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 چکيده

رابطه اي دوسويه و    ات،ر و ادبيا هناعي بي و اجتم اع سياسان اوضاز آنجا كه در هر كشوري مي
ۀ  به صورت مختصر دربار  در پژوهش حاضر نخستمبني بر تأثير و تأثر متقابل برقرار است، 

ايم و    تا امروز سخن گفتهرزمين ازگذشته  كشور افغانستان و اوضاع تاريخي و سياسي اين س

سپس تأثير عوامل سياسي و تاريخي بر فرهنگ و هنرو به ويژه ادبيات اين كشور را بيان نموده  

  (گ جن )  ةمايدرونضور  اجتماعي افغانستان، بسامد ح به آشفتگي اوضاع سياسي وه با توج ايم؛
ها   آن  المدر ك(  تيآش)  ضوندر شعر شاعران، بسيار زياد و كاربرد م(  مقاومت) از آن، پس و

از آن، اعتالي    ارجبسيار ناچيز است و سخن سرايان افغانستاني چه در داخل اين كشور و چه خ 

ت خويش قرار  هموجهة    ان ران شاعي وطي و اجتمفرهنگ و ادب، و پرداختن به اوضاع سياس 

 داده اند.

 شعر معاصر، ادبيات افغانستان، افغانستان :واژگان کليدي
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 کریمی کبري

 قزوين ايران خمينيكارشناسي ارشد دانشکده علوم انساني دانشگاه بين المللي امام دانش آموخته 
 

  نام نويسنده مسئول:

 کبري کریمی

 

ادبيات معاصر افغانستان  نگاهی به تاریخ 

 

 12/06/1399:  تاريخ دريافت

 28/08/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه
- ش1189ادبيات معاصر افغانستان با پشت سر گذاشتن يک دورۀ نود سالة انحطاط و فترت ادبي آغاز ميشود. در اين دوره )

فغانستان آغاز  چپاول ها و غارت هاي ميراث خواران حکومتي است و همزمان انگليسي ها تجاوز خود را به اش( كشور صحنة  1277

   (174  سرگذشت دردناك فارسي در افغانستان معاصر ،كرده اند. )رضوي

بر تخت سلطنت تکيه زده،  در حدود دو قرن، در افغانستان آنقدر پادشاهان، پادشاه زادگان و امي كه   آمده اند و رفته اندران 

بود. آنچه ميتوان در ارتباط   خود را معطوف به ذكر احوال و أعمال آنهمت  اگر نگارنده تنها  ها كند، خود رساله اي ديگر خواهد 
ي ها و توطئه چيني ها و جنگ ها بوده است. با اين دو قرن گفت، اين است كه سرزمين افغانستان در اين دوران، شاهد قدرت نماي

پادشاهي تکيه مي بر تخت  يکي پس از ديگري ميکرده، قوانين نامتعارفي وضع   اميري  به فتح شهرها  پس از مدتي شروع  زده، 

زراعت و تجارت اندكي جان   ،ميکرده و انواع ظلم و ستم را بر مردم بيدفاع روا ميداشته ... اگر دوران امارتش به طول مي انجاميده
پيِ توطئه و كودتاي اميري ديگر، شاه از تخت به زير مي  شهرها رونقاجد و مدارس در ميگرفته و مس ي مي يافته ... كه ناگاه در 

 افتاده ... و باز افغانستان دستخوش خودخواهي ها و تصميمات شتاب زدۀ امير جديد مي گشته است. 

 

ادبيات معاصر افغانستان -1    تاریخ 
ميرغالم محمد غبار، تاريخ نويس بزرگ افغانستان، در توصيف اين دوره ميگويد: مدارس انگشت شماري كه در بعضي شهرهاي 

به تدريس فقه حنفي و صرف و نحو و بعضاً حديث و گاهي هم حکمت قديم مي پرداخت. اطفال  مملکت باقي مانده بود، فقط 
حافظ، سعدي و انوار سهيلي مي خواندند. محاسبين مملکت رساله هاي خالصه افغانستان در مساجد، معدودي از كتب: كريما، 

باسواد داستان هاي شاهنامة فردوسي، سکندرنامه، امير حمزه و شهزادۀ ممتاز و انشاء ترسل مي خواندند. در شهالحساب   رها مردم 

بازار مي شنيدند. در دهات مملکت، افسان چارپري و ورقه و  در سر  مولوي، قصصيشد. صوفيگلشاه خوانده مه هاي   ون مثنوي 

براي[ پادشاهان كتاب خوانه و روضه الصفا مطالعه ميکردند. ] االنبياء، تذكره االولياء و ادبا بيدل و يوسف و زليخا و امرا تاريخ فرشته
بيشتر از  اي مخصوص و افسانه گويان حضور داشتند كه يکي از كتب تاريخي ميخواند و ديگري افسانه مي گفت. بزرگ زادگان هم 

   (245 -244) غبار، تاريخ ادبيات افغاستان    .سواد و تحصيل، به شکار و سواري و تيراندازي مايل بودند

زين الدين   نويسندگان توانا خالي شد. كساني مانند كمال الدين بنائي هروي،  در اين دوران، افغانستان از وجود شاعران و 
صاحب بد ايع الوقايع، فخرالدين علي صفي، پسر واعظ كاشفي صاحب رشحات و حافظ سلطانعلي اوبهي صاحب محمود واصفي، 

فرهنگ اوبهي به ماوراءالنهر كوچيدند. جمعي ديگر نظير خواندمير، مورخ حبيب السير و فخري هروي مترجم لطايف نامه و صاحب 

   به بعد(  573ان در مسير تاريخ روضه السالطين و ... رهسپار هند گرديدند. )ر.ك: غبار ،افغانست

خاندان هاي ابداليان، محمدزائيان، باركزائيان و مصاحبان در مدت اين دو قرن در رأس قدرت بودند. گاه از يک خاندان، به  
الطوايفي حکومت ميکردند كه اغلب در بين برادرها آتش جنگ ها شعلهور بود. امراي   طور همزمان چندين برادر به صورت ملوك

)سن ( دخالت ميکردند و چنين اوضاعي چشم طمع انگليسي ها را نيز امور مرزيد و پنجاب هم گاه گاه در امور داخلي يا سرحدي 

  به خود معطوف ميداشت.

بود و از طرف ديگر جنگ   برادركشي هاي اميران و حکومت ملوك الطوايفي  بدين ترتيب، در افغانستان از يک طرف درگير 

ناپذير اين جنگ ها، بيش ا  ليسي ها و اثراتاول و دوم با انگ پيش بر فرهنگ و اوضاع ادبي كشور وارد ميشد و نيز مردم    زجبران 

بي دفاع افغانستان كه قرباني جهل و ظلم سردمداران حکومتي بودند. مثالً در زمان پادشاهي دوم اميردوست محمد خان از خاندان 

و زراعت و صناعت و تجارت  ش(، »يک قدم در راه تمدن و فرهنگ1237-ش1217محمدزائي در فاصلة بيست سالة پادشاهياش)
( 575غبار، افغانستان در مسير تاريخ  و عمارت برداشته نشد. او در بيست سال پادشاهياش دوازده جنگ در داخل كشور داشت. « )

ن به اضمحالل و  ابودي گذاشت. هر آنچه كه از قديم مانده  ميبينيم كه در چنين شرايطي، اوضاع ادبي افغانستان بيش از پيش رو 

   بود، يا در آتش جنگها و جهل ها سوخت و يا به فراموشي سپرده شد.

بودند كساني كه اگر اندك فرصتي مي يافته اند، گاه گاهي در زمينة رشد و ترقي اوضاع  در بين اميران حاكم در اين دوران، 

برمي داشته اند. يکي از اين اميران ،اميرشيرعلي خان است. او »امير روشن فکر« لرزان  خوانده   ادبي كشور قدم هايي سست و 
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ن افغاني هم بهره ها جسته است. )رضوي ،»سرگذشت دردناك فارسي در افغانستان معاصر«  ميشده و از مشورتهاي سيد جمال الدي

به وسيلة انتشار روزنامة ( اولين قدم در راه ايجاد آشناي175 ي مردم افغانستان با دگرگوني هاي دنياي خارج در زمان اين امير 

هر قبيل در اين روزنامه از طريق ترجمه چاپ ميشد، ميتوان چون مطالب مربوط به كشورهاي ديگر از   »شمس النهار« برداشته شد.
عهد گذاشته شد. )    (12مواليي  گفت كه اساس ترجمه نيز در همين 

امير دو مدرسة نظامي و ملکي تأسيس نمود. براي نخستين بار چند چاپخانة سنگي از هند وارد كرد. براي نخستين بار روزنامه  

د كتاب براي تعليم عساكر و غيره ترجمه و طبع گرديد. اما اين همه در اثر تعرض انگليسي ها به در افغانستان انتشار يافت و چن

  زودي از بين رفت.

