
کـابل؛ هـواِی دودی و سیاسِت زوری 

برگردان: صدیق - ماندگار
ــد  ــو ارش ــک عض ــول ی ــرز از ق ــزاری رویت خبرگ
ــن روز  ــه در دومی ــت ک ــته اس ــان نوش ــروه طالب گ
گفت وگوهــای صلــح میــان نماینــدۀ امریــکا و 
طالبــان در ابوظبــی، روی آینــدۀ نیروهــای خارجــی 
در افغانســتان و آتش بــس  شــش ماهــه بحــث شــد.
ــرۀ  ــومین دور مذاک ــی، س ــه روزۀ ابوظب ــت س نشس
ــروه   ــا گ ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
ــرای  ــک ب ــای دیپلوماتی ــه از راه ه ــت ک ــان اس طالب
پایــان جنــگ 17 ســاله  افغانســتان صــورت گرفــت.  
ــن  ــکا در ای ــدۀ امری ــه نماین ــت ک ــه اس ــی گفت منبع
نشســت روی بــه میــان آمــدن آتش بــس شــش 
ماهــه و گفت وگوهــای مســتقیم میــان طالبــان و 
ــان روی  ــته و هم چن ــد داش ــتان تأکی ــت افغانس دول
معرفــی فــردِ مــورد نظــر گــروه طالبــان بــه حکومــت 

ــده بحــث شــده اســت.  آین
 منبــع گفتــه اســت کــه طالبــان بــرای بیــرون رانــدن 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان می جنگنــد تــا 

ــد.  ــاده کنن ــون  اســامی را پی قان
یــک عضــو ارشــد گــروه طالبــان بــه رویتــرز گفتــه 
ــارات و  ــعودی، ام ــورهای س ــر کش ــه اگ ــت ک اس
ــرد  ــده ف ــاالت متح ــد و ای ــت کنن ــتان ضمان پاکس
مــورد نظــر آنــان را سرپرســت حکومــت افغانســتان 
بگمــارد، در آن صــورت آنــان در مــورد آتــش فکــر 
ــورد  ــن م ــل در ای ــکا در کاب ــد. ســفارت امری می کنن

ــه اســت.   ــزی نگفت چی

در کمتــر از یک ســال، امریــکا بیــش از هــزار ســرباز 
بــه افغانســتان فرســتاد و حمــات هوایپماهــای 
بی سرنشــین را بــه موضــع طالبــان نیــز افزایــش داده 
ــه  ــردن ب ــار وارد ک ــدف فش ــه ه ــن کار ب ــت. ای اس

طالبــان بــود تــا بــه میــز مذاکــره حاضــر شــوند. 
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا گفتــه اســت کــه صلــح بایــد 
بــه توافــق دولــت افغانســتان و گــروه  طالبــان 
ــوی  ــان از گفت وگ ــروه طالب ــا گ ــرد؛ ام صــورت گی
مســتقیم بــا دولــت افغانســتان ســرباز زده انــد.  
ــه حمایــت  ــد کــه ایــن حکومــت ب ــان ادعــا دارن آن

ــت.  ــده اس ــاد ش ــا ایج بیرونی ه
ایــاالت متحــدۀ امریــکا گفتــه اســت کــه تاش هــای 
گفت وگوهــای  آغــاز  زمینه ســازی  بــرای  آنــان 
ــان اســت. ــان حکومــت افغانســتان و طالب ــح می صل
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افغانسـتان  خبرنـگاران  مصونیـت  کمیتـۀ 
شاه حسـین  معذرت خواهـی  خواسـتار 
ریاسـت  سـخنگوی  معـاون  مرتضـوی، 
به ویـژه  و  خبرنـگاران  جامعـۀ  از  حکومـت 
از کارمنـدان رادیـو آرمـان و تلویزیون طلوع 

اسـت. شـده 
رییـس   سـخنگوی  معـاون  از  کمیتـه  ایـن 
جبـران  بـرای  کـه  می خواهـد  حکومـت 
بیـان،  آزادی  اصـل  بـه  کـه  بی ُحرمتی یـی 
از  اسـت،  کـرده  خبرنـگاران  و  رسـانه ها 
معذرت خواهـی  کشـور  خبرنـگاری  جامعـۀ 
کـرده و پـس از این به خبرنـگاران و خانوادۀ 

نکنـد. تعـرض  رسـانه ها 
مصونیـت  کمیتـۀ  در  مسـووالن  گفتـۀ  بـه 
بـه  پاسـخ  آقـای مرتضـوی در  خبرنـگاران: 
»صفایـی  برنامـۀ  گرداننـده گان  سـوال های 
شـهر« در رادیـو آرمـان، از الفـاظ  زشـت، 
نامناسـب و غیـر حرفه یـی که نباید بـه عنوان 
سـخنگوی شـخص رییس حکومت بـه زبان 
جریـان  در  اسـت.  کـرده  اسـتفاده  بیـاورد، 
مباحثـه دیـده می شـود کـه آقـای مرتضـوی 
خیلـی آشـفته و عقده مندانـه پاسـخ می دهـد؛ 
بـه  پاسـخی  نمی توانـد  اصـًا  کـه  مـوردی 

پرسـش خبرنـگار باشـد. 
آقـای  انـد:  گفتـه  کمیتـه  ایـن  مسـووالن 
هـدف  را  مشـخص  رسـانه های  مرتضـوی 

قـرار داده، آنـان را متهم به »شـایعه پراکنی« و 
»عوام فریبـی« کـرده و نیز مدیـران و کارمندان 

آنـان را »بیسـواد« خطـاب می کنـد.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانسـتان ُهشدار 
داده کـه برخوردهای ایـن چنینی باعث ایجاد 
فاصلـه میـان جامعـۀ خبرنـگاری و حکومت 
می شـود و ایـن کار بـه هیـچ وجـه بـه نفـع 

ملـت و دولـت نمی باشـد.

در دومین روز نشسِت ابوظبی:
طالبان خواستار معرفی سرپرست حکومت از طرف خود شدند

صفحه 3

صفحه 6

»صلــح« در کشمکش میان 
دولت و جریان های سیاسی

سه زن نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری خواهند بود

افغانستان: صفحه 3 خبرنگاران  مصونیت  كمیتۀ 
کند معذرت خواهی  خبرنگاران  جامعه  از  مرتضوی  شاه حسین 

فکر کردن بسیار آسان است و عمل کردن بی نهایت دشوار. هیـچ چیـز در زنده گـی مشکل تر از این 
نیست که انسان افکار خود را به عرصة عمل بگذارد.
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گــوته

كمیسیون شکایت های انتخاباتی:

در اعالم نتایج ابتدایی تصمیم های ما مدنظر گرفته نشده است
بــه  رســیده گی  پروســه های  تمــام  كــه  زمانــی  تــا 
شــکایت های انتخاباتــی طــی نشــود، كمیســیون انتخابــات 
حــق نــدارد نتایــج نهایــی را اعــام كنــد. در نتایــج نهایــی 
نمی توانــد  انتخابــات  كمیســیون  هیچ وجــه  بــه  هــم 
تصمیم هــای كمیســیون شــکایت ها را در نظــر نگیــرد. 
ــج  ــد در نتای ــاً بای ــم، قطع ــت می یابی ــه آن دس ــا ب ــه م آنچ

ــود. ــال ش ــی اعم نهای
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــوند كــه پــس از اعــام 
ــا،  ــی از والیت ه ــی برخ ــات پارلمان ــی انتخاب ــج ابتدای نتای
شــماری از نامــزدان بــر ایــن نتایــج اعتــراض كردنــد. 
نامــزدان معتــرض در برخــی والیت هــا، كمیســیون های 
انتخابــات را بــه تبانــی بــا برخــی نامــزدان پــول دار و 
زورمنــد متهــم می كننــد. شــماری از ایــن نامــزدان در 
ــی را مســدود كــرده و  برخــی والیت هــا راه هــای مواصات

خواهــان رســیده گی بــه شــکایت های شــان هســتند

با حکــومت

 افغانستان گفت وگو منی کنیم



ویدیویــی را کــه دفتــر مطبوعاتــی ارگ از ســخنان 
ــخنرانی  ــم س ــه در مراس ــی ک ــس زازی، جوان ریی
ضرب وشــتم  مــورد  هــرات  در  اشــرف غنی 
محافظــاِن او قــرار گرفــت، نشــر کــرده، فقــط بــه 
تــِف ســرباال شــباهت دارد. ایــن ویدیــو بــه جــاِی 
ــع ارگ  ــه نف ــر ســاخته و ب ــت را بهت اینکــه وضعی
ــه  ــد ب ــه ارگ می خواه ــی را ک ــد، دروغ ــان ده پای
ــتر  ــد، بیش ــانه ها بده ــردم و رس ــورد م ــه خ زور ب
برمــا می کنــد. بــا دیــدِن ایــن ویدیــو آدم بــه یــاد 
اســتالین، هیتلــر و نظام هــای توتالیتــر می افتــد کــه 
چگونــه مــردم را اغــوا می کردنــد. آن نظام هــا 
البتــه آن قــدر امکانــات و هزینــه  در اختیــار داشــتند 
ــد،  ــوه دهن ــت جل ــا را راس ــد دروغ ه ــه بتوانن ک
ــاِی  ــه حماقت ه ــِم او چگون ــی و تی ــای غن ــا آق ام

ــرد؟  ــد ک ــران خواهن ــان را جب سیاسی ش
در زمان اســتالین در شــوروی ســابق، افــراد بلندپایۀ 
حــزب را اغــوا می کردنــد تــا در برابــر مــردم 
و رســانه ها بــه جرم هــای نکردۀشــان اعتــراف 
کننــد و بگوینــد کــه در خدمــت هدف هــای 
امپریالیســم قــرار گرفتــه بودنــد، بعــد اســتالین ایــن 
ــر  ــتاد. هیتل ــدام می فرس ــۀ اع ــه جوخ ــراد را ب اف
ــوِی  ــرادر دوقل ــت و آدم کشــی ب ــه در جنای ــز ک نی
اســتالین بــود، عیــن کار را در آلمــان بــر ســر 
اعضــای حــزب نــازی، حــزب خــودش، مــی آورد 
و عده یــی را بــرای اینکــه ســخنان و اتهام هــاِی او 
راســت جلــوه کننــد، مجبــور بــه اعتــراف می کــرد 
و ســپس آن هــا را می کشــت. تاریــخ از ایــن نــوع 
ــه  ــاد دارد ک ــه ی ــاد ب ــان زی ــاِی حاکم اغواگری ه
هیــچ منفعتــی نیــز بــه حــاِل آن هــا نکــرده اســت. 
پــس از مــرگ اســتالین در شــوروی، کارنامــۀ 
ســیاهش برمــا شــد و مــردم دانســتند کــه بــا چــه 
جانــورِ خونخــواری روبــه رو بوده انــد. آقــای غنــی 
ــای  ــا ج ــد پ ــر می خواه ــاد کوچک ت ــز در ابع نی
ــی  ــر مطبوعات ــر بگــذارد. دفت ــاِی اســتالین و هیتل پ
او نیــز بــا مخالفــان و منتقــدان همــان کاری را 
ــتالین  ــترده تر اس ــد گس ــک بُع ــه در ی ــد ک می کن
در شــوروی بــر مــردم تحمیــل می کــرد. اگــر 
ــت  ــِل درس ــی ارگ عق ــر مطبوعات ــووالن دفت مس
ــتِن  ــِر خواس ــان خب ــا هم ــه را ب ــتند، قضی می داش
ــل و  ــه کاب ــرات ب ــادرش از ه ــس زازی و م ریی
تحویــل دادِن پرونــدۀ او بــه دادســتانی ُکل ختــم بــه 
خیــر می کردنــد، امــا از آن جایــی کــه دیکتاتورهــا 
ــه چنیــن حرکت هــای ُخــرد و کوچکــی راضــی  ب
ــر  ــه ب ــیدند ک ــار کوش ــاِن درب ــوند، چاپلوس نمی ش

ــۀ آن،  ــه نتیج ــد ک ــم بیفزاین ــِم دروغ را ه آن قس
ــرای ارگ! ــود ب ــری ب ــاِح دیگ افتض

 می گوینــد زمانــی از شــیطان پرســیدند کــه از 
ــتر راضــی هســتی. او  ــردم بیشـ ــه و م ــدام طایف ک
ــاره از او  ــه را آورد. دوب ــک طایف ــام ی در پاســخ، ن
ســوال کردنــد کــه دلیــِل رضایتــت از ایــن طایفــه 
چیســت. شــیطان پاســخ داد کــه: »مــن بــه ســخن 
ــم  ــا قس ــی آن ه ــودم ول ــی ب ــا راض دروغ از آن ه
ــاید  ــا ش ــد«. ام ــد کردن ــر آن مزی ــم ب دروغ را ه
آقــای غنــی بــه ســخِن دروغ از ســخنگویاِن خــود 
راضــی بــوده، ولــی آن هــا قســِم دروغ را هــم بــر 

ــد.  آن افزودن
ــس زازی  ــاخته گِی ریی ــوی س ــه در ویدی ــه ک آنچ
ــِت مســأله  ــه واقعی ــچ ربطــی ب ــده می شــود، هی دی
ــه  ــت ک ــواه آن اس ــود گ ــوِی او خ ــدارد. ویدی ن
ــخنانی را  ــن س ــه چنی ــد ک ــرده ان ــور ک او را مجب
ــاز  ــا نی ــودِن ایــن ویدیــو حت بگویــد. ســاخته گی ب
بــه تحلیــل و بررســی هــم نــدارد. خــود آن، تقلبــی 
ــو  ــن ویدی ــد. اگــر ای ــات می کن ــودِن خــود را اثب ب
ــس زازی در  ــه ریی ــه ک ــود و آن گون ــت می ب درس
آن مجبــور شــده اســت کــه ســخن بگویــد، پــس 
آنچــه کــه بــر ســِر او در هــرات آمــد، چــه بــود؟

 خوشــبختانه حــاال زمــان اســتالین و هیتلــر نیســت 
ــه  ــت این گون ــرای تثبی ــی ب ــچ امکان ــردم هی ــه م ک
قضایــا در اختیــار نداشــته باشــند. ایــن قضیــه برای 
ــادی از  ــدۀ زی ــِم ع ــر چش ــت در براب ــار نخس ب
شــرکت کننده گان مراســم ســخنرانی آقــای غنــی و 
از جملــه شــمار زیــادی از دیپلمات هــای خارجــی 
انجــام شــد. رســانه های دیــداری و شــنیداری 
موفــق شــدند کــه از ُکل جریــان لت وکــوب و 
ــد  ــم بگیرن ــس زازی فیل ــدِن ریی ــی ش ــد زندان بع
ــد.  ــده ان ــر ش ــا نش ــه ج ــا در هم ــن کلیپ ه و ای
ــرد  ــکار ک ــوان ان ــا را نمی ت ــن کلیپ ه ــت ای واقعی

ــوده باشــد! ــد ارگ ب مگــر اینکــه کســی کارمن
 وقتــی واقعیتــی مثــل آفتــاب در برابــر چشــم عــدۀ 
ــه  ــرد، چگون ــورت گی ــاهد ص ــر و ش ــادی ناظ زی
می تــوان پــس از چنــد روز آن را وارونــه کــرد؟ آیــا 
ــه عقــل  ــوان ب ــه کــردِن ایــن قضیــه می ت ــا وارون ب
ــا  ــا آن ه ــرد ت ــن ک ــده توهی ــه بینن ــعورِ آن هم و ش
ــد کــه آنچــه را  ــه خــود بخندن بعــداً در خلــوت ب
ــزی  ــت چی ــوده و راس ــد، دروغ ب ــده بودن ــه دی ک
ــر  ــه تصوی ــد روز بعــد ارگ آن را ب اســت کــه چن

