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نقش یوناِن باستان در 

شکل دهی به فرهنِگ غربـی

روز ملی مبارزه با فساد در کابل
و افشای جرایِم نورستانی در امریکا

4 2

وزیـر عدلیـۀ کشـور می گویـد کـه پیش نویـس مقـررۀ 
کـرده  آمـاده  را  غیرقانونـی«  دارایی هـای  »اسـترداد 
غیرقانونـی  دارایی هـای  آن،  براسـاس  اسـت  قـرار  و 

کارمنـدان دولـت بازپـس گرفتـه شـود.
عبدالبصیـر انـو، وزیـر دیـروز دوشـنبه، 25 قـوس در 
یـک نشسـت خبـری در کابـل گفت کـه در کنـار این 
مقـرره، پیش نویـس 74 سـند تقنینی در جریان امسـال 

طـی مراحل شـده اسـت.
آقـای انـور قانـون کار، تابعیـت، پناهنده گـی، تنظیـم 
ملکیت هـای وقفـی، صـدور قباله ها، جبران خسـارت، 
حقـوق بازمانـده گان شـهداء و مهمتـر از همـه، مقـررۀ 
اعـادۀ دارایی هـای غیرقانونی را مهمترین اسـناد تقنینی 

خوانـد کـه در جریان امسـال تهیه شـده اسـت.
اعـادۀ  مقـررۀ  پیش نویـس  تهیـۀ  بـه  اشـاره  بـا  او 
مهـم  سـنِد  ایـن  کـه  گفـت  غیرقانونـی  دارایی هـای 
تقنینـی یکـی از گام هـای مهـم حکومـت بـرای ایجاد 
بسـتر مسـاعد قانونـی در مبـارزه بـا فسـاد برشـمرده 
می شـود و هـم اکنـون در شـورای ملی آمـاده تصویب 

اسـت.
وزیـر عدلیـه افـزود کـه تصویب ایـن مقـرره، زمینه را 
بـرای بازپس گیـری دارایی هـای دولتـی کـه بـه شـکل 

افـراد قـرار گرفته انـد مسـاعد  غیرقانونـی در اختیـار 
می کنـد.

امـا آقـای انـو خاطـر نشـان کـرد کـه براسـاس مـواد 
پیش نویـس ایـن مقـرره، دارایی هـای یادشـده تنهـا در 
صورتـی بـه جمع امـوال دولتـی برگشـت خواهد کرد 

کـه محاکـم در ایـن خصـوص فیصلـه کنند.
اسـت  تصویـب  منتظـر  حالـی  در  یادشـده  مقـررۀ 
حکومـت،  پیشـین  مقام هـای  از  زیـادی  بخـش  کـه 
چهره هـای بـا نفـوذ سیاسـی و فرماندهـان نظامـی بـه 

هسـتند. متهـم  دولتـی  دارایی هـای  میـل  و  حیـف 

رییـس  نورسـتانی،  یوسـف  احمـد 
پیشـین کمیسـیون انتخابات و سـناتور 
در  دسـمبر   ۱۱ تاریـخ  بـه  انتصابـی 
اعتـراف  امریـکا  کالیفورنیـا  ایالـت 
کـرد کـه از مـاه جـوالی سـال 2۰۱5 
تـا دسـمبر 2۰۱۸ از امتیـازات دولتـی 

اسـت. دزدیـده  امریـکا 
سـن  شـهر  در  اسـتماعیه  جریـان  در 
آقـای  کالیفورنیـا،  ایالـت  در  دییگـو 
نورسـتانی پذیرفـت که در سـال 2۰۱5 
دولتـی  دریافـت کمک هـای  تقاضـای 
را کـرده بـود؛ امتیـازی کـه فقـط برای 
داخـل  در  کـه  می شـود  داده  افـرادی 

می کننـد. زندگـی  متحـده  ایـاالت 
سـفرهای  همچنـان  نورسـتانی  آقـای 
امریـکا  حکومـت  از  را  خارجـی اش 
قانـون  براسـاس  بـود.  کـرده  پنهـان 
از ۳۰ روز  بیـش  بـرای  اگـر  امریـکا، 
بیـرون از کشـور می باشـد بایـد آن را 

دهـد. گـزارش  بـه حکومـت 
نورسـتانی پذیرفته اسـت که سـفرها و 
نداشـتن اقامـت در ایـاالت متحـده را 

پنهـان کـرده و بیـش از 27 هـزار دالـر 
دریافـت  بابـت  ایـن  از  را  امریکایـی 
کـرده و سـبب زیـان بیـش از 7۳ هزار 
دالـر از درک پرداخـت مصارف صحی 
و دریافـت سـایر خدمـات، بـه ایالـت 

کالیفورنیـا زیان رسـانیده اسـت.
عدلیـه  وزارت  اعالمیـۀ  اسـاس  بـر 
امریـکا، یوسـف نورسـتانی در حالـی 
کـه در بسـت های بلنـد در افغانسـتان 
ارایـۀ  بـا  می کـرد،  وظیفـه  ایفـای 
معلومات نادرسـت از حکومـت ایالتی 

می کـرد. دریافـت  نیـز  امتیـازات 
پذیرفتـن  از  بخـش  یـک  منحیـث 
اسـت  گفتـه  نورسـتانی  جـرم اش، 
بـه  دوبـاره  را  متذکـره  پول هـای  کـه 
حکومـت تادیـه خواهد کـرد. او اکنون 
با حد اکثر ۱۰ سـال زنـدان و پرداخت 
25۰ هـزار جریمه نقدی مواجه اسـت.
قـرار اسـت محکمـه، فیصلـه نهایی را 
نورسـتانی،  یوسـف  قضیـۀ  مـورد  در 
اعـالم   2۰2۰ مـارچ  نهـم  تاریـخ  بـه 
از  یکـی  اظهـارات  براسـاس  کنـد. 
دادسـتان های امریکایـی، گـزارش دفتر 
بـرای  متحـده  ایـاالت  ویـژه  مفتـش 
بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( در ایـن 

قضیـه نقـش بـارزی داشـته اسـت.
امنیـت  ادارۀ  نقـدی  کمک هـای 
داده  افـرادی  بـرای  امریـکا  اجتماعـی 
می شـود کـه یـا کهن سـال و یـا هـم 
باشـند.  معیوبیـت  و  معلولیـت  دارای 
ارایـۀ معلومـات نارسـت در ایـن مورد 
پنداشـته  جـرم  متحـده  ایـاالت  در 

. د می شـو

پولیـس  پیشـین  فرمانـده  قیصـاری،  نظام الدیـن 
ولسـوالی قیصـار والیـت فاریـاب بـه شـبرغان، 
سـیدنجیب اهلل  اسـت.  رفتـه  جوزجـان  مرکـز 
هاشـمی، عضـو ارشـد حـزب جنبـش ملـی بـه 
قیصـاری  آقـای  کـه  اسـت  گفتـه  سـالم وطندار 
معـاون  عبدالرشـید دوسـتم،  از  این کـه  از  پـس 
اول رییـس جمهور کمک خواسـت، به شـبرغان 

منتقـل شـده اسـت.
به گفتۀ آقای هاشـمی، در تماسـی کـه نظام الدین 

او  از  داشـته،  دوسـتم  عبدالرشـید  بـا  قیصـاری 
خواهـان کمـک شـده و گفته کـه »اشـتباه کردیم 
کـه به یغماگـران و فاشیسـت ها اعتمـاد کردیم و 
اکنـون فرصـت آن رسـیده اسـت تا بـه ترک تبار 
خـود شـانه خـم کنـم و از پـدر معنـوی خـود 

بخواهم«. حمایـت 
ایـن عضـو ارشـد جنبـش می گویـد کـه پاسـخ 
جنـرال دوسـتم بـه قیصـاری مثبـت بوده اسـت. 
شـب گذشـته نیروهـای امنیتـی خانـۀ نظام الدین 
بلـخ محاصـره کردنـد و بـرای  قیصـاری را در 
امـا  شـد،  راه انـدازی  عملیـات  او  دسـت گیری 
ایـن عملیـات نتیجه یـی نداشـته اسـت. نیروهای 
امنیتـی دلیل بازداشـت آقای قیصـاری را »اخالل 
نظـم« در والیـت بلـخ خوانده انـد. پولیـس بلـخ 
نظام الدیـن  بازداشـت  حکـم  کـه  اسـت  گفتـه 
قیصـاری از سـوی نهادهـای عدلـی و قضایـی 

اسـت. شـده  صادر 
نظام الدیـن قیصاری، باشـندۀ روسـتای توپ خانه 
ولسـوالی قیصـار والیت فاریاب اسـت. او از این 
پیش بـه عنـوان نماینـدۀ با صالحیت عبدالرشـید 
دوسـتم، رهبـر حـزب جنبـش ملـی، در والیـت 

فاریـاب ایفـای وظیفـه می کرد.

