نه 

استثماروی، یو د بل حق نخوری، یو د بله سره 

همکاری کوی. سړی ویالی شی دغه خلک په 

یو رښتنی دموکراتیک ډول ژوند کوی. هملته د 

ویالی په بل اړخ کې د ګازرو، پټاټیو، پیازو او 
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ول کدوانو، او هم د بیالبیل ډولونو او ډول ډ

رنګونو د ګالنو فارمونه دی. پورتنۍ ټول 

زراعتی محصوالت چې مخکې بیان یې وسو، 

دوی د همدی ځای د خپلو پټیو څخه راټولوی، 

او کیفیت یې لوړ دی. د ګالنو نو ځګه هم تازه 

برخه کی یوه پایه  هد ډولونو او رنګونو په هر

اوسپنی یو کوچنی  ورباندی د .درولی ده

صندوق تړی دی او ورباندی یوه قیچی یا چاړه 

هم ځړیږی. هر څوک چې وغواړی د خپلی 

وښی ګالن په قیچی یا چړی باندی پری کوی خ

جوړوی او ټاکلی پیسی او د خپل د ګلو ګیډی 

هر ډول بدنی لیکلی دی په  چې د ګالنو پر

و ناو د کډووا همغه کوچنی صندوق کې اچوی.

ه برخه کې هم همداسی چلند کیږی. د ډولو پ

ر رنګه کډو ځانته بیه لری او اخستونکی ه

خپل د خوښی جنس اخلی او پیسی همغه ټاکلی 

 اچوی.رځای کې و

که څه هم دغه ساحه د سیمی او د ټولنی په  

تناسب محدوده ساحه ده او ټول ولس په بر کې 

د نه نیسی، خو بیا هم د دغی وړوکی ټولنی 

او د باور ډک ژوند څخه داسی مینی، محبت 

که په ټولنه کې د  نتیجه اخیستالی سو، چې

اقتصادی ژوند له پلوه توپیر و نلری او ورسره 

تعلیم کړی هم وی، یو پر بل باندی زور، 

زیاتی نه کوی بلکه یو د بل درناوی ساتی او 

مرسته کوی. خو که چیری اقتصادی ژوند 

د  نابرابره وی، څوک وږی وی او څوک بیا

خوراک له بابته پړسیدلی وی، دغه ډلی د 

دوستی او جوړیدو نه دی بلکه په طبیعی ډول 

یو د بل په وړاندی والړ دی، نو حاصل او 

پایله یې تشنج، وحشت، وژنه، فساد... او د 

نورو هر ډول اجتماعی امراضو شتون حتمی 

خپل سری،  دی. زورواکی، ځان غوښتنه،

ناانډولی ټولنی ناباوری او دښمنی... د همدی 

خصوصیت دی؛ نو دلته د باوری او دوامداره 

سولی، امن، ثبات او یو له بله سره مرسته 

راتالی نشی، خو چې هر څه کیږی په زور، 

جبر، اطاعت به وی چې په پای کې ناوړی 

 پایلی لری.

یا آمطرح کیږی، چې  اوس داسی سوال

انسان اجتماعی ژوند له اوله طبیعتا همداسی 

بره ؤ او که څرنګه؟ خو تیر ژوند او نابرا

تاریخ ته به مراجعه وکړو او خپل ځواب به 

ومومو. د بشر تاریخ څرګندوی، چې تولید د 

اجتماعی ژوند لومړنی شرط دی. انسان د مخه 

باید څه شی وخوری،  تر دی چې فکر وکړی

او ځان پټ کړی.  وایی غوندیوچښی او 

اوی انسان خپل همدغه د ژوند لومړنی اړتی

تولیدوی. د دغه تولید په جریان کې یو له بله 

سره اجتماعی او اقتصادی اړیکی ټینګوی. 

دغه اړیکی د دوی له ارادی څخه د باندی دی، 

بلکه د تولیدی وسایلو د ودی پر بنا په بیالبیلو 

تاریخی دورو او مراحلو کې په بیالبیلو ډولونو 

وده کړی او وده کوی. که چیری دغه اړیکی 

اجتماعی او اقتصادی مناسبات او اړیکی د او 

کار پر بنسټ داسی تنظیم شی او سیستم جوړ 

شی چې، واک او صالحیت د اهل کار 

شخصیتونو په اختیار کې ورکړل شی، نو د 

عی او امتهمغه ټولنی د غړو ترمنځ سالم اج

اقتصادی مناسبات منځ ته راتالی شی، پراختیا 

ی او مومی او د ټولنی د ژوند نیک مرغ

هوسایی تضمینوی او په پایله کې اجتماعی 

 عدالت منځ ته راتالی شی.
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ځکه دلته بیا د نارواؤ عملونو لپاره شرایط 

نشته او مخنیوی  یې کیږی. د کار حاصل یا 

محصوالت د یوه یا څو محدودو کسانو په 

جیبونو کې نه لویږی، ځکه دوی پخپله تولید 

الس کوونکی دی او صالحیت هم د دوی په 

دی، نو تولید شوی جنس په عادالنه توګه 

ویشل کیږی. دا رنګه چې هر چاته د کار په 

اندازه خپل حق ورکول کیږی. بیا نو یو 

بلیاردر او بل تش الس او په نس وږی منځ ته 

د ټولنی په همدغسی شرایطو کې، نه راځی. 

ی، چې اصلی معنا او مفهوم یې د دموکراس

ټولنی با اعتباره، مطمین، باثباته او د امن 

ژوند اداره ده، منځ ته راتالی شی. باید 

روښانه شی چې دلته د خصوصی مالکیت 

لغوه کول نه دی، بلکه د یو محاسبه سوی 

پالن پر اساس محدوده کول دی، چې بیا د 

سود، ګټی یا حاصل څخه د مثال په ډول و 

لک ته هغومره ونډه ورکول کیږی، چې د ما

سنجول سوی پالن له مخې، لکه یو 

ته چې  متخصص یا کارکوونکی تولیدکوونکی

ورکول کیږی. طبعا دغه ډول تولیدی 

مناسبات او اداره یو منظم سیستم او قانون 

غواړی چې جوړیدای شی او د اړتیا په 

صورت کې بشپړه کیدای شی او غتی کوالی 

سیستم اداره او واک به  دغهدشی. فقط 

هرومرو د هغو کسانو په واک کې پاتیږی، 

چې عمال په کار کې والړ دی. ځکه دغه 

واک کوالی شی چې د حق څخه دفاع وکړی 

او حق و حقدار ته ورسوی، مشروط په دی، 

چې دغه واک  یا دغسی واکونه د دولتی 

قدرت له خوا حمایه او محافظت شی او د 

 ریاوی یې حتمی ده.هغو امن وساتل شی ب

ا هم که په ټولنه کې د مخالفتونو او یرښت

دښمنیو اصلی ریښی او المالونه، چې د فقیر 

او غنی د موجودیت مسایل دی او ټول 

تهدیدونه، جګړی، ناروا وی، محرومیتونه، 

مهاجرتونه، وژنی، ځانمرګی بریدونه ورځ 

تر بلی زیاتیږی، په دموکراتیک توګه حل 

ینو تویول، ظلم، و، جګړی، شی، بیا نو جنګ

ځانمرګی بریدونو، مخالفتونو او نورو 

 .شیطانی اعمالو ته اړتیا نه پیدا کیږی

نن په نړۍ کې د جنګ سیاست حاکمه ده 

او وکتل شی چې دغه تضاد څرنګه حل شی؛ 

یا به نړۍ وسوزی، یا به جنګ، جګړه مار او 

متحدین یې مهار شی او له منځه والړ شی او 

ریښتن دموکراتیک سیستم جوړ د ولسونو 

 شی.

په هر صورت، خو ما د یوی محدودی 

ټولنی د ځینو مناسباتو د لیدلو څخه یوه نتیجه 

واخیستله او د هغه په اړوند می یو څو جملی 

ولیکلی. اوس به نو خپل پیل سوی کیسی ته 

 م.ړدوام ورک

ژمی تیر سو او واوره چندان نه واوریدل، 

ې خلک نوی کال د او دلته په دی ملکونو ک

سپینو واورو په اوریدلو سره نمانځی او 

واوره د نیکمرغی او آبادی، او په تیره د 

 کرنی د ښه حاصالتو په هیله نمانځی.

د وخت په حساب، ژمی تیر سو. اوږدی 

غی، ورځی اتوری شپی والړی، پسرلی ر

د پسرلی هوا  ېږدیدلی. په پیل کوورو ورو ا

شاوخوا د ګالنو  په زړه پوری او ګرمه وه.

غوټی وکړل، بوټی او ونی شنی سوی. د 
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مځکی مخ شین او زرغون سو، او په منځ 

کې خپل سری رنګارنګ ګالن وغوړیدل. په 

باغونو کې، په تیره میوه لرونکو ونو ګالن 

وکړل. د پسرلی د دی تازه هوا، د رنګارنګ 

ګالنو، د ښایست او د شنه طبیعت د لیدلو 

خیست او هرکلې یې څخه هر چاته خوند ا

په تیره دهقانان دکورونو او کاوه. اولسونه، 

پخپلو کروندو او یا نورو  څخه راووتل او

چارو کې کارونه پیل کړل او مصروفه سول. 

نوی کارونو پیل د د پسرلی تازه وږمی او 

کیدل هرچاته خوشحاله کوونکی او نوی 

 روحیه ورکوله.

خو سږ کال، د نورو کلونو په څیر، د 

سرلی موسم دوام ونکړ. ورو ورو بیرته هوا پ

تر ژمی ال سړه سوه او د واورو اوریدل 

شروع سو. څو شپی پرله پسی واوره 

واوریدله. دغه وخت، تقریبا د اپریل د میاشتی 

یا د میاشتی تر څخه شروع، ب ۰۹یا  ۰۰

ورځی پوری دوام وموند. ۳۱آخره، یعنی تر 

د د مځکی مخ تک سپین په واورو پټ سو. 

ونو، بوټو او ګالنو غوټی، او د مځکو او 

نو د مخ ګالن یو مخی تر واورو الندی چمنو

شول. د دی بی وخته واورو اوریدنه نه 

جبران کیدونکی مالی زیانونه یې واړول. 

میوو لرونکو ونو او د انګورو تاکانو، ګالنو 

یخ وواهه او حاصالتو ته یې لوی تاوان 

 ورساوه. 

سو او د می میاشت  د اپریل میاشت تیر

شروع سو. د می اوله آسمان پاک صاف او 

شین سو. لمر مکمل ښه ګرم وغوړیدی. 

ولسونه د لوی تر کوچنی پوری ورته 

خوشحاله سول او د باندی راووتل او د می 

اوله ورځ یې، د هر کال په ډول په خاصو 

 مراسمو سره ونمانځله.

د می اوله، چې د نړۍ د کارګرانو ورځ 

او  مراسمو ټول جهان کې په بیالبیلو ده، په

په شعارونو سره نمانځل کیږی. دغه ورځ 

م د امریکی د شیکاګو د ښار کارګرانو ۰۰۰۱

اعتصاب و څخه پیل کیږی. نوموړی 

کارګرانو د ورځی د اتو ساعتونو د کار 

غوښتونکی ؤ، خو کارفرمایان او سندیکاؤ پر 

دوی باندی زیات کار کاوه. د کارګرانو 

نه و نه منل سوه او د هغه پر ځای غوښت

پولیس برید پر وکړ، چې په پایله کې یو شمیر 

کارګران مړه او یو شمیر ټپیان سول. لنډه دا 

چې د امریکی په ډیرو ښارونو کې، او حتی 

ړ وسو. تپه نړۍ کې د شیکاګو د کارګرانومال

دغه موضوع دوام وموند، تر هغو پوری چې 

سو. وروسته تر  د ورځی اته ساعته کار ومنل

هغه، د نړۍ د کارګرانو فدراسیون کنګری په 

پاریس وپتیله، چې د می د لومړی ورځی د 

قربانی خاطره دی هیر نشی نو همغه ؤ چې 

م کې د کنګری د پریکړی پر ۰۰۰۹په کال 

بنیاد دغه ورځ د نړۍ د کارګرانو متحد شی د 

 ورځی تر عنوان الندی ونمانځل شی.

الندی محل کې هم همغه ؤ چې تر بحث 

دغه ورځ په شانداره مراسمو سره، د نورو 

کلنو په څیر ونمانځل شوه او دا رنګه چې: په 

ی ځای کې چې ښکلی او پراخ چمن دی لټاک

نو د جندی د پورته کولو لپاره یوه ورځ مخ 

کې د محل د ښاروالی له خوا ټول الزم 

ترتیبات، لکه د میدان پری ول، د میزونو او 



 

35 

ایښوول او نوری زینتی شیان ځای چوکیانو 

پر ځای شوی او کوچنی کوچنی دکانونه، چې 

په ځانګړی موتړانو کی بار دی په ټاکلو ځایو 

باندی درول شوی ؤ. او بیرغونه، پوقانی... 

نور هر څه سمبال ؤ، د می په اوله، سهار 

وختی بیا ټول موظف کسان )نارینه او 

ؤ او  ښځینه( په ځانګړی یونیفورم کې راغلی

پر نوی جندی باندی ملی، نوی شعارونه، د 

تازه ګالنو ګیډی... او نوری لویی لویی حلقی 

جوړی کړی وی ورباندی یې وتړلی او یا 

وځړولی او جنده یې پورته کولو ته برابر کړ. 

