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امام ابومنصور ماتریدی 

گنجینه یی فراموش شده!

نگاه آدورنو 
به جامعۀ مصرفی
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ډونالـډ ټرمـپ د دوشـنبه پـه ورځ لنـدن تـه 

د سـفر پـه درشـل خربیاالنـو تـه وویل چې 

افغانسـتان تـه یـې سـفر عـايل او بریالی و.

ولسـمرش ټرمـپ د ناټو په رسمرشیـزه کې د 

ګـډون په هـدف لندن تـه والړ چیـرې چې 

ټـاکل شـوې د افغانسـتان د وضعیـت په اړه 

هـم بحثونه ويش.

د امریـکا متحـده ایاالتـو ولسـمرش پـرون 

دوشـنبه داسـې مهـال د افغانسـتان د سـفر 

پـه اړه لنـډې خـربې وکـړې چـې د ناټـو په 

رسمرشیـزه کـې د ګډون لپاره لنـدن ته روان 

و.

ډونالـډ ټرمـپ د واشـنګټن پـه هوایـې ډګـر 

کـې خربیاالنـو تـه وویـل چـې افغانسـتان 

افغانسـتان  لـه  او  سـفر  وروسـتی  یـې  تـه 

وه. لیدنـه عـايل  ولسـمرش رسه 

مـې  تـګ  تـه  »افغانسـتان  وویـل:  ټرمـپ 

د  ولیـدل،  مـې  کسـان  ډیـر  شـو،  خـوښ 

عـايل  ګـډون،  پـه  غنـي  ارشف  ولسـمرش 

و، خـوښ شـوم چـې هغـوی مـې ولیـدل، 

افغانسـتان ته مې سـفر ډیـر بریالی و، اوس 

لنـدن تـه روان یـم د ناټـو غونـډي تـه ځـم 

بـه  رسه  مرشانـو  لـه  هېوادونـو  ډېـرو  د  او 

وګـورم.«

د امریـکا متحـده ایاالتـو ولسـمرش مخکي 

تـر دې چـې لنـدن تـه روان يش، پـر خپلـه 

ټویټـر پاڼـه لیـکيل چـې اروپا ته ځـي څو د 

خپـل هېـواد اسـتازیتوب وکړي.

ډونالـډ ټرمـپ د تیـرې پنجنشـبې پـه ورځ 

د نومـرب ۲۸ مـه پـه ناڅاپـي سـفر د خپلـو 

رستېـرو د لیـدو لپـاره د افغانسـتان د بګـرام 

پوځـي اډې تـه ورسـېد.

رییــس کمیســیون امنیــت داخلــی 
ــور دفاعــی مجلــس ســنا در  و ام
ــاع  ــه اعــام وزارت دف واکنــش ب
ــری  ــاز پس گی ــر ب ــی ب ــی مبن مل
ولســوالی مارجــه والیــت هلمنــد 
ــه  ــد ک ــان می گوی ــت طالب از دس

ایــن وزارت دروغ می گویــد.
ــناتور  ــد هاشــم الکــوزی س محم
کمیســیون  رییــس  و  هلمنــد 
ــی  ــور دفاع ــی و ام ــت داخل امنی
مجلــس ســنا در نشســت دیــروز 
ایــن مجلــس گفت کــه ولســوالی 
ــان اســت  ــرل طالب مارجــه در کنت
و وزارت دفــاع در مــورد بــاز 
ــوالی دروغ  ــن ولس ــری ای پس گی

می گویــد.
آقــای الکــوزی گفــت کــه طالبــان 
ــر ولســوالی مارجــه  هنــوز هــم ب
حاکمیــت دارنــد و عملیاتــی کــه 
از ســوی نیروهــای دفاعــی در 
ــدازی شــده  ــن ولســوالی راه ان ای

ــوده اســت. ــاکام ب ــود، ن ب
کــه  عملیاتــی  او،  گفتــۀ  بــه 
ســوی  از  پیــش  روز  چنــدی 

ــه راه  ــش در مارج ــای ارت نیروه
ــا مســیر  ــود؛ تنه ــده ب ــدازی ش ان
ــک  ــه ی ــه ب ــا ک ــی از جاده ه یک
پایــگاه نظامــی ارتــش منتهــی 
می شــود، بــاز شــده و دیگــر 
تمامــی ایــن ولســوالی در کنتــرل 

ــت. ــان اس طالب
کــرد  نشــان  خاطــر  الکــوزی 

ــات  ــش عملی ــای ارت ــه نیروه ک
بــرای  صرفــًا  و  برعکــس  را 
فــروش تجهیــزات، تیــل، اســلحه 
ــه  ــود ک ــرده ب ــاز ک و مهمــات آغ
ــات را  ــن معام ــل ای ــناد مکم اس

دارد. اختیــار  در 
ــه  ــه س ــت ک ــی اس ــن درحال ای
روز پیــش وزارت دفــاع ملــی 

اعــام کــرد کــه ولســوالی مارجــه 
ــال  ــار س ــس از چه ــد را پ هلمن
ــرده  ــارج ک ــان خ ــرل طالب از کنت

ــت. اس
ایــن وزارت مدعــی شــده کــه در 
ــات  ــری تلف ــس گی ــات بازپ عملی
ــده  ــان وارد ش ــه طالب ــنگینی ب س
و ایــن ولســوالی کامــًا از ســوی 
ــده  ــه ش ــش تصفی ــای ارت نیروه

اســت.
ــن  ــه در ای ــه ک ــاع گفت وزارت دف
ــمول  ــه ش ــب ب ــات 37 طال عملی
ــی  ــده نظام ــاری فرمان ــا عبدالب م
طالبــان در مارجــه هلمنــد کشــته 
ــن  ــراد ای ــر اف ــن دیگ ــا ت و ده ه

ــده اند. ــی ش ــروه زخم گ
ایــن  در  اعامــه،  بنیــاد  بــر 
عملیــات 103 حلقــه مایــن از 
مســیر جاده هــای مارجــه خنثــی، 
2 دیپــوی مــواد انفجــاری و 6 
محــل ســوق واداره طالبــان نابــود 

ند. شــده ا
طالبــان در ایــن مــورد چیــزی 

. نــد نگفته ا

ارگ ریاسـت جمهـوری به طـرح شـورای نامزدان 
»طـرح  کـه  اسـت  گفتـه  و  داده  نشـان  واکنـش 
حکومـت مشـارکت ملـی انتخابات محـور« مخالف 
صریح قانون اساسـی اسـت. اما احمدولی مسـعود، 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری در واکنـش به 
فیسـبوکش  رسـمی  در صفحـۀ  ارگ  سـخن  ایـن 
انتخابـات  تـا  نیسـت  لزومـی  کـه  اسـت  نوشـته 
»پُرتقلـب« و حکومـت برآمـده از بحـران انتخاباتی 
2014 تـان را که »نه براسـاس قانون اساسـی!« بلکه 
بـا یـک »کاغـذ پـارٔه توافقنامـه!« پنج سـال تمـام با 
صدهـا مـوارد قانون شـکنی تحمیـل گردیـد، »بـه 

خاطـر مبارک تـان« بیـاورم.
آقـای مسـعود در ادامـۀ یادداشـت نوشـته اسـت: 
»اگـر نسـخٔه حکومـت وحـدت ملـی در جایـگاه 
یـک »مصلحـت ملـی« نبـود، خـدا می دانـد بحران 
کـدام  در  را  افغانسـتان  شـما  پُرتقلـب  انتخابـات 
گـودال سـقوط مـی داد و چانـس شـما بـرای ورود 
بـه ارگ  چـه بـود؟ ایـن بـار در انتخابـات 13۹۸، 
مشـارکت مـردم به مراتـب پایین تر متناسـب به آن، 
تقلبـات سیسـتماتیک بـه مراتب باالتر و کشـور در 
اوج بحرانـی بـه سـر می برد کـه مسـؤول و مجری 

الـف تا یـای آن شـمایید«.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری نوشـته  نامـزد  ایـن 
پیشـنهادی  نسـخٔه  اگـر  بگوییـد  بفرماییـد  اسـت: 
»حکومت مشـارکت ملـی انتخابات محـور« که توأم 
اسـت با مـواد و ارزش های قانون اساسـی، تضمین 

مشـارکت متوازن اقـوام در قـدرت و تصمیم گیری، 
بـار دیگـر بـه عنـوان یـک  »مصلحـت ملـی« گزینٔه 
مهـار بحـران انتخاباتی، تـداوم نظام سـازی و تدبیر 
هوایـی  و  میان تهـی  قـول شـما   بـه  دیموکراسـی، 
باشـد! نمی دانـم کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
شـما را کـه همـٔه بندهـای قانـون را یکی یکـی تـا 
قفـل صنـدوق امانت رأی مردم در داخل کمیسـیون 
شکسـتید و دو مـاه  می شـود کشـور را عمـًا بـه 

بحـران برده ایـد، چـه بخوانیـم!؟
آقـای مسـعود در اخیر این یادداشـت آورده اسـت: 
کمـی انصاف داشـته باشـید، کمی هم بـه مصلحت 
ملـی بیندیشـید تـا فـردای زود، چانـس اندکـی هم 
کـه اگـر بـرای ایـن وطـن باقی سـت، بربـاد ندهید. 
بدیـل  طـرح  شـده،  کـه  هـم  یکبـار  بـرای  لطفـًا 
بـا  را  انتخابات محـور  ملـی  مشـارکت  حکومـت 
روحیـٔه مشـفقانٔه مصلحت وطنـی مطالعـه نمایید نه 

بـا روحیـٔه خصمانـٔه رقابـت قدرت گیـری.
گفتنـی اسـت کـه »طـرح حکومـت مشـارکت ملی 
انتخابات محـور« چنـد روز پیش از سـوی شـورای 
یـک  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان 
انتخابـات  نامـزدان  شـد.  مطـرح  خبـری  نشسـت 
ریاسـت جمهـوری مدعـی شـدند کـه ایـن طـرح 
می تـوان افغانسـتان را از بحـران انتخاباتـی پیشـرو 
نجـات دهـد و زمینـۀ شـکل گیری یـک حکومـت 
بـر محور همیـن انتخابـات و با قاعده های وسـیعی 

را فراهـم کنـد.

ارگ:
»طرح حکومت مشارکت ملی انتخابات محور« خالف قانون اساسی است

احمدولی مسعود:

کجای حکومت وحدت ملی مطابق قانون اساسی است؟

بـاز  پس گیـری ولسـوالی مارجـۀ هلمنـد
سناتوران:

وزارت دفـاع دروغ مـی گـوید

ټرامپ افغانستان ته خپل سفر بریالی وباله

تعامل به جای معامله گری
برخورداری کارمندان  بخش خصوصی 

تنها از حق تقاعد ناکافی است

رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس:

وزارت مالیه بخشی از خزانۀ دولت را 
در همسویی با ارگ غیرموجه مصرف کرده است



ــای  ــِم دنی ــمندان مه ــی از اندیش ــی یک زمان
سیاســت می گفــت کــه بــه حرکت هــای 
ســریع و شــتاب زده در مدیریــت و سیاســِت 
کشــورها بی بــاور اســت؛ چــرا کــه بــه 
ایــن نــوع سیاســت ها فاجعــه  او  بــاورِ 
بــه بــار می آورنــد. بــه جــای آن، ایــن 
ــه  ــی گام ب ــی، از مهندس ــه ورز سیاس اندیش
گام در مدیریــِت جامعــه ســخن می گفــت و 
بــاور داشــت وقتــی یــک قــدم برمی داریــد، 
ــدم  ــایج آن ق ــد و نتـ ــگاه کنی ــب ن ــه عق ب
را به درســتی ببینیــد و بــاز قــدمِ دوم را 
ــن سیاست شــناس و فیلســوف،  ــد. ای برداری
ــر  ــد پوپ ــز کارل ریمون ــه ج ــود ب ــی نب کس
ــِی  ــن حام ــوان صادق تری ــه عن ــه از او ب ک

دموکراســی های لبیــرال یــاد می کننـــد. 
ــان نشــان داد  ــِر جه ــرن اخیـ ــۀ دو ق   تجرب
کــه حرکت هــای شــتاب زده و بی برنامــه 
جامعــه را بــه ســوی انحطــاط و تباهــی 
چنیــن  محصــول  افغانســتان  می بــرد. 
سیاســت هایی اســت؛ سیاســت هایی کــه 
زمــام داران و کارگــزاراِن آن بــه صــورِت 
شــتاب زده تــاش کردنــد کــه جامعــه را بــه 
ــد؛  ــول کنن ــر و تح ــارِ تغیی ــی دچ ــۀ آن گون
امــا آن هــا نــه تنهــا موفــق بــه ایجــاد تغییــر 
ــدند،  ــِت آن نش ــای مثب ــه معن ــه ب در جامع
ــز  ــکن نی ــای کمرش ــق بحران ه ــه خل ــه ب ک

ــد.  ــادرت ورزیدن مب
شــورای نامــزدان ریاســت جمهــوری و 
همگرایــی«  و  »ثبــات  انتخاباتــی  دســتۀ 
نیــز بــا پیـــروی از سیاســت »مهندســی گام 
ــورِ  ــره ک ــه گ ــد ک ــاش ان ــه گام« در ت ب
ــب  ــل کاِن تقل ــا معض ــه ب ــابات را ک انتخـ
ــده  ــه رو ش ــی روب ــای غیرقانون و عملکرده

ــاز کننـــد.  اســت، ب
ــِب  ــاِب عجی ــور در الته ــا کش ــن روزه   ای
ناشــی از مشــکات انتخاباتــی قــرار گرفتــه 
ــته های مطــرِح  ــه دس ــد ک ــر ان ــه منتظ و هم
ــب ایســتاده گی  ــر تقل ــه در براب ــی ک انتخابات
می کننــد، چــه برنامــه و طرحــی بــرای 
ارایــه  از وضعیــِت موجــود  بیرون رفــت 
می کننــد. ایــن دســته ها بــا توجــه بــه 
ــه  ــد ک ــِت شــکنندۀ کشــور می خواهن وضعی
ــاِی  هــم راهــی را بجوینــد کــه مصالــح علی
ــرهِ  ــم گ ــود و ه ــی نش ــور در آن قربان کش

ــود.  ــل ش ــی ح ــات از راه قانون انتخاب
  تعقــل و خــردِ موجــود در دســته های 
انتخاباتــِی معتــرض نشــان می دهــد کــه 
بــه هیــچ صــورت نمی خواهنــد  آن هــا 
ــل  ــزرگ و غیرقاب ــراِن ب ــار بحـ ــور دچ کش
بــا  دلیــل  بــه همیــن  مدیریــت شــود. 
تظاهــراِت  راه انــدازی  و  اعامیــه   نشــر 
از  برخــی  و  کابــل  در  مســالمت آمیز 
کــه  دارنــد  تــاش  کشــور  شــهرهاِی 
کمیســیون انتخابــات را از راهــی کــه بــرای 
بــه نتیجــه رســاندِن تقلــب در پیــش گرفتــه، 
بــاز دارنــد و دوبــاره آن را در مســیر واقعــی 

و قانونــِی آن قــرار دهنــد. 
  طــرح ایــن دســته های انتخاباتــی حتــا 
ــه  ــاز« ک ــی »دولت س ــتۀ انتخابات ــرای دس ب
مقصــر اصلــِی وضعیــت فعلی کشــور اســت 
نیــز خصمانــه و بــه دور از رویه هــای قانونی 

و مســالمت  آمیز نیســت. آن هــا تــاش دارنــد 
کــه دســتۀ انتخاباتــی »دولت ســاز« کــه عمــًا 
ــد،  ــت می کن از تقلــب و مهندســی آرا حمای
از طرح هــای بدیــل و غیرقانونــی بــرای 
ــر  ــی صرف نظ ــدرِت سیاس ــه ق ــیدن ب رس
ــه  ــرای ب ــی ب ــای قانون ــه رویه ه ــد و ب کن

ــد.  ــن کن ــات تمکی ــیدِن انتخاب نتیجــه رس
ــورِت  ــه ص ــی ب ــدرت سیاس ــه ق ــیدن ب رس
همــان  بــه  می توانــد  غیرقانونــی 
مهندســِی  در  شــتاب زده  حرکت هــای 
ــه آن  ــته ب ــن نوش ــاز ای ــه در آغ ــه ک جامع
ــی  ــد؛ حرکت های ــد باش ــد، همانن ــاره ش اش
ــول و  ــی تح ــیر اصل ــه را از مس ــه جامع ک
تعالــی بــاز مــی دارد و باعــث می شــود 
و  بحــران  سراشــیب  در  کشــور  کــه 
فاجعــه ســقوط کنـــد. امــروز وظیفــۀ تمــام 
شــهرونداِن کشــور و بــه ویــژه نخبــه گاِن آن 
ــو  ــکیبایی جل ــوری و ش ــا صب ــه ب ــت ک اس
ــه  ــد ک ــد و نگذارن ــا را بگیرن خودکامه گی ه
کشــور دوبــاره طعمــۀ تقلــب و مهندســی آرا 

