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  نام مستعار

 هویت و یا فرار از واقعیت هاکتمان 
 

 

ل و دالیلی دارد که چنین دالی سوابق ،استفاده از نام های مستعار مثل هر پدیدۀ دیگر جهان بشریت و مرتبط به انسان

و یا هم برای بر آورده ساختن مقاصد و  می گرددو ضرورت استفاده از آن رفع  می شودیا به مرور زمان منتفی 

د توجه مور نگارشیک نویسنده که بیشتر درین  اما. می کندادامه پیدا  منافع شخصی

 اش ذهنی و تخیلی هایو فر آورده انتخاب سهل و آسانی برای بیان نظریات است 

از  یکهر  دارد که پیوند مستقیم با استفاده از هویت اصلی و یا استعاری او دارد. 

اً در همین نوشته بر آن باشد که بعد میو هم معایبی  این راه ها دارای امتیازات

 نظری خواهیم داشت. 

قمری   هجری 1290در سال  نخستین  نشریۀ موقوتکه ن آوانی در افغانستان از هما

علیخان به در دورۀ زمامداری امیر شیر نهار میالدی  به نام شمس ال 1873مطابق 

 مثل هر کشور دیگر پیشرفته و انکشاف یافتهتا کنون چه در نشرات داخلی و چه در نشرات بیرون مرزی نشر رسید 

خصوصاً درین اواخر در نشرات های مستعار معمول بوده است  م استفاده از نام ف نیافتهانکشاو مانده و یا عقب 

 .می خوریمبیشتر بر نا شناخته و مستعار های  با چنین نام که های افغانی سایت ها و پورتال ویبانترنیتی 

های مستعار در افغانستان آشنا شویم و هم دلیل استفاده از این نام ها را به  برای اینکه اندکی به پیشینۀ استفاده از نام

 و نامتوان یاد کرد  های ادب و فرهنگ و سیاست  می در بخش که برازنده از شخصیت هایاریم، حیث نمونه ارائه د

 عبدالهادی" از توان می ،عرصه های یاد شده هستندافتخارات افغانستان در  و از جملۀگردیده  تأریخ های شان ثبت 

ش را به آغاز اشعار و مضامین در "داوی" محومر .نام برد "عبدالرحمن پژواک"و  "محمد هاشم میوندوال"، "داوی

 «ارمانجن»و « وفا» به نام های "پژواک"و مرحوم « پردیس»به نام  "وال"میوند. مرحوم دکر نشر می« پریشان»نام 

 کردند.  اشعار و مضامین شان را نشر می

و  "میوندوال"باب تخلص های مرحوم بی مناسبت نیست در  ،به روایت دوست محترم و آگاه جناب ولی احمد نوری

 نگارم:  ب را " خاطره ایاکوپژ"مرحوم 
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زمام امور را به پیش می برد و قدرت با پنجۀ آهنین  تأریخ که به شهادت  خان محمد هاشمسردار در زمان صدارت 

 ، مقاالتیبودبه ید با اقتدار او  جوان کشور،" به حیث پادشاه محمد ظاهرشاه"با وصف حضور  کامل دولت و حکومت

هاشم خان با سردار محمد شد که  می نشر و "اصالح"  "انیسدر روزنامه های "« نارمانج»و « پردیس»قلم به 

د و وقتی با مقاالت پر محتوای این یرانروزنامه ها را شخصاً از نظر می گذوصف همه مصروفیت ها همۀ مقاالت 

 عات هدایت داده شده بود تا اینمستقل مطبورئیس  "یصالح الدین سلجوق"گمنام بر خورده بود به استاد  نویسندۀدو 

و  س ل انیومسؤ انو مدیر لین امور نشراتی ریاست مستقل مطبوعاتوبا مسؤشناسائی و به حضور او  را نویسندگان

 ربه اصطالح خشک شده بود ولی باید حاضو اصالح ل انیس ومسؤ انخون به جان نویسندگان و مدیر ببرد.اصالح 