قیـصاری پس از حمـایت جنـرال دوستـم 
به جـوزجان منتقـل شـد

مقـررۀ استـرداد دارایـی های غیـرقانونی یوسف نورستانی به سرقت پول عامۀ امریکا اعتراف کرد

مقـام های دولتـی تـدوین شد

2019 خونیـن تـرین سـال
 بـرای افغـانستان بـود

شهید مسعود جانشین داشت؟

هـزار رأی چه خـواهد کـرد؟
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تصمیــم دونالــد ترامــپ بــرای خــارج ســاختِن چهارهــزار نظامــِی 
کشــورش از افغانســتان، درحالــی اعــالم می شــود کــه مذاکــرات 
ــر  ــتی به س ــام و بی سرنوش ــان در ابه ــان همچن ــح امریکا-طالب صل
ــای  ــی، آق ــانۀ امریکای ــک رس ــزارش ی ــاِس گ ــر اس ــرد. ب می ب
ــروج  ــه، خ ــن هفت ــان همی ــه در جری ــه ک ــم گرفت ــپ تصمی ترام
چهارهــزار ســرباز امریکایــی از افغانســتان را اعــالم کنــد کــه در 
ــی  ــن تعــداد، شــمار نیروهــای امریکای ــرون شــدن ای صــورت بی
ــه  ــید. اگرچ ــد رس ــن خواه ــزار ت ــا 9 ه ــه ۸ ت ــن کشــور ب در ای
ســخنگوی ریاســت جمهوری افغانســتان در خصــوِص ایــن خبــر 
گفتــه اســت کــه »خــروج احتمالــی چهارهــزار ســرباز امریکایــی 
شـــاید بــر جنــگ در افغانســتان تأثیــر منفــی نگــذارد«، امــا قیــد 
ــش  ــا کاه ــه ب ــد ک ــر می ده ــری خب ــوح از خط ــاید« به وض »ش

ــردد. ــتان می گ ــت افغانس ــه دول ــی متوج ــای امریکای نیروه
فرامــوش نبایــد کــه خــروج نیروهــای امریکایــی، شــاه بیِت 
ــوده اســت؛ امــا امریکایی هــا  ــا امریــکا ب ــان ب ادبیــات صلــِح طالب
ــد و  ــت نداده ان ــتان رضای ــل از افغانس ــروِج کام ــه خ ــچ گاه ب هی
بــه احتمــال قــوی، در آینــده نیــز تحــِت هیــچ شــرایطی رضایــت 
نخواهنــد داد. پــس نشــر ایــن خبــر در اوضــاع مبهــم صلــح، چــه 
ــه  تفســیر و تأویلــی می توانــد داشــته باشــد؟... در ایــن ارتبــاط ب

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــه می ت ــه نکت س
بارهــا شــاهد  مــا  اوبامــا،  آقــای  از دورۀ  این کــه:  نخســت 
ــی در افغانســتان  ــای امریکای ــش در شــمار نیروه کاهــش و افزای
بوده ایــم، ولــی ابــداً هیــچ گاه امریــکا پشــتیبان اســتراتژی خــروِج 
ــک  ــکا ی ــز واضــح اســت: امری ــِل آن نی ــوده  اســت. دلی ــل نب کام
توافق نامــۀ  یــک  و  اســتراتژیک  همکاری هــای  موافقت نامــۀ 
ــر  ــه ب ــرده  ک ــا ک ــتان امض ــت افغانس ــا دول ــی را ب ــۀ امنیت دوجانب
ــکا در  اســاس آن هــا، حضــور سیاســی، نظامــی و اقتصــادی امری
ــر  ــال 2۰24 مســجل شــده اســت. ه ــا س افغانســتان دســت کم ت
ــدی  ــا ج ــرای امریکایی ه ــدی ب ــردی به ح ــناد راهب ــن اس دوِی ای
بودنــد کــه تــا موعــد امضــا شــدن، منجــر بــه شــکل گیری فضــای 
بی اعتمــادی میــان امریــکا و افغانســتان شــده بــود. ســند نخســت 
را آقــای کــرزی بــا برخــی حواشــی و ایــرادات بــه امضا رســاند و 
از امضــای ســند دوم اســتنکاف ورزیــد تــا این کــه آقــای غنــی در 
دورۀ حکومــت وحــدت ملــی، یــک روز پــس از مراســم تحلیــف، 
آن را توســط مشــاور امنیــت ملــِی خــود بــه امضــا رســاند و آقــای 
ــط  ــی، آن روز را »روزی تاریخــی در رواب ــا نشــر بیانیه ی ــا ب اوبام
امریــکا - افغانســتان بــرای تأمیــن امنیــت درازمــدت«ِ ایــن کشــور 

خوانــد.
ــه  ــاِی محرمان ــا در فض ــح امریکایی ه ــراِت صل ــه: مذاک دوم این ک
ــِم ســیل  ــزار می شــود و علی رغ ــده گاِن دوطــرف برگ ــان نماین می
ــردد،  ــرازیر می گ ــانه ها س ــرات در رس ــن مذاک ــه از ای ــاری ک اخب
ــت، اول  ــن محرمی ــِل ای ــد. دلی ــری می مان ــاًل ِس ــواِی آن کام محت
ایــن اســت کــه طالبــان و امریکایی هــا هــر دو حرف هایــی 
ــه  ــان ک ــرای هواخواهان ش ــا ب ــای آن ه ــه افش ــد ک ــم دارن ــا ه ب
ــراِت  ــِت مذاک ــد، مقبولی ــِگ افغانســتان دارن ــه جن ــِد ارزشــی ب دی
ــد ارزشــی هواخواهــاِن  صلــح را مخــدوش می ســازد. مســلمًا دی
طالبــان بــه جنــگ در افغانســتان، در کلیــدواژۀ »جهـــاد« خالصــه 
ــد در  ــز می توان ــکا نی ــاِن امری ــی هواخواه ــد ارزش ــود و دی می ش
شــعار »ترویــج دموکراســی و حقــوق بشــر« خالصــه گــردد. اما در 
ــِض  ــه مناق ــوند ک ــدل می ش ــی ردوب ــا حرف های ــن گفت وگوه ای

شــعار و ادعــاِی هــر دو طــرف اســت.
ســوم این کــه: ترامــپ در تنگنــای افــکار عمومــِی جامعــۀ امریــکا  
ــاِت  ــون انتخاب ــگ افغانســتان و آزم ــه طوالنی شــدن جن نســبت ب
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــد کارهای ــت و می بای ــه اس ــرار گرفت 2۰2۰ ق
افــکار عمومــی و ســرمایه گذاری در انتخابــات انجــام دهــد. او در 
کارزارهــای انتخاباتــِی 2۰۱6 خــود، بــه جامعــۀ امریــکا وعــده داده 
ــن وعــده  ــا ای ــان می دهــد؛ ام ــه جنــگ افغانســتان پای ــود کــه ب ب
نه تنهــا تــا کنــون تحقــق نیافتــه، بــل بــه نظــر می رســد تــا ســال 
2۰24 نیــز تحقــق نخواهــد یافــت. از ایــن رو گفت وگوهــای 
کاهــش  و  احتمالــی  شکســت وریخت هاِی  همــۀ  بــا  صلــح 
به یکبــارۀ نیروهــا تــا برگــزاری انتخابــات، نوعــی مدیریــت 
ــت.  ــِش روس ــات پی ــرمایه گذاری در انتخاب ــی و س ــکار عموم اف
خبــر خــروج 4هــزار ســرباز امریکایــی، می توانــد بخشــی از ایــن 
ــی  ــی، رقم ــای انتخابات ــاز کارزاره ــا آغ ــاید ت ــد و ش ــد باش رون
بیشــتر از ایــن نیــز نظامیــاِن امریکایــی از افغانســتان خــارج شــوند. 
امــا ایــن خــروج و کاهــش نیــرو، می توانــد پــس از اعــالم نتایــج 
انتخابــات، بــا وقــوع حــوادث و بهانه هــای بعــدی جبــران 
گــردد. امــا دریــغ آنچــه جبــران نخواهــد شــد، جــاِن ســربازان و 
ــن ُفرجه هــا شــکارِ  ــِی افغانســتان اســت کــه در ای نیروهــای دولت

