
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــا نشــر 
اعالمیه یــی گفتــه اســت کــه آغــاز عملیــات 
بهــاری طالبــان نشــان صریــح از اصــرار این 
ــت  ــگ اســت و حکوم ــر دوام جن ــروه ب گ
ــه  ــه را ب ــن اقــدام جنگ جویان افغانســتان ای

ــد. ــوم می کن ــدت محک ش
ــا رد  ــی ب ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
در  گفته انــد  کــه  طالبــان  ادعــای  ایــن 

پاســخ بــه عملیــات نظامــی خالــد عملیــات 
تأکیــد  کرده انــد،  اعــالن  را  بهاری شــان 
کــرده اســت کــه حکومــت افغانســتان تمــام 

ــت. ــته اس ــح را برداش ــراراه صل ــع ف موان
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت 
خارجــۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان نیز 
ــه اســت کــه ایــن اقــدام  در توییتــرش گفت
ــروه  ــن گ ــی ای ــان از جنگ طلب ــان نش طالب
دارد و بــه رونــد صلــح آســیب می رســاند.
نکوهــش  بــر  افــزون  آقــای خلیــل زاد 
عملیــات بهــاری طالبــان از کشــورهای 
از  صلــح  گفت وگوهــای  تســهیل کنندۀ 
جملــه پاکســتان و قطــر خواســته اســت تــا 

ــد. ــح کنن ــان را تقبی ــدام طالب ــن اق ای
ــۀ آقــای خلیــل زاد، آغــاز عملیــات  ــه گفت ب
ــا  ــه تالش ه ــی ک ــان در حال ــاری طالب به
ــش  ــتان بی ــح در افغانس ــن صل ــرای تأمی ب
ــت،  ــده اس ــتر ش ــر بیش ــان دیگ ــر زم از ه
ــان  ــروه همچن ــن گ ــه ای ــد ک ــان می ده نش
بــرای رســیدن بــه اهدافــش بــه روش هــای 

ــود. ــل می ش ــین متوس پیش
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اعضـای شـورای مصـالحـه 

تغییـر می کننـد
شمشیر آختۀ منتـقدان بر گـردن 

نـازِک »ثقـافت اسـالمی«
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فرمانده پولیس بلخ یک ماه پس از 
تنش ها میان ارگ و نور تغییر کرد

افغـانستان و امـریکا عملیـات 
بهـاری طالبـان را محـکوم کـردند

د احمد شاه مسعود د بنسټ عمومی رئیس

 او د ملی وفاق مرش احمد ولی مسعود پیغام

ــو او  ــو ځوانان ــو، گران ــززو مرشان ــس، مع ــزت ول ــا ع ــان ب د لغ

محرتمــو لوبغــاړو!

بــی لــه شــکه چــی ورزش ددی تــر څنــګ چــی یــو ســامل او مثبتــه 

ــه  ــو ل ــاره دی، ی ــارو لپ ــورو اقش ــی ن ــو و د ټولن ــی د ځوانان رسګرم

ــږی چــه اتحــاد او  هغــو مهمــو پیښــو او برنامــو څخــه شــمیرل کی

یووالــی او دخلکــو راټولیــدل چــه پــه حقیقــت کــی د ملــی وفــاق او 

ملــی یووالــی متثیــل دی، ســبب کیــږی.

ــر د  ــاره د روح او فک ــاړی لپ ــو لوبغ ــه د ی ــامله لوب ــی س ــه چ څرنګ

ــه کــی هــم د مختلفــو  ــه ټولن ــو کــول او اتحــاد ســبب گرځــی، پ ی

ــدی د  ــت الن ــو چ ــر ی ــک ت ــو خل ــو ژب ــو او بیالبیل ــو، نژادون رنګون

ــی. ــدای ش ــل گرځی ــی الم ــدل او یووال راغونډی

ــاهد وئ  ــی ش ــت ک ــه تورمنن ــه همدغ ــو پ ــو! تاس ــاغلو حارضین ښ

چــه الزمــه هاهنګــی د لوبډلــو ترمنــځ څومــره د لوبــی پــه برخلیــک 

ــی ارادی  ــاد او د جمع ــری اتح ــا فک ــو دقیق ــود، ن ــډه درل ــی ون ک

هاهنګــی چــه پــه حقیقــت کــی ملــی وفــاق او ملــی یووالــی پــه 

افغانســتان کــه د میشــت ملیتونــو ترمنــځ دی، د روانــی ملــی ســتونزو 

یــو مهمــه حــل الره بلــل کیــژی.

ــاق  ــعود د بنســټ او ملــی وف ــاه مس ــو! د شــهید احمدش محرتم

ــی  ــر هغ ــث د ه ــه حی ــو پ ــی کتل ــو او مل ــه مهم ــو ل ــه ی مرشتاب

ــل  ــی متثی ــد او یووال ــز ژون ــوله ای ــه د س ــډو چ ــونو او غون کوښښ

ویــی، هرکلــی او مالتــړ کــوی. چــه لــه نیکــه مرغــه ســپورت او ددی 

پــه څیــر تورمننټونــه د یووالــی مهــم ګامونــه ګڼــل کیــږی. پــه ځــای 

دی چــه ځانګــړی مننــه وکــړم لــه هغــو محرتمــو شــخصیتونو نــه چــه 

ــی. ــه ګالل ــی الزم زحمتون ــه دی الره ک پ

پــه ضمــن کــی د یووالــی او ملــی پیوســتون هغــه ســفیران چــه پــه 

ــه  ــوم، هغ ــه ک ــړل منن ــدی ک ــه وړان ــږ ت ــی مون ــیالی ی ــوری س زړه پ

ټیمونــه چــه پــه دی لــړ ســیالیو کــی لــوړ مقــام یــی الســته راوړی د 

زړه لــه کومــی مبارکــی وایــم او همدارنګــه د افغانســتان د غیــور او 

بــا شــهامت ملــت تــه عــزت، ســوله او ثبــات د لــوی څښــن تعالــی 

څخــه غــواړم، پــه ځانګــړی ډول د لغــان والیــت نجیــب، مجاهــد 

ــه چــه تــل د ملــی وفــاق او ملــی  پــرور او ورزش دوســت ولــس ت

یووالــی پــه برخــه کیمؤثــر ګامونــه پورتــه کــړی، مننــدوی یــم.

ستاسو ورور احمد ولی مسعود 

د احمد شاه مسعود د بنسټ عمومی رئیس او د ملی وفاق مرش

دیــروز محمــد اجمــل فایــز بــه عنــوان سرپرســت جدیــد 
ــه کار آغــاز کــرد. فرماندهــی پولیــس ایــن والیــت ب

ــده پیشــین  ــارز فرمان ــه جــای عبدالرقیــب مب ــز ب ــای فای آق
ــت  ــن والی ــس ای ــی پولی ــام فرمانده ــه مق ــخ، ب ــس بل پولی

گماشــته شــده اســت.
ــی  ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــش ریاس ــاه پی ــدود یک م ح
ــد  ــده جدی ــوان فرمان ــه عن ــارز را ب ــب مب ــرال عبدالرقی ژن
ــت  ــه مخالف ــری ک ــرد. ام ــی ک ــت معرف ــن والی ــس ای پولی
ــن والیــت و رییــس  عطامحمــد نــور والــی پیشــین ای
اجرایــی حــزب جمعیــت را بــه همــراه داشــت. آقــای نــور 
ایــن اقــدام حکومــت را »توطیــه بــرای برهــم زدن آرامــش 

ــود. ــده ب ــزار شــریف« خوان ــردم م م
ــان  ــه می ــالف توافق نام ــرری را برخ ــن تق ــور ای ــای ن آق

ــرد. ــت ک ــا آن مخالف ــد و ب ــودش و ارگ خوان خ
ــاال گرفــت.  ــور و ارگ ب ــای ن ــان آق پــس از آن تنش هــا می
رفتــن آقــای مبــارز بــه مزارشــریف، مرکــز والیــت بلــخ، و 
بــه مقــر فرماندهــی بــا مقاومــت نظامیــان طرفــدار فرمانــده 
ــت،  ــن والی ــین ای ــی پیش ــور، وال ــد ن ــین و عطامحم پیش

ــی رخ داد. ــۀ درگیری های ــه در نتیج ــد ک ــه رو ش رو ب
محمــد اجمــل فایــز دیــروز در مراســم معرفــی  بــه عنــوان 
سرپرســت جدیــد فرماندهــی پولیــس بلــخ گفــت کــه بــه 
ــه  ــان ک ــر زورگوی ــد و در براب ــد رقصی ــی نخواه ــر ُدهل »ه
ــت  ــا قاطعی ــد« ب ــرای خــود یافته ان ــن ب ــخ را بســتری ام بل

ــد. ــارزه می کن مب
ــه  ــت ب ــن والی ــان در ای ــر طالب ــه در براب ــرد ک ــد ک او تأکی

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــدی اق ــورت ج ص
همچنیــن اســحاق رهگــذر، والــی بلــخ ضمــن سپاســگزاری 
از وزیــران امنیتــی افغانســتان بــرای رفــع تنش هــا بــر ســر 
ــده  ــه از فرمان ــت ک ــت، گف ــن والی ــس ای ــی پولی فرمانده
ــراد مســلح غیرمســوول و  ــان، اف ــر زورگوی ــد در براب جدی

ــد. ــت می کن ــت حمای ــران بی کفای ــی افس تبدیل

بازداشــت  از  امنیتــی  مقام هــای 
ــدر از  ــواد مخ ــر م ــار قاچاقب چه

فــرودگاه خبــر داده انــد.
وزارت داخلــه دیــروز بــا نشــر 
ــس  ــه پولی ــه ک ــه گفت ــک خبرنام ی
تــن   ۴ وزارت  ایــن  ســرحدی 
را  مخــدر  مــواد  قاچاقبــران  از 
ــرام  ــش از ۱۴ کیلوگ ــا بی ــراه ب هم
هیروییــن،  نــوع  مخــدر  مــواد 

در فــرودگاه کابــل شناســایی و 
کردنــد. بازداشــت 

ــه  ــۀ وزارت داخل ــاد اعالمی ــر بنی ب
ــن  ــده ای ــت ش ــران بازداش قاچاقب
ــان  ــدر را در می ــواد مخ ــدار م مق
ســرتختی ها«  و  هــا  »جان پــاک 
مــی  و  بودنــد  کــرده  جابهجــا 
ــه عربســتان  ــه آن را ب خواســتند ک

ــد. ــال دهن ــعودی انتق س

چـهار قاچـاقبر مـواد مخـدر
 در فـرودگاه کابـل بازداشت شـد

وزارت مخابرات:

فیسبـوک فلتـر می شـود
شهروندان و نهادهای حامی رسانه ها:

عصـر دیکتـاتوری پـایان 
یافتـه است
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اسـتراتژیک  مطالعـات  انسـتیتوت  تازه گـی  بـه 
»ریشـه یابی  عنـوان  بـه  را  پژوهشـی  افغانسـتان 
رادیکالیسـم دینـی در نظـام آموزش عالی« به دسـت 
نشـر سـپرده اسـت. این انسـتیتوت در ایـن پژوهش 
مدعـی اسـت کـه مضمـون ثقافـت اسـالمی باعـث 
رادیـکال شـدن پاره یـی از دانشـجویان در کابـل و 
بـه  را  آن هـا  و  افغانسـتان شـده  اسـتان های  دیگـر 
سـمت گرایش هـای طالبانـی و داعشـی سـوق داده 

. ست ا
بیشـتر از دو سـال پیـش، یکی از نماینده گان پیشـین 
پارلمـان هـم مدعی شـده بود کـه: »مضمـون ثقافت 
تروریسـت  افغانسـتان  دانشـگاه های  در  اسـالمی 
تربیـت می کنـد«. ایـن ادعـای نسـنجیده و بی پـروا 
واکنش هـای  از  سـیلی  شـدن  برانگیختـه  موجـب 

متفـاوت در آن زمـان شـده بـود.
مضمـون ثقافـت اسـالمی مضمونـی اسـت کـه همه 
دانشـجویان موظف اسـتند که آن را در سمسـترهای 
مختلـف درسـی بخواننـد. ایـن مضمـون از وقتـی 
در دانشـگاه های افغانسـتان رایـج شـد کـه دولـت 
مجاهدیـن در سـال ۱373 خورشـیدی بـه قـدرت 
رسـید. متصدیـان امور در آن دوره گویـا برای این که 
دانشـجویان را بـا فرهنـگ و آموزه هـای اسـالمی به 
صـورت علمـی آشـنا بسـازند ایـن مضمـون را بـر 

همـه دانشـکده ها تعمیـم دادنـد.
چرا این همه جنجال بر سر »ثقافت اسالمی«؟

با بررسـی کوتـاه درس گفتارهایـی که به نـام »ثقافت 
تدریـس  افغانسـتان  دانشـگاه های  در  اسـالمی« 
می شـود ایـن نکتـه بـه آسـانی بـه دسـت می آید که 
ایـن درس گفتارهـا گرفتـار نقایـص و نارسـایی های 
عدیده یـی اسـت و ضـرورت بـه بازنگـری محتوایی 
و علمـی دارد. در سـال های اخیر، موضـوع بازنگری 
از  بارهـا  اسـالمی«  »ثقافـت  محتـوای مضمـون  در 
سـوی افـراد مختلـف طـرح شـده و معنـای تازه یی 

. نیست
بـا این همـه، همـه بـار مالمـت را بـه گـردن »ثقافت 
اسـالمی« انداختـن و کوشـش بـرای تقلیـل عوامـل 
افراط گرایـی بـه عوامـل معرفتـی نـه تنها مشـکل را 
حـل نمی کنـد بلکـه گـره بـر گـره می افزایـد و پیدا 

کـردن راه حـل را دشـوار می سـازد.
حقیقـت آن اسـت کـه بـرای مواجهـه صحیـح بـا 
پدیدۀ تروریسـم و افراط گرایی شـرط اول آن اسـت 
کـه از ساده سـازی مسـایل بپرهیزیـم و از زاویه های 

گونه گـون بـه ایـن مسـأله بپردازیم.
چند  سـاحتی  و  پیچیـده  پدیده یـی  افراط گرایـی 
اسـت. افراط گرایـی دینـی بـه همـان اندازه یـی کـه 
ممکـن اسـت معلـول عوامـل دینـی باشـد، حاصـل 
عوامـل اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی، تاریخـی و 
اسـتخباراتی نیـز اسـت و حتـا چـه بسـا ایـن قبیـل 
عوامـل، بیشـتر از عوامـل معرفتـی و دینـی در ایجاد 

رادیکالیسـم تأثیـر و نقـش داشـته باشـد.
مثـاًل در عـراق، بسـیاری از آنانـی کـه بـه داعـش 
ایدئولـوژی داعـش  بـا  پیوسـتند چنـدان عالقه یـی 
نداشـتند بلکـه ایـن گـروه را بدیلـی می دانسـتند در 
برابـر حاکمانـی کـه بـه تصـور آن هـا، به نـام مذهب 
شـیعه بر سـنی ها سـتم روا می داشـتند و آن هـا را به 
صـورت مـداوم بـه حاشـیه می راندند. حتا بسـیاری 
از افسـران کار کشـتۀ ارتـش رژیـم سـابق عـراق بـه 
ایـن گـروه پیوسـته بودنـد و موتـور جنگی شـان را 
فعـال نگـه می داشـتند. به همیـن دلیل، داعـش گروه 
یکدسـتی نبـود بلکه حاصـل گردهم آمـدن عالیق و 
ایدئولوژی هـای نا همگونـی بـود کـه در عـراق پـس 

از صـدام وجـه مشـترک یافتـه بودند.
در افغانسـتان نیـز در قیـاس بـه سـال های نخسـِت 
پـس از سـقوط طالبـان، مخالفـت بـا دموکراسـی و 

مدل هـای غربـی نظام سـازی بـه گونـۀ روز افزونـی 
ایـن  علت هـا  از  یکـی  اسـت.  افزایـش  حـال  در 
سـقوط  از  پـس  کـه  رونـدی  کـه  باشـد  می توانـد 
طالبـان بـه وجـود آمـد از پتانسـیلی دموکراتیـک و 
قبیله یـی  تضادهـای  کـه  نبـود  برخـوردار  عقالنـی 
و شـکاف های اجتماعـی را از بیـن ببـرد بلکـه در 
عمیق تـر  را  شـکاف ها  و  تضادهـا  ایـن  جاهایـی 
سـاخت و فسـاد را گسـترش بخشـید و خواسـته یا 
ناخواسـته علیـه سـنت ها و ارزش هـای بومـی عمل 

کـرد و در صـدد ریشـه کـردن آن هـا برآمـد.
آن هایـی کـه در جسـتجوی ریشـه های رادیکالیسـم 
در مضمـون ثقافـت اسـالمی هسـتند به این پرسـش 
نظر سـنجی  ایـن  در  چـرا  کـه  دهنـد  پاسـخ  بایـد 
شـماری از دانشـجویان، از امارت اسـالمی و والیت 
فقیـه حمایـت کرده انـد، حـال آن کـه در هیـچ جای 
درس گفتارهـای »ثقافت اسـالمی« از امـارت طالبانی 
یـا والیـت فقیـه سـخنی بـه میـان نیامـده اسـت. آیا 
ایـن مسـأله نشـان دهندۀ ایـن نیسـت که پاسـخ های 
محتـوای  بـه  ربطـی  چنـدان  مصاحبه شـونده گان 

مضمـون ثقافـت اسـالمی نـدارد؟
واقعیـت آن اسـت کـه انسـان ها در جامعه هـای مـا 
آموزه هـای دینـی را از خانـواده، مدرسـه،  معمـوالً 
محیـط، دوسـتان، رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی 
آموزه هـا  ایـن  تحصیـل  بـرای  و  می کننـد  کسـب 

چنـدان نیـازی بـه دانشـگاه نیسـت.
توجیـه   بـرای  اسـالمی«  »ثقافـت  مخالفـان  گاهـی 
مضمـون  ایـن  کـه  می کننـد  ادعـا  مخالفت شـان 
را حفـظ  علمـی  ایـن  کـه روح  بـه جـای  درسـی 
کنـد و بی طرفـی علمـی را رعایـت نمایـد در صـدد 
ایدئولوژی سـازی اسـت. در پاسـخ بایـد گفـت، اوالً 
برخـالف ادعاهایـی کـه وجـود دارد علـم و دانـِش 
نیـز  تجربـی  علـوم  حتـا  نـدارد.  وجـود  بی طـرف 
بـدون پیشـفرض های اولیـه ممکـن نیسـت رو بـه 
جلـو برود چه رسـد بـه علوم انسـانی. ثانیـًا راه حل 
بـرای جلوگیـری از ایدئولوژی زده گـی در »ثقافـت 
اسـالمی« اصـالح و تنقیـح و ویرایـش آن اسـت نـه 
حـذف کامـل آن یـا ایجـاد دگرگونـی ماهـوی در 
و  مهار نشـدنی  واکنش هـای  اسـت  ممکـن  کـه  آن 
غیرقابـل پیش بینـی را در سـطح جامعه پدیـد بیاورد.