ا جګه او ډیره درنه ده، نو ی جنده ډیره اوږده

ښځینه او نارینه اوږی یې ورته  غښتلوغښتلو

و د ماشین په واسطه ورو ورو بندی کړی ا

 یې اوچت کړ او ویې درول. 

ګانی او آوازونه چک چک یې، هورا

پورته سول. په ترتیب سره د موظفو کسانو 

خپلی ویناوی وکړی. ورپسی د موزیک 

ګروپ، چې هم په ځانته یونیفورم آغوستی ؤ، 

او پر هغه لوړ ستیج باندی چې د دوی لپاره 

ه او غزل یې جوړ شوی ودریدل او آوازون

شروع کړلی. نور نو دغه مراسم او جشن د 

ورځی تر مازیګره پوری دوام درلود. بیا نو 

کرار کرار راغلی، خلک والړل او مراسم 

 پای ته ورسیدل.

دا ؤ په لنډه توګه د سږ کال د ژمی پرخه 

او د پسرلی واوره، چې د می په اوله پای ته 

 ورسیدل.

  پای  

 

 ټوکې

 دغوا خرڅول

نصرالدین خپله غواد خرڅالو له پاره مال 

منډویۍ ته بوتله، خو په ټوله ورځ کې یې چا 

پوښتنه ونه کړه. سبا ته یو چاالک انډیوال 

ورسره الړ او په لوړ غږ یې د غوا ستایل پیل 

ډیره ښه غوا ده! شپږ میاشتی کیږی » کړل:

چې بالربه ده! بختور به یې لویشي! راشی ویې 

غوالنځه او څومره ګوری چې څومره ښکلی 

 «پسته یې لری!

ال یوه ګړۍ نه وه تیره چې غوا په جګه بیه 

 خرڅه شوه.

سبا ته د ده د لور له پاره غوښتونکي راغلل 

او کوژدن کیدو خبره یې وریاده کړه. مال 

نصرالدین سمدستی د خپلی لور ستایل پیل 

زما لور ډیره ښه نجلی ده! »کړل، ویې ویل: 

بالربه ده! بختور به یې شپږ میاشتی کیږی چې 

! راشی ویې ګوری چې څومره ښکلی لویشی

 «غوالنځه او څومره پسته یې لری!
 د مال نصرالدين کچکول د ميرزا علم حميدی اثر څخه -

 وجيزی:

بی له کاره څخه ژوند کول، تر وخت د  -

 مخه مړینه ده. 

 «ګوته»

یوازی عقل دی چې په ټولو خلکو کې په  -

ی، ځکه هر څوک فکر عدالت ویشل شوی د

کوی چې په کافی اندازه عقل لری او عاقل 

 دی.

 «رنه دکارت»
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 ادبيات قرن کالسيک در کشورهای ديگر

برخالف رنسانس و عصر روشنگری و 

رومانتیسم و سمبولیسم که پدیده های اروپایی 

هستند و در چند کشور با هم و یا به دنبال هم 

فت که کالسیسم فرانسه ظاهر شده اند، باید گ

در خارج از آن کشور معادلی نداشته است. 

البته این امتیاز خاصی شمرده نمی شود و 

یسندگان دوران وهمانطور که قباًل گفته شد ن

رونسانس و یا قرن شانزدهم ایتالیا از قبیل 

 Ariosto، آریوستو Castiglioneکاستیلیونه 

ل و گذشته از این که آثار اصی Tasso و تاسو

درخشانی به وجود آورده اند، هیچ کسی 

"کالسیک" بودن آثار شان را به مفهوم ارزشی 

کلمه، نمی تواند انکار کند،اما در ایتالیا نه یک 

مرکز و محفل ادبی وجود داشت )و این 

پراگندگی و تنوع خود مایۀ غنای ادبی بود( و 

نه کالسیسم فلسفی و ادبی. این اصطالح وقتی 

ین دوران از ادبیات ایتالیا بکار که در مورد ا

رود، از نظر اغلب مورخان فرهنگ ایتالیایی 

به مفهوم )پایان اومانیسم( و حتی به معنی 

انحطاط است. چنان که هنر و ادبیات اسپانیاس 

و کالدرون  Velasquezبعد از والسکز 

Calderon   نیز در برابر آن دوران درخشان

 بیرنگ و بی اهمیت جلوه می کند.

 

در اواخر قرن شانزدهم، دولت اسپانیا که 

بیشتر دارای تمدن قرون وسطایی بود، سراسر 

شبه جزیرۀ ایتالیا را تحت اشغال خود درآوردو 

تصمیم گرفت که با شدت از مذهب کاتولیک 

دفاع کند و این سیاست دینی را در ایتالیا که بر 

اثر نفوذ اومانیسم اعتقاداتش سست شده بود 

مود. این جریان که هدفش روزافزون زیادتر ن

 Contrariformaساختن قدرت پاپ بود بنا م 

 نامیده می شود.  ریفورم ضد

این وضع در قرن هفدهم نیز که قرن تاسیس 

مکتب کالسیک در فرانسه بود ادامه پیدا کرد؛ 

زیرا هنوز ایتالیا در زیر یوغ خارجی بود و 

، فرمانروایان اسپانیایی و اشراف رشوه گیر

خون مردم را می مکیدند و شاعران و ادیبان 

نیز بدون توجه به زیبایی اثر یا هدف معنوی 

کار هنری، برای این که زندگی راحت و بی 

دردسری داشته باشند، به تملق گویی می 

پرداختند. در عین حال که از طرفی بر فقر و 

مسکنت اکثریت مردم افزوده می شد، آن عده 

دگی برخوردار بودند که از همه مزایای زن

بزرگ ترین آرزویشان راحتی خیال و 

خوشگذرانی بود و شاعران و نویسندگان آثار 

خودرا نه به منظور هنری بلکه برای کسب 

 پول و برای تفریح آن عده به وجود می آوردند.

به این ترتیب، در قرن هفدهم که ادبیات  

فرانسه چنان آثار درخشانی به عالم ادب 
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ادبیات ایتالیا بیش از هر قرنی  عرضه داشت،

 مرده و بی روح و دچار رکود بود.

کالسیسم تاثیر اصلی خودرا در قرن هجدهم 

 Goldoniدر ایتالیا بخشید. در عرصۀ تئاتر، 

نویسندۀ کمیدی و  (۰۱۰۳ -۰۱۱۱)گلدونی 

Alfieri  گویندۀ  (۰۰۱۳ -۰۱۰۹)آلفیری

تراژیدی، تعدادی آثار برجستۀ کالسیک به 

 وردند.وجود آ

 در آلمان

ع پیچیده تر است. نیچه در ضدر آلمان، و

"مسافر و سایه" اش می پرسد: "آیا نویسندگان 

کالسیک آلمانی وجود دارند؟" و با لحن قاطعی 

جواب نفی می دهد. ادبیات آلمان از رنسانس 

به هیچ وجه نصیبی نبرد، ولی در اواخر قرن 

هفدهم توانست با ادبیات کالسیک هماهنگ 

د. در این دوره، ادبیات آلمان دورۀ تقلید شو

بسیار ضعیفی را گذراند. از شاعران آلمانی 

اوپیتز  Opitzeاین قرن بیشتر از هر کس نام 

( جلب نظر می کند که او نیز ۰۱۳۹-۰۱۹۰)

بیشتر از آن که شاعر باشد متفکر بزرگی است 

 که در راه اصالح زبان آلمانی کوشیده است.

ال موسس یک مکتب "اوپیتز" در عین ح

است. ادبا،  Sillesiensادبی به نام "سیلزین"

بخصوص شاعرانی که تابع این مکتب هستند 

بیشتر از احساسات و خیال، بر فکر اتکا 

دارند. چون اوپیتز در تاسیس این مکتب تاثیر 

بسیار مهمی دارد، این مکتب را در عین حال 

 "مکتب اوپیتز" نیز می نامند.

های بزرگ اروپای غربی از میان کشور

فقط آلمان ادبیات جدید خودرا با دورانی که 

تقلید از کالسیسیسم بیگانه است شروع کرده 

 Gottschedاست، اما با وجود این گوتشد 

(، و حتی کمی بعدتر از او، ۰۱۱۱ -۰۱۱۱)

در صحنۀ ادبیات اروپایی  Wielandویالند 

چهره های بی جلوه ای شمرده می شوند. البته 

وعی شعر غنایی باروک وجود داشت. با ن

ن موسیقی ادیش ازخانجاذبۀ اصیل و نیز حتی پ

دانان "باخ" نوعی موسیقی باروک آکنده از 

لطف و ظرافت وجود داشت. اما نه در تئاتر و 

نه در رمان و نه در میان نویسندگانی که 

"اخالقیون" خوانده می شدند تاثیر کالسیسیسم 

غریزه ای آگاه و فرانسوی بارآور نبود. 

مطمئن، از همان آغاز، لسینگ 

Lessingهردر،Herderشلگل ،Schlegel 

و حتی گوته و شیلر جوان را به عصیان علیه 

سرمشق گرفتن از فرانسویان برانگیخت. آنها 

برتری آثار شکسپیر و شعر عامیانۀ کالدرون 

 Winckelmannرا اعالم کردند و بعدها 

برتری یونانیان ( از ۰۱۱۰ -۰۱۰۱وینکلمان )

در هنر و ادبیات سخن گفتندو ادبیات فرانسه را 

به درجۀ یک ادبیات تقلیدی پایین آورد. مدتی 

بعد، به دنبال گذشتن دوران "طوفان و شور" 

در حالی که جوانان دیوانۀ عرفان و التهاب 

دوران رومانتیک نوپا )در آثار نووالیس، 

سیک تیک، و کالیست( بودند، گوته و شیلر کال

بودن را انتخاب کردند، اما با نوعی خودآگاهی 

و صالبت و با کمی تصنع. این مرحله که 

"کالسیسیسم وایمار" نام گرفته است، حتی در 

"ایفی ژنی" گوته و "نامزد مسینا" و "دوشیزه 

اورلئان" شیلر، با روانی و حالت طبیعی بیش 

از حد شان، از قافلۀ کالسیسیسم عقب می 

از ادبیات یونان و و حسرت  مانند. الهام

سوزان برای خدایان و عالقۀ شدید شیلر به 
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( به ۰۱۱۱- ۰۰۰۳) Holderlinهولدرلین 

نام یکی از تیتان های اساطیر  -Hyperion)"هیپریون" 

یونان که "هولدرلین" به نام او نوشته است. وقایع کتاب در 

ه اتفاق می افتد و هیپریون یک جوان یونانی است ک۰۱۰۱سال 

و  برای نجات میهن خود از زیر یوغ ترکها قیام کرده است.(

)کاهنه ای که در رسالۀ "ضیافت افالطون" در "دیوتیما" 

بارۀ جنبۀ الهی عشق به سقراط آموزش می دهد. هولدرلین نام 

او را در کتاب خود یه قهرمان زن کتاب و مجموعۀ 

و حتی به جنون آنها، در عین "هیپریون" داده است.( 

ال با ستایش روسو و انقالب فرانسه همراه ح

است، نه با پیروی از بوالو و راسین، و نیز با 

آثاری بسیار متفاوت با کالسیسیسم است که 

نبوغ جهانی گوته به پایان راه خواهد رسید و 

او یا خیالبافی های "کالسیک و رومانتیک" 

هلن در پردۀ سوم فاوست یا "رثای مارین باد" 

 م جوان فرانسه درود خواهدفرستاد.به رومانتیس

 Neoclassicismنئوکالسيسيسم 

 )کالسيسيسم جديد(

تاریخ ادبیات این طبقه بندی را از تاریخ 

هنر به وام گرفته است تا با استفاده از آن تحول 

قالبها و اندیشه ها را در نیمۀ دوم قرن هجدهم 

 نشان دهند. این کالسیسیسم جدید را می توان

ی کالسیسیسمی که در قرون هفدهم و بیان نهای

هجدهم در اروپا حاکم بود تلقی کرد. مثال این 

و A. Lista خصوصیت، آثار آلبرتولیستا

نویسندگان   M. De Rosaمارتینس د روسا

در اسپانیا است. Poetica(۰۰۰۱ ) ""پوئتیکا

ضمنًا همۀ رومانتیکها در مجادلۀ شان با اطناب 

یات انقالبی و و اسطورۀ مکرر و فرسودۀ ادب

طالح استفاده می اصنیز امپراتوری، از این 

کردند. و نیز می توان نئوکالسیسیسم را عکس 

العملی نسبت به ادکامیسم کالسیک، و بازگشت 

به سرچشمه های باستانی، ورای قواعدی که 

بوالو و معاصرانش از ارسطو و کنتی لین 

اقتباس کرده بودند تلقی کنیم. در واقع 

سیسم نوعی آشنایی بهتر با دوران نئوکالسی

باستان، به دنبال حفریات باستانشناسی و در 

سایۀ تحقیقات دانشمندانی نظیر ونیکلمان تجدید 

شده است. نئوکالسیسیسم می خواهد به میراثی 

وفادار بماند که نه تنها صوری، بلکه اخالقی و 

ایدئولوژیک نیز هست. بر ضد زر و زیور 

ریف کاریهای محافل ، ظRococoهنر روکوکو

اشرافی و بر ضد موضوعات پر سر و صدا، 

قهرمان پروری و وطن پرستی داد سخن می 

دهد. )این بخصوص لحن نئوکالسیک در 

، Olmodaامریکای التین است با خ.خ. اولمودا

 J.M. de، ژوزه ماریا د هردیاBelloآ. بللو

Herediaآکوینا د فیگوئر ،Aquina de 

Figueroeالنس، و لوپس پV. Lopez 

Planesخ. کروس والریا ،J. Cruz Valeria  )