کشــیده اســت؟! 
ــه جــای چنیــن مردم فریبی هــا بهتــر  آقــای غنــی ب

اســت کمــی بــه وضعیــِت خــود و اطرافیــاِن خــود 
ــه  ــاک ب ــر خ ــد کمت ــر می توان ــد و اگ ــگاه کنـ ن
ــا  ــه فریب کاری ه ــا این گون ــردم بپاشــد. ب چشــم م
ــه  ــا نمی شــود ک ــردم زدن ه ــه چشــم م و خــاک ب
بــرای خــود آبــرو و عــزت خریــد. آبــرو و عــزت 
چیــزی اســت کــه از دروِن مناســبات بیــرون 
می شــود و نــه آن کــه بــه صــورت تحمیلــی 
ــر  ــاِن او فک ــی و اطرافی ــای غن ــود. آق ــاخته ش س
ــای  ــن اغواگری ه ــا چنی ــد ب ــه می توانن ــد ک می کنن
مســتهجن و قــرون وســطایی، خــود را از وضعیتــی 
کــه بــه وجــود آورده انــد نجــات بخشــند. این گونــه 
ــۀ ســیاهِ جنایت پیشــه گان  ــا کارنام ــه تنه ــا ن اقدام ه
ــواری  ــت و خ ــث ذل ــل باع ــد، ب ــفید نمی کن را س
ــردم می شــود.  ــا در پیشــگاه خــدا و م بیشــتِر آن ه
از جانــب دیگــر، موضــوِع رییــس زازی ـ جوانــی 
ــرات  ــرف غنی در ه ــخنرانِی اش ــم س ــه در مراس ک
ــورد  ــی م ــداِی دادخواه ــردِن ص ــد ک ــِل بلن به دلی
ضرب وشــتِم محافظــاِن ریاســت جمهوری قــرار 
ــن  ــِت اســف بارِ دادرســی و تأمی ــت، از وضعی گرف
ــر  ــور خب ــن کش ــهروندان در ای ــرای ش ــت ب عدال
ــۀ  ــت نمون ــه مش ــوان ک ــن ج ــر ای ــد. اگ می ده
ــت دسترســی می داشــت  ــه عدال خــروار اســت، ب
بــه  او ظلــم روا داشــته نمی شــد،  و در حــِق 
ــای  ــرای آق ــی ب ــن موقعیت ــورت در چنی ــچ ص هی
ــود  ــِم موج ــرد. ظل ــق نمی ک ــت خل ــی مزاحم غن
در دســتگاه های عدلــی و قضایــِی کشــور او را 
مجبــور ســاخت کــه در هنــگام ســخنرانِی رییــس 
ــاید او  ــه ش ــل ک ــاورِ باط ــن ب ــه ای ــت ـ ب حکوم
ــد  ــود را بلن ــدای خ ــد ـ ص ــت باش ــی عدال حام
کنـــد. در حالــی کــه او خبــر نداشــت آقــای غنــی 
ــا  ــی باب ــتاِن »عل ــل دزد در داس ــِس چه ــان ریی هم
ــه  ــِم منطق ــه در روز حاک ــت ک ــل دزد« اس و چه
ــا  ــه یغم ــان را ب ــب خانه های ش ــود و در ش می ش

می بــرد. 
ــنی  ــر روش ــت، تصوی ــرات گذش ــه در ه ــه ک آنچ
از بی عدالتــی و زورگویــی در نظــام افغانســتان 
ــه روی  ــت را ب ــای عدال ــه دره ــی ک ــت؛ نظام اس
مــردم بســته و عده یــی را مأمــور کــرده کــه شــیرۀ 
ــن  ــود، ای ــن نمی ب ــر چنی ــد. اگ ــان را بگیرن جان ش
فــرد کــه در حقیقــت صــدای عدالت خواهــی 
محرومــاِن جامعــه اســت، در یــک محفــل رســمی 
ــور  ــرد اول« کش ــان »ف ــه گریب ــرد ک ــاش نمی ک ت

ــرد.    را بگی
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ــم،  ــل کنی ــت حاص ــی فراغ ــی اندک ــارِ سیاس ــر از اخب اگ
می شــود،  احســاس  به شــدت  خالــی اش  جــای  آنچــه 
ــواِی پایتخــت و نفس گیرترشــدِن آن در  ــی ه بحــِث آلوده گ
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــرق اس ــِل بی برف وب ــن فص ای
ــان  ــون آن، چن ــت های پیرام ــدرت« و بندوبس ــِت ق »سیاس
دولت مــداران و مردمــاِن عــادی را بــه خــود مصــروف 
ســاخته کــه کمترفرصتــی بــرای اندیشــیدن بــه هــواِی 
ــد.  ــند، می یابن ــه می کش ــه ری ــر روز ب ــه ه ــودی ک دودآل
ــش   ــی ش ــمی، پایتخت ــای غیررس ــت آماره ــه روای ــل ب کاب
ـ هفــت میلیونــی، به شــدت متراکــم و بــدون رعایــِت 
شــهِر  ایــن  اســت.  بین المللــی  اســتندردهای  کمتریــن 
ــای  ــه جزیره ه ــفانه ب ــه متأس ــاحت ک ــتانی و کم مس کوهس
ــر  ــده، ه ــیم ش ــدد تقس ــادِی متع ــی ـ اقتص ــی ـ سیاس قوم
ــِن متقاضــی  ــِت بیشــتری از مهاجری ــال میزبــاِن جمعی س
کار، نــان و امنیـــت می شــود و از همیــن رو هــر ســال بیشــتر 
ــت محیطی و  ــهری، زیس ــکاِت ش ــارِ مش ــار دچ ــاِل پ از س
اقتصــادی می گــردد. گرانــِی بی رویــۀ زمیــن در ایــن شــهر و 
بی برنامه گــِی دولــت در ایــن زمینــه، باعــث شــده کــه مــردمِ 
ــوه و  ــاری در ک ــای غیرمعی ــاخِتِ خانه ه ــه س ــت ب بی بضاع
تپــه رو بیاورنــد و چرخــۀ بی نظمــی و آلوده گــِی ایــن شــهر 
را ســرعت بخشــند. اکنــون هفــده ســال اســت کــه محیــط 
ــم کارِی  ــِی ظلــم و ندان ــل از زمیــن و هــوا قربان زیســِت کاب
دولــت و فقــر و ناچــارِی ســاکنانش قــرار گرفتــه و مــی رود 

ــد. ــم زن ــزرگ را رق ــی ب ــه فاجعه ی ک
ــون  ــنگین چ ــنایِع س ــِب صـ ــهری صاح ــلمًا ش ــل مس کاب
ذوب آهــن و فــوالد نیســت کــه دود حاصــل از آن هــا 
ــاِل  ــا انتق ــدن ی ــد و برچی ــرده باش ــوده ک ــهر را آل ــواِی ش ه
ــع توســط حکومــت کاری بســیار دشــوار تلقــی  ــن صنای ای
ــای  ــت و موتره ــِل بی کیفی ــنتی را تی ــهِر س ــن ش ــود. ای ش
زباله یــِی  ســوخِت  تصفیه نشــده،  زغال ســنِگ  دودزا، 
محدودکارگاه هــا و کارخانه هــاِی تولیــدی  آلــوده کــرده 
ــر  ــۀ موت ــِر کهن ــه تای ــت پزی یی ک ــای خش ــت؛ کوره ه اس
ــه به جــای  ــِل کهن ــه از موبای ــی ک ــوزانند و کارگاه های می س

نفــت اســتفاده می کننــد. 
ایــن واقعیــِت تلــخ را بایــد پذیرفــت کــه حکومــت 
ــرای مــردم  ــو را ب ــا کابلــی از ن ــل جدیــد« ی ــد »کاب نمی توان
بســازد، امــا می توانــد ایــن چنــد اقــدام را به صــورِت 
و  هــوا  آلوده گــی  کاهــِش  بــرای  تدریجــی  و  فــوری 

فرســایش محیــط زیســت روی دســت گیــرد:
ــی و  ــای دولت ــبز در زمین ه ــزرِگ س ــی ب ــاد نواح 1ـ ایج
نیــز ســاحاِت ســبِز محــدود در مناطــِق مســکونی از طریــق 
ــن  ــت محیطی و تدوی ــگ زیس ــِغ فرهن ــت کاری و تبلی درخ
ــویقی؛ 2ـ  ــی و تش ــت های تنبیه ــن و سیاس ــرای قوانی و اج
ــارج و  ــوخت از خ ــر وارداِت س ــالم ب ــق و س ــارِت دقی نظ
ــی  ــۀ فنــی و قانون ــاره؛ 3ـ معاین ــِت اســتندردها در این ب رعای
تصفیــه  4ـ  روغن ســوز؛  و  دودزا  معیــوب،  موترهــای 
و پاالیــش ســنگ زغــاِل مــورد مصــرف در داخــل؛ 5ـ 
ــی و  ــای صنعت ــر واحده ــع ب ــارِت قاط ــخت گیری و نظ س
تولیــدی در مرکــز و حومــۀ شــهر و مکلــف ســاختِن همــه 
ــا  ــرق و گاز و ی ــد ب ــاک مانن ــه اســتفاده از ســوخت های پ ب
هــم تیــِل باکیفیــت و ســنگ زغــال تصفیه شــده؛ 6( افزایــش 
تدریجــی ســطح تولیــد بــرق، واردات بــرق، ارزان تــر 

ــا. ــردِن جنراتوره ــارج ک ــاختِن آن و از رده خ س
در پهلــوی این هــا یــک نکتــۀ دیگــر نیــز قابــل تذکــر اســت 
کــه جمــِع قابــل توجهــی از جمعیــِت کابــل، بــه دلیــِل فقــر 
ــتیک هاِی  ــان را پاس ــوخِت زمستان ش ــراوان، س ــۀ ف و فاق
ــر  ــوان ب ــًا نمی ت ــد. اخاق ــکیل می ده ــا تش ــه و زباله ه کهن
ــوب  ــا خ ــود؛ ام ــان نم ــت و تعزیرش ــخت گرف ــا س این ه
ــه  ــبت ب ــش، نس ــۀ بی تفاوتی های ــا هم ــت ب ــت حکوم اس
بی  اعتنــا  زمســتان  در  خانواده هایــی  چنیــن  سرنوشــِت 
ــا  ــرد و ی ــن  را نک ــت ای ــر حکوم ــر رو، اگ ــه ه ــد. ب نباش
ــر  ــوردِ فوق الذک ــش م ــان ش ــد، هم ــام ده ــت انج نتوانس
ــر  ــد. در غی ــل باش ــوای کاب ــی هـ ــارۀ آلوده گ ــد چ می توان
ــل  ــوای کاب ــه ه ــد ک ــد پایی ــری نخواه ــورت، دی ــن ص ای
چنــان ســیاه و نفس گیــر شــود کــه در آن نــه سیاســت  تــوان 
کــرد و نــه کیاســت، و همه گــی مجبــور خواهیــم شــد ایــن 
شــهِر دودزده را بــه مقصــد روســتاِی آبایی مــان تــرک کنیـــم!

کـــابل؛
هواِی دودی و سیاسِت زوری 

آقای غنی به جای چنین مردم فریبی ها، بهتر است کمی به وضعیِت خود و اطرافیاِن خود نگاه کنـد 
و اگر می تواند، کمتر خاک به چشم مردم بپاشد. با این گونه فریب کاری ها و خاک به چشم مردم 
زدن ها نمی شود که برای خود آبرو و عزت خرید. آبرو و عزت چیزی است که از دروِن مناسبات 
بیرون می شود و نه آنکه به صورت تحمیلی ساخته شود. آقای غنی و اطرافیاِن او فکر می کنند که 
می توانند با چنین اغواگری هاِی مستهجن و قرون وسطایی، خود را از وضعیتی که به وجود آورده اند 
نجات بخشند. این گونه اقدام ها نه تنها کارنامۀ سیاِه جنایت پیشه گان را سفید نمی کند، بل باعث 

ذلت و خوارِی بیشتِر آن ها در پیشگاه خدا و مردم می شود



»بـورد  جلسـۀ  نخسـتین  در  غنـی  محمداشـرف 
مشـورتی صلح« در ارگ از احزاب سیاسـی خواست 
تـا از مذاکـرۀ مسـتقیم بـا »طالبـان و آی .اس .آی« ابـا 
ورزنـد و سیاسـت خارجـی را »گروهی و شـخصی« 
نسـازند. اما اکنون احزاب سیاسـی از تشـکیل هیأتی 
بـرای تفاهم نزدیک و آشـکار با طالبان برای تسـریع 

مذاکـرت »بین االفغانـی« خبـر می دهنـد.
در ایـن میـان، برخـی از نظامیـان و آگاهـان سیاسـی 
کشـور نیـز نسـبت بـه ایـن تصمیـِم بـورد مشـورتی 

صلـح دیدگاه هـای متفاوتـی دارنـد.
فریـد مـزدک، نویسـنده بـه این بـاور اسـت که صلح 
امریـکا با طالبان در اصل به »شـریک شـدِن پاکسـتان 
در ادارۀ امـور افغانسـتان« می انجامـد. آقـای مـزدک 
کـه  اسـت  نوشـته  فیسـبوکش  رسـمی  صفحـۀ  در 
صلـح امریـکا با طالبـان برای مـردم افغانسـتان صلح 
نمـی آورد، بلکـه راه را بـرای »بـرده« شـدن هرچـه 

بیشـتر جامعـۀ غیرطالـب بـاز می کنـد.
آقـای مـزدک می گویـد: آنانـی کـه فکـر می کننـد بـا 
درآمـدن طالبـان در نظـام سیاسـی؛ وزن قومـی شـان 
ماننـد  طالبـان  انـد.  اشـتباه  در  می شـود،  سـنگین تر 
آسـیب  اصلـی خـود  بـه خاسـتگاه  بیشـتر  گذشـته 

می رسـانند.
او در اخیـر گـزارۀ خـود بـا بیـان این کـه بـه »طالب« 
و بـه »صلـح بـا طالب« بایـد »نـه« گفته شـود،افزوده 
اسـت: »بـه بسـیج و انسـجام نیروهـای غیرطالـب و 

ضدطالـب بایـد فکـر کرد«.
در ایـن میـان، امـراهلل صالـح، رییـس پیشـین امنیـت 
ملـی کشـور و یکـی از کسـانی کـه نامش در لیسـت 
اسـت،  آمـده  نیـز  صلـح  مشـورتی  بـورد  اعضـای 
می گویـد کـه این یـک تصمیـم »معقـول« و »منطقی« 
اسـت. آقـای صالـح در صفحـۀ فیسـبوکش نگاشـته 
اسـت کـه مذاکـره بـا »دشـمن« و »حامـی خارجـی 
دشـمن« با دور زدن و پشـت پا زدن به سـاختارهای 
دولتـی در هرنـوع نظام و سیسـتم، »خیانت حسـاب« 

می شـود.
آقـای صالـح مخالفـت بـا رییـس حکومـت و قـرار 
در  را  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب  گرفتـن 
جایـگاه اپوزیسـیون، »حـق مشـروع و قانونـی« آنان 
می دانـد، امـا می گویـد کـه احـزاب، شـخصیت ها و 
جریان هایـی کـه فکـر می کننـد بـا مذاکـرۀ مسـتقیم، 
امتیـاز بهتـر بـه دسـت می آورنـد، »اشـتباه بزرگی« را 

می شـوند. مرتکـب 
بـه گفتـۀ رییـس پیشـین امنیـت ملـی: »در صورتـی 
کـه مذاکـرات بـا طالبـان از مجـرای دولـت صورت 
امـارت  بـا  و  می رونـد  احـزاب  واقـع  در  نگیـرد، 
تروریسـتی طالبـان سـازش می کننـد و خـود را در 

محـور آن هـا بـه چرخـش می آورنـد«.
ایـن مقـام پیشـین امنیتـی، نظـام و دولت افغانسـتان 
نتیجـۀ  و  افغانسـتان  مـردم  همه گانـی  دسـتاوردِ  را 
کسـانی  دارد،  تأکیـد  و  می دانـد  مـردم  قربانی هـای 
کـه رییـس حکومـت را نمی خواهنـد، حـق دارنـد 
و می تواننـد بـرای برکنـاری او از ریاسـت دولـت، 
از مجـرای قانـون اساسـی و روش هـای تعیـن شـده 

مبـارزه کننـد.
او هـر نـوع مذاکـره و گفت وگو بـا طالبـان را با دور 
زدن دولـت، »سـازش« می خوانـد و اظهـار مـی دارد 
کـه »سـازش« بـا جریـاِن »تروریسـت« و »خون خوارِ 

طالـب« هیـچ نـوع توجیـه داشـته نمی تواند. 
رییس پیشـین امنیتی ملی »دولـت« را »نهاد و ملکیت 
شـخصی« رییـس حکومـت نمی دانـد و می گوید که 
نبایـد به خاطـر مخالفـت بـا شـخص اشـرف غنـی، 

تیشـه بـه ریشـۀ خـود بزنیـم، زیـرا بـه گفتـۀ امـراهلل 
صالـح: »طالـب خواهـان برانـدازی ُکِل نظام اسـت و 
احـزاب خواهـان تغییـر در رأس نظام. ایـن دو از هم 