تحمیل پیش فرض ها بر نتایج نظر سنجی
بـه نظـر می رسـد کـه تهیه کننـده گان ایـن پژوهـش 
در انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان، پیش 
از آن  کـه نظر سـنجی را راه بیندازنـد تصمیـم گرفتـه 
بوده انـد کـه چـه نتایجـی را از آن به دسـت بیاورند. 
بـرای نمونه، وقتی شـمار بزرگی از دانشـجویان این 
گـزاره را کـه »بایـد همـۀ مـردم پیرو اسـالم باشـند« 
تأییـد کرده انـد، انسـتیتوت یاد شـده بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده که این  عـده از دانشـجویان از طریق »ثقافت 

اسـالمی« رادیکالیزه شـده اند.
اکثریـت مطلـق دانشـجویان،  ایـن  کـه  از  یـا مثـاًل 
خواهـان برپایـی نظـام اسـالمی شـده اند، انسـتیتوت 
بـاور رسـیده  کـه نظـام اسـالمی  ایـن  بـه  مزبـور 
خواسـتن مـرادف رادیکالیسـم اسـت. ایـن درحالـی 
اسـت کـه مثـاًل دولـت فعلـی افغانسـتان نیـز مدعی 
اسـت کـه نظامی اسـالمی اسـت و رییـس  حکومت 
وحـدت ملـی بارهـا از نظامـی کـه او در رأس اش 
قـرار دارد به نـام »دولـت اسـالمی افغانسـتان« یـاد 

اسـت. کرده 
از همـۀ این هـا گذشـته، در تاریـخ معاصـر جهـان 
اسـالم، شـخصیت های بزرگـی بوده انـد کـه طرفدار 
صـورت  هیـچ  بـه  امـا  بوده انـد  خالفـت  نظـام 
نمی تـوان آن هـا را افراط گـرا نامیـد. از بـاب مثـال، 
محمد عبـده  شـیخ  و  افغانـی  سـید جمال الدین 
طرفـدار وحـدت سرتاسـری امـت اسـالمی بوده اند 

و اسـتحکام پایه هـای خالفـت را خواسـتار بوده اند، 
در عیـن حالـی منتقـد خلیفـگان عثمانـی بوده انـد 
دو  ایـن  نمی توانـد  منصفـی  پژوهشـگر  هیـچ  امـا 
شـخصیت بـزرگ را از جملـه افراط گرایـان دینـی 
تلقـی کنـد. افغانـی و عبـده از لیبرال تریـن مصلحان 
جهـان اسـالم بـه شـمار می رونـد. آدم بـه صـرف 
خالفت خـواه بودن-آن هـم در حـد تمایـل قلبـی- 

باشـد. افراط گـرا  نمی توانـد 
نیـز  نظـام سیاسـی خالفـت  تعریـف  در  وانگهـی، 
ممکـن اسـت اختالف هایـی بـروز کنـد. اگـر نظـام 
خالفـت را مـرادف نظـام اسـتبدادی بشـماریم بـه  
گونه یـی بـا آن برخـورد می کنیـم، ولی اگـر این گونه 
نظـام را عامـل یکپارچگـی مسـلمانان و وسـیله یی 
بـرای دفـع متجـاوزان و دسـتگاهی بـرای برقـراری 
عدالـت و برابـری بدانیم بـه گونه یی دیگـر در مورد 
آن داوری خواهیـم کـرد. خالفـت اسـالمی لزومًا به 
معنـای خالفـت داعـش نیسـت. معلـوم نیسـت آن 
نظـام خالفـت شـده اند  کـه طرفـدار  دانشـجویانی 
دقیقـًا چـه برداشـتی از این نظـام در ذهن داشـته اند. 
در جامعـه مـا، همـواره ذهنیتـی مثبـت نسـبت بـه 
خالفـت وجـود داشـته و دارد و به همیـن دلیل، این 
مـدل از نظـام را مدلـی موفق و مطلوب می شـمارند. 
نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت افـراد یـا 
گروه هایـی برخـوردار از ایدئولوژی هـای رادیـکال 
باشـند امـا متوسـل بـه خشـونت فیزیکـی نشـوند. 
همیـن اکنـون در کشـورهای غربی احزابـی رادیکال 
بـا برنامه هـای سیاسـی افراطـی بـه صـورت قانونی 
فعالیـت می کننـد. این در حالی اسـت که در پژوهش 
مـورد بحث، ایـن نکته از پیش مفروض گرفته شـده 
کـه همـه آنانـی کـه مسـلح بـه ایدئولـوژی رادیکال 

اسـتند روزی بـه خشـونت دسـت خواهند زد. 
وضعیت ُکلی نا مطلوب دانشگاه در افغانستان 

دانشـگاه های افغانسـتان در وضعیـت نامطلوب قرار 
دارد. نهـاد دانشـگاه در کشـور مـا تـا هنوز نتوانسـته 
بـه عنـوان نهـادی مـدرن عـرض انـدام کنـد و بـه 
تولیـد دانـش بپـردازد. دانشـگاه ها تأسـیس شـده اند 
تـا دانشـجویان را بـه جسـتجوگری و پژوهـش و 
ابـداع و خالقیـت وادار کننـد. این درحالی اسـت که 
دانشـگاه های مـا تـا هنوز هـم دانشـجویان را مجبور 
می کننـد طوطـی وار چیزهایـی را کـه در چپترهـای 
کپی پسـت شـده جمع آوری شـده از بـر کننـد و در 

روز امتحـان پـس بدهند. 
حضـور پر رنـگ افـکار تند روانـۀ مذهبی و سیاسـی 
در دانشـگاه ها امـری اسـت غیـر قابـل انـکار. همین 
حـاال پاره یی از اسـتادان دانشـگاه از طالبان و داعش 
و حزب التحریـر در جریـان تدریـس دفـاع می کننـد. 
اندیشـه ها  ایـن  گسـترش  و  رشـد  این همـه،  بـا 
و  اسـت  دنیایـی  و  دینـی  آگاهـی  نبـود  از  ناشـی 
ربطـی بـه مضمون درسـی »ثقافـت اسـالمی« ندارد. 
آگاهی هـای کاذب در جاهایـی رشـد و نمـو می کند 
که آگاهی راسـتین وجود نداشـته باشـد. بهتر اسـت 
بـه جـای آدرس غلـط دادن و تمرکز بیـش از اندازه 
بـر انتقـاد از »ثقافـت اسـالمی« وضـع کلی دانشـگاه 
کـه وضـع  وقتـی  تـا  کنیـم.  بررسـی  و  تحلیـل  را 
کلیـت دانشـگاه بهبـود نیابـد، اندیشـه های افراطـی 
نیـز در ایـن فضـا حضـوری کوشـا خواهد داشـت؛ 
چـه مضمـون درسـی یی به نـام »ثقافت اسـالمی« در 
نظـام آموزشـی دانشـگاه ها وجـود داشـته باشـد چه 
نداشـته باشـد. راه مبـارزه بـا اندیشـه های افراطـی 
بیشـتر  حـاال  نیسـت.  ژورنالسـتیک  زرد  اظهـارات 
از هـر وقـت دیگـری ضـرورت مواجهـۀ عقالنـی 
جامـع و خونسـردانه با چنین اندیشـه هایی احسـاس 

می شـود.
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همزمـان بـا اعـالم عملیـات خالـد از سـوی نیروهـای امنیتـی کشـور، طالبان 
نیـز عملیـات بهـاری خـود را زیر نـام »الفتح« اعالم کـرد. اعالم ایـن عملیات 
واکنش هـای را برانگیختـه اسـت. در حالـی کـه طالبـان و امریـکا در تـالش 
رسـیدن بـه توافق صلح اسـتند، تأکیـد بر ادامـۀ جنگ و خشـونت ورزی، تنها 
می توانـد یـک توجیـه داشـته باشـد که طالبـان می خواهـد در میـز مذاکره کم 

نیاورد.
فرماندهـی نیروهـای ناتو در افغانسـتان اعـالم عملیات الفتح از سـوی طالبان 
را دلیـل جنگ طلبـی ایـن گـروه و حـل مسـألۀ افغانسـتان از راه نظامی و زور 
عنـوان کـرده اسـت. فرماندهـی ناتو گفته اسـت کـه آمـادۀ مقابله بـا این گونه 
حمـالت اسـت و در کنـار نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، وظیفـۀ خـود را در 
تأمیـن امنیـت ایـن کشـور انجـام می دهـد. امـا پرسـش اصلی این جاسـت که 
بـا وجـود تالش هـای صلـح، طالبان چـرا همچنان بـر طبل جنـگ می کوبد و 

آن را یگانـه راه حـل قضیـۀ افغانسـتان می داند؟
بـه نظـر می رسـد طالبـان جنـگ امسـال را بـرای خـود، جنگ سرنوشت سـاز 
تلقـی می کننـد. گزارش هایـی کـه از جبهه هـای جنـگ ایـن گـروه می رسـد، 
حاکـی از آن اسـت کـه طالبان گفت وگوهـای فعلی صلح را پیامد ایسـتاده گی 
نیروهـای خـود در جنـگ افغانسـتان تعبیـر کـرده و بـه جنگ جویانـش اعالم 
کـرده اسـت کـه نیروهـای خارجی در افغانسـتان شکسـت خـورده انـد. این 
گـروه حـاال تنهـا در پـی حـل قضیـۀ افغانسـتان نیسـت، بلکـه می کوشـد بـا 

جنـگ و تنـدروی، بـه زعـم خـود دوباره قـدرت سیاسـی را قبضـه کند.
ایـن خواسـت تـا بـه حـال بـه شـکل های مختلف از سـوی ایـن گـروه ابراز 
شـده و بـه نظر می رسـد یکـی از دالیل عـدم پیشـرفت گفت وگوهـای صلح 
امریـکا بـا ایـن گـروه نیـز تأکید بـر همیـن خواسـت باشـد. طالبـان در حال 
حاضـر سـه گزینـه را در برابر خود قـرار داده اند: گزینۀ نخسـت، جنگ برای 
سـقوِط نظـام فعلـی اسـت کـه هر چنـد این جنـگ مـوازی بـا گفت وگوهای 
صلـح هـم واقـع شـود، ولی در گام نخسـت، گـروه طالبـان می خواهـد که از 

راه نظامـی بـه قدرت سیاسـی دسـت پیـدا کند.
گزینـۀ دوم بـرای طالبـان، گفت وگوهـای صلـح و قناعـت دادن امریـکا برای 
بیـرون شـدن از افغانسـتان و در صـورت امکان، تسـریع روند فروپاشـی نظام 
کنونـی و جایگزینـی آن از طـرف طالبـان به کمـک امریکا اسـت. گویا طالبان 
بـا ایـن مسـأله مشـکلی نـدارد کـه بـرای امریـکا و متحـدان غربـی آن تعهـد 
بسـپارند کـه افغانسـتان بـار دیگـر بـه پایـگاه گروه هـای افراطـی خارجی که 

منافـع غـرب را می تواننـد تهدیـد کند، تبدیل نشـود.
سـومین گزینـه، در صـورت مجبوریت پذیریـش نظام فعلی، ایجـاد حکومت 
موقت و رفتن به سـمت انتخابات اسـت. گزینۀ سـوم زمانی از سـوی طالبان 
جـدی تلقـی خواهـد شـد کـه مطمیـن شـوند، از راه نظامـی و وارد کـردن 
فشـار در میـز مذاکـره نمی تواننـد قدرت سیاسـی را بـه دسـت آورد. در حال 
حاضـر، طالبـان بـه هیچ صـورت به گزینۀ سـوم فکـر نمی کند و تـالش دارد 
جنـگ را همچنـان ادامـه دهنـد. بـه همین دلیـل، عملیـات الفتح کـه در خود 
اشـاره یی بـه پیـروزی نظامـی ایـن گـروه نیـز دارد، در سـال روان از اهمیـت 

زیـادی برخوردار اسـت.
امـا این کـه طالبـان چقـدر موفـق خواهنـد شـد از راه عملیـات الفتـح بـه 
خواسـت های سیاسی شـان برسـند، هنـوز کامـاًل مشـخص نیسـت؟ در این که 
ماشـین جنگـی طالبـان هنوز کاماًل منهدم نشـده و توانایـی جنگ های چریکی 
و پارتیزانـی را دارنـد، کامـاًل مشـخص اسـت. این گروه در جنـگ باالمرغاب 
نشـان دادنـد کـه همچنان بـه عنوان یـک تهدیـد قابل محاسـبه اند. متاسـفانه 
مناسـبات سـنتی حاکـم بر کشـور و به ویـژه در مناطـق دورافتـاده و عملکرد 
ضعیـف حکومـت داران افغانسـتان در هفـده سـال گذشـته، ماشـین جنگـی 
طالبـان را تغذیـه کـرده اسـت. طالبـان تنهـا بـه کمـک سـازمان ها و نهاد های 
افراطـی بیرونـی جنـگ خـود را ادامـه نـداده اسـت؛ بلکـه واقعـًا در برخـی 
مناطـق، ایـن گـروه از سـوی باشـنده گان محـل، چـه به دلیـل مسـایل تباری 
و چـه بـه دلیـل فهـم خـاص از آموزه هـای دینـی، حمایـت شـده اسـت. در 
کنـار آن، ضعـف حکومـت داری نیز حربۀ طالبـان را در برابر نظـام و متحدان 
خارجـی آن تیزتـر کـرده اسـت. وقتـی فقـر و بیـکاری بیـداد کنـد، بـدون 
شـک در آن مناطـق تنـدروی مذهبـی می توانـد موثـر واقع شـود. حتـا برخی 
تحلیل هـا نشـان می دهـد کـه تمایل شـماری از جوانـان در کشـور های غربی 
بـه گروه هـای افراطـی دینـی و بـه ویـژه اسـالمی، موجودیـت شـکاف های 

طبقاتـی مدهـش در این کشـورها اسـت.
حـاال این کـه ایـن تحلیـل چقـدر درسـت اسـت و چقـدر پایه هـای عینـی 
دارد، بمانـد، امـا در واقعیـت امـر، خوی سـیتزه جویی و ویرانگـری، از درون 
مناسـبات غیرعادالنـه بیـرون می شـود. انقالبیـون سـدۀ بیسـتم اکثـراً کسـانی 
بوده انـد کـه رویاهای هـای خـود را در برهـم زدن نظـم حاکـم بـر جوامـع و 
ایجـاد نظـم جدید می جسـتند. آن هـا اغلب افرد سـرخورده و عصبانـِی بودند 
کـه نمی توانسـتند فقـر خـود را در کنـار رفـاه یـک عده توجیـه کننـد. طالبان 
از ایـن وضعیـت در افغانسـتان بـه نفـع خـود بـه انـدازۀ کافـی اسـتفاده کرده 
اسـت. ایـن گـروه با عبا و قبای خود سـبب شـده که سـطحی نگران را بفریبد 
و در صفـوف خـود جـا دهـد. در اکثریـت صفـوف طالبـان، افراد کم سـواد و 
بـه شـدت سـنتی حضـور دارنـد. آن هـا فهـم خاصـی از زنده گی و مناسـبات 

اجتماعـی دارنـد کـه بـا آنچـه طالبـان می گویند، بسـیار نزدیک اسـت.
حکومـت افغانسـتان در هفـده سـال این مسـایل را نادیده گرفت و نتوانسـت 
بـه درسـتی جامعه را از شـکار شـدن به وسـیلۀ گروه های تنـدرو نجات دهد. 
در بسـیاری از مواقـع، مقام هـای کشـور خـود حرکت هایـی انجـام دادنـد که 
مهـر تاییـد بـر رفتـار و عملکرد طالبـان زده اسـت. همین آقای محمداشـرف 
غنـی چقـدر بـه سـود طالبـان گام براشـته اسـت؟ خـدا می دانـد! وقتـی فـرد 
شـماره اول کشـور رفتارهایـی از خـود بـروز دهد که به نفع دشـمنان کشـور 
تمـام شـود، آنـگاه چـه انتظـاری می تـوان از دشـمنان داشـت؟ اگـر رهبـران 
افغانسـتان واقعـًا بـرای جلـب حمایـت مـردم تـالش می کردنـد و بـه جـای 
تغییـر سـرو وضـع و لبـاس خود، سـر و وضـع مـردم را دگرگـون می کردند، 
امـروز افغانسـتان بـا این همـه مصیب دچـار نبود. حـاال این که عملیـات خالد 
چقـدر خواهـد توانسـت عملیات الفتـح را عقب براند، در ۱۱ ماه آینده پاسـخ 

آن را خواهیم داشـت.