ــردد!    ــان می گ طالب

تبییـن تصمیـِم 
تـرامپ مبنی بر »خـروج«

ــاد اداری،  ــا فس ــارزه ب ــی مب ــت روز مل در نشس
بــه  افغانســتان  در  امریــکا  ســفیر  جان بــس 
صــورِت واضــح و تنــد از رونــد مبــارزه بــا فســاد 
در افغانســتان انتقــاد کــرد و آنچــه را کــه در ایــن 
ــد.  ــی خوان ــه اســت، ناکاف ــه صــورت گرفت زمین
ــس  ــرف غنی ریی ــارِ اش ــه در کن ــس ک ــای ب آق
ــخن  ــی س ــدت مل ــت وح ــالح حکوم ــه اصط ب
ــارزه  ــت را در مب ــای حکوم ــت، کارکرده می گف
بــا فســاد مالــی و اداری، نــاکام ارزیابــی کــرد. او 
ــد  ــی نمی خواه ــۀ جهان ــر جامع ــه دیگ ــت ک گف
بــه افغانســتان کمــِک مالــی کنــد در صورتــی کــه 
وضعیــت بــه همین گونــه ادامــه داشــته باشــد. او 
از حیف ومیــل شــدِن میلیاردهــا دالــر بــه وســیلۀ 
مقام هــای بلندپایــۀ حکومتــی ابــراز نگرانــی 

کــرد. 
ــه  ــی ک ــای حکومت ــر مقام ه ــی و دیگ ــای غن آق
در ایــن نشســت حضــور داشــتند، بــدون آن کــه 
عــرق شــرم بــر جبین شــان بنشــیند، ایــن ســخنان 
را تــا آخــر گــوش دادنــد. آقــای غنــی بــه جــای 
ــد،  ــراف کن ــود اعت ــای خ ــه ناکامی ه ــه ب این ک
ــا  ــارزه ب ــر مب ــر« خــود در ام ــای »موث از برنامه ه
فســاد ســخن گفــت. او چنــان وانمــود کــرد کــه 
ــِت او  ــی در حکوم ــل مالحظه ی ــاد قاب ــچ فس هی
وجــود نــدارد و اگــر فســادی هــم وجــود داشــته، 
ــس  ــرزی ریی ــد ک ــت حام ــه حکوم ــوط ب مرب

ــود.  ــتان می ش ــیِن افغانس ــوری پیش جمه
شــنیدن ســخناِن جان بــس هــر وجــداِن بیــداری 
از  غیــر  بــه  بدهــد،  تــکان  می توانســت  را 
وجدان هــاِی خفتــۀ ســران حکومــت را کــه 
عمــاًل در فســاد غــرق انــد و در حالــی کــه 
ــه  ــنیدند، در دل ب ــس را می ش ــای ب ــخنان آق س
ــک  ــتان کم ــه افغانس ــه ب ــی ک ــۀ جهان او و جامع
ــت،  ــران حکوم ــرای س ــد. ب ــد، می خندیدن می کن
ــش  ــادی و پی ــِر ع ــک ام ــی و اداری ی ــاد مال فس
پــا افتــاده شــده اســت. اکثــر ایــن افــراد کــه در 
ــوای  ــه ه ــد، ب ــور دارن ــه حض ــای بلندپای مقام ه
همیــن فســاد مالــی و اداری بــه افغانســتان 
آمده انــد. آن هــا بــرای کمــک کــردن و مدیریــِت 
تفریحگاه هــای  و  زیبــا  خانه هــای  کشــور 
قشــنِگ خــود را در امریــکا و اروپــا تــرک 
ــتان را  ــل افغانس ــن دلی ــه ای ــا ب ــد. آن ه نکرده ان
انتخــاب کردنــد کــه می توانســتند بیشــترین 
امکانــات مالــی را در اختیــارِ خــود داشــته باشــند. 
ــۀ  ــدۀ آن، قضی ــیار تکان دهن ــۀ روشــن و بس نمون
ــیون  ــین کمیس ــس پیش ــتانی ریی ــف نورس یوس

ــد  ــی می توان ــای غن ــمِی آق ــات و نورچش انتخاب
ــد.  باش

در همــان روزی کــه از روز ملــی مبــارزه بــا 
ــای  ــدۀ آق ــل می شــد، پرون ــل تجلی فســاد در کاب
ــه جــرم  ــی شــد. او ب ــکا آفتاب نورســتانی در امری
دروغ گویــی و اختــالس از بودجــۀ ملــی امریــکا 
مجــرم شــناخته شــد و قــرار اســت کــه بــه زودی 
ــه  ــی شــود. گفت ــورد او اجرای حکــم دادگاه در م
می شــود کــه آقــای نورســتانی در ســال هایی 
ــی  ــِم دولت ــف مه ــه وظای ــتان ب ــه در افغانس ک
امریــکا  ادارۀ سوســیال  بــه  داشــته،  اشــتغال 
صدهــزار  حــدود  ســاالنه  و  می گفتــه  دروغ 
اســت.  می کــرده  دریافــت  امریکایــی  دالــر 
ــتانی  ــای نورس ــکا، آق ــن امری ــاس قوانی ــر اس ب
می توانــد بــه ۱۰ ســال زنــدان و 25۰ هــزار 
ــر جریمــه محکــوم شــود. ایــن فــرد، مشــت  دال
ــال ها  ــه س ــت ک ــانی اس ــروار از کس ــۀ خ نمون
پــس از ســقوط طالبــان بــه جــاِن مــردم افتادنــد 

کردنــد. غصــب  را  دارایی های شــان  و 
ــرم  ــکا مج ــا در امری ــا تنه ــتانی ام ــای نورس  آق
نیســت؛ او جنایــت و جــرمِ بزرگ تــری را در 
افغانســتان صــورت داده اســت. او در ســال 2۰۱4  
ــردم را  ــای م ــی رای ه ــرف غن ــا اش ــی ب در تبان
دزدیــد و بدتریــن و نفرت انگیــز تریــن انتخابــاِت 
تاریــخ جهــان را بــه نفــع یــک انســاِن تقلب پیشــه 
ــان  ــتانی در زم ــای نورس ــام داد. آق ــام انج و بدن
ــزرگ  ــای ب ــز اختالس ه ــرات نی ــش در ه والیت
ــر  ــی را صــورت داده اســت. او میلیون هــا دال مال
را از ایــن والیــت بــا خــود بــه کشــورهای دیگــر 
ــان  ــی در جهـ ــاد و دادگاه ــا نه ــرد. آی ــل ک منتق
وجــود دارد کــه از بالهایــی کــه آقــای نورســتانی 
ــد،  ــر ســِر مــردم افغانســتان آورده  ان ــاِل او ب و امث
بازخواســت کنــد؟ آیــا نورســتانی در این همــه زد 
و بنــد و خــورد و بــرد تنهــا بــود؟... بــدون شــک 
خیــر. او فقــط یــک مهــره از مهره هــای متعــدد و 
متکثــِر فســاد مالــی و اداری در افغانســتان اســت. 
انتخاباتــی را کــه او مدیریــت کــرد، پـُـر از تقلــب 
و جعــل کاری بــود. پــس از برکناری از کمیســیون 
انتخابــات نیــز آقــای نورســتانی از ســوی غنــی به 
ســمت های مهــم گماشــته شــد. آیــا او همدســِت 
غنــی نبــوده اســت؟ آیــا غنــی در جرم هایــی کــه 
ــام  ــد و انج ــام داده ان ــال او انج ــتانی و امث نورس

ــت؟  ــریک نیس ــد، ش می دهن
ــه  ــت ب ــی اس ــتان کس ــاد در افغانس ــۀ فس جرثوم
ــت  ــوای صداق ــود دع ــه خ ــرف غنی ک ــام اش ن

و خدمــت دارد، ولــی در حقیقــت او همــان 
ــتان از  ــه افغانس ــی ک ــا زمان ــداد اســت. ت دزدِ بغ
ــدا نکــرده  ــی نجــات پی ــی چــون غن شــِر بالهای
ــود  ــای خ ــه ج ــان ب ــاد اداری همچن ــت، فس اس
ــِی  ــت اصل ــون مأموری ــود، چ ــد ب ــی خواه باق
ــوم و  ــردم مظل ــای م ــردن دارایی ه ــراد ب ــن اف ای
ــزی دیگــر.  ــه چی بدبخــِت افغانســتان اســت و ن
ــت.  ــادآورده اس ــج ب ــتان گن ــا افغانس ــرای آن ه ب
جایــی اســت کــه می تواننــد خــود را بــه میلیونــر 