تفـاوت زمین و آسـمان دارد«.
همزمـان بااین، محمـد ناطقی، عضو ایتـاف احزاب 
سیاسـی بـه ایـن بـاور اسـت کـه در شـرایط کنونی، 
سـه محور بـرای مذاکـره و صلح قدم علم کـرده اند: 
محـور حکومـت، محـور داکتـر خلیـل زاد و محـور 
احـزاب سیاسـی. او در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش 
نوشـته اسـت کـه طالبـان بـه عنـوان طـرف منازعـه 
اعـام کـرده انـد کـه بـا امریکا و بـا احزاب سیاسـی 
مذاکـره می کننـد و اسـتراتژی احـزاب، گفت وگـوی 
مشـارکت  بـا  و  ملـی  و  فراگیـر  »بین االفغانـی، 

می باشـد. تأثیرگـذار«  جهت هـای 
کـه  همان گونـه  »احـزاب  می گویـد:  ناطقـی  آقـای 
متـن  در  تکنولـوژی  قـراردادن  و  انتخابـات  در 
انتخابـات تـاش کـرد و فـردا بـرای تغییـر سیسـتم 
انتخابـات گام های اساسـی بـر خواهند داشـت، حاال 
می خواهنـد نقـش بنیـادی خـود را در صلـح و پایان 

جنـگ هـم داشـته باشـند«.
نشـر  بـا  سیاسـی  احـزاب  کمیتـۀ  هـم،  سـویی  از 
بیانیه یـی گفتـه انـد اعـام کـرد کـه احزاب سیاسـی 
برگـزاری مذاکـرات »بین االفغانـی« را تنهـا راه، برای 
حـل بحران جـاری و ختم جنـگ در کشـور می داند 
و بـاور دارنـد کـه تمامـی اطـراف داخلی بایـد بدون 
هیچ پیش شـرطی در مذاکرات حضور داشـته باشـند.
در ادامـۀ ایـن بیانیـه گفتـه شـده اسـت، در صـورت 
نادیـده گرفته شـدن یکـی از جهتهای مطرح سیاسـی 
کشـور در پروسـۀ مذکرات صلح، این پروسه »موفق« 
نخواهـد شـد. در بیانیـۀ کمیتـۀ احـزاب سیاسـی کـه 
روز گذشـته نشـر شـد، آمده اسـت، احزاب سیاسـی 
توافـق کـرده انـد کـه هیأتـی را موظـف کننـد تـا بـا 
تفاهـم نزدیـک و آشـکار بـا طالبـان، پروسـۀ آغـاز 

مذاکـرات بین االفغانـی را تسـریع ببخشـند.
در بیانیـه از تاش های اخیر زلمـی خلیل زاد، نمایندۀ 
ویـژۀ امریـکا برای پایـان جنِگ افغانسـتان، اسـتقبال 
شـده و آمده اسـت که تحریـک طالبان با ایـن ابتکار 

احـزاب سیاسـی موافقت کرده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه نخسـتین جلسـۀ بـورد مشـورتی 
صلـح در ارگ بـه روز دوشـنبۀ برگـزار شـد. در آن 
صلـح  گفت وگوهـای  پیشـبرد  بـه  تأکیـد  نشسـت 
از سـوی دولـِت افغانسـتان شـد. در نشسـت بـورد 
مشـورتی صلـح همچنـان گفتـه شـد کـه گفت وگـو 
و مذاکـره بـرای پایـان جنـِگ افغانسـتان، کار دولت 
اسـت و احـزاب سیاسـی نمی توانـد گفت وگوهـای 

صلـح را بـه تنهایـی بـه پیـش ببرنـد.
دوسـتم،  جنـرال  کـرزی،  حامـد  هـم،  سـویی  از 
عبـدرب الرسـول سـیاف، صبغـت اهلل مجددی، شـیخ 
گلبدیـن حکمتیـار، محمدیونـس  آصـف محسـنی، 
سـید  عطامحمدنـور،  اسـماعیل خان،  امیـر  قانونـی، 
منصـور نـادری و سـید حامـد گیانی کـه از اعضای 
بـورد مشـورتی صلـح انـد، در این نشسـت اشـتراک 

نکـرده بودنـد.
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نیروهــای پولیــس در چنــد عملیــات کشــفی در نقــاط مختلــف شــهر 
کابــل، 9 فــرد بــه شــمول 4 نیــروی پولیــس را بــه ارتــکاب اخــاذی و 

گرفتــن پــول غیرقانونــی از دستفروشــان بازداشــت کــرده اســت.
در یــک اعامیــه وزارت داخلــه در ایــن مــورد آمــده اســت: پولیــس 
از منطقــۀ پــل خشــتی، حــوزۀ دوم امنیتــی کابــل، فــردی را بازداشــت 
ــزد دست فروشــان جمــع آوری  ــی از ن ــه 4000 افغان کــرده کــه روزان
و بــه منســوب پولیــس کــه مســوولیت ســاحه را بــه عهــده داشــته، 

می پرداخــت.
بــر بنیــاد ایــن اعامیــه، هم چنیــن در منطقــۀ ســپاهی گمنــام، حــوزۀ 
اول امنیتــی کابــل، پولیــس فــردی را بازداشــت کــرده کــه روزانــه مبلغ 
ــه  ــرده و ب ــع آوری می ک ــان جم ــزد دست فروش ــی را از ن 9000 افغان

مســوول پوســته پولیــس واقــع چــوک می پرداختــه اســت.
از ســوی دیگــر، پولیــس کابــل از چهارراهــی کمپنــی در حــوزۀ پنجم 
امنیتــی کابــل، فــردی را بازداشــت کــرده کــه مبلــغ 10540 افغانــی را 
ــس  ــوول پولی ــه مس ــرد و ب ــع آوری می ک ــان جم ــزد دست فروش از ن
ســاحه چهارراهــی کمپنــی می پرداخــت کــه در حیــن پرداخــت پــول، 

توســط پولیــس شناســایی و باالفعــل بازداشــت شــد.
در عملیاتــی دیگــر، منســوبان پولیــس از ســاحه حــوزۀ پنجــم امنیتــی 
کابــل، دو تــن کــه مبلــغ 25000 هزارافغانــی را از نــزد دست فروشــان 
جمــع آوری کــرده و می خواســت آن را بــه مســوول پوســته مربوطــه 

پرداخــت کنــد، بازداشــت کرده انــد.
 وزارت داخلــه گفتــه کــه پرونده هــای نســبتی افــراد مظنــون رســمًا 
ــکری  ــتانی عس ــت دادس ــه ریاس ــه ب ــی های همه جانب ــت بررس جه

مبــارزه بــا فســاد اداری ســپرده شــده اســت.
ایــن وزارت خاطرنشــان کــرده کــه نیروهــای پولیــس ملــی به ویــژه 
پولیــس کابــل در امــر مبــارزه بــا فســاد اداری بــه گونــۀ جــدی پیــکار 
می کنــد و رونــد شناســایی و بازداشــت افــراد متهــم بــه فســاد ادامــه 

خواهــد داشــت.

پــولیس منسوب   4
اخـاذی  ارتکــاب  به   

شــدند دستگیــر 

گزارش
نماینـده گان امریـکا و برخـی از کشـورهای آسـیایی 
کـه روز دوشـنبه، 26 قـوس در ابوظبـی بـا طالبـان 
مذاکـره کردنـد، می گویند کـه این نشسـت مقدمه یی 
بـه آغـاز گفت وگوهای اصلـی برای پایـان جنگ 17 

سـالۀ افغانسـتان است.   
ماهـۀ  چنـد  تاش هـای  اثـر  در  نشسـت  ایـن 
کـه  گرفـت  امریـکا صـورت  نماینـدۀ  دپیلوماتیـک 
طالبـان،  گـروه  دارد.  پـی   در  را  خوش بینی هـای 
موضـع روشـنی بـه آغـاز گفت وگوهـای مسـتقیم با 
حکومـت افغانسـتان ندارنـد و حکومـت افغانسـتان 

نیـز در ایـن مـورد امیـداور نیسـت. 
دوشـنبه  روز  خبرنامه یـی  یـک  در  طالبـان  گـروه 
اعـام کردنـد که بـا نماینده گانـی از ایـاالت متحده، 
پاکسـتان، عربسـتان سـعودی و امـارات متحدۀ عربی 
امریـکا  متحـِد  کشـورها  ایـن  می کننـد.  گفت وگـو 
هسـتند و نفـوذ چشـم گیری در میـان گـروه طالبـان 
دارنـد و ادارۀ ترمـپ فشـار وارد کـرده اسـت تـا بـه 

آغـاز رونـد گفت وگوهـای صلـح کمـک کننـد. 
بـه  ایـن نشسـت  انـد کـه در  گـروه طالبـان گفتـه 
آغـاز گفت وگـوی مسـتقیم بـا نماینـده گان حکومت 
مجیب الرحمـان  اسـت.  نشـده  اشـاره یی  افغانسـتان 
گفـت:  افغانسـتان  حکومـت  سـخنگوی  رحیمـی 
ایـن در حالـی اسـت کـه نماینـده گان مذاکـره کنندۀ 

حکومـت نیـز بـه آنجـا رسـیده اند. 
مقامـات حکومـت افغانسـتان گفتـه انـد که نشسـت 
ناوقـت دوشـنبه آغـاز شـد. حمـداهلل محـب مشـاور  
شـورای امنیـت غنـی گفـت کـه گفت وگوهـا روی 
آغـاز مذاکـرات مسـتقیم دولـت افغانسـتان - طالبان 

متمرکـز بوده اسـت.
ذبیـح اهلل مجاهـد سـخنگوی گـروه طالبـان گفـت که 
در ماقاتـی کـه ناوقـت دوشـنبه صـورت گرفـت، 
نماینـده گان گـروه طالبـان برنامـۀ ماقات بـا نمایندۀ 
حکومـت کابـل را نداشـتند و ایـن دیـدار صـورت 

گرفت.  نخواهـد 
گفت وگوهـای  آغـاز  بـرای  روشـن  برنامـۀ  طالبـان 
صلح بـا دولـت افغانسـتان ندارند. تروریسـتان روی 
امضـای موافقت نامـه بـا دولت امریـکا تأکیـد دارند، 
قوتـی کـه در  سـال 2001 رژیـم طالبـان نابـود کرد.  
گـروه طالبـان در گفت وگو بـا زلمی خلیـل زاد، تعامل 
زیـاد نشـان داده انـد. نماینـدۀ امریـکا تـاش می کند 
را  افغانسـتان و  طالبـان[  تـا دو طـرف ]حکومـت 
روی میـز مذاکـره بنشـاند. طالبـان در ماه گذشـته در 
نشسـت صلحـی که به ابتکار روسـیه صـورت گرفته 

بود، بـا نماینـده گان افغانسـتان ماقـات کردند. 
از  زلمی خلیـل زاد  جداگانـه،  نشسـت های  در 
طالبـان  بـاالی  فشـار  خواسـتار  منطقـه  کشـورهای 
شـوند.  حاضـر  صلـح  گفت وگوهـای  بـه  تـا  شـد 
سـران  جایی کـه  پاکسـتان،  همـه  از  قدرت مندتـر 
انـد.  کـرده  سـپری  را  خـود  عمـر  سـال ها  طالبـان 
طالبـان از پاکسـتان تمویـل و تجهیـز می شـوند تـا با 
130 هـزار نیـروی بین المللـی در افغانسـتان بجنگند. 
ادارۀ ترامـپ فشـارهای تخنیکـی و دیپلوماتیـک را 

بـاالی پاکسـتان در حالـی افزایش داد که این کشـور 
در بحـران اقتصـادی قـرار دارد و بـرای نجـات آن 

می کنـد.  تقـا 
اسـتثنًا  صلـح  بـرای  بنیـادی  گفت وگوهـای  آغـاز 
بـه وقـت و زمـان زیـاد نیـاز دارد. پـس از دو دهـه 
بازیگـران منطقه یـی ماننـد روسـیه و ایـران از ایـن 

می کننـد.  حمایـت  رونـد 
آغـاز  بـرای  افغانسـتان  تاش هـای  ایـن  از  پیـش 
گفت وگوهـای صلـح با طالبـان در سـال 2009 ناکام 
شـد. زمانـی کـه نماینـده گان مذاکـره کننده به اسـلو 
رسـیدند، طالبـان در دقیقۀ 90 مذاکـره را ترک گفتند. 
در آن زمـان بـه نظـر می رسـید کـه بـاالی برخـی 

اعضای شـان  در پاکسـتان حملـه شـده اسـت. 
نماینـده گان حکومـت افغانسـتان در سـال 2015 بـا 
نماینـده گان گـروه طالبان در پاکسـتان دیـدار کردند؛ 
امـا صاحیـت نماینـده گان مذاکـره کنندۀ ایـن گروه 
مـورد پرسـش بود با نشـر شـدن خبر مـرگ ما عمر 
گـروه مذاکـره کننـدۀ تجزیـه شـدند، اما برخـی باور 

داشـتند کـه ما عمـر سـه پیش مـرده بود.  

طالبان:

با حکومت 
افغانستان گفت وگو 

نمی کنیم

»صلــح« 
در کشمکش میان دولت 

و جریان های سیاسی
روح اهلل بهزاد

مجیب مشعل - نیویارک تایمز
برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار
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چکیده
قرآن پژوهــان از دیربــاز تــاش ورزیده انــد تــا 
از چشــم اندازهای گونه گــوِن کامــی، فلســفی، 
قــرآن  بــه  صرفی-نحــوی  و  جامعه شــناختی 
و  آموزه هــا  شــناخِت  بــه  و  شــوند  نزدیــک 
معــارِف ایــن کتــاب نایــل آینــد. امــا توشــی هیکو 
ــرای  ــی، ب ــهورِ جاپان ــناِس مش ــو، قرآن ش ایزوتس
نیــل بــه فهــم معــارِف قــرآن بــه هیــچ  یــک از ایــن 
ــک  ــا تمس ــه ب ــود، بلک ــل نمی ش ــیوه ها متوس ش
ــی ورزد روشــی  ــاش م ــش معناشناســی ت ــه دان ب
تــازه را در حــوزۀ مطالعــات قرآنــی تیوریــزه 
ــا رویکــرد  ــر آن اســت ت ــد. نوشــتار حاضــر ب کن
معناشــناختِی ایزوتســو بــه قــرآن را مــورد معرفــی 

ــد.  ــرار ده ــی ق و بازشناس

معناشناســی،  ایزوتســو،  کلیدواژه هــا: 
دســتگاه  قــرآن،  جهان بینــِی  قرآن پژوهــی، 

قــرآن واژگانــِی 

1( مقدمه
 »semantics« معناشناســی کــه در انگلیســی آن را
اللــۀ« می خواننــد،  و در زبــان عربــی »ِعلــُم الدَّ
ــی  ــم زبان شناس ــده و مه ــاخه های عم ــی از ش یک
)linguistics( اســت کــه چیســتی و ماهیــِت 
ــش  ــد، پیدای ــرار می ده ــز ق ــورد آنالی ــا را م معن
معنــا و ســیر تحــول آن را در بســتر تاریــخ بررســی 
ــف  ــم مختل ــن مفاهی ــی بی ــط معنای ــد، رواب می کن
ــبکه یی از  ــرانجام، ش ــی کاود و س ــن را م ــک مت ی
معانــِی مرتبــط آن متــن را اســتخراج می کنــد. 
ــه ســخنی دیگــر، معناشناســی عبــارت اســت از  ب
دانشــی کــه بررســی نظریــۀ معنــا را مــورد عنایــت 
ــد  ــی ش ــوان مدع ــن، می ت ــد.  بنابرای ــرار می ده ق
کــه بازشناســی »معنــای معنــا«  کانونی تریــن 

ــورد توجــه معناشناســی اســت. مســألۀ م
معناشناســی دانشــی اســت جدیــد و نوپدیــد. 
ــۀ  ــان، رابط ــتگاه زب ــون خاس ــی چ ــد مباحث هرچن
ــی،  ــی در معنایاب ــش سیاق شناس ــا، نق ــظ و معن لف
ــرادف،  ــترک و مت ــاز، واژه گان مش ــت و مج حقیق
وجــوه و نظایــر و...، کــه امــروزه بــه قلمــرو 
معناشناســی تعلــق دارنــد، از گذشــته های دور 
ــو و  ــرف، نح ــون ص ــی چ ــترۀ دانش های در گس
ــا  ــد، ام باغــت بررســی و بازشناســی می شــده ان
وجــود ایــن مباحــث بــه هیچ وجــه داّل بــر قدمــت 
و پیشــینۀ تاریخــی معناشناســی نیســت و در واقــع، 
معناشناســی در ســدۀ نوزدهــم میــادی بــه عنــوان 

