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 ۰۳/۱۰/۲۰۱۷         لمر احسان

 سینا نیمحی الد    
 قهرمان واقعاً ملی

  فرزانه مرد نستوه و همیشه جاویدان              
استاد محمد کاظم »قبل از آغاز کالم باید از بزرگان فاضل و دانشور چون 

جناب »ــ  «استاد ابراهیم صفا»ــ  «استاد عبدالرشید لطیفی»ــ  «نگآه
محمد ناصر جناب »ــ  «جناب محمد بشیر رفیق»ــ  «عبدالکریم روهینا

ــ  «جناب محمد شفیع رهگذر»ــ « جناب غالم عمر شاکر»ــ  «غرغشت
جناب »، «مهرینجناب محمد نصیر »ــ  «جناب فضل الرحمن فاضل»

ممنون باشم که ما  ...دیگران و  «حلیم تنویر دکترجناب »و  «ناصر اوریا
 را در روشنائی و شناختی بیشتر از وطن دوست و روشنگر مظلوم و هر

نه مانند مرگ و آرامگاه او همه  شهید محی الدین انیس قرار دادند ور دم
 ماند و به فراموشان سپرده میشد.  یادش مکتوم می

 بیدار گری نهضت امانیه و در «محی الدین انیس»باید یاد آور شوم که 
 هایش وطنداشت و خود را فدای بیداری هم  بسزائیه این دوره نقش ب

پاس خدمت ه ی مشروطیت خواهان دوم نبود. بنمود ولی عضو حلقه ها
امش را باز هم جاودانه تر عظیم و سترگ او خواستم در قلب هموطنان ن

  سازم.

 در راه وطن آنچه نهفتند و نگفتند
 ما بر سر بازار بگفتیم  و نوشتیم

محی »جد پدری ، اصالً از منطقۀ مقر والیت غزنی منسوب به قوم جمال خیل بوده «غالم محی الدین انیس»خانوادۀ 
 شیر»)ما از یکسو در جنگ بین برادران  که کشور 1870ـ 1866امروز حدود سالهای  یک نیم قرن قبل از «الدین
مصر  در لهئسوخت با عا از جانب دیگر( می «محمد افضل خان»و  «محمد اعظم خان»یک جانب و  از «خان علی

بود که  «امیر عبدالرحمن خان»"تبعید های  دور ظلم و دهشت و به قولی بعضی محققین دیگر در مهاجر شدند. یا
تبعید از خانه بی خانه،  خانواده ها و شخصیت های زیادی را به بهانه های مختلف از وطن بیرون کرد و بنام فرار و

غالم »که طبیب چشم بود و بعد فرزندش  «محی الدین انیس»وطن ساخت در جملۀ همین اشخاص جد  و از وطن بی
   1" .راه پدر را دنبال نمود و به شغل او اشتغال ورزید( «محی الدین» )پدر «نقشبند

دوستی در پهلو شغل تجارت افتخار  با عشق سرشار از وطن و وطن «محی الدین انیس»پدر  «غالم نقشبند خان»
بیداری مردم را  وطن وه عشق بی فرجام ب راهم حاصل نمود. «افغانیه االخبارسراج »حتی خبرنگاری  ک وااشتر

آموخت. او تحصیالت مقدماتی را در مصر فرا  «سید جمال الدین افغان»استاد بزرگی چون  از پدر و از «انیس»
بر سیستم تعلیم و زمان انگلیسها در مصر تسلط داشته و  گرفته بر زبان عربی و شاید هم انگلیسی آشنا بود)زیرا آن

تن از شاگردان  یک «عبدهمحمد شیخ »و « المقطف»در مصر با اخبار  «انیس»" شان حاکم بود(  وقت زبان تربیت
 2.همکاری داشت" «سیدجمال الدین افغانی»
خصوص استعمار ه با توجه به فضای سیاسی آن زمان در قاهره،  که خیزش های فکری،  سیاسی ضد استعماری ب"

از اوضاع افغانستان )بی  «محی الدین»توان پذیرفت که  مشغولیت مهم آن متفکران را احتوا میکرد؛ میانگلیس 
  3 "خبر( نبوده است.

م(  1921شمسی ) 1300حسن تصادف در سال  وطن بود ازه ند برگشت بمدلها در دوران تحصیل عالق «انیس»
به مصر  {یک مطبعه مکمل}خرید از طرف دولت افغانستان مامور «افندی»مشهور به  «محمد ابراهیم»شادروان 

به کشور وطن وی را تشویق به برگشت ه عشق و عالقه او ببا مالحظۀ را مالقات نمود و  «محی الدین انیس»آمده 
 نمود و خود برای اجرای پاره ای امور به استانبول رفت.
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ابتدا حدود دو سال هرات باستان سر زمین عشق، ادب  درسوی وطن برگشت و ه بعد از اجازه پدر ب «محی الدین»
عالمه  «الدین تفتازانی موالنا سعد»" امروزی که مرکز تدریس لغو دا"سعدیه" یا " مسجد و فرهنگ و تمدن در

بود اقامت داشت. او زبان و ادب دری و نویسندگی را درآن شهر و  میالدی( 15مشهور قرن هشتم هجری)قرن
مصرف شخصی شادروان ه نوشت که قسمتی از آن ب ندای طلبۀ معارف" راو بعداً رساله ای بنام "را گرفت مدرسه ف

نسخه کامل قلمی  گردید. هرات نشر دوره امانیه در  الحکومۀ نایبیکی از مشروطه خواهان دوم و  «شجاع الدوله»
ین نه دهه چه ا دانیم در میه کتاب فروش موجود بود که ن «حاجی شمس الدین»این رساله نزد شخصی بنام مرحوم 

ها تمرکز  که انیس در کتاب "نداي طلبۀ معارف" به آن موضوعاتیو  عناوینبرسر آن آمده است. از روي فهرست 
ساختمان  وظائفکسي به ضرورت روشنگري و آشنا سازي قشري که باید  بیش از هر"که او  آیدمی برکرده است، 

، میشدبه نظام قانونمند ناشي  رویکرد،  آگاه بود. باور انیس که از ضرورت گرفتندمیچنان نظام قانونمند را به دست 
و انتخابات،   ءوکالهایي چون بهره مندي از مجلس شورا،   نیازمي کند. در همین راستا از  معرفیقانون و ابعاد آن را 

بر گسست  تأکیدي را همزمان با سخن هاي توضیحي و بسیار مورد نیاز جامعه را مي آورد. آن همه معلومات ارشاد
آورده است،  براي پرورش و آگاه سازي دست  دستوریآنچه خود با عنوان حکومت  با استبدادیهاي  از بدنۀ نهاد

  4اندرکاران آن روز و نسل جوان نوشت " 
ست ا نخستین اثری"این کتاب رومان گونه هرات چاپ شده.  او است که در )ندای طلبه معارف( در واقع نخستین اثر

خواهان اول نیز  مشروطهقانون سخن میزند از دو عنصر ارجمندی که  آزادی و از و طبع شده است کشور که در
کشانیده شدند و رگبار  استبداددر راه وصول به آن یعنی به گناه حق خواهی و قانون طلبی به زندان های مخوف 

نخستین  اجتماعی کشور می بینیم که در با تعمق به جریانات سیاسی وبه استقبال آنان برخاست. ولی  آتشینگلوله های 
و بیان  وحشیانه نی بلکه در فضای آزادی فکر بستن هایکشتن و  خواستهاچنین  کفارهسالهای ورود انیس به کشور 

  5بوده است." تعمیم اندیشه های مترقی راه و رسم پرواز باز
تامی که بر ادبیات عرب  نظر به تبحر و احاطۀ «مرحوم انیس»حکایت میکرد که  «مرحوم حاجی شمس الدین»"

ً نزد وی میرفتند و معانی ابیات مشکله عربی را از او داشت، همیشه مورد احترام ادب دوستان بود و می  غالبا
شوخی و مزاخ ه ،  بین مراجعین را دارای قوه نقد و تمیز ادبیات دری تشخیص میدادا وقت یکی از پرسیدند و او هر

معنی کنی و آن وقت یکی از ابیات یا اینکه این شعر فارسی را برای من می گویم مگر ه او میگفت: جواب ترا نه ب
خواند و آن شخص بر حسب استنباط  ذوق و قریحه خویش جوابی به او میداد ولی مرحوم انیس  می قطعات دری را

معانی را که خودش استنباط کرده بود بیان مینمود و غالباً چنان اتفاق کرد و  می شد و جواب او را رد میه قانع ن
بنظر می آمد. سپس به شرح و تفسیر  تر و منطقی تر نشیریاط انیس نسبت به دریافت آن شخص، فتاد که استنبا می

مغتنم شخص خواسته بود می پرداخت و کسانیکه حاضر بودند سخنان او را یاداشت میکردند و  شعر عربی که آن
  6میشمردند." 

جوان  ی" یک روزبا انیس در هرات بود حکایت نموده بود که  نبیمقرمنجم باشی که از  «مرحوم محمد حسین»
جرم اینکه پول یک کفگیر را که شخصی از او خریده بود و در ادای آن تعلل میکرد و او مطالبه ه مسگری را.... ب

خود را در گردن او انداخته او را از دکان پائین  همان شخص مدیون دستارمینمود به تهمت ناسزا گفتن متهم کردند و 
نمودند  کشد و فریاد نمود که )الصلوة و سالم علیک یا رسول هللا( و این شعاری بود که هر وقت کسی را تکفیر می

طرف ه ن کشان بمرد جمع شدند و او را کشا شد، بر اثر این صدا عدۀ کثیری در اطراف آن با آواز بلند گفته می
 با ایشان مصادف شد و کیفیت را پرسید گفتنددین که ما او را افندی میگفتیم، ین اثنا محی الا بردند،  در محکمه می

میزی زده است، مولوی افندی با فصاحت بیان آن مردم را آرام ساخت و جوان مزبور را از چنگ آاو حرف کفر 
برای چند ماه از هرات دور شود،  برد و نصیحت نمود و سفارش کرد کهمدرسه ه ایشان نجات داد و او را با خود ب

فکر تاسیس روز نامه ای که بر اساس وحدت ملی متکی باشد و همیشه میگفت ه آن روز محی الدین مرحوم ب بعد از
   7"  بودهفرما خواهد  حکم تا زمانیکه از راه قلم افکار مردم تنویر نشود همیشه تعصب جاهالنه بر این کشور :که

 (تاکید از ما است)
سرای روغن  میالدی( از هرات راهی کابل شد و در بازار ده افغانان در1923شمسی) 1304سال  در «انیس»

 وطن کشانید. ه ب «محمود طرزی»وطن عشق به بیداری مردم او را همچو ه عشق ب ها اقامت اختیار نمود. فروش
 آستین از  خویش   دست  کشیدی  بر    یاد  کن  آن روزها  کز  بهر دین 

 مینو زمین  این  از  آوردی   سر  بر    آهنین   بر  زدی  دامان به  عزم 
 "استاد ابراهیم صفا"          
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نوشته  «غالم عمر شاکر»و ژونالیست توانا جناب  نویسنده
چند جلد کتاب و  «شاغلی محی الدین انیس»" سرمایه بودند:

