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  «نيارقيقه يمعاون سرمحقق دکتور شف»     

 

 «سرپل يفرهنگ -يادب یتوضع»

 

هرجامعه متناسب است با رشدد  يم که رشد اجتماعيدانيم        

با رشدد  جامعه متناسب است  هر يرشد فرهنگ و آن جامعه يفرهنگ

که سطع  آموزش  يطين در هرمحيبنابر ؛ا آموزش آن جامعهيمعارف 

آن  هکدرد لي، شدمار افدراد باسدواد و تح ددهبوو سواد باالتر 

رفته، ير پذييآن تغ يط اجتماعيمح ن اندازهي، به همتر باشديبش

 گردد.يروشنفکرانه تر مط يتر و آن مح يآن جامعه مدن

(  يشمس يهجر 1300از ) يعنيک سرپل يروز نزديبه د ما اگر   

 ازکه سرپل با وجود دور بودن  ینيب يم ، ميازنديب نسو نظريبد

و  ي، نبدود و سدا ل سدمعيواصالتم، يمرکز کشور، نداشتن راه ها

 يفرهنگ يزهم شهربا ،نينو يو آموزش ها ي، نبود مکاتب ع ريب ر

ات شمال افغانسدتان بدوده يان شهرها و واليرفت در معو کانون م

ب مکاتد، دارالعلوم هداو ينين شهر وجود مدارس دددددديدر .است

 يا

 يپسدران و هدم بدرا يهدم بدرا يخانگو  يونعنع يهاه گاموزشآ 

ب داند  و معلومدات را فدراهم سدنه آموزش سواد و کيدختران زم

 ،ينديم و علدوم ديرآن کدرقدن آموزشگاهها ي در .ده بوديگردان

و  ييرنوايشديعل ريدو ام  سدعد حداف  و  :چون ی،ين شعرايدواو

ادامده  و« افدتلط» ب ع دريتد  مکيدايپ .ديگرديس ميمشرب تدار

 جداديا يرا بدرا ينده بهتدريف زميه مزارشريتب رشدل درمکيتح 

و  يروشددنگر يپسددانها جنددب  هددا و يوفرهنگدد يادبدد يحلقدده هددا

ن شدکل گرفتده يندو يشده هدايد و انديدمسداعد گردان يروشنفکر

 ،ن طرف راه گشوده بوديطرف رودآمو به ا آنازطريق که  هيکردرت

سرپل ل کرده يقشرتح  يشه و جهان نگرير اندييتغ ييدايپ در زين

 يادبد يحلقده هدا ييدايکه ما پشت،اژرف خوي  را بجا گذ ريتاث

 م .يريگيم ين مقالت به بررسيا را در يوهنر

دهه  ، درواليت سرپل به وجود آمد که در ين حلقه ادبينخست

سرپل  يبرازنده فرهنگ يت هايازشخ  يکي به دور ن سده ينخست هم

 ،مياف  قرآنکدر، پژوهشگر، حد، عالمت شمال کشور ، شاعرياوال و

 يقدار يملد يدوم و سوم شورا ياه دوره ل مردم دريشهردار و وک

از لحدا   يمدديعظ ي. قدارعظيمدي سدرپلي شدکل گرفدتم يعظ محمد

 يقاضد او و پدر .نفوذ تعلق داشت و با يروحان به قشر ياجتماع

ر ند قاضي ميرزا شمس الددين نسدل انددل فرزيرزا محمد اسماعيم

و  يت دارنايد ، بارا به عهده داشتندقضاوت و دادرسي نسل شغل 

خددمت  ، بداداد مظلومان را ازظالمان ستانده کامل يامانت دار

ق و خال ددانه مدردم يدي  از احتدرام عمانه و عادالندده خدوادقص

ن خدانواده بده طبقده يدز اين يبرخوردار بودند. ازنظر اقت اد

شده قناعدت و توکدل را يچون هم باالتر از متوسط تعلق داشتند و

ق اخدال  ، درطبدآنچه را کده داشدتندشه کرده بودند، همواره يپ

مانخانده مه بنگونده دريبد گذاشدتند و يانان مم، جلو مهنهاده

صدنف و  هدر از يشه گشوده و به دور سفره شان مهاندانينان همآ

باسدواد، عدالم، شداعر، اديدب،  ژه قشدريد، بده وقشر اجتماعي

فهم جمع بدود. ز ي، نقاش و افراد چهزنده، خواننداخوشنويس، نو

اهل ذوق و  ييه مندان و مهانانان بود که عداز ميان همين اخالص

جمع آمد  و بطور خودبده  يسرپل يميم عظيمحمدعظ يحال بدور قار

همزمدان بدا أ يدتقرب ير رسميغ يو هنر ين حلقه ادبيخستن يخود

 کابل شکل گرفت. يجاد انجمن ادبيا
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و  يعدادي، ميسمر ينشست ها ين حلقه فرهنگين نخستيگرچه ا