این کالسیسیسم جدید بیشتر در بند رستگاری 

ملی است تا عشق. و طبیعی است که انقالب و 

نیز امپراتوری، هر دو برای آن اشکال 

و   A. Chenierممتازی بوده اند. آندره شینه

برادرش ژان ماره شینه با همه تفاوتهایی که از 

هنر و عقیده با هم داشتند هر دو نمایندگان  نظر

ادبیات نئوکالسیک شمرده می شوند. آنها که 

خود را وارثان هنر یونان و روم می شمارند، 

عالقمندند که تجدد، یعنی نظریات علمی نیوتون 

و یا وقایع سیاسی روزمره را بیان کنند. در 

کنار آنان شعر انقالبی و تالشهای متعدد حماسی، 

 ل ادبی و گاهی ناموفق پیروزی های هنریمعاد

 است.  Canovaیا کانووا Davidداوید

در آغاز قرن بیستم، در میان دنباله رو های 

 -Ch. Mauras  (۰۰۱۰اندیشۀ شارل موراس
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( حرکتی برضد سمبولیسم آغاز شد و ۰۹۰۰

ادعا کرد که می خواهد به ریشه های طبیعی 

د و نبوغ فرانسوی، قبل روشنگری باز گرد

"مجلۀ انتقادی اندیشه ها و کتابها" که در سال 

 -A. Therve (۰۰۹۰آندره تریو  ۰۹۱۰

و چند نفر  H. Clouard(، هانری کلوار ۰۹۱۱

دیگر تاسیس کرده بودند مدافع آن بود. این 

 ecoleکالسیسیسم جدید که با مکتب رومانی 

romane  ژان موره آJ. Moreas (۰۰۰۱- 

ه صورت جریان متحد شده بود، ب (۰۹۰۱

دوگانه ای درآمد که اولی سیاسی بود و 

تمایالت کاتولیکی و میهنی داشت، دومی هنری 

 P. Valery آن  و جمال شناختی بود که نمایندۀ

 ( است.0891 -0980پل والری )

در آلمان، نئوکالسیسیسم که تیوری آن را پل 

(و ویلیام فن ۰۰۱۱- ۰۹۳۳) P. Ernstارنست 

 W. Von Scholtz (۰۰۱۰- ۰۹۱۹)تس شول

بیان کردند و توسعه دادند، اساسًا عکس العملی 

 بود برضد ناتورالیسم و امپرسیونیسم.

 نئوکالسيسيسم انگلستان

در ادبیات انگلیس، به طور کلی، دورانی که 

نیمۀ دوم قرن هفدهم و نیمۀ اول قرن هجدهم را 

در بر می گیرد و مورخین ادبی حدود آن را 

( تا ۰۱۳۰- ۰۱۱۱)J. Drydenاز جان درایدن 

A. Pope (۰۱۰۰- ۰۱۰۰ )الکساندر پوپ

تعیین می کنند، دوران کالسیک یا 

"نئوکالسیک" نامیده می شود. شاعران  و 

نویسندگان معروفی که در این فاصلۀ زمانی 

کساندر لزندگی کرده اند، عبارتند از درایدن، ا

 -J. Addison(۰۱۱۰پوپ، جوزف ادیسن 

 -J. Swift (۰۱۱۱ سویفتجاناتان  (۰۱۰۹

 -S. Johnson(۰۱۱۹نسامویل جانس (۰۱۰۰

 O. Goldsmith اولیور گلدسمیت  (۰۱۰۰

که اگر بخواهیم در بارۀ  (۰۱۱۰ -۰۱۳۱)

خصوصیات و سبک کار هر یک از آنها 

جداگانه بحث کنیم از مطلب دور می شویم، اما 

افی است که از طرز تفکر حاکم بر روزگار ک

ت کنیم که آشنایی با بصحآنان به اختصار 

طرز تفکر کلی در برخورد با سبک خاص هر 

نویسنده بهترین امکان را برای تعمق در آثار 

 آنان به خواننده می دهد.

یکی از مشخص ترین جنبه های دورانی که 

در ادبیات انگلیس، نئوکالسیک خوانده می شود 

این است که این دوران، دوران عقل، تعادل و 

جهان بینی دنیای غرب در نیمۀ  اندازه است.

اول قرن هجدهم  تا حد زیادی تحت تاثیر افکار 

( است. ۰۱۳۰- ۰۱۱۰) J. Lockeجان الک 

ک عقل را در زندگی انسان رهنمای اصلی ال

می داند. دین مسیح را هم دینی موافق عقل می 

از   Shaftsburyشمارد و همراه با شافتسبری

ع می کند و آموزش مبنی بر عقل و طبیعت دفا

معتقد به آینی تجربی و انسان محور است. از 

طرف دیگر باید به انعکاس کشفیات اسحق 

در بارۀ  I. Newton(۰۱۰۰- ۰۱۰۱)نیوتن 

قانون طبیعی در آغاز قرن هجدهم اشاره کرد 

دایر بر اینکه سراسر جهان با نظم موازی با 

بیعت طاصول عقلی کار می کند و عاملی که 

هر چیز دیگری روشن می کند و را نیز مانند 

بر مخفی ترین قوانین طبیعت پرتو می افکند، 

عقل انسانی است. از این رو الکساندر پوپ 

صومعۀ  شاعر این دوران بر سنگ گور نیوتن در

 وست مینستر این دو مصراع را نوشت:
Nature and Nature’s Laws hid in Night 

God said “Let Newton Be”! And all was 
Light1 
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طبيعت و قوانين طبيعت در دل شب مخفی شده بود/ خداوند . ۴

 فرمود "نيوتن باشد!" و همه چيز غرق روشنايی شد. 

پس چنان که دیدیم، در آغاز قرن هجدهم، 

نویسندۀ انگلیسی در جهانی که گمان می رفت 

طبق قوانین کلی زندگی می کند، اما در جامعه 

های مستقر و در مطلقه و با آئین ای با حکومت

محیطی می نوشت که کار آفرینندگی ادبی را 

طبق سلیقۀ طبقات باال می خواست. خود او هم 

مانند خوانندگانش معتقد بود که به جهان و 

جامعه و انسان و طبیعت، قوانین الیتغیری 

حاکم است. مراعات سنت و قوانین جاافتاده، 

هم در زمینۀ جامعه و هم در زمینۀ جهانی، 

  نظیر وظیفۀ دینی بود.عماًل

در محیطی با این طرز تلقی، طبعًا عرصۀ 

هنر نیز می بایستی قوانین الیتغیر داشته باشند. 

این قوانین بر میراث نویسندگان قدیم، به ویژه 

نویسندگان رومی متکی بود. کاخی که هومر 

برافراشته بود، از نظری خود طبیعت شمرده 

قوانین الیتغیر. می شد. مجموعه ای پایا و با 

پس ادبیات نیز می بایستی قوانین اساسی تاثیر 

گذاری ماندگارش را از چنین آثار جاودانه 

اقتباس کند. بدین سان انواع ادبی کالسیک که 

ریشه در عهد باستان داشتند، به همان صورتی 

که بودند سرمشق نویسندگان قرن هجدهم 

انگلستان شدند، بخصوص ادبیات رومی دوران 

 م(.۰۰ -ق.م۰۱) Augustusمپراتورآگوستوسا

که با بزرگانی نظیر ویرژیل، هوراس و اووید، 

عصر طالیی ادبیات رومی شمرده می شود. 

از این قرن هجدهم ادبیات انگلیس را "عصر 

می نامند.  Augustan Ageاوگوستی" 

از لحاظ نظری و هم از الکساندر پوپ که هم 

ت قرن هجدهم لحاظ عملی استاد بالمنازع ادبیا

انگلیس است، همۀ اصولی را که هوارس در 

هنر شاعری خود ذکر کرده ، کلمه به کلمه 

پذیرفته و از آن دفاع کرده است. شاعران و 

نویسندگان مهم این دوران قالب های شعری و 

اصول نویسندگی عهد باستان را سرمشق قرار 

می دادند. اصل "برازندگی" و "قانون سه 

کوچک ترین اعتراضی  وحدت" را بدون

 رهنمای خود ساخته بودند.

نویسندۀ قرن هجدهم معتقد بود به این که 

استادان بزرگ عهد باستان همۀ آن جنبه های 

زندگی را که قابل بحث در ادبیات بودند وارد 

آثار خود کرده اند و موضوعهای گفتنی را به 

پایان رسانده اند. اکنون وظیفه ای که او به 

ین است که همان موضوعهای گفته گردن داردا

شده را بار دیگر با هوش و ذکاوت، در قالبهای 

او نیز همین  ظریف تر و زیباتری بسراید. اشعار

 نکته را به صورت عینی تری بیان می کند.

در ادبیات قرن هجدهم انگلیس، انسان به 

عنوان عضو جامعه ای که نظام آن با سنتهایش 

هنری است. در در رابطه است، موضوع اثر 

عرصۀ ادبیات نیز، هف از نوشته، تقلید اعمال 

آدمی است و با این تقلید هم سرگرم می کندو 

هم می آموزد. در واقع باز هم از این گفتۀ الک 

پیروی شده است که بهترین چیزی که انسان 

باید بداند شناسایی خویشتن است. پوپ این 

یا اندیشه را در یک بیت با قاطعیت یک اندرز 

 کلمات قصار بیان می کند.

Know then they self; Presume not God 

to scan: 

The proper study of mankind is man 1 

پس خود را بشناس؛ در بارۀ خداوند مشاجره مکن/ بهترين . ۴

   موضوع پژوهش آدمی، انسان است.
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طبیعت عمومی بشر، منبع اصلی هنر است. 

تی که در انتخاب نویسندگان با همان محدودی

موضوع دارند،از نظرتاثیرگذاری درخوانندگان 

یا تماشاگران اثر شان نیز می کوشند که در 

چهار چوبۀ زندگی عمومی، افکار و سلیقه های 

آدمی باقی بماند و در این مسیر، یک رشته 

حقایق عام راباید در اشعاری که مانند جواهری 

 ت.به دقت تراش داده شده اند جاودانه ساخ

با این همه، باز هم همان طور که الک می 

گوید: انسان در عین حال که می تواند خود را 

به خوبی بشناسد، قادر به شناختن عناصر 

دنیای بیرون، با همان دقت و قاطعیت نیست. 

شناختی که انسان از دنیای بیرون دارد، فقط 

وقتی دارای ارزش است که تک تک تصورات 

انسجام و ارتباط معقولی او از دنیای بیرون، 

با هم داشته باشند. اما برای رسیدن به این 

انسجام، انسان همیشه نمی تواند بر موانع وجود 

خودش غلبه کند: مثاًل مغرور است و در بارۀ 

جایگاه خودش در جهان مبالغه می کند. باید با 

نوعی کف نفس، بر این موانع غلبه کرد و 

سد. این ضرورت انسان باید حدود خود را بشنا

در زندگی، شامل هنر نیز می شود. اصول 

اندازه و نظم کلی و تعادل و برازندگی نباید با 

مبالغه در نوگرایی، بدعتهای خصوصی و 

کشفهای غیرمنتظره متزلزل شود، قالبهای جا 

افتاده نباید در هم شکند. به عنوان مثال، وزن 

ر ایامبیک پنج پایی، به عنوان وضع تغییر ناپذی

آن روزگار شناخته شد و شاعران توانای این 

روزگار این فن شعر گفتن را از آن خود 

 دانستند.  

، در عالم تمایل خردگرایانۀ این دوران نیز

ادب با قالبهای تازۀ نویسندگی از قبیل مقاالت 

منظوم، هجو، یا مقاالت منثور ظاهر می شود. 

 و در واقع ذهن شاعر، همراه با تراژی یونانی

آثار حماسی در آسمانها سیر می کند، اما هرگز 

تصور نمی کند که بتوان از نمونه های این 

انواع ادبی که در یونان باستان به دست داده 

شده است فراتر رفت. به این ترتیب، این 

به هرگونه احساس و  دوران که مایل است

شور و هیجانی لگام زده شود و مهار انسانها 

شود، به صورت دوران به دست عقل سپرده 

تسلط "نثر" باقی می ماند. حتی آثاری که در 

قالبهای منظوم سروده شده است، معمواًل حقایق 

کلی فلسفه و تاریخ وغیره را به صورت 

منظوم در می آورند و یا با انتشار مجموعه ای 

از هجویه ها شیوۀ نثروار برای خود بر می 

نین گزیند. در حالی که اصول کلی عقل و قوا

نگارش بدینسان حاکم باشد، دیگر جایی برای 

آفرینش فردی و نیرو خیال آفرینندۀ نویسنده 

باقی نمی ماند. و وظیفۀ آفرینندگی باز هم به 

عهدۀ شاعران قدیم یونان و روم گذاشته می 

شود و شاعران دوران نئوکالسیک به جای این 

 ۀکه چیزهای تازه ای بسراید و جهان را با چهر

ببیند، فقط به تصاویر دوران باستان و  متغیرش

قالبهای آن روزگار اکتفا می کند. مثاًل: "وقتی 

که می خواهد باغی را در زیر نور ماه بابلبل 

سخن می  ۰هایش تصویر کند، از پرتو دیانا

گوید تابیده بر بیشه زاری که در آن پریان آب، 

گوش فرا  ۰ساکت وخاموش به ناله های فیلومل

 می دهند." 