ميگويند روزي كه اميرعبدالرحمان خان چشم از زندگي پوشيد، هنوز در زندان هاي شهر كابل دوازده هزار مرد و هشت هزار 

باقي بود و اين تعد او  غبار، زن به يادگار ادارۀ  نفوس آن روز رقمي بسيار درشت است. روي هم رفته، مرحوم  به نسبت تعداد  اد 

مورخ افغانستان، به حق داوري كرده است كه مجازات فجيع امير عبدالرحمان خان در روحية مردم مخصوصاً شهرنشينان اثر منفي  
در حاليکه از شنيدن نامش بر خود ميلرزيدند   خطيري گذاشت و به رشادت و هوش ملي مردم افغانستان صدمة هولناك زد. مردم

باور ميکردند، در مرگش شادي ها كردند و در گورش آتش ها افروختند و آوازه درافتاد كه خدايي سوخته  و مرگ او را به دشواري 

   (799غبار، افغانستان در مسير تاريخ است )

ر در اين زمينه تا جايي بود كه ميتوان آن را تعند و تعمد او هيچ نقطة درخشاني در اين عهد ديده نمي شود. بي اعتنايي امي
در جلوگيري از فرهنگ ناميد. زيرا او خود از تمدن و فرهنگ جديد جهان آگاه بود. اما يک مکتب نساخت و يک روزنامه تأسيس  

رساله بر مبناي اطاعت اولواالمر و  نکرد. در حالي كه افغانستان در هر دو سابقه داشت. تنها چند چاپخانه وارد كرد. چند كتاب و  

تحويل دادن ماليات در سر موعد و چند نظامنامة اداري چاپ نمود. بر عکس، مطبوعات و رساالت مسموم كنندۀ خرافي و اساطيري  
به جانب فالگيري و اوهام و تاري به رجعت قهقرايي  کي از هند انگليسي مانند سيل در افغانستان ميريخت و نسل جوان كشور را 

   (17آهنگ  رهنمون مينمود. )

به اين ترتيب، طبيعي بود اگر در چنين اوضاعي نظم و نثر شاعران و نويسندگان، معدود و ضعيف باشد و غزل ها كه به تقليد 

اري از متأخران ساخته ميشد، مبتذل شود و قصايد كم مايه و بي پايه و نثرها يکنواخت و تقليدي و فاقد متانت و سادگي قديم و ع
از صنايع بديعي گردد. با همة اين احوال ذوق ادبي ملت از ميان نرفته بود. يک تعداد شاعران، نويسندگان، اديبان و دانشوران پيدا 

شدند كه نگذاشتند روشنايي علم و ادب در سرزميني كه روزگاري كانون فضل و علم و فرهنگ آسياي ميانه بود، خاموش شود. 

به پايه رسيد. بخشي از اين آثار متأسفانه در اثر اغتشاش ها و جنگ هاي داخلي و خارجي  و ماية گذشتگان نمي  البته اين آثار 
   (333-328نابود شده اند. در ميان آنچه مانده است به ندرت اثر قابل اعتنايي ديده ميشود. )غبار، تاريخ ادبيات افغانستان  

 عهد ابداليان و بعد از آن صاحب علم و فضل بوده اند.   اهل تحقيق از خانواده هاي چندي خبر مي دهند كه در

چون خانوادۀ خانعلوم باركزائيان قندهار، خانوادۀ علمي سلجوقيان هرات، خانوادۀ وكيل الدوله، خانوادۀ ميرزايان برناباد، خانوادۀ 

   مجدديان نقش بندي، خانوادۀ شيخ سعدالدين احمد انصاري و ...

غزلسرا و قصي عالده پرداز اين دوراز شاعران  نيز بودند، ميتوان ازغالم محمد طرزي، ان كه منشيان و گاه مأمورين  ي رتبه 

)رضوي ، برد.  نام  بلخي و عشرت قندهاري  چنداولي، حيرت كابلي، گوهري  سرگذشت  ميرزامحمدنبي واصل، ميرزامحمدحسن 

   (177دردناك فارسي در افغانستان معاصر

تاريخ احمدشاهيِ محمود منشي حسيني منشي دربار احمدشاه ابدالي، ذكر نام چند نويسنده و در زمينة نثر فارسي پس از  

حسنعلي ) از معاصران   2(: طريق الطالبين، كنز السالکين ،سبيل الرشاد 1279-1207مير احمد اظهر )  1آثار آنان ضرورت مي يابد:

لعل بدخشان 1298ميرياربيگ )  3اميردوستمحمدخان(: حبيب القلوب، مجموعة خوارق   ) 4( : تذكرۀ    -1213حبيباهللا قندهاري 
1319  ... )  5( حاشية زيج الغبيگي، محبت الهي و  يعقوبعلي كابلي   7( : حدايق الحقايق، تکمله الرياض 1279ميرمحمدنبي احقر 

 9( : واقعات شاه شجاع 1258شاه شجاع) 8(: گلشن امارت  1287نورمحمد قندهاري ) 7يخ پادشاهان متأخر افغانستان  (: تار1207)

) 10( : بحرالفوايد 1320محمد يوسف رياضي ) االحباب 1302سيدعبدالکريم حسيني  بدخشان، تذكرۀ مفرح  سلطان   11( : بهار 

سالطين   احوال  در  سلطاني  تاريخ   : خالص  عبدالرحمان خانعلوم: رد  12دراني  محمد  غويه قاضي   14ترجمه    عقايد وهابيه 
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به خانمالخان ) عقايد وهابيه  1309مالعبدالرحمان مشهور  ( پندنامة دنيا و  1319اميرعبدالرحمانخان ) 14(: حجه قويه در ابطال 

علما: تقويم الدين كه به امر اميرعبدالرحمان   15دين، تاجالتواريخ  عبدالسبحان: جنگ روم و   17خان تأليف شده است  جمعي از 

   (147-130، پوهاند دكتر جاويد  129-113ترجمه و ... )انور   روس

( المله و الدين  به سراج  خان معروف  اميرعبدالرحمان خان، پسرش ،حبيب اهللا  كار آمد.  1294-ش1247بعد از  ش( روي 

به نام  بود  يکي مدرسة ملکي  از همه  كرد كه مهمتر  چند مدرسه تأسيس  اميرحبيباهللا خان در دوران امارت هجده سالة خود، 

مکتب حبيبيه« و ديگري مدرسة نظامي به نام »مکتب حربيه«.مکتب حبيبيه اگرچه بعد از چهارده سال فقط نوزده فارغ التحصيل  »

بود. چندين جمعيت كوچک و بزرگي كه داشت، اما از جهت نه نويني كه از اين مراكز آموزشي مايه گرفت، خيلي مهم  ضت هاي 
بودند. )غبار، افغانستان در مسير تاريخ   به نحوي با اين مکتب در ارتباط    (703دست به فعاليت هاي سياسي زدند، افرادشان 

م امير تأليف شد، سراج التوايخ، مفصل ترين تاريخ افغانستان نوين،  ترين كتابي كه در اين دوره و در واقع زير نظر مستقي مهم

به چاپ  بود. كتاب هاي معدود ديگري آن هم در زمينة تاريخ در اين دوره  بن سعيد معروف به هزاره  به قلم فيض محمدكاتب 
ال از دول خارجه، سراج اركان : محاربة روس و جاپان ترجمة محمود طرزي در پنج جلد ،قواعد سراج در خريداري مرسيد مانند

   اسالم و ...

بي نشر گمان ،محمود طرزي است كه گذشت پرآوازه ترين چهرۀ ادبي روزگار او  ، كتاب هايي در زمينه «سراج االخبار»ه از 

پدر نثر نوين فارسي افغانستان ميشمارند. )رضوي ،»   را  يا تأليف كرد. وي  به فارسي ترجمه  گوناگون از تركي  سرگذشت هاي 
   (177دردناك فارسي در افغانستان معاصر«

االخبار«در سال   با تشکيل »انجمن سراج  بيستم  جمعي از   م1909ش/  1288م آغاز ميشود. در سال  1905ش/1284قرن 

نويسنده بودند همچون: محمدسمشروطه خواهان كشته شدند يا به زندان افتادند. برخي از آنان عضو اين انجمن و شاع رور ر و 
   محمد هزاره، غالم محمد ميمنگي، سيد قاسم و ديگران. واصف، محمدانور بسمل، محمدحسين راقم، فيض

بود در توجيه و جهت بخشي جنبش هاي مليت خواهي و ضد استعماري افغانستاني ها. در سرمقاله   سراج االخبار كوششي 

بدين منظور با درك عميق روحيات خوانندگان، نويسنده، مقاالت ها سعي ميشد تا در مردم عالقه به تغيير و پيشرفت ايجاد شود. 