ــد.  ــل کنن ــاردر تبدی و میلی
آقــای غنــی روزی کــه ســمت ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی را غضــب کــرد، چنــان می غریــد و 
ــا فســاد می گفــت کــه فکــر می کــردی  ــارزه ب مب
بزرگتریــن دشــمن مبــارزه بــا فســاد ظهــور 
ــا ُکل ســروصداهاِی او فقــط در  ــه اســت؛ ام یافت
همــان چنــد شــعار انتخاباتــی و برخــی کارهــای 
ــان  ــه پای ــک ب ــل بان نمایشــی و نیمه تمــام در کاب
ــه  ــاول ب ــی از چــور و چپ رســید و فصــل تازه ی
وســیلۀ خــودش، همســرش و اطرافیانــش در 
کشــور آغــاز یافــت. یــک دادگاه ویــژه نیاز اســت 
ــی و همســرش  ــای غن ــِی آق ــم مال ــه جرای ــه ب ک
روال غنــی طــی ســال های اخیــر اختصــاص پیــدا 
ــاِن  ــه ن ــد ک ــراد شــرم نمی کنن ــن اف ــا ای ــد. آی کن
بانک هــای  در  و  می دزدنــد  را  یتیــم  و  بیــوه 
ــز  ــان واری ــود و فرزندان ش ــامِ خ ــه ن ــارج ب خ

می کننــد؟ 

زه با فساد در کابل ز ملی مبار و ر
یِم نورستانی  و افشای جرا

یکا در همان روزی که از روز ملی در امر
مبارزه با فساد در کابل تجلیل 
می شد، پروندۀ آقای نورستانی 
در امریکا آفتابی شد. او به جرم 
دروغ گویی و اختالس از بودجۀ 
ملی امریکا مجرم شناخته شد 
و قرار است که به زودی حکم 

دادگاه در مورد او اجرایی شود. 
گفته می شود که آقای نورستانی 
در سال هایی که در افغانستان 
به وظایف مهِم دولتی اشتغال 

داشته، به ادارۀ سوسیال امریکا 
دروغ می گفته و ساالنه حدود 

صدهزار دالر امریکایی دریافت 
می کرده است. بر اساس قوانین 
امریکا، آقای نورستانی می تواند 
به 10 سال زندان و 250 هزار 
دالر جریمه محکوم شود. این 

فرد، مشت نمونۀ خروار از کسانی 
است که سال ها پس از سقوط 
طالبان به جاِن مردم افتادند و 
دارایی های شان را غصب کردند

احمد عمـران
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نهادهـای ناظـر بر رونـد انتخابات افغانسـتان می گویند 
کـه سرنوشـت ۳۰۰ هـزار رأی، پیـش از اعـالم نتیجـۀ 

ابتدایـی انتخاباتی باید روشـن شـود. 
رونـد  در  موجـود  چالش هـای  بـه  اشـاره  بـا  آنـان 
بازشـماری آرا و ادعاهـای موجـود در ایـن رونـد، بـه 
روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد کـه ۳۰۰ هـزار رأیـی کـه 
معادلـۀ  می توانـد  دارد،  وجـود  آن  در  تقلـب  ادعـای 

معکـوس سـازد.  را  انتخابـات 
موسسـۀ  برنامه هـای  مسـوول  شـینواری،  حبیبـاهلل 
انتخابـات و شـفافیت )ایتـوا( می گویـد: در رابطـه بـه 
سرنوشـت ۳۰۰ هـزار رأی دو دیـده گاه وجـود دارد: 
دیـد سیاسـی این اسـت که اگـر ۳۰۰ هـزار رأی بدون 
سـامانۀ  وارد  بازشـماری  و  تفتیـش  داشـت،  نظـر  در 
بایومتریکـی شـده و اعتبار داده شـود، یکـی از تیم های 
انتخاباتـی در دور نخسـت برنـده خواهند شـد، اما اگر 
مـورد تفتیـش قرارگیـرد و از سـامانۀ بیرون شـود، تیم 

دیگـر برنـده خواهـد بود.
و  برنـده  تیم هـای  از  کـه  در حالـی  آقـای شـینواری 
بازنـدۀ مـورد نظـرش نـام نبـرد، اما گفـت کـه از نگاه 
تخنیکـی، از میـان ۳۰۰ هزار، ۱۳7 هـزار آن که قرنطین 
شـده بـود، بـه دلیـل نامعلـوم از طـرف کمیسـیون بـا 
اعتبـار خوانده شـد؛ ولی برای آنان هم روشـن نیسـت 
کـه بـه چـه دلیل بـه ایـن رأی هـای اعتبار داده اسـت؟
او اظهـار داشـت کـه در رابطـه به بیـش از یکصد هزار 
رأی نیـز مشـکالت وجـود دارد و ایـن برای نهـاد آنان 
قابـل پرسـش اسـت. آقای شـینواری می گوید کـه آنان 
مکـرراً از کمیسـیون شـکایات انتخابات خواسـته اند تا 
در رابطـه بـه ۳۰۰ هـزار رأی  مشـکوک تفتیش خود را 

داشـته باشـد تا عدالت تأمین شـود.
مسـوول برنامه هـای ایتـوا بیـان مـی دارد کـه نهـاد آنان 
بـه عنوان نهـادی که »خواهان تأمین شـفافیت« هسـتند 
می خواهنـد تـا ۳۰۰ هـزار رأی بـه اسـاس یـک برنامۀ 
مـورد  ایـن  در  قـرار گیـرد و  تفتیـش  مـورد  روشـن 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی تفتیـش خـود را انجـام 
دهـد. بـه گفتـۀ او، کمیسـیون انتخابـات اسـناد خـود 

را در رابطـه بـه اعتبـار دادن ایـن رأی هـا بـه نهادهـای 
کمپنـی  دیگـر،  مرحلـۀ  در  و  کنـد  ارایـه  انتخاباتـی 
درملـوک در رابطـه بـه بحـث تخنکیـی و زمـان ایـن 
رأی هـا معلومـات دهـد که پیـش در زمان معین اسـت 

یـا بیـرون از زمـان تعین شـده. 
انتخاباتـی  دسـته های  از  همچنـان  شـینواری  آقـای 
خواسـت تـا در رابطـه بـه ۳۰۰ هـزار رأی هـر نـوع 
معلومـات دسـت داشـتۀ خـود را بـه نهادهـای ناظر و 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی و مردم شـریک سـازند 
تـا شـفافیت انتخاباتـی تأمیـن شـود. او از کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتی خواسـت تـا به صـورت بی طرفانه 
در مـورد ۳۰۰ هـزار رأی تفتیـش خود را انجـام و زیر 

فشـار هیـچ دسـتۀ انتخاباتـی قـرار نگیرد. 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی هفتـۀ گذشـته نشسـت 
حـل بحـران انتخاباتی با اشـتراک دسـته های انتخاباتی، 
کمیسـیون های  و  مدنـی  جامعـۀ  ناظـر،  نهادهـای 
انتخاباتـی برگـزار کـرده بـود. زهـره بیـان شـینواری، 
رییـس کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در این نشسـت 
گفـت کـه نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات تنهـا بـه اسـاس 

رأی  هـای بایومتریـک شـده اعـالم خواهـد شـد. 
از سـوی هـم، یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد 
انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان )فیفـا( می گویـد 
کـه کمیسـیون های انتخاباتی بایـد روی ۳۰۰ هزار رأی 
مـورد منازعـه، تصمیـم نهایی خـود را بگیرنـد و روند 
تفتیـش آن را مکمـل کنـد. آقـای رشـید می افزایـد کـه 
اگـر کمیسـیون انتخابـات پـس از تکمیـل بازشـماری 
کار  کنـد،  اعـالم  را  ابتدایـی  نتیجـۀ  والیـت  هفـت 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی دشـوار خواهـد شـد. 