 «ارمانجن»و عبدالرحمن  «پردیس»یعنی محمد هاشم طن دوست و ووان و متفکر می شدند. وقتی این دو نویسندۀ ج

 «پردیس»ین دو جوان  به ام خان بعد از توصیف مقاالت آنها و تشویق شهاسردار محمد اعظم معرفی شدند، به صدر

مان آن ز« ارمانجن»" تخلص نمی کنی و به دوالمیون"چرا منسوب به خطۀ نامدار میوند هستی گفت چون آن زمان 

تخلص کنی و پس از آن این دو جوان « پژواک»رسد بهتر است  میها های همسایه گفت پژواک مقاالت تو تا کشور

یات و تا حنگاشتند و نوشتند « واکپژ»و « میوندوال»ی که آینده سازان افغانستان فردای آن زمان گردیدند بنام ها

به شهرت رسیدند و امروز جزء  خدمت کردند و یدار در ادب و فرهنگ و سیاست و حکومت ها ن نامداشتند به همی

 هستند.تأریخ افغانستان ثبت سیاسی افتخارات فرهنگی و 

 در جهان: استفاده از نام های مستعار ینۀ و اما پیش

ان ها و نویسندگ زمانی بود که ژورنالیستبسیار معمول بود و این ای مستعار در قرن هجده در اروپا استفاده از نام ه

مکاتیبی به گردانندگان روزنامه هم و یا حتی مقاالت غیر قانونی و در مورد موضوعات جنجال بر انگیز خواستند  می

  ها به نویسند. 

ام ن از جملۀ شخصیت های معروف سیاسی و نویسندگان برازنده که از نام های مستعار استفاده کردند فقط با ذکر دو

امریکائی که در نوشتن اعالمیۀ استقالل امریکا  (Benjamin Franklin) "بنجامین فرانکلین"اکتفا می کنیم. نخست 

که در نوشته هایش  (George Eliot) "جارج ایلیوت"و قانون اساسی این کشور نقش برازنده و فعالی داشت و ثانیاً 

 کرد. استفاده می (Mary Ann Evans) "ماری آن ایوانس"از نام مستعار  

دکان شمع سازی و صابون  فرزند کسی بود که (1790هفدهم اپریل  - 1706هفدهم جنوری ) "بنجامین فرانکلین"

برای اینکه به پدرش کمک مالی کرده بتواند مکتب را از صنف دهم ترک گفت و به پدرش  "بنجامین"سازی داشت و 

از پیوستن به کار مندان در نو جوان  "فرانکلین"ای منصرف ساختن شاید هم پدرش بر .کرد در این دکان کمک می

به  (Jams) «جمز»برادرش خانۀ  که برادرش رفته بود، او را که هنوز دوازده سال عمر داشت در چاپبحر 

با روزنامه ها آشنائی پیدا کرد و شوق نویسندگی به سرش زد و چون  "بنجامین" شاگردی نشاند و در همانجا بود که

ه ک "فرانکلین"ورزید از نشر مقاالت او ابا  «جمز»برادرش  وقتی آغاز کرد ولیبه نوشتن مقاالت تعداد داشت اس

 Mrs. Silence) ناچار نام زنانۀ مقاالتش را به چاپخانۀ برادرش می فرستادداشت درین زمان شانزده سال عمر 

Dogood) .را انتخاب کرد 
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س، نتخاب کرد داستان نویهویت اصلی اش ا نام متفاوت و مردانۀ برای کتمانکه برای نشر مقاالتش نویسندۀ دیگری  

تا  1819نوامبر   22است که از  (Mary Ann Evans) «ماری آن ایوانس»نام ه بژورنالیست و مترجم انگلیسی 

حیث یک زن خوانندۀ کمتر داشت ه و چون در جامعۀ مرد ساالر آن زمان مقاالت او ب می زیست 1880دسمبر  22

 کرد.  آثارش را چاپ میام مستعار را انتخاب نمود و به این ن (George Eliot) نام مردانۀ جارج ایلیوت