شداعران،  ،امدا همدواره بدا کشد  پرجاذبده خدود ؛منظم نداشت

شور را بده  يات شمال و حتيمشهور وال يهنرمندان و فضال مرکدز ک

آن حلقده  ،معدززن مهماندان يدد و بدا ورود ايکشد يخود م يسو

د، مشداعره هدا راه يدگرد يل مدديتشدک  شتريبا گستره ب يفرهنگ

بساط شعر، آهنگ،  ،گرفت يورت مها ص ييشد، طبع آزما يم يانداز

ن حلقده يدد. در ايدگرد يهموار مد يادب يو بحث ها  مناظره ها

 يشاعر، حداج يرزايچون م ي، شاعران و هنرمندانيميافزون بر عظ

محمدد خسدته،  لموالنا خا خوقند ، ي، حاجيد، شکور بخشيعبدالرش

 ،يآقچه ا ي، وافييب نواي، موالنا قربت، غالم حبيق گوهريد صديس

  يگران بارها بدا حضدور گدرم خدويو د يياندخو يجان آغا يصوف

ساختند. چه بسا از  يض تر و گرم تر ميمذکور را پرف يحلقه ادب

ات شمال افغانستان که در يان امروز سرپل و واليشاعران و فرهنگ

ن يدده، امدا صداحب ذوق بودندد و در ايآن هنگام جوانان نو رس

ض کردندد و يب فدسک هک نمودندبه عنوان سامع اشترا يادب يشبها

خواننده گدان و نوازندده سان،يخوشنوبات،يادبعدها خود شاعران،

و  يوان اشدعار فارسديدد يمديدندد. از عظيگان صداحب ندام گرد

شتو اصبيه ت ، ن ابي  از پنجهزار بيشامل ب يکيزبوا ، يدر  -پ

مانده است که جز يقواعد القرآن منظوم و رساله در فن معما باق

 ه چاپ در بر کرده است. يگر آثارشان حليمعما د يرساله 

ل يک دهه بعدتر تشدکي حلقه نيا که به موازات  يحلقه دوم

و سدر حلقده آن  يگردد. بانين خانواده مربوط ميبه هم ،دهيگرد

بدود. او  يمديعظ يزاده برادر کهتر قار يزرا محمد قاسم قاضيم

ف بده يشدربه مدزار   آن زمان را در مکتب رشد يالت ع ريکه تح 

 هآمدد ين فارغدان بده حسداب مديو از نخست يود دهيان رسانيپا

 يمديمهتددرش عظل و بدرادر يرزا محمد اسماعيم يهمچون پدرش قاض

ف و بذله گو، خوش مشرب يار ظريداشت. بس يطبع جوشان شعر يسرپل

 ياو افزون بر هم نفان  که همگ يو سخن شناس بود. در حلقه ادب

شان طبدع شدعر داشدته، بده رمدوز و شتريان آن زمان و بيرزايم

سخن آشنابودند،عده يی اهل ذوق بويژه حاضرجوانان بذلده  فيلطا

قددم را از بدر داشدتند و که اشدعار شداعران متيو آنان گويان

 يجالب ارا ه مد يت ها و نکته هايلس بمج يحال و هوا موافق با

نسبت به گروه ياحلقه قبلی  ن گروهيز شامل بودند. ايکردند ، ن

هدم  وچون همگی تقريبأهم سن وسال  وست ها  منظم تر  داشتندنش

ه و در اکثر موارد همفکر و هدم نظدر بودندد، در خدار  از يسو

و  ياريد  را مسدتحکم داشدته، بدا هميدات خدوز مدراويدمجلس ن

سهم خدود را  ي «ديجد»و يجنب  روشنگر ييد آيهم در پد ييهمنوا

 فا نمودند.يا