کمیسـیون های  اگـر  فیفـا،  اجرایـی  رییـس  گفتـۀ  بـه 
انتخاباتـی پیـش از اعالم نتیجۀ ابتدایـی تصمیم خود را 
در مـورد تفتیش ۳۰۰ هزار رأی بگیرند، کار کمیسـیون 

شـکایات انتخاباتـی سـهل تر خواهـد بود. 
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی ایـن اظهـارات را در حالـی 
بیـان می کننـد کـه کمیسـیون انتخابـات تأکید بـه اعالم 
یونامـا  دارد.  فرصـت  زودتریـن  بـه  ابتدایـی  نتیجـۀ 

یـا دفتـر معاونیـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
هـم در رابطـه بـه انتخابـات ششـم میـزان گفته اسـت 
کـه اعـالم نتیجـۀ انتخابـات بایـد بـه اسـاس رضایـت 

اکثریـت مـردم افغانسـتان باشـد.
پیـش از ایـن، برخی از دسـته های انتخاباتی و شـورای 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوی، نتیجـۀ انتخابات 
را بـه دلیـل آنچـه آنـان تقلـب گسـترده بـه نفـع یـک 
و  دانسـته  بحران آفریـن  می داننـد،  مشـخص  تیـم 
ایجـاد حکومـت »مشـارکت ملـی انتخابات محـور« و 
بحـران  از  بـرای جلوگیـری  را  مصالحـه«  »حکومـت 
ارگ  از طـرف  امـا  ایـن موضـوع  کرده انـد.  پیشـنهاد 
ریاسـت جمهـور خـالف ارزش هـای قانـون اساسـی 

شـد.  خواند 
گفتنـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات پـس از نزدیک 

بـه سـه هفته توقـف، بازشـماری آرا، اجـازۀ یافت این 
رونـد را در 7 والیـت کـه از طرف هـواداران تیم ثبات 
و همگرایـی مسـدود شـده بـود، آغـاز کند. کمیسـیون 
گفتـه اسـت که بـا تکمیل شـدن رونـد بازشـماری آرا 
در ایـن والیت هـا، بـه زودی نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات 

ششـم میـزان را اعـالم می کند.
ایـن در حالـی اسـت که تیم هـای دولت سـاز و ثبات و 
همگرایـی دو نظـر متفـاوت بـه ۳۰۰ هـزار رأی دارند؛ 
تیـم ثبـات و همگرایی خواهـان ابطال ۳۰۰ هـزار رأی 
اسـت و ادعـا دارد کـه ایـن رأی خـارج از زمـان معین 
اسـتعمال شـده اسـت، امـا تیـم دولت سـاز در مـورد 
باطـل شـدن و یـا نشـدن ایـن آرا موضـع مشـخص 

ندارد.

سـال 2۰۱9 میالدی یکـی از خونین ترین سـال ها برای 
مـردم افغانسـتان بـود. حملـه بـر کمـپ گریـن ولیـچ، 
ایسـت بازرسـی ریاسـت امنیـت ملـی در چهارراهـی 
عبدالحـق، حملـه بر موسسـۀ کاونتر پـارت، انفجار در 
نزدیکـی وزارت دفـاع ملـی از مربوطـات حـوزۀ دوم 
پولیـس امنیتـی و ده هـا مـوارد دیگـر از جمله حمالت 

اسـت کـه در سـال 2۰۱9 میـالدی رخ داده اسـت.
آگاهـان نظامـی در مصاحبـه بـا روزنامۀ ماندگار، سـال 
امنیتـی،  نیروهـای  2۰۱9 را خونین تریـن سـال بـرای 
عنـوان  ملکـی  افـراد  و  طالبـان  خارجـی،  نیروهـای 

می کننـد.
می گویـد  سیاسـی-نظامی  آگاه  کوهسـتانی،  جاویـد 
کـه سـال 2۰۱9 هـم بـرای نیروهـای امنیتی، هـم برای 
نیروهـای بین المللـی و هـم بـرای مـردم افغانسـتان و 

حتـا بـرای طالبـان یک سـال پُرچالـش و پُرتنـش بود.
آقـای کوهسـتانی می افزاید که هرچنـد نیروهای امنیتی 
افغانسـتان در ایـن سـال از حالـت دفاعـی بـه حالـت 
تعرضـی دسـت یافتنـد، امـا تلفـات دسـته جمعی برای 
قطعات خاص بسـیار گسـترده بـود و طالبان توانسـتند 

تلفـات سـنگینی به نیروهـای امنیتـی وارد کنند.
جغرافیـای   2۰۱9 سـال  در  کـه  می کنـد  بیـان  او 
بیشـتری در کنتـرل نیروهـای مخالـف مسـلح درآمد و 
شـاهراه های بـزرگ در کنتـرل آنان قرار داشـت و مردم 
شـاهد افزایـش حمـالت انتحـاری در شـهرهای کالن 

خصوصـًا کابـل بودنـد.
ایـن آگاه نظامـی اظهـار مـی دارد کـه یکـی از مـوارد 
بسـیار اساسـی دیگـر، تنقیـص نیروهـای کارکشـته و 
باتجربـه بـود کـه بنابـر دالیل سیاسـی کنار زده شـدند 

و کنـار زدن آنان سـبب افزایش ناامنی در کشـور شـد.
جاویـد کوهسـتانی تصریح کرد: »اما سـال آینده شـاید 
بـا توجـه بـه گفت وگوهـای صلـح، یـک سـاِل نسـبتًا 
خوبی باشـد و مردم شـاهد یک صلح نسـبی باشـند و 
بـا پیوسـتن طالبان بـه حکومت بخش بزرگـی از جنگ 

کند«. پیـدا  پایان 
در سـوی دیگـر، جنرال عتیـق اهلل امرخیـل، آگاه نظامی 
بـه ایـن باور اسـت کـه سـال 2۰۱9 خونین ترین سـال 

بـرای افراد ملکـی در افغانسـتان بود.
مـردم  سـال،  ایـن  در  کـه  می گویـد  امرخیـل  آقـای 
افغانسـتان بـه ویـژه کابلیان شـاهد بزرگتریـن حمالت 
انتحـاری بودند و بیشـترین تلفـات را افـراد غیرنظامی 

شـدند. متحمل 
او می افزایـد کـه انتحار، انفجـار، ماین های کنـار جاده، 

دزدی، اختطـاف و قتـل نسـبت بـه سـال های گذشـته 
افزایـش بسـیار بی سـابقه داشـت و حتـا بعضی هـا بـه 
خاطـر یـک هـزار افغانـی و یـا یـک موبایـل توسـط 

دزدان بـه قتل رسـیدند.
ایـن جنـرال نظامـی از بی توجهـی حکومت نسـبت به 
امنیـت مـردم انتقـاد کـرده بیـان مـی دارد کـه راه هـای 
مواصالتـی و شـاهراه ها هـم  برای تاجـران و هم برای 
افـراد غیرنظامی بسـیار خطرناک بـود و حکومت برای 
تأمیـن امنیت شـهروندان چـه در داخل شـهر و چه در 

شـاهراه ها، اندک تریـن توجهی نداشـت.
مصـروف  چنـان  حکومـت  »رهبـران  او:  گفتـۀ  بـه 
زدوبندهـای سیاسـی و در ایـن اواخر مصـروف این که 
چگونـه برنـدۀ انتخابـات باشـند، بودنـد کـه فرامـوش 
کردنـد، تأمیـن امنیـت مـردم مسـوولیت آنـان اسـت. 
مـردم انتظار داشـتند کـه مذاکرات صلح میـان طالبان و 
امریـکا به نتیجه برسـد که متاسـفانه به ناکامـی انجامید 
و نتیجـه انتخابات ریاسـت جمهوری هـم گنگ و مبهم 

است«.
جنـرال عتیـق اهلل امرخیـل همچنـان گفـت که بـا توجه 
بـه این مـوارد، مردم افغانسـتان سـال خوبـی را تجربه 
نکردنـد و متاسـفانه سـال آیندۀ میالدی نیـز برای مردم 

افغانسـتان همچنان نامعلوم و نامشـخص اسـت.
کـه  می شـوند  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
گفت وگوهـای صلـح میـان طالبـان و امریـکا بـه دلیـل 
حملـۀ انتحـاری به پایـگاه بگرام برای بـار دوم متوقف 
نیـز  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نتیجـۀ  و  شـده 
همچنـان نامعلوم اسـت. دسـتۀ های انتخاباتـی همدیگر 
را بـه تقلـب و تخلـف متهـم کـرده و ُهشـدار می دهند 
کـه اگـر نتایـج انتخابات بـا تقلب همـراه باشـد، آن را 
هرگـز نخواهنـد پذیرفـت که بـا این همه، مـردم بازهم 
نگـران بی ثباتـی و بحراِن ناشـی از انتخابات در کشـور 
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می کنیـم.  آغـاز  دوران  آن  فرهنـِگ  و  باسـتان  یونـان  از 
از  متمایـز  بایـد  را  یونانـی  فرهنـِگ  شـکل گیری  فرآینـد 
دیگـر فرهنگ هـای دور و نزدیـک بـه اروپـا دانسـت، آن هـم 
از مصـر و میـان رودان )بین النهریـن یـا مِزوپوتامیـا( گرفتـه 
تـا  ایـران و هنـد و چیـن و امریـکای التیـن و تـا حـدودی 
افریقـای سـیاه. یکـی از مـوارد بسـیار متمایـز نقـِش متفاوِت 
حکومـِت سـلطنتی در یونـان از دیگـر مناطـق اسـت. یونـان 
مسـیر تاریخـِی خـود را بـدون یک اقتـدار سـلطنتی و از دل 
خـود جامعـه و در درجـۀ نخسـت بـا کمک اشـراف گشـود. 
در مراحـل آغازیـن ایـن مسـیر تاریخـی و فرهنگـی، قدرت 
سیاسـی اسـتیالگر و پراهمیتـی را نمی   یابیـم کـه قـادر باشـد 
معیارهـای اولیـۀ تاریخـی را مشـخص سـازد و برنامه  ریـزی 
مشـخصی را دنبـال کنـد و بـه مسـیر تاریخـی شـکل معینـی 
جوامـع  از  مجموعه یـی  شـاهد  بیشـتر  آن جـا  در  ببخشـد. 
مسـتقل و کوچـک سیاسـی هسـتیم و اثـری از فکـر برپایـی 
یـک اقتـدار واحـد جهان گشـا و تشـکیل یـک امپراتـوری را 