ــود.  ش
مــا  همــۀ  بــرای  روان  ســال  انتخابــات 
برخــوردار  اهمیــِت ویــژه و خاصــی  از 
ــِم  ــار تصمی ــن  ب ــردم افغانســتان ای اســت. م
ــدون  ــات را ب ــه انتخاب ــد ک ــه  ان قاطــع گرفت
ــی  ــانند؛ پیروزی ی ــروزی برس ــه پیـ ــب ب تقل
ــام  ــاِی تم ــح علی ــک مصال ــدون ش ــه ب ک
ــه اســت و ســرانجام  شــهروندان در آن نهفت
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــور ش ــی در کش حکومت
مــورد قبــول اکثریــِت مــردم می باشــد. 
حکومتــی کــه اقتــدار ملــی و منافــع کشــورِ 
و  منطقه یــی  ملــی،  ســطوح  در  را  مــا 
ــل  ــتی تمثی ــه درس ــد ب ــی می توان بین الملل
کنـــد و افغانســتان را از مشــکاِت فعلــِی آن 

ــد.  ــات بخش نج
ــی  ــن حکومت ــدن چنی ــه وجــود آم ــدون ب ب
کــه حاال بــه آن نــام »دموکراســی مشــارکتی« 
ــم  ــا بتوانی ــه م ــت ک ــن نیس ــد، ممک می دهن
ــاد  ــرای ایج ــود ب ــِی خ ــای اصل ــه آرزوه ب

ــم.  ــدا کنی جامعــۀ امــن و مرفــه دســت پی
تــا زمانــی کــه ُکل شــهرونداِن کشــور خــود 
ــۀ اقتـــدار ملــی نبیننــد و مطمیــن  را در آیین
آن هــا  راِی  بــا  زمــام داران  کــه  نشــوند 
ــد  ــت آورده ان ــدرت را به دس ــی های ق کرس
هســتند؛  پاســخ گو  آن هــا  پیشــگاه  در  و 
ــت  ــه افغانســتان از وضعی ممکــن نیســت ک
ــت  ــات و امنی ــه ســوی ثب ــی ب موجــود گام

ــردارد.  ب
تعقــِل موجــود در دســته های انتخاباتــِی 
ســطح  در  را  اُمیــدواری  ایــن  معتــرض 
ــِو  ــل ن ــه نس ــود آورده ک ــه وج ــه ب جامع
ــه از  ــی آن را دارد ک ــور توانای ــِی کش سیاس
ــرون  ــربلندی بی ــا س ــود ب ــای موج بحران ه
ــای  ــع و معامله گری ه شــوند و شــکارِ تطمی
ــر اســت از  ــک عم ــه ی ــی ک ــِی سیاس مقطع
ــن  ــوند. ای ــرد، نش ــی می گی ــا قربان ــردم م م
روش، روِش تعامــل اســت؛ روشــی کــه 
ــی  ــته های انتخابات ــع ُکِل دس ــد مناف می توان
ــور  ــود در کش ــِی موج ــای سیاس و جناح ه
ــن  ــی تأمی ــع مل ــک طــرح جام ــه دور ی را ب

کنـد.
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ــود  ــفر خ ــکا س ــوری امری ــپ رییس جمه ــد ترام ــه دونال درحالی ک
ارگ  و  می خوانــد  موفقانــه«  و  »پُردســتاورد  را  افغانســتان  بــه 
دیــدار  توجیــه  و  ترمیــم  پــی  در  به شــدت  ریاســت جمهوری 
اشــرف غنی بــا ترامــپ در میــدان هوایــی بگــرام اســت؛ یــک 
ــاِی  ــان و توافق ه ــا طالب ــس ب ــی، آتش ب ــد امریکای ــناس ارش کارش
صلــح بــا ایــن گــروه را »تبلیغــات انتخاباتــِی رییس جمهــوری 
امریــکا« خوانــده و گفتــه اســت کــه هیــچ اُمیــدی بــه تغییــر موضــِع 

ــدارد.  ــود ن ــان وج طالب
ــد  ــوز می گوی ــبکۀ فاکس نی ــد ش ــر ارش ــر پروهش گ ــث میل جودی
ــی کــه  ــن گفــت کــه منظــور ترامــپ از اظهارات ــوان به یقی کــه نمی  ت
ــا توجــه بــه  توســط طالبــان تکذیــب شــد، چــه بــوده اســت؛ امــا ب
ــش از  ــکا، ترامــپ پی ــات ریاســت جمهوری امری نزدیک شــدِن انتخاب
برگــزاری انتخابــات، در پــی دســتاوردی در سیاســت خارجــی اســت 
تــا در زمــان تبلیغــات انتخاباتــی بــه آن اشــاره کنــد. ایــن کارشــناس 
امریکایــی بــاور دارد: درحالی کــه طالبــان 50 درصــد از مناطــِق 
ایــن کشــور را تحــت کنتــرول دارنــد، هنــوز رییــس دولــِت جدیــد 
افغانســتان مشــخص نیســت تــا مذاکــرات بــا وی انجــام شــود و حتــا 
ــی  ــار بی اطاع ــز اظه ــروه نی ــن گ ــِع ای ــر موض ــرف غنی از تغیی اش
می کنــد؛ انتظــار وقــوع ایــن تغییــر منطقــی نیســت. طالبــان همــواره 
ــان  ــا زم ــه ســاعت در دســِت امریکایی هاســت ام ــد ک اعــام کرده ان
ــد  ــان جنــگ ندارن ــرای پای ــی ب در دســت آن هاســت و هیــچ عجله  ی
ــند،  ــان برس ــه خواسته های ش ــره ب ــق مذاک ــد از طری ــر بتوانن و اگ
ــه  ــگ ادام ــه جن ــورت، ب ــن ص ــر ای ــا در غی ــد؛ ام ــره می کنن مذاک

ــد داد.  خواهن
ایــن ســخنان عمــًا نشــان می دهــد کــه نتیجه بخــش بــودِن 
ــِد  ــدارد و ترامــپ همانن ــاد واقعــی ن ــچ بنی ــح هی گفت وگوهــای صل
ــره  ــدرت به ــا در ق ــرای بقـ ــد ب ــح می خواه ــوِع صل ــی از موض غن
ببــرد. درحالی کــه پــس از رهایــی انــس حقانــی و دو تــِن دیگــر از 
اعضــای گــروه طالبــان در بــدِل رهایــی دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی 
ــه  ــان در حمات شــان کاهــش ب ــه طالب ــه می شــد ک افغانســتان، گفت
میــان آورده انــد؛ ولــی حمــاِت ســازمان یافته علیــه نیروهــای امنیتــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــِر کشــور نش ــهرهای دیگ ــل و برخــی از ش در کاب
ــه  ــه جنــگ هیــچ تغییــری نیافتــه و ایــن گــروه ب رویکــرد طالبــان ب
ــت  ــا حکوم ــس ب ــح و آتش ب ــای صل ــادۀ گفت وگوه ــن زودی آم ای

نیســت. 
ــق  ــد از طری ــه و می خواه ــًا باخت ــات را عم ــه انتخاب ــی ک ــای غن آق
زور، فشــار و تقلــب قــدرت را غصــب کنــد، از گفت وگوهــای صلــح 
ــا  ــد ب ــرد. او می خواه ــتفاده می ب ــه  اس ــورِت فریب کاران ــز به ص نی
ــح،  ــای صل ــورد گفت وگوه ــان دادِن سیاســت هایش در م ــق نش موف
ــورِت  ــه به ص ــد. درحالی ک ــادره کن ــود مص ــِع خ ــه نف ــات را ب انتخاب
ــگ  ــوده اســت. نشســِت بیجن ــاکام ب ــر دو عرصــه ن ــی او در ه واقع
ــی  ــاِن نامعلوم ــه زم ــه زودی برگــزار می شــود، ب ــه می شــد ب کــه گفت
بــه تعویــق افتــاده و معلــوم نیســت کــه واقعــًا ایــن نشســت برگــزار 
ــل  ــورد دالی ــل در م ــای ذی دخ ــر. طرف ه ــا خی ــد و ی ــد ش خواه
ــوم  ــی معل ــد ول ــزی نمی گوین ــن چی ــِگ چی ــت بیجن ــر نشس تأخی
اســت کــه ناکامــی ارگ در عرصــۀ مدیریــت گفت وگوهــای صلــح، 

ــن نشســت باشــد.   ــزاری ای ــل عــدم برگ ــن دلی ــد مهم تری بای
ــون  ــه همای ــت  ک ــی آن اس ــد روز در پ ــده گان از چن ــس نماین مجل
قیومــی سرپرســت وزارت مالیــه را در رابطــه بــا شــش میلیــارد افغانی 
کــه از بودجــۀ ســال 13۹7 مفقوداالثــر شــده، بــه ایــن مجلــس فــرا 
ــی کــه دزدی  ــای قیومــی حاضــر نیســت از پول های ــا آق ــد؛ ام بخوان
ــرف  ــی مص ــای غن ــِع آق ــه نف ــات ب ــم در انتخاب ــاید ه ــده ـ و ش ش
ــن  ــد. در چنی ــات ده ــده گان معلوم ــس نماین ــه مجل شــده باشــد ـ ب
ــق  ــت موف ــه حکوم ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــی، چگون وضعیت
شــود کــه طالبــان را بــه پــای میــز مذاکــره بکشــاند؟ حکومتــی کــه 
غــرق در فســاد مالــی و اخاقــی اســت و بــه هــر طرفــش کــه نــگاه 
کنــی بدتــر از دیگــر طرفــش اســت، بــا چــه صاحیــت و اعتبــاری 

ــد؟  ــح دم بزن ــای صل ــِت گفت وگوه ــد از مالکی می توان
آقــای ترامــپ شــاید از ســفرش بــه افغانســتان راضــی باشــد، ولــی 
ــت؟!...  ــتان داش ــردم افغانس ــرای م ــتاوردی ب ــه دس ــفر چ ــن س ای
رؤســای جمهــوری امریــکا همــواره در زمان هــای به خصوصــی 
بــه یــاد افغانســتان و سربازان شــان می افتنــد. آن هــا بــه ایــن 
ــکا  ــت های امری ــود را در سیاس ــِش خ ــا نق ــد ت ــفر می کنن ــور س کش
ــتاوردی  ــچ دس ــفرها هی ــن س ــی از ای ــد. برخ ــان دهن ــته نش برجس
ــِر  ــفر اخی ــه س ــه ک ــدارد؛ همان گون ــته و ن ــتان نداش ــرای افغانس ب
ــان در  ــان همچن ــود. طالب ــتاوردی ب ــن دس ــد چنی ــپ فاق ــای ترام آق
ــرای  ــنی ب ــای روش ــچ دورنم ــد و هی ــور دارن ــان حض سنگرهای ش
ــدارد. طرحــی را  ــردم افغانســتان وجــود ن ــزد م ــل در ن ــح حداق صل
کــه آقــای غنــی به صــورِت یک شــبه نوشــته بــود، دیگــر کســی بــه 
خاطــر هــم نمــی آورد؛ چــون آن طــرح چنــان غیرواقعــی و ُکلــی بــود 
ــی  ــای واقع ــه گفت وگوه ــوان ب ــاِس آن بت ــر اس ــود ب ــه ممکــن نب ک

ــت.  ــح دســت یاف صل
صلــح در افغانســتان زمانــی مســتقر می شــود کــه حکومتــی مشــروع 
و مبتنــی بــر آرای مــردم در ایــن کشــور شــکل بگیــرد. پیــش از آن 
در انتظــار صلــح و آرامــی بــودن، یــک انتظــار بیهــوده و عبــث اســت. 

انتظاِر عبث برای صلح

تعامل
جای   به 

معامله گری
نثـاراحمد فیضی غوریانی

ــی  ــته های انتخابات ــود در دس ــِل موج تعق
معتــرض، ایــن اُمیــدواری را در ســطح 
نــِو  نســل  کــه  آورده  به وجــود  جامعــه 
دارد  را  آن  توانایــی  کشــور  سیاســِی 
ــا ســربلندی  کــه از بحران هــای موجــود ب
و  تطمیــع  شــکاِر  و  شــوند  بیــرون 
کــه  سیاســی  مقطعــِی  معامله گری هــای 
یــک عمــر اســت از مــردِم مــا قربانــی 
روِش  روش،  ایــن  نشــوند.  می گیــرد، 
می توانــد  کــه  روشــی  اســت؛  تعامــل 
و  انتخاباتــی  دســته های  ُکِل  منافــع 
جناح هــای سیاســِی موجــود در کشــور را 
بــه دور یــک طــرح جامــِع ملــی تأمین کنـــد
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شـماری از اعضـای کمیسـیون مالـی و بودجـۀ مجلس 
مالیـه  وزارت  سرپرسـت  می گوینـد  نماینـده گان 
می کنـد.  فـرار  اسـتجواب  از  و  اسـت  »بی کفایـت« 

آنـان در مصاحبـه با روزنامـۀ ماندگار، همایـون قیومی 
می گوینـد،  و  می کننـد  متهـم  »بی ظرفیتـی«  بـه  را 
بـا ارگ ریاسـت  را در »همسـویی  او خزانـۀ دولـت 

جمهـوری« »غیرموجـه« مصـرف کـرده اسـت.
اعضـای کمیسـیون مالـی و بودجـۀ مجلـس همچنـان 
مدعـی انـد کـه مسـووالن وزارت مالیـه در پیونـد بـه 
قطعیـۀ مالـی سـال 13۹7 هیـچ معلومـات بـه مجلـس 

اسـت.  نکرده  ارایـه 
محمـد عظیم محسـنی، رییـس این کمیسـیون می گوید 
در  مالیـه  وزارت  سرپرسـت  قیومـی،  همایـون  کـه 
مدیریـت ایـن وزارت ناتـوان اسـت و ایـن امر سـبب 
شـده، پـول بیت المـال »تـاراج« گـردد. آقـای محسـنی 
»قانون گریـزی«  بـه  را  وزارت  ایـن  ارشـد  مسـووالن 
متهـم می کنـد و می گویـد کـه این کار دسـت افـراد را 

بـاز گذاشـته تـا پـول بیت المـال را »تـاراج« کننـد.
ارشـد  مسـووالن  و  مالیـه  وزیـر  کـه  دارد  تأکیـد  او 
دیگـر ایـن وزارت بـه پرسـش های مـردم و اعضـای 
مجلـس نماینـده گان پاسـخ ارایـه کنـد. آقای محسـنی 
بیـان مـی دارد کـه بربنیـاد قانـون، واحدهـای بودجه یی 
بایـد بـه گونۀ ماهوار گـزارش خود را بـه وزارت مالیه 
بفرسـتند و در ختـم سـال، ایـن گزارش هـا از طـرف 
ایـن وزارت بـه نهادهای ادارۀ عالی بررسـی، پارلمان و 

ریاسـت جمهوری فرسـتاده شـود.  
او گفـت کـه براسـاس قانـون، تـا زمانـی کـه مجلـس 
نماینـده گان در رابطـه بـه قطعیـۀ سـال 13۹7 تصمیـم 
نگیـرد، وزارت مالیـه نمی توانـد روی پیشـنهاد بودجـۀ 
سـال آینـده تصمیـم بگیـرد.  رییـس کمیسـیون مالی و 
بودجـۀ مجلـس اظهـار مـی دارد کـه مسـووالن ارشـد 
وزارت مالیـه در »هم سـویی بـا ریاسـت جمهـوری و 
سـایر نهادهـای مرتبـط«، پول هـا را در راه هـای »موجه 
و غیرموجـه«  بـه مصـرف رسـانید، امـا اکنـون حاضر 

نیسـت در ایـن مـورد معلومـات ارایـه کنند. 
محمدعظیـم محسـنی می گویـد کـه در مـورد قطعیـۀ 
سـال 13۹7، »جـرم و اختـاس« صـورت گرفتـه و تـا 
زمانـی کـه وزیـر مالیـه در ایـن مـورد اطاعـات دقیق 
نمی گـذرد.  آن  از  نماینـده گان  مجلـس  ندهـد،  ارایـه 
او گفـت کـه اگـر وزیـر مالیـه بـه »فریـب« و »گریز از 
مسـوولیت« ادامـه بدهد، مجلس نماینـده گان تصمیم ۹ 
ماده یـی را در رابطـه بـه او اجرایـی خواهد کـرد. آقای 

محسـنی امـا در مـورد ایـن ماده هـا چیـزی نگفت.
پیـش از ایـن نیـز اعضـای مجلـس نماینـده گان وزیـر 
مالیـه را متهـم بـه اختـاس و مصـرف پول هـا در امور 
شـخصی و کمپایـن انتخابات ریاسـت جمهـوری کرده 
انـد. اعضـای مجلـس همچنان گفتـه اند کـه در جریان 
سـال گذشـته، 1720 میلیـارد دالـر از سـایر کد هـای 
بودجه یـی بـه ُکـد ۹1 کـه 70 درصـد مصـرف آن بـه 
دسـت رییـس حکومت وحـدت ملـی و 30 درصد آن 
بـه دسـت رییس اجرایی اسـت، به صـورت غیرقانونی 

انتقـال یافته اسـت. 
ایـن  کـه  انـد  مدعـی  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
پول هـای بـه صـورت غیرقانونـی بـه کـد ۹1 واریـز 
شـده و و وزارت مالیـه بایـد در ایـن مورد بـرای مردم 
پاسـخ دهـد.  ایـن اظهـارات در حالـی  بیـان می شـود 
کـه به روز دوشـنبه هفتۀ جـاری )11 قـوس(، همایون 
قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه بـه همیـن دلیـل بـه 
مجلـس نماینـده گان اسـتجواب شـد، امـا معـاون آقای 
قیومـی بـه مجلـس آمـد و گفت کـه آقای قیومی سـفر 

اسـت. رفته 
نماینـده گان  مجلـس  رییـس  رحمانـی،  میررحمـان 
نیـز در واکنـش بـه حضـور نیافتـن سرپرسـت وزارت 
مالیـه در مجلـس گفـت: »سـابق  می گفتنـد کـه وزرا 
پاسپورت شـان در جیب شـان اسـت، امـا اکنـون تکـت 
طیـاره هـم در جیب شـان اسـت و هـرگاه بازخواسـت 
شـدند، بـه خـارج از کشـور سـفر می کننـد«. رییـس 
مجلـس گفـت که هـرگاه وزیران به مجلس اسـتجواب 

می شـوند، سـفر را بهانـه می گیرنـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه گزارش هـای تأیید ناشـده یی 
اسـتفادۀ  دلیـل  بـه  می دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود 
پول هـای گـزاف در کارزارهـای انتخاباتـی از طـرف  
تیم هـای  دولتـی و مصـرف هزینه هـای در ایـن مسـیر، 
سـبب خالـی شـدن خزانـۀ دولـت شـده و بـه همیـن 
دلیـل،  شـمار زیـاد از منسـوبان دولتـی به مـدت چند 

مـاه معـاش دریافـت نکـرده اند. 
برخـی از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری نیـز 
مدعـی شـده انـد کـه در انتخابـات ششـم میـزان تیـم 
»دولت سـاز« بـه رهبـری محمداشـرف غنـی نزدیک به 
200 میلیـون دالـر را از پـول دولـت هزینه کرده اسـت. 