از »خالد« تا »الفتح«
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ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد

یـک منبـع در شـورای عالی صلـح بـه روزنامۀ مانـدگار می گویـد، اعضای 
شـورای مصالحـه تغییـر می کننـد و کسـانی که بـر آنـان انتقاد وارد اسـت، 
از فهرسـت بیـرون کشـیده شـده و چهره  هـای نـو جاگزیـن آنان می شـود.

بـر اسـاس معلومـات ایـن منبـع، حسـینه صافـی، داکتـر عالمـه، شـاه گل 
رضایـی و چنـد تـن دیگر کـه علیه آنـان انتقاد وجود داشـت کـه گویا آنان 
از مـردم نماینده گـی نمی کنند، در فهرسـت جدید عضو این شـورا نیسـتند.
بـه گفتـۀ این منبـع، گروه جدیدی که قرار اسـت سـاخته شـود، یک هیأت 
مردمی-حکومتـی خواهـد بـود تـا هـم مـورد قبـول طالبـان باشـند و هـم 

بتواننـد بـا اسـتقاللیت صحبـت کـرده و از مـردم نماینده گـی کنند.
معلومـات منبـع نشـان می دهـد، در نشسـت شـورای مصالحه که قـرار بود 
دیـروز در ارگ برگـزار شـود، فیصلـه می شـد کـه کی ها در نشسـت دوحه 
شـرکت کننـد، اعضـای رهبـری شـورای مصالحـه نهایـی خواهد شـد و به 
تاریـخ ۱8 اپریـل بایـد بـه طـرف دوحـه پـرواز کننـد و تاریـخ برگـزاری 

نشسـت ۱9 تـا 2۱ خواهـد بود.
عمـر داوودزی سـخن گوی شـورای رهبـری مصالحـه اما میگوید، سـومین 
جلسـۀ ایـن شـورا به دلیل اختـالف نظر اعضـای آن، در بارۀ خطوط سـرخ 
و کسـانی  کـه در نشسـت تبـادل نظـر »بین االفغانـی« در قطر اشـتراک کنند، 

بـه تعویق افتاده اسـت.
عمـر داوودزی پس از چاشـت دیـروز به خبرنگاران گفت: »در جلسـۀ دوم 
ایـن شـورا که بـه روز چهارشـنبۀ هفتۀ گذشـته برگزار شـد، پنـچ کمیته که 
تشـکیل شـده بود، گـزارش کار شـان را ارائه کردند. اختـالف نظر در مورد 
خطـوط سـرخ و تعـداد اعضـای اشـتراک کننـده و هیـات مذاکـرات صلح 
وجـود داشـت و بـرای حل اختـالف نظر در ایـن مورد یک کمیتۀ مشـترک 
بـه ریاسـت داکتـر عبداهلل رییـس اجرایـی حکومت ایجاد شـد. ایـن کمیته 
کارش را تکمیـل نکـرده و بـه ایـن دلیـل سـومین جلسـۀ شـورای رهبـری 
مصالحـه کـه قـرار بـوده امروز}دیـروز{ برگزار شـود تا رسـیدن بـه نتیجۀ 

نهایـی بـه تأخیر افتاده اسـت«.
آقـای داوودزی اظهـار امیـدواری کـرد در چنـد روز آینـده اختالفـات حل 
می شـود. شـخصیت های افغانسـتانی ایـن ظرفیـت را دارنـد کـه درمورد آن 

بـه تفاهم برسـند.
می کـرد،  صحبـت  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  صلـح  شـورای  در  کـه  منبعـی 
می گویـد: هیأتـی کـه بـه احتمـال زیـاد ۱50 نفـر عضـو خواهد داشـت، به 

هـدف مفاهمـه بـه قطـر خواهنـد رفـت  نـه بـه منظـور مذاکـره.
ایـن عضـو شـورای عالـی صلـح می گویـد، در ایـن نشسـت هیـأت کـه به 
نماینده گـی از افغانسـتان مـی رود، مـواردی را تذکـر خواهنـد داد کـه در 
جلسـه شـورای مصالحـه روی آن تصمیـم گرفته شـده. یعنی هیـأت جانب 

افغانسـتان باید سـخنان را بگوید که در نشسـت شـورای مصالحه روی آن 
فیصلـه صـورت گرفته اسـت.

او افـزود، زمانی کـه مذاکره آغاز شـود، هیـأت مذاکره کننـدۀ از جانب ملت 
و دولـت افغانسـتان در آن نشسـت شـرکت خواهنـد کـرد، امـا در نشسـت 
پیـش رو کـه مفاهمـه خواهـد بـود، اعضـای این نشسـت از جانـب مردم و 

دولـت افغانسـتان حضور خواهند داشـت.
ایـن منبـع در شـورای عالـی صلـح در مـورد خطـوط سـرخ حکومـت در 
ایـن نشسـت گفـت، در پیش نویـس شـرایط گفت وگوهـای بین االفغانـی 
بـا طالبـان حفظ نظـام »جمهوری اسـالمی افغانسـتان«، برگـزاری انتخابات 
و حفـظ قانـون اساسـی بـه عنـوان خطـوط سـرخ در مذاکـرات بـا طالبـان 
مشـخص شـدند و اگـر قـرار باشـد مـوادی از قانون اساسـی تعدیل شـود، 
بایـد از مجـرای قانونـی صـورت گیـرد، ولـی خـود قانـون اساسـی قابـل 

تعویـض نخواهـد بود.
حقـوق زنـان، دموکراسـی و نظام اقتصادی نیز خطوط سـرخ دیگری اسـت 

کـه گفته می شـود حکومـت روی آن معاملـه نخواهد کرد.
ایـن درحالـی  سـت که شـورای رهبـری مصالحـه افغانسـتان هفته گذشـته 
اعـالم کرده بود که مسـوده »خطوط سـرخ افغانسـتا« برای نشسـت پیش رو 

بـا طالبـان را در دوحه مشـخص کـرده اند. 
امـا در مـورد انتقادتـی کـه گویـا شـورای عالـی مصالحـه، یـک شـورای 
حکومتـی اسـت و از مـردم افغانسـتان نماینده گـی نمی کند و تنها خواسـت 
و دیـدگاه حکومـت افغانسـتان را در نشسـت دوحـه انتقـال خواهـد داد، 
مسـووالن در ارگ می  گوینـد، کسـانی که عضـو شـورای عالـی مصالحـه 
هسـتند، نماینده گـی از تمـام مـردم افغانسـتان می کنند و نماینـده گان واقعی 

هسـتند. مردم 
عـارف صمیم معاون سـخنگوی ریاسـت حکومت وحدت ملـی در گفت و 
گـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد، اکثریـت رهبران سیاسـی و جهـادی به 
شـمول بعضـی از شـخصیت های حکومتـی عضـو این شـورا انـد و ترکیب 

همه شـمول است.
او بـا رد ایـن ادعـا کـه اکثریـت اعضـای ایـن شـورا حکومتـی انـد و همه 
شـمول نیسـت، می گویـد:  شـاید 35 میلیـون افغـان درایـن شـورا عضـو 
نباشـند، امـا نماینـده گان آنـان حضـور دارنـد و بـدون شـک همـه شـمول 

 . ست ا
ایـن سـخنگوی ارگ گفـت کـه آنـان در مـورد شـورای مصالحـه صحبـت 
نمی کننـد، زیـرا صالحیـت صحبـت در مـورد کارکردهـای این شـورا را به 

عمـر داوودزی رییـس دبیرخانـه شـورای عالـی صلح سـپرده اند.
امـا گـروه طالبـان بـار دیگـر اعـالم کردنـد کـه بـا حکومـت افغانسـتان 
گفت وگـو نمی کنـد و گفتنـد کـه نشسـت دوحه هرگـز مذاکـرات نخواهد 
بـود و شـرکت کننـدگان در نشسـت دوحـه فقـط از دیدگاه هـای شـخصی 

خـود نمایندگـی می کننـد.
قـرار اسـت نزدیـک بـه 200  نفـر در نشسـت دوحـه از هـردو طـرف، بـه 
نماینده گـی از احـزاب سیاسـی، جامعـه مدنی، زنـان و حکومت افغانسـتان 

و نماینـده گان طالبـان شـرکت کنند. 

وزیـــر مخابـــرات و تکنالـــوژی معلوماتـــی می گویـــد کـــه 
ـــتان  ـــبوک در افغانس ـــازی فیس ـــرای قانون مندس ـــنهادی ب پیش
ـــت  ـــتاده اس ـــبوک فرس ـــی فیس ـــبکۀ اجتماع ـــووالن ش ـــه مس ب
و اگـــر ایـــن پیشـــنهادها پذیرفتـــه نشـــوند، فیســـبوِک 

ــد. ــر می کننـ ــتان را فلتـ افغانسـ
ــروز در یـــک  ــرات دیـ ــر مخابـ ــی، وزیـ ــهزادگل آریوبـ شـ
ـــه  ـــت ک ـــرد، گف ـــت می ک ـــل صحب ـــری در کاب ـــت خب نشس
ـــنهادهای  ـــک پیش ـــای دیپلماتی ـــتان از مجراه ـــت افغانس حکوم
ــت و در  ــتاده اسـ ــبوک فرسـ ــرکت فیسـ ــه شـ ــود را بـ خـ
ـــبوک  ـــده فیس ـــاه آین ـــش م ـــا ش ـــدن، ت ـــه نش ـــورت پذیرفت ص

را در افغانســـتان فلتـــر خواهنـــد کـــرد.
ـــه  ـــده ب ـــتاده ش ـــنهاد فرس ـــه در پیش ـــت ک ـــی گف ـــای آریوب آق
ـــت  ـــتار فعالی ـــان خواس ـــبوک، آن ـــبکۀ فیس ـــزی ش ـــر مرک دفت
ــذ در  ــی های نافـ ــن و پالیسـ ــای قوانیـ ــبکه برمبنـ ــن شـ ایـ
افغانســـتان شـــده انـــد. بـــه گفتـــۀ او، در پیشـــنهاد وزارت 
مخابـــرات همچنـــان بـــر احتـــرام گذاشـــتن بـــه قوانیـــن 
ـــت  ـــری از فعالی ـــبکه و جلوگی ـــن ش ـــوی ای ـــتان از س افغانس

صفحه هـــای جعلـــی نیـــز تأکیـــد شـــده اســـت.
از  بســـیاری  در  کـــه  می گویـــد  آریوبـــی  شـــهزادگل 
صفحه هـــای فیســـبوِک افغانســـتان مطالبـــی نشـــر می شـــود 
ـــا  ـــور م ـــی کش ـــرف اجتماع ـــگ و ع ـــون، فرهن ـــا قان ـــه ب ک

ســـازگاری نـــدارد. 
همزمـــان باایـــن، صدیـــق اهلل توحیـــدی، مســـوول کمیتـــۀ 
مصونیـــت خبرنـــگاران افغانســـتان در گفت وگـــو بـــا 
روزنامـــۀ مانـــدگار می گویـــد آنچـــه وزیـــر مخابـــرات در 
ـــم  ـــت، تصمی ـــه اس ـــبوک گفت ـــازی فیس ـــه محدودس ـــد ب پیون
قانونـــی نـــه، بلکـــه تصمیـــم اســـتبدادی و سانســـورگرایانه 

اســـت.
ــتی  ــای تروریسـ ــه گروه هـ ــد کـ ــدی می گویـ ــای توحیـ آقـ
در سراســـر جهـــان از شـــبکه های اجتماعـــی اســـتفاده 
ـــردن  ـــدود ک ـــتن و مح ـــر بس ـــی ب ـــن دلیل ـــا ای ـــد، ام می کنن

شـــبکه های اجتماعـــی بـــوده نمی توانـــد.
ـــای توحیـــدی: مســـووالن فیســـبوک در بســـیاری  ـــۀ آق ـــه گفت ب
ـــت  ـــه اس ـــکا را نپذیرفت ـــت امری ـــت های حکوم ـــوارد خواس م
ــز  ــتان را نیـ ــت افغانسـ ــت های حکومـ ــًا« خواسـ و »مطمینـ
ـــد  ـــت می خواه ـــووالن حکوم ـــت. او از مس ـــد پذیرف نخواه
ـــکار  ـــبوک، راه ـــتن فیس ـــازی و بس ـــای محدودس ـــه ج ـــا ب ت
قانـــون و تعییـــن مجـــازات بـــرای اســـتفادۀ غیرقانونـــی از 

شـــبکه های اجتماعـــی را ایجـــاد کنـــد.
ـــن  ـــی از اراکی ـــه برخ ـــی دارد ک ـــان م ـــدی بی ـــق اهلل توحی صدی
حکومـــت بـــا آزادی هـــای سیاســـی و مدنـــی مـــردم 
ـــردم،  ـــای م ـــردن آزادی ه ـــدود ک ـــا مح ـــتند و ب ـــق نیس مواف
ــان در  ــات شـ ــا و اعتراضـ ــو راهپیمایی هـ ــد جلـ می خواهنـ

برابـــر حکومـــت را بگیرنـــد.

او می گویـــد کـــه قانـــون اساســـی آزادی هـــای شـــهروندی 
ـــی  ـــت و کس ـــناخته اس ـــمیت ش ـــه رس ـــردم را ب ـــی م و مدن
نمی توانـــد زیـــر هیـــچ عنوانـــی آن را محـــدود و ممنـــون 

ـــد. کن
ـــی  ـــرات اندک ـــر مخاب ـــارات وزی ـــن اظه ـــال، ای ـــن ح در عی
ــا  ــبوک، بـ ــی فیسـ ــبکۀ اجتماعـ ــر آن در شـ ــس از نشـ پـ
واکنش هـــای تُنـــد کاربـــران ایـــن شـــبکه مواجـــه شـــد. 
ـــِر  ـــی، »عص ـــر کنون ـــه عص ـــد ک ـــبوک می گوین ـــران فیس کارب

دیکتاتـــوری و اســـتبداد« نیســـت.
ـــران فیســـبوک در یادداشـــتی  ـــرف، یکـــی از کارب حســـیب معت
ـــت.  ـــردم اس ـــرخ م ـــط س ـــان خ ـــه آزادی بی ـــت ک ـــته اس نوش
ـــداً  ـــت »اب ـــووالن حکوم ـــت مس ـــزود اس ـــی اف ـــای معترف آق
ــه  ــد. بـ ــرده نمی تواننـ ــته« کـ ــدود و بسـ ــبوک را محـ فیسـ
ـــازی  ـــرای محلی س ـــالش ارگ ب ـــرف: ت ـــیب معت ـــۀ حس گفت
ـــرای  ـــه ب ـــالش مذبوحان ـــتان، ت ـــبوک در افغانس ـــت فیس فعالی
دور زدن ارزش هـــای قانـــون اساســـی و آزادی بیـــان و 

نهادینـــه کـــردن اســـتبداد و تـــک روی اســـت.
ایـــن گفته هـــا در حالـــی مطـــرح می شـــوند کـــه در 
ســـال های اخیـــر بـــه ویـــژه پـــس از روی کار آمـــدن 
ـــژه  ـــه وی ـــی ب ـــبکه های اجتماع ـــی، ش ـــدت مل ـــت وح حکوم
فیســـبوک نقـــش بســـیار موثـــر در راه انـــدازی کارزارهـــا و 
ــت  ــت های حکومـ ــر سیاسـ ــی در برابـ ــت اعتراضـ تجماعـ

داشـــته اســـت.
دو ســـال پیشـــتر نیـــز پـــس از شـــکل گیری برخـــی 
ــا،  ــی والیت هـ ــل و برخـ ــی در کابـ ــای اعتراضـ جنبش هـ
ـــبکۀ  ـــردن ش ـــدود ک ـــه مس ـــم ب ـــت تصمی ـــووالن حکوم مس
اجتماعـــی فیســـبوک گرفتنـــد کـــه بـــا مخالفـــت شـــدید 
ــت و  ــرار گرفـ ــردم قـ ــانه ها و مـ ــی رسـ ــای حامـ نهادهـ

پرونـــدۀ آن مســـکوت مانـــد.
ــای  ــووالن در نهادهـ ــن مسـ ــم، پیـــش از ایـ ــویی هـ از سـ
ــه  ــد کـ ــزارش داده انـ ــور گـ ــتخباراتی کشـ ــی و اسـ امنیتـ
گروه هـــای شورشـــی از شـــبکه های اجتماعـــی بـــه ویـــژه 
فیســـبوک بـــرای ســـربازگیری و پخـــش و نشـــر تبلیغـــات 

اســـتفاده می کننـــد.
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 اعضـای شـورای مصـالحـه
تغییـر می کنـند