با اشعا را با آيات قرآني و احاديث نبوي مي بزرگان درمي آميخت.آراست و  قصد جريده از نشر اخبار داخلي تشويق ر و گفته هاي 
به زندگي معاصر بود و هدف از انتشار اخبار خارجه آن بود تا هم مردم افغانستان را ا ز آنچه در جهان ميگذرد بي اگاه اند و  مردم 

بنيان اين جريده بود.   هم بيداري و آگاهي افغانستاني ها را به گوش جهانيان برساند. استقالل و آزادي 

در تضعيف سراج االخبار از هر وسيله اي كار گرفته ميشد. جلوگيري از رسيدن روزنامه هاي خارجي به كابل يکي از اين 
در آن زمان يگانه راه رسيدن خبرهاي خارجي، جرايد خارجي بود. در اثناي جنگ جهاني كه يک عده ملت هاي  وسايل بود. زيرا 

بنادر هند ارسال  شرقي در آن شركت داشتند و مردم تشنة دانستن نتيجة جنگ بودند، حکومت هند جرايد عثماني را كه از راه 

يا مشهد ميرسيد. بر نشريات هندي نيز ميشد توقيف كرد. تنها جرايد هندي به زبان هاي انگليس ي و اردو و جرايد ايراني از تهران 

سانسور شديد مسلط بود. در سال هاي اخير، جريدۀ چمن، چاپ مشهد، مورد توجه محمود طرزي قرار داشت. اما چمن هم در اثر  
  بيني كرد. براي سراجاالخبار نيز پيشفشار سياسي دولت تزاري تعطيل گرديد. محمود طرزي همان سرنوشت را با ايماء و اشاره 

با دريچه اي از  جريدۀ سراج االخبار كه مکتب جديدي در ادب اجتماعي كشور گشود و راه نشريات تازۀ ادبي و سياسي را 

نيز انتقاد مينمود. بنابراين به زودي مزندگي جهان نوي ركز علمي ن بر رخ خوانندگان باز كرد، گاهگاه از هرج و مرج ادارۀ داخلي 
دولت منتشر   نظر مستقيم  خواهان و اصالح طلبان كشور گرديد. البته نشريه كه در يک محيط مطلق العناني شديد زير  آزادي 

ميگرديد، نمي توانست با استبداد و روش شخصي امير مقابله كند. بنابراين براي بقاي خود او را ستايش ميکرد و براي دلخوشي او  

   (723اتيک تركيه و ايران را نيز بد ميگفت. ) غبار، افغانستان در مسير تاريخ ي جنبش هاي دموكرگاه

در دورۀ اميرحبيب اهللا خان شاعران بيشتري برآمدند و نامي برآوردند. گرچه بيشتر اين شاعران همانند گذشته مالزم دربار  

نصراهللا خان و معين السلطنه عناي مانند نايب السلطنه  خان بودند و مدح آنان ميکردند، با آغاز و  امير و خويشان ناميِ او  ت اهللا 

نفي استبداد به  مضامين نوين به ويژه در ستايش استقالل كشور و  نوخواهي و آزادانديشي در ميان مردم،  گسترش انديشه هاي 

لودين   عبدالرحمان لودي/  به عبدالعلي خان مستغني،  ميتوان  اين دوره  شاعران  يافت. از  شاعران راه  هاي  (،  ش 1309)سروده 
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( نديم  ميمنش1292-ش1255عبدالغفور  نادم  مجذوب)  (، ميرزامحمديحيي  نورمحمد  حافظ  عبداهللا ش1308هاي،  (، حافظ 

خان)ش1322-ش1245قاري) نصراهللا  سردار  پسر  قتيل،  عزيزاهللا  فارغ،  محمداكبر  حافظ  بسمل،  (، ميرزا  ش1352(، محمدانور 

كابلي ش1295محمدعلي خان تايب) اعتمادالدوله  1280  -ش1215)(، ميرزامحمدعلي آزاد  پسر  پاينده محمدخان فرحت  ش(، 
عبدالرسول خان رسول،  عبدالقدوس خان ،ميرغالمحضرت شايق، محمديعقوب فراهي، حاجي محمداسماعيل خان گوزك هروي، 

پريشان، صاحب داد كوهستاني و خواجه محمد سالنگي نام برد.   عبدالهادي داوي 

شبي در شکارگاه به دست قاتل ناشناسي از پاي درآمد و پسرش ،امان اهللا م نيمه  1919ش/1298اميرحبيب اهللا خان در سال 

شد. شاه  افغانستان شناخته  استقالل  تا  انگليس درگرفت  جنگ افغانستان و  سومين  آن،  پادشاه افغانستان شد. پس از  خان، 
 اماناهللاخان غازي بعد از تصفية حساب با دولت انگليس مشغول اصالحات داخلي گرديد.  

از سلطنت خود با روشن فکران از درِ صميميت و همدردي وارد شد. او همة محبوسين سياسي و مشروطه طلب را از او از آغ

   (794زندانهاي پدر آزاد ساخت و روشنفکران ديگر را در امور دولت شركت بخشيد. )غبار، افغانستان در مسير تاريخ  

شد. اين مدارس زير نظر استادان فرانسوي ،آلماني، انگليسي و   در دورۀ امان اهللا خان مدارس ابتدايي و عالي چندي تأسيس

هندي بود. صدها شاگرد افغانستاني در ممالک شوروي سابق، آلمان، فرانسه، ايتاليا و تركيه به هزينة وزارت معارف مشغول تحصيل 

 گرديدند و چند تن از دختران جهت تحصيالت عالي به تركيه اعزام شدند.  

امان افغان به مديريت عبدالهادي   1جله به مصرف دولت در كابل و واليات انتشار يافت كه از آن جمله بود:  سيزده نشريه و م
ستارۀ افغان به مديريت   3معرف معارف )بعدها آيينة عرفان( به مديريت هاشم شايق افندي   2داوي و سپس ميرسيدقاسم خان 

نظر نسيم سحر به مديري 5سرمحرري) سردبيري( روحافزا  ارشاد النسوان به مديريت و   4ميرغالم محمدغبار   ت احمد راتب كه از 

 امتيازي محيالدين انيس.    س به مديريت و صاحباني 7نثر ادبي ممتاز بود 

از كتاب هاي درسي دورۀ اماني ،قرائت فارسي، منتخبات ادبيه، قواعد فارسي و اصول انشاء تأليف قاري عبداهللا است. از ديگر  

 ة سيدرضا عليزاده اشاره كرد.  به دورۀ ده جلدي تاريخ ملل ترجميتوان ها م  كتاب

برهان الدين كشککي و  شعرالعجم ) ترجمه النعمان ترجمة  االمان في سيره  گويا(، تحفه  سرور  انصاري، كشککي و  هاي 

اي از نثر آن دوره   نمونه شنايي باراهنماي قطغن و بدخشان تنظيم و تأليف كشککي از ديگر كتب مطرح اين دوره است. ) براي آ
   مقدمة كتاب نثر دري افغانستان نوشتة رضوي مراجعه كرد.(  47-44ميتوان به صفحات 

بعد از سراج االخبار، مجلة تحقيقي، علمي، ادبي، اجتماعي و تاريخي كابل توسط انجمن ادبي انتشار يافت. مدير انجمن ادبي، 

به عهده گرفت. عبدالهادي داوي   مدتي محمدانور بسمل بود و مدت ها محمدنوروز سرمنشي دربار شاهي رياست انجمن ادبي را 
به زندان افکنده شد. ميرغالم   )پريشان(، همکار سراج االخبار در سال نخست عضو افتخاري انجمن ادبيناميده شد و در سال دوم 

ب ه حبس افتاد و عبدالرحمان لودين )كبريت( همکار محمد غبار، چهرۀ درخشندۀ شماره هاي نخستين كابل نيز همچون داوي 

ديگر سراج االخبار سالي پيش از تأسيس انجمن ادبي اعدام شد. از همکاران مجلة كابل ميتوان از قاري عبداهللا، عبدالعلي مستغني،  

   (178احمدعلي دراني، كريم نزيهي و سرور گويا نام برد. )رضوي ،سرگذشت دردناك فارسي در افغانستان معاصر

بعد از انجمن ادبي نوبت به انجمن تاريخ ميرسد. نشرية انجمن تاريخ ،آريانا است. در اساسنامة انجمن تاريخ افغانستان كه در 

نخستين  ش تأليف يافت، آمده است كه مرام انجمن، تحقيق و تتبع در مسايل تاريخي و ثقافتي )فرهنگي( و هنري است.1327سال  

   ع بود.مدير آن ميرعلي اصغر شجا

يا متون  انجمن تاريخ در مدت سي و هفت سال بيش از يک صد جلد كتاب و رساله چاپ كرده است. اين رسايل و كتب، 

يا آثاري است كه از طرف اعضاي انجمن تاريخ يا مؤلفان  تاريخيي است كه نسخه هاي خطي آن به دست آمده و طبع شده است، 

  ارجي ترجمه شده است.ديگر تأليف گرديده و يا از زبان هاي خ

سنبل  87فهرست   اسد و  در شمارۀ  اين آثار  نمون1347ة جلد از  براي  است.  نام ميبريم: تاريخ  ش آريانا ثبت  چند اثر  ه از 

تأليف عبدالحي   تأليف احمدعلي كهزاد و محمدعثمان صدقي در دو مجلد ،تاريخ افغانستان بعد از اسالم  افغانستان قبل از اسالم 

عبداهللا انصاري )هر دو ترتيب و تحشية عبدالحي   ،طبقات ناصري منهاج سراج جوزجاني  ،اولحبيبي جلد   طبقات الصوفية خواجه 
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پژواك و صدقي باركزايي ها ترجمة  افغانستان تأليف ميرزايعقوبعلي خافي ،عروج  پادشاهان متأخر  افغانستان در قرن   ،حبيبي(، 

  تأليف خليالهللا خليلي.نوزدهم تأليف سيد قاسم رشتيا و سلطنت غزنويان  

 ر ميشد.  دانشکدۀ ادبيات دانشگاه كابل نشيکي ديگر از نشريه هاي يادكردني، مجلة ادب است كه از سوي 

موضوعاتي نظير: اجتماعيات، اخالق، ادبيات )تاريخ، ادبيات، عاميانه(، امالء، انشاء، باستان شناسي، پارچة ادبي، تاريخ ،تصوف، 

ور زبان، دين ،روانشناسي، معما، معماري، منطق  تان، داستان كوتاه، داستاننويسي، دسته، داستقريظ، جغرافيا، خطابتعليم و تربيت، 

به چاپ ميرسيد.و هنر از مطالب   ي بود كه در مدت نوزده سال در مجلة ادب 

ش تأسيس شد و در چند سال  1327هرات، مجلة ماهانة علمي، تاريخي و اجتماعي و يکي از مجالت معتبر است كه در سال  
» )زبان   نشرية روزنامة انيس، و «پشتون ژغاول انتشار خود از اعتبار خاصي برخوردار بود. همچنين از دو مجلة هفتگي «ژوندون»