هر کشوری بروی دالیل خاص اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و امنیتی استفاده از نام مستعار برای نشر  در

وجود دارد مخصوصاً این امر در محدودیت های نظریات و فر آورده های علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 

بحث بر  موضوعاتی که) اجتماعیو های تناق فرهنگی و سیاسی و تاباخ کههای استبدادی  نظام دارای کشور های

ایق و واقعیت ها،  در هراس از جرأت نویسندگان را از اظهار حق ،حاکم است بر جامعه (می گرددآنها ممنوع تلقی 

استفاده از نام های مستعار بیشتر  ،می کندنه تنها خود شان بلکه خانواده و اقارب شان سلب مصونیت جان و مال 

که منافع ملی و اسرار دولت ها  افشای اسراریو مردم ساالر که غیر از  موکراتیکیوامع دمعمول است ولی در ج

مسایل عادی و نظر های انتقادی و یا و تحلیل های عالمانه   ،را به خطر مواجه سازد و یا هم بر ضد منافع ملی باشد

این یگانه دلیل استفاده از نام مستعار ولی  . می گردداستفاده از نام مستعار رفع  نقد گونه آزاد است و ضرورت و

مخصوصاً در ی که در جوامع مختلف تواند. تحقیقات و بر رسی های به آن افزود شده میو دالیل دیگری هم  نیست

رای استفاده از دالیل ذیل هم بجوامع دارای نظام های مردم ساالر با در نظر داشت اصل آزادی بیان صورت گرفته 

 تواند: ده میبو حنام مستعار مطر

 به همین نام وجود دارد. ینویسندۀ دیگر – 1

 باید از هم مجزا باشدگری با عین  نام آثاری نشر کرده که هویت نویسندگان دی نویسندۀاتفاق می افتد که 

 برای کتمان نمودن هویت نویسنده. – 2

  می داشته باشد مثالً وقتی یک استادوقتی نویسنده مطالبی می نویسد که با موقف اجتماعی و یا سیاسی او مغایرت 

یسد و نورد هم جنس بازی و یا بی خدائی در یک جامعۀ سنتی بدر موفیزیک  یک پوهنتون شناخته شده بخواهد مثالً 

 شود. استه باشد که به نام خود او نشر نخو

 تلفظ نام و یا نوشتن درست آن مشکل باشد.  - 3

 باشد که هم برای ناشر و هم برای خواننده آسان نباشدلی دارای حروف و الفاظ طوی نویسندهنام  

امه بن سباشد با نام مثالً ا  سان همیا و  نزدیکشباهت بسیار و  نداشته باشد نام اصلی نویسنده شهرت خوبیاگر  – 4

 .الدن

 نداشته است. سنده با نام اصلی او فروش و یا خوانندۀ زیاداین که آثار قبلی نوی  - 5

همه موارد نیست بلکه برای روشن شدن مطلب تذکری از چند نمونۀ استفاده  از آنها نام برده شد یگانه وکه مواردی 

سایت های مخصوصاً افغانی نظر اندازی شود نام های متعدد مستعار بود. وقتی به نشرات انترنیتی و ویب از نام 

نام  بکار برد چنین د که این نام اصلی نیست. خورد که در همان دید نخستین خواننده درک می کن مستعار به چشم می

شود که نگاشته شده است. می بدون شناخت و یا نام اول نویسنده باعث کاهش تاثیر مقاله و یا اثری  نوس  وی نا مأها

ه ایمان داشت گوید باور و اعتقاد داشته باشد، به درستی ادعا و مطلبش اگر به وجود آورندۀ یک اثر به آنچه که می
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تعقیب  ، تحتاقاربش نباشد و متوجه اوو در عین زمان خطر جانی و مالی  باشد، به صداقت گفتارش اعتقاد داشته باشد

ل اب مانده به سر نمی برد و ده ها سؤیک جامعۀ مختنق سنتی و عق می گیرد و درام استبدادی قرار نو پیگرد یک نظ