وزارت مخابرات:

فیسبـوک فلتـر می شـود
شهروندان و نهادهای حامی رسانه ها:

عصر دیکتاتوری پایان یافته است

شـــهزادگل آریوبـــی، وزیـــر مخابـــرات دیـــروز در یـــک نشســـت خبـــری در کابـــل صحبـــت می کـــرد، گفـــت کـــه حکومـــت افغانســـتان از 
ـــا شـــش مـــاه آینـــده  ـــه شـــرکت فیســـبوک فرســـتاده اســـت و در صـــورت پذیرفتـــه نشـــدن، ت مجراهـــای دیپلماتیـــک پیشـــنهادهای خـــود را ب

ـــرد. ـــد ک ـــر خواهن ـــتان فلت ـــبوک را در افغانس فیس
ـــان خواســـتار فعالیـــت ایـــن شـــبکه برمبنـــای  ـــه دفتـــر مرکـــزی شـــبکۀ فیســـبوک، آن آقـــای آریوبـــی گفـــت کـــه در پیشـــنهاد فرســـتاده شـــده ب
ـــه  ـــتن ب ـــرام گذاش ـــر احت ـــان ب ـــرات همچن ـــنهاد وزارت مخاب ـــۀ او، در پیش ـــه گفت ـــد. ب ـــده ان ـــتان ش ـــذ در افغانس ـــی های ناف ـــن و پالیس قوانی

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــز تأکی ـــی نی ـــای جعل ـــت صفحه ه ـــری از فعالی ـــبکه و جلوگی ـــن ش ـــوی ای ـــتان از س ـــن افغانس قوانی
شـــهزادگل آریوبـــی می گویـــد کـــه در بســـیاری از صفحه هـــای فیســـبوِک افغانســـتان مطالبـــی نشـــر می شـــود کـــه بـــا قانـــون، فرهنـــگ و 

ـــدارد.  ـــازگاری ن ـــا س ـــور م ـــی کش ـــرف اجتماع ع

حقوق زنان، دموکراسی و نظام اقتصادی نیز خطوط سرخ دیگری است که گفته می شود حکومت روی آن معامله نخواهد کرد.
ـــرای  ـــتا« ب ـــرخ افغانس ـــوط س ـــه مســـوده »خط ـــود ک ـــرده ب ـــام ک ـــته اع ـــتان هفتـــه گذش ـــه افغانس ـــری مصالح ـــورای رهب ـــت کـــه ش ـــی  س ـــن درحال ای

نشســـت پیـــش رو بـــا طالبـــان را در دوحـــه مشـــخص کـــرده انـــد. 
امـــا در مـــورد انتقادتـــی کـــه گویـــا شـــورای عالـــی مصالحـــه، یـــک شـــورای حکومتـــی اســـت و از مـــردم افغانســـتان نماینده گـــی نمی کنـــد و تنهـــا 
ـــی  ـــورای عال ـــو ش ـــانی که عض ـــد، کس ـــووالن در ارگ می  گوین ـــد داد، مس ـــال خواه ـــه انتق ـــت دوح ـــتان را در نشس ـــت افغانس ـــدگاه حکوم ـــت و دی خواس

مصالحـــه هســـتند، نماینده گـــی از تمـــام مـــردم افغانســـتان می کننـــد و نماینـــده گان واقعـــی مـــردم هســـتند.
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ـــک  ـــاس متافیزی ـــه »اس ـــاور دارد ک ـــدا ب  دری
ــی  ــن نشانه شناسـ ــرِض بنیادیـ ــن فـ ــا ایـ بـ
دانســـته می شـــود کـــه هـــر دال، مدلـــول 
ـــش  ـــب پیدای ـــا موج ـــراه دارد ی ـــود را هم خ
آن می شـــود. متافیزیـــک اســـتوار بـــر ایـــن 
فـــرض اســـت کـــه معنـــا، بـــه هـــر رو و 
همـــواره حاضـــر اســـت و نشـــناخته ماندنـــش 
ـــا در یافتـــن راه درســـت  ـــی م ناشـــی از ناتوان
ـــده  ـــه برگزی ـــت ک ـــزاری اس ـــِت اب ـــا نادرس ی

ـــم.« ای
دریـــدا می گویـــد کـــه »در تاریـــخ فلســـفۀ 
غـــرب، فـــرض همـــواره ایـــن بـــوده کـــه 
ـــا واژۀ  ـــر دو ب ـــه ه ـــا در کالم و خـــرد )ک معن
ــر  ــود( حاضـ ــان می شـ یونانـــی »logs« بیـ
اســـت. دریـــدا ایـــن بـــاور بـــه حضـــور 
ــور«  ــک حضـ ــا را »متافیزیـ ــتقیم معنـ مسـ
خوانـــده اســـت.« بـــه ایـــن ترتیـــب 
می تـــوان گفـــت کـــه تاریـــخ تفکـــر 
ــفۀ  ــا فلسـ ــفی، تاریـــخ متافیزیـــک یـ فلسـ

حضـــور بـــوده اســـت.
فلســـفۀ حضـــور بـــر مبنـــای گزینـــش نظامـــی 
ــرای  ــژه بـ ــق ویـ ــک منطـ ــد و یـ از قواعـ
ـــوم  ـــت مفه ـــدم و اولوی ـــه تق ـــیدن ک اندیش
پیشـــاپیش  را  »این همانـــی« و مطابقـــت 
ــت،  ــه اسـ ــکل یافتـ ــد، شـ ــرض می کنـ فـ
امـــا وقتـــی ایـــن منطـــق تأســـیس شـــد، 
آن را همچـــون ماهیـــات تفکـــر گرفتنـــد و 
ـــه  ـــده گرفت ـــد آن نادی ـــودن قواع ـــراردادی ب ق

شـــد.
چنیـــن تفکـــری بـــا فـــرِض حضـــور 
ـــود  ـــه وج ـــاور ب ـــا ب ـــا و ب ـــری اصل ه یکس
مرکزیت هایـــی، همـــواره بـــه یکســـری 
تقابل هـــای دوتایـــی می رســـد. دریـــدا 
ـــواره  ـــفی »هم ـــرد فلس ـــه خ ـــد ک ـــا می کن ادع
ــت  ــیده اسـ ــی رسـ ــای دوتایـ ــه تقابل هـ بـ
و در گونه یـــی پایـــگان اعـــالم شـــده یـــا 
ـــای  ـــل را ج ـــوارد متقاب ـــن م ـــده ای ـــان ناش بی
ــاده،  ــت، ایده/مـ ــت: فرهنگ/طبیعـ داده اسـ
حس/اندیشـــه، زن/مـــرد، نوشـــتار/گفتار، 
نادرســـت/ بد/خـــوب،  نیستی/هســـتی، 
درســـت، دروغ/حقیقـــت، مرگ/زنده گـــی، 
جســـم/روح و... هـــر یـــک از مـــوارد 

ــا  ــی یـ ــکل منفـ ــت( شـ ــل )در نهایـ متقابـ
ـــده  ـــته ش ـــر دانس ـــوارد دیگ ـــدۀ م ـــی کنن نف

اســـت.
ایـــن نکتـــه گاه آشـــکار اســـت همچـــون 
ــتی  ــور درسـ ــدم حضـ ــه عـ ــت کـ نادرسـ
اســـت و مـــرگ کـــه عـــدم حضـــور 
ـــور  ـــدم حض ـــه ع ـــد ک ـــت و ب ـــی اس زنده گ
نیکـــی اســـت؛ گاه بیـــان ناشـــده اســـت، 
امـــا بـــه گونه یـــی نامســـتقیم مطـــرح 
می شـــود، همچـــون زن کـــه همـــواره 
ــت.«  ــده اسـ ــته شـ ــل دانسـ ــردی ناکامـ مـ
ــا پـــروژۀ تخریـــب متافیزیـــک،  دریـــدا بـ
ســـر آن دارد کـــه چنیـــن تقابل هایـــی 
ــه در  ــد کـ ــان دهـ ــزد و نشـ ــم ریـ را برهـ
تفکـــر  اســـاس  کـــه  دوگانه گی هایـــی 
ـــاد و  ـــچ بنی ـــه هی ـــد، ب ـــه ان ـــرار گرفت ـــر ق بش
اساســـی نمی تـــوان دســـت یافـــت. هیـــچ 
ــدا  ــت. دریـ ــی در کار نیسـ ــز و اصلـ مرکـ
بـــه ویـــژه تقابـــل نوشـــتار/گفتار را مـــورد 

ــت. ــرار داده اسـ ــه قـ توجـ
ــور  ــفه حضـ ــاد او، زایـــش فلسـ ــه اعتقـ بـ
بـــا غلبـــۀ کالم و گفتـــار و خـــرد همـــراه 
بـــوده و از آن پـــس نوشـــتار همـــواره 
ـــون  ـــیه یی، دون و همچ ـــری حاش ـــون ام چ
پیوســـت گفتـــار محســـوب شـــده اســـت. 
ـــون  ـــوری را از افالط ـــلطۀ کالم مح ـــدا س دری
تـــا سوســـور و هوســـرل دنبـــال می کنـــد. 
ـــنت  ـــم و س ـــه »رس ـــد ک ـــح می ده او توضی
ــه در آن،  ــن اســـت کـ ــفی ایـ ــر فلسـ تفکـ
حضـــور زنـــده ســـخن در لحظـــۀ حاضـــر 
ــان  ــی چنـ ــن شـ ــح عیـ ــور صریـ و حضـ
کـــه بـــه شـــهود دریافـــت شـــده اســـت 
و حضـــور موضـــوع کـــه نســـبت بـــه 
خـــود آگاهـــی دارد و می دانـــد کـــه چـــه 
می خواهـــد بگویـــد، در مقابـــل نوشـــته 
ــدان  ــت آن فقـ ــه صفـ ــرد کـ ــرار می گیـ قـ
ـــت،  ـــن صف ـــا همی ـــت و ب ـــق اس ـــی مطاب ش
ـــود  ـــدون وج ـــنده و ب ـــرگ نویس ـــس از م پ
مخاطبـــی کـــه پیـــام او را بگیـــرد، باقـــی 

می مانـــد.«
ــتار را  ــه گفتار/نوشـ ــۀ دوگانـ ــدا ریشـ دریـ
ــت وجو  ــت جسـ ــا غیریـ ــاوت« یـ در »تفـ

از  دریـــدا  مقصـــود  فهـــم  می کنـــد. 
ـــه  ـــه ب ـــت. او آن را ن ـــوار اس ـــاوت« دش »تف
عنـــوان یـــک مفهـــوم یـــا نوعـــی هســـتی، 
بلکـــه بیشـــتر حرکـــت و عمـــل آغازیـــن 
و بـــازی هســـتی می دانـــد. »]غیریـــت 
را[ از طریـــق آنچـــه پدیـــد مـــی آورد و 
می کنـــد،  ایجـــاد  کـــه  اختالف هایـــی 
ـــدم  ـــت مق ـــس غیری ـــرد. پ ـــوان درک ک می ت
ــت. ــول ]...[ اسـ ــر اختـــالف دال و مدلـ بـ
غیریـــت، شـــرط هـــر نظـــام زبانـــی و از 
ــت.]...[  ــری اسـ ــر تفکـ ــرط هـ ــا شـ آنجـ
زبـــان بـــه اعتبـــار این کـــه اثـــر غیریـــت 
اســـت، بی آنکـــه بـــه صـــرف ارجـــاع 
ـــاند]...[،  ـــن آن برس ـــه عی ـــا را ب ـــی م ـــه ش ب
بـــا غیبـــت و دوری و تأخیـــر و جابه جـــا 
ـــان  ـــده و ج ـــه ش ـــاخته و پرداخت ـــدن، س ش
ـــن  ـــس ای ـــت. پ ـــه اس ـــق یافت ـــوان و عم و ت
کوشـــش بیهوده یـــی اســـت کـــه کســـانی 
ــه  ــد کـ ــم آورنـ ــد زبانـــی فراهـ می خواهنـ
ـــن  ـــات، عی ـــد و کلم ـــدا باش ـــیا در آن پی اش
ــی  ــاند و حاکـ ــخاص را برسـ ــیا و اشـ اشـ
از حقیقـــت آن هـــا باشـــد.« معنـــا همـــواره 
بـــه تأخیـــر می افتـــد و تـــالش مـــا بـــرای 
ـــر،  ـــان و تفک ـــق زب ـــزی از طری ـــی چی بازنمای
بـــا تأخیـــر و غیبـــت معنـــا همـــواره بـــه 

می رســـد. بن بســـت 
پیامدهـــای  دریـــدا  مواضـــع  امـــا 
گســـترده یی را بـــرای فهـــم و تفســـیر 
اگـــر  می شـــود.  موجـــب  پدیده هـــا 
ــزی و  ــای مرکـ ــچ معنـ ــه هیـ ــم کـ بپذیریـ
ــر  ــا نیســـت، هـ نهایـــی در پـــس پدیده هـ
ـــیری را در  ـــی تفس ـــا واقع ـــر ی ـــده حاض پدی
ذهـــن ایجـــاد می کنـــد، امـــا ایـــن تفســـیر 
ـــیری  ـــوردی تفس ـــون م ـــود، چ ـــار خ دیگرب
ظاهـــر می شـــود و ایـــن فراشـــد تـــا 
ــی در  ــر تالشـ ــه دارد. هـ ــت ادامـ بی نهایـ
ـــی،  ـــیری نهای ـــت دادن تفس ـــه دس ـــت ب جه
ثابـــت، مطلـــق و یقینـــی از پدیده هـــا و 
ـــه  ـــه تعویـــق افتـــادن معنـــا ب ـــون، بـــا ب مت

می رســـد. بن بســـت 

ا  یـد ژاک در
یک حضـور فیـز و متـا

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

شـما تـا بـه حـال چقدر بـه کودکانی کـه از کنجـکاوی آرام نمیگیرنـد، دقت کرده ایـد؟ آن ها 
اصـرار دارنـد کـه پاسـخ خـود را دریافـت کننـد. فکر می کنیـد اگـر از آن ها تقلیـد کنید، چه 

چیزهایی به دسـت خواهیـد آورد؟
بعضـی افـراد بـا وجـود نداشـتن امکانـات، در زنده گی خود موفـق می شـوند و بعضی دیگر 
بـا وجـود در اختیـار داشـتن منابع، ناموفـق می مانند! از خود بپرسـید که چگونـه می توانید از 
افـراد موفـق سرمشـق بگیریـد؟ چگونـه می توانید موانع را از سـر راه تـان برداریـد؟ و از چه 
راهـی می توانید سـریع و آسـان تر به مقصد برسـید و پرسـش های مهم دیگری کـه می توانند 

زنده گـی کنونی شـما را دچـار تحول بزرگی بسـازند.
ظرفیـت مغز انسـان شـگفت انگیز اسـت. آنتونـی رابینـز می گوید: اگـر بخواهیـم کامپیوتری 
بسـازیم کـه ظرفیـت نگهـداری اطالعـات آن بـه اندازۀ مغز انسـان باشـد، بـه انـدازۀ 2 برابر 

سـاختمان تجـارت جهانی بـه فضا احتیـاج خواهیم داشـت.
بـا وجـود ایـن، اگـر نتوانیم به منابع ذهنی خود دسترسـی بیابیـم و از ذخایر عظیـم اطالعاتی 
خـود بهره منـد شـویم، تمام آن ظرفیـت مغزی بی فایـده خواهد بـود. اغلب افـراد از تجارب 
گذشـتۀ خـود نمی تواننـد اسـتفاده کنند. نیروی تشـخیص موقعیـت و انتخاب بهتریـن راه را 
ندارنـد و ایـن مشـکل را بـه ذهـن و حافظۀ خود ارتبـاط می دهند. حافظۀ ما ضعیف نیسـت؛ 
بلکـه علتـش آن اسـت کـه پرسـش های درسـتی از خـود نمی پرسـیم تـا نیروهـای مـا فعال 

شوند.
مغـز مـا همـواره آمـادۀ خدمت گـذاری بـه ما اسـت و هر پرسشـی که از آن بپرسـیم، پاسـخ 
درسـتی برایـش پیـدا خواهـد کـرد. عده یـی از بیـم آنکـه پاسـخ های منفـی دریافـت کنند و 
شکسـت بخورنـد، هیچ وقـت پرسشـی مطـرح نمی کننـد. پس سـعی کنیـد پرسـش هایی از 

خـود بپرسـید کـه روحیۀتـان را تقویـت کننـد و شـما را در جـادۀ موفقیت به پیـش ببرند.
اگـر برای تـان مشـکلی پیـش آمـد، می توانیـد نظیر ایـن پرسـش ها را بـرای یافتـن راه حل با 

خود مطـرح کنید:
۱- در این مشکل چه جنبۀ خوب و مثبتی می توان پیدا کرد؟

2- در این مشکل چه موردی هنوز ناقص است؟
3- برای این که وضعیت را به صورت دل خواهم در آورم، چه کاری باید انجام دهم؟

۴- برای موفقیت از این مشکل، چه کارهای را نباید انجام دهم؟
در ضمـن این کـه بـرای رفـع مشـکل خـود تـالش می کنـم، چطـور می توانم از   -5

ببـرم؟ لـذت  زنده گـی ام 
پرسـش تنها تکرار یک جمله نیسـت، بلکه سـبب تغییر مرکز توجه شـما می شـود و دالیلی 
قاطـع بـرای تغییـر در احساسـات شـما بـه وجـود مـی آورد. بدیـن ترتیـب، به جـای تکرار 
عبـارات تأکیـدی، عمـاًل تغییـری در احسـاس شـما به وجـود می آیـد. تغییری کـه واقعی و 

پایـدار اسـت. یکـی از عوامـل اصلـی موفقیـت، آماده گی برای گرفتن پاسـخ اسـت.
شـما می توانیـد پرسشـی را مطـرح کنید و از یـک جمع دوسـتانه بخواهید هر کس پاسـخی 
ارایـه کنـد. بـه این ترتیب شـما می توانید بـه قدرت خالقانۀ یـک گروه عظیم دسترسـی پیدا 

کنیـد و به نتایج خوبی برسـید.
پاسـخ هایی کـه می گیریـم، به پرسـش هایی که می خواهیم بپرسـیم بسـته گی دارنـد. مهم این 
اسـت کـه باید پرسـش خاصـی را پیدا کنیـم که روحیۀ مـا را نیرومند سـازد. به عنـوان مثال، 

اگـر آمـوزش و پیشـرفت در نظرتان دارای اهمیت می باشـد، پرسشـی از این قبیل که:
چگونـه می توانـم از وضعیتـی کـه پیـش آمـده اسـت، اسـتفاده کـرده و در آینـده بهتـر عمل 
کنـم؟ می توانـد بـرای بهبـود روحیه و از میـان بردن عواطف منفـی کاماًل مفید و مؤثر باشـد.