اگر چه وی در محیط مصر دیده بدنیا گشوده  مجالت عربی بود،
خود و با پسمانی  با کشورشاید در اثر مطالعه و کنجکاوی،  معهذا
بنابر آن هدف وی  کشور خود آشنایی حاصل کرده بود، های

به  مفکورهبود به اساس این  بیداری قوم از راه مطبوعات آزاد
نشر یک جریده تصمیم گرفت وبا بضاعت مزاجی که داشت 

قطع ه اغذ تهیه کرد و اولین شماره خود را بنام انیس بکرنگ و 
  8دو توسط کاربن پیپر نشر کرد"  تخته

 " بیماری ملتها ودر عروة الوثقی نوشته بودند:  «سید افغان»
شده است و آنها را تشار روزنامه ها و مجالت  مداوا با انامتها، 

 وسعت جهل وکشاند اما بدلیل عمق و  به نهضت و بیداری می
 کار به تنهائی کافی نیست ..."  اینغفلت ملتها عقب مانده، 

ادارۀ روزنامۀ خود را افتتاح کرد و این خبر  «انیس»"وقتی 
یک افغان بعد از سالها  رسید و گفتند «امان هللا خان امیر»به 

خواهد  را می« امهروزن»وطن باز گشته و اخباری ه مهاجرت ب
تصمیم شما که » گفت: دفتر او رفت و شاه بهبه نشر برساند، 

خدمت در راه بیداری مردم و ترقی مملکت است موجب رضایت 
و خوشی ما گردیده با چنین همت عالی که دارید من هم به شما 

 گزاری می نماید و وعده می در برابر این لطف شاه صرفاً سپاس «انیس»« .راه پیش بروید کنم در این کمک می
مردم و آشنائی آنان با دنیای معاصر تصمیم عدالت و حیات قانونی در  جهت تنویر نشر انیس دردهد که از طریق 

آنان با مردم جهان از طریق نشر خبرها مقاالت علمی و سیاسی خدمت  کشور و فراهم ساختن زمینۀ ارتباط فکر
  9خواهند کرد." 

امانیه متولد  ربیدار گعرصه مطبوعات  نسخه در 45( در 1927می  5)1306ثور 15اولین شماره "انیس" در 
 گردید و در نخستین شماره آن نوشته بود:

 درندیم،  در ساعت های کار معاون،  ست در عالم مطبوعات،  می خواهد در اوقات فراغا انیس طفلک نوزادی»
مامورین  خاصه فریقحاصل در حیات فکری و عملی عموم، حاالت غم و اندوه سمر و ال درامور مشکله مشاور، 

 مونس و خدمتگار گردد.
 البته به مقدار توجه فریقی که میست، طفل حیات او وابستۀ به پرورش و التفات ا انیس طفل است و مانند هر

خواهد به آنها خدمت نماید در میدان نمو و نشاط،  تقدیم خواهد کرد و اال نصیب این طفلک بیچاره مانند اقران 
 .گفتندمرحومش خواهد بود که دورۀ طفولیت را تمام نکرده عالم حیات مطبوعات را بدرود 

خواهد که به تمام  د میانیس روزی که به عالم وجود آمدن داشت و فریضۀ خدمت را به جامعه درک کرد. هرچن
تر  مهم سازد. مامورین بیشتره ب خالصاً جامعه مونس و خدمتگار باشد ولی بس اسباب الزم شد که خدمت خود را 

این رو الزم شد که  ازر متکفل حیات و ضروریاتش مامور، محرر آن ماموهمه اینکه صاحب امتیازش مامور،  از
 مخدومش نیز مامور باشد.

 :مسلک
روحی و ادبی به عموم خاصه فریق مامورین است در  یگانه که دارد خدمت های علمی، قانونی،ض انیس غر

مقاالت و انتقاد اگر چه سعی دارد که مداخله نه نماید و در حالت های مشروعۀ اضطراریه تنها قصد افادۀ عام را 
  «.وارده حق تصرف را دارد مدنظر خواهد گرفت. در شئونات فردی و یا شخصی هیچ مداخلت ندارد و در مقاالت

سیس آن عالقه و محبت خاصی دارم، از بدو تا «انیس»" بنده با نامه : نوشته بودند که «ابراهیم صفا»سترگ استاد 
خودم در وزارت خارجه مصروف خدمت بودم موسس آن غالم محی الدین مرحوم )نویسنده بحران و نجات( با یک 

دفتر آن در طبقه اری از لوزم انیس را بر میاورد، مقد مطبعه موجود باشد( )که شاید هنوز هم درچرخ بزرگ دستی 
راه ما بود،  دوستان گرد هم جمع شده  سر اول یک دکان بازار شاهی که اکنون شامل پارک زرنگار شده است بر

  10" کردیم و خورسند بودیم ترجمه مینوشتیم،  قدر توان بازوی چرخ را تاب میدادیم،  میه هر یک ب
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 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت    قلم  از  دفتر  زمانه  فتد  نامش  از
چند جای دیگری نیز در جریده انیس توجه را به سوی نیازهای مامورین معطوف مینماید. از  «محی الدین انیس»

 جمله می خوانیم :
عموم خاصه فریق مامورین است . بنأ ادبی به انیس غرض یگانه یی که دارد، خدمت های عملی، قانونی، روحی، »

در تفریح،  مامور در وقت آمریت، و صحت،  مامور  مبحث متعلق به حیات مامورعلیه در هر شماره یکی یا چند 
  11  "ماموریت درج میشود.مامور در 

در جریدۀ  و اداری آشنایی مامورین با رموز کار و باال بردن کارآیی مسلکی به منظور «انیس»موضوعاتی را که 
 از این قبیل اند: انتشار میداد،

 حیاتی مامورین بحث و ابراز نظر میکرد.اجتماعی و ته هایی که راجع به مسایل روحی، شامل آن نوش مقاالت:
معموالً مطالبی چون حقوق اداره، مباحث علمی، قانون، فلسفه و اساسات قانون، شرح قانون، زیرا این عنوان  قانون:"

وط درج می گردید. هدف از نشر مطالب مذکور این بقانون و شاید مباحث مراصول تفسیر قانون، قوانین تطبیقی، 
 بود که مامور آن را در اجرای امور حیاتی خویش به کار بندد.

هدف عمدۀ این قسمت شد،  همالحظطوریکه ولی عنوان کلمۀ خبر تصریح شده است،  گرچه در این: خبرهای پارلمان
 آن بود که قوانین موضوعه و شرح و تفسیر آن را جهت آگاهی خواننده گان درج نماید

. . . مانند مسایلی چون صحت، تربیت، طعام، لباس،  زلتدبیر منو  متفرقات. . .  ادبیات و  خبرهای علمی و فنی
بلکه مرد هم مورد یم میشد. هدف از نشر این مطالب، نه تنها زن خانه بوده، زینت و غیره در این ستون تقدمسکن، 

 12 "نظر بوده است.
اوضاع بهترین همیاری ین گفت که در آن ا " از وضع تفاهم و همنوایی با اصالحات و گامهای مفید چه میتوان غیر از

همسویی بخشیدن کوشش های مطبوعاتی با نیازهای اجتماعی و تحرکات سالم اری با حرکت پیشرونده، و دستی
یا مدرسه در صورت  مساجد ورا از حوزۀ خانواده گی،  خصوصی، اجتماعی بود. آنانی که خواندن و  نوشتن 

ا متناسب به آرزوهای آن حرکت اصالحی،  چیز های بیشتری ابتدایی فراگرفته بودند؛ واضح است که نیاز داشتند ت
را بیاموزند. دولت برنامه های جدی و وسیعی را روی دست گرفته بود؛ تا در زمینۀ سوادآموزی و آشنایی مردم 

وجود آید. شخص شاه شامالن یکی دو کورس سوادآموزی را طور نمونه درس میداد. در نتیجه آن ه تغییرات سریع ب
امانی سواد آموزی در کنار  دورۀگرفتن دانش و آموزش ایجاد شده بود.... در  دامات شور و شعفی برای فراهمه اق
آن نسلی را برای انجام وظایفی آماده می ساخت که در اجتماع برای تغییرات در رابطه بود. کار مطبوعاتی و  خود،

همسویی در این راستا مایه میگرفت ماموری که از پاسخگویی به احتیاجات مامورین و « انیس»آن توجه دید شده 
  13مسلما بهره مند می گردیدند."می نگاشتند، « انیس»ات و ازجمله آنچه نشری ازاندن و نوشتن را فرا گرفته بود، خو

جریده انیس درنهایت زودی در قلوب مردم جا گرفت و مدیر مسئول آن با سرمایه شخصی چاپخانه را تاسیس او 
را حروف چینی نموده چاپ میکرد و سپس دست  نمود بعداً  آن نوشت و ترجمه می و اخبار را میخودش مقاله 

و وطندوستی انیس مورد توجه هموطنان واقع شد  زحمت کشیفروخت این پشتکار، شجاعت،  بدست اخبارش را می
در پرده سینما های کابل می شد خبر آن ه و بر تیراژ آن جریده روز به روز افزود و حتی اگر روزی جریده چاپ ن

 نشر میگردید.
ه وعده ای دیگر با انیس همکار بودند. ب «استاد ابراهیم صفا»، «سرور جویا محمد»، «استاد عبدالرشید  لطیفی»

مرحوم »باری انیس از وضع وزارت مالیه انتقاد نمود که مورد توجه وزیر وقت  «غالم عمر شاکر»قول از جناب 
شاعر  «الدین بها سید سعد»باعث درد سر گردید، گویند روزی زنده یاد  اما بار دیگر ع شد.واق «میرمحمد هاشم خان
قرائت نمود وبا اندک تصرف به را به آواز بلند  انیس آن سپرد، «انیس»مضمونی را به  شور مبارز و نویسنده پر

 1307حمل  21نشراتی مورخ سال دوم  27نشر گردد که در شمارۀ  شمارۀ همان روز سپرد تا در «مرحوم لطیفی»
نشر گردید که در این مضمون دستگاه پولیس مورد  «یک نفر پاسبان بیدار خواب»عنوان  زیر 1927اپریل  10ـ 

شکل مناجات نوشته ه مقاله که ب داده شده است. انتقاد قرار گرفته و در آن از یک تعداد سرقت های خطرناک تذکر
 شده است و از جنبۀ ادبی در خور توجه است.  آن با خداوند )ج( راز و نیاز و در

حافظ  حقیقی هستی و بودی که به قدرت کاملۀ خود ما سیه بختان بی سر و سرپرست را سالهای همان  " الهی! تو
 محافظه نمودی.سوز،  سال از چنگال خونین این وحشی های مالیزایی این عسکر خانمان

اب درگاه قهاریت خود ظهور رسید که ما بیداد رسها را محل عقاب و عت ما به کدام گناه فوق العاده از خدایا! باز
کار بودند خلیفه سلطان محمد خیاط چه  الهی اگر دیگران گناهما جاری نمودی،  حکومت عسکری را برقرار داده، 
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فغان و ناله اش هم متأثر  استماعه گناه کرده بود که جمله مال و نقد و جنس و هستی بیچاره به تاراج هیچ گوشی ب
 بلکه گلویش را نیز فشار دادند که به دیگر جا اظهار نه نمایند.نشده، 
گاری  چاره را که هیچ حامی و مدد حق حبیب من بیه خدایا بپناهی نداریم،  از درگاه تو دیگر ملجاء و جزه الهی! ب