تیـم »ثبـات و همگرایـی« به رهبـری داکتر عبـداهلل نیز 
متهـم بـه مصـرف میلیون هـا دالر پـول از خزانـۀ دولت 

ست.  ا
فوفـق  موضوعـات  بـه  اشـاره  بـا  شـهروندان کشـور 
نظـر  در  بـدون  و  بی جـا  هزینه هـای  کـه  می گوینـد 
تیم هـای  از طـرف  داشـت وضعیـت زنده گـی مـردم 
دولتـی در انتخابـات، سـبب شـده تـا خزانـۀ  دولـت 
خالـی گـردد و دولـت نتوانـد کارمندان خـود را معاش 
بدهـد؛ زیـرا بیشـتر ایـن پول هـا در جریـان انتخابـات 
در  بیشـتر  کـه  دولتـی  مأمـوران  اسـت.  هزینـه شـده 
وزارت داخلـه و دفـاع کار می کننـد نیـز ادعـا دارند که 

چنـد مـاه می شـود حقـوق دریافـت نکرده انـد. 

کارمنـدان  تمامـی  کارمنـدان رسـانه ها و  خبرنـگاران، 
نهادهـای خصوصی از حق تقاعد برخوردار می شـوند.
بـا نشـر  وزارت کار و امـور اجتماعـی روز دوشـنبه 
خبرنامه یـی اعـام کـرد کـه به تاسـی از مقـررۀ حقوق 
تقاعد کارمنـدان ادارات غیردولتـی، نهادهای غیردولتی 
و سـکتور خصوصـی مکلـف بـه پرداخـت یـک مـاه 
معـاش در بـدل هـر سـال کار یـک کارمنـد می باشـند.
وزارت کار و امـور اجتماعـی اعـام کـرد کـه »مقـرره 
و  غیردولتـی  ادارات  کارکنـان  تقاعـد  حقـوق  تنظیـم 
سـکتور خصوصـی« طـی حکمـی از سـوی ریاسـت 

جمهـوری، نافـذ شـده اسـت.
حقوق دانـان ایـن اقدام دولـت را یـک »گام ارزنده« در 
امـر تحقـق حقوق کارکنـان نهادهای غیـر دولتی عنوان 

می کننـد؛ امـا آن را کافـی نمی دانند.
وحیـد فرزه یـی عضـو اتحادیـه حقوق دانان افغانسـتان 

»قبـًا  مانـدگار می گویـد:  روزنامـۀ  بـا  در گفت وگـو 
اسـتخدام می کردنـد،  را  افـرادی  نهادهـای خصـوص 
آنـان قایـل  بـه  امتیـازی  از برکنـاری هیـچ  امـا پـس 
نمی شـدند، امـا پـس از ایـن چنیـن نخواهـد بـود و 
تقاعـد  حـق  از  نیـز  خصوصـی  نهادهـای  کارمنـدان 

بـود«. برخـوردار خواهنـد 
آقـای فرزه یـی گفـت: امـا تنهـا تقاعـد کافـی نیسـت 
و بایـد بـه اضافـه تقاعـد، کارمنـدان بیمـه صحـی هم 
داشـته باشـند، زیـرا شـماری از کارمنـدان در هنـگام 
اجرایـی وظیفـه مجروح و یا کشـته می شـوند، بنابراین 

بـه اضافـه تقاعـد بیمـه هم الزم اسـت.
او تاکیـد کـرد، اجرایی ایـن مقررۀ یک کار بسـیار مفید 
و موثـر اسـت، امـا مسـاله بیمه نیـز باید در نظـر گرفته 
شـود تا کارمنـدان که در هنـگام اجرایـی وظیفه صدمه 

می بیننـد، برای مداوا دچار مشـکل نشـوند.

پیـش از ایـن، کارمنـدان بخـش خصوصـی به شـمول 
خبرنـگاران، کارمنـدان رسـانه ها و نهادهـای خصوصی 
بـه دلیـل نبود اسـاس قانونـی، از حق تقاعـد برخوردار 

نمی شـدند.
پیشـنهاد فدراسـیون  بـه  ایـن مقـرره  گفتنی سـت کـه 
نهادهـای ژورنالیسـتان و رسـانه های افغانسـتان و بـه 
همـکاری اتحادیـۀ ملـی کارگران افغانسـتان، دو سـال 

قبـل طـرح شـده بود.
در نشسـت هایی کـه نماینـده گان فدراسـیون و اتحادیۀ 
ملـی کارگران بـا مقامات وزارت هـای عدلیه، اطاعات 
و فرهنـگ و کار و امـور اجتماعـی داشـتند، مسـودۀ 
ایـن مقـرره در تابسـتان سـال گذشـته نهایـی شـد؛ اما 
بـا وجـود پیگیری هـای دوامـدار، تصویـب و انفـاذ آن 

بیـش از یـک سـال طول کشـید.
فهیم دشـتی رییس اتحادیۀ  ملی ژورنالیسـتان افغانستان 

و عضـو رهبـری فدراسـیون نهاد هـای ژورنالیسـتان و 
رسـانه ها می گویـد: » هنـوز ایـن مقـرره بـه دسـت مـا 
نرسـیده؛ امـا امیدواریـم، در جریان تصویـب، تغییراتی 

در آن وارد نشـده باشـد.« 
بـه گفتۀ آقـای دشـتی، در صورتی که مقررۀ نافذ شـده، 
تفاوتـی با مسـودۀ نهایی آن نداشـته باشـد، ایـن مقرره 
می توانـد حـق تقاعـد را نـه تنهـا بـرای خبرنـگاران و 
کارمنـدان رسـانه ها؛ بـل بـرای همـۀ کارمنـدان بخـش 

خصوصـی فراهـم کند.
در همیـن حـال، نـی یا حمایـت کنندۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان از توشـیح مقـرره ی تنظیـم حقـوق تقاعـد 

کارکنـان ادارات غیـر دولتـی اسـتقبال می کنـد
مسـووالن در نـی از تمامی رسـانه ها و نهادهای رسـانۀ 
در افغانسـتان می خواهـد تـا ایـن مقـرره را بـه عنـوان 
یـک سـند قانونـی قابـل تعمیـم در نظـر داشـته و بـا 
خبرنـگاران و کارمندان شـان براسـاس این سـند قانونی 

نمایند. تعامـل 
نـی کـه در راسـتای توشـیح این مقـرره تاش فـراوان 
نمـوده اسـت، بـاور دارد که هیچ نهاد رسـانۀ بر خاف 

آن عمـل نخواهد کرد.
تـا در  از وزارت اطاعـات و فرهنگ می خواهـد  نـی 
زمینـه ی تطبیـق آن نقـش نظارتـی خویـش را  بـه طور 

درسـت و دقیـق ادا نمایـد.
غیردولتـی  نهادهـای  کارکنـان  تقاعـد  مقـررۀ حقـوق 
)سـکتور خصوصـی( در سـه فصـل و22 مـاده تدوین 

گردیـده  و طـی حکمـی نافـذ شده اسـت.
تقنینـی  مقـرره نخسـتین سـند  ایـن  بایـد گفـت کـه 
اسـت کـه نهادهـای غیردولتـی )سـکتور خصوصـی( 
را ملـزم بـه پرداخـت حقـوق تقاعـد یـا بازنشسـته گی 

می سـازد. کارمندان شـان 
وزارت کار و امـور اجتماعـی گفتـه اسـت کـه بخـش 
اعظم شـهروندان کشـور در ادارات غیردولتی مشـغول 
کار هسـتند و می بایـد از حقـوق تقاعد بهره مند باشـند.

اتحادیه حقوق دانان افغانستان:
برخورداری کارمندان  بخش خصوصی تنها از حق تقاعد ناکافی است

رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس:

وزارت مالیه بخشی از خزانۀ دولت را در همسویی با ارگ غیرموجه مصرف کرده است
ابوبکر صدیق

ناجیه نوری  
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»اخـاق صغیـر« اثـر مهـِم اندیشـمند آلمانـی تئودور 
آدورنـو )1۹03ـ 1۹6۹( از متفکـراِن برجسـتۀ نسـل 
اول مکتـب فرانکفـورت اسـت. بـدون تردیـد ایـن 
کتـاب در عصـر و زمانه یـی کـه نوشـته شـد، یکـی 
بـه  چـپ  ادبیـات  در  انتقـادی  آثـار  مهم تریـن  از 
شـمار می آمـد و بازگوکننـدۀ  نگرانی هـای آدورنـو و 
برخـی از معاصـران وی در خصـوص نحـوۀ بـودن 
و اندیشـیدن انسـان های عصـر خویـش اسـت که به 
باورشـان خـود را بـه سـرمایه داری واداده انـد. به هر 
حـال کتـاب بـا نثـری روان، و بـه صـورت پاره های 
فلسـفی ـ اجتماعـی نوشـته شـده اسـت. اما پرسـش 
این اسـت کـه آیا »اخـاق صغیـِر« آدورنـو، می تواند 
بیان گـر نگرانی هـای مـا و مسـایل  عصرمـان باشـد؟ 
بـه نظـر می رسـد در عصر حاضـر یعنـی دومین دهۀ 
هـزارۀ سـوم، برخـی از نگرش هـای مطـرح شـده در 
کتـاب هم چنـان برای مـان از قـوت برخـوردار اسـت 
درحالی کـه برخـی دیگـر را بسـیار دور از موقعیـت 
خویـش می بینیـم، شـاید بـه ایـن دلیـل که احسـاس 
بـه  ناگزیـر  بـا سـرمایه داری  بـرای مقابلـه  می کنیـم 
یافتـن روشـی دموکراتیک تر هسـتیم؛ روشـی از سـر 
معرفـت به موقعیت هستی شناسـانۀ چیزهـا؛ به عنوان 
مثـال، در بحـث حاضـر بـه نقـد آدورنـو از »انسـان 
بحث هـای  در  کـه  انسـانی  می پردازیـم،  مصرفـی« 
آدورنـو بـه جـای روشـن گری از شـرایط روی آورِی 
او بـه »مصـرف«، بـا درکـی کم وبیـش غیرعلمـی و 
سلسـله مراتبی نسـبت بـه وی مواجه می شـویم. از آن 
قبیـل نگرشـی هایی کـه به جای دیدن سـتم مشـترک 
در جهـان سـرمایه داری و شـرایط بـه وجـود آورندۀ 
آن، بـه محکـوم کـردِن موقعیـت نـاآگاه »دیگـرِی« به 

اصطـاح غیراصیـل روی می آورنـد.
***

عصـر آدورنو، عصری اسـت که با نخسـتین اقدامات 
سـرمایه داری در پـروژۀ فرهنگ سـازِی »مصـرف« و 
تبدیـل انسـان بـه »مصرف کننـده« مواجه بوده اسـت؛ 
و آدورنـو پدیـدۀ روی آوری آدم هـای عصـر خـود به 
خریـد و مصـرف کاالهـای بـه اصطـاح »جدیـد« را 

این گونـه توصیـف می کنـد:
»میـل جنون زده بـه مصـرِف جدیدتریـن کاالی روز، 
نه تنهـا بـه بارآمـدن بی تفاوتـی در برابـر فرآورده های 
فرارشـد تولیـد می شـود، بلکـه بـه آتـش جفنگیـات 
مسـتقر و باهـت حسـاب شـده نیـز دامـن می زند... 
. یکـی از ضروریـات پیشـرفت تکنیکـی ایـن اسـت 
کـه مـردم بـا عزمـی تنگ نظرانـه در نخریـدن آن چـه 
متـداول نیسـت، پافشـاری کننـد و بـه هـر قیمت که 
شـده، از قافلـۀ خـط تولیـد عقـب نماننـد، بی آن کـه 
بیمـی از ایـن داشـته باشـند کـه هـدف از آن تولیـد 

خـاص چـه می توانـد بـوده باشـد« )ص1۸5(.
گـزارۀ بـاال، فقـط نمونه یـی اسـت جهـت آشـنایی با 
نـگاه آدورنـو بـه جهـان، آدم هـا و چیزهـا. نگاهی که 
هـر چنـد به نظـر می رسـد عامـل بـه وجـود آورندۀ 
ایـن وضعیـت را کـه همانـا سـرمایه داری مصرفـی و 
فرهنـِگ ناشـی از آن را از نظـر دور نداشـته، امـا بـه 
دلیـل بی اعتنایـی به روش  شناسـی اگزیستانسیالیسـتی 
مـردم  مصرف گرایانـۀ  روی آوری هـای  درک  )بـرای 

عصـر خویـش بـه »خریـد و مصـرِف« بـه گفتـه ی 
کننـده  ناامیـد  نتایجـی  بـه  »جنون آمیـز«(،  خـودش 
دسـت می یابـد. به بیانـی، مخاطب زمانـۀ وی اگر  به 
نیّـت روشـن گری بخواهـد بـا دیـد آدورنو بـه جهان 
و مسـایل اجتماعـی بنگـرد، جز ناامیدی و دل سـردی 

نصیبـی  نخواهد داشـت.
حـال آن کـه اگر فلسـفه های اگزیستانسیالیسـتی را 
بـه کار گیریـم، می آموزیم موجودی به نام انسـان، 
اساسـًا فاقـد ماهیـِت از پیـش تعیین شـده اسـت؛ 
منظـور فاقـد ماهیِت از پیش تعیین شـده یی اسـت 
کـه بنـا بـه فلسـفۀ مارکسیسـم در بطـن تاریخ و 
جهت مندی هـای اجتماعـی شـکل می گیـرد؛ اینک 
بـا توجه بـه »فرهنگ  مند« بـودِن این موجـود و یا 
»فرهنگ پـروری« او کـه بـه شـکل دیالکتیکـی در 
خـال جریان هـای تاریخـی ـ اجتماعـی سـاخته 
می شـود، درخواهیـم یافـت که با انسـانی سـر و 
کار داریـم که به یـاری فرهنگ قادر به پوشـاندن 
بیانـی،  بـه  بی علتـی خویـش اسـت.  بی بنیانـی و 
می توانـد تقـدم وجـودِی خـود را با هویـت ِ فرهنگی 
ـ اجتماعـی  اش سروسـامان بخشـد. یعنـی بی بنیانـی 
خـود را پـس زنـد و بـه خـود معنـا دهـد؛ امـا برای 
اسـت.  »روی آوری«  عمـل  بـه  ناچـار  کاری  چنیـن 
بـه موقعیت هایـی کـه وی آن هـا را )در  روی آوری 
نهایـت ناخودآگاهـی اگزیستانسیالیسـتی( بـه منزلـۀ 
امکانـی بـرای دسـت یابی بـه هویـت و یـا داللـت 
وجـودی می فهمـد. معنـا و هویتـی کـه حتـا بـرای 
انسـان غیرمـدرن از طریـق روی آوری بـه داده هـای 
می شـوند؛  برسـاخته  روی  پیـش  زمانـِی  و  مکانـی 
لُـب کام: روی آوری بـه ایـن یـا آن چیـز به واسـطۀ 
ایـن یـا آن موقعیـت فرهنگـی ـ اجتماعـی، وضعیت  
اجتناب ناپذیـر انسـان در جهـان را تشـکیل می دهـد.
نگرشـی  بـا  کـه  اسـت  معنـی  بدیـن  سـخنان  ایـن 
نومارکسیسـت و اسـتفاده و الهام از آموزه های فلسفۀ 
اگزیستانسیالیسـتی، می تـوان بـه جـای دیـدگاه ناامید 
و دل سـرد آدورنـو بـه ایـن واقعیـت دسـت یافـت 
انسـانی  بـرای  مصـرف«،  بـه  »میـِل جنون آمیـز  کـه 
کـه از سـوی فرهنـگ سـرمایه دارِی مصرفـی، احاطه 
از شـیوه ها ی  یکـی  اسـت، صرفـًا  پـرورده شـده  و 
روی آورِی غیـر اصیل )بخوانیم شـیءانگارانه( جهت 
دسـت یابی بـه معنای وجـودی اسـت. بنابراین عملی 