ن بودندد، ينو يتکنالوژ ن  ون حلقه تشنه گان دايا ياعضا

هددا،  يتلعدددايبدند، از تپرسدد يردم را عاشددقانه مددهن و مدديمدد

قلم  و انبآن با زه يعلبردند ويرنج م يو فقرفرهنگ يفقراجتماع

 انساندوسدتی، ، يندان اماندت داريکردندد. ا يو عمل مبارزه مد

  سداخته بودندد. يو صدداقت را شدعار خدو يفه شناسيوظعدالت، 

 يزاده به مقام شدهردار يرزا محمدقاسم قاضيه من حلقيان ايازم

ن وال يمدردم همد ياز سدو يملد يسرپل و وکالت دوره هفتم شدورا

افغانسدتان در »اردرجلد دوم غبرغالم محمد يد  که ميانتخاب گرد

سون دوره يوزپاو را در گروه روشنفکران متعهد و ا «خير تاريمس

 ذکرکرده است . يمل يهفتم شورا

م، مالجمعه خان يخد ، موالناانل جقه مرحومان رسودراين حل      

رزا يد، ممحمددمراد بلبدل رزامحمدود،يم ،رزا مرتض قلي، مجمعه

 چددون موالندا انازآند يدي گران شامل بودند.که عددهيد و يمحمد
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رزا محمدود در يدمالجمعه خان جمعده و م ،اد بلبل، محمد مرخديم

ف مدردم ازطدر يملد يسدرپل و شدورا يردارهبه ش يبعد يدوره ها

سدت هدا پن يدا يدر زمان عهده دار يدرخشان يانتخاب شده کارها

چ يمدردم و تدرو يداريددرب ين حلقه فرهنگيانجام دادند. نق  ا

حلقده مدذکور از  ياعضدا .برجسدته اسددت يليخ يدان  و تکنالوژ

اهرتمدن جديد آن زمان يعني راديدو، بودند که مظ ين کسانينخست

را از  يکوچدک دسدت ينمدويا دايد ي، بطرگرامافون،گيس ،بايسکل

و « بدرق»زاده  يقاسدم قاضد هندوستان به سرپل آوردندد. محمدد

 يخان برا قل يرزا مرتضيژه مالجمعه خان جمعه و ميبه ودوستان  

د، يدجد يرش تکنالوژين و پذينو يش دان  هازب مردم به آمويترغ

و مظداهر زشدت جامعده بده  يعدالتي، ببيسوادي مذحت همچنان در

 شدعرها يدناز طنز و انتقاد پرداختند. گرچه ا شعار پر  ايسرا

ان مدردم يدم در افت، امداي يزمان مجال چاپ نم طبوعات آندر م

دراثدر » برق«اهل ذوق بود. قسمت اعظم شعرهاي زبانزد  و مشهور

 ان رفته است و صرف چنديم از ها، يگ ، جنگها و آوارهاغتشاشات

چه د م چندده و هيچاپ گرد د کشوريکه درجرا غزل او گرکده يپار

درخدانواده اش  گزند روزگدار در امدان ماندده اسدت،ت ادقأ از

ک يدبده سلسدله  هک غدزل اوکديدمقطع  گردد. مطلع ويم ينگهدار

شدود ين جا آورده ميده است، دريوه چاپ گرديده ديمشاعره در جر

 مورد وضع جامعه آنروز باشد : ا نگر تقکر شاعر دريتا نما

 که من دارم يشنگل خاراست، مو  خار در

 که من دارم ينگلب ،استخزان سبکبار يب

 ينادان يودددددددمين، دايرانيح رابشآ

 که من دارم  ين سد بستنيدهد ز يک «برق»