 چهار ودت معلوم و مکشوف است که این بیست وخه خدایا! بجالدان خون خوار محافظه فرمائی، ندارم از دست ظلم 
شب است خواب نکرده تا به نزدیکی های طلوع شفق پاسبانی و نگاهبانی خانۀ خود را می نمایم. الهی من بندۀ عاجز 

خوار و  بنده های دزد و خون چشمخدایا! خانه و نمره خانه مرا به این طاقت بیدار خوابی را ندارم، هستم عالوه از 
های سرخ پوش و متمدنت جلوه نداده از خاطرهای شان فراموش نمائی. خدایا! تا حال کشف این معما را  ازب قمار

توانستم که قمار بازها چرا لباس سرخ دربردارند. آیا این لباس هنگام قمار بازی شان است. یک یک ه همه کرده ن
خواهی سوخت ه پلیس هستند و آتش غضب مرا ن ها مانند دست شان است. خدایا! بگویم که خود اینه سوته سرخ هم ب

 گیر میکنم مطلق در این موضوع حدسیاتم هدر و شبه ام مضاعف می شود. زیرا پلیس مخصوص جلو باز که فکر
رود.  خطا می ماتتصورخود کرده همیشه  بیدار خوابی بی هرحال چون مراه و تشکیل قوۀ انضباط است،  ب امور از

های  رود که با لباس و چوب های شان عیناً مانند لباس و چوب باشند فقط چنین خیال می یمه این ها ابداً پلیس ن
نام کردن حضرات پلیس ها وطن مقدس ما البسه و کاله و چوب پلیس ها را دزدیده و  پلیس ها ست و یا به عبث بد

کشف چنین  از بشر فکر اند. بهر صورت چون شدهواسـطۀ دفع تزاحمات داخل مجمع قمار بازان ه در بر کرده ب
شان نگاه  نمایم که مرا از شر اسرار قاصر است لذا به چون و چرا کم و کیف مداخلت نکرده از درگاهت تمنا می

  14 کنی"

که در  «عبدالرحمن خان»سینما کابل مقابل مقبره 
تخریب و جای آنرا  «ظاهر شاهی»اواخر سلطنت 

 احاطه مکتب استقالل گرفت

مامور « مدد خان»مضمون باعث شکایت  ایننشر 
پلیس توپچی باغ را فراهم می سازد که به اثر آن سه 

قبل از  11اپریل( به ساعت  14حمل ـ  24روز بعد )
به محاکمه کشانیده شد. پلیس دفتر جریده  «انیس»ظهر 

الک نمود و این مصادره تقریباً سی  مهر و انیس را
شمارۀ بیست و هشتم ساعت دوام کرد. بنابر آن نشر 

افتاد. روزی که انیس از نشر  تاخیره جریده انیس ب
غرض آگاهی مشترکین و مشتریان ه بازماند موضوع ب

ذریعۀ اعالنی که در پردۀ سینما کابل انداخته شد ابالغ 
با اطالع از مصادرۀ انیس و محاکمه و توقیف  گردید.

از طرف مامورین دولت مظاهرۀ « محی الدین انیس »
سیعی سازمان داده شد. تظاهر کنندگان با شعارهای و

محی »رهایی آمیز به دفتر والی کابل ریختند، احتجاج 
و ختم مصارۀ جریدۀ او را تقاضا کردند.  «الدین انیس

والی کابل ناگزیر با مامورین از در مسالمت پیش آمده 
 و مقامات عالیه دولت از آن اطالع یافتند،ت، ی مامورین و مظاهره ادامه یافرهایی انیس را وعده داد. چون پافشار

 به استقبال مظاهره چیان شتافت و از آنان معذرت خواست.« امان هللا خان»وکیل سلطنت  «محمد ولی خان»لذا 
از زندان مضمون مظاهره تغییر یافت و مظاهره چیان در  «انیس»با رهائی  از زندان برآمد. «انیس»به امر او 
تا دفتر جریدۀ او به دفترش مراجعه می ی شانه های خود برداشته بودند، را رو «الدین انیسمحی »حالی که 
 نسبت «محی الدین انیس»برابر پلیس به حمایت از انیس برخاسته بودند،   در چنین جراید حکومتی نیز کردند. هم

عرفان مطبوعات و  عارفین قدربه » انیس چنین ابراز شکران می نماید: 28 شمارۀبه خود و جریدۀ انیس در 
از کافۀ منورین سکنۀ کابل مخصوصاً طلبۀ معارف که جوقه  مامورین دولت و کافۀ جوانان و دوستداران انیس از

تعهد و  جوقه به اداره تشریف فرما شده اظهار استمداد و آمادگی کمک به یک جریدۀ ملی می نمودند شکر بل اظهار
قدر و قمیت جراید خود ن شاهد بود که این ملت با شعور، این تظاهرات شان بهتریداری می نمایم چه  خلوص و وفا

 « را میدانند
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جریدۀ انیس در  نشربا تاسیس و  «محی الدین انیس».... با رویداد محاکمۀ انیس ملتفت می شویم همان طوری که 
آزاد و غیر حکومتی گردید، همان باب نوی را گشود و بنیان گذار رونق مطبوعات  تاریخ ثقافت و مطبوعات کشور

صفحۀ دلچسپ است. صفحه ایکه  افغانستانحیث نخستین محاکمۀ مطبوعاتی در تاریخ ژورنالیسم ه محاکمۀ و ب طور
خواسته های مردم را از یکطرف و بیداری  عصر امانی التفات به آزادی افکار و« مترقی و نو بنیاد »در جامعۀ 

عکس  نب دیگر منعکس می سازد. و این نکته از نتیجۀ محاکمه و تظاهرات مردم وجامعه را از جا شعور سیاسی در
  15العمل مقام وکالت سلطنت به خوبی مشهود است." 

 ین مطلب قابل توجه و تعمق بیشتر است اینکه:ا آنچه در
گر و روشنگر آن  گذشت، اما نقش بیدار تاسیس اخبار می یازده ماه( از سیزده روز)چیزی بیشتر از سه صد و :اول
که همه در دفاع و تا حدی در قلوب مردم جا داشت  خود معطوف داشتهه بود که توجه فوق العاده مردم را بجائی تا 
 آمدند. بر موسس آناز 
بیداری مردم  تا آن پیمانه بود که در  در ادامه مطبوعات دوره امانیه غنای فرهنگی و بعد از سراج االخبار و :دوم

 خواستند.  وطندوستی چون انیس بر ربیدار گو حقیقت،  دفاع از ز حق دفاع ا
اندازه بر حقوق مردم حرمت داشتند که شخص وکیل مقام  عده ئ مقامات عالیه مشروطه خواه تا چه حد و :سوم

به خواسته آنها لبیک گفت و انیس از زندان  سلطنت غرض معذرت خواهی  به استقبال مظاهره چیان شتافت و
  برون شد.

 «امانیهدورۀ نهضت درخشان  این است ره آورد مشروطیت دوم و»
بعد منحیث یک جریده و ه نمود و توانست از آن تاریخ ب " در واقع این عمل رابطه انیس را با مردم مستحکم تر

 16نشریه مردمی  و مبتکر در کار نشراتی خود دست باز داشته باشد " 
 وجود خویش حس میکنیم و درد میکشیم ره آورد شومی است که با اعدام و ر با سلول سلولآنچه ما در سی سال آخ

 سرکوب و معارف کشی و معارف ستیزی و اشاعه جهل خرافات توسط دین فروشان دیوبندی آغاز هزوالنزنجیر و 
شان  اگر یک لمحه هم به وجدان و ضمیر صدراعظم «هاشم خان»شوم  ۀمدافعین دورگردید که تا امروز دوام دارد. 

 :بگویند که خفته باشد(ه اگر ندر صورتی که ) دیمراجعه نما
 «محمود طرزی»مشروطه خواهان اول و دوم حرف بزند؟ ــ و یا از  گذاشتند کسی از ها می نیم قرن این آیا درــ 

 «ملکه ثریا»ارشاد النسوان و نقش درخشان  ؟ ــ ازوردبیازبان یا قلم ه حول سراج االخبار سخنی ب گران ما و بیدار
، «عبدالقیوم خان الکوزی»، «سعد الدین خان الکوزی»، «سرور واصف»مولوی  یک کلمه گفته شود.؟ ــ از

غور جوهر شاه خان »، «محمد ایوب خان پوپلزی»، «محمد عثمان خان پروانی»، «عبدالرحمن خان الکوزی»
، «غالم محی الدین آرتی»، «بابا عبدالعزیز» ،«مولوی عبدالواسع اخوند زاده»، «لعل محمد خان تگاوی»، «بندی

کاکا سید احمد »، «فیض محمد کاتب»، «محمد مهدی خان چنداولی»، «تاج محمد بلوچ»، «عبدالرحمن لودین»
نام  یا تجلیل و صدهای دیگر سفیر و معرف استقالل افغانستان به جهانیان و «محمد ولی خان دروازی»، «لودین

ـ چرا حتی مر شجاع »و  «محمد صدیق خان چرخی» ،«محمد رحیم شیون» و «محمود طرزی»ده های گرفته شود؟ ـ
 و امثال شان حق دفن شدن در وطن را نیافتند؟  «بندیغورالدوله خان 

شاه آقا »و یا نگارش  "یاسی" خاطرات سیعنی «محمد صادق خان مجددی» ۀو دشنام نام  گاه توهین همین اکنون هر
را با معارف،  را مرور نمائیم مخاصمت و دشمنی شان" «حبیب هللا کلکانی»"مختصر پیرامون زندگی نامه  «مجددی

،  انیس را «شاه آقا مجددی»نمائیم. و حتی  با مطبوعات و روشنگری با روشنگران جامعه به صراحت مالحظه می
 گرفت بلکه در زندانه آنها ن خلعتی ازهرگز  «انیس»داند در حالی که  می «خان نادر»دولت  17" خلعت گیر " 

زمان تا اکنون  نآاز ها و پستهای عالی دولتی  ها و سفارت هم ندارد اما وزارتمقبرۀ شان وفات نمود که تا کنون 
 . نمودیدبه شما اختصاص داشت و دارد و شما هم برای دوام منافع خود برای هر کدام " استخاره" 

 استیالی و «سلطنت امان هللا خان»شد که بدبختانه با سقوط  می ختم دوره امانیه نشر( 1929ـ  1307انیس تا سال )
"حبیب االسالم" نمودند که کوتا  کار را مجبور در «محی الدین انیس» ؛«حبیب هللا کلکانی»دهشت و جهل دوره 

ت افغانستان می بینیم که مدتی بیش نبود با طرح همچو موضوع، در واقعیت امر به آیینه یی از تاریخ حیات مطبوعا
 های دیگری نیز سرنوشت مشابه داشته اند.  «محی الدین»

، «حبیب هللا کلکانی امیر»مدیر جریده یی تعیین گردید که اطاعت از  که تا حال از محاسنش گفته آمدیم،" انسانی 
در مرکز کار نشراتی اش تبلیغ افکار و برنامه های اضطراری و رجعت گرا در مقابل برنامه های اصالحی پیشین 

قرار  «امان هللا خان»سالحی بود که مدتی در اختیار مخالفین « تی گریال»و « دینی اتهام کفر و بی»قرار داشت. 
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حضور می یافت. برنامه های اصالحی و روشنگر پیشین که مستلزم « حبیب االسالم»داشت و تصورات آن در 
« حبیب االسالم »ها صدمه زده بود؛ در  گزیر به ساحۀ کار مالساختن مکتب و امر پرورش و آموزش بود و نا

های مترقی،  و شخص مورد نظر ما، مورد حمله قرار میگرفت. خبر از بستن مکاتب بود و لغو قوانین و نظامنامه 
 18با آن صفات دیده شده، گرداننده گی ان را به عهده داشت." «الدین انیسغالم محی »

بینیم که عده محدود از روشنگران وقت توانستند مخفی شوند یا مجبوراً  روزی می اوضاع آن با مالحظه به شرایط و
، «مولوی واسع اخوندزاده»، «عبدالرحمن لودین»، «داوی عبدالهادی»، «فیض محمد کاتب»ا ترک نمایند که وطن ر

جهل  نعلم داراشد و کاتب بدست متاسفانه اعدام  «مولوی اخوند زاده»و.... شامل آن نبودند  «میر سید قاسم خان»
مجبور شد مدتی درآن جریده کار نمود تا زمینه مساعد گردید و او کابل  «انیس»و وحشت شدیداً لت و کوب گردید . 