بسيار دارند. پس از دو روزنامة معروف انيس  نثر ابداعي سهم  نشرية روزنامة كابل، نيز بايد نام برد كه در رواج  و صالح،  پشتو( ، 

يادنبردني است چون: نداي حق، وطن،   نثر دري و تغيير طرز تفکر خوانندگان آن نشريه ها از  نقش چند روزنامة دولتي در تطور 
   افکار نو، ترجمان و چند نشرية ديگر.  ،الگار، افغان ملت، خلق، پرچم، شعلة جاويد

عد سرعتي بي نظير مي يابد. وقايع بزرگ سياسي و اجتماعي تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي افغانستان از اين زمان به ب

نارضايتي و خشم عمومي مردم، تأسيس دولت  يکي پس از ديگري رخ مينمايد. براندازي نظام پادشاهي، تأسيس دولت جمهوري، 

در فاصلة سالهاي   طالبان همگي  كار آمدن طالبان، سقوط  روي  اسالمي،  )زمان تأسيس1383ش تا  1312جمهوري  دولت   ش 
يعني يک دورۀ هفتاد ساله، اتفاق مي افتد؛ دوره اي سراسر طمع، آز، قدرتخواهي براي   به رياست جمهوري حامد كرزاي(،  اسالمي 

   هايي پر از دهشت، ترس، غارت و چپاول براي مردم افغانستان. -سردمداران حکومتي و سال

- 1312يي خيل از خاندان باركزايي است كه در فاصلة سالهاي محمدظاهر شاه، پسر محمدنادر شاه ، از شاخة مصاحبان / يح
نشيند. اوضاع فرهنگي افغانستان در دورۀ كوتاه نادر و دورۀ دراز ظاه  1973 -1933ش /   1352 بر تخت پادشاهي مي  رشاه، به م 

نقاشي گرديد.  ژه در زمان نخست وزيري هاشم خان با رنگ و روغن قوم گرايي، تعصبات و امتيازات زباني، مذهوي بي و منطقه اي 

پشتو( شروع شد كه اين طرح  با ايجاد نشرية اصالح و تشکيل انجمن ادبي كابل تالش براي اثبات برتري قوم افغان و زبان افغاني )

   رسيد.  با تشکيل پشتو تولنه ) گردهمايي زبان پشتو( و الحاق انجمن ادبي به آن و همچنين انجمن تاريخ افغانستان به پاية اكمال

نام و انديشه هاي  پيش گرفت. انتشار  بي تسامح  و  برخوردي خشن  با روشن فکران  حکومت  خاندان مصاحبان در ابتداي 

يافت. غبار و ديگر روشن فکران به زندان افتادند يا به 1339م /    1970محمود طرزي ممنوع شد و اين ممنوعيت تا دهة   ش ادامه 

بسيار نمايد كه مخالفت خاندان حاكم با خارج تبعيد گشتند و أنيس و  ي ديگر در زندان از ميان رفتند. با وجود اين چنين مي 
 7روشن فکران سياسي فعال بيشتر با اشخاص بود نه با كارهاي فرهنگي و ادبي.در دورۀ نخست حکومت مصاحبان، ادارۀ مطبوعات

تأسيس شد كه تنها در كابل دو روزنامه منتشر ميکرد ،انجمن ادبي كابل با دو نشريه اي كه داير كرده بود، بنياد نهاده شد و شمار 

   مؤسسات آموزشي در حد گسترده اي افزايش يافت.

ش/  1319ي ادبي بود. در ة عزم دولت براي ادارۀ فعاليت هام نشان  1944ش/  1323تأسيس دانشکدۀ ادبيات در دانشگاه كابل در  
به چشم  1940 باسوادان  به افزايش  ميان مقامات دولتي تمايل آشکاري  بودند. همچنين در  كارمند دولت  روشن فکران  م اكثر 

به    1949ش/ 1328تن در   70000م به  1930ش/ 1309تن در   1590ميخورد. شمار دانش آموزان از   يافت و   497911م افزايش 

   (787م رسيد. اين گسترش تنها كمي نبود. ) فرهنگ   1977ش/ 1355تن در   928000و م    1977ش/ 1347تن در 

خي كشور )يعني مجلة كابل(،  م به سرعت به انتشار نخستين نشرية ادبي و تاري 1930ش/  1309برپايي انجمن ادبي كابل در 

 يک سالنامه و پس از وقف هاي چند ساله به دايره المعارف ) آريانا( انجاميد. توليد و ادارۀ اين وسايل نوين و عرضه و ارائة آثار ادبي 

 1319در  به دست گروه كوچکي از روشن فکران انجام ميگرفت كه سردبيري و ويراستاري جرايد و مديريت راديو كابل را ) تأسيس
  م( بر عهده داشتند.  1940ش / 

در همين سال ها نويسندگان افغانستاني با شور و شوق بسيار به كارگيري و آزمودن آن انواع ادبي را آغاز كردند كه محمود 

طرزي آن ها را به جامعة افغانستان معرفي كرده بود؛ مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، مقالة ادبي و نقد ادبي و سياسي. در  

نوع ادباين أوان هنوز شعر مهمت به شمار مي آمد. نويسندگرين  بر ويژگي هاي  ي بيشتي  ر گونه اي صنعتگري شمرده ميشد و 

http://www.rassjournal.ir/


 95 -111 ص، 1399 پاییز، 23شماره ، اجتماعیرویکردهای پژوهشی در علوم 
ISSN: 2476-3775 

http://www. RassJournal. ir 

 

زيبايي شناختي و هنري آن تأكيد ميرفت. هيچ چيز بهتر از موضوعي كه كابل، نشرية انجمن ادبي كابل، در يک اقتراح شعري به 

ه از حکومت امان اهللاخان چه تغييري كرده است. موضوع اين اقتراح  مسابقه گذاشت، نشان نمي دهد كه مضامين ادبي در اين دور

   بود و عبداهللا قاري در آن اول شد.  «بهار »

ظاهرشاه براي تأكيد بر نقش حمايتي دولت از ادبا، لقب ملک الشعرايي را كه سال هاي درازي بود به كسي داده نشده بود به  

كامالً مناسب و شايسته محسوب ميشد. زيرا او در حقيقت حلقة واسطي ميان  قاري داد. انتخاب قاري به ملک الشعرايي گزينشي

   ادبيات كالسيک فارسي و ادبيات رو به رشد اين دوره است.

)  دالرؤف بينعب مي  1985ش/  1374وا  غبدصديرمحمم( ،  عبدالحق فرهنگ،  احمدعل  1984ش/  1373  ي )ي حبيبار،  ي  م(، 
 ش/ 1297ي، عبدالرحمان پژواك )  كهزاد، خليالهللا خليل

سي1917 )  م(،  رشتيا  قاسم  )  1998  -1913ش/  12921377د  صفا  ابراهيم  صدق 1908ش/  1287م(،  محمدعثمان  ي  م(، 

م( و ديگران تنها تاريخ نگار، روزنامه نگار و منتقد ادبي نبودند؛  1982-1910ش/  12891371م(، محمدقدير ترهکي)1918ش/  1297)
ي آنان آكنده از مطالب تاريخي بوده و تکية ايشان بر ميراث ادب فارسي آنها را قادر ساخته بود تا زبان نگارش را خالقانه نوشته ها

نوين ادبي تطبيق دهند.   با انواع 

م( و عبدالرشيد لطيفي مشابه نقش پژواك در داستان كوتاه است. عبداهللا  1974-1907ش/   12871353نقش عبدالغفور برشنا )

لقب ملک الشعرايي يافت، برجستهترين 1971-1888ش/ 12771350قاري و صوفي عبدالحق بيتاب )  م( كه پس از مرگ قاري 
نمايندگان سنت كالسيک شعر فارسي با مضامين رايج و تثبيت شدۀ آن بوده اند. اما كسي كه وي را ميتوان   شاعران اين دوره و 

  نامدارترين استاد شعر فارسي در عصر ظاهرشاه دانست ،خليل اهللا خليلي است كه به سبک خراساني شعر مي سرود.

پايان زمان نخست وزيري شاه محمودخان )  م( به ويژه در دورۀ كوتاه آزادي و 1953ش / 1322پادشاهي ظاهرشاه از آغاز تا 
زمان شاه محم دانست كه در آن نسل نخست نويسندموكراسي  ر  ر سدگان افغانستان در روزگار معاصدخان را، ميتوان دوره اي 

دايره المعارف آريانا با تالش و مديريت ميرعلي اصغر شجاع در  نويسندگان و پژوهشگران را در    1327برآوردند. تأسيس  ش كه 

   رهنگي در افغانستان بود.مجموعه اي گرد آورد، آغازگر مرحلة نويني در حركت هاي ف

خان پسر سردار محمدعزيز خاناست كه در فاصلة سال هاي م ( در رأس 1979 - 1973ش /   1357-1352سردارمحمدداود 
براي رسيدن به  قدرت قرار ميگيرد. وي نخست وزير زمان ظاهرشاه بود. از آغاز، انديشة پادشاهي بر افغانستان را داشت و همواره 

به سر ميبرد هدف خود توطئه به كمک هواخواهان خود و درباريان به خصوص 8چيني ميکرد. زماني كه شاه در خارج از كشور   ،

صاحب منصبان نظامي وابسته به حزب دموكراتيک خلق افغانستان، به عنوان اولين رئيس جمهوري افغانستان در رأس قدرت قرار  
   گرفت.