اسـت اگزیستانسـیال.
بـه  »وجـودِ«  ایـن  ماجـرای  باشـد  بهتـر  شـاید 
این جـا آغـاز کنیـم کـه  از  اصطـاح مـدرن را 
زمانـی که مدرنیته  شـیوۀ روی آورِی سـنتیـ  دینی 
را از انسـان عصر جدید گرفـت. و در ازای آزادی 
متافیزیکـی، او را معنـا زدوده و بی هـدف بـه حال 
خـود رهـا گردانیـد؛ امـا فقط بـرای آن کـه بتواند 
کـد و رمزگان خـود را جایگزین کدهـا و رمزگان 
فرهنگـی ـ دینـی جهـان سـنت کند و بدین سـان 
می تـوان  بیانـی  بـه  شـود.  جهـان  جدیـد  سـرور 
گفـت فرهنـگ بورژوایی، بـه محض انحـال هویت 
بازارهایـش  از طریـق  انسـان عصـر جدیـد،  سـنتی 
خـود دسـت بـه کار معنادهـی بـه او شـد. یعنـی از 
انـرژی برخاسـته از روی آوری هـای  طریـق جـذب 

بـه  آزاد شـده،  بـه اصطـاح  انسـاِن  ایـن  وجـودِی 
سـمت بـازار و خریـد کاالهـای آن شـرایط زیسـت 
خـود را تـداوم بخشـید. اکنـون نیـروی برخاسـته از 
بی بنیـادی وجـودی انسـان یک سـره جـذب تولیدات 
جهـان سـرمایه داری می شـود. بـه عبارتـی، فرهنـگ 
سـرمایه داری ابتـذال خـود را در پاسـخ بـه نیازهـای 
روی آورِی وجـودی انسـان َعَلـم کـرد، و بدین سـان 
معنایـی کـه بـه زنده گـی انسـان مـدرن بخشـید، بـه 
دلیل ابتذال بنیانی اش، اساسـًا مسـوولیت گریز اسـت.
بنابرایـن، انسـان مدرِن نـاآگاه و  غیرخاِق آزاد شـده 
از قیـد دیـن و سـنت، از آن جـا که مسـوولیت آزادی 
و بی معنایـِی وجـودی خـود را بـه عهـده نمی گیـرد 
)نـه از سـر بـد طینتـی، بلکـه تنهـا بـه ایـن دلیـل که 
کـرده  دریـغ  وی  از  سـرمایه داری  را  آن  آمـوزش 
اسـت(، همـواره بـرای جهـان سـرمایه داری و رونـق 
بازارهایـش بـه طعمـه تبدیـل  شـده اسـت: این کـه 
بـه سـمت  را  معنابخشـی خـود  نیـروی روی آوری ِ 
سـبک زنده گـی مصرفـی بـه گـردش درآورد و روز 
بـه روز خـود را تهی تـر و بی معناتـر از روز پیـش 
دریابـد. یعنی چرخۀ سـتم و بهره کشـی های بـازار را 
بـا دسـت خویـش بـه کار انـدازد. امـا همان گونه که 
گفتیـم، آدورنـو ایـن تبییـِن همدالنه را از خـود دریغ 
کـرده اسـت، از ایـن رو فلسـفۀ وی به جـای مقاومت 
و فراخـوان بـرای آگاهـی و روشـن گری، بـه بدبینی 

گرایـش پیـدا می کنـد.
اکنـون وقـت آن اسـت تا اندکـی هم دربـارۀ »اخاق 
صغیـر« عصـر خود بگوییم. شـاید بد نباشـد بحث را 
از این جـا آغـاز کنیـم که بـا توجه بـه این که شـرایط 
زیسـتِی سـرمایه دارِی متأخـر، در گـروی سـیالیّت و 
شـکننده گی مرزهـا و موقعیت هاسـت، می توانیـم در 
همیـن ابتـدای بحـث بـه این ایـده نزدیک شـویم که 
اگـر هـم بخواهـد دیگـر نمی توانـد هم چـون سـابق 
هویت هـای  و  فرهنـگ  یک دست سـازی  پـروژۀ 
ویژه گـی  مهم تریـن  زیـرا  کنـد؛  دنبـال  را  فرهنگـی 
عصـر حاضـر نـه یک دست سـازی، بلکـه شکسـتن 
اسـت؛  فرهنگ هـا  انعطاف ناپذیـر  چهارچوب هـای 
بـه  کـه  فرهنگـی  دسـت کاری های  علی رغـم  یعنـی 
واسـطۀ آن هـا تمامی جوامـع )اعم از جهان سـومی و 
یـا رشـد یافتـه( بـه جوامع مصرفـی و رسـانه یی بدل 
شـده اند، ایـن آگاهـی در سـطوح کان سـرمایه داری 
نئولیبرالیسـیتی وجـود دارد کـه بـا یک دست سـازِی 
فرهنـگ نمی تـوان سـودهای کان به جیـب زد. برای 
ایـن کار بـه رویکردهـای انعطاف پذیـر نیـاز اسـت. 
نظامـی کـه بتوانـد به راحتـی از یک سیسـتم فرهنگی 
بـه سیسـتمی دیگـر برود  و یا بـه تلفیـق دو و یا حتا 
چنـد سیسـتم فرهنگی دسـت یـازد. می تـوان به چین 
و شـیوۀ زیسـت سیاسـی و اقتصـادی آن در گسـترۀ 
مناسـباتش توجـه کـرد: چـه در شـبکه های  وسـیِع 
درونـِی به شـدت تحـت کنترل، سانسـور و وحشـت 
و چـه در روابـط بیرونـی آن...؛ کـه فی المثـل بـرای 
حفاظـت از موقعیـت خـود در بـازار ناگزیـر اسـت 
بـدون در نظـر داشـتِن نـوع حکمرانی هـای ایـن یـا 
آن کشـور، خـود را بـه شـبکۀ بسـیار وسـیع نظارتی 
ـ تعاملـی در بـازار و احتمـاالً البی هـای سیاسـی آن 

کند. وابسـته  
بـه بیانـی در عصـری که تحـت سـلطۀ نیولیبرالیسـم 
پایـدار  و  ثابـت  ویژه گی هـای  سـوای  اسـت، 
متعلـق بـه خـودِ بازارهـای سـرمایه داری کـه همانـا 
بـه  سـرکوب  و  خشـونت  بـی  کاری،  بهره کشـی، 
انعطـاف  اسـت،  نهـان(  و  )علنـی  مختلـف  اشـکال 
در مـراودات اقتصـادی و سیاسـی بـا دیگر کشـورها 
اهمیـت بسـیاری دارد: سـیالیِت سیاسـت ها و فراتـر 
از هـر گونـه مـرزِ دسـت وپاگیر عمل کـردن، حجتی 
اسـت در مناسـبات. ظاهـراً فقـط از این راه اسـت که 
می تـوان از هـر منبعـی کـه تولیـد سـود کنـد، نهایت 

اسـتفاده را بـرد.
بدیـن ترتیـب، بـا بحـِث گـذر از ایدیولوژی یـی 
مواجه می شـویم  که ظاهـراً سـرمایه داری جهانی، 
بـه منظـور فتـح همه جانبـۀ جهـان، خـود را بدان 
مجهـز کرده اسـت؛ شـاید در وهلۀ نخسـت چنین 
وانمـود شـود کـه نیولیبرالیسـم بـرای حفاظت از 
انسـان و هم چنین کـرۀ زمین، خـود را از هر گونه 
ایدیولـوژی رهـا کـرده اسـت، حتـا بـرای آنکـه 
ُحسـن نیـت ِ خـود را تمـام و کمـال نشـان دهد،  
بـه سـیالیت و سـازگاری روش زیسـتِی خـود بـا 
فرهنگ هـا و ایدیولوژی هـای متفـاوت روی آورده 
اسـت چـه در چیـن و خـاور دور باشـد و چه در 
غـرب )اروپـا، امریـکا( و چه در فان کشـورهای 
عربـی و مسـلمان و یـا رژیم هـای بـه اصطـاح 
منفـور...؛ احتمـااًل به دلیـل همیـن انعطاف پذیرِی 
بـه ظاهـر عاری از تعصب و سـیال بوده گی اسـت 
کـه برخـی چنـان فریفتـۀ روش و تکنالـوژی فرا 
مـرزِی آن شـده اند کـه تولیـدات نـازل فرهنگـی 
از  فرهنـگ  عرصـۀ  آزادشـده گِی  نشـانۀ  را  آن 
قدرت هـای توتالیتـر و بـه اصطـاح تک سـاحتی 

می داننـد... 
آزادِی  راسـتای  در  نیولیبرالیسـم  به راسـتی  آیـا  امـا 
انسـان قـرن بیسـت ویک و امنیت اجتماعی، سیاسـی، 
فرهنگـی و زیسـت محیطِی جهـان او عمـل می کنـد؟ 
و  انترنتـی  جهـان  طریـق  از  کـه  نمی کنیـم  انـکار 
ماهواره هـا می تـوان بـه انـواع شـبکه های فرهنگـی، 
اعم از رسـمی و غیر رسـمی و یا درون مرزی و برون 
مـرزی ارتبـاط یافت؛ اما آیـا این به معنی آزاد سـازی 
و  محتاط  تـر  می تـوان  آن کـه  یـا  اسـت؟  »فرهنـگ« 
ابعـاد  فرهنـگ،  آزادسـازی  بـه  و  بـود  واقع بین تـر 
جـدی  و تأمل برانگیزتـری بخشـید؛ بـه طـوری کـه 
بُعـد اصلـی آزادسـازی  را در قلمـرو عمومـی جـای 
بـرای  سیاسـی  از حاکمیـت  را  آن  آن جـا،  از  و  داد 
همـه گان مطالبـه کـرد. یعنی بـه این امر توجه داشـته 
باشـیم کـه تکنالوژی حاضـر و ماهواره های نمایشـی 
ـ خبـری، بـدون تشـکات واقعـی و عینـی اجتماعی 
روشـن  و  هدف منـد  یعنـی  مشـخص  مطالبـات  بـا 
بـرای همـه گان، هرگـز قـادر بـه آزاد کـردن فرهنـگ 
در سـاختار اجتماعـی ـ سیاسـِی قلمروهـای عمومی 
نیسـتند؛ از ایـن رو تحت شـرایط حاضر که بیشـتر به 
هرج ومـرج و بی مسـوولیتی فرهنگـی می مانـد، هرگز 

نمی توانـد نقشـی آزادکننـده ایفـا کنـد. 

 آیا به راستی نیولیبرالیسم
 در راستای آزادِی انسان قرن
 بیست ویک و امنیت اجتماعی،
 سیاسی، فرهنگی و زیست محیطِی
 جهان او عمل می کند؟ انکار
 نمی کنیم که از طریق جهان انترنتی
 و ماهواره ها می توان به انواع
 شبکه های فرهنگی، اعم از رسمی
 و غیر رسمی و یا درون مرزی
 و برون مرزی ارتباط یافت؛
 اما آیا این به معنی آزاد سازی
 »فرهنگ« است؟ یا آن که می توان
 محتاط  تر و واقع بین تر بود و به
 آزادسازی فرهنگ، ابعاد جدی
  و تأمل برانگیزتری بخشید؛ به
 طوری که بُعد اصلی آزادسازی 
 را در قلمرو عمومی جای داد و از
 آن جا، آن را از حاکمیت سیاسی
 برای همه گان مطالبه کرد. یعنی
 به این امر توجه داشته باشیم
 که تکنالوژی حاضر و ماهواره های
 نمایشی ـ خبری، بدون تشکالت
 واقعی و عینی اجتماعی با مطالبات
 مشخص یعنی هدف مند و روشن
 برای همه گان، هرگز قادر به آزاد
 کردن فرهنگ در ساختار اجتماعی ـ
سیاسِی قلمروهای عمومی نیستند

زهره روحـی 
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جامعۀ  که  ما  فارسی زباِن  نام آورِ  و  معاصر  روشن فکراِن 
»روشن فکر«  عنوان  به  را  آن ها  اخیر  یکصدساِل  در  فرهنگی 
هنری  و  ادبی  خاستگاهِ  همه گی  تقریبًا  است،  آورده  به جا 
حرفه یی  اندیشه ورِ  معنای  به  روشن فکر  کمتر  و  داشته اند، 
بر  عمومًا  هنرمندان،  و  ادیبان  همان  یا  بوده اند. روشن فکران 
این عقیده بوده اند که انسان در برابر خود و جامعه، وظیفه یی 
معنوِی  پیشرفت  و  بیداری  که  را  این وظیفه  و  دارد  برعهده 
یکایک آدم هاست، باید با شرافت و تعهد کامل انجام بدهد 
وقف  آن  راهِ  در  هم  را  خود  وجود  بیفتد،  الزم  چنان چه  و 
هنر  و  زنده گی  از  ما  روشن فکراِن  اول  نسل  برداشت  کند. 
وظیفۀ  آن ها  که  معنی  این  به  داشت؛  قرار  هم  امتداد  در 
نویسنده  عنوان  به  وظیفه شان  از  شهروند  عنوان  به  را  خود 
آن ها  از  هم  جامعه  و  نمی دانستند،  جدا  هنرمند  و  شاعر  و 
انتظار را داشت. نویسنده گان و شاعرانی که تمایات  همین 
اخاقی و اجتماعی آشکاری نداشتند و جانب زیباپرستی و 
آرماِن هنِر خالص را می گرفتند ـ اگرچه اقلیت اندک شماری 
بودند ـ جامعه آن ها را به عنوان روشن فکران »برج عاج نشین« 
هنِر  و  اجتماعی  آرمان خواهِی  که  روشن فکرانی  می شناخت؛ 

مفید و آموزنده را خوار می شمردند.
ادبیات،  و  هنر  از  روشن فکری،  از  عمومی  تلقی  دو  این 
هرچند در طوِل دهه ها دست خوش تغییر و تحوالت بسیار 
شد، در بین نسل دوم و سوم روشن فکران با حرارت تمام 
و  شاعران  و  نویسنده گان  میان،  این  در  اما  یافت.  تداوم 
هنرمندانی هم بودند که بین این دو دسته نوسان می کردند. 
یا به طور کلی بیرون از حوزۀ نفوذ این دو تلقی، فعالیت 
که  می شدند  پیدا  هم  روشن فکرانی  گاه  البته  می کردند. 
و  سیاسیات  و  اجتماعیات  آن ها  فعالیت  اصلی  قلمرو 
ادبی و  پا در عرصۀ معقوالت  اما  بود،  نهادهای آموزشی 
هنری هم می گذاشتند و تأثیر کام شان هیچ از روشن فکران 
دیگر کم تر نبود. از طرف دیگر، سهم مترجمان را هم در 
این میانه نباید از نظر دور داشت؛ به ویژه که اندیشه های 
فرهنگی و فلسفی از راه ترجمه، از غرب به جامعه وارد 

می شد و هنوزهم می شود.
   در دوره های نخستین فعالیت روشن فکری در ایران »فکر 
خطرناک« که جاذبۀ فراوان داشت، و منظور از آن، نوعی جریان 
پراکندۀ فکری بود که رو در رو با نظامِ قدرت قرار می گرفت؛ 
رمزآمیز  و  نمادین  جنبۀ  اغلب  که  غیرعلنی  مخالفت  نوعی 
تعبیر  »خراب کاری«  به  آن  از  دولتی  سانسورگران  و  داشت 
می کردند. این وضعیت باعث می شد که دل هر روشن فکر یا 
»زیرزمینی«  ادبیات  اوراق  دیدن  برای  تازه بیدارشده یی  جوان 
سانسورگران  و  می شد  وارد  خارج  از  کتابی  اگر  بزند.  لک 
اجازۀ انتشار آن را نمی دادند، ترجمۀ دست وپا شکسته اش به 
آن قدر خوانده  و  می گشت  به دست  قاچاقی دست  صورت 
می شد که شیرازه اش ازهم می پاشید و ورق هایش زرد شده 
دربر  تقدس  هالۀ  معموالً  را  کتاب ها  این  ِگرد  می ریخت.  و 
جرات  یا  اجازه  خودش  به  کسی  که  طوری  به  می گرفت، 
نمی داد آن ها را نقد کند یا در مخالفت با آن ها چیزی بگوید. 
از همین رو در چنین فضای فکری، انتزاعات یا توهمات جای 