 را توام با خرابی وضع صحی ترک نموده توانست . 
امکاناتی را در اختیار او گذاشت که برای کار بعدی خویش )پس از میان از کابل به سوی جنوبی )پکتیا(،  مهاجرت"

بعدأ در اطالعات قبلی خود، ه و در کنار ندیشد. در آنجا او مشغول جمع آوری اطالعات گردیدارفتن جریدۀ انیس( بی
و نجات بحران »و برادرانش، کتاب  «نادر خان»ضاع حاکمیت پرتو تصورات و معیارهای خودش در چارچوب او

  19."را نوشت« 
با نهایت ژرف بینی و عمق واقعیت زمان را منعکس  «فیض محمد کاتب»همچو  «انیس»در اخرین اثر پر بها خود 

نوشتن حوادث و وقایع مولم اغتشاش گذشته که در ه دوست ب " قلم هیچ افغان وطننمود او در مقدمه کتابش نوشت: 
تاریخ وطن بدون اراده ثبت شده است به آسانی اقدام کرده نمیتواند و اگر نوشت حتماً حالت روحی او بزیر کابوس 

و حلقه  «حبیب هللا کلکانی»او شورش های شوم و نحس که منجر بر تسلط های گوناگون وجدانی خواهد رفت...." 
" رمیدن او علل شورش را نه به علتداند که واقعیت هم چنین بود.  می نحوس ترین روزگار وطن"م"او گردید 

" افراط و شمارد و مینویسد:  می " نتیجه سوء ادارۀ متوالی همان دوره"بلکه ملت از اصالحات و تعلیم و تمدن" 
 تهیئعدم توافق جریانات حکومت با آرزو های ملت، غلطی های فاحش و مدهش تطبیق، سوء اداره و بسی نظمی 

علت این بحران )اغتشاشاتی و ربط، پیدا شدن احزاب و دسته جات و مخالفت کردن آنها با حکومت بود ....  ضبط
ر حقیقت نفرت ملت از اصالحات و تعلیم و تمدن بود ؟ یا که منجر به از بین رفتن نظام امانی گردید( چیست. آیا د

 اینکه علت اصلی رسیدن ملت از یک عالم سؤ اداره و غلط های فاحش افراط و تفریط بود ؟  ..."
به خیلی آسانی واضح را از نظر بگذراند،  «ان هللا خانام»جواب این سوال برای هر کسی که جریانات دورۀ ده ساله 

حقیقت نه ملت از اصالحات رمیده است؛ بلکه قیام ملت نتیجۀ سوء اداره گی های متوالی همان دوره میگردد، که در 
پروگرام یا  بود.... قسمت دیگر که موجب نفرت یا پیدا شدن حس جدائی ملت از حکومت گردید مسئلۀ مخالفت مواد

که حس  مدهش اداری بود غلطی های احتیاجات  ملت بوده است...گویا همین رویه های افراط کارانه و آرزوها و
ین مطالبه وادار ساخته ا با ها را علت و سببی که این شورش در نفرت و جدائی را بین حکومت و ملت پیدا گردید...

برای  (جاسوس هندی الدین )امراگر به اوضاعی که حکمران جنوبی  خواهیم دید که آنها حق به جانب هستند. بود
که اسم شرع شریف و یا قرآن مجید در بین  یتکرده بود،  نظر تعمق اندازیم چه همیشه وقکار  معرفی قانون روی

قرآن شما کهنه شده است شریعت بکار نیست حرف از قانون بزنید ... که  آمد خودش صدا میزد که " العیاذ باهلل" می
  20"  .آورد افت که باید ملت را به غضب میی صورتی تطبیق میه تا پا ب دوره سر جریانات آن

تر  و بیش با افشای بیشتر {ه های انگلیسئبازنگری دورۀ امانی و توط}در رساله شان  «عبدالرحمن زمانی دکتر»
خان  فضل عمر»، «حضرت محمد صادق خان مجددی»های  حقایق در سقوط دوره امانیه پرداخته و کارنامه

، «مانیپغ قاضی عبدالقادر»، «فضل الحق قاضی»، «قاضی عبدالرحمن پغمانی» (،رشور بازاحضرت )«مجددی
 سردار شیر»وزیر حربیه،   «عبدالعزیز سردار»هم  و «قاضی عبدالرحمن»پسران  «محمد حیان» و «عبدالحنان»

 سردار»و  «سردار شاه محمود»، «عبدالقدوس اعتماد الدوله سردار»، «محمد عثمان سردار»، «احمد شیرزاد
، «سردار فیض محمد ذکریا» ,(«شاه اعلیحضرت ظاهر» خسر) «احمد شاه سردار», «خان نادر»برادران  «هاشم

 «محمود سامی»، «علی لودین والی احمد»، («امان هللا خان» شوهر خواهر ماما و )پسر «والی علی احمد لویناب»
خط و  های پر دیگر مار و «محمد گل مومند»)جاسوس بریتانیه( حکمران جنوبی،   «دین امیر»یا  «الدین امر» و

نماینده بریتانیه  «حافظ سیف هللا»سردار شیرزاد به »خال داخل دربار و خیانت آنها پرده بر میدارد او نامه را که 
"منتظر آن روزی هستند که کابل توسط حکومت انگلیسها اشغال شود و افغانستان توسط یک  نماید که: سپرده نقل می

  21سیستم معقول حکومتی اداره شود"  
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در یک خانه  «فضل عمر خان مجددی» با حضرت شوربازار «سردار محمد عثمان خان»چنان خواندیم که  و هم
اسنادی دست  محافظت می نمودند. بدین گونه هشت دهه بعد برمکان کوچک بیرون دروازه سفارت انگلیس از آن 

مداخله غیر  هباالخررین خاین و روحانیت رجعت گرا و مغرض، ماموه بیانگر خیانت معتمدین درباری، یافتیم ک
میراث خوار یک دولت فاسد، رشوه خوار، ظالم، یکه تاز، منافق،  « خانامان هللا» مستقیم بریتانیه را ثابت مینماید.

ً  .بودو همچنان اقتصاد متورم و بیمار  جاسوس مشرب و...ه گر، ئتوطچاپلوس،  ان عالی داعمال عقب پرده کارمن وقتا
خواهی مامورین زیر دست و پائین رتبه پناه گاه مطمئن برای فساد و ه بررسی میکنیم خواهی ن را رتبه دولت او

موجود در دولت  هنوز «عبدالرحمن خان» ۀ... دورو« ها نام گیرک« »ها چهار کال» رشوه و ظلم و ستم داشتند.
 ر نماید.توانست  فوراً جای همه را پ میه مشروطیت دوم و اول ن و روشنفکر و روشنگر بود
و ربط،  مشکالت تاسیس،  سوء انتخابات، نبود  ضبط تهیئ" سوء اداره و بی نظمی با عناوین  «شادروان انیس»

 های نشاءتهای احزاب و مخالفتت رجال کار،  استفاده نا مشروع، قواعد داخلی در دوائر،  مفقودیت نظام دفتری، قل
های دربار" همه مشکالت  احزاب شخصی و یا فردی، حزبیتهای دیگر،  حزبیتشان، حکومت و ارباب نفوذ، 

ترین آنرا چنین جمع بندی نمود،  با طرح برنامه های اصالحی که یقینأ  مهم داخلی را تشریح و توضیح میدهد و
فت . . ملت بدون اظهار هیچ جمود پسندی همه آن تبدالت را پذیر»به گفتۀ وی تغییرات بزرگی را در قبال داشت و 

؛ مثال : در زمینه فراهم نموده بود زمینه های بی اعتمادی،  بی باوری و نارضایتی رااما صورت اجراآت غلط، .« 
 چنین نوشته است:ر رابطه با معارف روی دست داشت، برنامه های که دولت د
: زیرا مامورین دیگر شعبات که اهمال و رشوت خوری را در امور مهمتر از همه میدانیم"مخصوصأ عدم اعتنا 

بوده است؛ اما ضرر و اهمال و رشوت خوری بعضی  موقتیکرده اند، از هرچه باشد ضرر آن به مملکت از قبیل 
( سال اقل 10آنها کار میکردند، در نتیجه ) مامورین معارف که به مملکت رسیده است،  قابل تالفی نیست. زیرا اگر

توانستیم که این تعداد فوج قابل هر چیز را در نتیجه ان اهمال  ابتدایی شده میهزار نفر با تعلیم  (30)لک در اقل ما
تواند. تمام  غالبأ از قبیلی است که تالفی شده میاما دیگر خساره ها هرچند باشد،  و رشوت خوری گویا باختیم.