پرشور و حال اواخر در دورۀ داود خان آزادي مطبوعات از ميان ر با إعمال گستردۀ مميزي مطبوعات آزاد، سرزنده و  فت و 

دورۀ ظاهرشاه به مطبوعات دولتي يکنواخت و خسته كننده مبدل گرديد. با وجود اين، مباحث ادبي زنده و پرشوري كه در دانشکدۀ 

يافت. ادب، مجلة دانشکدۀ ادبيات از همان آغاز براي طرح مباحث  ادبيات كابل جريان داشت، ادامه  انتشارش تريبون آزاد مهمي 
ادبي بوده است. كساني مانند بيتاب، احمد جاويد، رحيم الهام، نکهت سيدي و سيد بهاءالدين مجروح هم استادان برجستة ادبيات 

   بودند و هم با خلق آثار منظوم و منثور نقش انکارناپذيري در تعيين معيارها و استانداردهاي ادبي داشتند.

نويسندگان دهة   شاعران و  نويس  1970ش/ 1349از  اسداهللا حبيب داستان  ميتوان از  رحيم شاعر و غالمغوث   ،م  مخدوم 
ادامة تحصيل به  به انجام رسانيدن تحصيالتشان در دانشکدۀ ادبيات براي  برد كه پس از  نام  شجاعي فلسفه دان و منتقد ادبي 

به اتحاد شوروي، ايران و آلمان رفتن بازگشتند. همايش هاي بين المللي، د ترتيب  به كشور  و با نگرشهاي تازهاي دربارۀ نقد ادبي 

ه ها و ديدگاه  يعني همايش هايي كه با شركت پژوهشگران خارجي در دورۀ داودخان برگزار ميشد، براي مبادلة كمابيش آزاد انديش
   (855-791ير تاريخ ها دربارۀ تاريخ و ادبيات افغانستان بود. ) غبار ،افغانستان در مس

سالهاي   نظرمحمد ،در  پسر  در 1979  -1978ش /  1358-1357نورمحمد ترهکي،  افغانستان گرديد. وي  م رئيس جمهور 

خانوادهاي ميانه حال از عشيرۀ افغان شبيخيل از قبيلة ترهکي از قوم غلزايي در ناوۀ مقر در استان غزني به دنيا آمد. تاريخ تولدش 

يدا كرد. در بمبئي دانسته نيست. از كودكي به شهرهاي كويته و قندهار و بمبئي سفر كرد و بنابر ضرورت و نياز مشغوليت هايي پ
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يکرد. با مبادي ماركسيست هاي هندي آشنايي پيدا كرد و مقاالتي را نيز در مجالت آن زمان مانند اقتصاد، الگار و ورس درج م

مدتي نيز با سفارت افغانستان در امريکا همکاري ميکرد. زماني كه سردار محمدداود خان دعوي تأسيس پشتونستان را طرح كرد،  

  ت و هواخواهي كرد.از او حماي

ترهکي در محافل و انجمنهاي سياسي عنصري فعال بود. از جمله تشکيل كميتة اول براي تأسيس يک حزب ماركسيستي. 

با تالش هاي گستردۀ اين كميته ،كنگرۀ نخست حزب دموكراتيک خلق افغانستان كه ميتوان آن را كنگرۀ بنيادگذاري حزب ناميد، 

  م در خانة نورمحمد ترهکي در كابل بر پا شد. 1975ش/ اول ژانويه    1343جدي / دي   11در  با شركت نزديک به سي تن

ببرك كارمل.   به رهبري  شدند. جناح خلق به سركردگي ترهکي و پرچم  پرچم تقسيم  بعدها اين حزب به دو جناح خلق و 
بودند.   بودند و در اصول با هم مشترك  شوروي ها  بيشتر اين دو جناح در عمل هوادار  آنچه كه به تفرقة دو جناح منجر ميشد، 

پايگاه روستايي يا قبيله اي در گروه خلق اختالفات قومي و قبيل هاي و حتي زباني بود تا آنجا كه بيشت ر اعضاي پشتوزبان و داراي 

پايگاه شهري در گروه پرچم گرد آمدند.    و بيشتر اعضاي فارسي زبان و داراي 

م دو  1975ش /  1354م ( فعاليت اين دو جناح نيز بيشتر گرديد. در سال 1973ش/ 1352خان )   همزمان با كودتاي داود

به دبيركلي حزب برگريده شد. بعد از آن روابط حزب خلق و پرچم با داودخان تيره گرديد و در   جناح با هم متحد شدند و ترهکي 

برجستة جناح پرچم تظاهرا آنان ضددولتي گرديد. داود خان در كودتايي كه از سوي  پي كشته شدن ميراكبر خيبر از رهبران  ت 

م تدارك گرديد، كشته شد. قانون اساسي    1978آوريل    27ش /   1357ثور / ارديبهشت  7ارتشيان هوادار حزب دموكراتيک خلق در  
د ترهکي به رئيس جمهوري،  م لغو شد و جمهوري افغانستان به جمهوري دموكراتيک خلق افغانستان تغيير نام داد. و نورمحم  1977

   نخست وزير و رئيس شوراي انقالبي خلقي منصوب گرديد.

پرچم و خلق نيز در درون دچار دو دستگ ببرك كارمل و شمار دو جناح  ي و شکاف شده بودند. تا آنجا كه سرانجام ترهکي، 
به اتهام شركت در توطئه دستگير و سپ بين برد. با شکست پرچمي ها، جنگ قدرت بسيار زيادي از طرفداران جناح پرچم را  س از 

ترهکي ميخواند، در تير   با به دست گرفتن   1979ش / ژوئيه 1358ميان خلقيها تشديد شد. حفيظ اهللا امين كه خود را هوادار  م 

بيشتري يافت و كوشيد رفته رفته قدرت دولتي را در انحصار خود درآورد.   وزارت دفاع اقتدار 

براي شركت د )وزير  ترهکي  با برژنف وگروميکو  بازگشت در مسکو  ر كنفرانس غيرمتعهدها به هاوانا )كوبا( سفر كرد و در راه 
بازگشت اما   به اين قصد به كشور  ها از او خواستند از حفيظ اهللا امين دوري گزيند. ترهکي  خارجة شوروي( ديدار نمود. شوروي 

 1358ميزان / مهر   17يا   17و خود را رئيس جمهوري وقت اعالم كرد. ترهکي در  ي كرد و او را دستگير نمود ة وي را خنثامين نقش

به دستور امين كشته شد.  1979اكتبر  9يا   8ش /     م 

نجيب اهللا از هواخواهان گروه پرچم در حزب دموكراتيک خلق بود. او در اثر كشاكش ها و اختالفات دروني دو گروه پرچم و 

به همراه ديگر پرچمي هاي اخراج شده نظير كارمل، نوراحمد نور، آناهيتا خلق سرانجام تبعيد و از حزب  اخراج گرديد. نجيب اهللا 

به افغانستان در   به فعاليت پرداخت و ظاهراً همچون كارمل بعد از يورش سپاهيان شوروي  بريالي در چکسلواكي  راتبزاد و محمود 

ن خود بازگشت. بعد از امين حکومت را در دست گرفت ن به ميهه شدن حفيظ اهللا اميكشتم و 1979دسامبر   27ش / 1358دي  7
   و به سمت هاي مختلفي منصوب و مشغول گرديد.

برخاسته از حضور سپاهيان شوروي  هاي داخلي كشور و دشواري هاي  بعدها در پي ضعف و ناتواني كارمل در حل دشواري 

برگزيده شد. )  به جاي كارمل به دبيركلي حزب دموكراتيک خلق  به تشويق شوروي ها  ارديبهشت   14در افغانستان، نجيب اهللا 
   سياست مصالحة ملي كارمل را با شدت بيشتري پي گرفت.م( . او بعد از روي كار آمدن،  1987ش / مه   1375

نوامبر   1377قوس / آذر  9و  8در  لويه جرگ هاي تشکيل داد كه قانون اساسي تازهاي را از تصويب گذراند و   1987ش /  م 

برگزيد. قانون اساسي جديد، نوآوري هايي را در بطن خود فراهم آورد مانند: برپ به رياست جمهوري  ايي نظام سياسي نجيب را 
نظر جبهة ملي، تشکيل قوۀ مقننه دو مجلسي به نام شوراي ملي متشکل از ولسي جرگه و سنا، واگذاري بخش  چند حزبي زير 

گستردهاي از قدرت به رياست جمهوري و تغيير نام كشور از جمهوري دموكراتيک افغانستان به جمهوري افغانستان. دو زبان پشتو 

   كشور معرفي گرديد.و دري زبان هاي رسمي 
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بود كه با طرح نظرية سياسي اجتماعي گالسنوست و نظرية اقتصادي  حکومت نجيب همزمان با دورۀ گورباچف در شوروي 

پروستريکا تحوالت عظيمي را در جامعة شوروي برانگيخته بود. شوروي ديگر ماندن در افغانستان را صالح ندانست و در دورۀ نجيب  

وي از افغانستان بيرون رفتند. نجيباهللا براي جلب افکار عمومي ،سياست هاي كمونيستي و ضدمذهبي را كنار اكثر سپاهيان شور
بعد از خروج   نزد همگان خوشايندتر مينمود.  به تدريج وجهة نجيب را  به تبليغات اسالمي زد. اين اقدامات  گذارد و حتي دست 

بهمن  27كامل ارتشيان شوروي در   علت  1989وريه ف 15ش /  1377دلو /  م گمان ميرفت حکومت نجيب نيز سقوط كند. اما دو 

اقتصادي حکومت كابل به دست شوروي ها پيش از خروج نيروهاي شوروي و ديگري  مانع اين امر شد: يکي تقويت گستردۀ نظامي

به فعاليت مي پرداختند.فرماندهان( با انگيزه هاي شخصي، قومي و ها )  كه اغلب قوماندان  تفرقه و چنددستگي مجاهدان    منطقهاي 

( پاكستان( و حزب شيعي   متشکل از هفت حزب مجاهدان اهل سنتبه دنبال شکست گفتگوي اتحاد هفتگانه  مستقرّ در 

 1989ش / فوريه    1377اسفند    4وحدت اسالمي مستقرّ در ايران براي تشکيل حکومت موقت، اتحاد هفتگانه با برپايي شورايي در 

راولپ در  افغانستان به رياست صبغتم  نام دولت موقت  با  تبعيد  موقت در  پاكستان حکومتي  صدراعظمي   ندي  و  اهللا مجددي 
  عبدالرسول سياف )رهبر حزب وهابي اتحاد اسالمي( تشکيل داد.