واقعیات را می گرفتند. 
روشن فکران ما نه فقط از نعمت آزادی فکر کامل برخوردار 
نبودند و اجازه نداشتند صدای خود را از حدود مجاز باالتر 
ببرند، بلکه از تماس آزادانه با فرآوره های فکری، فلسفی و 
محصوالت  از  آن چه  بودند.  محروم  نیز  هنری  و  ادبی  حتا 
کامًا  داشت،  قرار  آن ها  اختیار  در  فرهنگی  و  معنوی 

انگ  که  می گذشت  ریزبافتی  غربال های  از  و  بود  گزینشی 
بر خود  را  سنتی  و  عرفی  و  دولتی  از جمله  انواع سانسور، 
داشت. طبعًا دسترسی به آثار مهذب و نیالوده کامًا تصادفی 
بود ـ و گاه عوارض سنگینی در برداشت ـ و در صحت و 
مهم  نکتۀ  همواره  نداشت.  وجود  تضمینی  نیز  آن ها  اصالت 
خودش  عقاید  از  می تواند  چه گونه  روشن فکر  که  بود  این 
مطمین باشد و در صورت لزوم از آن ها دفاع کند؟ یا ساده تر: 
روشن فکر چه گونه قادر است عقاید خود را بدون گرفت وگیر 
به  را  آن ها  کند و  بیان  با صراحت و روشنی  و  آشفته گی  و 
بحث بگذارد؟ وقتی همه چیز در مه و ابهام و تاریکی بگذرد، 
چه گونه می توان به شفافیت رسید؟ تیره و تار بودن، زمینه ساز 
توهم است که از آن فقط افسانه و اسطوره بیرون خواهد آمد. 
در یک فضای خشک وخالی، که مباحثه و بینش انتقادی امکان 
تجلی ندارد، کلمات قصار و شعار جای »حقیقت« می نشینند.
ما  هنرمنداِن  نویسنده گان و شاعران و  این که     شاید علت 
ترجیح می دادند یک متن را به طور مجازی یا نمادین تعبیر 
کنند، از همین فضای ابهام آمیز ناشی می شد. اغلب خواننده گان 
نیز جانب همین نحوۀ تعبیر متن را گرفتند؛ زیرا برای آن ها 
ساده تر این بود که با معنای »ساخته« و »بافته«ی رمزها کنار 
بیایند تا خود را در گیرودارِ بحث های دورودرازِ استداللی و 
اقناعی گرفتار سازند. بازارِ زبان عاطفی و تهییجی و رنگ های 
تند و حکم های جزمی گرم بود. رسانه های همه گانی نیز مانند 
نهادهای آموزشی و مطبوعات رسمی، در رویارویی با جریان 
روشن فکری که تعلق خاطرش به »افکار خطرناک« و »ادبیات 
نمی کردند.  فروگذار  تاشی  هیچ  از  بود،  آشکار  زیرزمینی« 
انداختن  به جا  فرهنگ سازی  عنوان  زیر  همه گانی  رسانه های 
نحله های فکری و نماینده های خاص آن ها، که نظامِ قدرت 
را توجیه می کردند، مشغول بودند. آن ها جنبه یی از تولید فکر 
را عرضه و برجسته می کردند که در عین حال مقبول زمانه 
و مخاطبان خود باشد. تقلیِل فرهنگ و هنر و ساده سازی و 
کلیشه گی ، بخشی از رفتاری بود که رسانه علیه روشن فکر و 
رسانه گِی  به جهت  رسانه  می زد.  آن دست  به  اندیشه  تولید 
خود از فرهنگ و صاحبان فکر فقط »خبر« می ساخت؛ خبری 

که در حکم رویدادهای سطحی امور روزانه بود. 
از  روشن فکری،  بی نام ونشان  محافل  از  که  ادعا  این 
هدایت  امثال  پاتوق  که  نادری  کافه  و  فیروز  کافه  جمله 
و آل احمد بود، ده ها نویسنده و شاعر بیرون آمده، اما از 
دانشگاه تهران هنوز هیچ نویسنده و شاعری بیرون نیامده 
است، احتمااًل محصول همین کشاکش هاست. راست این 
است که روشن فکران با الگوهای مسلط بر فرهنگ جامعه 
تأثیر می پذیرند. در  از آن ها  اجباراً  اگرچه  کنار نمی آیند، 
این جا پرسش هایی را می توان پیش  کشید: مجادله جویی و 
کژتابی یا خودجوشی و تعلیم ندیده گی به نفع روشن فکری 
ما بوده است یا به ضرر آن؟ این که روشن فکران از»اشتباه« 
موضع  و  می شوند  میدان  وارد  بی محابا  و  نمی هراسند 
میل  از  یا  است  آن ها  نفس  به  اعتماد  از  ناشی  می گیرند، 

مهارناپذیرِ آن ها به آزمایش گری؟ 
و  طبقه  هر  مانند  روشن فکران  که  می رسد  نظر  به  این طور 
و  می گیرند،  درس  خودشان  تجربۀ  از  فقط  دیگری،  دستۀ 
حاضر اند بهای گزاِف درس های خود را هم بپردازند. شاید 

خودآموخته گی، ویژه گی روشن فکر ایرانی باشد که تعصب را 
هم باید همزاد آن دانست. خودآموخته گی به آن ها این جرأت 
و جربزه را می بخشد که با صراحت و از روی جزمیت حکم 
باید  کنند؛ حال آن که روشن فکر، به جهت روشن فکری اش، 
خود را از هرگونه خودکامه گی از جمله خودکامه گِی فرهنگی 
و  فروتنی  و  خویشتن داری  نیازمند  روشن فکری  سازد.  رها 
ذات خودش  در  روشن فکری  است.  انعطاف پذیری  و  مدارا 
ابهام و آشفته گی گریزان  از گزافه گویی و احساساتی گری و 
از آن رو روشن فکر است که می تواند  است؛ زیرا روشن فکر 
انتخاب کند و در انتخابش الزامًا به تأیید کسی هم نیاز ندارد.

نیما و  ما،  نام آورترین روشن فکران  این است که  واقعیت 
هدایت و آل احمد و شاملو، هیچ کدام تحصیات دانشگاهی 
و  فلسفه  از  آموخته های شان  و  نداشتند  کاملی  مدرسی  یا 
تاریخ اندیشه، جسته گریخته و به صرافت طبع بوده است. 
شاید استعداد هنری این روشن فکران عیب آن ها را تا حدی 
جبران کند، و چه بسا الزم هم نباشد که ما از شاعران و 
نویسنده گان و هنرمنداِن خود همان توقعی را داشته باشیم 
که از اندیشه وران حرفه یی داریم؛ به ویژه که هنر شاعران 
است.  بوده  برتر  آن ها  تفکر  از  همواره  ما،  نویسنده گان  و 
آن ها همه گی تعلق به نوعی آگاهی اجتماعی داشتند و این 
آگاهی را هم از راه تحصیات منظم کسب نکرده بودند، 
سیاسی  و  اجتماعی  جهان بینی  یک  از  که  ادعا  همین  و 
مرکز  در  می کرد.  کفایت  برای شان  هستند،  برخوردار 
این  اگرچه  و  داشت،  قرار  آزادی  مفهوم  آن ها  جهان بینی 
به مقدار فراوان جنبۀ معنوی و اخاقی داشت، از  آزادی 
لحاظ آن ها مخصوصًا با آفرینش هنری مربوط بود. مفهوم 
آزادی برای آن ها در نهایت امر و بیش از هرچیز در شعر 
و داستان و اثری هنری، معنای محصل پیدا می کرد. آن ها 
اندیشه هایی فارغ از خود هنر نمی شناختند که الزم باشد 

روشن فکر به بررسی و تحلیل شان بپردازد. 
وضع  آل احمد  و  هدایت  روشن فکران،  این  میان  از  اما     
متفاوتی داشتند؛ اگرچه از یک جنس وجنم نبودند. هدایت، به 
رغم این که برجسته ترین و مؤثرترین روشن فکر ما محسوب 
می شود، موجودی بود در حاشیه که از زنده گی کناره می گرفت 
توقع داشت  امتیاز خود می دانست و  را  بیگانه گی  انزوا و  و 
ایرانی  روشن فکر  نخستین  هدایت  کنند.  درک  را  او  دیگران 
بود که می خواست مستقل باشد و هم رنگ جماعت نباشد، و 
حقیقت را فارغ و بی طرفانه در برابر قدرت بیان کند. وجود او 
قایم به دیگری نبود؛ زیرا می دانست چشم به دیگری داشتن، 
است.  دیگران  افسارِ  قیِد  به  خود  دست وپای  سپردن  همان 
نسِل خودش  میان  در  او  بود.  نسل خودش  پیش رِو  هدایت 
نخستین کسی بود که تحوالت معنوی جامعه را با عمیق ترین 
در  را  هدایت  دیدگاه  بتوان  شاید  دریافت.  ممکن  احساس 
تبیین جهان هستی دیدگاهِ »کثرت« دانست؛ زیرا از لحاِظ او 
ارزش های مطلق - اگر اصوالً چنین ارزش هایی حاصل باشد 
عالم  در  ارزش ها  و  نیستند،  سازگار  یک دیگر  با  ضرورتًا   -
واقع می توانند با یک دیگر تعارض پیدا کنند. به عبارت دیگر، 
او هیچ ارزشی مطلق نیست و منظومۀ ارزش های  از دیدگاهِ 
انسانی از یک جنس و جنم نیستند و از یک قانون کلی هم 
بزنگاه های  در  دارد  حق  انسان  بنابراین  و  نمی کنند  پیروی 
زنده گی به سرگشته گی دچار بشود؛ فرازونشیب های زنده گی 
انسان با گزینش های اجباری و دردناک همراه است، وانسان 
یک  نادرست،  از  درست  و  بد  از  خوب  تمیز  برای  همواره 

ماِک کلی یا نهایی در دست ندارد و مسایل واقعی زنده گی، 
اغلب، جواب شان روشن و سرراست نیست.

   اما موقعیت آل احمد به گونۀ دیگری بود. آل احمد به رغم 
هدایت که تمایل به اِعمال دستور و سرمشق از سوی خود 
نداشت، از شخصیت خود پیامبری تراشید دارای رسالتی معین 
و پیامی کلی. او در مقامِ نویسنده و منتقدی مجادله جو نماینده 
گفتمان رادیکال و انقابی بود و مسوولیت و تعهد را بر هر 
دهه  دو  از  بیش  برای  که  آل احمد  می داد.  ترجیح  »حقیقتی« 
دایرمدارِ روشن فکری به حساب می آمد، کنار آمدن با قدرت 
سیاسی را برنمی تابید و آن را عین کفِر روشن فکری می شمرد. 
مخالفت  در  بود،  تنوع  نوعی  نمایندۀ  اگرچه ظاهراً  او  بینش 
مفاهیمی  دربارۀ  او  دیدگاه  می کرد.  پیدا  تجلی  قدر  نظام  با 
صریح  کامًا  ادبیات  و  هنر  آزادی،  عدالت،  قدرت،  چون 
نمی گذاشت.  باقی  شکی  هیچ  خواننده  در  و  بود  روشن  و 
تعارضی میان گفتار و کردار او به چشم نمی خورد، و از این 
دلیل که  این  به  را  آل احمد  بود.  انسانی یک پارچه  او  جهت 
فکر می کرد روشن فکر قادر است به نیازهای اساسی جامعه 
پاسخ بدهد، می توان نمایندۀ دیدگاه »وحدت« دانست. او میان 
دیانت و طرز تفکر فلسفی مشرب های فکری، با همۀ اختاف 
آشکارشان، در پِی نوعی تداوم و تجانس بود و کشِف روابط 
او  می دانست.  روشن فکر  وظیفۀ  را  آن ها  میاِن  خویشاوندی 
جهاِن  رنگارنگ  پدیده های  شناختن  که  بود  عقیده  براین 
پهنۀ  در  انسانی  خویشتن  آوردن  به جا  و  بازیافتن  و  هستی 
روشن فکران  کارِ  کس،  هر  از  بیش  هول انگیز،  گرداِب  این 
بندند  به کار  را  خود  استوارِ  ارادۀ  است  کافی  فقط  و  است؛ 
آل احمد  نمانند.  محبوس  تنگ وترش  چارچوب های  در  و 
که  داشت  را  تفاوت  این  خود  معاصِر  روشن فکران  سایر  با 
شوروهیجان  می دید،  الزم  را  فهمش  آن چه  »فهمیدن«  برای 
این ظرفیت را هم داشت  بی نظیری از خود نشان می داد، و 
تکثیر  آثارش  و خواننده گان  اطرافیانش  در  را  که شور خود 
تا  حتا  و  بود  زنده  آل احمد  که  زمانی  تا  روشن فکران،  کند. 
و  »راست اندیشی«  بر  را  او  با  او، خطا کردن  از  سال ها پس 
و  قزوینی  چون  محافظه کاری  روشن فکران  »خدمت گزاری« 
در  را  پیشرفت  آن ها  که  ویژه  به  می دادند؛  ترجیح  تقی زاده 

درون نهادهای رسمی می جستند.
طبعًا در هر دیدگاهی می توان رگه هایی از »حقیقت« یافت، 
و این هم دربارۀ دیدگاه »کثرت« صادق است و هم دیدگاه 
قاعده  حکم  در  دیدگاه  دو  این  از  هیچ یک  »وحدت«. 
نیستند، بلکه استثنا هستند. از هر دوی آن ها می توان نتایج 
تا  را  آن ها  باشد  الزم  بی آن که  کرد،  اخذ  عملی  و  نظری 
می آید  پیش  وقتی  اشکال  کنیم.  دنبال  منطقی شان  نهایت 
هرچه  دیدگاهی،  از  یقین  و  امنیت  با  بخواهد  کسی  که 
می خواهد باشد، تمام و کمال تقلید کند، ولو این که قایل 
به  که  تغییراتی  باشد.  آن ها  ظاهر  و  در شکل  تغییرات  به 
مقتضیات زمانی و مصلحت های فردی در دیدگاهی اعمال 
می کنیم،  جست وجو  ما  که  را  یقینی  و  امنیت  می شوند، 
دست  آن ها  به  کنیم  احساس  هرگاه  و  نمی کنند  تضمین 

یافته ا یم، احتمااًل خطر خودفریبی را نادیده گرفته ایم.  
این حقیقت که روشن فکر همواره با گزینش هایی روبه روست 
و ناگزیر است در مقابل حوادِث ناگهانی موضع بگیرد، نباید 
استقاِل  حفِظ  معتبرش،  و  معقول  جایگاه  که  وادارد  را  او 
از  محدودیت ها،  و  فشارها  اعمال  کند.  ترک  را  نسبی اش 
هرکجا و از سوِی هرکس که باشند، توجیهی بر نفی استقال 
بر  مبتنی  روشن فکر،  ماهیت  یا  هویت  نیستند.  روشن فکر 
حفظ  باید  کش مکش ها  کوراِن  در  آن چه  و  اوست  استقاِل 
شود، همین استقال است؛ عاملی که می تواند خودآگاهی و 

بینش انتقادِی او را تضمین کند. 
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امام ابومنصور ماتریدی...
محفــوظ نوشــته اســت، اختیــار مطلــق دارد. وقتــی انســان 
ــل  ــن فع ــر و چندی ــال ش ــل از افع ــن فع ــر چندی در براب
ــته  ــتقل داش ــق و ارادۀ مس ــار مطل ــر، اختی ــال خی از افع
ــبت  ــود و نس ــی می ش ــر، منتف ــای جب ــر معن ــد، دیگ باش
»َخلــق« نیــز کــه یکــی از اوصــاف خداونــد متعــال اســت، 

ــود. ــده نمی ش ــه بن ــاور دارد( ب ــه ب ــه معتزل ــان ک )آنچن
    ماتریــدی بــا مطــرح نمــودن َخلــق و اختیــار در بــاب 
افعــال بنــده گان، خواســته اســت راهــی میانــه و معتــدل از 
ــود  ــرای خ ــه ب ــه و قدری ــی جبری ــای کام ــان گروه ه می

انتخــاب کنــد.
    نظــر ماتریــدی ایــن  اســت کــه در یــک زمــان، فقــط 
یــک فعــل بــرای انســان مقــدر نشــده اســت تــا جبــراً آن 
را کســب نمایــد؛ بلکــه بــرای بنــده، در برابــر تمــام افعــال 
ــار، اراده و قــدرت  ــد، اختی ــر و شــر، از ســوی خداون خی

ــد  ــه می خواه ــه را ک ــا هرآنچ ــت ت ــده اس ــق داده ش مطل
کســب نمایــد و مفهــوم آیــه مبارکــه )فمــن شــاء فلیؤمــن 