۴ .Diana  نام رومی آرتميسArtemis .الهۀ يونانی ماه و شکار 
۲. Philomela  دختری در افسانه های يونان که به پرستو ]يا

 بلبل[ تبديل شده.
 ادبی مکتبهای مأخذ:

 
 هومر از نگارش و تتبع

 دارد ادامه بحث اين
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 عبدالوکيل سوله مل

                                          

                 

چې ، دا دئ د واده مې درې کلونه تیر شول

م او نه مې د ښوونځی را ودیدم نه پوره پیغله و

. ایله پرون نوې د نولسو زده کړې تمامې وې

. که مې پالر ظا لم نه وای ورکړې کلونو شوم

او له دولسم ټولګي اوس به مې زده کړې پوره 

ا نه کوم نه پالر ته به ښیر ،به خال صه وای. نه

ځکه که یی دا دزهرو غړپ نه وای کړی او 

زما له ورکولو یي سر غړولی وای میړه به مې 

هم ده په وینو کې لمبولی وای او هم به ېې زه 

وند مې معمولی . خارا واده کړې وای په زور

وس هم ، دده په یوه اشاره اسړی نه و او نه دئ

هر څوک بلې دنیا ته تلی شي. هغه وخت چې 

نو واک ونیو دی دداسې ړنګ او دده پلویانظام 

ې نه یی د سړو کمی وسله والې ډلې مشر و چ

واک له برکته ځ، ددې زور او و او نه دپیسو

چې  پیسو دومره جایداد خپل کړ خو یی په زور او

 .خالصولی ن یی هم نشیاو کودیان ان کړوسیا

خاوند مې ښه لوړ دنګ سړی دئ، زما په 

ور په ځای یم او پر ما زه ېې د ل ،منګ نه دئ

وه ېې ی برسیره دوه نورې میرمنې هم لري.

. بله ېې دولس کلونه نږدې خپله او د تره لور ده

ده کړه چې دپیسو باران وخت راوا وړاندې هغه

ا ووایم دوهمه میرمن ېې . که رښتیپرې وریده

کله روانه وي  یسته ده چې له ما سرهله ما ښا

ددې له پاره نه . میړه مې زه پرې مشره ښکارم

لپاره  یم کړې چې ځوانه او ښکلې یم بلکې ددې

. ما خو وویل چې چې نورې دواړه بیسواده دي

دوهمه میرمن یی له ما ښکلې او ډولي ده خو 

: دی په ړه مې زه له دواړو ډیره ګرانه یمپه می

شت یوه شپه له دوهمې سره او په میا اونۍ کې

نورې مه کیږي کې یو ځل د مشرې دپالنګ میل

لنګ زما سره څنګ په ټولې شپې زما په پا

خو که رښتیا درته ووایم زه د  څنګ اړوي.

خوند نه میړه ددومره نږدیوالي او ګرانښته هیڅ 

ه اغزن پالنګ چې ، داسې انګیرم لکه پوړم

 لم .هره شپه عذاب ګا

ځکه زه  ،ما مې د میړه زړښت نه زوروي

ې نه یم چې د زاړه په برخه شو یوازینۍ نجلۍ

ا ال په زړو واده دلته داسې نجونې چې له م ،یم

. ما مې د بنو شتون هم نه دي بې شمیره دي

ځو لرل د ربړوي ځکه اوس ددوو او دریو ښ

دا  رینو شوق او دود ګرځیدلی دئ اوډیرو نا

کسا نو  ویاړ  کوم شرم نه بلکې د ټولنې د ډیرو

 ګڼل کیږي. 

مې خوغاړه به نه بندوم میړه  ،زه وچه هم یم

خپله ښه ډیره خواري راسره وکړه او په ډیرو 

اکترانو یی وګرځولم او ښه بال داخل او خارج د

خدای ته به نه وه  باندې وکړه،خرچه یی را

منظوره او زما د اوالد لیک به یی زما په ګیډه 

م چرت نه وهم او کې نه وکړی. زه په دې ه

او  خو څه چې ما کړوي .سر پرې نه ګرځوم

نته هم ویریږم او ې چا ته څه چې ځاپه یادولو ې

پرې پټه شرمیږم او دا ډیر وخت مې خوله 
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. خو نور مې زړه کړې د یو حقیقت بیا ن دئ

یړه مې له : مقت نه کوي تا سو ته یی وایم طا

لنګ بندیوانه کړې هغې ورځې  چې د خپل پا

 وم نه زما دګرمیدو توان درلود او نه خپل او

ن په تودولو د ځا چې کله به یی ښه پوره شیبه

تیره کړه په کوروالي ېې دقیقه هم نه تیریده او 

چې کله به یی خپل کار وکړ دستي به ېې شا 

او تر سهاره به ېې په  . بیده به شوهراواړول

وه بلکې له ښریدا نه یوازې زما خوب وتښتاخپ

. زه به له ڼې اندیښنې به ېې زما میلمنې کړېګ

اوښتم را  په کټ کې تر سبا سودا ټوله شپه

، له خولې به مې داسې دودونه بې واکه اوښتم

. ه په لړما نه کې چې مې اور بل ویراوتل لک

لنګ وجود به مې داسې سوزیده لکه په ټول پا

. د میړه له چې چا اغزی کرلی او ما چوخوي

 لیدلو داسې زوریدم لکه یو مردار حیوان چې

. چې مې تر خوا پروت او بوی ترې خیزی

ه و ې خوا به راوګرځیده او نږدې بورکتل به م

 .په خپل ګرځون ټول پالنګ ولړم

له ډیرې مودې په دې لټه کې وم چې دا 

ناروغي ور یاده او وېې هڅوم چې په دې اړه 

د داسې ناروغیو معالج ډاکټر ته ورشي چې 

دداسې ناروغیو متخصص وی، خو نه یوازې 

ویریدم که بده پرې ولګیږي څه شرمیدم چې 

. زړه نا زړه مې راباندې نازل شي قیامت به

 تیر کال ورته له خولې ووتل: 

 ،په قهریږې خو به نه؟ ـ یوه خبره درته وکړم

خورا حیریان دریان شو، سترګې له داسې نا 

 ببره پوښتنې رډې راونیوې:

 ـ دڅه شي خبره؟

 ،سره واوښتم او له ویرې وریږدیدم له شرمه

مې  په ستونې کې مې خبره وچه شوه خو زړه

 وکړ:

 ـ دا دشرم خبره ده خو...

لکه څوک چې مې ستونې په دواړو السو 

ووله. دې کې ټینګ ونیسې خبره مې بیرته وژ

، نیغ راکښیناست او دقهر لمبې را پورته شوې

 ېې وویل: په لوړ غږ

نه و چې په دې نیمه شپه دې  ولې بل وخت ـ

... 

س کې ونیو او نوره ټینګه نشوم سر مې په ال

خبره مې بیا  ن جوړ کړر ته مې ځاهر ګوزا

 ورغبرګه کړه:

 . ـ دشرم خبره ده خو بده ېې مه ګڼه

سترګې ېې له غوسې نورې هم رډې 

 راووتې بغ یی وهل:

 خبره وکړه خوب راځي.

په داسې حال کې چې ټول وجود مې لکه 

پاڼه رپیده او زړه مې ټوپونه وهل له خولې مې 

 غلي ورووتل:

 ړش..ـ ما ویل که ډاکټر ته ال

 :ستنیغ په کټ کې راکښینا

 ؟ـ ډاکټر ته! د څه لپاره

 . ـ ددې لپاره چې جوړشې

 بې واکه ېې را بړچ وهل:

 . ـ زه ناروغ یم

 له خولې مې بې واکه کړیکه پورته شوه:
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 . ـ هو دا ناروغي ده

 :ونیوم او په ژړا مې ور لنډه کړه ژړا

شپه دې په کوروالي نه یم پوه شوی. له یوه 

 . بوی هم ځی. اخر زه هم انسا نه یم خولې دي

 له دې سره مې ژړا ته زور ورکړ. 

و، دا خبره نه وه دټوپک ډز و چې پرې وش

پرته له دې چې څه ووایی دسوکانو او لغتو 

 :باران یی راباندې جوړ کړ

رې دا خبره دې بنو څه چې کومې ـ دسپي لو

 . فاحشې هم را ته  تر اوسه نه وه کړې

چې له قهره ایشیده دستي په داسې حال کې 

غه دم چې په دکا لیو په اغوستلو شو او په هما

ما یی د وهلو او ټکولو ښه زړه تش کړ په نیمه 

له دروازې وت چې مخ یی  شپه له کوټې ووت.

 :راواړاوه او په لوړ آواز یی وویل

ـ د سپي لورې که ما داسې کوروالی نشو 

 یو لښکر بچیان نو له کومه راغلل؟ کولی دا

هم  شت کې به مېنور دې دوران الړ په میا

 .نور په دې پالنګ کې ونه ګورې

په زړه  ،ت، شکر مې پر ځای کړچې وو

ن سوال مې کړی کې راتیره شوه کاشکې د ایما

به د خالصون خوشحاله وم ځکه له عذا وای،

 .لویه الر مې وهلې وه

یخې اوبه مې  ، ښهدستي بلې خونې ته ننوتم

مړی ځل و چې ، دا لوړېپه ځان را خوشې ک

راووتم  .ما په یخو اوبو لمبل، اودس مې وکړ

، مثله مې وغوړوله ،ه خپلې کوټې ته راغلمبیرت

وروسته  نځهپه ثوابي لمانځی ودریدم، له لما

 . مې بیا دخدای شکر ادا کړ

ې وروسته له شرمه یوه ورځ میړه مې له د

شت کې زما میلمه کیده او په هر ځل په میا

 یی تل راته ویل:راتلوبه 

داسې بې شرمه خبره وکړه ددې که دې بیا 

 .ې ټول شاجور درباندې خالی کومنچتوما

وروسته مې میړه نه یوازې ډکه  له دې

سره راوړی بلکې زموږ د نه تومانچه له ځا

مخ په دیوال کې د تومانچې تر څنګ پالنګ مخا

لویه توره هم را ځوړندوي څو ما وګواښي او 

یا داسې څه ووایم په وویروي چې که ب

تومانچې له ډز وروسته به مې په همدې تیرې 

 تورې سر هم پریکوي.

زه دده په هر راتګ داسې انګیرم چې جنازه 

سره خورا  مې له کوټې وځی خو له دې سره

خوند بت ایله دخوب په خوشحاله یم چې دده غیا

شپې ۰۹کې شت پوه کړم ځکه پخوا به په میا

غه یوه ورځ په ازوریدم خو اوس ایله هم

میلمه  لنګشت کې چې دی مې د اغزن پامیا

تل خدای ته په زاریو یم چې که مې خدای  .وي

. یوه شپه دکال په یوې شپې واړوي دا دمیا شتې

ن هم پوره کړ ځکه دئ خدای مې نن دا آرما دا

بله  څلرومه ښځه  خاوند مې له ما ال ځوانه او

 . اوس به هغه په کال کې یو ځل زماوکړه

شپې ښا یسته ۳۱۰میلمه وي. زه به اوس د کال 

لنګ کې  ګورم ایله یوه شپه به زما په پا خوبونه

اغزی راشنه وی او هغه به هغه یوه شپه وي 

وي او لکه مرداره چې دی مې خواته پروت 

 .بوینه ترې خیژي

 انګلستا ن  ،سو تهال

 ۴۴:۱۱دشپې 

 ۴۱ميالدی کال د جون ۲۱۴۱د 
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 كريم ميثاق

 

 

 

 

 مندلسون از یپارچه های

(Mendelssohnباخ ،) (Bachفینز ،) ی

(Finziگونود ،) (Gounodجنه سیك ،) 

(Janacekو موزارت ) (Mozartدر ) 

 لندن نواخته شد و یتاالر اركستر سمفون

( Debussy)ی از دیبوس ینوبت به اثر

 رسید. 