يار و برهان الدين رباني در اين دوره دست به اقداماتي زدند، اما نجيب اهللا توانست با درايت كنترل اوضاع را در دست  حکمت

عالي دفاع از وطن، بسياري از طرفداران حزب خلق را وارد عرصة قدرت ساخت. بعد از آن  بگيرد و با تشکيل شورايي به نام شوراي 

ناراضي به همراه احزاب مجاهدان مخصوصاً حزب اسالمي  نجيباهللا بسياري از سياست هاي حزب ر ا تغيير داد. از اين رو هواخواهان 
م توطئة آنان كشف و حدود يک صد تن در   1989ش/ دسامبر  1378گلبدين حکمتيار در پي سرنگوني نجيباهللا برآمدند. اما در 

   كابل دستگير شدند.

وادث و جريانات ديگر نجيباهللا تغييراتي را در قانون اساسي خواستار شد پس از آن با كودتاي شاهنواز تناي، وزير دفاع، و ح
نيز فروپاشي نظام  1379م/   1990مه  28و  27) ش( . حزب خلق به حزب وطن تغيير نام داد. با خروج شوروي ها از افغانستان و 

به روز ضعيف تر ميشد و شماري از نظاميان و هواداران دولت به    صف مجاهدان پيوستند.  شوروي، دولت نجيب روز 

ش، شهر خوست به تصرف مجاهدان درآمد. از دست دادن خوست كه بزرگترين ضربه بر حکومت 1370م/1991مارس   31در 

پيش روحية حکومت را تضعيف و در مقابل، روحية  بيش از  به شمار مي آمد،  نيروهاي شوروي  بيرون رفتن  پس از  نجيب اهللا 
غزنه، قندهار، جالل آباد و  مجاهدان را تقويت كرد و مجاهدا پيرامون شهرهايي بزرگ همچون گرديز،  ن به عمليات نظامي خود 

هرات شدت بخشيدند و حکومت نجيب را در كابل به محاصره درآوردند. پس از سفر هيأتي از مجاهدان به رياست برهانالدين رباني  

از سوي دو طرف انتشار يافت كه در آن لشکركشي شوروي   م اعالمية مشتركي  1991نوامبر  15ش /   1370آبان   24به شوروي در 
مناصب دولتي را در افغانستان به حکومت اسالمي انتقالي تأييد كردند و   طرف لزوم انتقال تمام  به افغانستان محکوم شد و دو 

پذيرفت كه پيش از ژانوية   نظامي خود را به حکومت كابل قطع كند.1371م/  1992شوروي     ش تمام كمک هاي 

پس از آن تحوالت افغانستان سرعتي بيسابقه يافت و شهرها يکي پس از ديگري به دست مجاهدان افتاد و سرانجام در حالي  

كه نمايندۀ سازمان ملل ميکوشيد تا زمينه را براي انتقال مسالمت آميز قدرت فراهم آورد، در نتيجة رقابت شديد گرو هها و احزاب  
آوريل   25ش / 1371يار كه نميخواست كابل به دست احمد شاه مسعود بيفتد، در ارديبهشت مجاهدان و به ويژه سرسختي حکمت

م نيروهاي مسعود و حکمتيار همزمان وارد پايتخت شدند و ارتش افغانستان كه اينک كامالً تجزيه و از هم پاشيده شده بود، 1992

خويانه اين بار ميان سازمان هاي مجاهدان   دهجناحي و درنيدرنگ شهر در غرقاب جنگهاي  مواضع اصلي را تحويل مجاهدان داد و ب
   ش از آن در مناطق تصرف شدۀشان چنين جنگ هايي را ميان خود بارها و بارها تجربه كرده بودند، فرو رفت.كه پي

بود، بگريزد.  نجيب اهللا پس از كناره گيري يا بركناري از قدرت ميخواست به دهلي كه پيشتر خانوادۀ خود را بدان جافرستاده 

اما نيروهاي مجاهد جلوي خروج وي را از فرودگاه كابل گرفتند و وي ناگزير به نمايندۀ سازمان ملل متّحد در كابل پناه برد تا شايد  
برخي ديگر  مقامات سازمان ملل و  با وجود اين، تالشهاي  با وساطت دبير كل يا نمايندۀ سازمان ملل بتواند از كشور بيرون رود. 

بي نتيج دان به دادنكسب رضايت حکومت مجاهبراي   ه از سازمان ملل ناه ماند و دولت مجاهدان مصرّاجازۀ خروج به نجيب اهللا 

ه به آن ها تحويل دهد. بنابراين وي در سراسر دورۀ حکومت صبغت اهللا مجددي و برهان ميخواستند تا نجيب اهللا را براي محاكم
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الدين رباني، يعني به مدت چهار سال در نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل باقي ماند و عمالً در آنجا زنداني بود تا اينکه با 

   رباني و ورود نيروهاي طالبان به دست طالبان كشته شد. سقوط حکومت

نجيب اهللا در دورۀ اقامتش در دفتر سازمان ملل خاطرات خود را به زبان پشتو به تحرير درآورد كه آن را ژنرال توخي و ژنرال  
نجيب در دفتر سازمان ملل به دهلي بردند و ترجمة اين خاطرات به دو زبان اردو و انگليسي در كمتر از يک سال  جعفر، دو همراه 

   پس از مرگ نجيب در دهلي نو به چاپ رسيد.

يا دقيق تر حزب دموكراتيک خلق كه مدع نجيب اهللا حکومت كمونيست ها  ي پيروي از انديشه هاي ماركسيست با سقوط 

ي به قدرت رسيد، ام كودتايي نظاملنينيستي بود، بر افغانستان پايان يافت. هنگامي كه اين حزب به رهبري نورمحمد ترهکي با انج
جامعة افغان هنوز به رغم برخي اصالحات ظاهرشاه و داودخان شديداً سنتي و ماقبل صنعتي ) با يک طبقة بسيار كوچک كارگر( 

به ويژه بود و رهبران قبايل و روحانيان در آن نفوذ بسيار داشتند و پايه و تودۀ هوادار حزب عمدتاً از ميان قشر كوچک كارمندان 

بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و تاريخي  معلمان مدارس جديد و نيز گروهي از ارتشيان تشکيل ميشد. حزب در آغاز كار، 
و نيز پايه و قدرت خود براي به انجام رسانيدن خواسته هايش، به اصالحاتي دست زد كه خشم و ناخرسندي گسترده و ژرف بيشتر 

   خت.مردم افغانستان را برانگي

با رضايت مالکان، رهبران و  بود كه نمي توانست  يک سوي اين اصالحات ،اصالحات اقتصادي به ويژه در حوزۀ مالکيت ارضي 

سركردگان قبايل و برخي روحانيان بزرگ رو به رو شود. حتي كشاورزاني كه به نوعي در اصل از اين اصالحات بهره ميبردند و بايد  
دليل زودرس بودن اصالحات ارضي و آماده نبودن زمينه به زودي از آن رويگردان شدند. سوي ديگر اين از آن شادمان ميبودند، به  

به سقوط    ،اصالحات مانند اصالحات امان اهللاخان كه  و آموزش زنان بود. اصالحاتي  به ويژه در زمينة آزادي  اصالحات فرهنگي 

  را فراهم آورد. انجاميد، اين بار نيز زمينة سقوط رهبرانحزب دموكراتيک خلق

نجيب اهللا با وجود پشتون بودنش در راستاي سياستي كه ميتوان آن را آميزهاي از سياست كمونيستي برابري خلق و سياست 

ستم ديدۀ  حمايت اقوام  جلب توجه و  يا دقيقتر  و جايگاه و  مقام  ارتقاي  براي  به كوشش هايي  دانست،  مصالحة ملي  آشتي و 

كت آنان در دستگاه حکومتي و دولتي دست زد. از جملة اين اقدامات ميتوان از تأسيس مركز انسجام افغانستان و افزايش مشار

يار نبود. از سويي سال ها جنگ و خونريزي ميان  امور ملّيت هزاره و انتشار نشرية آن غرجستان ياد كرد. ولي بخت با نجيب اهللا 
پهناوري از كينه  دقيقتر اكثر مردم افغانستان  يعني مجاهدان يا حکومت حزب دموكراتيک خلق و مخالفانش چنان درۀ ژرف و 

