
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 30/03/2017          محمد ولی آریا 
 یک نگرش نو و یک نگارش بلند

 

 پیرامون تحقیق و جست و جو در ادبیات فولکلور
 

توانا و محقق فاضل، جناب بصیر صباح که شخصاً با آثار ارزنده اش از البالی  در این اواخر مبحثی به قلم نویسندۀ

فکر ما را مشغول و دل ما را مجذوب  انتشارات وزین آریانا افغانستان آشنا شده ام، 

 خویش گرانیده است.

جناب صباح که در همه آثارش چه اجتماعی و چه فرهنگی، سالست کالم را باغنای 

بهم می آمیزد، اکنون وصف دیگری بر آن افزود است، و آن چنگ مضمون با توانائی 

 یاتتحقیق و جست و جو در ادب» زدن به یک ابتکار دلپذیر، اما خطیر است در نگارش

 «.فولکلور و نقل قول های مشهور

دلپذیر بدین مفهوم که درب گنجینۀ اندیشه ها و تجارب ناب توده های عوام را برای ما 

ه چه ما میدانیم ک بینیم که چسان گوهر هائی از معنا و بینش در دل خاک تبلور و جالء یافته اند. گشوده است و می 

مقوله های فولکلوریک، مولود صغرا کبرا های فالسفه و اندیشمندان پر آوازه نیستند، بلکه محصول تجارب تاریخیی 

رئت می ، به ج«ش یافتۀ تفکرات عامه نیستفلسفه چیزی جز شکل پاالی»عوام گم نام اند. حتی به قول فالسفه که 

 توان گفت که افکار پر پیچ و تاب فلسفی، نیز ریشه در عام ترین و وسیع ترین تأمالت و تجارب عامۀ مردم دارد.

، آن چه مایۀ سرور و لذت بخش است، این است که می گوید، مقوله «صباح»از سوی دیگر در این جست و جوی 

محلی و ملی نیستند؛ بلکه از فرا مرزهای ملی آمده اند و جهانی اند، و بعد دست ما را می های فولکلوریک، اکثراً 

گیرد و به سرچشمه می برد و نشان میدهد که بستر های ملی خوابگاه های نوبنیادی بیش نیستند؛ بلکه ما از یک ملت 

 .و به یک خانوادۀ عظیم وابسته ایمجهانی آمده ایم  

را که از مادر و پدر شنیده ایم، شاید محصول تعقل خانوادۀ « پشت خنجر زدن از» اصطالحما فکر می کردیم که  

و ناجوانمردی، به ما آموخته شده است؛ اما می بینیم که  کوچک ما باشد که چون نصیحتی در نکوهش از حیله گری

تر می رود و به اثبات می این قباحت و دنائت، محکوم ذهنیت انسان تاریخی است که از صد ها و هزارها سال فرا

 .اوسترساند که انسان از آغاز، رذیلت و فضیلت را از هم تمیز می کرده است و این جوهر در فطرت و تعقل 

را در تحقیق پربار جناب صباح خوانده اند به این پندار خام « عقب خنجر زدن»کسانیکه داستان از امید وار هستم

 نیرنگ، یک تدبیر معقول و مشروع است.نیفتند که گویا در جنگ، حیله گری و 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aria_W/aria_m_w_yak_negaresh_nao_wa_yak_negaaresh_beland.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aria_W/aria_m_w_yak_negaresh_nao_wa_yak_negaaresh_beland.pdf


  
 

 

 3از 2

نخست به آن دلیل که این جنگ نیست که بتواند شر را خیر و حیله گری را مقبول گرداند، بلکه این علت و  

دلیل جنگ است که تعیین کنندۀ ماهیت جنگ می باشد. هرگاه جنگ برای جلوگیری از تجاوز برحریم حیات 

صورت توسل به نیرنگ می تواند به صورت نسبی عادالنه  ر آنو یا برای دفاع از حق خویشتن است، د

باشد؛ اما جنگ، هیچ گاه نمی تواند ماهیت فریب و نیرنگ را تغییر دهد، و آنرا به فضیلت مبدل کند. صرفاً 

می تواند آنرا توجیه کند، آنهم اگر در محتاط ترین طرزالعمل و بدون تجاوز از عدالت و بدون فراموشی 

 ، به اجرا در آورده شود.حقانیت عمل

تحت هر دلیل و در هر ماهیت آن، توانسته است در اذهان، ارزش ها  ال این است که چرا جنگ درؤاما س

و ارجمندی و یا فضیلت را زیر پا بگذارد و یا نیرنگ و خیانت را موجه و حتی یک شیوه ماهرانه و سرفراز، 

 جلوه گر سازد.