مهسا طایع

بخش نهـم

علی رضا اسماعیل زاده
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در میـــان آثـــار زبـــان فارســـی-دری »گلســـتان ســـعدی« 
نمونـــۀ بـــزرگ تشـــبیه های بلیـــغ و اســـتعاره ها اســـت. 

ـــن: ـــغ از رهبی ـــبیه بلی ـــۀ تش ـــد نمون ـــون چن اکن
تا دیده باز کردم، غم در کمین من بود     

این مار حلقه افگن، در آستین من بود
ـــده،  ـــبیه ش ـــتین« تش ـــار آس ـــه »م ـــم« ب ـــدا »غ ـــا ابت در این ج
ـــم« و  ـــبّه »غ ـــا مش ـــذف و تنه ـــبیه ح ـــایر ارکان تش ـــد س بع
ــه  ــه این گونـ ــده اســـت کـ ــتین« مانـ ــار آسـ ــبه به »مـ مشـ
تشـــبیه ها را در علـــم بالغـــت، تشـــبیه بلیـــغ می گوینـــد.

ــانی  ــرای کسـ ــا بـ ــرۀ مـ ــان روزمـ ــر، زبـ از طـــرف دیگـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــا ب ـــتند، ام ـــا هس ـــت م ـــر دوس ـــه ظاه ـــه ب ک
از دوســـتی، عمـــل خصمانـــۀ خـــود را پیـــش می برنـــد، 
اصطـــالح کنایه آمیـــز »مـــار آســـتین« را بـــه کار می برنـــد 
ـــت. از  ـــه اس ـــه کار رفت ـــز ب ـــه نی ـــاال کنای ـــعر ب ـــه در ش ک
ـــم  ـــه ه ـــل عامیان ـــتین« ضرب المث ـــار آس ـــم، »م ـــویی ه س
هســـت کـــه در این جـــا قـــدرت بالغـــی یافتـــه اســـت. 

ـــر: ـــال دیگ مث
عشِق جنون آفرین، دغدغۀ عمر ماست        

تا و سرِ این جهان، زیر پرِ این هماست
در ایـــن بیـــت بـــاال، »عشـــق« بـــه »همـــا« کـــه پرنـــدۀ 
ــبیه شـــده اســـت. همان طـــوری  بلندپـــرواز اســـت، تشـ
ـــا،  ـــک م ـــای فولکلوری ـــه روایت ه ـــر ب ـــز نظ ـــا نی ـــه هم ک
ـــاعر را در  ـــود ش ـــم وج ـــق ه ـــر دارد، عش ـــر پَ ـــان را زی جه
ـــت. در  ـــده اس ـــاعر ش ـــر ش ـــۀ عم ـــده و دغدغ ـــود پیچان خ
ـــبه  ـــا مش ـــبیه، تنه ـــن تش ـــار رک ـــان چه ـــز از می ـــا نی این ج
»عشـــق« و مشـــبه به »همـــا« مذکـــور و دو رکـــن دیگـــر 

ـــد. ـــاخته ان ـــغ س ـــبیه را بلی ـــه تش ـــد ک ـــذوف ان مح
ــد،  ــر شـ ــم ذکـ ــاال هـ ــای بـ ــه در یادآوری هـ همان گونـ
ـــوع  ـــن ن ـــغ و زیباتری ـــبیه بلی ـــبیه، تش ـــوع تش ـــن ن زیباتری
ـــت  ـــت و آن طوری س ـــبیهی اس ـــۀ تش ـــغ، اضاف ـــبیه بلی تش
کـــه بعـــد از حـــذف دو رکـــن وجه شـــبه و ادات، مشـــبه 
و مشـــبه به مضـــاف و مضاف الیـــه قـــرار گیرنـــد. مثـــاًل: 

ـــت: ـــن بی ـــب« در ای ـــاِک تعص »تری
این که تریاک تعصب، غیر آتش گل نگرد

یک سر از اندیشۀ این کِشت بی حاصل برآ!
ایـــن بیـــت از نظـــر بالغـــت و محتـــوا، خیلـــی غنـــی 
اســـت. در این جـــا ابتـــدا شـــاعر »تعصـــب« را بـــه 
ــندگی،  ــی و ُکشـ ــت. تباهـ ــرده اسـ ــبیه کـ ــاک« تشـ »تریـ
ــه  ــوده کـ ــبه به بـ ــبه  و مشـ ــان مشـ ــترک میـ صفـــت مشـ
ـــی  ـــه و باریک بین ـــق اندیش ـــوده و عم ـــذوف ب ـــر دو مح ه
ـــراع  ـــت در مص ـــی دق ـــا اندک ـــد. ب ـــان می ده ـــاعر را نش ش
ـــرده  ـــدا ک ـــز پی ـــی را نی ـــبیه دوم ـــت، تش ـــن بی ـــت ای نخس
ــش  ــد: »غیرآتـ ــی می گویـ ــه وقتـ ــم و آن این کـ می توانیـ
ــرخی  ــز در سـ ــاک« نیـ ــع، »ُگِل تریـ ــرد«، در واقـ گل نکـ
ـــاک  ـــی ُگل تری ـــش« تشـــبیه شـــده اســـت. یعن ـــه »آت ـــگ ب رن
ـــوده  ـــذوف ب ـــی ارکان آن مح ـــبه به و باق ـــش مش ـــبه، آت مش

کـــه تشـــبیه دومـــی نیـــز بلیـــغ اســـت. از ســـویی هـــم، 
ـــاک، گِل  ـــای تری ـــان واژه ه ـــب می ـــوی و تناس ـــد معن پیون
تریـــاک، کشـــت، حاصـــل و کشـــِت بی حاصـــل، نوعـــی 

موســـیقی معنـــوی در شـــعر ایجـــاد کـــرده اســـت.
سوم: از نظر زبانی

از آن جایـــی کـــه شـــعر حالـــت دگرون یافتـــه یـــا 
ـــی از  ـــس یک ـــت، پ ـــان اس ـــی زب ـــّول و متعال ـــکل متح ش
بزرگ تریـــن کارکردهـــای شـــعر در غنامندســـازی زبانـــی 
ــی  ــد، یعنـ ــخن می گویـ ــه آن سـ ــاعر بـ ــه شـ ــت کـ اسـ
یـــک شـــاعر خـــوب بایی ســـت توســـط ســـروده هایش 
ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــای زبان ـــرای حوزه ه ـــد ب ـــتوانه یی باش پش
بصـــورت  می خواهـــم  این جـــا  در  زبانـــش.  رشـــد 
ــای  ــی غزل هـ ــی زبانـ ــد ویژه گـ ــارۀ چنـ ــی در بـ اجمالـ
رهبیـــن در مجموعـــۀ »بـــاغ دلتنگـــی« اشـــاره یی داشـــته 

باشـــم:
سطح نحوی )فعل ُمرکب(
»نیاز کاشتن« و »ناز چیدن«

چنان خراب حضور تو گشته ام که سراسر     
به جز نیاز نکارم، به غیر ناز نچینم  

ـــرودن  ـــمالی س ـــی در وصـــف ش ـــردن« یعن ـــر ک ـــمالی س »ش
ـــت: ـــن بی در ای

من آتش نا چیده ام، انگور آفت دیده ام     
ایـــن ســـوز و دردم می ُکشـــد، بایـــد شـــمالی ســـر 

ـــم کن
ســـاخت فعـــل مرکـــب »خراســـان گل کـــردن« در بیـــت 

ـــر: زی
بی گمان ملک خدا، در هر کجایی ملک ماست    

لیک هرجا از وطن گویم، خراسان گل کند
ترکیب سازی

بـــه کارگیـــری زبـــان مناســـب در ســـرایش شـــعر، 
ــاعری.  ــعر و شـ ــر شـ ــل در امـ ــل تأمـ ــت قابـ امری سـ
ـــتعمال،  ـــه اس ـــت ک ـــرور اس ـــاعر الزم و ض ـــر ش ـــرای ه ب
ــان و  ــای مناسب شـ ــا را در جـ ــجام و بافـــت واژه هـ انسـ
ــا را  ــذاری آن هـ ــروی تأثیرگـ ــی و نیـ ــز خوش آهنگینـ نیـ
ـــن از  ـــر رهبی ـــد افس ـــتاد محّم ـــد. اس ـــته باش ـــر داش در نظ
ـــه  ـــوط ب ـــور مرب ـــۀ ام ـــه هم ـــت ک ـــاعرانی اس ـــته ش آن دس
زیبایی شناســـی شـــعر را رعایـــت کـــرده و ســـروده های 
ـــژۀ خـــود  ـــگاه وی او از پهلوهـــای مختلـــف تکنیکـــی در جای
قـــرار دارد، یکـــی از ویژه گی هـــای زبانـــی در شـــعر، 
ترکیب هـــای هنـــری اســـت کـــه در سراســـر شـــعرهای 
رهبیـــن کاربـــرد دارد. چنـــد مثـــال از ترکیب ســـازی های 

او:
از واژۀ »کوهدامـــن« ســـاخت ترکیـــب اضافـــۀ تشـــبیهی 

»کوهدامـــن دل« در ایـــن بیـــت:
به کوهدامِن دل، تخم الله کاشته ام     

بیا که چشم برای حدیث بارانم

از واژۀ »ُکهدامـــن« ســـاخت ترکیـــب اســـتعاری »دامـــن 
ُکهدامـــن« در ایـــن بیـــت:

از یاد رخش تا من، باال زده ام دامن       
در دامن کهدامن، گل  چینم و گل چینم

ترکیب استعاری »کاکل سالنگ« در بیت زیر:
کی بود باغ زمستان بی تماشای خنک؟    

برف ما در کاکل سالنگ معنی می شود
ترکیب استعاری »کنگینۀ هوش« در بیت زیر:

کنگینۀ هوش من، مینای خروش من     
این خمرۀ شعر تر، صهبای دگر دارد 

ــی  و  ــزی از جایـ ــن چیـ ــای گرفتـ ــتن« در معنـ »برداشـ
ـــا  ـــتن ت ـــتن و برگش ـــب گذاش ـــه عق ـــی ب ـــتن« گام »برداش

کام:
نبر دارم، یک گام نبر دارم    

من دست نمی گیرم، از حلقۀ در یارا
ـــن و »گام  ـــی کام گرفت ـــتن« یعن ـــا »کام برداش ـــه در این ج ک
ـــن  ـــس گرفت ـــدم را واپ ـــتن و ق ـــی برگش ـــتن« یعن ـــر داش ب
ــوده  ــاس مرکـــب بـ ــا، هم جنـ ــذر جناس هـ ــه از رهگـ کـ

می توانـــد.
کابرد زبان محاورده

بحـــث دربـــارۀ کاربـــرد زبـــان محـــاوره در شـــعر، 
ــته ها  ــب. در گذشـ ــترده و جالـ ــت گسـ ــی اسـ موضوعـ
ـــتند  ـــت نداش ـــدان موافق ـــر چن ـــن ام ـــه ای ـــان ب ادبیات شناس
و اســـتعمال واژه هـــای عامیانـــه و محاوره یـــی را در 
شـــعر، خـــروج از قلـــم رو زبـــان شـــعری می دانســـتند. 
ــان  ــرد زبـ ــو کاربـ ــن سـ ــتم بدیـ ــده ی بیسـ ــا از سـ امـ
محـــاوره در شـــعر مجـــال یافتـــه و در ایـــن خصـــوص 
ـــل  ـــه قاب ـــد. آن چ ـــق دارن ـــی آرای مواف ـــردازان ادب ـــه پ نظری
ـــر  ـــد افس ـــای محّم ـــعر ه ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــل اس تأم
ـــه  ـــا عامیان ـــاری ی ـــان گفت ـــای زب ـــی از واژه ه ـــن، غن رهبی
ـــاری  ـــان معی ـــی زب ـــتوانه ی اصل ـــا پش ـــه همان ـــد ک می باش
ــی از  ــد نمونه یـ ــا آوردن چنـ ــا بـ ــت. در این جـ ــا اسـ مـ
اصطالح هـــا و واژه هـــای عامیانـــه در شـــعرهای او اکتفـــا 

می کنیـــم.
»کار و بار«

چون بستگان کاریم، سرگرم کار و باریم     
»سوءتفاهم« ای کاش! در کارها نباشد

اصطالحـــات مخصـــوص رایـــج در شـــمالی ماننـــد: 
»دوشـــاب«، »شـــدیار«، »رخنـــۀ دیـــوار« و »کجـــاوه«

پخته شد انگور دل، کو سبِد یار کو؟
 پر شده دوشاِب جان، کاسۀ دیدار کو؟

ای بِت ُکهدامنی! باش اگر با منی!
با همۀ جان کنی، حاصل شدیار کو؟

ــت        ــش اسـ ــوی آتـ ــت، مولـ ــش اسـ ــاوه کـ ــق کجـ عشـ
ــو؟ ــرر کار کـ ــو، روح شـ ــنه کـ ــر تشـ ــمس جگـ شـ

»پای لُچ«
در پی کنگینۀ انگور عشق     

پای لُچ تا کوهدامن می روم
»پارسی وان« به معنای فارسی زبان:

ای کبک دری، پارسی وان شکر پرداز     
هنگامه های بلبلت بسیار کم پیداست

ــدن  ــیلۀ مالیـ ــر«  وسـ ــوری، »َچپَـ ــۀ غذاخـ ــق« کاسـ »طبـ
ــۀ  ــردن دانـ ــورد کـ ــردن« خـ ــده کـ ــدم، »میـ ــن گنـ خرمـ

ــر: ــات زیـ ــزی در ابیـ چیـ

شعله بخر شعله بخر، شعله و زنگوله بخر 
 در طبق جانت ازین، گوهر جانانه ببر
من چپر انداخته ام، خوشه برانداخته ام
میده بکن خرمن من، دانه ببر دانه ببر

ــتناد  ــا اسـ ــده و بـ ــاد شـ ــای یـ ــه گفته هـ ــه بـ ــا توّجـ بـ
بـــر گفتـــۀ اســـتاد واصـــف باختـــری، می تـــوان گفـــت 
کـــه رهبیـــن در صـــف نخســـتین غزل ُســـرایان نـــو 
ــای  ــه غزل هـ ــرار دارد کـ ــتان قـ ــی افغانسـ ــعر فارسـ شـ
او لب ریـــز از تصویرپردازی هـــای رنگیـــن و انباشـــته 
از ســـوز و درد اســـت، امـــا نـــه ســـوز و درد شـــخصی، 
ـــر  ـــد افس ـــن، محم ـــر ای ـــزون ب ـــی. اف ـــوز و درد تاریخ س
ـــوی و  ـــون مثن ـــنتی چ ـــعر س ـــواع ش ـــرودن ان ـــن در س رهبی
ـــۀ  ـــاملووار تجرب ـــپید ش ـــی و س ـــون نیمای ـــر چ ـــعر معاص ش
ــواع  ــا انـ ــه بـ ــروده های او آمیختـ ــه دارد. سـ پیروزمندانـ
ــی  ــر و تازه یـ ــای بکـ ــال و تصویرپردازی هـ ــور خیـ ُصـ
ـــش بیشـــتر  ـــعر او را افزای ـــی ش ـــی و زیبای ـــه رنگین اســـت ک
ـــی  ـــا ترنّم های ـــی ب ـــری اوزان ـــه کارگی ـــّوع ب ـــت. تن داده اس
از نـــوع جویبـــاری و خیزابـــی عـــروض فارســـی، 
ســـبب سالســـت و روانـــی شـــعر او شـــده اســـت کـــه 
ــوان  ــاال را می تـ ــای بـ ــای یادکردهـ ــن نمونه هـ بزرگ تریـ
در دو گزینـــۀ اخیـــر شـــعرهای او »علـــم گنـــج« و »بـــاغ 

دلتنگـــی« مشـــاهده کـــرد.
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پیرامون یاد داشت  سه 
رهبین افسر  محّمد  دلتنگیِ«  »باغ 

احمد دانش، دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشِد دانشگاه کابل
           بخش سوم و پایانی