ديگر با فروپاشي شوروي،   پر كرد. از سوي  نميشد آن را  به زودي  بود كه به آساني و  بياعتمادي پديد آورده  و دشمني و  توزي 

   د محروم گرديد.حکومت نجيب دردرخشان ترين دورۀ حيات خود از حمايت و كمک هاي حياتي بزرگترين پشتيبان خو
 

 ادبيات مقاومت افغانستان

به بيان كردن اوضاع و احوال كشور در شعر خود  در چنين شرايطي، شاعران در داخل افغانستان بيکار ننشستند و شروع 
به هوشياري ملي كمک مي كردند. به اين ترتيب، شعر وسيله بود كه  به كار آيد.  اي  به عنوان سالحي  به وقت الزم  اين كرد تا 

ناپايان  اشعار دل مردم روستايي و خست به مبارزۀ دوباره و  ه از فراز و فرودهاي سياسي افغانستان را ماالمال از اميد ميکرد و او را 

 نامه هايي كه در اين رابطه به رشتة تحرير درآمده اند، عبارتند از: زندگي در افغانستان دعوت ميکرد. جنگ

م الدين  راي آقچه، ميمنه، شبرغان و جز آن. بعدها نجگ هاي محمود، امير سرپل با امالدين دربارۀ جن  محمودنامه نجم -1

نبردهاي اميرمحمد افضلخان )آن را پس از مختصر تغيي و در آن از جنگ ها و  نام افضل نامه داد  پسر امير دوست ر، 

 محمدخان( نيز ياد كرد.

عبدالرحمان خان.جنگنامه مال شمس الدين نهريني دربارۀ جنگ هاي  -2  سردار محمداسحق خان با امير 

دربارۀ جنگ هاي محمداكبرخان پسر دوست محمدخان با انگليسي ها كه پس از جنگ اول  -3 اكبرنامه حميد كشميري 

 ش در كابل به چاپ رسيده است.1330ش در كشمير سروده شده و در 1222افغانان و انگليس در 
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به غالمي پسر مال تيمورشاه دربارۀ جنگ اول افغان و انگليس كه با جنگ امير   جنگنامه آخوندزاده مالمحمدغالم متخلص -4

پايان مي پذيرد. در سال  ش در كابل به چاپ رسيده  1337ش سروده شده و در  1221دوست محمدخان با انگليسي ها 

 است.

بعد مي توان از اشعار شاعراني چون ميرزا محمدعلي تائب كه به فرمان امان اهللا ك شته شد ،عبدالرحمان لودين كه  در دورۀ 

پريشان، خليل اهللا خليلي، باقبه امر نادرشاه از ميان رفت ،سرور گويا، عبدالهادي د هاري نام برد. ه و طالب قندي قايلزاده، خستاوي 

شعر مقاومت    ش( ياد كرد كه به حق ميتوان او را پدر1347ران مقاومت پيش از انقالب بايد ازسيداسماعيل بلخي )  رين شاعاز مهم ت

با نام ديوان بلخي از سوي انتشارات سيدجمااللدين حسيني در تهران به چاپ رسيده است.  افغانستان ناميد. ديوان اشعاروي 

 

 تقسيم بندي شعر مقاومت افغانستان

ش(   1371تا   1357ي تا پيروزي مجاهدين )  كودتاي كمونيست م ميشود. الفه دوره تقسيي به سشعر مقاومت از لحاظ تاريخ

) سيط   ش( ج1375تا   1371ي تا سيطرۀ طالبان ) هاي داخل جنگ ب لحاظ جغرافيايي   1375رۀ طالبان تا امروز  ش به بعد ( و از 

   ( تقسيم مي گردد.شعر مهاجرتبه دو حوزۀ داخل و خارج از افغانستان )

  ادبيات مهاجرت:

حضور تجربه هاي زباني و تصويري شاعران آوانگارد فرانسه، و زمينه هاي انساني شاعران مقاومت در ادبيات امروز جهان، به  
فلسطين، همه جا در خالل اين شعرها به چشم   مسلحانة مردم  ويژه در ادبيات اسپانيا و امريکاي التين با رايحه اي از مقاومت 

استميخورد. شعر ا اين راه  نيز در  راه جهاني شدن ميکوشد، چنانکه شعر معاصر فارسي  عرب در  شفيعي كدكني، شعر )  .مروز 

   (27معاصر عرب 

سؤالي كه دربارۀ شعر مهاجرت افغانستان با آن روبرو ميشويم، اين است كه آشنايي شاعران نوپرداز در افغانستان با انديشة  

به ويژه شعر مهاجرت داشته است.  بر ادبيات امروز افغانستان و  نمونه هاي شعري زبان هاي فرنگي ،چه تأثيري  غربي و ترجمة 

به سرزمين هاي  نخستين تغييرات در اين رابطه در  حوزۀ انديشه ها و عواطف روي داده است. به خصوص كه شاعران با مهاجرت 

نزديک، در تيررس اين تغييرات در فکر و احساس قرار گرفته اند. نقش  از  ديگر و آشنايي با فرهنگ، ادب و تمدن آن كشورها 
بسياري از داستان ها و گاه اشعار محمود طرزي در اين شرايط بسيار حائز اهميت است. او با تسلطي كه بر زب ان هاي ديگر داشت، 

بود  نويسندگان و شاعران افغانستاني گشود. هم او  باب تازهاي را پيش چشم  به فارسي دري ترجمه كرد و به اين ترتيب  فرنگي را 

بلند، داستان كوتاه، فابل، شعر نو و... محورهايي  كه براي نخستين بار انواع ادبي جديد رابه مخاطبان خود شناساند. داستان هاي 
شگرف او در ادبيات معاصر افغانستان ستودني  بودند كه محمود طرزيسعي داشت در افغانستان معرفي كند و الحق هم كه تأثير 

  است. از طرفي محمود طرزي، آسان نويسي و رهايي از قيد و بندهاي سنت شعر فارسي را تجربه كرد.

و جايگاه رمانتيسم در شعر اعراب مهاجر و مقايسة آن با شعر مهاجرت افغانستان، اين نکته را نگاهي به ادبيات معاصر عرب 

ميرساند كه پرداختن به تجربه هاي رمانتيک در شعر مهاجرت افغانستان در مقايسه با شعر مهجر عرب، هنوز تجربه اي مبتدي و  
ين مربوط بدان، بزرگترين دغدغة شاعر مهاجر افغانستاني است، در آغازِ راه است. درست است كه پرداختن به مفهوم عشق و مضام

تجديد   براي  يگانه راهي  به عشق را  از خواندن آنها، نکتة سبکيِ خاصي دستگير خواننده نميشود. شاعر، پرداختن  اما هنوز هم 

ننده نمي دهد. حال آنکه رمانتيسم روحيه و دوري از مصائب زندگي مي يابد. اما به همين بسنده ميکند و بيشتر از آن چيزي به خوا
بين مهاجران آنها در كشورهاي آمريکاي   عمري سي  ،در تاريخ ادبيات معاصر عرب و رمانتي كسرايان خوبي در  چهل ساله دارد 

(  شفيعي كدكني، شعر معاصر عرب شمالي و آمريکاي جنوبي از قبيل: ميخائيل نعيمه، ايليا ابوماضي و رشيد ايوب ديده ميشود. 

31)   

مرحلة بعدي كه هم در شعر مهجر عرب و هم در شعر مهاجرت افغانستان به خوبي ديده ميشود، مرحلة بعد از دوران رمانتيسم  
است. بزرگترين ويژگي اين دوره در شعر مهجر و مهاجرت، تمايز در نوع تصويرآفرينيها و زبان شعر است. شعر مهاجرت افغانستان  

گاه وفور اين تصويرپردازيها خواننده را به ياد آثار سبک هندي مياندازد. اما بايد دانست كه بين آنها دو  داراي زباني تصويري است.  

تفاوت از زمين تا آسمان است. در آثار سبک هندي، خواننده با تصاويري و به عبارت بهتر با ظرافت هاي تصويري روبرو ميشود كه 
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با مضاميني بعد از خواندن و تالش در فهم آن، نتيجه اي  عايد او نميشود. اما تصويرآفريني در شعر مهاجرت افغانستان، در ارتباط 

صورت ميگيرد كه دغدغة انسان امروز است. گاه تصويرهاي شعري با جريان جهاني شدن شعر همراه ميشود و خواننده در آنجا از  

  خواندن اشعار به نوعي، حظّ ادبي و هنري ميبرد.

مهاجرت افغانستان در مقايسه با شعر داخل افغانستان پيشروتر است. تا جايي كه بسياري از شاعران در ميتوان گفت كه شعر  

يکنند، از مهاجران به داخل افغانستان دعوت ميکنند و كارگاه ها و محافل ادبي تشکيل داخل افغانستان، اشعار مهاجرت را مطالعه م

خل افغانستان و خارج از افغانستان در ايران، پاكستان، اروپا و آمريکا چاپ ميشود. مي دهند. بسياري از اشعار مهاجرت در مجالت دا

پشتو، انگليسي ،روسي و ... ترجمه ميشود و اين خود فصل نويني در شعر مهاجرت افغانستان  بسياري از اشع ار به زبان هاي اردو، 
  است.