نمی بینیـم.
در ایـن مراحـل آغازیـن هـزارۀ اول پیـش از میـالد، یعنی در 
سـده های هشـتم، هفتـم و ششـم پیـش از میـالد، یـک عامل 
تعیین کننـده و پراهمیـت نیـز بـروز کرد که آن سـنت پیشـین 
را نقـض می کـرد. ایـن عامـل تعیین کننـده، شـکل گیری یک 
فرهنـگ شـهری بود که در شـهر آتن متمرکز شـده بـود. این 
فرهنـگ جدیـد شـهری چنـان نوآوری هایـی را بـا خـود بـه 
همـراه آورد کـه چـه به طـور عمـودی در طـول تاریـخ بشـر 
و چـه به طـور افقـی در سـطح جهـان تأثیـری ژرف از خـود 
برجـای گـذارد. در ایـن مرحلـه بـود کـه انگیـزش سیاسـی 
جامعـۀ یونانـی قدرتـی فزاینـده گرفـت، آن هـم چـه از نظـر 
پویایـی، تجربـه و هویـت اجتماعـی و نیـز پرسـش گری و یا 
حتـا از نظـر کفـر و معصیت. ولـی با این حـال در این مرحله 
نیـز نشـانی از یـک اسـتیالی سـلطنتی مشـاهده نمی شـود و 

همیـن امـر گویای بسـیاری چیزهاسـت.
اهمیـت تأثیرگـذاری اولیـه توسـط یـک سـلطنت مقتـدر را 
کـه  جایـی  تـا  دیـد.  غیراروپایـی  تمدن هـای  در  می تـوان 
می تـوان تشـخیص داد و مشـاهده کـرد، تنهـا بدیلـی کـه در 
برابـر سـلطنت وجـود داشـته، آشـوب و هرج  ومـرج بـوده 
اسـت. و اگر یک امپراتوری سـقوط می کرده، آن گاه شـاهزاده  
یـا حکمرانـی وجـود داشـته کـه وحـدت و یک پارچه گی از 
میـان رفتـه را بـار دیگـر در قالـب یـک فرمان روایـی جدیـد 
بازسـازی کنـد. همیـن امـر بدان جـا می انجامد کـه در فرآیند 
شـکل گیری فرهنـگ، هرچنـد کـه مـورد بـه مـورد متفـاوت 
اسـت، نـه تنهـا دسـتگاه حاکمیـت سیاسـی، بلکـه هم چنیـن 
سـازمان هایش(،  و  سـازوکارها  ابزارهـا،  تمامـی  )بـا  دیـن 
اسـطوره ها، ادبیـات، معمـاری، هنـر، علم و سـلوک در رفتار 
و گفتـار و کـردار بـه نوعی متأثر از سـلوک حاکمیت و اقتدار 
سـلطنتی می شـود و معطـوف بـه قـدرت جهـت می گیرنـد 
و راه گریـزی براي شـان باقـی نیسـت. در پـی آن اسـت کـه 
امـکان اندیشـیدن بـه گونه یـی دیگـر از بیـن خواهـد رفـت. 

ولـی یونـان دوران باسـتان راهـی دیگـر پیمود.
دولت شـهرهای یونانی یـا »پولیس« )Polis( از شـگفتی های 
تاریـخ هسـتند. این دولت شـهرها واحدهای سیاسـی مسـتقل 
و پراکنده یـی بودنـد کـه از درون یـک فاجعـه سـر برآوردند. 
از  مرکزمـدار  قدسـی  پادشـاهی های  فروپاشـی  زادۀ  آن هـا 
در  مقتـدر  پادشـاهی  سلسـلۀ   :Mykene( میِکنـی  نـوع 
نواحـی جنوبـی یونـان( در حوالـی ۱2۰۰ پیـش از میـالد در 
سـرزمین یونـان هسـتند. در پـی ایـن فروپاشـی، یـک دوران 
سـیاه طوالنـی سـده  های میانـۀ پیـش از میـالد آغازیـد. ایـن 
دورۀ سـده های میانـه را از آن رو »سـیاه« می نامنـد کـه خـّط 
بـرای چندیـن سـده ناپدیـد  می شـود. بر پایـۀ دسـتاورد های 

باستان شـناختی، خـّط بـار دیگر از عصر اشـعار هومـر، یعنی 
از اواخر و اواسـط سـدۀ هشـتم پیش از میالد آثـاری از خود 
برجـای می گـذارد. در ایـن دوره شـاهد بـروز یـک جهـش 
تکاملـی هسـتیم، و آن زایـش دولت شـهر یا »پولیس« اسـت. 
دگرسـانی  ایـن  فرانسـوی  تاریخ شـناس  ورنـان،  پي یـر  ژان 
یونـاِن  اندیشـه ورزاِن  و  سیاسـت مداران  بـه  را  تاریخـی 
باسـتان )موسـوم به »هفـت خردمند« و امثال ایشـان( نسـبت 
چنـد  برآینـد  شـگرف  تحـول  ایـن  وی،  نظـر  از  می دهـد. 

بـود: تاریخـی  ویژه گـی 
بحران حاكميت

 »پولیـس« )یـا دولت شـهر یونانـی( هنگامـی پدیـد می  آیـد 
میِکنـی  مقـدِس  پادشـاه  مذهبـی  ـ  اعجـازی  نیـروی  کـه 
)Mykene(، کـه تمامـی کارکردهـای اجتماعی در شـخص 
وی جمـع بودنـد، فرومی پاشـد. در پـی آن وظایـف پادشـاه 
)Magistrat( در  دبیـران دولـت  از  بسـیاری  بـه شـماری 
نظامیـان،  ماننـد:  می شـود،  واگـذار  مختلـف  عرصه هـای 
قضـات، اعضـای دولـت، موبـدان و... . بدیـن گونه سـلطنت 
بـرای جمهـوری جای بـاز می کنـد و قدرت سیاسـی جمعی 
شـده و گرانـي گاه آن به درون جامعه و حـوزۀ عمومی انتقال 
”امـری همه گانـی”  ایـن پـس قـدرت سیاسـی  از  می یابـد. 

. ست ا
پيدايى فضاى همه گانى

در حالـي کـه قدرت پادشـاه میِکنـی در تاالرهـای اندورنی و 
سـّری کاخ سـلطنتی پنهـان اسـت، در عـوض قـدرت دبیران 
در پولیس هـای جدیـد، همه گانـی و در فضایـی بـاز عمـل 
می کنـد. از شـواهد این فضـای همه گانی میدان  هـای »آگورا« 
)Agora( هسـتند کـه محـل تجمـع شـهروندان بوده اسـت. 
شـاهد دیگـر، موقعیـت جدید خّط اسـت که در ایـن دوره به 
ابـزاری بـرای انتقـال اندیشـه  و در معرض قضـاوت همه گان 
قـرار دادن اندیشـه بـدل شـده بـود. در ایـن زمـان، قوانین به 
شـکل نوشـتاری اعـالم می شـوند. هرچند که قدمـت خّط در 
آن دوران بـه دو هزار سـال می رسـد، ولی در ایـن برهه برای 
اولیـن مرتبـه در پولیـس یونانـی متن هایـی منتشـر می شـوند 

کـه می تـوان آن هـا را »کتـاب« نامید. 
گسترش بيان و عقالنيت

 از آن جـا کـه »قـدرت« در مجلـس آزاد »آگـورا« بـه نمایـش 
گـذارده می شـود و هـر کـس قـادر بـوده آن را مـورد تردیـد 
قـرار دهـد، بنابرایـن یـک تصمیـم و یـا یـک قانون گـزاری 
زمانـی بـه تصویـب می رسـد کـه بتوانـد همـه گان را قانـع 
سـازد. ایـن امـر خـود تنهـا زمانـی ممکـن بـوده اسـت کـه 
دالیـل  چنـان  بـا  یک سـو  از  قانون گذاری هـا  و  تصمیم هـا 
عینـی و فراگیـری تـوأم باشـند کـه پیشـاپیش امـکان هر نوع 
اعتـراض و ایـراد بـدان را کاهـش دهـد و از سـوی دیگـر، 
ایـن دالیـل بـا یـک برهـان  آوری باوربرانگیـز مطرح شـوند، 
بـه طـوري کـه وضعیـت روحـی و میـزان دریافـت عقالنـی 