ــک  ــتن در ی ــص داش ــه »تخص ــم ک ــق نمی دان ۱-دقی
ــک  ــان ی ــه می ــی ک ــای دقیق ــت؟ معیاره ــم« چیس عل
ــی  ــن و قاطع ــرز روش ــص م ــص و غیرمتخص متخص
ــه  ــودن دارای چ ــص ب ــد؟ متخص ــا ان ــد کدام ه بکش
مولفه هــای اســت؟ آیــا کســی کــه چنــد روز مدرســه 
ــده اســت، متخصــص  رفتــه و چنــد کتاب دینــی خوان
ــی را  ــاب عرب ــد کت ــه چن ــا کســی ک ــن اســت؟ آی دی
ــا  ــت؟ آی ــص اس ــد، متخص ــی کن ــۀ تحت الفظ ترجم
ــی دارد،  ــند کارشناس ــته س ــک رش ــه در ی ــی ک کس
متخصــص همــان رشــته اســت؟ آیــا ســند کارشناســی 
ارشــد را می تــوان بــه عنــوان معیــار متخصــص 

بــودن قلــم داد کــرد؟ ســند دکتــرا چطــور؟ چنــد ســند 
دکتــرا چطــور؟ یــک لیســانس یــا ماســتر و یــا دکتــر، 
چنــد ســال در یــک بحــش تحقیــق نمایــد تــا عنــوان 
ــک  ــا چهل وی ــل ی ــد؟ چه ــدۀ او باش ــص زیبن متخص
ــنگ  ــس و گران س ــر نفی ــد اث ــم، چن ــک عال ــال؟ ی س
در یــک بخــش نگاشــته باشــد تــا برایــش متخصــص 
ــزده  ــا ن ــد ی ــت می کن ــر کفای ــت اث ــا بیس ــت؟ آی گف
ــس در  ــال تدری ــد س ــد؟ چن ــته باش ــد نگاش ــر بای اث
یــک دانشــگاه معتبــر دولتــی، شــرط متخصــص بــودن 
ــا  ــد ت ــص بگوین ــی را متخص ــر کس ــد نف ــت؟ چن اس
آن شــخص متخصــص عنــوان گــردد؟ دوســتانی هــم 
کــه بــه بهانــۀ تخصــص و تبحــر، دهــن هــر منتقــد و 
ــص  ــه تخص ــد ک ــد، نمی گوین ــی بندن ــی را م معترض

ــت؟ ــدام اس ــای آن ک ــت و معیاره چیس
2-چــه کســی ادعــا کــرده اســت کــه در یــک بخــش 
تخصــص دارد و می توانــد حــرف آخــر را بزنــد؟ آیــا 
تخصــص داشــتن بــه معنــای آخریــن حــرف حــق را 
ــیفته یی  ــان های خودش ــن انس ــر چنی ــت؟ اگ دزن اس
ــت ویک  ــرن  بیس ــی در ق ــا کس ــوند، آی ــدا ش ــم پی ه
حــرف آن هــا را جــدی خواهــد گرفــت و قبــول 
ــم  ــا می گویی ــه م ــانی را ک ــرا کس ــرد؟ چ ــد ک خواه
ــن  ــای دهن پُرک ــن ادع ــان ای ــد، خودش ــص ان متخص
تخصــص را ندارنــد؟ چــرا خــود علمــا و دانشــمندان 
ــد؟ چــرا  ــر از مقلــدان کــور ان یــک بخــش، متواضع ت

مقلــدان کاســه یی داغ تــر از آش می شــوند؟.
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــا نمی کنن ــن خط ــن متخصصی ــا ای 3-آی
و  خطــا  اینقــدر  نمی کننــد؟  اشــتباه  متخصصیــن 
ــری  ــوم بش ــای عل ــام عرصه ه ــه در تم ــتباهی ک اش
ــال ها  ــه اســت و س رخ داده اســت و صــورت پذیرفت

اشــتباه های  و  بــا همــان خطــا  مــردم  قرن هــا  و 
علمــی ســر و زندهگــی کرده انــد، محصــول فضولــی 
ــۀ کار  ــا نتیج ــت ی ــوده اس ــص ب ــان غیرمتخص مردم
خــود همیــن متخصصیــن و متبحریــن؟ آیــا ایــن همــه 
خطــا و اشــتباه علمــی از ســوی همیــن متخصصیــن، 
شــاخ ایــن متخصصیــن را نشکســته اســت؟ اگــر یــک 
ــال  ــد و صدس ــی بده دانشــمند و متخصــص، نظریه ی
ــوده  ــی راه ب ــر ب ــه پ بعــد معلــوم شــود کــه ایــن نظری
ــتباه  ــا و اش ــن خط ــوول ای ــی مس ــه کس ــت، چ اس

اســت؟
۴-کــدام متخصــص خــودش بــه اشــتباه خــودش پــی 
ــدام متخصــص خــودش خــودش را  ــرده اســت؟ ک ب
نقــد بی رحمانــه کــرده اســت؟ کــدام متخصــص 
ــرار داده  ــد ق ــن نق ــر ذره بی ــودش را زی ــودش خ خ
ــدا  ــم ج ــدش را از ه ــره عقای ــره از ناس ــت و س اس
کــرده اســت؟ شــاید چنــد نفــر متخصــص ایــن کار را 
کــرده باشــند، امــا این هــا یــک اســتثنا انــد نــه قاعــده. 
ایــن نقــد دیگــران اســت کــه متخصصیــن را متوجــه 
ــی  ــان را آفتاب ــد و خطا های ش ــی کن ــان م اشتباهات ش
ــود  ــمان خ ــه چش ــد ک ــان می کن ــازد و مجبورش می س
را پــاک کننــد و بــه گونــۀ دیگــری بــه مســایل نــگاه 

کننــد.
و  سرکشــی ها  و  نقدهــا  و  اعتراض هــا  5-غالبــًا 
ــان ســرازیر می شــوند  پرخاشــگری ها از ســوی مخالف
و خــواب را از چشــمان متخصصیــن می ربایــد و آنــان 
را بــه فکــر وا مــی دارد و بــه تصحیــح اشتباهات شــان 

مجبــور می ســازد. محــض نمونــه بــه همیــن مضمــون 
ثقافــت اســالمی نــگاه کنیــد و ببینیــد کــه کــدام 
ــرده  ــد ک ــن مضمــون را نق ــت اســالمی ای اســتاد ثقاف
و پیشــنهاد بازنگــری را در آن داده اســت؟ این هــا 
ــدون تقــدس بخشــی  ــدون ســتایش از یکدیگــر و ب ب
بــه ایــن مضمــون مگــر کاری دیگــری می کننــد؟ 
ــم  ــون ه ــن مضم ــتادان ای ــی از اس ــروزه برخ ــر ام اگ
متوجــه ایــن امــر شــده انــد، بــه برکــت نقــد مخالفــان 
و منتقــدان بــوده اســت نــه خالقیــت فکــری صداقــت 

ــان. علمــی خودش
ــم  ــک عل ــه در ی ــای ک ــه آدم ه ــد ک ــاید بگوین 6-ش
ــه  ــری ب ــز دیگ ــت چی ــز جهال ــد، ج ــص ندارن تخص
خــورد مــردم نخواهنــد داد. امــا آیا متخصصیــن گرفتار 
ــن  ــا متخصصی ــوند؟ آی ــی نمی ش ــی و کژاندیش بدفهم
ــرور  ــار غ ــن گرفت ــا متخصصی ــد؟ آی ــط نمی کنن غل
ــت  ــان صداق ــام متخصص ــا تم ــوند؟ آی ــی نمی ش علم
و جدیــت الزم را دارنــد؟ آیــا تمــام متخصصــان 
ــار  ــد و گرفت ــظ  کنن ــی خــود را حف ــد بی طرف می توانن
ــه  ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــا نبای ــض نشــوند؟ م ُحب وبُغ
متخصصــان هــم از طریــق موضــوع تحقیــق و پژوهش 
ــد  ــی کســب می کنن ــاری و مقام ــی و اعتب خــود، هویت
ــه ســادهگی حاضــر نمی شــوند  ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
ــار و  ــت و اعتب ــن هوی ــد و ای ــد کنن ــود را نق ــه خ ک
ــان  ــد. متخصص ــوال ببرن ــر س ــت را زی ــام و منزل مق
نســبت  عشق شــان  و  می شــوند  خودشــیفته  هــم 
بــه موضــوع تخصص شــان کورشــان می ســازد و 
ــوند؟  ــن می ش ــودن و حــق  گفت ــم حــق  ب ــار توه دچ
ــع می شــوند  ــد و تطمی ــن هــم منافعــی دارن متخصصی
بــا واقعیت هــای  و می ترســند و جــرأت مواجــه 

ــد. ــته باش ــن را نمی داش ــق نوی ــد و حقای جدی
ــویم  ــم آوا می ش ــا ه ــن تخصص گره ــا ای ــاری ب 7-ب
ــک  ــر در ی ــص و تبح ــدون تخص ــی ب ــه »هیچ کس ک
آن علــم حرفــی  نمی توانــد در خصــوص  علــم، 
ــد  ــد و بای ــدی وارد نمای ــد و نق ــری بده ــد و نظ بزن
کورکورانــه ســخنان متخصصــان محتــرم را بشــنود«. اما 
ایــن »اصــل تخصــص« را بایــد بــرای همه خواســت و 
تحمیــل نمــود نــه فقــط بــرای دیگــران. آیــا خــود این 
دوســتان در تمــام علــوم دینــی تخصــص دارنــد؟ آیــا 
ــده  ــار روز مدرســه خوان ــه چه ــه کســانی ک ــن هم ای
ــص  ــی تخص ــد، در اسالم شناس ــه ان ــندی گرفت و س
دارنــد کــه شــب و روز فتــوی کفــر ایــن و آن را صادر 
ــته  ــه یی نشس ــه در گوش ــانی ک ــام کس ــد؟ تم می نماین
انــد و هــی غــرب و شــرق را نقــد می کننــد و گمــراه 
می خواننــد و یــک فرهنــگ را منحــط می خواننــد 
ــک  ــد و ی ــوان می کنن ــرب عن ــدن را مخ ــک تم و ی
ــدام  ــد و... در ک ــم داد می نماین ــی قل ــه را جاهل جامع
بخــش ایــن مــوارد تخصــص دارنــد؟ کــدام مســلمان 
ســنی مذهــب در بــارۀ مذهــب شــیعه تخصــص دارد 
ــی مــا در  کــه شــیعه ها را نقــد می کنــد؟ کــدام روحان
بــارۀ سیاســت و اقتصــاد و نظــام بانکــداری و هنــر و 
علــم و فلســفه و حقــوق بشــر و... تخصــص دارد کــه 
ــم را افســون گری  ــد و عل ــگاری می دان ــر را هرزه ن هن
و فلســفه را یاوه گویــی و...؟ کــدام روحانــی مــا 
و  یهودی شناســی  و  مسیحی شناســی  بــارۀ  در 
غرب شناســی و شرق شناســی تخصــص دارد کــه 

ــد؟ ــد و می کوب ــا را رد می کن ــن ه ای
ــتان،  ــن دوس ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــر از ه 8-جالب ت
ــدان باورهــای گــوش زد  ــان و منتق ــرای مخالف فقــط ب
می کننــد کــه اصــل »تخصص گرایــی« را رعایــت 
نماینــد و ناآگانــه بــا باورهــا و معتقــدات آنهــا 
ــد  ــدات را نق ــا و معتق ــن باوره ــد و ای ــت نکنن مخالف
ــرای طــرف داران  ــد. ایــن دوســتان هیچ گاهــی ب ننماین
ــه  ــد ک ــوش زد نمی کنن ــود، گ ــای خ ــان باوره و حامی
بــدون تخصــص، در بــارۀ باورهای شــان چیــزی 
نگوینــد و بــدون دانــش و تخصــص از آن دفــاع 
ــه  ــبت ب ــه نس ــاع جاهالن ــه دف ــم ک ــد. نمی دان نکنن
ــه چــه برتــری معرفتــی و اخالقــی دارد.  نقــد جاهالن
ــد  ــران می خواهن ــه از دیگ ــرم ک ــتان محت ــن دوس ای
بــدون شــناخت علــوم اســالمی در بــارۀ ثقافــت 
اســالمی چیــزی نگوینــد، بــرای خودشــان هــم 
تــذکاری بدهنــد کــه در بــارۀ خیلــی از چیزهایــی کــه 
ــد  ــزی نگوین ــد و چی ــود را بندن ــن خ ــد ده نمی دانن
و بــرای تمــام مســلمانان نیــز گــوش زد کننــد کــه در 
بــارۀ کفــر و شــرک و ســرمایه داری و سکوالریســم و 
ــه در  ــر ک ــات دیگ ــیاری از موضوع ــی و بس دموکراس
آن مــوارد تخصــص و تبحــر ندارنــد، ســکوت نماینــد. 
ــم  ــی بخواهی ــه از کس ــت ک ــض اس ــی مح بی منطق
ــی  ــد ول ــده و ندانســته نقــد نکنن ــه را نخوان ــن تیمی اب
ــده و  ــس را نخوان ــه و مارک ــت و نیچ ــان کان خودم

ــم. ــن کنی ــم و نفری ــن کنی ــته لع ندانس
ــم  ــه مبه ــن هم ــص ای ــوم تخص ــه مفه ــی ک 9-زمان
اســت، زمانــی کــه متخصصــان خطاپذیــر انــد، زمانــی 
ــی  ــد، زمان ــتباه می کنن ــه اش ــن هم ــه متخصصــان ای ک
کــه متخصصــان در نقــد خودشــان نمی کوشــند، 
زمانــی کــه متخصصــان در امــر تصحیــح افــکار 
ــه  ــی کــه متخصصــان ب ــد، زمان ــر می نماین خــود تأخی
ســختی آمــاده تغییــر می شــوند، زمانــی کــه اعتــراض 
ــان  ــه متخصص ــی ک ــد، زمان ــرون می آی ــاد از بی و انتق
گرفتــار حــب و بُغض هــای شــخصی می شــوند و 
ــور  ــد و ک ــرچ می دهن ــه خ ــب ب ــند و تعص می ترس
ــه متخصصــان وا  ــز را ب ــا همــه چی می شــوند، چــرا م
می  گذاریــم و متخصصــان را همــه  کاره می دانیــم؟ 
ــر از آن اســت کــه در  حقیقــت در هــر عرصــۀ بزرگت
دســتان چنــد متخصــص رهــا گــردد و آنــان هــرکاری 
کــه بــا حقیقــت کردنــد چشــم بســته مقبــول دیگــران 

افتــد.
۱0-ایــن ســخن درســت اســت کــه آدم نبایــد ناآگانــه 
و ناشــیانه در هــر موضوعــی نظــر بدهــد و نظــر خــود 
را هــم نهایــی بدانــد، امــا ایــن ســخن بــه هیــچ عنــوان 
درســت نیســت کــه کســی کــه تخصــص نــدارد نبایــد 
اندیشــه کنــد و اندیشــۀ خــود را بیــان کنــد. یــک آدم 
ــا  ــد، ام ــته باش ــی نداش ــم تخصص ــک عل ــاید در ی ش
ــۀ  ــک نظری ــی در ی ــه اشــتباه و خطای ــد، ب شــاید بتوان
علمــی پــی ببــرد. نبایــد عقــل و خــرد آدمیــان را نادیده 
گرفــت و بــه بهانــۀ تخصــص زبــان آدمیــان را بریــد و 
دهــن شــان را بســت. بنــده بارهــا بــا کســانی مواجــه 
شــده ام کــه هیــچ درس دینــی نخوانــده انــد، امــا قــوۀ 
درک و دریاف شــان و قــوۀ نقدشــان فوق العــاده بــوده 
ــد  ــن وجــه می توانن ــه بهتری ــن آدم هــای ب اســت. چنی
بــه ضعف هــا و سســتی های یــک دیــدگاه پــی ببرنــد 
ــان  و چــه بســا ایــن بینش هــا و نقدهــا و نظرهــای آن
درســت باشــد و بتوانــد متخصصــان را بــرای دریافــت 

جوانــب حقیقــت کمــک کنــد.
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زمانـــی کـــه مفهـــوم تخصـــص ایـــن 
همـــه مبهـــم اســـت، زمانـــی کـــه 
متخصصـــان خطاپذیـــر انـــد، زمانـــی 
ـــتباه  ـــه اش ـــن هم ـــان ای ـــه متخصص ک
ــان  ــه متخصصـ ــی کـ ــد، زمانـ می کننـ
نمی کوشـــند،  خودشـــان  نقـــد  در 
امـــر  کـــه متخصصـــان در  زمانـــی 
تأخیـــر  خـــود  افـــکار  تصحیـــح 
می نماینـــد، زمانـــی کـــه متخصصـــان 
تغییـــر  آمـــاده  ســـختی  بـــه 
ــراض و  ــه اعتـ ــی کـ ــوند، زمانـ می شـ
ــی  ــد، زمانـ ــرون می آیـ ــاد از بیـ انتقـ
کـــه متخصصـــان گرفتـــار حـــب و 
و  می شـــوند  شـــخصی  بُغض هـــای 
خـــرچ  بـــه  تعصـــب  و  می ترســـند 
ــرا  ــوند، چـ ــور می شـ ــد و کـ می دهنـ
ـــان وا  ـــه متخصص ـــز را ب ـــه چی ـــا هم م
ــه  ــان را همـ ــم و متخصصـ می  گذاریـ
 کاره می دانیـــم؟ حقیقـــت در هـــر 
ـــه در  ـــت ک ـــر از آن اس ـــۀ بزرگت عرص
ـــردد  ـــد متخصـــص رهـــا گ دســـتان چن
ــت  ــا حقیقـ ــه بـ ــرکاری کـ ــان هـ و آنـ
مقبـــول  بســـته  چشـــم  کردنـــد 