همین بود که پدر بچه مقابل  عۀ استفاده بگیردتجارت و رشوت خوری مامور معارفی که می خواست منصب ذری
خالص کردن اوالد خود از مکتب پول بدهد. پس تا اندازۀ ممکن در ایجاد اسبابی که وادار به خالصی بسازد سعی 

کروه  4تا  2می نمودند. از قبیل حواله کردن جلب اطفال از جاهای دور مکتب تا هر کدام  صبح و عصر مسافه 
و قابل تعلیم نبوده تقریبأ مدار ارتزاق پدر پیر ن مکتب قطع کند. و یا جلب کردن اطفالی که بزرگ راه را برای آمد

  22 «و عایله بیکس خود هستند...
نهایت دقت و فهم با وسعت نظر و دانش بی انتها  بعد به سراغ "  دست غیر در تهیۀ اغتشاش" میرود او با «انیس»

 استقالل را با تمام مشکالت تماسها و حفظ موازنه ارزیابی نموده مینویسد:خصوص بعد از ه وضع سیاسی کشور ب
 کردن  سکان  سیاست آن از مشکل ترین شئونات اداریش بوده است." گویا از تاریخ مستقل شدن افغانستان اداره 

ت غربی ها ین شعبه است زیرا قرن اخیر سیاسا فزاید خطرناکی غلط کردن درآ چیزی که به این همه مشکالت می
رحمی  در صحنه مشرق این را نشان داده است که اندک سهو یک دولت شرقی در مقابل سیاست غربی با کمال بی

اال در مفاد های سیاسی توان گفت،  و فنا نموده، زیرا غربی ها را در هر چیز متمدن و با اعتدال میرا تباه  آن
 ندارند. کوتاهیو جبر  (انحراف  یگمراه) فتعـسشان که از مرتکب شدن هیچ 

توانیم که هر دو دولت همسایه در اثنای اغتشاش در شئونات داخلی دست انداخته  میه ...اگر چه ما انکار کرده ن
  23را نشان میدهد..."  باشد و عالمات زیاد این

پروپاگند های خصمانه قبل از شروع شورش شینوار تا  تبلیغات و که عبارت از به یک نکته مهم دیگر «انیس»
شورشهای حبیب هللا کلکانی  هم اشاره میکند که چگونه بطور سیستماتیک  آغازجریان سفر اعلیحضرتین به اروپا و 

و متشابه و همزمان عملی میشد که این خود واقعیت ترتیبات انسجام و ارگانیزه بودن آن را نشان میدهد که چنین 
را داشتند که در چهار گوشه کشور درعین زمان  نه آنها امکانات این از دست افغانها آن زمان نا ممکن بود وکاری 

طبقه عوام هر روز افوهات عجیب سروده می شد از قبیل  " مثالً در :توجه فرمائیدموضوع مشابه را تبلیغ نمایند، 
 یا پادشاه کدامی از ذوات ذی ه کردنی است ومسجد ها را حکومت بست که آذان دادن موقوف خواهد شد و این

آن افوهات مختلف دیگر که عیناً همین افوهات نه تنها در کابل  هغیر یا توهین کرده است و و روحانیت را تحقیر
  24های دور و نزدیک مرکز به یک قالب و عبارات منتشر بود"  بلکه در لهوگر و شمالی و عموم سمت
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هوگر حتی در گوشه های سمت شمالی در وقت گرفتن کابل شنیدند و عین مطلب را در ل این مطلب را از زبان مردم
جوقه ها از هر طرف برای بیعت ه " چنانچه وقتی که اغتشاش خاتمه یافت و اهالی ب و مشرقی شنیده بودجنوبی 

  25آمدند شایع بودن همین فقرات را در بین شان خبر شدیم." کردن می
مشهود است. دوم،  «حبیب هللا  کلکانی»با « انیس»همه سند گسست و عدم توافق  نخست از« بحران و نجات»در "

او را در مقام انسانی دارندۀ تفکر و اندیشه پیرامون مسایل اجتماعی می بینیم که شخصأ با طرح پاره یی از موارد 
 {امانی}جات، بر اصالحات آن دوره ران و نهر میشود. اما در بحظا «امان هللا خان»انتقادی در برابر برنامه های 
  26یک قلم خط بطالن نکشیده " 

 وابسته« دیوبندی »آگین مال های  که خطرات زهر « جوانان افغان» و نهضت «امان هللا خان» ،«محمود طرزی»
اجنبی، ده های دیوبند با پشتوانه مادی و معنوی ردانستند در جهت دفع آن برآمدند ولی دست پرو را می به استعمار

آنها بودند و توانستند دوباره بر جامعه ما تسلط یابند که در نتیجه فقیرترین، بدبخت  از تر خیانت ملی درباریان،  قوی
ن را در قرن بیست  یکم به جامعه ترین کشور جها امروز فاسد هباالخرسواد ترین و  ترین، عقب مانده ترین و بی

 به میراث بگذارند.  المللیبین 
مخالفت آمیز از زمینه های مساعد بی کفایتی، مردم آزاری  و خودکامه گی ها در دستگاه دولتی بهره های " شورش 

می گرفتند. وزش باد ناگوار شورش شمالی فاصله های ایجاد شده میان مردم با دستگاه دولتی و شخص شاه را نه 
ست که شورش های ا جالب آنین جریان، ا درزده را برچید.  تنها عمق بیشتری داده بود، بلکه بساط نظام توفان

مشرقی، جنوبی و شمالی، علی الرغم خویشاوندی فکر،  اندیشه و عمل اجتماعی که با وجود مشترک بسیاری معرفی 
و برادرانش به  محورهای سمتی و قومی قرار داشته در معرض استفاده قدرت جویانه محمد نادرشدند، در برابر  می

  27شدند."جدایی عملی کشیده 
، نوبت مخالفین شخصی یا حریفان گذشته «حبیب هللا»، و تصفیه حساب با «خان نادر»غضب سلطنت توسط   پس از

قرون وسطایی یا  هایداشتند. افراد زیادی اعدام و یا به زندان  اختالفات «نادر خان»رسید که در نظام امانی با 
اعدام شد. خانوادۀ چرخی مورد بیرحمانه ترین و  «دروازی محمد ولی محمد خان»شکنجه گاه ها فرستاده شدند. 

سیاسی و ادبی کشور چون بعد گلهای سرسبد جامعه فرهنگی،  وحشیانه ترین ستم خاندان سلطنت قرارگرفتند،
، «غبار» ،«بسمل محمد انور»، «ابراهیم صفا» ،«سرور جویا»، «عبدالهادی داوی» و «عبدالرحمن لودین»
 پر را پر و ... صدهای دیگر «رحیم شیون ضیائی»و  «محمد رسول پشتون»، «عبدالرحمنسردار »، «محمودی»

تمام جامعه پهن گردید که وضع فعلی وطن ما ره آورد  کردند و به زودی سایۀ هراس انگیز استبداد خانواده گی در
 دوره است.   آن وحشتشوم 

سقوط دولت جوان امانی به مرض سل  اختناق بعد ازتاریکی روزگار و  سر انجام در «غالم محی الدین انیس»"
دورۀ سقاوی  دارد. او به جرم حق طلبی و آزادی خواهی در میه ن مبارزه بر با آنهم انیس دست از مبتال میشود.

  28آل یحیی به سرنوشتی که نباید دچار میشد گردید."  نزمام داراو بعداً در زمان 
و گذاشتن انگشت انتقاد بر کجروی  «حبیب هللا کلکانی» حتقـبی" انسانی که کتاب بحران و نجات را نگاشته بود و با 

دید که آن بحرانات به زودی عوامل و زمینه های بحران، امید به نجات جامعه داشت، ررسی با ب ن امانی،های دورا
کشد. از این رو  ده و به نام تأمین امنیت شیرۀ جان مردم را میدستاویز نیات دسترسی خانواده نادری به قدرت گردی

آرام ننشسته و وارد مرحلۀ جدید از زندگی گردید. در انتشار نشریه  مزمن( زتوبرکولو)با وجود وخامت وضع صحی 
  29حبش خان کندک مشر،  فرد وطنپرست را کمک کرد و آن نشریه را به شکل شبنامه انتشار دادند." « حقیقت »
مبارزه با بی عدالتی  مصمم شد که برای تحقق روشنگری و «شاهی نادر»درک حقیقت رژیم  آن با پس از «انیس»

و  «انیس»دامن ستیز را رها نکند و اما راز شان فاش گردید. جمعی دستگیر و اعدام شدند و تنی چند به شمول 
آن " به این ترتیب با افتیدن زندان دهمزنگ منتقل شدند. ه ب در لوگر دستگیر شده و «برا ت»و  «خالد» شبرادران

وطن و جامعه فرهنگی ما تراوش های فکری و نتایج تسلسل تفکر و یادداشت ها و در بلبل نازنین در دام استبداد، 
 را از دست داد."« نجات بحران و»واقع مواد تکمیلی 

را از مکاتب  «فریده»و  «احمد فرید»فرزندان انیس  «هاشم خان» و «خان نادر»رژیم معارف و فرهنگ ستیز 
این است چهره واقعی و عمل کرد رژیم را حتی در مسجد و مدرسه هم ممنوع نمود.  اخراج و حق تحصیل شان

 " متوجه خیانت آن نابکاران  گردیده باشند. که امیدواریم هواداران "اعلیحضرت شهید !!! «خان نادر»

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 16تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

" خورشیدی جان سپرد. ۱۳۱۷سال  مزنگ کابل در نیمه شبی از انیس بیمار و علیل در زندان ده «محی الدین خان»
در حالیکه بر زانو های او سر گذاشته بود، جان داده  «انیس»: کرده است اظهار «صالح پرونتا»دانشمند محترم 

 .پردیسی ها" مخفیانه او را دفن نمودند گورستاننیمه شب در عقب محبس دهمزنگ و " ، نظام نوا بستگاو است" 
ولی کوتوال مرا با خود به زندان برده بود،  گفت، روزی به خاطر دیدن پدرم، گفته بود که "مادرم می «فرید انیس»

ها نگذاشتند که من و مادرم پدرم را ببینیم. آنها حتی حاضر نشدند قبر پدرم را نشان بدهند فقط همین قدر کردند که 
 .ستا را برای ما نشان دادند و گفتند یکی از همین هاسه قبر 

رود و  ..بر سبیل عادت به محبس می"می گوید که،   «مرحوم لطیفی»به استناد گفته های  «محترم خواخوژی»
پس از انتظار که دور و بر زندان از رفت و آمد وابسته گان کند تا به زندانی او، اجازه مالقات داده شود،  تقاضا می

می آید میکند،  راهنمایرا بر مزار او  «انیس»هایی که زن و فرزند  زندانیان خلوت میشد، یکی از همان زندانبان
را نیمۀ  «انیس»سازد او می گوید:  او را مطلع می «انیس»و با تأثر تصنعی به لطیفی تسلیت می گوید و از مرگ 

  30وحشتناک دهمزنگ دفن کردند "دان عقب زن )مسافران(ردیسی هاپ، مقبرۀ شب با دو تن دیگر در
پدرم بود، زندگی وقت همکار  که آن «مرحوم رشید لطیفی»مادر زمان حیات پدرم درخانه "میگوید:  «فرید انیس»

را ماهانه سه افغانی کرایه گرفتیم. باید  )زیر زمینی(تهکاوی جا کوچ کشی کردیم و یک  نآولی بعدها از میکردیم، 
شمول به مکتب آمدم و که آنها )دولت( کاکایم را نیز زندانی ساخته بودند. و من وقتی از پکتیا به کابل جهت  بگویم

هم مرا نزد رئیس  بود. کاکایم قصه اسفبار مرا به او گفت اوجا کسی بود که با کاکایم آشنا  به دیدن او رفتم در ان
شامل نمود و این را هم برایم گفت که کوشش کن تا کسی در باره « داراالیتام نادری»بلدیه برد. رییس بلدیه مرا به 

ات چیزی نداند. من تا صنف سوم را در آنجا تعقیب نمودم. اما ییش از آن برایم اجازه ندادند که درس بخوانم،  مرا 
 پدر آن و نامش را فراموش کرده ام از مکتب اخراج کردند. فکر میکنمتن دیگر را که به صنف پنج بود،  و یک

سیاست دست داشت. به این ترتیب مرا به پلخمری و آن دیگر را به در کارهای کسی که با من از مکتب خارج شد، 
کردم. چون سن و سالم زیاد  که کاکایم از زندان رها شد در فابریکه پلخمری کار می تبعید کردند. من تا آنکندهار 

کار ه شدم و بعد به شرکت برق،  ب یک مستری شاگرد رو نزد ینشدم. از اه هرچه کوشیدم به مکتب شامل نبود، 
 31."گناۀ فرزند انیس بودن نگذاشتند درس بخوانم و تحصیل نمایم رنج میبرمه که ب این من همیشه ازپرداختم. 
تاج »قول از ه بزیرا ایشان بستند،  قتل مشروطه خواهان کمره شروع قرن گذشته فرزندان "مصاحبان" ب وقتی در

مردمی را از بیخ خواهد  باالی ملت افغانستان انتقام طلب داشته و ریشه مرد و »نادر خان»" «محمد خان پغمانی
 32کشید"

تقلیل یافت  نفر 4591به  دوره امانیه در هشتاد هزار نفرتعداد شاگردان معارف از  «نادر خان»در دور چهار ساله 
و محتوای  تکیفیولی روز بروز  نفر باال رفت 18870تعداد به سال بعد این  چهار بعد از کشته شدن او درکه 

؛ که نتیجۀ آن را به های کشور بود محتوای وطن دوستی و اتحاد ملیت جعلی و عاری ازدرسی معارف بی محتوا، 
  وضاحت امروز مالحظه می نمائیم  . 