و مــن شــاء فلیکفــر( نیــز همیــن اســت.
ــه      ماتریــدی، وقتــی اراده و قــدرت انســان در پیونــد ب
ــا  ــث قض ــۀ بح ــازد معضل ــت می س ــال را ثاب ــب افع کس
ــه  ــی ب ــر یک ــان ها ه ــود و انس ــل می ش ــز ح ــدر نی و ق
مقتضــای اراده و قــدرت مســتقل خویشــتن، افعــال خیــر و 

ــد.  ــر می گزینن ــی ب ــر را در زنده گ ــال ش افع
    در کل، می توانیــم گفــت: بحث هــای کامــی امــام 
ابومنصــور ماتریــدی بادرنظرداشــت رعایــت تعــادل میــان 
ــی در  ــب کام ــن مکت ــوان بزرگتری ــه عن ــل، ب ــل و نق عق
ــه  ــه و تفریط جویان ــه های افراط گرایان ــام اندیش ــر تم براب
ــارم،  ــرن چه ــه اول ق ــف در نیم ــی مختل ــب کام مکات
ــخ  ــرود تاری ــراز و ف ــرد و در ف ــتاده گی ک ــوت ایس ــا ق ب
ــر  ــه ه ــه داد. چنانچ ــود ادام ــات خ ــه حی ــروز ب ــا ام ت
پژوهش گــری در مباحــث کامــی، در عصــر حاضــر 

و  مــدارس  در  وی  اندیشــه های  و  دارد  نیــاز  آن  بــه 
ــوز تدریــس می گــردد. ــزرگ اســامی، هن دانشــگاه های ب

    در شــرایطی که اندیشــه  ســلفیت معاصــر بــا رویکــردی 
ــی، از  ــای سیاس ــا انگیزه ه ــه ب ــه و آمیخت ــبتًا متحجران نس
ــی  ــب کام ــت و مکات ــر آورده اس ــر ب ــرب س ــره ع جزی
ماتریــدی و اشــعری را، مکاتــب کامــی فلســفی و خــاف 
ــی  ــای کام ــت دیدگاه ه ــد، معرف ــرآن و ســنت می خوان ق
ــژه  ــگاهی به وی ــوزان دوره دانش ــرای دانش آم ــدی ب ماتری
محصــان علــوم اســامی، از اهمیــت خاصــی برخــوردار 

اســت. 
    مذهــب حنفــی در رویکــرد فقهــی اش در طــول تاریــخ، 
ــوده  ــب ب ــایر مذاه ــان س ــی در می ــب فقه ــن مکت غنی تری
ــاد رأی  ــر بنی ــث ب ــرآن و حدی ــنی ق ــه در روش ــت ک اس
بنــا یافتــه اســت امــا در بُعــد کامــی ایــن مذهــب کمتــر 

توجــه صــورت گرفتــه اســت. 
ــد کــه بزرگتریــن حــوزۀ علمــی احنــاف  دارالعلــوم دیوبن

در یک ونیــم قــرن اخیــر بــوده اســت و دامنــه آن تــا پنــج 
قــارۀ جهــان توســعه یافتــه اســت، امــا نــه در بُعــد فقهــی 
قــادر شــده اســت کــه مذهــب امــام ابوحنیفــه را آنچنــان 
ــد  ــه هــم در بُع ــد و ن ــد نمای ــوده اســت تجدی کــه الزم ب

کامــی. 
نســل جــوان امــروز بیشــتر از هــر وقــت دیگــر دوســت 
ــد  ــه از روی تقلی ــن را ن ــه دی ــوط ب ــایل مرب ــا مس دارد ت

ــد. ــل بدان ــم و عق ــه از روی عل بلک
ــی«  ــذار کام حنف ــاب »بنیان گ ــراً کت ــاب اخی ــن ب در ای
نوشــته بلقاســم الغالــی بــا ترجمه شــیوای دکتــر احمدذکی 
ــر  ــع و نش ــات طب ــون اصاح ــوی کان ــه از س ــا ک خاورنی
ــار و در  ــدی، اختص ــاظ روش من ــه لح ــت، ب ــده اس گردی
ــر ســودمندی به شــمار مــی رود.  عیــن زمــان جامعیــت، اث
ــناخت آرای  ــرای ش ــدی ب ــع درآم ــاب، در واق ــن کت ای
کامــی امــام ماتریــدی و خدمــات ارزشــمند پیــروان ایــن 

مکتــب می باشــد. 

نقـش زنـان در اسـام دقیقـًا ثابـت بـوده و از اهمیـت ویژه یـی 
برخـوردار اسـت. یـک ترکیبـی ارتباطـات در بیـن زنان و اسـام 
شـرح داده شـده کـه در متـون اسـامی، تاریـخ و فرهنـگ جهـان 

اسـام بـه رشـته تحریـر درآمـده اند.
بـا  گسـترده  و  وسـیع  مجـاری  از  خانم هـا  بـا  اسـامی  تعامـل 
آفریدگارشـان تأمیـن می گـردد؛ یعنـی کـه خداوند و زمام دارشـان 
بـا آنـان بـه صفت یـک بخشـی از بشـریت و با مردی که شـریک 
زنده گـی یـا همسـر واقعی شـان در خانـواده اسـت. بایـد خاطـر 
نشـان شـود کـه در ارایـه ایـن بحـث حقوقـی همـان ارزشـی که 
به نـام زن و جایـگاه او اختصاص داده شـده اسـت در سـایر ادیان 

نمی گـردد. مشـاهده 

نقش زنان پیش از اسام
1.  در درازنـای تاریـخ، دسـته های از مـردم غیرقابـل عـاج بودند 

و بـه دنیـا آمدن طفـل دختـر را ننگ می پنداشـتند. 
2.  در یونان، زنان اجازه فراگیری آموزش و پرورش را نداشتند.

3.  زنان از حقوق میراث مستفید نمی گردیدند.
4.  پیـش از اسـام، بـه زنـان و حقـوق بشـری آنـان اهمیـت داده 
نمی شـد و همچنـان بـه کرامت انسـانی آنها عطف توجـه به عمل 

نمی آمـد.
5.  در چیـن زنـان فروخته می شـدند و به ماننـد کاال در میان مردم 

تبادلـه می گردیدند.
6.  در جغرافیـای کشـورهای عربـی، بـه مجـردی کـه زنان چشـم 

بـه جهـان می گشـودند، زنـده بـه گور می شـدند.

7.  در هندوسـتان، خانم ها اجازه عروسـی بعد از فوت شوهرشـان 
را نداشتند. 

۸.  در 400 پیـش از میـاد، زنـان به همسران شـان جایـگاه خدایی 
بودند.  داده 

حقوق عمومی زنان در اسام
1.   زنان حقوق همسان زنده گی را دارند.

2.   زنان باید ُحرمت شوند.
3.   زنان مستحق میراث می باشند.

4.   زنان باید تحصیل و تدریس را فرا گیرند. 
5.   زنان حقوق مهر دارند.

6.   بعـد از طـاق یـا جدایـی از همسـر، زنـان حـق آماده سـازی 
نفقـه را بـه فرزنـدان خـود دارند. 

بـرای  زنده گـی  سـهولت های  ایجـاد  مسـوول  همسـران    .7
خانم های شـان هسـتند. بـه طـور مثـال ـ مسـکن، غـذا، پوشـاک 

و غیـره.
۸.  زن حـق کار و دریافـت تنخـواه و امتیـازات را دارد. بـه طـور 

مثـال ـ بازرگانـی و تدریـس کردن.
۹.  زنـان حـق دارنـد کـه عضو فعـال جامعـه اقتصـادی، فرهنگی، 

سیاسـی و سـازمان های دیگر باشـند.
ازدواج، روش و رفتار

از دیـد تاریخی، بسـیاری از دانشـمندان یاد آور می شـوند که زنان 
در جوامع اسـامی از حقوق مالکیت مسـتفید می باشـند. 

حقـوق زنـان در قرآن کریـم بـه اسـاس عقـد مبتنی می باشـد. یک 
خانـم مطابـق سـنن اسـامی مجبور بـه گرفتـن ملکیـت و دارایی 
از شـوهر قبلـی اش نیسـت و بـه دسـت آوردن مهـر در صاحیت 

خانـم می باشـد و بـس. 
عـاوه بـر ایـن ـ هـر گونه درآمـد که یک خانـم از بابت شـغل و 
یـا بازرگانـی دریافت می دارد آنرا می تواند در مسـکن، مسـوولیت 
مالـی، مـواد غذایـی و سـایر هزینه هـای خانواده گـی بـه مصـرف 
رسـاند در غیـر آن شـیرازۀ زنده گـی مشـترک زنـا شـویی از هـم 

می پاشـد. فرو 
در مباحـث حقوقـی و سـنت اسـامی، زن موظـف بـه پرداخـت 
نفقـه و مقروضیـت نمی باشـد. او فقـط و فقط مسـوول تنظیم امور 

منـزل در خانـواده تلقی می شـود. 
حقوق دانـان اسـامی بـه طـور سـنتی بـاور دارند که ممکن اسـت 
زنـان مسـلمان تنهـا بـه ازدواج با مردان مسـلمان عروسـی برگزار 
کننـد و از سـویی دیگـر، قـرآن اجـازه می دهد تـا مردان مسـلمان 
بـا زنـان یهودی و مسـیحی مشـروط بر اینکـه پاک دامـن و اعتقاد 

بـه یگانه گـی خداوند )ج( داشـته باشـند، عقـد ببندند. 
دیـن مقـدس اسـامـ  خشـونت ، تهدیـد و هشـدار را علیـه زنان 
بـه شـدت منـع قـرار داده اسـت. چنانچـه پیامبـر )ص( هیچـگاه 
هیـچ یـک از خانم هـا و کنیزان را مـورد تعذیب قرار نداده اسـت. 
از بی.بـی عایشـه )رض( بـه عنـوان همسـرش روایـت می شـود 
یـک سـنت معتبـر )صحیـح بخـاری # 232۸( بازگـو مـی دارد که  
زنـان بـه طـور کلـی ضعیـف تـر از مـردان در اسـتقامت، پایداری 

و شـکیبایی هستند. 

نقش های جنسیتی
قـرآن دربـارۀ نقـش زن دو دیدگاه اصلی پیشـکش می کنـد. آن هر 
دو بـر برابـری زنـان و مـردان در برابـر خـدا )ج( از نظـر وظایف 
دینـی باهـم هم سـو هسـتند. اعتقـاد بـه خـدا )ج( و پیامبـر او، 
دعـا، روزه، پرداخـت زکات و حـج و ایـن همه را تحـت مراقبت 
مـردان قـرار دهیـد. قرآن کریـم بازگـو می کنـد کـه مـردان و زنان 
در خلقـت ـ آفرینـش و در زنده گـی پـس از مـرگ مسـاوی امـا 
یک سـان نیسـتند. یـک زن بـرای شـکل دهی طـرف مقابـل پیـدا 
نشـده و آنـان هـر دو اعـم از زنـان و مـردان بـرای منافـع متقابـل 
بـرای یکدیگـر خلـق شـده اند و می شـود گفت زن و مـرد الزم و 

ملـزوم یکدیگـر اند. 
زنان در زنده گانی دینی ـ مذهبی

در اسـام هیـچ تفاوتـی بیـن مـردان و زنـان و ارتبـاط آنهـا در 
عبـادات بـا خـدا )ج( وجـود نـدارد. دریافـت پـاداش یک سـان و 

کننـده می باشـد.  تعییـن  اعمال شـان  مجـازات 
بـا توجه بـه یـک ضرب المثل منسـوب به حضـرت محمد )ص(، 
زنـان اجـازه رفتـن بـه مسـجد را دارنـد و ایـن هـم نشـانه یی از 
گسـترش و اشـاعه دیـن مقـدس اسـام در سـرزمین های مفتوحه 
بـود. گرچـه به جـا آوردن عبـادات در اماکن مقدسـه، غیر معمول 
تصـور می گـردد بـا آنهـم، مسـاجد محـل عبـادت بـرای خانم هـا 

پنداشـته می شـود نـه مکانـی بـرای تـرس و هراس. 
امامـت  امامـان و اجـازه  بـه  تبدیـل شـدن  بـرای  حقـوق زنـان 

جماعـت امـکان ناپذیـر نیسـت و ایـن منجـر بـه نمـاز مختلـط 
می شـود و امـا می توانـد امـام نمـاز زنـان تنهـا زن باشـند و بـس. 
بـا ایـن حال برخـی اسـتدالل می کنند که نمـاز مختلط در مسـجد 
می توانـد انجـام بگیرید بـا در نظر داشـت محات جداگانـه زنانه 

و مردانـه در عیـن سـاختمان.

آموزش و پرورش زنان
تعلیـم و تربیـه زنـان در جهـان اسـام توسـط زنـان حضـرت 
محمـد )ص( الهـام گرفتـه شـده اسـت. خدیجه، یک تاجـر موفق 
و عایشـه، راوی احادیـث مشـهور و رهبـر نظامـی بـود. ایشـان 
آمـوزش و پـرورش را مجـاز می دانسـتند. با توجه بـه یک حدیث 
منسـوب بـه پیامبـر حضـرت محمـد )ص( به خاطـر تمایـل زنـان 
مدینـه بـرای معرفـت دینـی ـ از آنـان سپاسـگزاری و  قدردانـی 
بـه عمـل می آوردنـد بـا وجـود آنکه پُـر زرق و بـرق به مشـاهده 
می رسـیدند. آنـان منسـوب به هر یـک از قبایل بودنـد و فراگیری 
مسـایل دینـی را از اولویت هـای مبـرم می خواندنـد؛ بنابرایـن بـه 
هـر زن مسـلمان بسـیار مهم اسـت بـرای بـه دسـت آوردن دانش 
در حوزه هـای مختلـف متوجـه فراگیـری تـوأم بـا علـوم مروجه، 

مراقـب حجـاب نیز باشـند. 

زنان به عنوان مادران
خـدای یکتـا و بی همتـا ـ بارهـا و بارهـا از حـق پـدر و مـادر 
بـه شـکل از اشـکال سـخن گفتـه اسـت و تاکیـد بیشـتر بـر مادر 
مـی ورزد. فرزنـدان رسـالت دارند تـا از والدین شـان اطاعت کرده 
- پـدر و مـادر، مطابـق بـا تعالیـم و اصول اسـامی، بـه اطاعت و 
احتـرام و توصیـه اسـامی، فرزنـدان خـود را از نافرمانـی خالـق 
ممانعـت نماینـد. انتظـار مـی رود فرزنـدان بـه خانواده های شـان 
در روشـنایی آنچـه ارزش هـای اسـامی را فـرا گرفته انـد، مصدر 
خدمـت شـوند. کمـک بـه آنها در امـور دنیـوی ـ خود بـه نجات 
آنـان در آخـرت می انجامـد و ایـن مصـادف بـه زمانـی اسـت که 
نیازمنـدی ملمـوس باشـد. مـادر سـه برابر حقـوق کـه از یک پدر 
بـه دلیـل درد و رنـج او در مراحـل مختلـف زنده گـی فرزند خود 
را تجربـه می کنـد ـ دارد کـه عبـارت انـد از:  دوران بـارداری، 

زایمـان، پرسـتاری و رشـد و بـاال بردن اسـتعداد کـودکان.