درختان كهن  یماه نوامبر بود و برگها

 سنت لوكیس یپیرامون كلیسا

(St.Luke’sرنگارنگ به نظر م )آمدند  ی

تاالر نظرها را به  یپنجره ها یاز البه ال و

كهن كه  یكردند. این كلیسا یخود جلب م

در قرن هجده بنا یافته است، اكنون مركز 

لندن  یكنسرت، آركستر سمفون و یآموزش

 باشد. یم

(060Old street EC1V 9NG) 

 ی، فضایموسیق یپارچه ها یبا اجرا 

تر گردیده و  یتاالر روحان یحانرو

تماشاچیان و شنوندگان را چنان به خود 

سكوت  و یچنان خاموش ُبرد  و یفروم

 در یبود كه انگار زنده جان یحكمفرما م

ختم  ناگهان پس از داشت و ینجا وجود نمآ

 كف زدن ها یپارچه، چنان صدا هر یاجرا

گردید كه  یم تاالر طنین انداز یدر فضا

 یبرگها میان شاخه ها و ر درتاال انگار

 آمد و یدرختان به چرخش م یرنگین خزان

 شد.   یباران م نور فضا

شده  آهنگسازان معروف یاد از یآثار

 یكه نوبت به اثر شد تا پشت هم اجرا ییك

این اثر  .رسید   Debussyی دیبوس از

شد. لحظه  یبایست همراه با سرود اجرا م

فضا را در  انتظار همراه با سكوت، یها

خود پیچانیده بود. ناگهان سكوت شكست و 

كف زدن ها تاالر را درآغوش  یصدا

پیانو  كنار ستیژ در یرو یگرفت. هنرمند

 یرسا، كمرباریك، پستانها گرفت. قد قرار

 یبرآمده، ساق ها یبرجسته، ساغر ها

بلورین و بازوان سیمگونش نگاه ها را به 

كوتاه  كه پیراهنی حال خود بخیه كرد. در

رنگ درخشانش را آذین  یسیاهش جلد شیر

اش به  یبسته بود با چشمان شهالی

 یانداخت. به هر نگاه ییان نظر مچتماشا

 یلبان یاقوت كشیده و ی، بینیكه رخسار گالب
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 ین نقش مآ شد چنان در یبه رو م اش رو

 بود.  یبست كه زدودنش مشكل م

 Kate) كِِت رویال سوپرانو ،یبل

Royalsopranoكه گِره ی حال (، در

 یزلفانش را به پشت گردن ُبلندش جابجا م

. شد یخواندن سرود آماده م ینمود برا

نگاه هایش به پنچره ها گِره خورد  یلخت

كه در اثر  یرنگین پائیز یانگار با برگها

حالت  نسیم پس از نیم روز آهسته آهسته در

 .داشت ی، راز و نیازرقصیدن بودند

كه پیانو نواز، دستش را  ین حالت بودا در

 یگلهای ، انگارپیانو قرارداد یشستیها یرو

دل  ۀروشن شد. نغم یشمعهای شگفت و

 .به نوا آمد یانگیز

پشت هم  ی، سروده ها را یك(Kateِكت)

كف  سرود با كرد و در وقفه هر یاجرا م

 گردید.  یممتد استقبال م یزدنها

؛ رفت یآخرین سرود پیش م یاو به سو

 یخاموشانه به رو سكوت كرد و ناگهان

خاموشانه و با  ی. همگستیژ استاده ماند

بر  یو صدای از یمتوجه او بودند ول یشگفت

همه در  آمد. نفس ها قید شده بودند و ینم

مي  یانتظار آخرین سرود دقیقه شمار

او همانگونه خاموشانه استاده  كردند. مگر

 ینمود كه با خود چیزهای یچنان م بود و

نگاه ها به او بخیه شده بود  ی. تمامویدگ یم

و نگاه ها چنان به او چسپیده بودند كه انگار 

. شد یمیان این نگاه ها داشت ذوب م او در

، قد ین حالت ناگهان او به حركت آمددر ا

رسایش را رسا تر ساخت و این حالت 

برجسته اش را برجسته تر ساخت  یپستانها

قهایش ، ساچاك یخنش نمودارتر شد و از

ش موع اندام دلكشمج كشیده تر شد و در

. باز به دلكش تر گردیدكشیده تر و 

سقف نگاه  یپیرامونش نظر انداخت و به سو

پنچره  ها  یكرد و از آنجا نگاه هایش به سو

و شاخ و برگ درختان چرخید و از آنجا به 

نواز آمد و در آنجا میخكوب  پیانو یسو

وقفه ها به  ه آهسته و بهگردید. پیانو آهست

 گرائید و یگه ر. نورها به خیصدا آمد

 خفیف و . رنگها رنگارنگ ورنگین شد

شد و او در این حالت با هر  یخفیف تر م

پیانو گره  یدل انگیز وقفه ی آهسته و ینوا

. به همین گونه گشود یزلفش را م  یها

 زلفانش را یكایك باز كرد و باز یگِره ها

اندام  یمگیسووانش تما كرد تا آبشار

سایه  موزونش را در برگرفت و او در

رنگارنگ به چرخش  ینورها یروشنهای

 آهسته آهسته و چرخان چرخان در آمد و

 اش به  َدور یطالی یكه موهای حال

نظرها ناپدید  ازو پیچید  یپیكردلربایش م

   شد ...

 

      4002لندن ـ نوامبر
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 کرشنا مورتی        

 

 ؟                                           
در ارتفاع باال کنار کوه مشرف بر دّره 

نشسته ایم. جریان آب رودخانۀ وسیع در زیر 

نور خورشید با رنگ نقره ای خود می 

درخشد. اینجا و آنجا نور خورشید از الی شاخ 

و برگ به هم تنیدۀ درختان بیرون می آید، و 

بح دل عطر انواع گلها در فضا پیچیده. ص

انگیزی بود. شبنم انبوه هنوز بر سطح زمین 

گسترده است. نسیم عطرآگین از دره می وزید 

و با خود صدای درهم آدمیان، و گاه صدای 

ناقوس کلیسا را از آن دورها به این سو می 

آورد. از ته دّره دود مستقیم به هوا می رفت؛ 

نسیم آنقدر تند نبود که آن را پراکنده کند. 

ستون دود بسیار زیبا بود، از ته دره تماشای 

بر می خاست و می کوشید تا خود را به اوج 

آسمانها برساند. تکه ابرهای رقیق به یکدیگر 

می پیوستند؛ اما آسمان هنوز رنگ آبی روشن 

 خود را داشت.

مردی که همراه ما بود چشم دیدن هیچ یک 

از اینها را نداشت؛ زیرا مانند همیشه حواسش 

ایل شخصی خودش بود. مسایل حرکت پیش مس

می کردند و همه جا همراه او بودند. مردی 

است بسیار ثروتمند و سخت، اما در عین حال 

همیشه تبسمی بر لب دارد. اکنون به دره می 

نگریست، ولی پیدا بود که زیبایی آن او را 

نگرفته؛ خطوط چهره اش او را عبوس و 

اما مصمم می نمود. هنوز در جستجو است، 

حاال دیگر نه در جستجوی پول، بلکه جستجوی 

آنچه وی آن راحقیقت تصور می کند. صحبتش 

همیشه در بارۀ عشق و خدا است. همه جا خدا 

را جستجو کرده، پیش "استاد"ان زیادی رفته؛ 

و چون به کهولت نزدیک می شود جستجویش 

برای یافتن خدا شدید تر شده است. چند بار نزد 

ا دربارۀ همین گونه موضوعات من آمده است ت

پرسشهایی را مطرح کند. نگاه و حرکاتش 

همیشه از روی زیرکی و حسابگری است. 

حتی وقتی در بارۀ جستجو خدا سوال مطرح 

می کند، به نظر می رسد برآورد می کند که 

این جستجو چقدر برایش خرج بر می دارد؛ 

چه مبلغ باید برای این سفر بپردازد. می دانست 

سفری که در پیش دارد نمی تواند ثروت  در

خود را همراه ببرد؛ ولی از روی حسابگری 

ای که جزء عادتش شده بود می اندیشید که آیا 

می تواند چیز دیگری با خود ببرد، "سکه"ای 

با خود ببرد که در آنجا هم ارزش داشته باشد!؟ 

مردی است سخت دل؛ نه دست دهش دارد و 

مرّدد و نگران است که نه قلب مهربان. همیشه 

مبادا ذّره ای بیشتر از آنچه باید، بدهد. امروز 

آمده است تا بار دیگر درد دل کند؛ راز دل 

بگشاید تا بلکه عالجی برای مشکالتی که رفته 

رفته گریبانگیر او می شوند بیابد. مسایل و 

مزاحمتها فزونی می گرفت و زندگی همیشه 
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یی "الهۀ" موفق او را گل آلود می کرد. گو

 شانس و موفقیت دیگر با او نیست.

گفت: "من حاال می فهمم که چه هستم، حاال 

دارم خودم را می شناسم. در سالهای گذشته من 

به یک شکل زیرکانه و مودبانه همیشه علیه 

شما بودم و در مقابل حرفهایتان مقاومت می 

کردم. شما علیه ما ثروتمندان صحبت می کنید 

ی گویید. به این جهت من و سخنان تندی م

نسبت به شما خشم داشتم ولی نمی توانستم 

کاری بکنم تا انتقام بگیرم؛ دستم به شما نمی 

رسید. نقشه های زیادی کشیدم ولی نتوانستم 

ضربه ای به شما بزنم. حاال شما از من می 

خواهید که چه کنم؟ کاش هرگز به شما نزدیک 

ده بودم. نشده بودم و به حرفهای شما گوش نکر

شبها خواب آرام ندارم، حال آنکه قباًل خیلی 

خوب می خوابیدم؛ خوابهای هولناکی می بینم، 

حال آنکه قباًل اصاًل خواب نمی دیدم. همیشه از 

شما می ترسیده ام و در دل لعن و نفرین تان 

می کرده ام؛ ولی گذشته گذشته است. بگویید 

 حاال باید چه کنم؟ همانطور که شما اشاره

؛ مثل گذشته هم (۰)کردید، هیچ دوستی ندارم

بعد از آن اتفاق،  –نمی توانم آنها را بخرم 

باطنم و آنچه هستم بیش از اندازه رو شده. شاید 

یشنهاد کمک پبتوانم با شما دوست باشم. شما 

 به من کرده اید؛ و حاال آمده ام. باید چه کنم؟"

افشا و رو کردن باطن خود چندان ساده 

که  –باز گشودن و باز نمودن "خود"  نیست؛

بسیار مشکل  -یک پدیدۀ درهم پیچیده است

است. آیا شما واقعًا این کار را کرده اید؟ آیا 

سرپوش را از روی آن صندوق و مخفی گاه 

صندوقی که در آن چیزهایی  -برداشته اید؟ 

 -چپانده اید و میل نگاه کردن به آنها را ندارید؟

کوشش به بسته ماندن آن  و بنابراین اصرار و

دارید. حاال آیا میل دارید آن را باز کنید و 

 ببینید درون آن چیست؟

"میل دارم، ولی نمی دانم چگونه باید این 

 کار را بکنم."

آیا واقعًا میل دارید، یا فقط با میل و قصد 

خود بازی می کنید؟ صندوق یک بار که باز 

ته دوباره قابل بس -ولو جزیی از آن –شود 

در برای همیشه باز خواهد ماند  (۰)شدن نیست.

و محتویات آن به بیرون پرت  -شب و روز –

خواهند شد. انسان ممکن است بکوشد تا از 

چنان که همیشه چنین  –پنهان شده ها بگریزد 

ولی چیزهای پنهان شده در صندوق  -می کند

منتظر و مراقب تا هر لحظه خود را  –هستند 

ایا می خواهید در را  متجلی نمایند. پس

 بگشایید، سرپوش را بردارید؟

"البته که می خواهم، برای همین منظور 

آمده ام؛ باالخره باید با آنها روبرو بشوم، آنها 

را ببینم؛ زیرا به پایان خط و به بن بست رسیده 

 ام . ولی بگویید چه باید بکنم؟"

باز کن و بنگر. انسانی که ثروت می اندوزد 

یب و آزار می رساند؛ ظالم، لئیم، الجرم آس

سخت، بی رحم، حسابگر، رند، حیله گر و 

نادرست خواهد شد. انسان ثروتمند مدام در 

جستجوی قدرت است؛ و قدرت طلبی ناشی از 

خودپرستی و خودمرکزیت را به وسیلۀ الفاظ 

خوشنمایی از قبیل "مسؤولیت"، "وظیفه"، 

ها "لیاقت و کفایت"، "صالحیت" و نظیر این

 پنهان می کند.
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"بله، همه اینها درست؛ و حتی بیشتر از 

اینها. من هرگز و به هیچ کس عالقه و توجه 

واقعی نداشته ام، مذهبی بودنم نیز ردایی بوده 

که عطش جلب احترام خود را زیر آن پنهان 

می کرده ام. حاال که به موضوع نگاه می کنم 

می بینم همه چیز حول خودم دور می زده. 

در مرکز همه چیز بودم؛ ولی وانمود می  من

کردم که چنین نیست. بله، من همۀ اینها را 

 می بینم ولی حاال باید چه کنم؟"

قبل از هر کار انسان باید چیزها را 

همانگونه که هستند ببیند و بشناسد. ولی 

سوای اینها، چگونه انسان می تواند بدون 

عشق و شفقت، یعنی آن شعلۀ بدون دود، 

خواهی و نفرت و زشتیها را از درون خود

خود بزداید، آنها را دور بریزد؟ تنها آن شعله 

است که می تواند محتویات صندوق را 

بسوزاند؛ آن را پاک گرداند، نه هیچ چیز 

دیگر؛ نه تجزیه و تحلیل، نه فداکاری، نه 

انکار نفس، نه اعراض از چیزهای دنیایی و 

ه هست نه هیچ چیز دیگر. هنگامی که شعل

نیازی به فداکاری، کّف نفس و اینجور کارها 

نیست؛ در آن صورت طوفانی از انقالب 

انقالبی ناخواسته و  -درونت حادث شده

 ناطلبیده.

"اما چگونه می توانم عشق بورزم؟ من می 

دانم که هیچ گرمی و محبتی نسبت به انسانها 

ندارم؛ بسیار بی رحم بوده ام؛ و به همین 

به عنوان دوست با خود  جهت هیچکس را

ندارم، حال آن که می توانستم داشته باشم. 