هاي شعر تحول صورت گرفته است. به اين ترتيب كه ارزش   بنابر نظر مجلة مواقف ادونيس، در شعر معاصر عرب در ارزش

هاي حاكم بر شعر قديم تحول يافته و جاي خود را به ارزشهاي ديگر و گاه متناقض با آنها داده است. او از هشت ارزش نام ميبرد: 
نمونه و   غنائي و معني شعر. اين   سرمشق، شکل ثابت، زمان، جنبةحکمت، جنبة اخالقي اين حکمت ها، آخرت و زهد در دنيا، 

نوميدي، شعر زميني،   به ارزش هاي ديگري نظير: پرسش، اضطراب،  ندارند و جاي خود را  ارزشها در شعر معاصر عرب ديگر جاي 

 سرمشق و ... ميدهد.   رد

( مقايسة اين مطلب با شعر مهاجرت افغانستان نشان ميدهد كه اين ويژگي  35  -32)ر.ك: شفيعي كدكني، شعر معاصر عرب  
نه تنها ويژگي شعر مهجر و مهاجرت در كلّ جهان، بلکه ويژگي شعر معاصر جهان است. همين ويژگي در شعر معاصر فارسي در  

  يات معاصرِ خود است.ايران نيز مشاهده ميشود؛ و به نظر نگارنده، شعر مهاجرت شکلي پيشروتر و موفقتر از ادب

ويژگي زبان شعر نيز بحثي عميق و جالب توجه است كه در شعر مهجر عرب كمتر نگريسته شده است. تالش شاعران مهاجر 
بههاي زبان يشکن در ساخت نوساخت، برآينددست دادن كلمات و واژگان جدي  ي و  شکني در حوزۀ شعر است.   نوعي سنت د و 

   ستان به عمد سعي ميکند واژگاني را خود ابداع كند و در شعر خود به كار ببرد.گويي شاعر مهاجر افغان

شعراي مهاجر افغانستان در مشهد، تحول جديدتري در شعر مهاجرت به وجود 1375در سال   ش با تشکيل انجمن اسالمي 

نداشت. شعر سرخ ا1377آمد. اما تا حدود  ز شاعري با نام مستعار ع. كابلي از  ش، هنوز تشکّلّ وسيع و منظمي از شاعران وجود 
ملوك تابش است با پنج مجموعة شعر با نامهاي حماسة انتظار،   پيشروترين شعرهاي مقاومت افغانستان است. شاعر ديگر سعادت

لحظه  طور خونين، دوراهي ه با چند رنجنامة ديگر و  به چاپ رسيد. سال هاي  1370هاي طلوع كه در سال  مراه  ش در تهران 

 ي جنگ علي رغم خرابي هاي جبران ناپذير در نهايت موجب رونق شعر و ادبيات افغانستان شد. طوالن

نظر محتوا جهش شگفتي در شعر و ادبيات افغانستان پديد آورد.   چرا كه مقاومت مردم و مسائل و مشکالت ناشي از جنگ از 

بي دردي دوران بودند، با به جز چند استثناء ساليان دراز شاعران كشور كه طي ناپذير    همگي اسير درد  الهام از مقاومت خستگي 

سركوب  پي ريزي كردند و شعر متعهد كه پس از  افغانستان را  مجاهدان، بناي رفيع شعر مقاومت  مردم و حماسه آفريني هاي 

سترده در افغانستان حضور نداشت، با آغاز قيام مردم بر ضد دولت كمونيستي مشروطه خواهان هيچگاه به صورت جرياني فراگير و گ
و اشغال گران روس، به عنوان تنها جريان شعري افغانستان يکه تاز ميدان شد به گونه اي كه همة فعاليت هاي ادبي خارج از اين 

يا به حاشيه راند.   جريان را در خود هضم كرد و 

http://www.rassjournal.ir/


 95 -111 ص، 1399 پاییز، 23شماره ، اجتماعیرویکردهای پژوهشی در علوم 
ISSN: 2476-3775 

http://www. RassJournal. ir 

 

 

 اجرت افغانستانفراوانی موضوع در شعر مه

 

   تقسيم بندي شعر مهاجرت افغانستان

  ش 1374ش تا  1357دورۀ اول: از  .1

   ش 1373ش تا 1374دورۀ دوم: از   .2

   ش تا امروز1373دورۀ سوم: از   .3

ت هاي شوروي سابق است. بارزات ملت افغانستان با كمونيسش شروع ميشود، آغاز درگيري و م1357دورۀ اول كه از سال 

نظر شروع خوب است و قابل بحث. اما هنوز آن جوهر شعري در اين زمينه شکوفا نشده و ه بار آن چنان كه بايد ب  اين دوره از 
ه است. از شاعران اين دوره ميتوان از براتعلي فدايي هروي، سعادت ملوك تابش، سيد عسکر موسوي )ع.كابلي(، سيدحسين  ننشست

  رد.موحد بلخي و خليل اهللا خليلي نام ب

دورۀ دوم، زمان پيروزي افغانستان بر شوروي سابق و مرحلة شکوفايي شعر مقاومت است. شعر اين دوره ضمن اينکه پخته تر 
برتري است، از حالت شعاري محض خارج شده جوهر شعري  لحن حماسو داراي  به حالت ،  و  نيز تا حدي تغيير داده  ي خود را 

ران اين دوره ميتوان از مظفري، محمدكاظم كاظمي، سيدحيدر علوي نژاد بلخي، سيدفضل اهللا تغزلي درآمده است. از شاع حماسي

  قدسي، سيدنادر احمدي، فريدون رحيمي، حسن حسين زاده و محمدآصف رحماني نام برد.

پايان يافته است. افغانستان پيروز شده اما باز هم آرا برابر روس ها  مش و امنيت و دورۀ سوم، دوره اي است كه مقاومت در 
با نام  نو آغاز شده است. برخي از اين دوره  ياد كرده  «شعر اعتراض»صلح به ملت افغانستان رو نکرده و سرخوردگي هاي آنان از 

  (45اند.) فاطمي موسوي، «طرح ناتمام»  
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حيمي، سيدضياء  رحسين مهدوي، محمدبشير راز شاعران دورۀ سوم ميتوان از محمدشريف سعيدي، قنبرعلي تابش، سيد مي

قاسمي، محمدتقي اكبري، فريد خروش، حميد مبشر، رفيع جنيد، آصف جوادي، شوكتعلي محمدي، سيدرضا محمدي، سيدمحمد 

  علوي، فائقه جواد مهاجر و علي يعقوبي ياد كرد.
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  چاپ  هنري، حوزۀ:  تهران.    افغانستان هنر  و  ادبيات  از  هايي  جلوه)    پامير  زخمي  شانه هاي.    ح.م  ملک جعفريان، [72]

 .1371،اول

  1372.، اول  چاپ  هنري،  حوزۀ:  تهران.  دوم  دفتر.   افغانستان مقاومت شعر.   سيدنادر احمدي،  و  سيدابوطالب مظفري، [73]

 .1350، اول چاپ  رز،  انتشارات: تهران.   افغانستان معاصر  شعر برگزيده.  محمدسرور  مواليي، [74]

 .1348،  سوم چاپ مرواريد، انتشارات:  تهران.  دست ها و  چشم ها.    نادر نادرپور، [75]

 .1382، پنجم چاپ مرواريد، انتشارات:  تهران.   خورشيد سرمة [76]

 .1384،  اول  چاپ عرفان، نشر:  تهران.   آزادي آلود خون  دهان.  پرتو نادري، [77]

 .1382، اول چاپ ميوند، مطبعة و انتشارات بنگاه: كابل.  تيرباران  سربي  هاي  لحظه [78]

 .م1977 /13771، الثالثة  الطبعة بمصر،  المعارف  دار: قاهره.  المهجر  ادب. عيسي الناعوري، [79]

 [.تا  بي: ] كابل.  افغانستان  دري  چاپي  كتب فهرست.   حسين  نايل، [80]

   1354.انقالب  سپاهيان دانشگاه:  تهران.  مجلد يک در جلد 2.  ادبي صناعات و بالغت فنون.  جالاللدين همايي، [81]

 افغانستان  نويسندگان اتحادية:  پيشاور.    پشتوزبانان  فرهنگي  گسترۀ  در  دري ادب  و  زبان  رشد.   زلمي  سرمحقق  هيوادمل، [82]

 .م1997 /ش1377،  آزاد

  1378.،  جامي انتشارات: تهران( .   نثر و  نظم  فارسي معاصر ادبيات  جريان هاي)   ها لحظه  جويبار.  محمدجعفر احقي،ي [83]

 .1374، جامي انتشارات:  تهران( . فارسي معاصر ادبيات) تشنه  سبوي چون [84]

)  اسالمي  عهد  در  افغانستان  فرهنگي  نقش  بر  نگاهي«.  ابداليان  و  هوتکيان  دورۀ فرهنگ  ».    محمد  انور، [85]  مجموعه. 

 .1355: كابل( .  كلتور و اطالعات وزارت سالنامة نشرات از  دانشمندان مقاالت

  اسالمي عهد در افغانستان فرهنگي  نقش بر  نگاهي« . محمدزاييان  دورۀ  فرهنگ»به اجمالي نظر.    جاويد داكتر پوهاند [86]

 .1355:  كابل( . كلتور  و  اطالعات وزارت  سالنامة  نشرات  از  دانشمندان مقاالت  مجموعه)

 .1  شمارۀ.   يکم سال.   سراج«.  افغانستان  سياسي جريانهاي  و  احزاب».  بصيراحمد آبادي، دولت [87]
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