به کارگیری و یا اشتغال زنان
زن مجـوز کار را در اسـام دارا می باشـد، منـوط و مشـروط بـه 
شـرایط ویـژه. اگـر زن بـرای مرفـوع سـاختن عایـد مالـی، طلب 
کار می کنـد در ایـن راه مانـع موجـود نمی باشـد و نقش او نشـانۀ 
غفلـت ایشـان پنداشـته نمی شـود نـه بـه صفـت یـک مـادر و یـا 
هـم بـه عنـوان یک همسـر. نقل قول شـده کـه مسـوولیت جامعه 
اسـامی همانـا سـازماندهی و فراهم سـازی زمینه هـای کار برای 
زنـان می باشـد؛ بـه طوریکـه زن بتوانـد در یـک فضـای فرهنگـی 
مملـو از ضوابـط اسـامی بـا تـاش و پیـکار پیوسـته، موفـق بـه 

حصـول حقـوق حقـه خود گـردد. 
ایمنـی کار یکـی از الزاماتـی اسـت که زنـان و مردان را بـه آن فرا 
مـی خوانـد و آگاهـی قبلـی آنان را مـی طلبـد. کار نبایـد مخالف 

قانـون اسـامی بـرای مرد و یـا زن تعمیـل گرد.
نظـر بـه دالیـل متعـدد اگـر نیـاز باشـد تـا زن، خانـه اش را ترک 
کنـد. او بایـد فروتنـی خـود را فقـط بـه عنـوان یـک مسـوول در 
خـارج از منـزل ـ حفـظ و دور از هرگونه هرج و مرج، پاسـداری 

نماید.  و حراسـت 
بـا توجـه بـه باورهای دینی و فرهنگـیـ  در برخی مـوارد زمانیکه 
زنـان حـق کار داشـته و تحصیـل دیده هم باشـند در این راسـتای 
مـی شـود گفت کـه فرصت هـای شـغلی زنـان  در عمل نـا برابر 
بـه اشـتغال مـردان اسـت و مسـتلزم کاوش و پژوهـش هـای همه 
جانبـه علمـی مـی باشـد. بـه عنوان مثـال در کشـور مصـر - زنان 
فرصـت هـای محـدود بـه کار در بخـش خصوصـی را دارا مـی 
باشـند و انتظـار و تصـور زنـان بـر ایـن اسـت کـه زنـان بـرای 
وانمـود سـاختن نقـش شـان، اول تر از همـه به حمایـت جدی و 

درازمـدت خانـواده و مـردان نـگاه مـی دارند.
شـاخصه نگـرش قرآن مجید بـه زنان در محـل کار را می توان در 
نقـل قـول در مورد زنان شـاغل )وظیفـه دار( دریافـت. این نمونه 
از دو چوپان زن در قرآن شـریف اسـت و خدیجه )همسـر پیامبر 
اسـام( کـه یک تاجر برجسـته بـود. از نام خدیجه بـه عنوان الگو 

برای زن در قرآن شـریف اشـاره رفته اسـت. 
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ابومنصــور محمــد فرزنــد محمــود متولــد ســال 23۸هـــق و 
متوفــای 333هـــق در دهکده یــی به نــام ماتریــد )بــه ضــم تــا 
ــروف  ــح آن( در نزدیکــی ســمرقند از شــهرهای مع ــا فت و ی

ــد. ــر می باش ــاوراء النه م
ــل  ــن مقات ــد ب ــدی، محم ــتادان ماتری ــن اس     معروف تری
رازی، قاضــی ری و شــاگرد امــام محمــد بن حســن شــیبانی، 
ــر  ــمرقند، ابوبک ــی س ــه حنف ــد و فقی ــی، زاه ــر عیاض ابونص
ــَرق و  ــاب »الفِ ــف کت ــی مول ــحاق جوزجان ــن اس ــد ب احم
ــد  ــم بلن ــه و متکل ــی، فقی ــی بلخ ــن یحی ــر ب ــز« و نص التمیی
آوازۀ بلــخ، انــد و از جملــه مشــهورترین شــاگردان وی، 
ــتغنی،  ــی رس ــمرقند،  عل ــی س ــمرقندی قاض ــم س ابوالقاس
ــم  ــان عبدالکری ــدی« و همچن ــاب »إرشــاد المهت صاحــب کت
ــزدوی  ــام ب ــر االس ــزرگ فخ ــدر ب ــزدوی، پ ــی ب ــن موس ب

می باشــد. )بنیانگــذار کام حنفــی، ص64(.
    ماتریــدی، علــم تفســیر و حدیــث، فقــه ابوحنیفــه، فلســفه 
یونــان، ادبیــات عــرب و علــوم متــداول دیگــر را نــزد 
ــه  ــا ب ــت و در همانج ــمرقند فراگرف ــهر س ــتادانش در ش اس
تدریــس و تألیــف پرداخــت. مهمتریــن آثــار وی: »تأویــات 
ــاب  ــرآن، »مآخــذ الشــرائع« و »کت اهــل الســنه« در تفســیر ق
ــه  ــرح فق ــد« و »ش ــاب التوحی ــه، »کت الجــدل« در اصــول فق

ــم کام اســت.   ــر« در عل اکب
    ابومنصــور ماتریــدی، در اواخــر قــرن ســوم و اوایــل قــرن 
ــود  ــناخته می ش ــنت ش ــل س ــم اه ــن متکل ــارم، بزرگتری چه
ــه،  ــه، جهمی ــه، کرامی ــی معتزل ــب کام ــر مکات ــه در براب ک
ــان  روافــض، اصحــاب تجســیم و تشــبیه و تعطیــل و همچن
ــی  ــع روش علم ــا وض ــا، ب ــا و دهری ه ــا، ثنوی ه قرمطی ه
ویــژه، معتــدل و منطقــی، مبتنــی بــر عقــل و نقل، ایســتاده گی 

کــرد و از ســوی علمــا بــه »مهــدی امــت« ملقــب گردیــد.
    در عصــر ماتریــدی، شــهرهای ســمرقند و بخــارا باوجــود 
آن کــه از بغــداد )پایتخــت خافــت( فرســنگ ها فاصلــه 
داشــتند، امــا در نتیجــۀ توجــه شــایان ســامانیان بــه گســترش 
ــه علمــا، اندیشــمندان  ــژه ب ــت وی ــم و تمــدن و عنای عل
ــف  ــای مختل ــوم در بخش ه ــرز و ب ــن م ــواری در ای بزرگ
علمــی ماننــد: عرفــان و تصــوف، حکمــت و فلســفه، شــعر و 
ادب و فقــه و حدیــث، آمدنــد کــه در نتیجــۀ آن، ایــن منطقــه 
ــه بزرگتریــن حــوزۀ علمــی و تمدنــی جهــان اســام بعــد  ب
ــب  ــان فارســی در قال ــد. چنانچــه زب ــل گردی ــداد تبدی از بغ
ــری  ــخ طب ــم و تاری ــرآن کری ــد، ق ــی در آم ــم الخط عرب رس
ــمرقندی  ــی س ــدند، رودک ــده ش ــی برگردان ــان فارس ــه زب ب
ــردان  ــان فارســی ســرود و بزرگ م ــه زب ده هــا هــزار شــعر ب
دیگــری ماننــد امــام بخــاری در علــم حدیــث و امــام 
ابومنصــور ماتریــدی در علــم کام، هریــک همچــون آفتابــی 

ــد.  ــو افکندن ــر جهــان اســام پرت ــارک ب ــن خطــۀ مب از ای
    ماتریــدی در شــرایطی ظهــور کــرد کــه مباحــث کامــی 
ماننــد اثبــات وجــود و وحدانیــت خداونــد، چگونگــی رابطــه 
میــان ذات و صفــات، قضــا و قــدر، کام الهــی و غیــره، میــان 
ــش از  ــه بی ــث و معتزل ــژه اهــل حدی ــف به وی ــب مختل مکات
هــر وقــت دیگــر شــدت یافتــه بــود و عقــل و نقــل در تقابــل 
هــم قــرار گرفتــه بودنــد و مذاهــب کامــی متعــدد در گوشــه 
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ــن  ــود. در ای ــده ب ــود آم ــام به وج ــان اس ــار جه و کن
ــان  ــدال، می ــوم و اعت ــط س ــاد خ ــه ایج ــاز ب ــان، نی زم
کامــی  مکاتــب  تفریط جویی هــای  و  افراط گرایــی 
ــی  ــرف متک ــه از یک ط ــد ک ــاس می ش ــف احس مختل
ــرآن  ــه نصــوص ق ــق ب ــل و از ســوی دیگــر، مطاب به عق

و حدیــث باشــد.
    ماتریــدی بــا تمســک بــه آیــات قرآن کریــم در تمــام 
مباحــث کامــی، به خوبــی توانســت میــان عقــل و نقــل 
آشــتی برقــرار نمایــد و بــر ایــن نقطــه تأکیــد ورزد کــه 
ــد ره  ــری نمی توان ــدون دیگ ــن دو، ب ــی از ای ــچ  یک هی
به جایــی ببــرد؛ چنانچــه در بــاب ُحســن و قبــح و 
رؤیــت خداونــد، موقفــی وســط و معتــدل میــان دیــدگاه 
ــش را  ــار نمــود و مدعــای خوی ــه و اشــاعره اختی معتزل
از راه تــازم میــان عقــل و نقــل، بــا قــوت اثبــات کــرد.
ــه  ــدا ک ــود خ ــات وج ــوع اثب ــه موض ــد ب     در پیون
ــمار  ــی به ش ــم کام ــث مه ــی از مباح ــان یک در آن زم
می رفــت در روشــنی آیــات قرآن کریــم بــا وضــع 
ــد از:  ــارت ان ــه عب ــفی-کامی ک ــه فلس ــل ده گان دالی
ــوازن  ــی، ت ــرگ و زنده گ ــم، م ــر در عال ــت تغیی حقیق
اضــداد در اشــیا، جواهــر و اعــراض، علیــت یــا ســببیت 
در اشــیا، پایــان پذیــری جهــان و برهــم خــوردن نظــام 
ــدۀ شــر،  ــم، وجــود پدی هســتی، حرکــت جوهــری عال
ــت  ــان، موجودی ــرای انس ــت ب ــای طبیع ــخیر نیروه تس
نظــم دقیــق در کاینــات و همچنــان آفرینــش هســتی، از 
یــک طــرف متکــی بــه عقــل و از ســوی دیگــر، از نقــل 
بهــره جســته و بدیــن بــاور اســت کــه دالیــل عقلی یــی 
ــرده اســت، آســان ، ملمــوس و  ــه ک ــم ارای ــه قرآن کری ک
ــت. ــر اس ــل دیگ ــه دالی ــبت ب ــم نس ــه فه ــر ب نزدیک ت

    ده برهانــی را کــه ماتریــدی به خاطــر اثبــات وجــود 
خداونــد وضــع کــرده  اســت، در واقــع، اصــول و قواعــد 
ــوب آن  ــمندی در چارچ ــر دانش ــه ه ــد ک ــی ان پژوهش
ــرای  ــود، ب ــر خ ــای عص ــه مقتض ــق ب ــد مطاب می توان
ــال،  ــۀ مث ــد. به گون ــد اســتدالل کن ــات وجــود خداون اثب
پژوهش هایــی کــه امــروز در رابطــه بــه چرخــش اجــرام 
ســماوی، مدارهــا و فاصله هــای دقیــق و مهندســی 
ــار،  ــتاره و اقم ــتاره ها و س ــان ها، س ــان کهکش ــده می ش
ــه  ــدون آنکــه یکــی ب حرکــت در مســیرهای متقاطــع ب
ــا  ــان آنه ــه می ــم فاصل ــا ه ــود و ی ــک ش ــری نزدی دیگ
ــه اســت،  ــدال بیشــتر گــردد، صــورت گرفت از حــد اعت
همــه موضوعاتــی انــد کــه در محــور »حرکــت جوهــری 
ــق در  ــم دقی ــم«، »نظ ــر در عال ــت تغیی ــم«، »حقیق عال

کاینــات« می چرخــد. 
    همانطــور، »پایــان پذیــری عالــم« کــه ماتریــدی آن را 
بــه عنــوان یکــی از براهیــن اثبــات وجــود خــدا در قــرن 

ســوم مطــرح کــرده، اگــر در روشــنی تفســیرهای جدیــد 
ــه  ــی ک ــای علمی ی ــرآن و پژوهش ه ــات ق ــی از آی عقان
در ایــن عرصــه انجــام شــده اســت، بــه بررســی گرفتــه 
ــای  ــرای بحث ه ــت ب ــی اس ــع، دروازه ی ــود، در واق ش
علمــی ســودمندی بــرای دانش آمــوزان امــروز کــه 

ســخت تشــنه آن انــد.
    در زمــان ماتریــدی بحــث دیگــری کــه میــان 
ــوع تأویــل و  اندیشــمندان علــم کام داغ بــود، موض
ــد  ــات خداون ــاب صف ــل و تشــبیه و تجســیم در ب تعطی
بــود؛ عده یــی ماننــد پیــروان اندیشــۀ جهــم بــن صفــوان 
ــات  ــه صف ــق ب ــات خال ــبیه صف ــز از تش ــر گری به خاط
مخلــوق، صفاتــی ماننــد: ســمع و بصــر، علــم و قــدرت، 
ــد و  ــی کردن ــد نف ــره را از خداون ــات و غی اراده و حی
گروهــی دیگــر ماننــد پیــروان مکتــب احمــد بــن حنبــل، 
بــه اثبــات تمــام صفاتــی کــه در قــرآن و حدیــث 
ــل  ــل و تعطی ــبیه، تأوی ــدون تش ــت، ب ــده اس وارد گردی
ــی  ــدال عقل ــث و ج ــد و بح ــد ورزیدن ــف تأکی و باکی
در ایــن بــاب را، بدعــت و خــاف مقتضــای شــریعت، 
ــد را  ــات خداون ــری صف ــداد دیگ ــد و تع ــی نمودن تلق
ــد  ــرای خداون ــد و ب ــوق تشــبیه نمودن ــات مخل ــه  صف ب
ــدی به ســان علمــای ســلف  ــل شــدند. ماتری جســم قای
بــه ثابــت بــودن تمــام صفــات خداونــد تأکیــد ورزیــد و 
به خاطــر فهــم بهتــر مخاطــب، آن را بــه صفــات نفســی، 
صفــات ســلبی، صفــات معانــی، صفــات معنــوی، 

ــرد. ــیم ک ــری تقس ــات خب ــال و صف ــات افع صف
ــد )دســت(،  ــد: ی ــری مانن ــات خب ــه صف     در رابطــه ب
ــام  ــره، ام ــر عــرش و غی وجــه )روی(، اســتوای خــدا ب
ــد  ــات خداون ــه صف ــت ک ــاور اس ــن ب ــدی بدی ماتری
غیرقابــل مقایســه بــه صفــات مخلــوق و درک و تحلیــل 
ــث  ــز بح ــرع نی ــر ش ــرون و از نظ ــل بی ــرۀ عق آن از دای
ــری  ــت؛ به خاط ــز نیس ــه آن جای ــد ب ــدال در پیون و ج
ــت  ــات حرک ــوب محسوس ــان در چارچ ــِل انس ــه عق ک
ــدارد  ــت راه ن ــاورای طبیع ــر م ــد و ب ــت می کن و فعالی
و نمی توانــد ماهیــت اشــیا را در ورای محسوســات 

ــد. کشــف کن
    در پیونــد بــه چگونگــی رابطــه میــان ذات و صفــات، 
ــات  ــه صف ــود ک ــاور ب ــن ب ــی بدی ــب کام برخــی مکات
خداونــد عیــن ذات او تعالــی و قدیــم )ازلــی( اســت و 
برخــی دیگــر، صفــات خداونــد را حــادث و غیــر ذات 
ــرده  باشــند. در  ــز ک ــا گری ــدد قدم ــا از تع می دانســتند ت
ــودن  ــی ب ــه توقیف ــث ب ــل حدی ــا، اه ــن گروه ه ــر ای براب
صفــات و بدعــت خوانــدن بحث هــای عقانــی در 
ایــن زمینــه معتقــد بــود. امــام ماتریــدی برخــاف 
ــر  ــه غی ــن ذات و ن ــه عی ــد را، ن ــات خداون ــه، صف هم
ذات خوانــده و تصریــح نمــود کــه صفــات خداونــد بــه 
ــر  ــوم، غی ــار مفه ــه اعتب ــن ذات و ب ــود، عی ــار وج اعتب
ذات بــاری تعالــی و ازلــی و قدیــم انــد. بــا ایــن روش، 
از یــک طــرف بحــث تعــدد قَدمــا را آنچنــان کــه معتزلــه 
بــاور داشــت، حــل کــرد و از ســوی دیگــر، عــدم 

ــاخت. ــت س ــد را ثاب ــات خداون ــدوث صف ح
    موضــوع حــادث بــودن صفــت »کام« و خلــق قــرآن 
ــل  ــز در اوای ــات جنجال برانگی ــر از موضوع ــی دیگ یک
ــرح  ــه مط ــوی معتزل ــه از س ــود ک ــری ب ــرن دوم هج ق
ــرد؛  ــتاده گی ک ــر آن ایس ــد در براب ــام احم ــد و ام گردی

چنانچــه از ســوی خلیفــه وقــت بــه زنــدان افکنــده شــد و 
ــرار گرفــت.  ســخت مــورد شــکنجه و تعذیــب ق

ــد  ــم و تأیی ــات قرآن کری ــه آی ــتناد ب ــا اس ــدی، ب     ماتری
ــت  ــات، صف ــایر صف ــد س ــاعره، کام را مانن ــف اش موق
ازلــی و از نــوع صفــات نفســی خداونــد معرفــی کــرد کــه 
درک ماهیــت آن از دایــرۀ عقــل بیــرون بــوده و آدمــی از راه 

ــد. ــد راه یاب ــم آن، نمی توان ــه حری ــز ب ــرد هرگ خ
ــار  ــه اعتب ــرآن ب ــه ق ــت ک ــاور اس ــن ب ــدی بدی     ماتری
اینکــه »کام الهــی« اســت یکــی از صفــات نفســی او 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــت. او ب ــوق اس ــر مخل ــم و غی ــی، قدی تعال
ــَم اهلّل ُموَســی تَْکلِیمــًا(.  آیاتــی از قــرآن مجیــد ماننــد: )َوَکلَّ
خداونــد حقیقتــًا بــا موســی ســخن گفــت. )النســاء:164(، 
ــم  ــه قای ــد ک ــی می دان ــه کام نفس ــم ب ــد را متکل خداون
ــا به لحــاظ حــرف و  ــی اســت. ام ــی و ازل ــه ذات او تعال ب
صــوف و آنچــه کــه محســوس اســت، »کام لفظــی« و از 

ــد. ــادث می باش ــوق و ح ــوع مخل ن
ــرف  ــل و تص ــرآن و دخ ــدوث ق ــق و ح ــوع خل     موض
پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه وســلم در آن کــه در عصــر 
ــرح  ــر مط ــان معاص ــی معتزلی ــوی برخ ــز از س ــر نی حاض
ــا درنظرداشــت تقســیم کام بــه دونــوع  گردیــده اســت، ب
ــه  ــروان اندیش ــد پی ــی« می توان ــی« و »کام لفظ »کام نفس
ــان  ــر معتزلی ــان اهــل حدیــث را در براب ماتریــدی و هم چن

ــد. معاصــر کمــک نمای
    در بــاب جبــر و اختیــار نیــز موقــف وســط میــان معتزلــه 
ــراوان از خــال  ــل ف ــا دالی ــار نمــود و ب ــه را اختی و جبری
ــی  ــای علمی-کام ــه معیاره ــم و اســتناد ب ــات قرآن کری آی
ــال  ــد افع ــه خداون ــت ک ــده اس ــد ورزی ــه تأکی ــن نقط بدی
خیــر و شــر را خلــق کــرده اســت و وصــف آفرینــش در 
ــده گان در  ــی اســت و بن ــات او تعال ــی از صف ــتی، یک هس
اختیــار افعــال، اراده مســتقل و مخصــوص به خــود را 
ــر ابوالحســن  ــه تعبی ــر، خیلــی نزدیــک ب ــن تعبی ــد. ای دارن
ــد و  ــت خداون ــال را صف ــق افع ــه خل ــت ک ــعری اس اش

ــد. ــوق می دان ــت مخل ــال را صف ــب افع کس
    َخلــق و کســب در اندیشــه اشــعری و خلــق و اختیــار 
ــاور ماتریــدی بــه لحــاظ لفــظ و تعبیــر متفــاوت امــا  در ب
ــدی و  ــق ماتری ــن طری ــد. از ای ــی ان ــوم یک ــه مفه از ناحی
ــر  ــان در براب ــه انس ــد ک ــوده ان ــد نم ــردو تأکی ــعری ه اش
افعــال نامحــدودی از خیــر و شــر کــه خداونــد در لــوح... 