انتقادی به نسلی خدمت کرده است. او در با مشغولیت ها و خدمات ارجمند در پرورش اذهان و افکار ، «انیس»" 
 33ودیعه گذاشت."این عرصه جان و زندگی خانواده گی را به 

سراغ  «مهرین نصیر»محترم را مطالعه مینمائید که  «محی الدین انیس»در پایان این سطور دو مقاله شادروان  
 نشر سپرده بودند. ه ب «کابل ناتهـ»نموده و در سایت پر محتوا و نهایت با غنای فرهنگی 

 موزد که در گذشته این مرزآ مردم میه بهترین نوع دموکراسی و نظام مشروطه را ب «شادروان انیس»این سطور 
ده بوده و در  کابینه او نزد نمایندگان مردم یا شورا مسئول و جواب و بوم سابقه نداشت که در ان نظام رئیس وزرا و

 رند.گی صورت غلطی مورد استجواب قرار می
 ،ءوکالروابط وزرا و 

 «محی الدین انیس»در آیینه آرزوهای مرحوم 
 م 2007ش  اگست  1386اسد  54سال سوم شماره « کابل ناتهـ»

خالف معتاد ه در وقت موعود مجلس مستمعین آمدند و در محالت خود نشستند و منتظر افتتاح مباحثه بودند. و ب
متلتفت این امر  «حسن»رغ بود؛ جای او فاشب در مقدمه حاضرین می آمد،  ه هرک «لاسماعیمولوی »)عادت( 

بعد او را رمزأ از واقعه آگاه ساخت.  «احمد»تمام مجلس را به نظر خود متفحص شد. مولوی را حاضر ندیده شد، 
 ممکن است،  از مباحثه دیشبه خجل شده باشد.را گفت: موقع تعجب نیست، 

 شاء هللا( چهار روز بعد خیاالت تبدیل خواهد یافت.اصالح او یافتم. انشاءهللا )انه بهر صورت طریق: «احمد»
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بلکه برای استفاده از اقوال ها خفیه مکالمه بکنید،  شدیم که شما ما بین خوده ما برای این مجتمع ن: «حاجی عبدهللا»
 علنی شما آمده ایم.

 از این بیان بی تکلیف حاجی مسرور شده گفت: «سعید»
شده است،  در این اثنا  «عبدالحمید»نمائیم. مگر سبب تعطیل تاخر برادر ما  ی خوب است مباحثه را شروع میخیل

 عبدالحمید داخل شد.
حاجی: حاال وظیفه دوم مجلس وکالی ملت را بفرمائید؛ زیرا دانستن وظیفه اولی آن در شب گذشته خیلی مسرور 

 شدیم.
 وظیفه دوم مجالس تقنین:: «سعید»
 « مراقبت حکومت»

روح و قوام حکومتی های دستوری مبتی است بر مراقبت مجلس وکال جمیع اعمال حکومت،  زیرا همه جانبه گفته 
علیه  نفوذ را نیایتأ اداره میکند. بنأ ایم که صاحب حق در تسلط و نفوذ کلی خود ملت میباشد،  و حکومت این تسلط و

ز حقوق است،  تا از متبع بودن حکومت فقرات قانونی که مجلس وکال طبیعتأ تفحص ملت اعمال حکومت را نیز ا
آنرا وضع کرده اند متیقن باشد؛ و بنابرین حق رقابت،  مسؤلیت حکومت در جمیع اعمال خود نزد مجلس وکال پیدا 

 شده است.
وکال امر نزد مجلس ه مامور ب و چونکه هیئت حکومت از هزارها مامورین مکون شده ست؛ لهذا مسؤل شدن هر

غیر ممکن است؛ جهة تسهیل صورت این مسؤلیت؛ وزرا و مدیرین مستقل شعبه های حکومت باین مسؤلیت مختص 
نزد مجلس وکال مسؤل تعمیل قانون ه که هر وزیر یا رئیس مستقل یک شعبه از شبعات حکومت ب شده اند بصورتی

 باشد. و اعمال افراد عاملین شعبه خود می
باشد؛ مگر فایده عملی که ازین  را دانستیم که هر وزیر نزد وکالی ملت مسؤل اعمال خود می یکی از حاضرین: این
 شود چیست؟ مسؤلیت شان منتج می

نفر بدالیل و  باشد،  مجلس مذکور یکه در حالیکه یکی از وزرا نزد وکالی ملت دارای اعتبار کافی ن: «احمد»
بودن آن وزیر  در هیئات ه نن عبارتست از عدم رضائی ملت، عالدهد. این ا را اعالن می اسباب بی اعتباری آن

ن قرار و دالیل بر وزیر مذکور برطرف شدن از هیئت وزارت الزم است. و نیز مجلسی وکال آ تنفذیه قانون. و بنابر
 حق توقیف یک وزیر را دارد. در حالیکه دیگر وزرا عدم تضامن خود را به آن وزیر اعالن نمایند.

 این مسؤلیت وزرا بود مگر آیا رئیس اعالی حکومت نزد وکالی ملت کدام مسؤلیت ندارد؟: «ابراهیمشیخ »
خیر رئیس حکومت از دایره مسؤلیت مجلس وکال خارج است. و عادت شده است که مسؤلیت تنها بر : «عبدالحمید»

باید یکی از وزرا باو شرکت داشته ست. زیرا در اعمال ادایۀ مملکت هیچ امری را تنها قرار نمیدهد. بلکه ا وزرا
ه دایرة تعمیل نه باشد. و رئیس حکومت هیچ امری را ب نزد وکالی ملت مسؤل اقرار میه باشد و که همان وزیر ب

ه نماید. زیرا مسبوق شده است به امضاء نه این امر متعلق وزارت او باشد، می اندازد تا زمانیکه یکی از وزرا ک
ومت نیز گاه رئیس حک هرالی ملت موجب برطرف شدن آن است، نزد وکه ی از وزرا بشدن یک مجرد بی اعتبار

 که کثرت تغییر رؤسای حکومت موجب تشویش نظام بود،  زیر قید برطرف شدن میتحت این مسؤلیت می آمد، 
استفاده از اقوال بلکه برای ها خفیه مکالمه بکنید،  شدیم که شما ما بین خوده ما برای این مجتمع ن: «حاجی عبدهللا»

 علنی شما آمده ایم.
 شده گفت: «حاجی مسرور»از این بیان بی تکلیف  «سعید»

شده است،  در این اثنا  «عبدالحمید»نمائیم. مگر سبب تعطیل تاخر برادر ما  خیلی خوب است مباحثه را شروع می
 عبدالحمید داخل شد.

یرا دانستن وظیفه اولی آن در شب گذشته خیلی مسرور حاجی: حاال وظیفه دوم مجلس وکالی ملت را بفرمائید؛ ز
 شدیم.

 وظیفه دوم مجالس تقنین:: «سعید»
 « مراقبت حکومت»

و تامین حالت نظام در بین مجلس و کال و حکومت برای کومت، جهت مراعات سیاست اتحاد، و غالبد رؤسای ح
وظیفه ریاست وزرا کسی را انتخاب می نمایند که هم خیال اعضای مجلس وکال باشد تا از عدم وقوع نزاع بین  تادیه

 هیأت حکومت و مجلس وکال مطئن باشد.
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صدای آهسته ه دیگر ب در آخر مجلس بر دو شخص افتاد که بین هم «سعید»تا اینجا رسیده نظر  «احمد»چون بیان 
میدیده یا مکالمه هفه دیدند. از آنها پرسید آیا کدام مسئله را ن طرف رفقا میه وی خود بگفتگو داشتند. در حین گفتگ

 تان در کدام امر خصوصی است.
ها طریقه  یکی گفت: خیر مکیله ما در مضمون مجلس است. زیرا مسئله تضامن وزرا را ندانستم. و ما بین خود

 پرسیدید.پرسیدن تفصیل این مسئله را داشتیم که شما از مایان 
حقیقتأ که این مسئله را از حد الزم کمتر تفصیل دادم. وظایف وزرا بر دو نوع منقسم است بعض اعمال : «احمد»

باشند. قسم دوم اعمال خصوصی یک وزارت است که تعیین  عمومیست که کل وزرا در تقریر و تعین آن شریک می
زرا در تعیین و اجرای آن شریک اند کل وزرا و اجرای ان مختص یک وزیر است در اعمال قسم اول که کل و

باشد. و در یک  نزد مجلس وکال مسؤل میه باشند. اما در اعمال قسم ثانی تنها وزیر مختص آن عمل ب مسؤل می
حالت کل وزرا مسؤل عمل مخصوص یک وزیر می گردند و آن در حالتی که رئیس وزرا طرفداری رای یک وزیر 

ار نماید. این اظهار او فی الحقیقت عبارت است از اعالن کردن طرفداری کل وزار خود را برای مجلس وکال اظه
 برای یک وزیر. 

باشند. اگرچه عمل مذکور از  در آن حالت بنابر قاعده تضامن وزرا در مسؤلیت کل وزرا مسؤل آن عمل می
 اختصاصات یک وزیر باشد.

که موجب مباحثه  است عدم اشتراک رئیس وزرا در مسئله یک وزیر خود نزد مجلس وکال. زیرا اموری و از نوادر
کردن مجلس گردد اغلبأ خیلی مهم خواهد بود که چنین امور با اهمیت را وزرا به درجه استشاره فیصله می نمایند. 

بتدا در وقت تاسیس آن عمل هم شریک ریک مینماید زیرا که اشلهذا غالبأ رئیس وزرا خود در مسؤلیت یک وزیر 
  او بود.

 ا فرموده بودید که مراقبت حکومت در اثنای بیانات شما یک مسئله بخاطر بنده گذشت سابقأ شم: «شیخ ابراهیم»
از حقوق مجلس تقنین است که این عبارت از مجلس وکال  و شیوخ باشد. مگر در این تفصیل اخیر خود حق مراقبت 

 ترا دارا نیست. لس وکال اثبات کرده اید. آیا مجلس شیوخ فراموش شان شده است یا اینکه حق مراقبرا تنها برای مج
نمودم زیرا عادت جاری شده است که هیئت ه را در مراقبت ذکر ن خیر سهو نکرده ام بلکه قصدأ اسم آن: «احمد»

حقیقی ملت همان مجلس میباشد و تنها در نزد آن وزرا باید  نزد مجلس وکال مسؤل میباشد. زیرا ممثله وزرا تنها ب
 مسؤل اعمال و تصرفات خود باشند.