ــت.  ــده اس ــدار گردی ــتقل پدی دانشــی مس
ُکلــی  خطــوِط  کــه  دانشــمندی  نخســتین 
را  مســتقل  دانشــی  عنــوان  بــه  معناشناســی 
 )Michel Breal( ــل ــیل بری ــرد، میش ــیم ک ترس
ــال 1897  ــه در س ــود ک ــوی ب ــناس فرانس زبان ش
ــی«  ــاری در معناشناس ــوان »گفت ــت عن ــی تح بحث
در  او  نگاشــت.   )Essai de Semantique(
ایــن بحــث، بررســی معناشــناختِی الفــاظ در 
ــدی- ــِی هن ــوادۀ زبان ــه خان ــته ب ــای وابس زبان ه
اروپایــی از قبیــل یونانــی، التینی و سانســکریت را 
ــای وی در آن  ــرارداد و دیدگاه ه ــت ق ــورد عنای م

ــی  ــی تلق ــی در زبان شناس ــۀ انقاب ــه مثاب ــان، ب زم
ــه اصطــاح  ــود ک ــن کســی ب ــل اولی ــد. بری گردی
»ســیمانتیک« را بــرای دانــش معناشناســی پیشــنهاد 
ــای  ــاح در زبان ه ــن اصط ــس، ای ــرد و از آن پ ک
ــرای  ــی ب ــوان نام ــه عن ــوی ب ــی و فرانس انگلیس
دانــِش نوپدیــِد معناشناســی بــه نحــو گســترده یی 

ــت.  ــرار گرف ــت ق ــورد کاربس م
پــس از میشــیل بریــل، دانشــمنداِن دیگــری نیــز به 
جرگــۀ مطالعــات معناشــناختی روی آوردنــد و در 
نتیجــه، ایــن دانــش در طــول عمــر نه چنــدان درازِ 
خــود بــا تأثیرپذیــری از عواملــی متعــدد؛ از جملــه 
interdisci� )رویکــرد مطالعــات میانرشــته یی 

ــترش  ــگفت انگیزی گس ــور ش ــه ط plinary(، ب
یافــت و شــاخه های متعــددی را در قلمــرو خــود 
تأســیس کــرد و بــه روی دانش هــای دیگــری 
ــاِق  ــات، آف ــات، فلســفه و الهی ــخ، ادبی چــون تاری

ــود. ــی گش تازه ی
شــماری از متألهــان مســیحی دســت آوردهای 
معناشناســی و دیگــر دانش هــای زبانــی را در 
ــد و  ــه کار گرفتن ــدس ب ــاب مق ــم کت ــتای فه راس
ــاش  ــوم، ت ــن عل ــای ای ــری از داده ه ــا بهره گی ب
ورزیدنــد تــا زمینــۀ خردپذیــری و روزآمــدِی 
آموزه هــای دینــی را در دنیــای مــدرن فراهــم 
تاش هــا،  ایــن  از  الگوبــرداری  بــا  ســازند. 
شــماری از خاورشناســان، قــرآن را نیــز از رهگــذرِ 
ــد.  ــی گرفتن ــه بررس ــدرن ب ــِی م ــای زبان دانش ه
ــرآن  ــه ق ــمندانی ک ــن دانش ــی از نام بردارتری یک
ــش  ــه و خوان ــورد مطالع ــم انداز م ــن چش را از ای
ــود  ــی، ب ــناِس جاپان ــو، قرآن ش ــرار داد ایزوتس ق
ــای  ــال دیدگاه ه ــن مق ــا در ای ــم ت ــا برآنی ــه م ک
معناشــناختی او در حــوزۀ مطالعــاِت قرآنــی را 

ــم.  ــی قراردهی ــی و بازشناس ــورد معرف م
2( کیستِی ایزوتسو

توشــی هیکو ایزوتســو در چهــارم مــاه مــی 1914 
میــادی در شــهر توکیــو، پایتخــت جاپــان، دیــده 
 )zen( بــه جهــان گشــود. پدرش مربــِی تعالیــم ذن
ــو در  ــن رو، ایزوتس ــود. ازای ــی ب ــن بودای در آیی
ــای  ــا آموزه ه ــی اش ب ــال های زنده گ ــتین س نخس
ایــن مکتــب آشــنا شــد. او در دوراِن مدرســه 
ــا  ــد و ب ــد گردی ــامی عاقه من ــاِت اس ــه مطالع ب
ــار  ــِز اســامی مســلماناِن ترک تب ــه مرک مراجعــه ب
ــی را  ــی و ترک ــای عرب ــو، زبان ه ــهر توکی در ش
ــن  ــوزگارِ ایزوتســو در ای ــت. نخســتین آم فراگرف
برهــه از زمــان شــخصی بــه  نــام موســی جــاراهلل 
ــی  ــون کاســیِک اســامی و عرب ــر مت ــه ب ــود ک ب
ایزوتســو  داشــت.  ماحظه یــی  قابــل  تســلط 
ــون  ــر مت ــح مســلم  و دیگ ــیبویه، صحی ــاب س کت
ــزد  ــی را ن ــعر جاهل ــز ش ــی و نی ــیک عرب کاس
ــزون  ــو اف ــد. ایزوتس ــه خوان ــن دانشــمند فرزان ای
ــی،  ــای انگلیس ــر زبان ه ــی، ب ــی و ترک ــر عرب ب
ــپانیایی و  ــی، اس ــی، ایتالیای ــی، التین فرانســه، آلمان
روســی نیــز تســلط داشــت کــه بعضــی از آن هــا را 
در مدرســه و پاره یــی دیگــر را در دوران دانشــگاه 
ــِی  ــری، چین ــِن حــال عب ــود. او در عی ــه ب فراگرفت
ــی و  ــکریت، فارس ــد، سانس ــِی جدی ــم، چین قدی

ــت. ــز می دانس ــی را نی ــات روس ادبی

کیــو  دانشــگاه  از   1937 ســال  در  ایزوتســو 
دانشــگاه های  بهتریــن  از  یکــی  کــه   )Keio(
ــد.  ــل ش ــت، فارغ التحصی ــان اس ــی جاپ غیردولت
ــی  ــتۀ زبان شناس ــات، در رش ــکدۀ ادبی او در دانش
تحصیــل کرد و بعــد از دریافــت دانشــنامۀ دکتری، 
ــی و  ــس زبان شناس ــه تدری ــکده ب ــن دانش در همی
فلســفۀ زبــان پرداخــت. او در ســال 1959 رهســپار 
ــر  ــر 1961 در مص ــا اواخ ــد و ت ــه گردی خاورمیان
ــن ســفر  ــرد. ایزوتســو طــی ای ــه ســر ب ــان ب و لبن
ــد  ــا، محم ــید رض ــون رش ــخصیت هایی چ ــا ش ب
ــور و شــماری دیگــر از دانشــمنداِن  ــم مدک ابراهی
ــه  ــرده در ســال 1962 ب ــد. نامب عــرب آشــنا گردی
ــل  ــگاه مک گی ــت و در دانش ــادا رف ــرال کان مونت
ــامِی آن  ــات اس ــتیتوت مطالع )McGill( و انس
ــود  ــای خ ــدی از فعالیت ه ــیر جدی ــگاه، س دانش
را  قرآن پژوهــی  و  اسام شناســی  زمینــۀ  در 
ــوت  ــه دع ــا ب ــال 1974 بن ــرد. او در س ــاز ک آغ
ــی،  سیدحســین نصــر، دانشــمند ســنت گرای ایران
بــه تهــران رفــت و در مجامــع آکادمیــک آن دیــار 
بــه فعالیــت علمــی در زمینــۀ اسام شناســی ادامــه 
داد. در ســال 1979 ایزوتســو دوبــاره ایــران را 
ــگاه  ــت و در دانش ــرک گف ــو ت ــد توکی ــه مقص ب
ــن ســال ها  ــه کار شــد. او طــی ای ــو مشــغول ب کی
ــم  ــانید و در هفت ــاپ رس ــه چ ــاب ب ــن کت چندی

ــتافت. ــی ش ــار باق ــه دی ــال 1993 ب ــوری س جن
ــار  ــود آث ــارِ خ ــِی پُرب ــوِل زنده گ ــو در ط ایزوتس
ــگارش  ــه ن ــی ب ــۀ اسام شناس ــددی در زمین متع
در  و  بــود  چندبُعــدی  نویســنده یی  او  درآورد. 
قرآن شناســی،  جملــه  از  مختلــف  زمینه هــای 
کام، عرفــان و تاریــخ اســامی آثــاری خلــق 
ــام  ــا را ن ــماری از آن ه ــل ش ــا در ذی ــه م ــرد ک ک

می بریــم:
1( »تاریــخ اندیشــۀ عربــی«: نخســتین کتــاب 
ــه وی آن را  ــی ک ــوزۀ اسام شناس ــو در ح ایزوتس
ــان جاپانــی نوشــته اســت. ــه زب در 26 ســاله گی ب
ــان  ــه زب ــز ب ــاب نی ــن کت ــد )ص(«: ای 2( »محم

ــت. ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــی ب جاپان
3( »ترجمــۀ قــرآن مجیــد بــه زبــان جاپانــی« کــه 

ــگارش درآمــد. ــه ن ــا 1958 ب در فاصلــۀ 1951 ت
 God and Man( »ــرآن 4( »خــدا و انســان در ق
in the Quran(: ایــن کتــاب بــه زبــان انگلیســی 
نگاشــته شــد و در ســال 1964 در توکیــو انتشــار 
ــی  ــه فارس ــدآرام ب ــط احم ــر توس ــن اث ــت. ای یاف

ترجمــه و بــه چــاپ رســیده اســت.
Ethico-( »مفاهیــم اخاقی-دینــی در قــرآن« )5
ــه  Religious Concepts in The Quran( ک
بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده اســت. دو کتــاب 
ــف  ــه مؤل ــر حاصــل یادداشــت هایی اســت ک اخی

ــرآن برمی داشــت. ــن ترجمــۀ ق در حی
اســامی«  کام  در  ایمــان  »مفهــوم   )6
 The Concept of Belief in Islamic(
Theology(: ایــن کتــاب توســط زهــرا پورســینا 
بــه فارســی ترجمــه شــده و در 316 صفحــه و 11 

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــل ب فص

ــه  ــه ب ــی ک ــن روش های ــی از بهتری ــد: یک ــاد بگیری ــا ی 8. از حرفه یی ه
شــما کمــک می کنــد اعتمــاد بــه نفس تــان افزایــش یابــد و بتوانیــد شــرایط 
اضطــراِب خــود را کنتــرل کنیــد ایــن اســت کــه از افــراد موفــق و ســخنراناِن 
ــا  ــد و ی ــزرگ شــرکت کنی ــراد ب ــد. در ســخنرانی های اف ــزرگ الگــو بگیری ب
ویدیــوِی آن هــا را تهیــه کــرده و بــا دقــت نــگاه کنیــد. حــاالت، رفتــار، زبــان 
ــا مخاطبان شــان را بررســی  ــوع شــروِع ســخنرانی و نحــوۀ تعامــل ب ــدن، ن  ب
ــه  ــا را ب ــان پاســخ داده و آن ه ــواالِت مخاطب ــه س ــور ب ــد چط ــد و بیبینی کنی
چالــش می کشــند. البتــه حتمــًا به صــورت مکتــوب ایــن کار را انجــام دهیــد؛ 
زیــرا ایــن منبــع عظیــِم یادگیــری واقعــًا کمــک بزرگــی بــه شــما می کنــد و 

بهتریــن رهنمــای شــما در مســیرتان خواهــد بــود.
ــه  ــع ب ــم راج ــر ه ــاب دیگ ــد کت ــر ص ــید: اگ ــل نباش ــم بی عم 9. عال
ــی  ــا ارزش ــکاِت ب ــا و ن ــد و تکنیک ه ــخنرانی بخوانی ــرس از س ــت ت مدیری
ــد،  ــتفاده کنی ــا اس ــل از آن ه ــد در عم ــه نتوانی ــی ک ــد، هنگام ــم بیاموزی را ه
ــا آن الزم  ــه ب ــوص مقابل ــش در خص ــودِن دان ــه دارا ب ــدارد. البت ــی ن فایده ی
ــدون  ــت، ب ــنا آموخ ــود ش ــکی نمی ش ــه درخش ــور ک ــی همان ط ــت؛ ول اس
ــای  ــت در جمع ه ــرایط صحب ــخنرانی و ش ــت س ــن در موقعی ــرار گرفت ق
عمومــی نیــز نمی تــوان بــه بــا اضطــراب و چالش هــای احتمالــی آن مقابلــه 
کــرد. پــس موقعیت هایــی کــه دســت می دهــد را غنیمــت شــمرده و بــه آن 

ــد.  ــگاه کنی ــه ن ــن و تجرب ــرای تمری ــی ب ــوان فرصت ــه عن ب
ــد:  ــید را از خــود دور کنی ــل باش ــد کام ــه شــما بای ــاور ک ــن ب 10. ای
ــد  ــردن در جمــع وحشــت دارن ــت  ک ــن جهــت از صحب ــردم از ای بیشــتر م
ــده و  ــت زده ش ــران خجال ــل دیگ ــد و در مقاب ــتباهی کنن ــند اش ــه می ترس ک
احســاس شــرمنده گی کننــد. داشــتن اضطــراب و نگرانــی نســبت بــه اینکــه 
ــد،  ــه شــما کمکــی نمی کن ــا ب ــه تنه ــتباه شــوید، ن ممکــن اســت دچــار اش
ــود  ــت خ ــرد. در حقیق ــاال می ب ــم ب ــتباهات را ه ــروز اش ــال ب ــه احتم بلک
حالــت تــرس و اضطــراب، زمینه ســاز وقــوع خطــا و اشــتباه می شــود. شــما 
ــی  ــوع تــرس اشــتباه اســت ول ــن ن ــا اینکــه ای از خــود تــرس، می ترســید ب
شــما تنهــا نیســتید حتــا ســخنرانان حرفه یــی هــم برخــی مواقــع ایــن اشــتباه 
ــتباهات  ــن اش ــا ای ــه آن ه ــت ک ــن اس ــاوت در ای ــوند. تف ــب می ش را مرتک
ــد. اضطــراب ناشــی  ــت خــود نمی دانن ــر ســر راه موفقی ــع بزرگــی ب را موان
ــه  ــما بیشــتر ب ــتباهاِت ش ــا و اش ــود خطاه ــث می ش ــط باع ــتباهات فق از اش
ــا  ــد ی ــوش می کنی ــی را فرام ــی کلمه ی ــال: وقت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــم بیای چش
قســمتی از متــن ســخنرانی یادتــان مــی رود، خون ســرد باشــید و اعتمــاد بــه 
نفــِس خــود را از دســت ندهیــد؛ زیــرا کســی جــز خودتــان نخواهــد فهمیــد 
دقیقــًا چــه اتفاقــی درحــال وقــوع اســت. اگــر در ایــن مواقــع ســریع واکنــش 
منفــی نشــان داده و نگــران و مضطــرب شــوید و بــه حالــت عصبــی رفتــار 
کنیــد، خودتــان خودتــان را فــاش خواهیــد نمــود و ایــن پیــام را بــه مخاطــب 

ــردم.«  ــن اشــتباه ک ــد، م ــگاه کنی ــه »ن ــد ک می دهی

فصل سوم
آداب سخن گفتن 

آدمی مخفی است در زیر زبان 
این زبان، پرده است در گاه دهان 

چون که بادی، پرده را در هم کشید 
سّر َصحن خانه شد بر ما پدید

ــوده  ــی نم ــا ارزان ــه م ــماری را ب ــراوان و بی ش ــای ف ــد)ج( نعمت ه خداون
کــه بــرای همــۀ آن هــا شــکر ویــژه الزم اســت؛ از جملــۀ نعمت هــا نعمــِت 
زبــان آدمــی اســت. ایــن عضــو بــا اینکــه عضــو کوچکــی از بــدن اســت، امــا 
ــی را  ــای بزرگ ــش فتنه ه ــان آت ــد. زب ــی انجــام می ده ــای بســیار بزرگ کاره
ــن  ــد؛ روی همی ــی می آفرین ــای بزرگ ــن فتنه ه ــد و همچنی ــوش می کن خام

ــر شــمرده اند. ــن عضــو ب ــرای ای ــادی را ب اصــل گناهــاِن زی

سخنــرانــی 
و فـــن بیــــان

بخش چهاردهـم

رسول خان امین

کار بست معناشناسی در فهِم قرآن
بخش نخستعبدالکبیر صالحی



5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2395   چها  ر  شنبه       28 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397   10 ربیع الثا نی   y 1440  19 د سمبر     2018 www.mandegardaily.com

ــاِت  ــۀ ادبی ــا مطالع ــه ب ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
هــر کشــوری می تــوان بــه فرهنــگ و سیاســت و 
ــِی آن  ــای اجتماع ــا جریان ه ــری و حت ــای فک جریان ه
ــوص  ــات و به خص ــه ادبی ــرا ک ــرد، چ ــی ب ــور پ کش
از شــعور اجتماعــی، معرفــت  شــعر نشــأت گرفته 