سرحلقه اش به شعر  يليتبد با يو روشنگر ين حلقه فرهنگيا

بده گونده  يف و کابل، ازهم گسست و پس ازآن حلقه سدوميمزارشر

 ايدن يافدت. سدرحلقهل و تدوام يتشک ينسل بعد در يخود به خود

 يمديم عظيمحمد عظدد يفرزند ارشد قار يميم ذره عظيگروه محمدکر

داشدت و باآنکده    طبدع شدعريبود. او همچون پدر و عمو يسرپل

 ، امدا بداي ادامه داده نتوانسدتضيبه مر   را نظريالت خويتح 

از   يخو يو استعداد موروث يخانوادگ ياستفاده از کتابخانه غن

معلومدات  ، نوازنده و فرد بايب، اديث شاعربه ح ين نوجوانيسن

فاضدل  و پددر و دوسدتان شداعر يحت توجه همساالن و فهم  زيو چ

 خدود جلدب نمددود. از او يبه سددو را يق گوهريصد ديپدرش چون س

 - يکديان اوزبي دب، ن داب ال يکديو اوزب يفارسد وان اشعاريد

بدا « چلچددرا  » نام  م بهتا تحبنس ات بايمجموعه رباع ،يفارس

 .يمانده استق

ز يدشد، نيه مدخوان« سر پل يادبانجمن »ن حلقه که يدر ا  

ب، نوازنده و سخن شناس گرد آمده بودندد کده يشاعر، اد ييعده 

، ي، عبد الستار گلشنيجوزجان يم شرعيد عبد الحکيدکتور علوم س

شان کمدال يونس مستر، ايمحمد کوکب محمد  ، خاليد محمود شهديس

خون، عبدد القدادر  رزا نعمت هللا جگريخواجه، محمد نواب نا ب، م

اط، عثمدان يدن نعمدت خيفده نورالدديخلشان، يعبدهلل پرن، ماليمع

 يدغالم سدخيپنداه ، سد امددحن کوکدب، مالعبدايمالنورالدچوپان، 

،  ييد پادشاه هوايع ، سين شجيم، محمدامن مخدويمحمدام  ،يراض

 ن حلقده بدايدان ازآن جمله اند.  اگريران و ديدکرامت هللا اسيس

 يبرا ييو رفتن عده  ين جوانان به خدمت عسکرياز ييعزام عده ا

 :گسستگرازهم يد يتربه کابل وشهرهايالت عاليتح 
 :چدون يهنرمندان و شاعران،پژوهشگران گرچه درنسل بعدتر 

ار ، يوسف روانيمحمد ين نوريف الدي، س يجوزجان يفظيح يحیمحمد

م ، صار يدقلندر، غالم عليدمحمد دروگر، سين ، سيقاريم يمحمدحل
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 يسدين انتظدار، محمدعيدرالدص، يعلم يعبدالح ،يميدکريعبدالرش