ــد ــران افتـ دیگـ
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رمـان گـم نامی؛ رنـج نامـه یی از  ارزگـان
این روزهـــا 
ســـوم  چـــاپ 
حالـــی  در  گم نامـــی 
منتشـــر مـــی شـــود کـــه 
خـــود  بـــا  را  آن  نویســـندۀ 
نداریـــم. در واقـــع نگذاشـــتند کـــه 
ـــم،  ـــه بگوی ـــر آن ک ـــیم. بهت ـــته باش داش
و  تبعیـــد  زنده گـــی اش  و  وطـــن  از 
ــرد  ــه خـ ــا علیـ ــد. آن هـ ــش راندنـ بیرونـ
و دانایـــی ســـتیز کردنـــد، تـــا خـــرد علیـــه 
ـــالش  ـــان ت ـــد. آن ـــتیز نکن ـــا س ـــتیزی آن ه خردس
ـــد،  ـــاره کنن ـــد، پ ـــش بزنن ـــرد را آت ـــه خ ـــد ک کردن
ــدام  ــد و اعـ ــر کننـ ــند، تکفیـ ــر بکشـ ــه زنجیـ بـ
ــونت و  ــر از خشـ ــرد جاویدان-تـ ــا خـ ــد. امـ کننـ
ـــرده و  ـــرون ک ـــر بی ـــود س ـــرد خ ـــت. خ ـــش اس توح
ـــرآوردن  ـــر ب ـــواه س ـــا گ ـــن روزه ـــود. ای ـــگوفا می ش ش
ــرد  ــان خـ ــری همـ ــه تعبیـ ــا بـ ــی یـ ــارۀ گم نامـ دوبـ
ـــان  ـــت. محمدج ـــده اس ـــحال کنن ـــن خوش ـــتیم و ای هس
ـــا  ـــار ب ـــن ب ـــا ای ـــد از راه دور، ام ـــاری گرچن ـــی بختی تق
ــل  ــش را در کابـ ــد کتابـ ــات جدیـ ــت و اضافـ ویراسـ
توســـط انتشـــارات دانشـــگاه منتشـــر کـــرده اســـت. 
ــان  ــورد رمـ ــه ام در مـ ــم گرفتـ ــه تصمیـ ــی کـ از وقتـ
ـــرزنش  ـــودم را س ـــدام خ ـــم، م ـــزی بنویس ـــی چی گم نام
می کنـــم کـــه واقعـــًا نمی توانـــم از پـــس ایـــن 
مســـوولیت خطیـــر برآمـــده و چیـــزی در خـــور ایـــن 
کتـــاب بنویســـم. از ایـــن می ترســـم کـــه نتوانـــم 
حـــق مطلـــب را آن طـــور کـــه بایـــد، پیرامـــون ایـــن 
همـــه حـــرف ادا کنـــم، امـــا بـــا آن هـــم نمی شـــود 
ـــم  ـــس می کن ـــم ح ـــم ه ـــر ننویس ـــون اگ ـــرد، چ کاری ک
ــم  ــاب درونـ ــن کتـ ــن ایـ ــای زیریـ ــات و الیه هـ کلمـ
ــر  ــد. فکـ ــودم می کننـ ــورده و نابـ ــوره خـ ــل خـ را مثـ
می کنـــم نثـــر گم نامـــی در زبـــان فارســـی نظیـــر 
نـــدارد، هـــم بـــه لحـــاظ بافـــت کلمـــات و جمـــالت 
و هـــم بـــه لحـــاظ تصویـــر ســـازی. اتفاقـــات و 
ـــز  ـــده اند نی ـــده ش ـــرهم چی ـــت س ـــه پش ـــای ک رخداده
ـــی   ـــت از زمان ـــت این س ـــد. واقعی ـــانه ان ـــا و کارشناس زیب
کـــه شـــروع بـــه خوانـــدن گم نامـــی کـــرده-ام، تمـــام 
ــه  ــون کـ ــی اکنـ ــا لحظه یـ ــی ام تـ ــای ذهنـ درگیری هـ
ـــان و  ـــان، ارزگان، مرج ـــم؛ رم ـــت را می نویس ـــاد داش ی

میرجـــان بـــوده اســـت.
بخشـــی بزرگـــی از محتـــوای رمـــان را زنـــدان کـــه 
تحریـــر  رشـــته  همان جـــا  از  قصه هـــا  تمامـــی 
می یابـــد و اصفهـــان کـــه در آن جـــا میرجـــان مدتـــی 
مدرســـه خوانـــده و خـــودش حجه الســـالم ارزگانـــی 
می پنـــدارد و در آخـــر هـــم از ســـوی آیـــت اهلل 
اصفهانـــی مـــورد تجـــاوز قـــرار می گیـــرد و بـــه 
ـــالی  ـــد س ـــم چن ـــا ه ـــد و در آن ج ـــرار می کن ـــران ف ته
بـــه کارگـــری و هـــرکاری دیگـــری می پـــردازد و 
ــد و در  ــکان می کنـ ــاور نقـــل مـ ــه پیشـ ــد از آن بـ بعـ
ـــد  ـــپری می کن ـــادی را س ـــی زی ـــز اتفاقات ـــهر نی ـــن ش ای
و پـــس از گذشـــت همـــۀ ایـــن رخدادهـــا تصمیـــم 
می گیـــرد بـــه کابـــل ایـــن شـــهر وحشـــت برگـــردد، 
ــر و  ــیه را جدی تـ ــن حاشـ ــا مـ ــد. امـ ــکل می دهـ شـ

ــه ام.  ــوا یافتـ ــنگین تر از محتـ ــا سـ ــه بسـ چـ
ــیه یی کـــه متن تـــر از متـــن اســـت. بـــه زعـــم  حاشـ
ـــم  ـــن ه ـــرای م ـــاب ب ـــن کت ـــه در ای ـــی  ک ـــنده جای نویس
ــت.  ــود ارزگان اسـ ــته می شـ ــی پنداشـ ــم و اساسـ مهـ
»ارزگان« ایـــن ســـینه ســـتبر تاریـــخ! چـــون دغدغـــه 
ـــه  ـــر لحظ ـــت و ه ـــن اس ـــز همی ـــنده نی ـــخص نویس ش
ــه ارزگان،  ــان فلش بـــک بـ ــی از رمـ ــر بخشـ و در هـ
کندلـــو و قلعـــه شـــیرو بیـــگ می زنـــد. انـــگار 
زنده گـــی و ادامـــه زنده گـــی اش بـــا ارزگان پیونـــد 
ناگسســـتنی دارد. انـــگار حرف هـــای نویســـنده در 
ــا  مـــورد ارزگان تمامـــی نـــدارد و نمی توانـــد بـ
ـــتار  ـــی، کش ـــج، بدبخت ـــن رن ـــس گفت ـــات از پ کلم

ــد.   ــرزمین برآیـ ــردم آن سـ و بیچاره گـــی مـ
»در ارزگان آدم هـــا زنده گـــی نمی کننـــد؛ 
ـــان  ـــه آن ـــت ک ـــال اس ـــه صدس ـــزار و س ه
ـــر روی  ـــز و ب ـــای افتخارآمی در صحنه ه
ـــد. آواز  ـــازی می کنن ـــون ب ـــرده خ پ
ـــظ  ـــل و انفجـــار صـــدای غلی ده
ـــک  ـــت. ی ـــش اس ـــن نمای ای
موســـیقی خفیـــف 
دیگـــر هـــم 

هســـت کـــه همـــان مویه هـــای 
ــراً زیـــر لحـــاف  زنانـــه اســـت. زن هـــای ارزگان اکثـ
می میرنـــد. مـــادرم ســـه صـــد بیـــت را مختـــه کـــرده 
بـــود. مـــن امـــا، خیلـــی دیـــر، یعنـــی ســـال ها بعـــد، 
صـــدای عمیـــق و کوتـــاه او را شـــنیده بـــودم و 
ناله هـــای همـــۀ زنانـــی را کـــه از نزدیـــک بـــه یـــک 
قـــرن پیـــش در ارزگان و در پـــای مناره هـــای صبـــور 
قلعـــۀ شـــیرو بیـــگ بی صـــدا و خامـــوش مـــرده 

بودنـــد.« )ص ۱5(
ــدر  ــدری پـ ــالم بیگ پـ ــه شـ ــال ها پیـــش روزی کـ سـ
ــدر  ــد، پـ ــیده بودنـ ــه دار کشـ ــان را بـ ــزرگ میرجـ بـ
مندوخـــان حاکـــم کندلـــو او را از مـــردن نجـــات 
ــود،  ــده بـ ــا زنـ ــالم بیگ تـ ــس شـ ــود. از آن پـ داده بـ
ـــود  ـــخم زده ب ـــری خـــان کوچـــی ش ـــش را ب زمین های
ــا  ــود تـ ــده بـ ــی مانـ ــه باقـ ــم همین گونـ ــن رسـ و ایـ

رســـیده بـــود بـــه پـــدر میرجـــان؛ نجـــف بیـــگ.
»اکنـــون از ســـال ها بدین ســـو نجـــف بیـــگ، پـــدرم، 

ـــرد.  ـــان کار می ک ـــرای مندوخ ـــش ب ـــالک نیاکان روی ام
ـــازه  ـــه اج ـــان ب ـــزد مندوخ ـــش را از ن ـــای پدران زمین ه
ــوم  ــس از هجـ ــه پـ ــه بالفاصلـ ــود. معاملـ ــه بـ گرفتـ
مـــردان مســـلح خـــروت بـــر کندلـــو فیصلـــه شـــده 
بـــود. می گوینـــد، نزدیـــک بـــوده بـــه امـــر حکومـــت 
مرکـــزی شـــالم بیگ بـــر دار بغـــاوت آویـــزان شـــود، 
امـــا مندوخـــان در بـــدل تمامـــی زمین هـــای کندلـــو 
زنده گـــی شـــالم بیگ را برایـــش خریـــده بـــود.« )ص 

)۱9
ســـید ابوطالـــب مظفـــری ایـــن شـــاعر بـــزرگ نیـــز 
وضعیتـــی زجـــرآور آن روزهـــای ارزگان را در شـــعر 
ـــرده  ـــان ک ـــی بی ـــه خوب ـــی« اش ب ـــخ وطن ـــوی تل »تنباک
اســـت. گاهـــی اوقـــات حیـــرت می کنـــم کـــه یـــک 
اتفـــاق، یـــک رخـــداد، یـــک رنـــج و یـــک تصویـــر 
چطـــور می توانـــد در قلـــم دو نفـــر هم زمـــان و 

یک ســـان جـــاری شـــود. یکـــی 
در شـــعر و دیگـــری در رمـــان. در هرحالـــت مهـــم 

ـــت  ـــد روای ـــی بای ـــه یک ـــت ک ـــن  اس ـــم ای ـــت، مه نیس
کنـــد. روایت گـــر اگـــر دو باشـــد، چـــه بســـا بهتـــر از 

یـــک نفـــر.
»پدرم سال ها روی زمینی دهقانی می کرد 

که از آن او بود و از آن او نبود
پدرم کنار قبر پدرکالنش 

برای اربابان فاتح کار می کرد
و سنگ نوشته های قبرستان اجدادی من 

جمله به پارسی دری بود
زبانی که مهاجرین پیشاوری به آن خوانا و

نویسا نبودند
مادرم سالی دوبار »دبه ها« را می انباشت

از روغن زرد باغ چاری
سبدها را از »قروت« مرغوب
و جوال ها را از گندم بهاری

ـــا  ـــم آن ه ـــم و تخ ـــا اخ ـــد و ب ـــاب زاده می آم ـــد ارب و بع
را

به گدام خانه اش می برد 
خستگی در تن مادر می ماند 

چنان که گرسنگی در چشم های ما.«
)تنباکوی تلخ وطنی، سید ابوطالب مظفزی(

ــه  ــودن نـ ــم بـ ــی باهـ ــری گم نامـ ــای دیگـ از فرازهـ
ــت.  ــو اسـ ــیعه ها در کندلـ ــالمت آمیز شـ ــدان مسـ چنـ
ـــدا  ـــای پی ـــزی جدال ه ـــه اعتراض آمی ـــه گون ـــاری ب بختی
ـــد.  ـــکار می کن ـــی را آش ـــروه مذهب ـــن دو گ ـــان ای و پنه
ـــادی  ـــان نم ـــه اصفه ـــو ب ـــرار او او از کندل ـــت ف در حقیق
فـــرار گروهـــی اســـت کـــه در اقلیـــت قـــرار دارنـــد. 
همان طـــوری  کـــه مقاومـــت پـــدر میرجـــان در برابـــر 
ـــت  ـــام آن مردمانی س ـــاد تم ـــدن آن، نم ـــته ش ـــم و کش ظل
کـــه در ارزگان تـــار و مـــار شـــدند. یـــا بـــه راحتـــی 

می تـــوان 
کشـــته شـــدن 

گوربزخـــان به خاطـــر 
ـــوق  ـــیدن ادرار معش ـــو کش ب

ــق  ــرکوب عشـ ــادی از سـ را نمـ
و  دانســـت  زنانگـــی  و  زن  بـــه 

ــنگین تر  ــازات سـ ــردن مجـ ــن کـ تعییـ
ــه  ــار پـــالق بـ ــار، یعنـــی چهـ از سنگ سـ

پـــای اســـپان بســـته شـــدن و پـــاره شـــدن 
زنـــی شـــربت گل را نیـــز می تـــوان نمـــادی از 

زن ســـتیزی پنداشـــت.
ــال  ــو در ارزگان، در عین حـ ــت وادی کندلـ حکایـ

نشـــان دادن رویدادهـــای تاریخـــی و لشکرکشـــی 
ســـرزمین های  و  ارزگان  بـــه  فرهادخـــان 

ــه  ــاختن آن بـ ــق سـ ــور ملحـ ــه منظـ ــین بـ هزاره نشـ
ـــه  ـــنده آگاهان ـــت. نویس ـــن اس ـــر عبدالرحم ـــرو امی قلم
در رمـــان از تنش هـــا و شـــکایت های کـــه اهـــل 
ــتون  ــیع نســـبت بـــر امیـــران و امیـــرزاده گان پشـ تشـ
ــی از  ــد، جاجایـ ــتقیم نمی کنـ ــی مسـ ــد، حکایتـ دارنـ
آن هـــا بـــا ابهـــام ســـخن می گویـــد. در نامه یـــی کـــه 
ـــران  ـــد، نگ ـــدرش می-نویس ـــه پ ـــاب ب ـــان خط از اصفه
ـــتاد  ـــه هش ـــت ک ـــو اس ـــان کندل ـــان، خ ـــای مندوخ نمازه
ــاز  ــده نمـ ــب شـ ــای غصـ ــام روی زمین هـ ــال تمـ سـ

نـــد. می خوا
ـــا  ـــی ی ـــم کس ـــا نمی خواهی ـــد، م ـــان بگویی ـــه مندوخ »ب
ـــد  ـــالق بکوب ـــن ش ـــر آهنی ـــد امی ـــنگ لح ـــر س ـــانی ب کس
و بـــر منـــار یابـــود ضیّاالملـــت والدیـــن رمی جمـــره 
رونـــد، هرچقـــدر کـــه دل شـــان می خواهنـــد، خنجـــر 
ــتان  ــیر پسـ ــون و شـ ــا خـ ــان را بـ ــدوس خـ عبدالقـ
ـــد  ـــا کن ـــده ادع ـــی نیام ـــد. کس ـــی آب دهن ـــان دیزنگ زن
کـــه اســـتخوان پـــدران مـــا را از بـــاال دشـــت، چهـــار 
ـــن داور  ـــن، زمی ـــوره، تیری ـــاغر، چ ـــراود، س ـــینیه، ده ش
ـــس  ـــاز پ ـــی ب ـــر ارزگان جنوب ـــل خی ـــای حاص و وادی ه
ـــت  ـــان حج ـــیله برمندوخ ـــن وس ـــن بدی ـــه م ـــد، بلک دهی
ـــتاد  ـــن هش ـــر ای ـــط ب ـــط و فق ـــه فق ـــی دارم ک ـــام م اتم
ســـال دین داری شـــان تجدیـــد نظـــر کننـــد. مـــن 
ـــر  ـــتم. آخ ـــان هس ـــۀ آن ـــای یومی ـــران نمازه ـــًا نگ عمیق
ــض  ــود فرایـ ــه نمی شـ ــب کـ ــن غصـ ــر روی زمیـ بـ
ـــد.«  ـــاز خوان ـــاد و نم ـــا نه ـــجد بن ـــرد. مس ـــن را ادا ک دی

)87-86 )ص 
ــان، زن زنده گـــی اش  ــا مرجـ ــه بـ ــان وقتـــی کـ میرجـ
آشـــنا می شـــود، اصـــاًل خبـــر نـــدارد کـــه وی همـــان 
ــر دو  ــاًء هـ ــت. بنـ ــان اسـ ــر مندوخـ ــوری« دختـ »کتـ
عاشـــق هـــم شـــده و روزهـــای زیـــادی را بـــا هـــم 
ــک  ــر دو یـ ــا هـ ــۀ این هـ ــا همـ ــد. بـ ــپری می کننـ سـ
ـــو  ـــگ، کندل ـــیرو بی ـــۀ ش ـــد؛ قلع ـــرف دارن ـــک ح درد و ی