ــت. ــت اس ــک مل ــِی ی ــۀ جمع ــی و حافظ عموم
بــر ایــن اســاس، بــا مطالعــۀ مجموعــۀ »روح اندوهگیــن 
یــک شــاعر«* ســرودۀ شــاعر بــزرگ افغانســتان، 
در  فراقومــی  محبوبیتــی  کــه  محمــدی  ســیدرضا 
افغانســتان و فراملــی در منطقــه دارد، می تــوان بــه 
ــور  ــِت کش ــر و سیاس ــگ و هن ــف فرهن ــای مختل زوای

ــت. ــتان پرداخ افغانس
ــات  ــاِی ادبی ــده و پوی ــخ زن ــدی تاری ــیدرضا محم س
معاصــر افغانســتان اســت کــه ســال های ســال زنده گــی 
در کشــورهای مختلــف را تجربــه کــرده و در تمــامِ ایــن 
ایــام از خــود چهره یــی فعــال نشــان داده اســت. او کــه 
ــف از  ــریاِت مختل ــا نش ــکاری ب ــود هم ــۀ خ در کارنام
جملــه ســروش جــوان، همشــهری، کار و کارگــر، ابــرار 
ــدازی جلســات  ــاب شــعر و راه ان ــن کت و چــاپ چندی
مختلــِف شــعر و جشــنواره های متعــدد را داشــت، 
ــت و  ــتان بازگش ــه افغانس ــان ب ــت طالب ــد از شکس بع
بــا مطبوعــات مختلــف تخصصــی و تحلیلــی در زمینــۀ 
فرهنــگ و مســایل فکــری و حــوزۀ نقــد جــدِی ادبیــات 
بــه فعالیــت پرداخــت. بــرای ادامــۀ تحصیــل فلســفه بــه 
ــا  ــۀ ســیمرغ را ب ــدن هــم مجل ــدن ســفر کــرد. در لن لن

ــه راه انداخــت. ــاِن هموطنــش ب همــکاری ادیب
ــش سیاســی و تفکــر خــاق در شــعر،  ــر دان تســلط ب
تصاویــر  و  نوغزل نویســی  شــگردهای  از  اســتفاده 
انتزاعــی و ایجــاد فضاهــای بومــی در شــعر مهاجــرت 
و تکیــه بــر موســیقی حماســی، از او صدایــی متفــاوت 

می آفرینــد.
ــه در  ــت ک ــی اس ــرۀ ملت ــته از حنج ــدای او برخاس ص
ســرزمین پُرتب وتــاب افغانســتان روایــِت متفاوتــی 
از زنده گــی را تجربــه می کننــد؛ روایتــی دردنــاک 
ــرگ،  ــاروت، م ــش، ب ــون، آت ــوی خ ــا ب ــه ب و غمگنان
جنــازه، جســد، جنگ)یگانه ایــم ملتــی کــه درد و 
تعاریــف  ایــن  بــا  ص43(.  یکی ســت-  رنجمــان 
می تــوان دریافــت کــه جانمایــۀ اصلــی شــعر محمــدی، 

اندوه هــا و آرزوهــای مــردمِ ســرزمین اوســت.
ــان  ــا ده ــت )ام ــرض اس ــدای معت ــک ص ــدای او ی ص
ــی  ــته اند-ص37-ص39( از جامعه ی ــا را شکس ــتۀ م بس
کــه از ســکوت عدالــت رنــج می کشــد. فضــای مســلط 
ــکوت  ــا س ــق ب ــت )ح ــراض اس ــعر اعت ــعِر او ش ش
ــرض  ــدای معت ــن ص ــتیم( و ای ــراپا صداس ــت س نیس
ــی شــعِر  ــا امیــد و مقاومــت از الیه هــای پنهان همــراه ب
او نیــز شــنیده می شــود. دردهــای او دردهــای شــخصی 
ــراض او حدیــث نفــس نیســت،  نیســت و صــدای اعت
ــت  ــرۀ حاکمی ــای تی ــردم و فض ــج م ــج او رن ــه رن بلک
هموطنانــش  امیــد  او  امیــِد  و  اســت  ســرزمینش 
ــویم(.  ــم نمی ش ــان ک ــک تن م ــم و ی ــت)یک ملتی اس

هر دل تبش به نقشۀ تلخ تو می رسد
هر شعر کوچه یی که به بلخ تو می رسد- ص8

 ناراضی ام به حد تمام غم زمین
از آنچه خواستیم و به ما آسمان نداد- ص 28

دل سنگ دست سنگ دعاهای دست سنگ
لب سنگ و سنگ البته در بین لب دعا– ص 24

با غیرت شکسته دگر سر نمی کنیم
خون تو را معامله دیگر نمی کنیم- ص 31

ویرانی همیشه تاریخ ماستیم
قربانی همیشۀ تاریخ ماستیم- ص 31

خون با تب دین می چکد از زنده گی ما
از ما بستانید مسلمانی ما را– ص 57

ای صبح مه آلودۀ کابل بغلم کن
در دامن خونین تو باشد که بمیرم- ص 48
دو قرن مبتا به گور دو قرن تلخ ترش شور

دو قرن خیره سیاه دو قرن قتل عام نور- ص42
تبعیض را به تعامل نمی کنیم

تحقیر را دوباره تحمل نمی کنیم- ص 40
ســیدرضا محمــدی در مولفه هــای تخیــل، تکنیک  هــای 
ــاد و  ــخیص، نم ــتعاره، تش ــبیه، اس ــون تش ــی همچ بیان

ــه  کنای
ــدود  ــا ح ت

توجهــی  قابــل 
ــات  ــوده و ادبی ــق ب موف

او ادبیــاِت ســتیزنده اســت. 
یــادآور  مجموعــه  ایــن  واژگان 

ــت. ــترک ماس ــی مش ــی، مذهب ــگ مل فرهن
محمــدی احســاس حاکــم بــر اشــعار خــود را بــر 

ــتی  ــی و وطن دوس ــی و سیاس ــاس اجتماع ــۀ احس پای
بنــا نهــاده اســت و شــعر او شــعری متعهــد و اجتماعــی 
ــا  ــت و او از درده ــل اس ــق و باط ــن ح ــرد بی و در نب
ــت و  ــه اس ــخن گفت ــورش س ــردم کش ــای م و رنج ه
ــا  ــی ب ــد عمیق ــعر او پیون ــه ش ــم ک ــنی می بینی به روش
دیــدگاه سیاســی و اجتماعــی و جهان بینــی شــاعر دارد. 
ــن  ــد، در حی ــدی را می خوان ــعر محم ــه ش ــی ک مخاطب
خوانــدن و مواجهــه بــا تلخــی لبخنــد غمگنانه یــی هــم 
ــز  ــک طن ــۀ باری ــه در الی ــن جوان ــه ای ــب دارد ک ــر ل ب
ــخ و در عمــق پنهــان واژگان شــعر او ســبز  ســیاه و تل

اســت.
اینک منم که ساخته ام نان از ابرها

در سطل ماست ریخته ام آفتاب را- ص 9
پس با ستاره ها نمک و با سپیده سس

پر کرده ام به سبزی اندوه قاب را- ص 10
در فرش و ظرف مرگ شبیخون گرفته است

هم پنکه هم بخاری طاعون گرفته است- ص11
مادرم جای سرش بشکه تنش از بنزین

پدرم قیر به تن کرده به برآمده است- ص 54
ــود  ــعار خ ــی در اش ــرد اوزان طوالن ــه کارب ــدی ب محم
عنصــر  بنیادی تریــن  و  اســت  داده  نشــان  توجــه 
ســازندۀ ایــن مجموعــه جریــان ســتیزندۀ بیانــی شــاعر 
در حرکــت و جنبشــی اســت کــه وزن شــعر حماســی 
بــرای او بــه ارمغــان آورده اســت. بــه مــوازات موســیقی 
بــار  ادبیــات ســتیزنده و ظلم ســتیزی،  حماســی و 
ــعر  ــان ش ــای پنه ــی در الیه ه ــت معنای ــی و لطاف عاطف

او مــوج می زنــد.
بدهکارم به مستی روزهایی را که هشیارم - ص 51

ای صبح مه آلوده کابل بغلم کن
در دامن خونین تو باشد که بمیرم- ص48

بخت آور دالور غزنی تو زنده ای
شهدخت رنج، دختر غزنی تو زنده ای ــ ص 31

و دختر اینجا با مادرش حکومت داشت
ندیمش آب، غمش خاک، همدمش بلبل– ص22

لبش حکومت بابل، دلش والیت بلخ – ص 55
بدهکارم به چشمم دیدن خوبان عالم را– ص52

ــان  ــج در زب ــاِت رای ــت کنای ــدی صنع ــرو محم در قلم
محــاوره و کلمــات افغانــی بســیار بــه چشــم می خــورد 
ــاعر  ــت ش ــوآوری و خاقی ــل دارد. ن ــای تأم ــه ج ک
ــن  ــِت ای ــر صمیمی ــد ب ــر قدرتمن ــش تصاوی در آفرین
ــا تصاویــری اســت  ــه ب مجموعــه افــزوده اســت و غلب
کــه پیشــتر در اشــعار کهــن و شــعر امــروز افغانســتان 
ــن  ــدی در ای ــه محم ــری ک ــوده اســت. تصاوی ــج ب رای
تجربه  هــای  حاصــل  بیشــتر  می آفرینــد،  قلمــرو 
شــخصی او اســت. شــاید بــرای همیــن تجربۀ شــخصی 
ــی، انســجام ســاختاری شــعر او  ــان روای ــه بی اســت ک
ــوآوری در  ــی از ن ــا رگه  های ــت ام ــه اس ــر گرفت را در ب
ــه  ــود ک ــده می ش ــدی دی ــات محم ــی از ابی نمونه  های
بســط و گســترِش آن می توانــد دل نشــان  تر باشــد. 

ــل  ــوان مکم ــه عن ــف، ب ــر ردی ــتردۀ عنص ــور گس حض
قافیــه و یکــی از شــاخصه های مجموعــه، ارتبــاط 
ــیاری  ــه یس ــدی دارد. اینک ــات محم ــا ابی ــی ب تنگاتنگ
ــن  ــن مجموعــه مــرّدف اســت گــواه ای از شــعرهای ای

ــت. ادعاس
تصاویر مذهبی

ــتخدام  ــی از اس ــل توجه ــش قاب ــر بخ ــای زی نمونه  ه
ــه  ــن مجموع ــاعر در ای ــی ش ــگ دین ــای فرهن واژه  ه

اســت 
بــه  کــه 

معانــی  ارتقــای 
و  عواطــف  انتقــال  و 

ــانده  ــاری رس ــاِت او ی احساس
اســت.

دستانش ابر ریخته در بوستان عدل
شمشیرش آب خورده ز توحید الفتا- ص26

از این غریبی از این عسرت نشسته به دود
به آفتاب خراسانی خجسته درود– ص 64

عاشــقان  پلک تــر  کاروان  ایــن 
اوســت همــواره خــود بــه 
ــرا–  ــرد م ــا می ب ــرب و ب ک

62 ص 
ــن جهــل و  ــه اب ــب ب مجــال ل

بولهــب نمی دهیــم
بــه شــب  زاده ایــم و ســر  آفتــاب  از 

44 نمی نهیــم-ص 
گوساله چرا حاکم این قوم نباشد

تا دیو زده موسی عمرانی ما را- ص57
نمونه  هــای زیــر بخــش قابــل توجهــی از خلــق 
تصاویــر انتزاعــی شــاعر در ایــن مجموعــه اســت کــه 
بــه ارتقــای معانــی و انتقــال عواطــف و احساســاِت او 

ــت. ــانده اس ــاری رس ی
تصاویر انتزاعی

در میز، در موبایل در انترنت آدمم- ص 9
اینک منم که ساخته ام نان از ابرها- ص 9

در شیشه های ودکا آمد به خانه ها– ص 11
امروز وارث پر طاووس پلک ماست - ص16
ما شهری از مجسمه بودیم در زمین– ص 23

پشت تقاطع زمان وقت همیشه می رسد– ص 35
مادرم جای سرش بشکه تنش از بنزین- ص54

قالــب مثنــوی  در ادبیــات کهــن غالبــاً بــه عنــوان قالبــی 
ــی و  ــی، غنای ــتان های عرفان ــرح داس ــرای ط مناســب ب
ــاب  ــه انتخ ــه ک ــرار می گرفت ــه ق ــورد توج ــی م حماس
ــر تأثیرگــذاری  ــه ب ــن زمین هوشــمندانۀ محمــدی در ای
شــعر او افــزوده اســت. ســاختار ایــن مثنوی  هــا و 
ســاختار  بــا  طولــی  غزل هــای  و  غزل مثنوی هــا 
ــاد  ــته در ایج ــه او توانس ــود ک ــی ب ــه گونه  ی ــوی ب مثن
قالب هــای مرکــب هنرمندانــه عمــل کنــد و آن هــا را در 
دِل هــم بیامیــزد و بــه هــم پیونــد بزنــد و نهالــی ســبز 

ــار بنشــاند.  ــه ب ب
---

*»روح اندوهگیــن یک شــاعر« را انتشــارات شهرســتان 
ادب در ســال جــاری راهــی بــازار کــرده اســت. 

پونه نیـکویی

صدای او برخاسته از حنجرة ملتی است كه در سرزمین پُرتب وتاب افغانستان روایِت متفاوتی از زنده گی 
را تجربه می كنند؛ روایتی دردناک و غمگنانه با بوی خون، آتش، باروت، مرگ، جنازه، جسد، جنگ)یگانه ایم 
ملتی كه درد و رنجمان یکی ست- ص43(. با این تعاریف می توان دریافت كه جانمایۀ اصلی شعر محمدی، 
اندوه ها و آرزوهای مردِم سرزمین اوست.

صدای او یک صدای معترض است )اما دهان بستۀ ما را شکسته اند-ص37-ص39( از جامعه یی كه 
از سکوت عدالت رنج می كشد. فضای مسلط شعِر او شعر اعتراض است )حق با سکوت نیست سراپا 
صداستیم( و این صدای معترض همراه با امید و مقاومت از الیه های پنهانی شعِر او نیز شنیده می شود. 
دردهای او دردهای شخصی نیست و صدای اعتراض او حدیث نفس نیست، بلکه رنج او رنج مردم و فضای 
تیرة حاكمیت سرزمینش است و امیِد او امید هموطنانش )یک ملتیم و یک تن مان كم نمی شویم(



ــه  ــه زن ب ــزدی س ــان از نام ــور زن ــووالن در وزارت ام مس
عنــوان رییس جمهــور و معاونیــن ریاســت جمهوری در 

ــد. ــر می دهن ــش رو خب ــات پی انتخاب
ایــن مســووالن می گوینــد، وزارت امــور زنــان اعــام 
ــا  ــوع حمایــت و همــکاری ب ــان از هیــچ ن مــی دارد کــه آن

ــرد. ــد ک ــغ نخواه ــزد، دری ــان نام ــن زن ای
ــا  ــان در گفت وگــو ب نبیلــه مصلــح معیــن وزارت امــور زن
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: »براســاس معلومــات مــا ســه 
ــن  ــزد ریاســت جمهوری در ای ــوان معــاون و نام ــه عن زن ب

ــد«.  ــت می رون ــدان رقاب ــه می دور ب
ــه  ــدواری کــرد ک ــراز امی ــا اب ــان ام ــور زن ــن وزارت ام معی
تــا آغــاز رونــد ثبــت نــام نامــزدان ریاســت جمهوری، ایــن 

بانــوان نامــزد انصــراف ندهنــد.
ــال و  ــعوده ج ــه مس ــال هایی ک ــت: »س ــح گف ــو مصل بان
ــدان  ــان در می ــور زن ــدند، حض ــزد ش ــرابی نام ــه س حبیب
سیاســت کمرنــگ بــود، امــا اکنــون وضعیــت بهتــر شــده و 
شــرایط خوب تــری بــرای ســهم بیشــتر زنــان در انتخابــات 
فراهــم اســت، امــا شــرط اساســی حمایــت قــوی سیاســی، 
مردمــی، داشــتن برنامــه و پشــت کار و تــاش می باشــد«. 
ــن  ــۀ ای ــان در ادام ــور زن ــی و اداری وزارت ام ــاون مال مع
گفت وگــو خاطــر نشــان کــرد: نامــزد شــدن بــرای 
ــک  در  ــدون ش ــت و ب ــاده نیس ــت جمهوری کار س ریاس
کنــار این کــه بــه حمایــت سیاســی و مردمــی نیــاز اســت، 
ــری داشــته  ــت بهت ــد وضعی ــزد بای از لحــاظ اقتصــادی نام