ات خویش و به تمام معنی کلمه، یک عملیۀ نا صواب، مخرب، ضد این ناشی از آن است که جنگ در ذ

 بشری و مغایر هر ارزش انسانی است.

جنگ زمانی به وقوع می پیوندد که کلیه معیارهای انسانی، چون حق، تفاهم، منطق، عدالت، انسان  زیرا

 اند و در نتیجه جدالدوستی، گذشت، تحمل و انصاف همه فرومی ریزند و هیچ راه عقالنی، دیگر باقی نمی م

 دو طرف مشتعل می گردد. فزیکی برای نابودی هر

و ارجمندی را نیز، نا به هنجار  (1)این ناشی از ماهیت غلط و نا گوار جنگ است که می تواند، هر هنجار

 سازد و ارزشها را سرنگون کند.

حقوق خود و یا طرد متجاوز از صحنۀ حیات خویش هم اقدام می  حتی اگر ما به جنگ عادالنه بخاطر احقاق

کنیم، بازهم  نمی توانیم از عدم عقالنیت و فقدان مشروعیت جنگ، جلو بگیریم زیرا جنگ های عادالنه 

همیشه بر ملل و مردمان ستم کش و مظلوم تحمیل می شود و آنها وادار به توسل بدان ساخته می شوند.  که 

ن ، مردمان محکوم و مظلوم نقش ندارند، صرف در استخالص از ستم و زروگوئی غیر در دامن زدن آ

عقالنی، مجبور به دفاع از خویشتن و اقدام مماثل هستند که چنین مقاومتی در برابر یک زورغیر عقالنی 

نمی تواند، عقالنی باشد. بنابران جنگ در هر صورت یک عملیۀ خشن و ضد عقالنی است و این ماهیت 

یر عقالنی و غیر حق و تهی از ارجمندیی جنگ است که در آن بی ارزشی و دنائت و حیله گری و خیانت غ

 نیز چهره می بازد و در پیکر مهارت و زیرکی و توانای در  

 خونریزی و خون فشانی تجلی می کند .

                                                           

زبان زیبای دری معمول در کشور به )هنجار( چندین کلمه داریم که هر کدام  هنجار در زبان دری افغانستان؟  ما در افغانستان و در -1
در محل خود و در بافت و شرائط جمله دارای معانی زیبا، معقول و مفهوم هست. مثالً )اصل(، )روش(، )راه(، )راه درست(، )راه و 

فمند( و )قانونمند( هم )هنجارمند( می دران به )هروش قانونی(، )روش(، روشی که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد. در ای
 «و. نوری –ناشر »دری مفهوم و معمول نیست.  سیسلافغانستان و در زبان اصیل و  گویند که در
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که گویا خدای ناخواسته بر می گردیم که چرا اقدام جناب صباح را خطیر خوانده ایم، این نه به آن دلیل است 

در تداوم این بحث جذاب و حتمی، خطری خارجی او را تهدید می کند، بلکه هدف ما از خطر، یک بیم است 

از آنکه، جناب صباح  این سیر و سفر پر زحمت را که هر وجیزه و مقولۀ فولکلوریک را تا اول تاریخ 

و این بارگران پربها را در نیمه راه رها کند که دنبال کند و برگردد، مبادا در نیمه راه بی حوصله شود 

بایست با اطمینان تمام گفت که هرگاه این طی طریق پر زحمت تا جای ممکن دنبال گردد، گنجینه ای را در 

فرهنگ ما خواهد ساخت که تاریخ مردم ما را بها و فرهنگ ما را غنا خواهد بخشد که نه تنها سپاس قلبی 

 ا ؛ بلکه منطقه و جهان را با خویش حمل خواهد کردفرهنگیان آزادۀ  کشورم

اگرچه این جانب بار اول است که در بررسی مفاهیم فولکلوریک، با اثری چنین سلیس و تحقیقی چنین دقیق 

بر می خورم؛ اما اگر آثار مماثلی هم وجود داشته باشد، بازهم یک ذره از شکران ما از زحمات جناب صباح 

 برانه منتظر نخواهد کاست، و بی ص

 تداوم آن هستیم، زیرا جای دایمی چنین اثری بروی میز کارم خالیست .  

 

 پایان

 

 

 
 

 
 

 

 