در زمان ماتریدی بحث دیگری که 
میان اندیشمندان علم کالم داغ بود، 
موضوع تأویل و تعطیل و تشبیه و 
تجسیم در باب صفات خداوند بود؛ 
عده یی مانند پیروان اندیشۀ جهم بن 
صفوان به خاطر گریز از تشبیه صفات 
خالق به صفات مخلوق، صفاتی مانند: 
سمع و بصر، علم و قدرت، اراده و 
حیات و غیره را از خداوند نفی کردند 
و گروهی دیگر مانند پیروان مکتب 
احمد بن حنبل، به اثبات تمام صفاتی 
که در قرآن و حدیث وارد گردیده 
است، بدون تشبیه، تأویل و تعطیل 
و بالکیف تأکید ورزیدند و بحث و 
جدال عقلی در این باب را، بدعت و 
خالف مقتضای شریعت، تلقی نمودند 
و تعداد دیگری صفات خداوند را به  
صفات مخلوق تشبیه نمودند و برای 
خداوند جسم قایل شدند. ماتریدی 
به سان علمای سلف به ثابت بودن 
تمام صفات خداوند تأکید ورزید و 
به خاطر فهم بهتر مخاطب، آن را به 
صفات نفسی، صفات سلبی، صفات 
معانی، صفات معنوی، صفات افعال و 
صفات خبری تقسیم کرد

عزیز احمد حنیف



Year 11 l NO 2625 l Wednesday l 4 December 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی-0706234060

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

مسـووالن در وزارت اطاعـات و فرهنـگ می گوینـد کـه 
بیـش از  دو هـزار و پنجصـد آثار باسـتانی در کشـور نیاز 

بـه مرمـت و بازسـازی دارند.
مـژگان مصطفـوی، معیـن مالـی و اداری وزارت اطاعات 
و فرهنـگ دیـروز در حاشـیه یـک نمایشـگاه در کابـل که 
تاکنـون بیـش از 3 هزار محات و آثار باسـتانی و تاریخی 

در سـطح کشـور تثبیت شـده اند.
بانـو مصطفوی بیان داشـت که در مدت 15 سـال گذشـته 
بیـش از 500 آثـار باسـتانی، مرمـت شـده اند و متباقـی آن 
کـه نزدیـک بـه 2500 آثـار و محـل باسـتانی و تاریخی را 

شـامل می شـود نیز بـه بازسـازی نیـاز دارند.
وی، کمبـود بودجـه در بخـش مرمـت آثـار باسـتانی را 
عامـل اصلـی ضعـف عملکـرد در باسـازی آثـار باسـتانی 
در کشـور خوانـده افـزود کـه وزارت فرهنگ بـه دلیل یاد 
شـده هرازگاهـی در بازسـازی آثـاری که بـه مرمت فوری 

نیازمنـد هسـتند ناتوان اسـت.

معیـن وزارت اطاعـات و فرهنـگ، بـه خطر ریـزش منار 
باسـتان جام در والیت غور اشـاره کرده افـزود که وزارت 
تنهـا هزینه انـدک برای جلوگیـری از تخریـب زود هنگام 
ایـن اثر باسـتانی اختصاص داده و برای بازسـازی اساسـی 

آن وزارت بودجـه ندارد.
بـه گفتـۀ وی، بنـا بـر مشـکل یاد شـده سـاالنه تنهـا 20 تا 
30 اثـر باسـتانی از سـوی وزارت فرهنگ مرمت می شـود 
و بخـش زیـادی از ایـن آثـار بـا خطـر تخریـب روبـرو 

. هستند
باسـتانی و  آثـار  گفتنـی اسـت کـه جنـگ جـاری روی 
تاریخـی افغانسـتان اثـر زیان بر داشـته اسـت؛ بخش عمده 
اثرهـای باسـتانی قابـل انتقـال در جریـان جنـگ غـارت 
شـده اند و محـات باسـتانی نیـز رو بـه تخریـب هسـتند.

بـر اسـاس یـک آمـار وزارت فرهنـگ بیـش از70 هـزار 
اثـر باسـتانی و تاریخـی در دهـه ۹0 تنهـا از موزیـم ملـی 
کابـل غـارت شـده اسـت؛ وزارت فرهنگ اخیـرا خواهان 
بازگردانـدن این آثار باسـتانی از سـوی کشـورهای میزبان 

است. شـده 

ــه  ــي، ل ــي واي ــیون چارواک ــواک کمیس ــو خپل ــتان د ټاکن د افغانس

معرتضــو انتخابــايت ډلــو رسه يــې پیــل شــوې خــربې مثبــت لــور 

تــه روانــې دي او ډېــر ژر بــه پــه پاتــې والیتونــو کــې هــم د رأیــو د 

بیاشــمېرنې او تفتیــش بهیــر پیــل يش.

خــو د عبداللــه عبداللــه پــه مــرشۍ د ثبــات او همپالنــې ډلــه چــې 

پلویانــو یــې پــه اوو والیتونــو کــې ددغــه بهیــر مخــه نیولــې، وايــي 

د ټاکنــو کمېســیون لــه دوی رسه هېــڅ ډول خــربې نــه دي کــړي.

دغــه ټیــم د رأیــو پــر بیاشــمېرنې او تفتیــش اعــرتاض لــري او پــه 

رسپــل، جوزجــان، بدخشــان، تخــار، فاریــاب، بغــان او پنجشــیر 

کــې ددغــه بهیــر مخــه نیولــې.

ــادات ازادي  ــه س ــح الل ــد ذبی ــوه ویان ــیون ی ــو کمېس ــو د ټاکن خ

ــړاو  ــه ت ــو پ ــايت النج ــتیو انتخاب ــې د وروس ــل، چ ــه ووی ــو ت راډی

ــه  ــه متعرضــو ټاکنیــزو ډلــو رسه د کمیســیون خــربې مثبــت لورت ل

ــې دي. روان

ــې  ــد دي چ ــه من ــي هیل ــیون چارواک ــو کمېس ــل، د ټاکن ــه ووی هغ

ډېــر ژر پــه دغــو والیتونــو کــې د رایــو د بیــا شــمېرنې او څېړنــې 

ــر پیــل يش. بهی

ــه اړه چــې  ــو پ ــه کــړه: »د هغــو اوو والیتون ښــاغيل ســادات زیات

زمــوږ والیتــي همــکاران د رأیــو بیــا شــمېرنې تــه نــه پرېــږدي لــه 

دوی رسه زمــوږ خــربې مثبتــې خواتــه روانــې دي او متــه ده چــې 

ــو  ــه دې والیتون ــه اجــازه ورکــړي چــې پ ــو ت دوی زمــوږ همکاران

کــې د رأیــو د بیــا شــمېرنې او تفتیــش پروســه پیــل او پــر بنســټ 

یــې لومړنــۍ پایلــې اعــان يش.«

ــیون د  ــن د کمېس ــې ن ــوې چ ــاکل ش ــل ټ ــادات ووی ــاغيل س ښ

ــي  ــه اړه تخنیک ــو پ ــویو رای ــمېرل ش ــا ش ــوري د بی ــه ل ــا ل دارالنش

ــپارل يش. ــه وس ــه ت ــیون مرشتاب ــم د کمېس ــور ه راپ

داهغــه ژمنــه ده چــې لــه تېــرو درېیــو ورځــو راهیســې يــې 

کمېســیون کــړې، خــو بېرتــه یــې ماتــه کــړې ده.

ــد  ــوه ویان ــې ی ــايت ډل ــه مــرشۍ انتخاب ــه پ ــه عبدالل خــو د عبدالل

فریــدون خوځــون ازادي راډیــو تــه وویــل، د انتخاباتــو کمېســیون 

ــڅ ډول  ــه اړه هې ــتونزو پ ــايت س ــتیو انتخاب ــه دوی رسه د وروس ل

ــه دي کــړې. خــربې ن

ــون  ــر څــو چــې کمېســیون د قان ــه کــړه، ت ښــاغيل خوځــون زیات

پربنســټ عمــل ونــه کــړي، د ثبــات او همپالنــې ټیــم پلویــان بــه 

اجــازه ورنــه کــړي چــې پــه پاتــې اووه والیتونــو کــې د رأیــو بیــا 

ــررسه يش. ــر ت شــمېرنې بهی

ــرو  ــربو ات ــیون د خ ــې کمېس ــه چ ــده مرغ ــه ب ــل: »ل ــه ووی هغ

ــوږ  ــه م ــې ل ــه دی چ ــارض ن ــې دي او ح ــې دروزاې تړل ــاره ټول لپ

رسه خــربې وکــړي. پــه داســې حــال کــې چــې مــوږ حــارض یــو 

چــې رامنځتــه شــوی کړکېــچ د خــربو لــه الرې حــل يش. زمــوږ 

متــه داده چــې کمېســیون د خلکــو غوښــتنو تــه لبیــک ووايــي او 

ــون  ــړي او قان ــل ک ــه الرې ح ــربو ل ــتونزه د خ ــوې س ــه ش رامنځت

ــه رجــوع وکــړي. ت

وزارت فرهنگ:

بیش از 2500 اثر باستانی نیاز به مرمت دارند

د ټاکنو کمېسیون: 

معرتضو انتخابايت ډلو رسه خربې ›مثبت لور‹ ته روانې دي

ــود  ــنجی خ ــن نظرس ــیا در تازه تری ــاد آس بنی
ــانی  ــمار کس ــد، ش ــتان می گوی ــرای افغانس ب
کــه بــاور دارنــد افغانســتان در مســیر درســت 
ــه  ــبت ب ــد نس ــت، 3.3 درص ــت اس در حرک

ــه اســت. ــش یافت ــته افزای ــال گذش س
بنیــاد آســیا دیــروز بــا نشــر نظرســنجی تــازه 
خــود کــه در آن بــا 17 هــزار و ۸12 تــن بــه 
ــاه، از  ــک م ــدود ی ــتقیم در ح ــورت مس ص
11جــوالی تــا 7 آگســت ســال جــاری در 34 
والیــت گفتگــو شــده، گفتــه اســت کــه ۸۸٫5 
درصــد مــردم از گفتگوهــای صلــح میــان 

ــد. ــت می کنن ــان حمای ــت و طالب دول
بنیــاد آســیا می گویــد کــه موضوعــات بیشــتر 
امنیــت،  نظرســنجی؛  ایــن  پرســش های 
ــات، حکومــت داری، اقتصــاد، خدمــات  انتخاب
ــان،  ــا طالب ــح ب ــان، صل ــاد، جوان ــه، فس اولی
ــش  ــرت و نق ــانه ها، مهاج ــه رس ــی ب دسترس
زنــان و مشــارکت سیاســی آنهــا بــوده اســت.
ــد از  ــنجی، 64 درص ــن نظرس ــاس ای ــر اس ب
مصاحبــه شــوندهگان بــه ایــن بــاور انــد کــه 
ممکــن اســت صلــح میــان طالبــان و حکومت 
نتیجــه بدهــد، امــا میــزان امیــدواری بــه 
نتایــج گفتگوهــای صلــح در مناطــق مختلــف 

ــت. ــاوت اس ــتان متف افغانس
ایــن نظرســنجی نشــان مــی دهــد که بیشــترین 
امیــدواری بــه صلــح در مناطــق شــرق و 
ــه ترتیــب حــدود 77 و 73  ــوب غــرب، ب جن
درصــد ثبــت شــده و کمتریــن امیــد بــه نتایــج 
گفتگوهــای صلــح در مناطــق مرکــزی کشــور 

اســت کــه حــدود 3۹ درصــد مــی باشــد.
همچنــان در نظرســنجی بنیاد آســیا از اشــتراک 
کننــدگان در مــورد میــزان آگاهی شــان از 
رونــد صلــح نیــز پرســیده شــده کــه نزدیــک 
بــه 7۸ درصــد مــردم گفتــه انــد از ایــن 
گفت وگوهــا آگاهــی دارنــد و نیــز تقریبــا 
ــد  ــگان گفته ان ــی از پاســخ دهنده حــدود نیم
کــه نمایندگــی خــود را در گفتگوهــای صلــح 

احســاس می کننــد.
پاســخ دهندهــگان در ایــن نظرســنجی بــه این 
ــه  ــت ک ــی اس ــات مهم ــه موضوع ــوال “چ س

بایــد در گفت وگوهــای صلــح حفــظ شــود؟، 
ــی  ــون اساس ــه قان ــد ب ــه 55 درص ــک ب نزدی
فعلــی، نزدیــک بــه 54 درصــد از دولــت 
مرکــزی قــوی، 46 درصــد بــه آزادی بیــان، 47 
درصــد بــه آزادی مطبوعــات و نزدیــک بــه 1۸ 
درصــد نیــز بــه حضــور نیروهــای خارجــی و 

حقــوق زنــان اشــاره کردنــد.
بــر اســاس ایــن نظرســنجی، شــماری از 
مصاحبــه شــوندگان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه “کشــور بــه چــه ســمتی در حرکــت 
اســت؟” گفتــه انــد افغانســتان در مســیر 
پاســخ  ایــن  درســت در حرکــت اســت. 
ــد  ــته 3.3 درص ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب نس
ــد  ــد. 36.1 درص ــی ده ــان م ــش را نش افزای
ــه افغانســتان در مســیر درســت  ــد ک ــه ان گفت
ــته  ــال گذش ــم س ــن رق ــت اســت. ای در حرک

ق2.۸ درصــد بــوده اســت.
از ســویی دیگــر، بیــش از 5۸ درصــد در ایــن 
ــه  ــتان ب ــه افغانس ــد ک ــد ان ــنجی معتق نظرس

ــت. ــت اس ــت در حرک ــمت نادرس س
ــی  ــت فعل ــه وضعی ــبین ب ــراد خوش ــزان اف می
ــال  ــد از س ــنجی بع ــن نظرس ــتان در ای افغانس
ــه  ــیده ک ــطح آن رس ــن س ــه باالتری 2013، ب
بهبــود نســبی امنیــت، ادامــه بازســازی ها، 
رعایــت  بهبــود  داری،  حکومــت  بهبــود 
حقــوق زنــان و بهبــود وضعیــت اقتصــادی از 
دالیــل ایــن خوشــبینی خوانــده شــده اســت.
درصــد   72 نظرســنجی،  ایــن  بنبــاد  بــر 
مشــکل  را  بیــکاری  شــوندگان  مصاحبــه 
ــان 24  ــن می ــه از ای ــه  ک ــود گفت ــی خ اساس
درصــد زنــان بیــکاری را یــک مشــکل بــزرگ 
ــوند گان  ــش ش ــام پرس ــد تم ــه، 52 درص گفت
علــت تــرک کشــور را بیــکاری خوانــده و 63 
درصــد هــم در شــهرها گفته انــد کــه بیــکاری 

ــود. ــتر می ش ــزون بیش ــه روزاف ــه گون ب
بنیــاد آســیا از پانــزده ســال بــه ایــن ســو هــر 
ــتان  ــت افغانس ــی از وضعی ــک ارزیاب ــاله ی س
بــا هــزاران نفــر در  را بعــد از مصاحبــه 

می کنــد. منتشــر  مختلــف  بخش هــای 

گزارش تازۀ بنیاد آسیا:

خـوش بینـی به آینـده 
در میان شهـروندان افغـانستان بیشتر شـده است