کاماًل بی کس و تنهایم. حال چگونه می توانم 

ادراک و شناختی از عشق داشته باشم؟ آنقدر 

احمق نیستم که فکر کنم می توانم از روی 

دانستگی و به وسیلۀ عملی از قبیل فداکاری، 

را  اعراض و کّف نفس و اینجور اداها آن

حاصل کنم. می دانم که هرگز عشق نداشته 

ام؛ اگر داشتم به این روز و به این وضعیت 

نمی افتادم حاال باید چه کنم؟ آیا باید از 

 تملکات و ثروت خود چشم بپوشم؟"

وقتی شما تشخیص دادید گیاهانی که با 

مراقبت شدید در باغ پرورده اید ثمری جز 

رده اند باید علفهای هرزه و سّمی به بار نیاو

آنها را از ریشه برکنید؛ باید دیوارهایی را که 

از گیاهان سّمی حفاظت می کنند ویران 

سازید. شما ممکن است این کار را بکنید یا 

نکنید؛ زیرا باغهای ذهنی شما بسیار وسیع 

باغ هایی که با زیرکی و زرنگی گرد  -است

آنها حصار هایی کشیده اید و سخت به 

نشسته اید. و شما هنگامی تمام مراقبت آنها 

آنها، یعنی باغ و گیاه و دیوارها را ویران می 

نمایید که از اندیشۀ سوداگری، معاوضه و نفع 

جویی فارغ گشته اید. و این کاری است که 

روانی و  -باید بکنید. انسانی که با تملّکات 

بسیار می میرد، در پوچی و بیهودگی  -مادی

بر همۀ اینها، آن زیسته است. ولی عالوه 

شعله نیز باید باشد تا ذهن و قلب را بشوید، 

پاک کند، و همه چیز را طراوت و تازگی 

بخشد. و شعلۀ عشق یک پدیدۀ ذهنی نیست، 

چیزی نیست که ذهن آن را بپرورد. به وسیلۀ 

تظاهر به مهرورزی انسان می تواند 

بدرخشد، ولی این آن شعله نیست. کمک و 

است، ولی عشق نیست؛  خدمت، اگرچه مفید

گذشت و اغماض از روی تمرین، شفقت آن 
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راهب کلیسایی اگر از روی وظیفه باشد، 

سخن گفتن و رفتار مالیم و مالطفت آمیز اگر 

به وسیلۀ تمرین و کنترول خویش باشد، هیچ 

 کدام دلیل وجود عشق نیست. پرستش یک

بت، یک آیده آل و یک ایدئولوژی، هرقدر هم 

 ، نشانۀ عشق نیست.متعالی باشد

"به آنچه گفتید کاماًل گوش فرا دادم و همه 

چیز را فهمیدم؛ می دانم که در هیچ یک از 

این چیزها عشق نیست. ولی قلب من تهی 

است. و مسئله این است که چگونه می توانم 

 آن را سرشار از عشق نمایم؟ باید چه کنم؟"

هر نوع وابستگی موجب نفی و زوال 

در رنج کشیدن عشق نیست؛ عشق می گردد. 

حسادت گرچه نیرومند است، اما آن نیز عشق 

نیست. لذت جویی و ارضاء آن پایدار نیست؛ 

دیری نمی پاید که لذت پایان می یابد، حال آن 

 که عشق را تحلیل، فرسایش و پایانی نیست.

"اینها که می گویید، برای من فقط حرف 

است. من دارم از گرسنگی می میرم، مرا 

 غذیه کنید."ت

باید گرسنه بود تا تغذیه شد. اگر شما 

آیا شما ( ۳)گرسنه باشید غذا خواهید یافت.

واقعًا گرسنه اید؟ اگر ولع حاکم بر شما است 

وسیلۀ ارضاء آن را هم خواهید یافت؛ اما لذت 

آن ارضاء به زودی پایان می یابد و باز چیز 

دیگر و ارضاء دیگر جستجو می شود؛ و این 

 یست.عشق ن

 "همۀ اینها درست است، ولی من چه کنم؟"

شما به این سوال چسپیده اید و هی آن را 

تکرار می کنید. اینکه باید چه بکنید مهم 

نیست؛ کار ضروری و اساسی این است که 

نسبت به آنچه هم اکنون می کنید آگاه باشید. 

شما دربند یک عمل آتی هستید؛ و این شیوه 

عمل هم اکنونی، برای ای است برای فرار از 

عمل کردن در حال. چون نمی خواهید عمل 

کنید مدام تکرار می کنید که "چه باید کرد؟" 

شما هنوز هم دارید به طرز ظریف و 

زیرکانه ای با خود تان بازی می کنید، دارید 

خود تان را فریب می دهید؛ و به این جهت 

قلبتان تهی است. و می خواهید آن را با 

هن پر کنید؛ حال آن که عشق کار چیزهایی ذ

ذهن نیست. بگذارید قلبتان تهی بماند، ولی آن 

را با الفاظ و با کارها و اشتغاالت ذهن پر 

نکنید. بگذارید قلبتان کاماًل تهی بماند؛ تنها در 

آن صورت است که سرشار از عشق می 

 گردد.    

بعيد است اين حرف نيش دار را کريشنا مورتی به . ۰

". عشق نه دوستی نداريد شما هيچ"ه باشد که او ګفت

دشمنی می شناسد و نه دوستی؛ نه جهت دارد و نه 

مناسبت. بسياری کسان حرفها را آنگونه می گيرند، می 

شنوند که نياز دارند بشنوند. حتی حرفهای صريح و 

  روشن، تحريف شده به گوششان می رسد. م

 However)نويسنده کلمه ولو، يا هرقدر، جزيی . ۲

Little)  را به کار برده. نمی دانم عبارت فوق معنی

"حتی برای لحظه ای" هم می دهد يا نه. اگر ندهد، 

مطلب موافق با مجموعۀ سيستم نظری کريشنا مورتی 

نيست؛ مگر اين که منظور عبارت اين باشد که: تو اگر 

حتی يک روزن کوچک هم در صندوق ايجاد کنی تمام 

 را می بينی.م محتويات درون صندوق

 . "آب کم جو، تشنگی آور به دست    ۱

 تا بجوشد آب از باال و پست"
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 بيستمين سال نشراتی خود را آغاز کرد. 4002از جنوری سال  سر «محبت»گاهنامٔه 

 

از جنوری سال  سر «محبت»ویژه نامٔه 

 بیستمین سال نشراتی خود را آغاز کرد. 7102

گاهنامه موجز اما وزین و پر محتوا،  این

طی دو دهٔه گذشته به مدیریت مسئول 

ژورنالیست پراستعداد و دانشمند محترم 

انجنیرهمایون تاچ و همکاری یکعده قلم بدستان 

فرهنگ  با صالحیت توانست در پخش دانش و

اندیشه های مترقی گامهای مؤثر  و انعکاس

 و نو هبردارد و در میان روشنفکران ترقیخوا

 

 اندیشان تحول طلب راه خود را بازکند.

بیست سال است که محبت در عرصه های  

مختلف چون تاریخ، فلسفه، سیاست، تصوف و 

عرفان، تعلیم و تربیه، ادبیات و هنر با سایز و 

دیزاین زیبا نشرات دارد و توانسته همکاری 

دایمی یکعده دانشمندان و نویسندگانی چون 

کتر درمانگر، مهندس رزاقی، داکتر شاولی، دا

داکتر جواد طالب، مرحوم گل احمد شیفته، 

داکتر صالح محمد زیری، عبداهلل ناروغ، 
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دستگیر نایل عبدالقیوم نورزی و دیگران و نیز 

برخی شاعران معاصر چون عظیم شهبال، 

قراجه داغی، عبداهلل ناروغ غالم حیدر یگانه، 

 عبداهلل اکبری و... را جلب کند. 

یه درهرشمارٔه خود اشعاری ناب و نشر

انتخابی از شاعران کالسیک و معاصر به 

زبانهای دری و پشتو نشر میکند. درین بخش 

جلب توجه  اشعار میثاق و قراجه داغی بیشتر

 می نماید.

نقش شاعر حساس و داستان نویس توانا شاد 

روان عبدالکریم میثاق به صفت یکی از 

در « افغانها انجمن دوستی»سازمان دهندگان 

لندن و عضو فعال هیئت تحریر نشریه قابل 

 یادآوری است.

مقاالت علمی، ادبی و مطالب ارزندٔه 

معلوماتی درعرصه های مختلف دانش و 

فرهنگ که زینت بخش صفحات نشریه می 

شود، توسط قلم بدستان با صالحیت تحریر و 

گردد و مورد عالقٔه خوانندگان قرار  تهیه می

 گیرد. می

بعضا به سلسلٔه نشرات خود ویژه « محبت»

نامه هایی به مناسبت تجلیل از کارنامه های 

برخی شخصیتهای ملی و فرهنگی کشور نیز 

تهیه و نشر میکند که بسیار ارزنده است. از 

جمله میتوان از تجلیل صدمین سال تولد 

شادروان براتعلی تاچ یکی از بنیانگذاران 

روز نهضت مشروطیت سوم و چهلمین 

درگذشت نویسنده و شاعر شاد روان عبدالکریم 

 میثاق یادآوری کرد. 

در کاغذ سپید اعال با « محبت»ویژه نامٔه 

قطع و صحافت مقبول، پشتی و عکسهای 

 انتخابی زیبا و دیدنی به نشر میرسد.

من بیستمین سال نشراتی ویژه نامٔه 

را به « محبت»

مدیر مسئول آن 

دوست عزیز و 

اب دانشمندم جن

انجنیر همایون 

تاچ، هیئت تحریر 

و انجمن دوستی 

افغان در لندن از 

صمیم قلب 

تبریک گفته، در 

پیشبرد و انکشاف 

نشریه برای شان 

موفقیت های روز 

افزون آرزومیکنم 

و احتراما پیشنهاد 

چند صفحه « محبت»می نمایم تا در نشریٔه 

برای زبان اوزبیکی نیز اختصاص بدهند و به 

راه استفادٔه بیشتر از آن را در بین این وسیله 

 تورکی زبانان وطن هموار بسازند.

  پروفیسور، دوکتور شرعی جوزجانی  

 هردو تبريکيه در فسبوک من نشرشده.

دوست دانشمند فرهیخته و  پیام يادداشت:

جناب پروفیسور عبدالحکیم شرعی ، گرانمایه

جوزجانی پیش از نشر ویژه نامۀ محبت به 

مین سال آغاز نشرات محبت به مناسبت بیست

دفتر مجله مواصلت ورزیده بود، که اظهار 

سپاس فراوان می داریم، متاسفانه نسبت تراکم 
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از نشر مضامین و کوتاهی در همان شماره 

  بدین وسیله پوزش می خواهیم. .بازماند

نشر مطالب به مورد ضمنًا، پیشنهاد شان در 

ال نموده با آغوش باز آن استقب را زبان ازبیکی

امیدواریم جناب ایشان و سایر هموطنان و اهل 

اندیشه و قلم مضامین و مطالب شان را به زبان 

 ازبیکی به آدرس مجله ارسال کنند.

  -محبت -

 

 به ادارۀ محترم گاهنامۀ محبت!

اجازه دهید تا تبریکات خالصانه ام را نسبت 

گاهنامه محبت به پایه  بیستمین سالگرد نشر

 به شخص و یا اشخاصی که در این گذاران آن،

راه انسانی گام گذاشته و این نشریه را بیرون 

های وطن نشر و به دسترس خوانندگان زاز مر

مهاجر و دور از وطن گذاشتند که یقینًا باعث 

شان در عالم غربت  شفروکش نمودن عط

 گردیده است.

ایجاد مفکوره  و در عمل پیاده نمودن آن در 

بل کار آسان نبوده به این شرایط بیست سال ق

معنی که بیست سال قبل تکنالوژی معلوماتی و 

ارتباطی با گسترش امروزی نبوده که یقینًا 

 زحمات بیشتر را تقاضا می نمود.

تا دین خویش را با باز هم اجازه می خواهم 

فرستادن درود به روان پاک اشخاصی که در 

پایه گذاری و هم با نوشته های شان وزن 

امه را وزمین تر نمودند، حداقل رفع گاهن

 مسؤولیت نموده باشم.

عرض سالم و احترام دارم به هیات محترم 

تحریر و مدیر مسؤول آن گرانقدر عزیز 

 همایون تاچ.

زمانی که شخصیتهای نجیب گرد هم می آیند 

ری نمایند یقینًا که در ابتدا تا نشریه را پایه گذا

الۀ د. مسچندین سوال مطرح بحث می باش

تمویل نشریه، نام نشریه و صاحب امتیاز 

 نشریه که موضوع حقوقی است.

هیات تحریر، سیاست نشراتی، مارک یا 

 سمبول نشریه.

زمانی که موضوع اسم گاهنامه مطرح بحث 

بوده تصمیم اتخاذ گردیده تا نام گاهنامه را 

بگذارند محبت؛ چه نام بزرگ که مفاهیم زیادی 

ده و پایدار باد نام را احتوا می دارد. فرخن

 عزیز محبت.

از نظر من در بیش از بیست سال عمر که 

در مهاجرت و دور از وطن در گوشه ای از 

کشور شاهی هالند سپری داشته ام چندین 

ماهنامه، فصل نامه، هفته نامه وغیره به 

صورت مقطعی به نشر رسید و بعد از گذشته 

وم و نامعلوم لزمان محدود نسبت دالیل مع

ت سفر بستند و خوانندگان شان را تنها رخ

گذاشتند. نتوانستند در مقابل عوامل بازدارنده 

مقاومت نمایند و راههای حل مناسب را جهت 

 ادامۀ نشرات شان پیدا نمایند.

ولی گاهنامه محبت در مدت بیست سال غیر 

از آن که از پا نه افتاد بلکه به پیش گام نهاد، 

 ردید.بیشتر از پیش محبوب قلوب گ

سادگی، روانی، تناسب های لفظی در حد 

اعتدال در نوشته های این گاهنامه به وضاحت 
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دیده می شود که خواننده را مجبور به تکاپوی 

 فهم واژه های نو وارد نمی نماید.