ــد. باش
او همچنــان گفــت: تجــارب گذشــته نشــان داد، زنانــی کــه 
ــد   ــا رأی نگرفتن ــد ی ــزد بودن ــور نام ــوان رییس جمه ــه عن ب
ــرای  ــن، ب ــود. بنابرای ــز ب ــیار ناچی ــان بس ــم رأی ش ــا ه و ی
ــی و  ــوی سیاس ــت ق ــه حمای ــارزه، ب ــدان مب ــه می ــن ب رفت
مردمــی نیــاز اســت و بــرای اعتمــاد مــردم هــم بــه زمــان 

نیــاز اســت.
ــم  ــش تنظی ــوول بخ ــلطانی مس ــه س ــال، لطیف ــن ح باای
در  زنــان  حقــوق  انکشــاف  و  حمایــت  برنامه هــای 
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــوق بشــر ب کمیســیون حق
»امیدواریــم در انتخابــات پیــش رو زنــان تنهــا کســانی 
نباشــند کــه بــه عنــوان رأی دهنــده بــه پــای صندوق هــای 
ــا اراده، خــود را  ــه و ب ــه صــورت آزادان ــل ب ــد، ب رأی برون

ــد«. ــی کنن ــزد معرف ــوان نام ــه عن ب
بانــو ســلطانی تأکیــد کــرد، مطابــق قانــون اساســی و قانــون 

انتخابــات یــک زن واجــد شــرایط هــم حــق دارد کــه خــود 
ــرکت  ــات ش ــق دارد در انتخاب ــم ح ــد و ه ــدا کن را کاندی

کــرده و رأی بدهــد.
امــا او بــه ایــن بــاور اســت کــه مشــکات ناامنــی، عــرف 
اقتصــادی و... ســبب  و عــادات، مشــکات سیاســی، 
شــده تــا زنــان کمتــر جــرأت کننــد کــه بــه عنــوان نامــزد 

ــد. ــدان برون ــه می ــت جمهوری ب ریاس
او تاکیــد کــرد: »در شــهرهای پُرجمعیــت مشــکات زنــان 
ــان ســهمی  ــاده، زن ــر اســت، امــا در شــهرهای دور افت کمت
ــاده  ــان در مناطــق دور افت ــا زن ــد و حت ــردان ندارن ــد م مانن

ــد«. اجــازۀ رأی دادن هــم ندارن
ایــن عضــو کمیســیون حقــوق بشــر، مشــکات اقتصــادی 
را بخــش اساســی عــدم شــرکت زنــان بــه عنــوان نامــزد در 
ــدم  ــت: »ع ــرده گف ــوان ک ــت جمهوری عن ــات ریاس انتخاب
اســتقالیت مالــی زنــان ســبب شــده تــا آنــان نتواننــد ماننــد 

مــردان کمپایــن کننــد«.
ــت، در  ــی اس ــم ناامن ــألۀ مه ــزود: »مس ــلطانی اف ــو س بان
ــه نظــر می رســد  ــد ب ــن افغانســتان بســیار بعی شــرایط ناام
کــه زنــان بتوانــد ماننــد مــردان بــه مناطــق دور افتــاده بروند 
و کمپایــن کننــد و بــا مــردم صحبت هــای داشــته  باشــند«.

او دلیــل دیگــر ســهم نداشــتن زنــان در انتخابــات را 
ــی  ــوز اراده ی ــرده گفــت: »هن ــوان ک ــود ارادۀ سیاســی عن نب
بــرای شــریک ســاختن زنــان در ســاختار سیاســی قــدرت 
ــان پســت های  ــن، زن ــات ام ــا در والی ــدارد و حت وجــود ن
ــزدی  ــه نام ــد ب ــه رس ــد چ ــار ندارن ــدی را در اختی کلی

ریاســت جمهوری«.
ــتان  ــی در افغانس ــیتی زمان ــری جنس ــرد: براب ــد ک او تأکی
تأمیــن خواهــد شــد کــه عدالــت جنســیتی وجــود داشــته 
 باشــد و بــرای تامیــن ایــن عدالــت بــه زمــان بیشــتری نیــاز 

ــم. داری

ــب اهلل عظیمــی مشــاور وزارت حــج و  ــن حــال، نقی در عی
ــدگار می گویــد: »در  ــا روزنامــۀ مان اوقــاف در گفت وگــو ب
مــورد شــرکت و ســهم گیری زنــان در انتخابــات و این کــه 
ــور را  ــوان رییس جمه ــه عن ــدن ب ــزد ش ــق نام ــک زن ح ی
از دیــدگاه اســام دارد یــا خیــر، بیــن علمــا اختــاف نظــر 

وجــود دارد«.
ــه  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــه ای ــا ب ــت علم ــد: اکثری او می گوی
ــت جمهوری را  ــت ریاس ــدن در پس ــزد ش ــق نام ــان ح زن
ندارنــد و اســتدالل آنــان ایــن آیــه مبارکــه اســت }ترجمــه: 
ــره  ــه در آن تذک ــد{ ک ــت می کنن ــان را مدیری ــردان زن م

ــردان اســت. ــت از آن م ــه، مدیری یافت
او تأکیــد کــرد: براســاس همیــن آیــۀ مبارکــه بــاور 
برخی هــا ایــن اســت کــه حــق مدیریــت و زعامــت بایــد 
بــرای مــردان محفــوظ باشــد و ایــن نظریــه را بیشــتر فقهــا 

تأییــد می کننــد.
ــن  ــر ای ــای معاص ــاور علم ــد: ب ــب اهلل می افزای ــوی نقی مول
اســت کــه شــرکت زنــان در نظــام دموکراتیــک بــه عنــوان 
ــأله  ــن مس ــی ای ــدارد، ول ــکلی ن ــچ مش ــور هی رییس جمه

کمتــر مــورد تأییــد علمــا قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مشــاور وزارت حــج گفــت: تأکیــد علمــا بــه عنــوان 
ــان  ــه زن ــور این ک ــا در م ــا علم ــت، ام ــور اس رییس جمه
ــم سیاســی  ــایر پســت های مه ــا س ــاون و ی ــوان مع ــه عن ب
ــدارد  ــود ن ــکالی وج ــچ اش ــوند، هی ــته ش ــت گماش دول
ــزدان  ــی از نام ــاون یک ــوان مع ــه عن ــد ب ــان می توانن و زن

ــد. ــت برون ــه رقاب ــت جمهوری ب ریاس
ــا ســه روز دیگــر گــواه آغــاز  ــه ت ــی  اســت ک ــن درحال ای
ثبــت نــام نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 

ــود. ــم ب 1398 خواهی
براســاس تقویــم اعــام شــده توســط کمیســیون انتخابــات، 
ثبــت نــام نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری از اول 
ــت. ــد داش ــه خواه ــود و 12 روز ادام ــاز می ش ــدی آغ ج

فهرســت ابتدایــی نامــزدان در 18 جــدی و فهرســت نهایــی 
ــوت  ــخ 5 ح ــه تاری ــکایات ب ــه ش ــیده گی ب ــس از رس پ
منتشــر خواهــد شــد. ایــن نامــزدان بــرای دو مــاه از تاریــخ 
28 دلــو تــا 28 حمــل بــرای مبــارزات انتخاباتــی فرصــت 
دارنــد و بــه تاریــخ 31 حمــل ســال 1398 انتخابــات 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــت جمهوری برگ ریاس
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در اعالم نتایج ابتدایی 
تصمیم های ما مدنظر 

گرفته نشده است

كمیسیون شکایت های انتخاباتی:

وزارت امور زنان:
سه زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود

بــه  واکنــش  در  انتخابــات  کمیســیون  در  مســووالن 
اعتــراض برخــی از نامــزدان معتــرِض انتخابــات پارلمانــی 
ــکایت های  ــد ش ــزدان می توانن ــن نام ــه ای ــد ک می گوین
شــان را بــه کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی بســپارند.

ــکایت های  ــیون ش ــووالن در کمیس ــم، مس ــوی ه از س
انتخاباتــی بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه کمیســیون 
ــن  ــای ای ــی، تصمیم ه ــج ابتدای ــام نتای ــات در اع انتخاب

کمیســیون در نظــر نگرفتــه اســت
آنــان می گوینــد کــه نامــزدان معتــرض حــق دارنــد 
شــکایت های شــان را بــه ایــن کمیســیون بســپارند، زیــرا 
ــی« تصمیم هــای کمیســیون  ــان، »نقــش اصل ــۀ آن ــه گفت ب
»قطعــاً«  »نهایــی«  نتایــج  انتخاباتــی در  شــکایت های 

ــد. ــد ش ــال خواه اعم
عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون 
ــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد:  انتخابــات در گفت وگــو ب
روز یکشــنبه هفتــۀ جــاری رونــد شــماری، بازشــماری و 
ــان 558  ــد و از می ــام ش ــل تم ــت کاب ــش آرای والی تفتی
مرکــزی، از 182 مرکــزی شــکایت شــده بــود کــه تفتیــش 

ایــن مراکــز نیــز تمــام شــده اســت.
آقــای ابراهیمــی می گویــد کــه آرای والیــت کابــل 
ــت و  ــات اس ــتم معلوم ــه سیس ــدن ب ــال وارد ش در ح
ــام  ــل اع ــت کاب ــی والی ــج ابتدای ــده نتای ــۀ آین ــا هفت ت

ــات  ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــد. مع ــد ش خواه
ــی کــه در فهرســت  ــه اعتراض هــای نامزدان در واکنــش ب
ــزدان  ــه نام ــی دارد ک ــان م ــد، بی ــده نشــده ان ــی برن ابتدای
ــه کمیســیون  معتــرض می تواننــد شــکایت های شــان را ب
و خواهــان رســیده گی  درج  انتخاباتــی  شــکایت های 

ــوند. ش
در عیــن حــال، علی رضــا روحانــی، ســخنگوی کمیســیون 
کمیســیون  کــه  می گویــد  انتخاباتــی  شــکایت های 
انتخابــات در اعــام نتایــج ابتدایــی انتخابــات پارلمانــی، 
شــکایت های  والیتــی  کمیســیون های  تصمیم هــای 

ــت. ــه اس ــر نگرفت ــی را در نظ انتخابات
ــه  ــی ک ــز و محات ــه مراک ــد ک ــی می افزای ــای روحان آق
ــات  ــس از انتخاب ــکایات پ ــی ش توســط کمیســیون والیت
ــر  ــی در نظ ــج ابتدای ــود، در نتای ــده ب ــام ش ــل اع باط
ــاس  ــاً براس ــات صرف ــیون انتخاب ــده و کمیس ــه نش گرفت
ــه  ــد و ب ــام دادن ــان انج ــه خودش ــی ک ــدی آرای جمع بن
نظــر خودشــان درســت بــود، ایــن مراکــز را شــمارش و 

ــد. ــرده ان ــام ک ــه را اع نتیج
ــا   ــه ب ــی ک ــکایت های انتخابات ــیون ش ــام کمیس ــن مق ای
ــن  ــه همی ــت: ب ــرد، گف ــت می ک ــدگار صحب ــۀ مان روزنام
ــزدان در برخــی  ــروز شــماری از نام ــه ام ــل اســت ک دلی
ــد. او از کمیســیون  ــه اعتــراض زده ان والیت هــا دســت ب

ــرض آگاهــی  ــزدان معت ــه نام ــا ب ــد ت ــات می خواه انتخاب
ــت و در  ــی« اس ــده »ابتدای ــام ش ــج اع ــه نتای ــد ک بدهن
اعــام ایــن نتایــج، تصمیم هــای کمیســیون شــکایت های 

ــرار داده نشــده اســت. ــی مدنظــر ق انتخابات
قانــون،  بــه لحــاظ  آقــای روحانــی می گویــد کــه 
ــات در  ــیون انتخاب ــه کمیس ــدارد ک ــود ن ــی« وج »الزامیت
ــِم کمیســیون شــکایت ها را  ــی تصامی ــج ابتدای اعــام نتای
ــر  ــی، در نظ ــج نهای ــام نتای ــا در اع ــرد، ام ــر بگی در نظ
ــی  ــکایت های انتخابات ــای کمیســیون ش ــِن تصمیم ه گرفت

ــت. ــی« اس ــرط اساس »ش
علی رضــا روحانــی از نامــزدان معتــرض می خواهــد 
ــًا  ــه قب ــه شــکایت هایی ک ــا ب ــه آی ــد ک ــری کنن ــا پیگی ت
ــه؟  ــا ن ــت ی ــده اس ــیده گی ش ــد، رس ــرده بودن درج ک
ــج  ــه نتای ــا ب ــد ت ــزدان فرصــت دارن ــرد: »نام ــه ک او اضاف
ابتدایــی انتخابــات نیــز اعتــراض و شــکایت های شــان را 
درج کننــد. بعــد از اعــامِ نتایــج ابتدایــی، نامــزدان حــق 
ــان  ــکایت ش ــد، ش ــاعت بع ــا 48 س ــد ت ــتند و دارن داش
ــی  ــیون والیت ــد از آن، کمیس ــد، بع را درج می کردند/کنن
شــکایت ها بــه آن رســیده گی می کنــد و اگــر بــه آن 
ــه  ــا ب ــد ت قناعــت نداشــتند، دو روز دیگــر فرصــت دارن
کمیســیون مرکــزی شــکایت شــان را برســانند و بــه 
دنبــال آن، تــا 15 روز بــه شــکایت های شــان رســیده گی 

می شــود«.
بــه گفتــۀ ســخنگوی کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی: 
نقــش اصلــی ایــن کمیســیون بــر نتایــج نهایــی مشــخص 
ــیده گی  ــه های رس ــام پروس ــه تم ــی ک ــا زمان ــود. ت می ش
بــه شــکایت های انتخاباتــی طــی نشــود، کمیســیون 
ــد. در  ــی را اعــام کن ــج نهای ــدارد، نتای ــات حــق ن انتخاب
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــه هیچ وج ــم ب ــی ه ــج نهای نتای
در  را  شــکایت ها  کمیســیون  تصمیم هــای  نمی توانــد 
ــًا  ــم، قطع ــت می یابی ــه آن دس ــا ب ــه م ــرد. آنچ ــر نگی نظ

ــی اعمــال شــود. ــج نهای ــد در نتای بای
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــوند کــه پــس 
ــی از  ــی برخ ــات پارلمان ــی انتخاب ــج ابتدای ــام نتای از اع
والیت هــا، شــماری از نامــزدان بــر ایــن نتایــج اعتــراض 
والیت هــا،  برخــی  در  معتــرض  نامــزدان  کردنــد. 
برخــی  بــا  تبانــی  بــه  را  انتخابــات  کمیســیون های 
ــد. شــماری از  ــد متهــم می کنن ــول دار و زورمن ــزدان پ نام
ــی را  ــا مواصات ــا راه ه ــزدان در برخــی والیت ه ــن نام ای
ــکایت های  ــه ش ــیده گی ب ــان رس ــرده و خواه ــدود ک مس

ــتند. ــان هس ش
ــد  ــه ان ــز گفت ــانزدهم نی ــس ش ــای مجل ــماری از اعض ش
ــم  ــس هفده ــی های مجل ــات کرس ــیون انتخاب ــه کمیس ک

ــت. ــه اس را فروخت
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ــا  ــی م ــمند زنده گ ــراه هوش ــی های هم گوش
ــی  ــو زنده گ ــک س ــد. از ی ــول کرده ان را متح
ــه  ــی ک ــی ها و امکانات ــن گوش ــود ای ــا وج ب
ــده و  ــان تر ش ــد آس ــان می گذارن در اختیارم
از ســوی دیگــر مشــکاتی نیــز بــا خــود بــه 

ــد. ــراه آورده ان هم
چهــار  هــر  از  می شــود  زده  تخمیــن 
امریکایــی، ســه نفــر تلفــن هوشــمند شــخصی 
ــه طــور  ــه نظــر می رســد هــر فــرد ب دارد و ب
میانگیــن 2600 دفعــه در یــک روز تلفنــش را 

لمــس می کنــد.
تلفن هــای همــراه هوشــمند در اســتحکام 
دقــت  اجتماعــی،  و  خانواده گــی  روابــط 
در زمــان راننده گــی و ایمنــی محیــط کار 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاد کرده ان ــال ایج اخت
ــه  ــری موسس ــون دال ــه 300 میلی ــک مطالع ی
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــت در ای ــی بهداش مل
ــه  ــی ک ــز کودکان ــه مغ ــت ک ــان داده اس نش
بــا تلفن هــای هوشــمند ســرو کار دارنــد 
بــه صــورت متفاوتــی بــا مغــز کودکانــی کــه 
ــل  ــد، تکام ــا دسترســی ندارن ــن تلفن ه ــه ای ب