مجلـس آگـورا نیـز در نظـر گرفتـه می شـود.
 از نظـر تاریخ شـناس فرانسـوی »ورنـان«، فکـر متکـی بـر 
عقـل و هنـر گفت وگـو، دو خالقیـت هوشـمندی اسـت کـه 
برآینـد جمعـی کـردِن قـدرت در پولیس هـای نوبنیـان بـوده 
اسـت. بعدهـا علومی نظیر منطـق، فّن جدل و فّن سـخنوری 
برهـان آوری  فرآینـد   )logic, dialectic, rhetoric(
به شـدت عقالنـی را شـکل می دهنـد. ایـن علـوم باسـتانی 
در واقـع بـه آن چیـزی می پردازنـد کـه پیـش از آن به طـور 

خودانگیختـه از درون مجلـس آگـورا فراروییـده بـود.
تساوى در برابر قانون

فضـای  بـه  گـذاردن  گام  بـا  شـهروندی  جامعـۀ  اعضـای   
همه گانـی و در تمـاس بـا یک دیگـر به تدریـج درمی  یابند که 
”هم نـوع” )homoioi( و ”همسـان” )isoi( هسـتند. آن چـه 

کـه موقعیـت یـک فـرد را در ایـن جامعـه تضمیـن می کنـد، 
دیگـر کارکـرد ایجـازی  ـ  مذهبـی وی نیسـت که توسـط آن 
در میـان جماعـت احتـرام کسـب کـرده اسـت. سـنجیداری 
کـه فـرد در ایـن جامعـه بـا آن محـک می خـورد، توان مندی 
از یک سـو در کنـار هم ردیفـان و هم نوعانـش  اوسـت کـه 
از  و  می جنگـد  نبـرد  میـدان  در  پیاده نظـام  رسـته های  در 
سـوی دیگـر در صحن مجلـس »آگـورا« برهان هـای عقالنی 
ارایـه می دهـد. و از آن جـا کـه هـر نظـر انتقـادی و اعتراضی 
می توانسـته از سـوی شـهروند کوچـک و تهیدسـت گرفته تا 
اشـرافی و توانگـر در فضـای عمومـی مطـرح شـود، بنابراین 
هـر شـهروندی می توانسـته جایگزیـن شـهروند دیگر شـود. 
انسـان ”تجریـدی” شـکل  ایـن رابطـه اسـت کـه  از درون 
می گیـرد، بـه طـوري که فرد فـرد شـهروندان در برابـر قانون 
همـه گان  برخوردارنـد:  یک سـان  حقوقـی  از  معنـا  دو  بـه 
هـم تابـع قانـون هسـتند و هـم خـود در تدویـن و تصویـب 
همـان قانـون مشـارکت دارنـد. فضیلـِت ”خویشـتن داری” و 
”میانـه روی” )sophrosyné( بـر جـای فضیلت اشـرافی یی 
می نشـیند که هومر آن را می سـتاید و هسـوئید آن را ”افراط” 
)hybris( می خوانـد و سرچشـمۀ بی نظمـی، بی عدالتـی و 
خشـونت می دانـد. بـه واقـع هـم از دل همیـن مناسـبات بود 
کـه انسـانی کامـاًل نویـن شـکل می گیـرد: »شـهروند«ی کـه 
می دانـد و می خواهـد کـه بـا هم نوعـان خـود از نظـر حـق، 

عقـل و حرمـت انسـانی برابر باشـد.
دگرديسى در نگرش دينى

 یونانی هـا نـه تنهـا دولـِت مبتنـی برعقـل همه گانـی را ابداع 
کردنـد، بلکـه حتـا بـه بدعـت در دین نیـز ـ هرچند کـه این 
امـر تـا اندازه یـی پارادوکسـیکال بـه نظـر می رسـد ـ دسـت 
یافتنـد. در این جـا منظـور از دیـن آن چیزی اسـت که انسـان 
مـدرن از رابطـۀ ”عمـودی” میـان انسـان و خـدا می فهمـد. 
پیـش از آن، دیـن بـه کلـی چیزی دیگـر بود. دیـن آن چیزی 
بـود که انسـان به طـور ”افقی” به آن شـکل بخشـیده بود. این 
شـکل از مناسـبات خودویـژۀ اجتماعـی، پایۀ نظـم اجتماعی 
آییـن  بـا  از خشـونت اسـت کـه  پاالیـش روح  بـر  متکـی 
اسـطوره یی جلوه گـر می شـد. ولـی از آن پـس ایـن دولـت 
بـود کـه وظیفـۀ تأمین نظم اجتماعـی را برعهـده گرفته بود و 
ُجـرم و جنایـت را با اسـتناد بـه قوانین انسـانی کیفـر می داد.

بدیـن گونـه بـود کـه دیـن اگرچـه ناپدیـد نمی شـود، ولـی 
نقـش پیشـیِن خـود را از دسـت می دهـد. موقعیـت دیـن از 
ایـن پـس بـه کلـی تغییـر می کنـد: ۱ـ سـتایش خداونـد ذیل 
قـدرت دولـت قـرار می گیـرد و یـک کیـش دولت شـهری 
شـکل می گیـرد که بـه همان دولت شـهر و منطقـۀ آن محدود 
اسـت. ایـن پدیـده در واقـع بـه بي طرفـی امـر دینـی منجـر 
می شـود. از ایـن پـس، ایـن امر سیاسـی اسـت که امـر دینی 
در  هنـوز  کـه  آن گونـه  برعکـس،  نـه  و  می کنـد  تعییـن  را 
جوامـع باسـتانی عمـل می کرده اسـت. 2ـ در واکنـش به این 
فرآینـد، شـکل های خصوصـی از امـر دینـی پدیـد می آینـد، 
ماننـد اسـرار خـداي گان، برادری هـای دینـی، گمانه زنی های 
فلسـفی دربـارۀ خدایـان و باالخـره تمام آن چه کـه مردمان از 

آن پـس در مغرب زمیـن ”دیـن” نامیدنـد.
تمايز ميان »قانون« و »طبيعت« 

 ”معجـزۀ یونانـی” زمانـی کامل شـد که آخریـن چرخش در 
برابر دولت ُقدسـی پیشـین روی داد، و آن این ایده اسـت که 
انسـان مجـاز اسـت در قانونـی کـه خـود وضع کرده اسـت، 
دسـت بـرده و آن را تغییـر دهـد؛ و این کـه نظـام اجتماعـی 
می توانـد همـواره مـورد نقد و سـنجش و بازبینی قـرار گیرد 
و دسـت خوش دگرگونی شـود. در واقع در این لحظه اسـت 
کـه ”سیاسـت” به معنـای واقعی خـود پدیدار می شـود. دیگر 
تنهـا بحـث قـدرت و قهـر اجرایـی در میان نیسـت که کنش 

جمعـی مشـخصی را در چارچـوب آییـن و رسـوم موجود و 
هـرم )هیرآرشـی( اجتماعـی تعییـن می کند)زیـرا دولت هـای 
داشـته اند.  ایـن گونـه بحث هـای مشـورتی  از  نیـز  قدسـی 
انسان شناسـان )آنتروپولوگ هـا( نشـان  داده انـد کـه حتـا در 
”جوامـع بـدون دولـت” نیـز چنیـن مشـورت هایی صـورت 

می گرفتـه اسـت(.
 در این جـا بیشـتر یـک بحث جـدی همه گانی دربـار ۀ قواعد 
یـک هم یـاری اجتماعـی صـورت می گیـرد. پیش شـرط ایـن 
چرخـش، آگاهـی یافتـن نسـبت به یـک »خودرهبـری« نظام 
اجتماعـی در برابـر نظـام طبیعـی پیـش از آن بـود. انسـان 
می بایسـت درمی یافـت کـه دو نوع نظـم متمایـز از یک دیگر 
وجـود دارد: یکـی نظـم بَریـن و ناپدیـدار اسـت کـه همانـا 
نظـم »طبیعـت« )phýsis( می باشـد، و دیگـری نظم سـاخته 
و پرداختـۀ انسـان اسـت که منوط به شـرایط زمانـی و مکانی 
اسـت و تغییرپذیـر، نقدپذیـر و اصالح پذیـر اسـت و آن را 
یـک  برآینـد  کـه  می نامنـد   )nomos( ”قـراردادی”  نظـم 
”قـرارداد” میـان انسان هاسـت. ایـن بدعـت و ایـده به طـور 
مشـخص در اواسـط تـا اواخـر سـدۀ پنجـم پیـش از میـالد، 