با تاسف که در این اواخر در گفتار و 

نوشتار واژه هایی هجرت کرده از دیار غیر 

 وارد ادبیات ما گردیده .

یاست نشراتی این گاهنامه بر مبنای تفکر س

دارانه بنا یافته و توانسته خوانندگان بغیر جان

خود را داشته باشد . و همچنان نویسندگان 

محترم که نوشته های شان را از این طریق به 

خوانندگان می رسانند با پیروی از سیاست 

معقول نشراتی گاهنامه محبت مورد توجه قرار 

 دارند.

یک بار دیگر مراتب تبریکاتم را  در اخیر

به خاطر بیستمین سال تولد این نشریه عزیز به 

مسؤول گاهنامه، هیات محترم تحریر، مدیر 

 خوانندگان و نویسندگان گرامی تجدید می دارم.

 هالند -ذکی عدیل

 

 

محبت در جهان دشوار رسانه های  گاهنامۀ

 اجتماعی 

 

که به کار کرد آغاز  یزمانمحبت  گاهنامۀ

سوال های من صنف چهار مکتب بودم و 

اگر یک نظیر این را حل می کردم: ریاضی 

ا بکشد، شش مجاهد رمجاهد چهار کمونیست 

شاید همین ؟ را خواهد کشتکمونیست چند 

و دست اندرکاران اکثر مرا از  ۀتجرب ،تفاوت

آنها متفاوت بسازد. یعنی  "محبتخوانندگان "

را نیز دیده  روز های پیش از جنگ افغانستان

کشور جنگ،   ،نسل من ، ولی افغانستاِناند

آنها . بوده استکشور پراکندگی و کشور گریز 

روز های آرام و با محبت افغانستان را نیز 

در  د ولی برای نسل من، قاعدهنتجربه کرده ا

 بی ثباتی و تنفر بوده است.  افغانستان،

با این حال، هم برای نسل من و هم برای 

دیگر، جهاِن امروز مکان دشواری  نسل های

نشر می  "محبت"یعنی جهانی که در آن است. 

  افراط در ثروت، :دنیای افراط است شود،

امروزه،  در قدرت، و افراط در وحشت.افراط 

برابر دارایی نیم جمعیت فقط هشت مرد  ثروت

بازی جنگ های امروزی مانند جهان است. 

ه در برای زنی ک گشته است.های ویدیویی 

یک  ۀدیگری پشت کمپیوتر نشسته و دکم ۀقار

، درک وحشت دهدمی فشار را  "پهباد"رون، ُد

در این عصر، . آسان نیستکشتار انسان ها 

 قاتالن کمتر عذاب وجدان می کشند.

غم قبال در شان را ما حساسیت مردم عصر 

بیشتر از گذشته ها از دست داده و درد دیگران 

درونی و در جهان  یی ندهبه نحو فزای. مردم اند

به همین خاطر . غرق اندفردمحور خود 

سلفی "و  "ای پد"  ،"آیفون"محصوالت چون 

این  د.نبیشتر بازار مصرف دار "ستیک

محصوالتی است که فردیت را به رسمیت می 

افراط فقط  ،در واقعشناسند و ترویج می کنند. 

در عرصه سیاست، دین و اقتصاد نیست. 

م های فردی و روزمره انسان افراط در تصمی

. یک عامل عمده رو به افزایش استها نیز 

 ست. ا رسانه هاترویج 
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رسانه های جناحی  جهان، از غرب تا شرق

رسانه ها برای چنین طرفداران بیشتر دارند. 

اذهان عامه و یا آموزش مفاهیم نو ساختن باز 

داوری  پیش بلکه برای تقویِت، به کار نمی روند

تر کردن عقده ها و هراس افگنی ها، بزرگ

 استفاده می شوند.مخالف نسبت به دیدگاه های 

نیز از این قاعده مستثنی رسانه های اجتماعی 

های ذهنی  کارشیوه هراه نیستند و تاثیر عمیقی ب

  بشر دارند. 

که در فناوری  یشاید تحول بزرگ

به میان آمده بزرگترین تغییر برای  اطالعات

شد. ذهن بشر هیچگاهی با بامدرن بشر ذهن 

و بار  چنین انبوه معلومات روبرو نبوده است

این قدر اطالعات را حمل نکرده است، و در 

نتیجه ذهن بشر هیچ وقتی این قدر سراسیمه 

یعنی مدتی قطار اختراع تا پیش از  نبوده است.

، سیر اطالعات آهسته، پیشبیشتر از دو قرن 

ن اطالعات چنیپیوسته و قابل پیش بینی بود. 

از طریق خواندن کتاب ها، مجله ها و مالقات 

. شاید یک کسب می شدهمسایگان و اقارب با 

ش بیشتر از پنج هزار نفر انسان در تمام عمر

یک می توان را نمی دید. ولی امروزه فقط 

تیوب )قطار زیرزمینی( ساعت پیش ایستگاه 

فروشگاه . در مرکز لندن این تعداد نفر را دید

شما می خواهد داخل یک به نحوی از ها هر 

از شما های بازرگانی لیغ ب، تدکان های شوید

، فالن محصول را مصرف کنیدمی خواهد 

شما می خواهد نسخه دین شان دینی از  انمبلغ

 ذیرید تا رستگار شوید و امثالهم.را بپ

این انبوه حمالت معلومات به صورت 

 واضح در رسانه های اجتماعی دیده می شود.

فیس بوک، وایبر، وتس اپ، تویتر، همه ابزار 

واحد با اطالعات و  را در آِناند که بشر  یهای

در مفاهیم دوردست در تماس می گذارد. 

بی ذهن بشر را نتیجه، رسانه های اجتماعی، 

فقط در ده  مثاًل .ساخته استتمرکز و پرمشغله 

از  فیسبوک مردم می توانند،استفاده از دقیقه 

چوک افغانستان گرفته تا مظالم های سرخبر

بودایی ها در جنایت داعشیان در سوریه و یا 

ما خویشاوندان عکس کیک و کافی از  ؛میانمار

در کشور غربی تا تصاویر حیوانات رو به 

فالن تظاهرات ضد یا و در افریقا انقراض 

 را ببینند.جهان  ی را در فالن گوشۀرهبر سیاس

حاالتی  کوچک،فاصله زمانی بسیار ذهن ما در

یک لحظه   متنوع و متضاد را تجربه می کند.

خوش، یک دم غمگین. یک ثانیه هیجانی، ثانیه 

می خواهد ذهن دیگر دچار ترس. یک لحظه 

دیگر  ۀی را یاد بگیرد و لحظا  مفهوم پیچیده

 را تحمل کند.  حالت فجیعیدیدار باید یک 

استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی عالوتًا، 

دم را غمگین تر ساخته است. تحقیقات نشان مر

شبکه های اجتماعی، می دهد که استفاده از 

شان  ۀبا اعضای خانوادافراد  ۀروابط روزمر

و در ارتباط بودِن  را ضعیف می سازد

همزمان با چندین دوست و خویشاوند، افراد را 

شاید این حرف تا حدودی غمگین تر می سازد. 

در گذشته در تماس را آید زیغیرمنطقی به نظر 

بودن با اعضای خانواده و دوستان به ما 

یک دلیلش این است که خوشی بار می آورد. 

در گذشته تماس ما با دیگران این قدر شلوغ 

پیش در کابل، مردم پانزده سال مثاًل تا . نبود

همان همسایه ها و اقارب و یا همکاران و هم 

کدام صنفی های خود را مالقات می کردند. هر 

آنها را را در گروه و جای خاصی می دیدند. 
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آنقدر می دیدند که بعد از مدتی دوباره به دیدن 

. اکثرًا در جریان پیدا می کردندشان رغبت 

مالقات ها، حرف های جدید به میان می آمد 

در غیر آنها را جالب می ساخت. مالقات با که 

و چنین یکدیگر را زیاد می دیدند، اگر مردم 

و باز دید ها خسته کن می شد، آنها با دید 

آسانی می توانستند تماس را کم بسازند و یا 

 قطع کنند. 

ولی امروز آن طوری نیست. فیسبوک ما را 

ی بی نیاز می ددر واقع از دیدن یکدیگر تا حدو

جالب یک دیگر زود رویدادهای از ما گرداند. 

مثاًل می دانیم که فالنی در  آگاه می شویم. ما

، گلودردی فالنی مسافرت رفته استها کجا

، رو به بهبود است ولی حاال ه استشدید بود

مزه در فالن جا خورده فالنی که را ی ا  قهوه

دوست در گذشته ها چند  ...ه استدار بود

و برای کاری  می نشستندحضوری پهلوی هم 

که انجام می دادند فضای الزم را به میان می 

واند در اتاق کسی می تحاال آوردند ولی 

خوابش دراز بکشد و برنامه آواز خوانی کسی 

  دیگری را در پارک زنده ببینید. 

برخی فکر کنند که چنین مشکالت را شاید 

غربی ها  فقط غربی ها تجربه می کنند. یعنی

مردم فردگرا هستند ولی ما افغان ها دوست 

ولی در واقعیت، داریم در جمع زندگی کنیم. 

خی موارد از آسیب های شبکه افغان ها در بر

موجودیت های اجتماعی بیشتر رنج می برند. 

، تیوری های کاربران جعلی، پخش آوازه ها

"فیک نیوز"، بیان  های جعلیتوطئه، خبر

دیدگاه های سیاسی به صورت لچ و پوست 

، موضوعاتکنده، جناحی شدن تقریبًا همه 

 ...ایجاد جزیره های مجازی قومی و مذهبی

که افغان ها را شدیدتر اند چالش های این ها 

 از غربی ها زیر تاثیر قرار می دهند. 

محبت در این  ۀگاهناماال، چرا موجودیت ح

یکی این که به دو دلیل: جهان ضروری است؟ 

، "محبت"خط مشی نشراتی و پالیسی 

غیرسیاسی و غیرجناحی بودن است. در 

برای بزرگ کردن فالن سیاستمدار و  "محبت"

نیست.  یترش تنفر حزبی و یا هویتی جاییا گس

خوانندگان را به  ،محبت ۀگاهنامتا حد امکان، 

تشویق می نظریات جدید اعتدال و فراگیری 

کند. این کار در جهان افراط و تفریط امروزی 

باید دست اندرکاران بنابراین، آسان نیست. 

را به خاطر حفظ این موضع و تطبیق  "محبت"

لطف و حسن دوم،  ستود.پالیسی نشراتی شان 

میان دست اندرکاران محبت  ۀگاهنامکه نیتی 

اش ایجاد کرده ستودنی است. این همکاران 

توانسته اند بر مشکالت فنی و فناوری فایق 

؛ خود را با پیشرفت های مفید جهان آیند

اطالعات و  از بمباردماِن روزآمد بسازند؛

و دوستی های  ؛معلومات جان سالم بدر برند

 ۀگاهنامبخشند. برینه شان را قوت بیشتر دی

محبت توانسته است پیام صلح و دوستی را 

شاید  لی، وگسترش دهدمیان سایر خوانندگان 

بزرگترین دستاورد اش حفظ محبت میان 

برای "محبت" و  باشد.گاهنامه گردانندگان 

 دست اندرکاران اش همت بیشتر تمنا دارم. 

 

در مجلس تجليل از اين نوشته، با اندک تغييراتی 

 بيستمين سال پايه گذاری "محبت" در لندن ارائه شد. 

  جاوید نادر
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فبروری امسال، جشن آغاز  ۰۱در تاریخ 

بیست سالگی نشرات "محبت" با حضور 

جمع کثیری از فرهنگیان هموطن برگزار 

 گردید.

ر سالون کنفرانسهای هوتل این محفل د

سه بعد از  " در لندن از ساعت"له رزرو

ظاهر آغاز شد و تا ساعت هفت شام ادامه 

 یافت.

در آغاز این محفل، همایون تاچ، مدیر 

 مسؤول "محبت" پیرامون پیشینه و فعالیت 

 

د. وی نکات مونی این گاهنامه، سخنران

یی از فراز و  گفته و معلومات آموزندهان

با   فرودهای زندگینامۀ این مجلۀ فرهنگی را

یان گذاشت که مورد دلچسپی حاضران در م

 فرهنگیان قرار گرفت.

نامبرده از استقبال گستردۀ خوانندگان و 

سایر هموطنان از مشی نشراتی محبت یاد 

کرد. مشی که در بیست سال گذشته توانسته 

است، به رغم فضای نامساعد سیاسی و 
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امنیتی در کشور و اثرات منفی آن بر هم 

تی، محبت، میهنان ما، همه را به صلح، دوس

تفاهم، همدلی، گذشت، بزرگ منشی و 

فداکاری دعوت می نماید و توانسته است راه 

 در دلهای شکستۀ هموطنان باز کند.  