می یابــد.
ــاس  ــًا در تم ــه مرتب ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــی نش ــات دیگرعلم ــن مطالع همچنی
ــت و  ــق، بادق ــه عمی ــد ک ــری دارن ــی کمت ــتند توانای ــا هس ــن تلفن ه ــا ای و کار ب
ــه ایــن تلفن هــا ســبب شــده اســت کــه افــراد  مفهومــی فکــر کننــد. وابســته گی ب

ــد. ــود بازبمانن ــات خ ــاده ترین اطاع ــادآوری س از ی
ــد کاهــش کمیــت و کیفیــت  ــن تلفن هــا ایجــاد می کنن از دیگــر مشــکاتی کــه ای
خــواب اســت. مطالبــی کــه از طریــق اینترنــت بــا ایــن گوشــی ها تــا تخت خــواب 
ــور  افــراد می آینــد ذهــن آنهــا را در موقــع خــواب مشــوش می کننــد. همچنیــن ن
ــود  ــبب می ش ــرده و س ــال ایجــاد ک ــدن اخت ــاعت زیســتی ب ــا در س ــن تلفن ه ای

افــرد دیرتــر و بدتــر بخوابنــد.
حضــور ایــن تلفن هــا در زنده گــی مــا حتــا بــر روی نــگاه انســانی مــا بــه دیگــر 
انســان ها اثــر منفــی دارد. بســیاری دیگــر بــه درخواســت های کمــک غریبه هــا در 
ــان پاســخ نمی دهنــد و حتــی اعتمــاد میــان افــراد آشــنا نســبت بــه یکدیگــر  خیاب

کاهــش یافتــه اســت.
ــراه  ــای هم ــه تلفن ه ــت ک ــی اس ــر معضات ــات از دیگ ــان احساس ــی در بی ناتوان
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــت و منف ــروز احساســات مثب ــد. ب هوشــمند ایجــاد کرده ان
ــانی را  ــط انس ــه رواب ــری ک ــده، ام ــر ش ــد کمت ــتفاده می کنن ــی ها اس ــن گوش از ای

تحت الشــعاع قــرار می دهــد.
تحقیقــات نشــان می دهــد اســتفاده از ایــن گوشــی ها تأثیــرات بســیار مخربــی بــر 
روی ســامت روان نوجوانــان و جوانــان دارد. ایــن تلفن هــا نحــوۀ تعامــل بــا افــراد 
را دچــار مشــکل کــرده و حضــور در شــبکه های اجتماعــی ســبب کاهــش عــزت 

نفــس و اعتمــاد بــه نفــس افــراد به ویــژه پســران و دختــران جــوان می شــود.
تلفن هــای همــراه هوشــمند تــا حــدی در تــار و پــود زنده گــی مــا تنیــده 
ــا درک  ــا ب ــد ت ــاش ان ــان در ت ــون محقق ــل حــذف نیســتند، اکن ــه قاب شــده اند ک
اینکــه چگونــه ایــن گوشــی ها بــر روان و مغــز مــا اثــر می گذارنــد راه هایــی بــرای 

ــد. ــا بیابن کاهــش خطــرات اســتفاده از آنه
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مقابلــه بــا پدیــدۀ تکفیــر فریضــه اســت، چــه از 
دیــد شــرعی و چــه از حیــث نیازمنــدی جوامــع 

توفــان زدۀ مــا بــه ثبــات و امنیــت. 
بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده بــه کوشــش 
ــاده ترین کارِ ممکــن  ــم. س ــاز داری گســترده یی نی
هشــدار دادن و گــوش زد کــردن خطــر آن اســت. 
از آن پــس کاویــدن ریشــه های ایــن پدیــده، 
ــان  ــه همچن ــری، بلک ــه های فک ــا ریش ــه تنه ن
ــی، و گاه  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــه های روان ریش
اقتصــادی و سیاســی آن. در پرتــو مطالعــات 
ــه  ــی رســید ک ــه راه حل های ــوان ب روشــمند می ت
مســلمانان را بــه چیــره شــدن بــر آن یــاری کنــد.
ــه  ــن زمین ــم در ای ــای مه ــی از چاره جویی ه یک
ــم  ــری در مفاهی ــد بازنگ ــه قص ــری ب ــاش نظ ت
ــث در  ــن مبح ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس و اصطاحات
ارتبــاط اســت. در میــان اصطاحــات دینــِی 
از  کفــر،  و  ایمــان  اصطــاح  مســلمانان  مــا 
می رونــد  شــمار  بــه  اساســی  کلیدواژه هــای 
ــدا  ــن دو پی ــه ای ــی ک ــی مختلف ــاد دالل ــا ابع و ب
ــۀ  ــکل گیری اندیش ــی در ش ــش مهم ــد نق کرده ان
مــا داشــته اند. ایــن دو واژه در مرکــز منظومه یــی 
ــه و الیه هــای  ــرار گرفت دیگــر واژه گان شــرعی ق
در  شــرعی  اصطاحــات  از  بســیاری  داللــی 
ــر اســاس  ــن می شــود. ب ــن دو واژه تعیی ــدار ای م
ــه  ــت ک ــر اس ــان و کف ــه ایم ــوط ب ــم مرب مفاهی
جهــان در ذهــن انســان مومــن بــه داراالســام و 
دارالفکــر، و مــردم بــه مومــن و کافــر، و ارزش هــا 
بــه خــوب و بــد، و جبهه هــا بــه حــق و باطــل، و 
شــهروندان بــه درجــۀ یــک و درجــۀ دوم تقســیم 

می شــوند.
مراجعــه بــه نصــوص شــرعی، در قــدم نخســت 
ــوی،  ــر نب ــث معتب ــد، و ســپس احادی ــرآن مجی ق
ــوالت  ــی و مدل ــودن معان ــه ب ــه الی ــان از الی نش
ــاد  ــات ی ــوی کلم ــت لغ ــن دو واژه دارد. دالل ای
شــده کــه از دوره هــای پیــش از ورود بــه متــون 
اســامی در زبــان عربــی جریان داشــته اســت تنها 
ــت.  ــن واژه گان اس ــی ای ــای دالل ــی از الیه ه یک
ن متــن دینــی کــه حــاوی جهان بینــی  امــا بــا تکــوُّ
خــاص و نیــز در صــدد پــی افکنــدن ارزش هــای 
خاصــی بــود، الیه هــای دیگــری بــر آن هــا 
ــیاق های  ــن در س ــرار گرفت ــا ق ــد و ب ــزوده ش اف
ــر  ــزون ب ــرد. اف ــدا ک ــی پی ــاد تازه ی ــف ابع مختل
ایــن، ســده های نخســتین در تمــدن اســامی 
ــلمانان  ــی مس ــت دین ــیس معرف ــه روزگار تأس ک
و  آورد  پدیــد  را  مختلفــی  دانش هــای  بــود 
ــه  ــل ب ــک تبدی ــر ی ــود ه ــز خ ــا نی ــن دانش ه ای
ــتری  ــای بیش ــه داللت ه ــد ک ــدی ش ــیاق جدی س
را بــر آنچــه پیــش از ایــن بــود افــزود. بــه ایــن 
ــی  ــا تاریخچه ی ــی م ــای دین ــب، کلیدواژه ه ترتی
پـُـر از فــراز و فــرود دارنــد و هــر کــدام نقشــی در 
ــت  ــت ها و ذهنی ــم، برداش ــه مفاهی ــکل دادن ب ش

ــد. ــازی می کنن ــا ب ــی م ــی و فرهنگ دین
ــش آن در  ــان پیدای ــر از زم ــۀ کف ــری کلم رد گی
زبــان عربــی تــا زمــان ورود آن بــه متــن دینــی و 
ــزد مذاهــب و فرقه هــای  ــرد آن در ن ســپس کارب
ــواره  ــن واژه هم ــه ای ــد ک اســامی نشــان می ده
داللت هــای یک ســان نداشــته و امــروزه هــم بــه 

کار بــردن دقیــق آن آســان نیســت.
ایــن کلمــه در قــرآن و حدیــث بــه معنــای 
پوشــاندن، نــا سپاســی کــردن، گنــاه کــردن، 
ــدن،  ــاد ورزی ــتن، عن ــت جس ــردن، برائ ــکار ک ان
ــه  ــه کار رفت ــروزی ب ــای ام ــه معن ــر ب ــز کف و نی

ــت. اس
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کلمــه از آغــاز معنــای 

ــۀ  ــوص اولی ــان تر در نص ــته و پس ــدی نداش واح
ــه  ــه کار رفت ــون ب ــی گوناگ ــه معان ــز ب ــی نی دین
ــب  ــه ذو مرات ــم ب ــل عل ــی از اه ــت،  پاره ی اس
ــل  ــه، قای ــرعی کلم ــای ش ــه معن ــر، ب ــودن کف ب
ــد: »کفــٌر دون کفــٍر و شــرٌک دون  شــده و گفته ان
شــرٍک« یعنــی بعضــی کفرهــا پایین تــر از بعضــی 
ــی دارد   و  ــر انواع ــی کف ــرار دارد. یعن ــا ق کفره
ــن نیســت،  ــای خــروج از دی ــه معن ــا ب همــه آنه
ــوم و  ــن مفه ــش چنی ــک معنای ــا در ی ــه تنه بلک
ــر  ــوان آن را کف ــًا می ت ــی دارد، و اصطاح داللت
اکبــر یــا کفــر بــزرگ خوانــد. تهدیدهــای غلیــظ 
ــوی  ــات ســنگین دنی ــز برخــی تبع اخــروی و نی
ــواع آن  ــه ان ــت. بقی ــوع اس ــن ن ــوص همی مخص
ــن  ــامل ای ــود ش ــده می ش ــر خوان ــر اصغ ــه کف ک
ــان  ــا ایم ــر ب ــر کف ــواع دیگ ــت نیســت. ان وضعی
قابــل جمــع اســت، و بســیاری از مومنــان بــدان 
ــه از  ــود ک ــبب نمی ش ــن س ــا ای ــد، ام ــار ان گرفت
دایــره ایمــان خــارج شــوند. در بعضــی انســان ها 
ــدون  ــند ب ــتی می رس ــه همزیس ــر ب ــان و کف ایم
ــد.  ــر  دیگــری تنــگ کن اینکــه یکــی عرصــه را ب

ــۀ بیــدل: ــه گفت ب

کفر و دین در گره پیچ و خم یکدگرند
ظلمت و  نور چو آیینه و جوهر به هم اند

و به گفتۀ شبستری در گلشن راز:
حقیقت خود مقام ذات او دان

شده جامع میان کفر و ایمان
موالنا نیز گفته است:

کفر من آیینه ایمان تست
بنگر اندر کفر ایمان ای پسر

تکفیــری  گرایش هــای  گرفتــار  کــه  کســانی 
ــا  ــا و ظرافت ه ــن تفاوت ه ــوند از درک ای می ش
ــه  ــت ک ــن اس ــت آن ای ــک عل ــد. ی ــز ان عاج
ــر  ــی ب ــان مبتن ــر و ایم ــت کف درک شــان از ماهی
برداشــت های ســطحی و عامیانــه از ایــن دو 

ــت. ــه اس مقول
ــر،  ــان و کف ــت ایم ــاب حقیق ــدی در ب ــل ج تأم
ــی از  ــل قبول ــر برخــورداری از حــد قاب عــاوه ب
دانــش دینــی متعــارف، همچنــان نیازمنــد آگاهــی 
بــه دانش هــای دیگــری ماننــد روانشناســی، 
دیــن،  شناســی  جامعــه  دیــن،  روانشناســی 
ــایر  ــن، و س ــان دی ــن، زب ــفه دی ــم کام، فلس عل

رشــته های مرتبــط اســت.
در مــورد ایمــان و کفــر، تعاریــف مختلفــی وجود 
داشــته و دارد. ایــن اختــاف از قدیم تریــن ادوار 
تاریــخ اســام وجــود داشــته و تــا عصــر حاضــر 
امتــداد یافتــه اســت. آیــا ایمــان از جنــس علــم و 
معرفــت اســت، یــا از جنــس احســاس و عاطفــه، 
یــا از جنــس خواســت و اراده؟ آیــا عمــل جــزء 
ــا  ــۀ آن؟ آی ــول و نتیج ــا محص ــت ی ــان اس ایم
ایمــان بــا معصیــت یکجــا می شــود یــا در لحظــه 
ــکاب آن محــو و منتفــی می گــردد؟ بســیاری  ارت
از ایــن نــوع پرســش ها و مناقشــه ها در بــارۀ 
ایمــان و بــه تبــع آن در بــارۀ کفــر بــه میــان آمــده 
و اختــاف درازدامنــی بــر ســر آن در تاریــخ مــا 
ــاوت نظــر  ــوده اســت. وجــود اینهمــه تف ــا ب برپ
ــان  ــان مذاهــب اســامی مختلــف، و در می در می
دانشــمندان رشــته های گوناگــون، حکایــت از 
پیچیده گــی ذاتــی ایــن مســأله دارد و اینکــه 
داوری  بــاب  ایــن  بــه آســانی در  نمی تــوان 

ــد. ــخن ران ــاط س ــرد و بی احتی ــی ک قطع
درســت اســت کــه برخــی از تعاریــف یــا 
تفاســیر ایــن موضــوع از رواج و شــیوع بیشــتری 

برخــوردار شــده اســت، چــه در اثــر ســلطه 
ــه  ــم ب ــرن پنج ــی از ق ــتیک دین ــام اسکوالس نظ
ــای  ــی دوره ه ــول تمدن ــر اف ــه در اث ــو، چ این س
ــر فروکــش کــردن شــعله های  متاخــر، چــه در اث
اجتهــاد و فکــر ابداعــی، و چــه در اثــر حمایــت 
ــه  ــا و ب ــی قرائت ه ــدرت از برخ ــتگاه های ق دس
ــک  ــا رواج ی ــر. ام ــی دیگ ــدن برخ ــیه ران حاش
برداشــت خــاص نــه بــه معنــای حقانیــت کامــل 
ــرح  ــکان ط ــدم ام ــای ع ــه معن ــه ب آن اســت و ن

برداشــت های دیگــر از موضــوع.
ــری  ــای تکفی ــا گرایش ه ــه ب ــرای مقابل ــروزه ب ام
و برگردانــدن تعــادل در ایــن زمینــه مــا نیازمنــد 
ــن مبحــث هســتیم  ــۀ وســیع ای ــر دامن اشــراف ب
ــه در  ــی ک ــات فراوان ــه مناقش ــات ب ــا التف ــا ب ت
زمینــۀ تعریــف ایمــان و کفــر در تاریــخ اندیشــه 
ــک  ــر ی ــه ب ــت، اوالً از تکی ــامی رخ داده اس اس
ــخت گیرانه،  ــای س ــًا گرایش ه ــش، خصوص گرای
ــن و  ــی را آخری ــچ تعریف ــم و هی ــودداری کنی خ
ــا  ــۀ آن ه ــرا هم ــم، زی ــف ندانی ــن تعری قطعی تری
ــر  ــرار ب ــر ق ــًا اگ ــت، و ثانی ــری اس ــاد بش اجته
ــت  ــا را ارجحی ــی تعریف ه ــه برخ ــد ک آن باش
ــه  ــم ک ــح بدانی ــادی را ارج ــویم، اجته ــل ش قای
ــدد  ــه و تش ــترش فتن ــری از گس ــبب جلوگی س
ــامح و  ــر تس ــردد و راه را ب ــردم می گ ــان م در می
دگرپذیــری همــوار می کنــد. بازنگــری در مفهــوم 
ــت های  ــن از برداش ــر رفت ــان و فرات ــر و ایم کف
ــدن  ــراه خوان ــا را از گم ــد م ــه یی می توان کلیش

ــاز دارد. ــن و آن ب ــر ای ــن ب ــران و تاخت دیگ
اگــر از ایــن دیــد بــه موضــوع پرداختــه شــود بــا 
ــم  ــه رو خواهی ــن دســت رو ب پرســش هایی از ای
شــد: مثــًا، اگــر کســی در کارش عنــاد و ضدیــت 
عامدانــه بــا دیــن نباشــد آیــا مشــمول مقولــه کفر 
می شــود؟ اگــر کســی در اثــر پرســش گری و 
جســتجو بــه نتایــج دیگــری رســید چطــور؟ اگــر 
بــه کســی اساســًا پیــام واضــح دین نرســیده باشــد 
آیــا می تــوان او را کافــر خوانــد؟ اگــر بــر کســی 
ــه درک  ــه او ب ــده و در نتیج ــت نش ــام حج اتم
درســتی از مبانــی دیــن نرســیده باشــد بایــد کافــر 
ــدل  ــه ع ــه ب ــن زمین ــر در ای ــود؟ اگ ــمرده ش ش
ــاور داشــته باشــیم و آن را مبنــای داوری  الهــی ب
ــلمانانی  ــر مس ــیاری از غی ــا بس ــم، آی ــرار دهی ق
کــه هیــچ عنــادی از خــود نشــان نداده انــد 
ــتجوی  ــا جس ــوند؟ و آی ــمرده نمی ش ــذور ش مع
ــت  ــه اکثری ــردم ک ــته از م ــن دس ــرای ای ــذر ب ع
از محکــوم  را تشــکیل می دهنــد، اخاقی تــر 

ــه جهنــم نیســت؟ ــان ب دانســتن آن
بازنگــری جــدی در بــارۀ ایمــان و کفــر نــه 
ــر تکفیــر تنــگ می کنــد، بلکــه  تنهــا عرصــه را ب
گاهــی ســبب می شــود تــا جــای محکــوم کننــده 
ــیاری از  ــود و بس ــوض ش ــونده ع ــوم ش و محک
ــه اخــراج دیگــران از دیــن  ــه ب ــان کــه بی باکان آن
و اتهــام آنــان بــه گمراهــی دســت می زننــد پــی 
ــنگ ها  ــل فرس ــت اصی ــود از دیان ــه خ ــد ک ببرن
فاصلــه داشــته و روان نژنــدی و روان پریشــی 

ــته اند. ــان پنداش ــود را ایم خ
ــه  ــاره یی ب ــث اش ــن بح ــی ای ــمت پایان در قس
تعریــف و برداشــت برخــی از نواندیشــان دینــی 
از موضــوع کفــر، بــه عنــوان نمونه یــی از امــکان 
طــرح دیدگاه هــا و برداشــت های متفــاوت در 
ایــن بــاب، خواهــم داشــت و بــا آن موضــوع را 

بســته خواهــم کــرد.