 مگر این امر شیوخ را از اجرای تحقیقات در بعض اعمال وزرا مانع نمیشود.
یکی از حاضرین: حقوق مجلس وکال را از قبیل مراقبت و اسقاط وزارت فهمیدیم حاال باید طریقه مراقبت مجلس 

که اعمال وزرا قابل  یم که آیا بچه طریقه مجلس وکال مراقبت اعمال وزرا می نماید در حالتیموزرا بنا هیئت وکال
الزام باشد. آیا وکال بچه قسم عدم رضائی خود را اظهار کرده هیئت وزرا را ساقط می کند دیگر اینکه مجلس شیوخ 

 تا کدام درجه با مجلس وکال در این حق شراکت دارد. 
 مراقبت مجلس وکال هیئت حکومت را به سه طریقه منحصر است:: «سعید»

 طریقه اول: توجیه سواالت رسمی.
 طریقه دوم: مباحثه

 طریقه سوم: اجرای تحقیقات
نمایند و در اجرای این سه طریقه  ست سه طریقه که در حکومات دستوری وکال برای مراقبت وزرا استعمال میا این

تحقیقات را در اعمال  یمثل مجلس وکال حق مباحثه نماید یا بعضه اعنی مجلس شیوخ ب مجلس شیوخ نیز حق دارد
او مجری دارد. مگر از مراقبت مجلس شیوخ آن نتیجه عملیه که از مجلس وکال حادث میشود حاصل نمیگردد. زیرا 

 اقبت را دارد.است. بالعکس مجلس شیوخ که تنها حق مر مجلس وکال حق مراقبت و اسقاط هیئت وزرا را دار
 نمائیم. حاال این سه طریقه را که مسبوق داشتیم مفصأل بیان می

 حق سوال
های وکال و شیوخ است. توجیه کردن بعض این مسئله  از حقوق رسمی هر عضو با جمله اعضای هریک از مجلس

ت رفع كه شبهه كه یا جه -که متعلق وزارت آنها باشد برای تنزید معلومات خود برای وزرا در بابت بعض اموری
 وارد شود.

 برای مبادله سوال و جواب معتاد چنین است:
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 که او جواب آنوزیر مطلوب منه توجیه مینماید،  عضو طالب معلومات سواالت خود را رسما به ذریعه تحریر برای
 باشد. میه و در این سوال و جواب برای یک وکیل دیگر حق مداخلت نرا تحریر بدارد، 

 یکی از حاضرین مگر در شرط وضع تقییدی نیست آیا از چنین مراقبت که تحت تقییدات باشد چه فایده است؟
بلی حقیقتأ که در این شرط یک تقییدی است مگر از گذاشتن آن یک مصلحتی منظور است. دیگر اینکه : «احمد»

ست که به نسبت دو طریقه ا یقه اولطر بنده عرض کردم که برای مراقبت اعمال وزرا سه طریقه متبع است و این
تر میباشد و تاثیر آن نسبت با همیت و مرکز وزارت کمتر است؛ که در امور کم اهمیت اجرا میشود. و  دیگر سهل

 طریقه دو طریقه دیگر هم هست که تاثیر آنها بیشتر است. غیر از اینه ب
 حق مباحثه

وکال در آن متجلی میشود حق مباحثه است به عبارت دیگر نزد مجالس ه که مبدا مسؤلیت وزرا ب مهمترین مسائلی
 طریقه عملی است برای اثبات مبدا مسؤلیت وزرا.

هر عضوء با جمله اعضای مجلس وکال  شیوخ دارای حق طلب مباحثه هیئت وزرا در باره سیاست و سلوک یا بعض 
 وزرا منسوب شده باشد. ه یکی از وزرا با به که ب اموری

بین انها وزرا نیست بلکه مباحثه ایست ک تمام اعضای مجلس در همان یک  تمباحثه وکال مجرد مبادله محاورا و
که رای مجلس بر  تا زمانیت آنرا طلبیده اند متجلی بشوند، شود. اگرچه اعضای که اقام میه اندازه میباشد توقیف ن

 از حیث اعتبار یا بی اعتباری معلوم میشود. یک امر قرار نگیرد و بعد از اختتام مباحثه مرکزیت وزارت
گاه مجلس مسئله مبحوث فیها را کم اهمیت دید اختتام مباحثه را بدون اینکه رای خود اظهار کند اعالن می نماید  هر

و در این اعالن خود هیچ چیزی در بابت انتقاد یا مدح وزارت مبحوث معما اظهار نمیکند. اما اگر مسئله مبحوث 
حالت  مام بود؛ بعد از اختتام مباحثه رای خود را در باره هیت وزرا اظهار می نماید. و رای مجلس در اینفیها اه

خالی از دو حال نیست. با ثقت و اعتماد و یا بی ثقتی و کم اعتباری خواهد بود در حالت اول نتیجه مباحثه ثبات 
ستعفای خود را تقدیم کند و اگر رای اخیر تنها در الزم است که ا شد اما در حالت دوم بر هیئت وزرابا وزارت می

      شان یک وزیر باشد تقدیم استعفا بر همان وزیر الزم میشود. 
 ختم                                                          
 فن قصه

 «محی الدین انیس»به قلم 
 2005نومبر  11ــ  18و شماره    2005نومبر  26ــ  17شماره  «کابل ناتهـ»

" بنامیم. زیرا پیدایش قصه که آن را "فن اصیل و معلم کهنههمین است توانیم، ه ادبیات یافته بمناسب ترین تعبیری که الیق مقام قصه در 
با زبان و گپ زدن انسانها برابر بوده است. امروز که وسائل تغبیر و تعلیم بسیار شده است بازهم قصه در قطار اول ادبیات است. زیرا 

همان اندازه "فن قصه" را عمیق تر ساخت و به اندازه ای که ناحیه های حیات او  به همان اندازه ای که بشر امروزه متعمق شد،  به
را از « مصرف عبت»تر گردانید،  به همان اندازه ای که بشر امروز کلمۀ  همان قدر شمولیت مطالب را در قصه فراختر گردید،  فراخ

 قدر هم این روح پدرود کردن "عبت" در فن قصۀ او هویداست. حیات خود دور کرد ـ اعم از این که در وقت باشد یا در سرمایه ـ همان
روحی انسانها بوده است، هرچه در مزاج آنها کمین  چون ادبیات همیشه نماینده و تابع مزاج عقلی وین هیچ عجبی نباید باشد، ا البته در
همان در ادبیات شان آشکار است. چون قصه در قطار اول ادبیات است باید عمده ترین نمایندۀ مزاج عقلی و خلیقی یک جامعه،  باشد، 

می یابیم که برای ثبت و رسم و رواج دادن مزاج عقلی خودش قصه را ه قصه های آن باشد. هیچ جامعه را از قدیم االیامش تا امروز ن
نسل ما آن را اهمال کرده است . اگر در آثار و میراث هایی که از پدرها برای ما مانده است تعمق کنیم،  اغلب وسیله نگرفته باشد. تنها 

دهند در قالب قصه های شان ریخته و شایع می یابیم. ه شان رواج ب معارف و اخالقیات و حتی تجاربی را که خواستند بین خود و اوالد
 مطابع و مطبوعات امروزه کار می داد. گوئی این قالب قصه در گذشته ها بجای

ایت شود که اساس عمدۀ منطق ذهنی او حک ها پیدا می خواهیم دید کمتر نفری در آناگر دقت کنیم، و دیروز خود را، های امروزه  پدر
باشد. اگر در ه نرا ریخته است،  انها« عقلیت محیط»گلستان و مثنوی و مخصوصأ حکایت هایی که ها و قصه های کلیله و دمنه، بیدل، 

م یافت. کرم و اخالق و متانت آن، طبع های خود خواهی همین حکایت های رقم اخیر دقت کنیم آنها را مجموعۀ اخالق و مزاج عقلی پدر
یار خوی هایی که بس وقت ها چیز معمول این عالم بود ـ و قناعتی که در حیات داشتند و سیاست و تدبیر ـ که آنلطیفه جو، بلند همتی، 
و متانت جمع میشوند،  اخالق خصوصی  )حکمت(تفلسف ( ییگو فهیلط یزبان نیریشــ تکلف بودن  یساده بودن ب)در سه اساس: بساطت،

های خود را بشناسیم چاره ای غیر از مطالعۀ همان قصه ها نداریم. مخصوصأ قصه هایی  های ما بود. همین اخالق و مزاج عقلی پدر پدر
 که در طبقۀ وسط و پائین رواج بوده است. زیرا اینها اکثریت ملت هستند و از مزاج طبیعی و بی ساخت قومیت های ما نمایندگی می کنند.

 شنیده باشد:ه عام گردیده که احدی را ما نیست که آن را نالمثل  بیار مشهور ما جملۀ اخیرش چنان ضریکی از قصه های بس
"چه په خندائی خوری نوئی خوره" واقعأ شنیدن این قصه مزاج تفلسف را که به "معنی" بیش از "ماده" اعتنا داده میشود پیش روی 

 ما می آورد.
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 ت ما موجود است. اگر مجرمی را بین دو سزا مخیرمی بینی که این خودی "اعتنا دادن به معنی بیش از ماده" در پایان ترین طبقاه ن
لی "تشهیر" را با دل خوش قبول می کند وسازی که مال و منال او را ضبط کنی یا اینکه تشهیرش کنی،  می بینی که آن سزای اول را 

 می یابیم: می تواند،  گویا این قصه تاپۀ مزاج عقلی اوست. "قصه" را تاپه مزاج خلقی او نیزه ابدأ تحمل کرده ن
اما به خنده ـ که معنا های بسیار ـ اگر چه خودش هم با تو بسوزد،  آتش می باراندیا چیزی خواستی،  اگر به قوت خود پیشتر نازیدی و

 بخور.گفت: حالی که به خنده می خوری،  نزاکت تر از عجز دارد ـ اگرچه مال او را بخوری بازهم خواهدت تر و لطیف تر و پر باریک
همه را عبارت از تاپۀ مزاج عقلی و خلقی ایشان خواهیم یافت. "تلقین ی را که از پدران ما مانده است، اگر جمع و تصنیف کنیم، هایقصه 

بهترین ذریعۀ تعلیم و تلقین و حتی یگانه  هر ده و در هر محله مدرسه نبود، منطق و معلومات در قالب قصه" در آن دوره هایی که در
ترین اصولی است که بشر یافته است. قصه در بین بشر  های خلقی و ذهنی ملت بود. "تعلیم به ذریعۀ قصه" قدیم وسیلۀ ساختن وحدت

 به منزلت معلم و مهذب بوده است. 
درس بود. ه که قصه گوی،  مدرس بود و قصه، مدرس که بود و درس چه بود؟ البتین قرن ا دریم به طرف قرن های تاریک تاریخ، برو