پاند، څدر این دیدار، محترم نور وهاب 

عضو هیأت تحریر "محبت" و شخصیت 

یی  سیاسی شناخته شده، سخنرانِی همه جانبه

 هښمحبت په شل کلنی پ"زیر عنوان 

 ارایه نمود. "ودلهکیښ

دکتر صالح محمد زیری، وزیر محترم 

پیشین زراعت افغانستان و عضو هیأت 

و یکی از بنیادگذاران این نشریه،  تحریر

محترم جاوید نادر، نویسنده و پژوهشگر، 

محترم عبداهلل اکبری، شاعر و ادبیات شناس 

ولی، وزیر خارجۀ پیشین   و محترم دکتر شاه

هیأت تحریر و یکی از عضو  افغانستان، 

مؤسسان "محبت" از سخنرانان دیگر این 

جلسه بودند که در رابطه با جایگاه فرهنگی 

گاهنامۀ "محبت" در خارج و داخل کشور، 

اظهار نظر کردند و نقش این گاهنامه را در 

تأمین پیوند میان هموطنان مورد ستایش 

قرار دادند که سخنانشان مورد توجه 

 رار گرفت.فرهنگیان مهمان ق

گفتنی است که همایون تاچ، دکتر صالح 

محمد زیری و دکتر شاه ولی، و همچنین 

عبداهلل اکبری بالنوبه از نقش فعال و 

زنده یاد عبدالکریم   آفرینشگرانه و نوآورانۀ

میثاق در تأسیس گاهنامۀ محبت اشاره کردند 

و تاچ تأکید کرد که عنوان این نشریه نیز از 

رگزیده شد که شادروان میثاق میان نامهایی ب

 پیشنهاد کرده بود.

محترم لیاقت امیری، شارژدافیر و 

دولت اسالمی ت کبرای رسرپرست سفا
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ه ابراز تبریکی ب افغانستان در لندن با

 ،محبت مناسبت آغاز بیستمین سال نشرات

محبت برای سالهای  کرد تااظهار امیدواری 

و  بتواند به نشرات خویش ادامه دهد بیشتر

حفظ و رشد فرهنگ در رسالت خود را 

در مورد نقش اثرگذار  ویکشور ایفا نماید. 

نشرات برون مرزی سخنان ارزشمند ایراد 

نمود و از مشی نشراتی محبت که در جهت 

ایجاد محبت، همدلی، صلح و تفاهم؛ به دور 

سایر  از کدورت، رقابت های ناسالم و

عوامل منفی پی ریزی شده است استقبال 

   رد.ک

محترم دستگیر نایل نویسنده و پژوهشگر  

ادبیات دری، در بخشی از این برنامۀ 

پردامنۀ فرهنگی، نکات ارزشمندی در 

در میان رسانه  "محبت"رابطه با موقعیت 

ارایه کرد.  "انترنتی"های  ها و بویژه رسانه

  

بی  بی در خالل این برنامه، محترم شاه

ن، شاعر، ناله، شاعر؛ محترم حمداهلل گرا

محقق و سیاستمدار و محترم عبداهلل اکبری، 

شاعر و پژوهشگر، اشعار تازۀ خود را 

برای حاضران، قرائت کردند و بانو نیلوفر 

نایل، قطعه شعری در رابطه به این جشن 

 برای حاضران دکلمه کرد.

در جریان این برنامه، همه فرهنگیان و 

سخنرانان، از پیگیری 

در  نشرات گاهنامۀ محبت

بیست سال گذشته، با وجود 

محدودیتهای گوناگون 

یادآوری نموده و این کار 

بزرگ فرهنگی را مورد 

ستایش قرار دادند و از 

ابتکارات و زحمات مدیر 

مسؤول، هیأت تحریر و 

همکاران بالفعل نشریه با 

سپاسگزاری فراوان 

 یادآوری نمودند.

در بخش دوم این 

گردهمآیی، میزگردی به نام 

قش فرهنگ در رفع "ن

خشونت" به گردانندگی 
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محترم عبداهلل اکبری، برگزار شد که در آن 

سه تن از صاحب نظران: محترم انجنیر 

حمداهلل گران؛ محترم اسداهلل شفایی، 

خبرنگار و مترجم نامدار، و محترم محمد 

اسلم جوادی، صاحب امتیاز و مدیر مسؤول 

روزنامۀ "جامعۀ باز" حضوری فعالی 

د. این کارشناسان بعد از ارایۀ نظرات داشتن

توضیحی بسیار مفید، به پرسشهای حاضران 

 نیز پاسخ گفتند.

مجموعۀ "محبت" از شمارۀ نخست تا 

تازه ترین شمارۀ آن، شمارۀ یکم، سال 

زنده، و  شکلبه  ،۰۱۰۱بیستم، جنوری 

همچنین به طریق "سالید شو" به نمایش 

لچسپی د توجه و گذاشته شده بود که مورد

اشتراک 

کنندگان این 

گردهمایی 

فرهنگی 

قرار 

 گرفت.

در پایان  

این برنامۀ 

فرهنگی 

چهار 

ساعته، 

مهمانان به 

صرف غذا در سالون غذاخوری هوتل "له 

  و" دعوت شدند.ررز

 )محبت(
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 قنبر علی تانش                         

 

 اين شعر نيست

 این ها که پاره های جگر هست، شعر نیست

 یا اینکه شعله هست و شرر هست، شعر نیست

 این واژه ها که خاک قدم ها شده تو را

 این گونه خاضعانه، که سر هست، شعر نیست

 مردی که البه الی غزل راه می رود

 هرچند خسته هست و پکر هست، شعر نیست

 مردی که ابر بسته به پلک و به کلک خود

 از دست خویش دست به سر هست، شعر نیست

 ی شده است مرد، غزلخوان چشم یارقمر

 افسوس دور، دور قمر هست، شعر نیست

 این شاخه در غروب که آتش گرفته است

 تنهایی بلند شجر هست، شعر نیست

 بیتی که در گلوی شما گیر کرده است

 باور نمی کنی که شکر هست، شعر نیست؟

 مهمان چشم های توام این نبشته را

 نیستاین تکه خاطرات سفر هست، شعر 

 پروانه ها به گرد رخت بال می زنند

 پروانه های زنده مگر هست شعر؟ نیست

 در این زمانه ای که پر از جنگ زرگری است

 صلح من و سالم تو زر هست، شعر نیست

 پرواز کرده ام ز قفس چند روز هست

 آری تغزل تو که پر هست، شعر نیست

 توصیف گیسوان تو پیچیده تر شده

 دگر هست، شعر نیستتنها بدان که چیز 

* * * 

 ح. ګران                   

 

 م زه ګرم نه يميکه يهود که مسلمان 

 که عرب يم که افغان يم زه ګرم نه يم

 يم  بچی  د مور  طبيعت د دغه  زه 

 که زه هررنګه انسان يم زه ګرم نه يم

 پښتنی مور زيږولۍ يمه  وروره

 په پښتو که زه ګويان يم زه ګرم نه يم

 واګير ستا د تحقير او تکريم نه يمرپ

 که د هر قام يا زبان يم زه ګرم نه يم

 کومی لوبی ته کانديد يم نه پوهيږم؟

 نيغ والړ چې په ميدان يم زه ګرم نه يم

 نه په خوښه يم راغلی او نه  ځمه

 که ناکام که قهرمان يم زه ګرم نه يم

 عصيانګر می ولی بولی  ای  ناصحه

 يم زه ګرم نه يم د محفوظ د لوح بيان

 عقل نه رسی د ژوند راز ډير اوچت دی

 که زه هر څومره نادان يم زه ګرم نه يم

 د باطل او حق توپير لوی کمال غواړی

 زه که دی کی په نوسان يم زه ګرم نه يم

 په تاويل د نيک او بد هسی نزاع ده

 که انسان يم که شيطان يم زه ګرم نه يم

 ری دیتولد، مرګ او ژوندون واره جب

 د دوزخ که د رضوان يم زه ګرم نه يم

 خو انسان راته دی ګران که دی هر څوک وی

 چی په غم کې يی پريشان يم زه ګرم نه يم

* * *  
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 مخفی                           

 

 در کنار گـــــــــــــــل

 ساقی بيا که ميــــــــــگذرد روز گار گل 

 بهار گل يک هفته بيش نيســــــــت دوام 

 گردان شدست کشتی گل هرطرف مگر 

 دريای آتشين شده باغ از شـــــــرار گل 

 از سبزه کرده فرش چمن باغـهای صنع

 آمد سحاب تا که بشــــــــــويد غبار گل 

 عالم معطر اســــــــــــــت مگر تاجر بهار

 آورده مشک و عنبر سارا ببـــــــــــــا گل

 ــــــــم رود زخودافتد بخاک سبزه و شبنـ

 از خنده خورده اند مــــــــــگر کو کنار گل

 آن سرو ناز گشتــــه خرامان سوی چمن

 آمد نســـــــــــــــيم و کرد بپايش نثار گل 

 هر جا حبيب هست بود در پی اش رقيب

 آمد فغان و ناله ی بلــــــــــــــبل زخار گل 

 صد گريه هست در پی يک خــــنده مخفيا

 ــــــــــــــــــت اشک روان گلاز شبنم اس

* * * 

 ع. زهما                          

 

 ما دل به داد و عدل مجرد سپرده ایم

 شد سده ها که نغمۀ بیجا سروده  ایم

 بال خیال را به روال کبوتران

 بیهوده در فضا به پرواز خوانده ایم

 کردیم سرزنش همه منقار زاغ  را 

 ی ساده دلی را ستوده  ایمپروانه ها

 طامات را به طنز و سخن های نیشدار

 آماج کرده و به مرادش  دویده  ایم

 روح برابری که به ناقوس بسته اند

 دل را به گفته های دروغین فسرده ایم

 ز احساس برتری و جهانسوزی بشر

 دامن به دست دیدۀ خونبار داده ایم

 از بس دروغ می شنود گوش روزگار

 انحراف حقیقت  فتاده  ایم  در دام

 تار نگاه ز رنگ تعلق مشکل توان گسست

 با تار و پود مهر میهن جان تنیده ایم

 عزم ما خشم زمانه در خم چوگاِن

 زین عزم بی تأمل و اندیشه چه ادبار دیده ایم

* * * 
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command his group attacked a church and killed five people including Ginne’s only 

daughter Lyndi Fourie. In 2002 Letlapa wrote his memoirs entitled (Child of this Soil: 

my life as a freedom fighter) while he was talking about his book Ginne heard him on the 

radio in her car and went to a launch of his book, introduced herself to him as the 

mother of one of the victims, she asked:  

“Why did you kill my daughter?” He invited her for 

a talk which she accepted. This touched Letlapa 

deeply. He said of this “I saw in her somebody 

willing to listen. I felt my humanity was restored. I 

did not ask for forgiveness but she forgave me and it 

was the most important gift that one can receive 

from another human being.”  

On another occasion in a crowd of 1500 black South 

Africans, Ginne was one of the eight white people 

who said sorry for the 350 years of oppression, 

slavery, colonization and apartheid. “We need 

forgiveness” Ginne said. Now Letlapa and Ginne 

work together in the Lyndi Fouri Foundation for 

Peace and Reconciliation in South Africa.  

I was fortunate enough to be a witness to their pure, 

compassionate speeches which moved me and I 

wanted to share this extraordinary experience with 

my own people. Lately I have read a lot of articles about my beloved country and I get a 

sense of hurt, anger, accusation, sarcasm and self centeredness from them I can seldom 

fine a gentle and forgiving article of reconciliation, healing and peace among us. It is safe 

to say that we have all done wrong somewhere in the past. We all need to be forgiving. 

We all need to forgive. It is the only way for Afghanistan’s future. Each one of us can 

make a difference. Each one of us can build a trust and a better world for the next 

generation. It is understandable that peace can not be brought in a day, a month or a 

year but if those who are in the position of influence can take the responsibility to bring 

people together instead of separating them and stirring the pot of hatred we can play a 

big role in the beginning of building a bridge between our different nationalities and 

cultures. I learned this from Ginne and Letlapa.  

By: Sh.bebe  Shah 
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Building bridges and Closing the Gaps  

I have been fortunate enough to have been invited for the annual conference of 

Initiatives of Change in Caux, Switzerland for the second time.  

Initiatives of Change is an international network to people of all nationalities, cultures, 

religions and beliefs who work towards change locally and globally by starting with 

change in their own lives implementing them on a large scale. It was established in 1946 

by Frank Buchman. It’s headquarters are in Caux and federates 32 national bodies. 

Current outreach programmes in 60 countries are aimed at strengthening democratic 

values, family life and personal relationships, fighting the causes of poverty and 

corruption and building communities.  

The conferences explored the journey starting from personal decisions to changing the 

societies throughout the world, closing the gap between the rich and poor, building a 

bridge between the East and West in a positive way, battling the corrupt political 

systems and working on reconciliation and peacebuilding initiatives. The conference had 

an enormous effect on me and brought me to question myself in terms of love, purity, 

honesty, unselfishness and forgiveness. I had to ask myself “Do I have the capacity to 

change? To forgive the people who hurt me on a personal level and to be honest, fair, 

pure and unselfish?” The answer is ‘As long as I am aware of my own strengths and 

weaknesses, I am heading in the right direction’. We can’t change our societies until we 

change ourselves. If we don’t know our own values it is hard to break the cycles of 

hatred when we still harbour hate ourselves. It is hard to be forgiven if we aren’t willing 

to forgive. We must heal our own wounds, but acknowledge the wounds of others.  

I felt extremely privileged to have met a white South African lady named Ginne Fourie 

with whom I had a friendly conversation with in Caux. Her humble, gentle and non-

judgemental attitude made me realise how irrational and critical I am. Although our 

meeting was short it was an enriching experience and I learned a lot to help make up for 

my last few years. Her story moved me greatly and I thought it would be valuable to 

share this with my own people who are more or less living in an environment of 

animosity toward each other in the last 35 years. Ginne is a university lecturer in Cape 

Town, South Africa. She was invited to speak at the conference with her friend Letlapa, 

a black South African freedom fighter.    Back In 1978 Letlapa was 17 

years old and had a deep desire to liberate his own people from the power of white South 

Africans. He chose the harsh route of violence to confront the whites. He quickly became 

the director of an illegal military operation and 1993 under his        