 تکفیر

چاره جویی برای

بازنگری در مفاهیم

محمدمحق
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ــار  ــه اعتب ــت ک ــوان گف ــع می ت ــرس قاط ــا ض ب
)کریدیــت( فــوق واقعیــت اســت و واقعیــت 
ــی  ــدۀ اصل ــن قاع ــت. ای ــار اس ــت اعتب در خدم
ــکیل  ــا را تش ــی عرصه ه ــر در تمام ــی بش زنده گ
می دهــد. شــما اگــر بــه منظومــۀ تعامــات 
انســان ها کــه واقعی تریــن بخــش  اقتصــادی 
زنده گــی بشــری اســت، نــگاه کنیــد، همــه چیــز 
آن از جنــس کریدیــت )اعتبــار( اســت. پــول 
ــا  ــۀ کااله ــت و تبادل ــار اس ــند اعتب ــودش س خ
ــا  ــرد؛ ب ــار صــورت می گی ــادل اعتب ــر اســاس تب ب
ــو  ــه ت ــار می دهــی کــه او ب ــه طــرف اعتب ســند ب
مــال می دهــد. ایــن خــود گویــای آن اســت کــه 

ــت. ــت اس ــوق واقعی ــار ف اعتب
ــا مقیــاس »اعتبــار«  ناچل شــدن اشــیا هــم فقــط ب
صــورت می گیــرد؛ پــول ناچــل و ســکۀ ناچــل و 
هــر چیــز ناچــل دیگــر همــان اســت کــه اعتبــار 
ــل  ــا بگــو ممث خــود را از دســت داده اســت و ی
یــا  بانک  نــوت  مثــًا  نیســت.  اعتبــار  کــدام 
ســکه یی را در نظــر گیریــد کــه در جنــس مــادی 
ــد؛  ــا نمی چل ــده، ام ــد مان ــالم و جدی ــود س خ
چــون بــه دالیــل مختلفــی از اعتبــار افتــاده اســت؛ 
یــا تاریــخ آن گذشــته یــا بــا بانک نــوت دیگــری 
تعویــض شــده و یــا دولــت آن را بی اعتبــار 
ــوان  ــند نمی ت ــن س ــا ای ــت. ب ــرده اس ــان ک اع
را هــم خریــد، در  حتــا کم بهاتریــن جنــس 
حالــی کــه عیــن همــان کاغــذ و فِلــز اســت کــه 

ــود. ــًا ب قب
مراتــب دیگــری ماقبــل ســقوط کلی اعتبــار وجود 
ــار  ــت اعتب ــان در کمی ــارت از نوس ــه عب دارد ک
اســت و بــا همیــن مقیــاس اســت کــه صعــود و 
ــه  ــه ســنجش گرفت ــال آن ب ــزول اســعاری و امث ن
ــازار  ــف در ب ــوی و ضعی ــای ق ــود و پول ه می ش
ــار  ــی دچ ــارات پول ــد و اعتب ــخص می گردن مش
قبــض و بســط می شــوند کــه همــۀ ایــن مســایل 
ــردد  ــت برمی گ ــا کریدی ــار ی ــۀ اعتب ــه نقط ــاز ب ب

ــی  ــۀ زنده گ ــن ارزش در منظوم ــه جوهری تری ک
بشــر اســت.

ارجــاع بــه مثــال اعتبــار در بُعــد اقتصــادی 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــر آن اس ــر به خاط ــی بش زنده گ
ــه اصــل  ــوان ب ــل فهــم اســت و ســاده تر می ت قاب
مطلــب پــی بــرد. ایــن در حالــی اســت کــه بقیــه 
ــن  ــز از ای ابعــاد زنده گــی و تعامــات انســانی نی
قاعــده مســتثنا نیســت و در همــۀ آن هــا »اعتبــار« 
حــرف اول و آخــر را می زنــد. ایــن مســأله 
در عرصــۀ سیاســی درســت مثــل اعتبــار در 
ــۀ سیاســی  تعامــات اقتصــادی اســت. در منظوم
ــار  ــم از اعتب ــم چش ــه ه ــک لحظ ــرای ی ــد ب نبای
برداشــت. هیــچ چیــزی در عالــم سیاســت بــدون 
»اعتبــار« بــه دســت نمی آیــد و هیــچ چیــزی هــم 

ــت. ــده نیس ــدازۀ آن تعیین کنن ــه ان ب
بدتریــن حالــت سیاســی در بی اعتبــاری سیاســی 
اســت. سیاســت مدار بی اعتبــار، چــه بــه صــورت 
فــرد باشــد یــا گــروه، همــان نســخه یــا فاکتــور 
ناچــل سیاســی اســت کــه در بــازار بــه کار 
نمــی رود و کســی بــه آن اهمیتــی نمی دهــد، 
هرچنــد از لحــاظ کمــی و دیکوری خیلی آراســته 
و خیره کننــده باشــد و حیــزی را هــم اشــغال 
ــود  ــت خ ــار و کریدی ــون اعتب ــد؛ چ ــرده باش ک
ــط  ــی فق ــوام زنده گ ــت و ق ــت داده اس را از دس
ــل و  ــخه های ناچ ــت. نس ــار اس ــاس اعتب ــر اس ب
ــته  ــول تاریخ گذش ــد پ ــی همانن ــار سیاس بی اعتب
ــور  ــودکان آن را گ ــا ک ــه حت ــد ک ــی ارزش ان و ب

می کننــد.
در تاریــخ معاصر افغانســتان مخصوصــًا در مرحلۀ 
ــان، مــا ظهــور و ســقوط و صعــود و  مابعــد طالب
نــزول فراوانــی در بــازار سیاســی کشــور را گــواه 
ــه ناچــل شــدند  ــه چه بســا نســخه ها ک ــم ک بودی
و نســخه های دیگــری کــه اعتبــار یافتنــد و 
ــوده  ــاری ب ــان اعتب ــه در نوس ــم ک نســخه هایی ه
ــم  ــم و می گوی ــه می آی ــر نقط ــخص س ــد. مش ان

کــه افــراد و گروه هــای زیــادی از منســوبین 
ــۀ  ــپیده دم مرحل ــت از س ــاد و مقاوم ــوزۀ جه ح
جدیــد وارد ســیر نزولــی اعتبــار سیاســی شــدند 
ــاز  ــًا در ف ــد و دقیق ــه دادن ــد را ادام ــن رون و ای
انتخاباتــی ریاســت جمهوری کــه  رقابت هــای 
ــگاه  ــن حــاال شــروع شــده اســت، در پرت از همی

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــاری ق ســقوط اعتب
راه انــدازی سلســله الف هــا و ایتاف هــای بــزرگ 
سیاســی ایــن افــراد و گروه هــا در داخــل و خــارج 
و بــاز ســردرآوردن همــۀ آن هــا از گریبــان رقابــت 
ذات البینــی فشــرده بــاالی معاونیــت و قبــول 
ــت و  ــن شکس ــر تلقی ــش در براب ــت از پی شکس
ــن  ــخصی، ای ــع ش ــاس مناف ــر اس ــع ب ــا تطمی ی
ــن  ــن از همی ــت و م ــک زده اس ــقوط را مح س
در  را  این هــا  ناچل شــدن  می توانــم  لحظــه 
ــم.  ــان کن ــی اع ــازی این چنین ــۀ ب ــورت ادام ص
این هــا عــادت کــرده انــد کــه بــا الف هــای 
ــو  ــود را دروغ گ ــک، خ ــای کوچ ــزرگ و کاره ب
ثابــت کننــد و اعتبــار خــود را ببازنــد و بــه نســخه 
یــا نســخه های ناچــل سیاســی مبــدل شــوند کــه 

جــای شــان آخــر خــط اســت.
ورود نیرومنــد و جرات مندانــه بــه کارزار سیاســی 
ــوی  ــدای ق ــا دادن کاندی ــد ب ــی جدی و انتخابات
ــدم  ــت جمهوری و ع ــی ریاس ــراز کرس ــرای اح ب
ــرای معاونیــت  انحــال در رقابت هــای داخلــی ب
ــا  ــار سیاســی این ه ــادۀ اعتب ــا راه اع دیگــران، تنه
ــر این کــه  ــی ب اســت. شــاید تلقیــن خارجــی مبن
کاندیــدای ایــن حــوزه هرگــز شــانس رســیدن بــه 
پســت ریاســت جمهوری را نخواهــد داشــت، 
ــن  ــن تلقی ــول ای ــا قب ــد، ام ــق باش درســت و دقی
و تــن دادن بــه شکســت زودهنــگام، نتیجــۀ بدتــر 
ــدان  ــارت از فق ــه عب ــت ک ــد داش ــن خواه از ای
ــه  ــن ب ــت و رفت ــازار سیاس ــار در ب ــی اعتب نهای

ــخ اســت. ــه دان تاری زبال

ــو  ــې ی ــو جرګ ــتان د مرشان د افغانس

ــل ښــار کــې د  ــه کاب شــمېر غــړي پ

ککــړې هــوا لــه املــه د خلکــو مړینــه 

انتحــاري حملــو کــې د وژل  پــه 

شــوېو کســانو تــر شــمېرو پورتــه 

ــد  ــې اړون ــه ک ــه دې برخ ــي او پ ګڼ

مســؤلین پــه کــم  کارۍ او بــې  پامــۍ 

ــوي. تورن

ــې  ــنبې د ورځ ــې ش ــناتورانو د س س

پــه عمومــي غونــډه کــې ټینــګار 

وکــړ، کــه د چاپېریــال ســاتنې ادارې 

تــه جــدي  مســئلې  مســؤلین دې 

پــام ونه کــړي د انســاين ناوریــن د 

احتــايل رامنځتــه کېــدو پــه صورت 

ــي وي. ــواب ویونک ــه ځ ــې ب ک

هــادي  فضــل  مــرش  جرګــې  د 

لــه  ســناتورانو  د  بیــا  مســلمیار 

»د  وویــل:  وروســته  څرګندونــو 

کابــل هــوا پــه رښــتیا هــم ډېــره ککــړه 

ــن دی او  ــوی ناوری ــوې ده او دا ل ش

ــره ورځ د  ــي، ه ــد ګواښ ــو ژون د ټول

هــوا انتحــار دی، پــه رښــتیا د دې 

ــوړ روغ  ــه کار دي، ج ــول پ ــه نی مخ

ــه  ــې ت ــې ورځ ــه وي او بل ــان ب انس

ــو  ــناتور صاحبان ــان وي، س ــه رسط ب

تاســې د ککــړې هــوا د مخنیــوي 

لپــاره طرحــه وړانــدې کــړی او ټــول 

ــړي.« ــت وک ــه حای ــاالر ب ت

ــره  ــه خ ــړو پ ــې د غ ــو جرګ د مرشان

ــه  ــو او پ ــو، حامون ــه بټي ــتو پ د خښ

یــو شــمېر کورونــو کــې د ډېــرو 

ــه  ــوادو ســوځول او پ دود لرونکــو م

ــی  ــل ښــار کــې د نفوســو ډېروال کاب

ــا مهــم  ــل ښــار د هــوا د ککړتی د کاب

الملونــه دي.

چــې  ده  کــې  حــال  په داســې  دا 

تــردې مخکــې د افغانســتان د عامــې 

د  ښــار  کابــل  د  وزارت،  روغتیــا 

اړه  پــه  خرابېــدو  د  هــوا  ککــړې 

خــرداری ورکــړی و او ویــي یــې و 

چــې لــه دې املــه بــه پــه روغتونونــو 

ــات يش. ــو شــمېر زی کــې د ناروغان

ټولنیــزو  د  کــې  وروســتیو  پــه دې 

شــبکو پــه ځانګــړي ډول د فېســبوک 

ــه دې  ــم پ ــو ه ــمېر کاروونک ــو ش ی

اړه لیــکي او د کابــل ښــار د ککــړې 

ــړي  ــاره ک ــې خپ ــه  ی ــوا تصویرون ه

دي.

یــو شــمېر ســناتوران وايــي، د کابل د 

هــوا ککړتیــا یــو ګواښــونکی حالــت 

غــوره کــړی او بایــد یــې جــدي مخــه 

يش. ونیول 

د دغــو ســناتورانو لــه ډلــې مصطفــی 

ــع  ــر مرب ــر م ــه ه ــل: »پ ــر ووی ظاه

ــه اجــازه ده چــې  ــو ت کــې ۱۵۰ ذرات

ــو  ــوي، خ ــه رس ــان ن ــه زی ــان ت انس

ــدازه ۷۰۰  ــې دا ان ــل ک ــه کاب اوس پ

ــه نــوره نــړۍ  تــه رســېدلې چــې دا پ

کــې یــو ارضاري حالــت دی، یعنــې 

ذرات  میکــرون  دوه  عشــاریه  دوه 

پوســتکي تــه ننوځــي او د وینــې 

ــږي چــې دا  ــان رسه یوځــای کې جری

ــي.« ــل ګرځ ــو الم د رسطانون

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د 

ــي  ــي اداره واي ــاتنې م ــال س چاپېری

ــړي  ــه ځانګ ــارونو پ ــو ښ ــې د لوی چ

توګــه د کابــل ښــار د هــوا د ککړتیــا 

ــې د  ــاره ی ــوي لپ ــوايل او مخنی د کم

ــول  ــو تطبیق ــو پالنون ــو ژمنی ځانګړي

ــړي دي. ــل ک پي

د دغــې ادارې د چاپېریــال ســاتنې 

د تفتیــش او نظــارت رئیــس نیــک 

محمــد ازادي راډیــو تــه وویــل، د 

ــدو رسه  ــي کې ــه پ ــو پ ــو پالنون دغ

هڅــه کېــږي چــې د کابــل ښــار پــه 

ــی رايش. ــه وال ــې ښ ــوا ک ه

ــه د اوبلــن  د دغــه پــالن لــه مخــې ب

ټرانســپورټي وســایط  ګاز، برښــنا، 

چــې هــوا ککــړوي او یــو شــمېر نــور 

ــږي. ــه کې ــدي څارن ــو ج فعالیتونون

کــه څــه هــم اړونــد دولتــي ارګانونــه 

وايــي  دا  ظاهــرًا  چارواکــي  او 

ــل  ــې خپ ــې ی ــه ک ــه دې برخ ــې پ چ

مســؤلیت ادا کــړی، خــو د یــو شــمېر 

ســناتورانو پــه بــاور، کــه دې مســئلې 

ــل  ــه کاب ــه  يش، پ ــام ون ــدي پ ــه ج ت

ــه  ــا پــه یــوې ن ــه د هــوا ککړتی کــې ب

ــه يش. ــتونزې بدل ــې س  هوارېدونک
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