 ر نمیه حیث یک نویسندۀ رسالتمند و صادق به جامعه اش معروض به خطو مورد دیگر که حیات و حیثیت او را ب

 مییکی از دالیل همیشگی که در ذهن هر خواننده خطور   ؟سازد چه لزومی خواهد بود که از نام مستعار استفاده کند

ا ان داشته باشد و یمی خواهد هویت خود را پنهیا نام های مستعار این است که نویسنده با استفاده از نام مستعار  کند

آن هراس دارد که ادعا های  قاد دیگران قرار نگیرد و یا هم ازخواهد با این نوشته و اثرش مورد شماتت و انت هم می

و مورد تدقیق و بر رسی  علیه اشخاص و یا اعتراضاتی که بر یک اثر و نوشتۀ دیگری دارد مدلل و مستند نیست

بهتر است زحمت اضافی به خود ندهد چون آن نوشتۀ او در همان  زند پس صدمه میاو رد و بر شهرت ر می گیقرا

طمۀ ل شناخته شود، ت کتمان کرده و نمی خواهد ارنده هویتش را به هر دلیلی که هسنگ می شوددید اولی که تشخیص 

 مند ونیک هر ژورنالیست، نویسنده، هنر ت اخالقی یکی از خصایلرأج ش زده است.خودش بر نوشته خویعظیمی 

ای در یک فض لمی است و خلق کنندۀ این آثارپیکر تراش و هر به وجود آورندۀ یک اثر ادبی و فرهنگی و ع و نقاش

  شجاعانه و با شهامت از آن دفاع نماید. تواند و قانونمند میموکراتیک یباز و د

افغانستان به اوج خود قرار داشت که مقاومت مردم افغانستان در مقابل تجاوز اتحاد شوروی بر  1980های  در سال

تی و دیکتاتور های استالینس ،پاکستان و ایران گردیدندهای دیگر مخصوصاً آوارۀ کشور و بیش از پنج ملیون افغان

ه نستان و دانشمندان و علما تنگ ساختتعداد زیادی از قشر تحصیل کرده و ملی گرای افغابر  عرصۀ نفس کشیدن را 

سید بهاءالدین "ت را در پیش گرفتند. یکی از این شخصیت های برازنده و دانشمند جناب ر راه هجربودند نا چا

چون او پیشاور در دروازۀ منزلش ترور شد  درلۀ آدم کشان تنگ نظر حزب اسالمی بود که به ضرب گلو "مجروح

ی اکثریت کرد و صدا الفت میبود که با صراحت با آنانیکه مقاومت دلیرانۀ مردم افغانستان را گروگان گرفته بودند مخ

خی دیگر زیر نام های بر بلند کرده بود.مردم مجله و روزنامه و نظر پرسی های  با نشرخاموش ملت افغانستان را 

کرد که حتی یک سطر از نوشتۀ شان به مزاق  چون کفایت می درساندن را به چاپ می و آثار شانها مستعار نوشته 

 رد.یکی از تیکه داران خوش نمی خو

ت د و اثری داشبر سر میه ب ن ایام در پیشاور آ که در یکی از این دانشمندان است "یانیورعبدهللا سمندر غ"استاد 

ابو » عارنام مسته را ب که برای پیشاور نشینان قابل درک و پذیریش نبود بناًء آن« ماده و معنی»فلسفی تحت عنوان 

تبداد حاکم بر جامعه و اساینست نمونه ای از آنچه اختناق  برد.  کار ه نشر کرد و نتوانست نام خودش را ب« الوفا

و استفاده ار نام مستعار تحت چنین شرایط و اوضاع حاکم بر جامعه نه تنها مجاز بلکه یک امر حتمی  می کندتحمیل 

زندگی  مادی و یک نه اینکه در یکی از کشور های اروپائی و یا امریکا با استفاده از همه نعمات  می شودپنداشته 

به عاریت گرفت و برای فرار از شماتت و مالمتی و جوابگوئی چهره از هم در پردۀ ابهام  نام دیگری فضای آرام،  ب

 در نقاب استعار کشید.

 

 پایان
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