وت ، محمدهاشدم ل مبهدي، اسدماع يمديع عظين ، محمدشدفييآ کين

دسدتار، مالتدا  محمدد  ، عبددالغفورضدیيوسف فايمحمد ، ومخدمح

م يمحمدنورخد ،ب، شکرهللاي، محمدصابرعندليميمحمد اعظم عظ ؛يسرپل

و  يميم عظيمحمدعظ يض از محضرقاريز با کسب فيگران نيزاده و د

.هسدته نبود ک سوي ازدند،امايم به ظهور رسيموالنا غالم محمد خد

و از  يمداد و هم ازنظر يهم از نظر معنو ؛يغنهمچون گذشته  يي

ا يل يتح  يگ برازرب ين نسل به شهرهايشدن اگر پراگنده يد يسو

د را يجد يو فرهنگ يادب يا حلقه هايحلقه  يدار يپد نهيشغل زم

،   يمدديع عظيمحمدشددفان يددن ميددازا ان برداشددت ، امددايدداز م

 ن انتظارينگل باور، صدرالدي،  ي، محمد هللا نور يميمحمداعظم عظ

ل دادند کده ابتددا يرا تشک يک گروه هنري يو مالتا  محمد سرپل

 1357پس از سدال  دترو بع دنديمحافل گرد يدر شهرسرپل باعث گرم

 يکدياوزب ين آهندگ هداي، بهتدرنمودهجاد يرا ا ظفر يگروه هنر

 ون افغانستان کردند.يزيو و تلويرا ثبت راد یوترکمن

سدت واندسداله يب ين است که جنگ هايادکرد اينکته قابل  

ک قومانددان بده ي از ييهم و انتقال حکمروايپ يآشوبها و رياخ

شدنفکر ول کدرده و ريتح د قشر برراچنان  يگه ط زنديشرا يگريد

 ين روشنفکران و هنرمندان بده شدهرهايسرپل تنگ نمود که همه ا

ن يوجود ا دند.يرمجبور به مهاجرات گردگيد يکشورها يو حت گريد

ض سدرپل را بده يو پدرف يا شهر فرهنگدپر يط نابسامان و ديشرا

 ل کرد که تا دوره حکومت موقت روشنفکران جر دت سدفريتبد يشهر

 !رهن شياکار دري، چه رسد به اقامت را نداشتندن شهر يبه ا

 ، دانشمندان،هنرمندان، پژوهشگران ن شاعران،يامروز بهتر      

ان نامدارسرپل کدانون فرهندگ و ينده گان و بطورکل  فرهنگينوس

و روشدن کددرده اندد، همجوار و دورتر گدرم  يهنر را در شهر ها

افت کده بده شدعر، يان تويمحدود را نم ينت سرپل جز امادر خود

ا ممارسدت يد  يگدرا يو ادب يعلم يها پژوه و  يقيات، موسيادب

ن زندان ي  ازيم قرن پيکه حدود ن يباتاسف در شهر .داشته باشد

ت و يامن صلح و يبرقرار اب کرده بودند ، امروز با وجودرفع حج

 است اداره امور زنان درسرپل جزيل ريو انتخابات و تشکتجربه د

 يشتان دودست را بدون چدادرگکمتر ازشمار ان يدود حتزن مح چند

ت درسرتاسدر يدگانه واليد يت سرپل شايافت . امروز واليتوان ينم

بخانده ک کتايدده ، يا جريک روزنامه ي يافغانستان باشد که حت

نددارد .  يون محلديدزيک فرستنده تلويک مطبعه کوچک ، ي، عامه

ک ي ينستان باشد که حتافغات درسرتاسريگانه واليد يت شاين واليا

 يبرگدزار يالون بدراک سديدک تاالر کنفرانس ، ينما ، ير سيتعم

وم يک جمندازيداهوتدل ، يک مهمانخانده يدا غم ، ي يمحافل خوش

 ندارد. ياکلپ ورزشي

کم بهادادن به سدرپل  يهارا برا يو حت د هاين شايمن ا       

اده حسدن اسدتف فرصدتن يخواهم ازيم ، بلکه ميگويان نميو سرپل

و  ي، توجه زمامداران امور را به وضدع نابسدامان اجتمداعهکرد

ت باهمده نددارد يدن واليدم که ايم و بگويسرپل جلب نما يفرهنگ

را  خود دست نخورده و بکرور لفولک اي يات شفاهي  هنوز ادبهاي

  را يخدو ين ها، باور ها و مراسم خا  و بدومييدارد ، هنوز آ

هندوز  ؛ را دارد به خدودمنح ر  يهنوز هنر هاو حرفه ها دارد؛

را  خدود ياگدوار يو آب وهدوا بايعت زي، طب يعيمنابع سرشارطب

رقددرت و جواندان و دسدتان پ هنوز روشدنفکران دل آگداه ؛دارد

 يو درد هدا بادرک ، وطنپرست و صدادق خدودرا داردو هندوز هدا

هفتدادمن کاغدذ خواهدد  مثنو  ثي، حدديآاگرگفته ؛که داردگريد

ل خوانده مقامات مسؤ ياگر ازسو ؛هم که گفته آمد يين هايشد. ا
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 يت اقدداميدن واليدا يده شود، ممکن است در رفع کمبودهدايو شن

بددل ، مداردبده  يها عدال  و نددارد از درد يو درد رديصورت گ

  گردد.

 