ارزگان. و 
»هرقـــدر کـــه رابطـــه مـــا بیشـــتر جـــان می گرفـــت، 
ــن و  ــای مـ ــان صحبت هـ ــدازه ارزگان میـ ــان انـ همـ
مرجـــان حضـــوری بیشـــتری می یافـــت. هفتـــه بعـــد 
هـــر روز همدیگـــر را می دیدیـــم و بـــدون اســـتثنا او 
ــو  ــت از ارزگان و کندلـ ــن می خواسـ ــار از مـ ــر بـ هـ

ــم.« )ص ۱78( بگویـ
ـــگاری  ـــغل روزنامه ن ـــی و ش ـــات قبل ـــا اتفاق ـــه ب ـــا آن ک ب
ـــا  ـــود، ام ـــده ب ـــر ش ـــن کمت ـــه دی ـــش ب ـــل باورهای در کاب
ـــزل  ـــش را متزل ـــام باورهای ـــه تم ـــود ک ـــان ب ـــن مرج ای

ـــود. ـــده ب ـــرده و فروریختان ک
»اکنـــون راهـــم بالواســـطه بـــه ســـوی یـــک زن 
ــه  ــک زن، نـ ــم یـ ــرار می کنـ ــودم. تکـ ــوده بـ بازگشـ
عفریتـــه ملعـــون و نـــه مریـــم مقـــدس. یـــک زن؛ 

انســـان، مرجـــان.« )ص ۱78(
در  را  بی ایمانـــی  قله یـــی  آخریـــن  میرجـــان 
ـــن  ـــر چنی ـــد و در آخ ـــح می کن ـــان فت ـــوش مرج آغ
نتیجـــه می گیـــرد: »مـــا از زنـــان بوده ایـــم و 

ـــم.« )ص ۱75(  ـــان بازگردی ـــوی آن ـــه س ـــد ب بای
ـــی  ـــه عطف ـــان نقط ـــن رم ـــت، ای ـــوان گف می ت

بـــرای رمـــان نویســـی در افغانســـتان بـــه 
ـــا  ـــان ب ـــن رم ـــا در ای ـــی رود. م ـــمار م ش

ـــاوت  ـــالق و متف ـــدی، خ ـــنده ج نویس
ــت  ــه روایـ ــتیم کـ ــه رو هسـ روبـ

شـــگفت از وضعیتـــی معاصـــر 
انســـان افغانســـتانی بـــه 

دســـت می دهـــد. 

غضنفر کاظمی
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چنــد روز پیــش یــک آشــنای 
ــی از  ــا قصــۀ جالب ــتانی م تاجیکس
ــرد  ــود ک ــی خ ــم دیدهای عین چش
کــه انــگار در گذشــته هایی نــه  
چنــدان دور در منطقــۀ شــان اتفــاق 
ــرار  ــن ق ــه از ای ــود. قص ــاده ب افت
ــرک  ــه دخت ــه مــردی س بــود ک
ــی  ــی در پ ــه پ معصــوم داشــت ک
ــرد  ــد. آن م ــده بودن ــا آم ــه دنی ب
خیلــی  مــردان  بقیــه  همچــون 
ــت  ــر داش ــد پس ــل فرزن ــش َمی دل
ــل  ــرش حم ــه همس ــار ک ــر ب و ه
بــر می داشــت و بــه  اصطــالح 
ــرد مســکین  ــد، م ــدوار« می ش »امی
از کــورۀ تعــادل در می رفــت و 
می شــد،  پســر  آوردن  بی قــرار 
ــی شیشــۀ  ــی در پ ــار پ ــا ســه ب ام
انتظــارش بــه ســنگ یــأس خــورد 
و درخــت آرزویــش ثمــر امیــد بــه 

ــاورد. ــار نی  ب
ــار  ــن ب ــرای چهارمی ــرش ب همس
ــن  ــان در بط ــد و هم زم ــه ش حامل
ــر  ــار دیگ ــر ب ــل ه ــز مث ــرد نی م
ــد  ــرای آوردن فرزن ــد ب ــن امی جنی
نطفــه بســت و آن مــرد  پســر 
ــرای جلــب توجــه خــدا نذرهــا  ب
و  کــرد  خیرات هــا  و  بســت 
ــت  ــا رف ــد و روضه ه ــا خوان دعاه
و ریاضت هــا کشــید و خالصــه 
هــر کــوری و کبــودی کــه در 
دنیــا ســراغ داشــت، انجــام داد تــا 
ــاورد و  ــر نی همســرش دیگــر دخت

ایــن بــار مولــودش پســر باشــد. از قضــا زن مســکین بازهــم 
دختــر زاییــد و بــر ســر مــرد چنــان حالــت آمــد کــه کنتــرل 
ــا خــود یافــت و خــدا  ــگ ب ــا را در جن از دســت داد و دنی
ــت  ــا خشــم و عصبانی ــرد و ب ــازی ک ــه لج ب ــم ب ــم مته را ه
ــچ  ــه هی ــت و ب ــودک بس ــدا و زن و ک ــام از خ ــر انتق کم
پنــد و انــدرزی گــوش نــداد و بــه تظلــم زن خــود و زنــان 

ــرد. ــن نک ــم تمکی ــواده ه خان
برنامــۀ انتقــام را طــوری پــی ریخــت کــه توانســته باشــد بــا 
یــک تیــر چندیــن هــدف را بزنــد؛ هــم کــودک، هــم مــادر 
ــودک  ــود ک ــام، خ ــن انتق ــزار ای ــازارد. اب ــدا را بی ــم خ و ه
ــه درِ مســاجد  ــح او را ب ــه  روزه از صب ــه هم ــرار داد ک را ق
ــا  ــی داد ت ــرار م ــا ق ــار زیارت گاه ه ــه کن ــا ب ــد و ی می افگن
ــه  ــود ب ــا خ ــط« ب ــون »لقی ــود و او را همچ ــدا ش ــی پی کس
فرزنــدی ببــرد و او را از شــر آن کــودک ناخواســته خــالص 
کنــد. کار خــدا ایــن بــود کــه دختــرک در هیــچ مســجد و 
زیارتــی نــه بــه فرزنــدی رفــت و نــه بــه فــروش رســید و 
ــن  ــی از ای ــس از مدت ــد و پ ــوس ش ــود مأی ــرد از کار خ م
ــروژل  ــته ها پ ــون گذش ــاز همچ ــید و ب ــت کش ــش دس کی
ــر  ــا همســرش را از س ــی ب ــد و تناســل طبیع مشــترک توال

گرفــت تــا بــه گفتــۀ خــودش »حــاال کــه آب از ســر پریــده، 
چــه یــک گــز چــه صــد گــز««

ــت در  ــرش پُش ــه همس ــاد ک ــوری افت ــاق ط ــار اتف ــن ب ای
ــوازات  ــه م ــا ب ــا آورد، ام ــه دنی ــد پســر ب ــه فرزن ــت س پُش
ــری از  ــال دیگ ــه دنب ــی ب ــی او یک ــر اول ــه دخت ــا س این ه
ــا  ــرگ داد و تنه ــه م ــن ب ــز ت ــرش نی ــد و همس ــا رفتن دنی
ــدرش  ــام پ ــوژۀ انتق ــاری س ــه ب ــی ک ــر چهارم ــان دخت هم
ــرادرش زنــده  ــا ســه ب ــود، ب ــر قضــا و قــَدر شــده ب در براب
ــه  ــدان هم ــد و فرزن ــپری ش ــادی س ــالیان متم ــد! س ماندن
ــان  ــال خوردهگی چن ــا در س ــرد از قض ــدند و م ــوان ش ج
ــا افتــاد و »جایه کــی« شــد  بیمــار گشــت کــه از دســت و پ
و بــه کســی ســخت نیازمنــد گردیــد کــه او را در خــوردن 
ــاری  ــره ی ــت و غی ــام نظاف ــت و انج ــای حاج ــذا و قض غ
رســاند. پســرانش همــه ازدواج کردنــد و بــه خــود زندهگــی 
ــتند و  ــود گذاش ــال خ ــه ح ــدر را ب ــاختند و پ ــتقل س مس
رفتنــد، امــا همــان دختــر چهارمــی فقــط به خاطــر مواظبــت 
ــه هنــگام ُمحتاجــی، از همــه  ــه او ب از پــدر و رســیدهگی ب
چیــز دســت شســت و هیــچ گاه آمــاده ازدواج نشــد و بــرای 
ــه و  ــرک نگفت ــش را ت ــا و ناتوان ــدرِ تنه ــک لحظــه هــم پ ی

ــت! ــد گف نخواه

مسـووالن در کمیسـیون برگـزاری جرگـۀ مشـورتی صلح 
می گوینـد کـه در جرگـۀ مشـورتی صلـح راه کار مذاکره با 

طالبـان ترسـیم می گردد.
آنـان بـا اشـاره بـه چالش هـای موجـود در سـطح رهبری 
حکومـت وحـدت ملـی می گوینـد کـه جرگـۀ در صـدد 
بـرای  مختلـف  طرف هـای  میـان  واحـد  صـدای  ایجـاد 

گفت وگـو بـا گـروه طالبـان اسـت. 
برگـزاری  کمیسـیون  سـخنگوی  کاظمـی،  علـی  سـید 
جرگـۀ مشـورتی صلـح در گفت وگو بـا روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد: جرگـۀ مشـورتی صلـح کـه قـرار اسـت در 9 
ثـور برگـزار شـود، روی ایجـاد صـدای واحـد و نزدیکی 
دیدگاه هـای متفـاوت طرف هـای مختلف در داخل کشـور 

می کنـد.  تمرکـز 
واکنش هـای  و  کنش هـا  بـه  اشـاره  بـا  کاظمـی  آقـای 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  قبـال  در  منطقـه  کشـورهای 
می گویـد: مـا چالش هـای زیـاد را در بیـش از چهل سـال 
گذشـته سـپری کرده ایـم و اکنون بـه این نتیجۀ رسـیده ایم 
کـه نیـاز به تأمین صلح اسـت، تمام شـهروندان افغانسـتان 
بـه ویـژه خانواده های شـهدای - نیروهـای امنیتی و دفاعی 

می خواهنـد.  - صلـح 
آقـای کاظمـی می گویـد: تـا زمانی کـه ما در داخل کشـور 
بـه اجمـاع داخلـی در مـورد رونـد صلـح دسـت نیابیـم، 
شـکل گیری اجمـاع منطقه یـی در مـورد صلـح افغانسـتان 
دشـوار اسـت؛ مـا در قدم نخسـت نیـاز به تشـکیل اجماع 
داخلـی داریـم تا پیـام واحد را بـه منطقه و طالبـان بدهیم، 
در حالـی کـه تالش هـای بین المللـی و جهانی نیـز در این 

مورد جریـان دارد. 
آقـای کاظمـی از تمـام  طرف هـا در داخـل افغانسـتان – 
اعضـای جامعـه مدنـی، اجـزاب و جریان هـای سیاسـی، 
تـا در  – خواسـت  انتخابـات ریاسـت جمهوری  نامـزدان 
مـورد تشـکیل جرگـۀ مشـورتی صلـح همـکاری داشـته 

 . شند با
آقـای کاظمـی در پاسـخ بـه این پرسـش: در حالـی که در 
چهار سـال گذشـته ارگ و سـپیدار مصروف چالش بودند 
و نتوانسـتند بـه تفاهـم برسـند، چگونـه امیـداوری وجود 
دارد کـه در آخـر عمـر این دو نهـاد دولتـی در مورد صلح 
صـدای واحد و تشـریک مسـاعی را شـکل دهنـد؟ گفت: 
تفـاوت دیـدگا ه وجـود داشـته اسـت، امـا بـرای زدودن 
چالش هـا و نزدیک سـازی دیدگاه هـای متفـاوت در رابطـه 
بـه صلـح، دولـت دسـت تشـکیل شـورای مصالحـه زده 
اسـت و در ایـن شـورای نماینـده گان طرف هـای مختلف 
حضـور دارنـد، در حالـی که مشـکالت هم وجـود دارد و 

تالش هـای بـرای رفـع آن نیـز جریـان دارد. 
آقـای کاظمـی می گویـد که شـمار زیـاد از اعضـای جرگۀ 
برگزیـده  آزاد  انتخابـات  بـا  والیـت  از  مشـورتی صلـح 
شـده اند و اشـتراک جوانـان در ایـن رونـد چشـم گیر بوده 
در  افغانسـتانی  مهاجـران  میـان  از  نماینده گانـی  اسـت. 
پاکسـتان و ایـران نیـز در ایـن جرگـۀ اشـتراک می کننـد. 
صلـح  مشـورتی  جرگـۀ  تشـکیل  کمیسـیون  سـخنگوی 
جرگـۀ  اعضـای  گزینـش  مـورد  در  چالش هـای  گفـت: 
مشـورتی صلـح در برخـی از والیت هـای وجـود داشـته 

اسـت، شـماری بـه اسـاس روابـط گزینـش شـده اند، امـا 
شـکایت های رسـیده از این روند ها به کمیسـیون تشـکیل 
قـرار  بررسـی  مـورد  دقـت  بـه  مشـورتی صلـح  جرگـۀ 

می گیـرد.
آقـای کاظمـی گفـت که مـا از تمام مـردم به ویـژه جوانان 
خواسـته بودیـم کـه در این روند اشـترک کننـد، اما برخی 
سـهل انگاری کردنـد و پـس از اتمام رونـد گزینش صدای 

خـود بلنـد کردند کـه فرصت گذشـته بود.
ایـن در حالـی کـه باشـنده گان والیت های هـرات، تخار و 
سـمنگان از رونـد گزینـش اعضـای جرگۀ مشـورتی صلح 
شـکایت کرده انـد. آنـان ادعـا می کنند که گزینـش اعضای 
جرگـۀ مشـورتی صلح به اسـاس روابـط و خویش خواری 

بوده اسـت.
همچنـان، برخی  نامزد انتخابات ریاسـت  جمهوری کشـور 
کـه جریانـی را زیـر نـام »جرگـۀ مشـورتی و میانجی گری 
ایجـاد کرده انـد، می گوینـد کـه حکومـت رونـد  صلـح« 
صلـح را تخریـب می کنـد و ایـاالت متحـده نیـز در ایـن 
گفـت وگوها بـه دنبـال منافع جهانـی خودش بوده اسـت. 
آنـان هم چنـان تأکیـد دارنـد کـه طالبان نیـز اراده یـی برای 

صلـح ندارند.
امـا، سـید علـی کاظمـی سـخنگوی کمیسـیون برگـزاری 
جرگـۀ مشـورتی صلـح می گوید: تـالش جرگۀ مشـورتی 
صلـح بـرای ایجـاد تفاهـم میـان دیدگاه هـای متفـاوت و 

ایجـاد گفت وگوهـای »میـان شـهروندی« اسـت.
او گفـت کـه تـالش جریـان دارد کـه در نشسـت قطـر که 
قـرار اسـت برخـی از  نماینـده گان مـردم در آن اشـتراک 
کننـد، از طالبـان بخواهنـد تـا در جرگـۀ مشـورتی صلـح 

کنند. اشـتراک 
آقـای کاظمـی افـزود کـه جرگـۀ مشـورتی صلـح جهـت 
ترسـیم راه کار عملـی بـرای مذاکـرات صلـح بـا طالبـان 
برگـزاری می گـردد و بـا مـردم در ایـن مـورد مشـورت  

می شـود. 
آقـای کاظمـی، در پاسـخ بـه ایـن کـه طالبـان حکومـت 
افغانسـتان را بـه رسـمیت نمی شناسـند، در چنین صورتی، 
تعیـن خطـوط سـرخ بـرای گفت وگـو بـا طالبان چـه معنا 
دارد؟ گفـت: از لحـاظ حقوقـی مـا دولـت و نظـام داریم، 
نـه دولـت کنونـی کـه باید بـه آن تمکیـن کنیـم و به خاطر 
نپاشـد تـالش کنیـم. حکومـت در  این کـه نظـام از هـم 
تفاهـم بـا طرف هـای مختلـف در افغانسـتان بتوانـد توافق 
نظـر ایجـاد کننـد کـه تـا هنـوز افغانسـتان فاقـد چنیـن 

اسـت. توافقی 
در همین حال، طالبان اشـتراک در نشسـت مشـورتی صلح 

را کـه قـرار اسـت در 9 ثور برگزار  شـود رد کرده اند. 
گـروه طالبـان در اعالمیـه بـا اشـاره بـه برگـزاری جرگـۀ 
مشـورتی صلـح گفته انـد کـه دولـت کابـل بـرای بقـای 
نامشـروع خـود تـالش می کنـد تـا لویـه جرگه مشـورتی 
را دایـر کنـد و در آن در مـورد آینـده افغانسـتان تصمیـم 

می گیـرد. 
آنـان در ایـن اعالمیـه، دولـت افغانسـتان را نامشـروع و 

انـد.   دانسـته  غربـی  کشـورهای  دست نشـانده 

کمیسیون برگزاری جرگۀ مشورتی صلح:

اجماع داخلی برای آوردن صلح به میان نیامده است عبداالحد هادف

ابوبکر صدیق