قبیله ها بود. مسکن یک قبیله تا دیگری بیش از چند میل فاصله نداشت ولی طی کردن این چند میل از سیاحت  ن عائله ها وزیرا دورا
بود. البته که معیشت و معرفت وسایل ان شاید بسیار ناقص بود. شاید کشیدن دانه ای یک میوه ه تر ن های دو قطب در امروز آسان

 ت.بزرگترین مشکل کی قبیله بوده اس
دانستی های تمام قبیله عبارت از چیزی بود که یک فرد آن یاد دارد اگر یک فرد قبیله که دل شیر می داشت رسیدن به قبیلۀ دیگر و باز 

شجاعت و عادات قبیله می انداخت، تفکر و اخالق و  سالمت پس آمدن نصیبش می شد،  انقالبات و تبدالت مهمی در طزر معیشت و طرز
ین مرد دلیر ا صه ها داشت. هر قصه آن عالم ها درس و عبرت را سبب می شد. افراد قبیله بسیار چیزها یاد می گرفتند اززیرا این فرد ق

بیائیم به طرف قرنهای روش تاریخ ـ یعنی قرن هایی که اثرهای شان برای ما مانده است. می بینیم که  اگرچه حلقۀ و معلم قصه گوی.
 ها تشکیل داد و ابتکار ها برای تعلیم دادن یکدیگر خود کرد ـ ولی بار هم قصه در قطار اول بود.معیشت بشر وسعت یافت ـ جامعه 

ین دفعه "شعر" با او توأم شده بود. بیشتر آثار ادبی که به ما ا حسن و رونق و دلربائی پیدا کرده بود. زیرا دراز همان وقت فن قصه، 
اشد به حدی که پیشه و صنعت مخصوصی شده و فن عمیقی گردیده بود و تنها رسیده است "شعر قصه ئی" ویا "قصۀ شعری" می ب

مالکش می گردیدند. محفل های مخصوصی برای سرودن و شنیدن آن برپا می شد و خلق در ه قابلیت فطری آن را می داشتند، کسانی ک
مات و ملکات اطف و محل ترزیق معلوآن محفل ها جمع می شدند. مرکز این جماعت ها "شعرای قصه ئی" بودند. مصدر حرکت عو

همین حلقه ها می بود. الحاصل خبرهای پرکیف و جوش سوق های عکاظ و محفل های شعرای قصه ئی رومی ها و الیادۀ معروف شعری، 
امروز بهترین یونانی ها و قصه های بردوی مصریها و شاهنامۀ فرس ها و مهابهارته هندوها همه دلیل این است که قصه از قدیم االیام تا 

 قالب ریخت و تعبیر و نیز ترزیق شعر و عواطف و معلومات بوده است.
هست یا  می پرسم که آیا تألیف و ابتکار قصه در جملۀ ادبیات ماه بیائیم به امروز و بپرسیم که: کو مقام قصه در ادبیات خود ما؟ من ن

"حرکت" را در میدان حیات واگذار شد،  در جملۀ این واگذاری ها،  این  نیست. زیرا مانند همه کس این را می دانم که: از وقتی که شرق
ترین فن و معلم بشر ـ در نظر ما چه منزلت دارد؟ و در جملۀ  معلم کهن و اصیل بشر هم بود. سوال من این است که رومان ـ این قدیم

ـ  مضحک بلکه غم آور است .خوانده یا شنیده باشید کهنه تنها  ارکان ادب "قصه" را به کدام درجه اعتبار می دهیم؟ جواب این سوال
ـ خودکش بیگانه پرو می سازد... چه تهمت های ناشایسته  رومان،  آدم را "خیالی" می سازد ـ وقت را ضایع می کند ـ مصرف عبث است

 نیست که به این فن اصیل نبسته اند.
می دانسته که قوی شدن قوۀ خیال،  ه می سازد،  مقصودش از این تهمت چه پوده؟ مگر ن« خیالی»دانم آنکه گفته است رومان ی من

مصدر چه تسهیالت و توفیقات در حیات مادی و معنوی شده می تواند؟ یا مرادش این است که عاملیت را در انسان کم میکند؟ در نوشته 
شخص را عملی یا غیر عملی ساخته بتواند. است چنین دلیلی نیست که مطالعه، هرچه باشد، لیم و تربیه شده ها و تجاربی که را جمع به تع

اگر یک آدمی را بیافیم که عاملیت مطالعه،  نه عامل میشود و تنبل، مسئلۀ عاملیت با نا عاملیت یک امر تربیه وی است انسان را از راه 
که قوۀ خیالش زیاد است. این نا عاملیت او نتیجه تربیۀ اتکالی یا دیگر  بسیار خوانده است یا اینندارد این دلیل آن نیست که او رومان 

د باید مورد توجه ما واقع نقایض تربیتی او خواهد بود. قوی شدن خیال راباید یک صفت خوب بدانیم. هرچه که این قوه را در ماه زیاد کن
 دهد. در ان جمله "خیال" اوست و این صفت رومان می باشد. رومان،  بسیار ملکات انسان را غذا می گردد.

بپرسیم که مصرف صحیح وقت چیست؟ همان است که یک قسمتش در دریافت و تماشا بگذرد )بلی "دریافت" با در باب ضیاع وقت، 
هر چه هست صرف عبث  خارج از این دوت دومش در تطبیق و حاصل  گرفتن، وسیعترین معانی آن ـ خواه حسی باشد یا شعری( و قسم

 ترین و باریک این را هم از من قبول کن که رومان یکی از عمده ترین و میسرریه در باب صرف وقت موافق باشی، است. اگر یا این نظ
های حیات است. نویسنده ای که یک رومان می سازد در حقیقت قضیه شی را قضایای حیات را به ذریعۀ چند شخصیت  ترین وسایل تماشا

ترین رنگهایی که ممکن باشد. زیرا هیچ قالبی  در رومان می آرد از پیش نظر،  بریت وار )رژه آسا( تیر می کند. آن هم به باریک که
نه تا امروز پیدا شده است. اگر قائل به فوائد بی پایان "سیاحت و سفر"  برای تعبیر و رسامی،  فراختر از قالب "قصه" نه در قدیم بوده و

یا بیشتر از یک سیاحت را می گیرد. پس به هر اندازه  ظریه را هم بپذیر که مطالعۀ چند رومان منتخب و متنوع جای نیم وباشی. این ن
 ای که دانستن شخصیات بش را الزم و ضروری بدانی به همان اندازه به خواندن رومان مایل باش.

بیگانه پرور می سازد. روحیه ای  شک آدم را خود ن قصه،گویا خواند باقی ماند یک تهمت باریک دیگر،  باری این را هم خوانده بودم که
که چنین اتهامی از آن برخاسته قابل قدردانی است. این راه هم از باب تأکید،  عالوه کنم که حرکت های گرمی که در مشرق زمین جریان 

شدن این خطر چیزهای دیگری است که  وامل پیداکش بیگانه پرست شدن،  نیست. لکن ع دارد هیچ خطری در مقابل ان به اندازۀ خود
ه اصأل به قصه و رومان دخلی ندارد. پیشتر گفتم که قصۀ یک قوم آئینه مزاج عقلی و خلقی مجموعی و نیز فردی همان قوم است. نویسند

ر میدهد. پس مطالعۀ این قضیه یی را قضایای حیاتی قوم خود و با بشریت را زیر تحلیل و بحث قراای که طرح رومانی را می ریزد، 
ا خواهد کرد. شخصی که سیاحت می کند تأثیر سیاحت در تغییر مزاج قومی او بسته به اندازۀ ر رها اگر بسیار اثر کند اثر یک سف رومان
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 ست آن کس که روحش از مزاج قومی خودش سهراب نباشد،  بی سیاحت و بی مطالعۀ رومان هم ممکن است "بیگانه"ا پختگی مزاج او
 شود.

پس ما باید عوامل پخته کردن و به کمال رساندن مزاج ها و منظق های قومی را به دست آریم. از این راه که منطق ها و مزاج های عقلی 
کنیم تا حلقۀ دیروز و امروز نسکلد. این منطق ها و نمونه های مزاج عقلی و  جرا پیدا کرده عمومیت دهیم و ترویو خلقی پدران خود 

ها تنها پابندی به آن مزاج و ترویچ آنها و پیوستن دیروز به امروز نیست بلکه در عین حال اگر بنا به اقتضای زمان،  حالجی خلقی پدر
و اصالح و تعدیل الزم باشد نیز باید بکنیم. زیرا هر منطق و عقلیت دیروز،  امروز هم قابل قبول نیست.گفته بودیم که قصه،  در هر دور 

ه" است. ش اخالقیات و منطق های عقلی بوده است. باید افزود که امروز هم رکن بزرگ ادبیات و تعالیم مردم ما "قصتاریخ،  قالب ریخ
لت تاپۀ اخالق و میراث خلقی یا تعلیمات ذهنی که از پدر می گیرد عبارت از چند قصه است. این قصه ها منزفرزند امروزی دهقان ما، 

 عقلیت دارد.
بی پایان نفسیات  ری که اهمیت قصه را در ادبیات امروز نشان بدهد،  این باشد که بگوئیم: "به همان اندازه که علمشاید کوتاه ترین تعبی

لع می گرداند." تا ما را از کوائف روحی انسان آگاه کرد به همان اندازۀ "قصه" ما را از روحیات افراد و جامعه ها مطیا علم النفس، 
می تواند. قصه امروز مانند دیروز تنها پند و عبرت نیست. ه النفس نداشته باشد. قطره ئی از قصه ریخته ندریائی از علم نویسندۀ قصه، 

رسامی حیات است. یک قصۀ امروز نمایش یک زنده گیست. در یک دفتر زنده گی،  مفاهیم شعری و فلسفه و حکمت و تلخی و شیرینی 
ه اندازه گنجائی دارد؟ همه ان مفاهیم و معانی در یک قصه می تواند موجود باشد. ـ و شادی و غم و پیروزی و شکست ـ و معانی دیگر چ

باز چون یک قصۀ خوب باید به حقیقت نزدیک و از تخیل تا حدی دور باشد به این سبب می بینیم که قصه نویسان بیش از دیگر اهل هنر 
ارتباط ها،  حاصل فکر و خیال نویسندگان قصه نقل مطابق اصل  و فنان ها با طبقات مختلف خلق آمیزش و اختالط دارند. در اثر همین

ده می شود. خواننده در وقت خواندن کی قصه نباید خود را در میدان خیال بیند و آنچه رامی خواند خیالی پندارد اما در عین حال باید خوانن
ده قصه باشد. در قصه همان اندازه از خیال می توان در قصه ئی که می خواند چیزهایی را ببیند از پشت شیشۀ خیال و چشم تیز نویسن

استفاده کرد که در شعر.قصه های دیگران را که در عرف و عادات با ما شریک نیستند و از ما دور اند نیز باید خواند زیرا اثر یک سفر 
ن نویس ما هم پیدا شود تا روحیات و حیانیات را دارد  تماشایی است و بر شناخت و فهم و اطالع ما می افزاید. اما باید ادعا کرد که روما

ما را رسم کند و در پیش نظر ما بگذارد. مبادا به سبب نداشتن چنین رسامی حیات را به تماشای دیگران بگذرانیم و خود را هیچ نبینیم.
 پایان  
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