یعنـی در دورۀ سوفسـطاییان شـکل گرفـت.
يافت انديشۀ علم

و  نقـاد  عقالنیـِت  شـناخت  و  دسـت یابی  بـا  یونانی هـا   
»علـم«  هم زمـان  قانـون،  برابـر  در  تسـاوی  و  سـنجش گر 
را نیـز بدعـت گذاردنـد. درک ایـن مسـأله مهـم اسـت کـه 
»دولت شـهر« و »علـم« ابداعاتـی نبودنـد کـه به طـور تصادقی 
از پـی یک دیگـر بـه وقـوع بپیوندنـد و مسـتقل از یک دیگـر 
عمـل  کننـد، بلکـه ایـن دو بیشـتر یک دیگـر را می  پروراندند 

می کردنـد. تکمیـل  و 
پایـداری  و  اسـتحکام  بـر  کـه  انـدازه  هـر  برهـه  آن  در 
از  انـدازه  همـان  بـه  می شـد،  افـزوده  دولت شـهروندی 
باسـتانی  باسـتانی می کاسـت. دیـن  اسـتیالی قـدرِت دیـن 
دیگـر در موقعیتـی نبـود که فرد فـرد انسـان ها را وادارد تا به 
اعتقـادات اسـطوره یی یک سـانی بـاور آورند. بر این اسـاس، 
گوناگونـی  فرضیه هـای  می تواننـد  اندیشـه ورزان  و  عالمـان 
دربـارۀ جهـان طـرح کننـد، هم چنـان که سـخنوران سیاسـی 
ارایـه  عمومـی  کنش هـای  بـرای  را  نوآورانـه  پیشـنهادهای 
می دهنـد. بنابرایـن یونانی هـا چنـان گامـی در جهـت »علـم« 
برداشـتند کـه حوزه هـای تمـدن میـان رودان )بین النهریـن یـا 

مزوپوتامیـا( و مصـر هنـوز در چنیـن موقعیتـی نبودنـد.
»فیلیپـه نِمـو«، اسـتاد فلسـفۀ اقتصاد دانشـگاه پاریـس به نقل 
از »آنـدره پیشـو«، اسـتاد فرانسـوی تاریخ علم می نویسـد که 
علـم دو مسـیر متفـاوت را طـی کـرده اسـت: یکـی ”مسـیر 
اشـیاء” اسـت و دیگـری ”مسـیر ذهـن علمـی”. علـم سـنتی 
پیـش از شـکل گیری دولت شـهرهای یونانـی ”مسـیر اشـیاء” 
را طـی می کـرده اسـت. بـه واقـع هـم انسـان در آن هنـگام 
انـواع موضوع هـای  بـرای  را  زیرکانـه و گسـترده یی  فنـون 
علمـی در اختیـار داشـت و بـه کار می بـرد؛ بـرای مثـال در 
مـورد سـتاره گان و اجـرام آسـمانی، اعـداد و بیماری ها. ولی 
ایـن فنـون هرگـز شـکل نظریـه بـه خـود نگرفتنـد، یعنـی 
شـکل یـک گفتمـان تجریـدی کـه بازگـوی قواعـد فراگیر و 
ضـروری باشـد و تابـع قواعـد کیهانی گـردد. در حالي که در 
پـی شـکل گیری دولت شـهرهای یونانـی پژوهش هـای علمی 
شـکل نظـری بـه خـود گرفـت؛ بـه عبـارت دیگر، دو مسـیر 
”اشـیاء” و ”ذهـن علمـی” درآمیختنـد. ایـن تحـول فکری به 
سـده های کالسـیک یونان باسـتان، بـه ویژه به دورۀ هلنیسـم 

و نیـز بـه دوران یونانـی  ـ  ُرمـی بازمی گـردد.
 

نقش یوناِن باستان 
در شکل دهی 

به فرهنِگ غربـی
داوود خـدابخش



سال l11 شمارۀ مسلسل l2634  سه شنبه 26 قوس/ آذر l1398 19 ربیع الثانی l1441 17 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

ادامه صفحه 6

شناسنامه ى عبدالحى الهى
و  نویسـنده ها  از  الهـی  عبدالحـی  دکتـور 
اندیشـه گران اسـالمی طی چهار دهه ی پسـین 
افغانسـتان اسـت. او در روسـتای بخشـی خیل 
و  آمـد  دنیـا  بـه  پنجشـیر  رخـه ی  ولسـوالی 
نـزد  سـپس  و  پـدر،  نـزد  را  متداولـه   علـوم 
پنجشـیر  قابضـاِن رخـه ی  علمـای مدرسـه ی 
کارهـای  بـه  جهـاد،  دروان  در  گرفـت.  فـرا 
فکری-فرهنگـی در پنجشـیر اشـتغال داشـت 
و سـپس بـه پاکسـتان رفـت و بـه فعالیّت های 
خویـش کمـاکان ادامـه داد. سـرانجام الهی، در 
چهاردهـم میـزان سـال ۱۳۸2 خورشـیدی بـه 
قضـای الهـی لبیـک گفـت و در کابـل چشـم 
از دنیـا پوشـید. او در حوزه هـای گونه گونـی 
چـون: فلسـفه، دیـن، اخـالق، عرفـان و ... اثر 
نوشـته اسـت کـه خوش بختانـه ایـن آثـار بـه 
تازه گـی طـِی دو مجلد توسـط جمعیت فکر و 
عمـل و بـه اهتمام محمـد علم ایزدیـار )نایِب 
اول مجلـس سـنا( در کابـل بـه چـاپ رسـیده 

 . ست ا

درآمد
تفّکـر فی نفسـه ارزش منـد اسـت، هرچنـد راه 
بـه دهـی نبـرد و گـره از عقده یـی نگشـاید. 
نتیجـه ی  یـک  الاقـل  نیـز  بی نتیجـه  تفّکـر 
مهـّم دارد و آن اینکـه، دیگـران را از تکـرار 
بیهـوده ی آن اشـتباه برحـذر مـی دارد. انسـان 
ذاتـًا موجـود اندیشـنده اسـت و شـاید بتـوان 
اندیشـیدن را طبیعی تریـن ویژه گِی او به شـمار 
آدمـی  بـرای  تفّکـر  حسـاب،  ایـن  بـا  آورد. 
اجتناب ناپذیـر می نمایـد؛ اّمـا از ایـن خصلـِت 
ذاتـِی بشـر نمی توان برابـرِی اندیشـه ی آدمیان 
را اسـتنتاج کـرد. کمااینکـه، اندیشـه ی کسـی 
چون:انشـتین را نمی تـوان بـا آن کـس در عصر 
حجـر می زیسـته  اسـت، در یـک تـرازو نهـاد 
و بـه یک چشـم دیـد. اندیشـه در کاربردهـای 
رایـج امـروزی، بـه چیـزی بیش تـر از تفّکـر 
طبیعـی )=ابتدایـی( اطـالق می شـود. اندیشـه 
اسـت  فراگیـر  و  عـام  آن  طبیعـِی  سـطح  در 
شـناخته  مزیّتـی  نـوع  هیـچ  این جهـت،  از  و 
می توانـد  تنهـا  طبیعـی  اندیشـه ی  نمی شـود. 
موهبـِت نوعـی در برابـر موجـوداِت فروتر از 
انسـان بـه حسـاب آیـد؛ اّمـا آنچـه اندیشـه ی 
تفّکـر  برتـری می دهـد  بـر دیگـری  یکـی را 
طبیعی نیسـت، بلکه اندیشـیدن در شـکل های 
پیشـرفته تر آنسـت. بـا ایـن مختصـر، الهـی را 
داد  نـام  صاحب اندیشـه  شـخصیّتی  می تـوان 
کـه یـک سـروگردن از هم قطاران خـود بلندتر 

نگـاهی
به مجموعه

ر  ثـا  آ
لهی عبدالحی ا

 افغانســتان کشوری اســت کــه از دیرگاهــی بدینســو، فرهنــگ نوشــتاری در آن - جــز در ســال های
 پســین- چنــدان رایــج و شــایع نبــوده اســت. از ایــن رو، دانش هــای بســیاری همــراه بــا اصحــاب
 آن بــه خــاک رفته انــد، بی آنکــه اثــری نوشته شــده از خویــش بــر جــای بگذارنــد. ایــن واقعیّــت،
 نســبت مــا را بــا گذشــته ی نه چنــدان دور - البتــه بــه ســبب نبــود یــا کم یابــِی  متــن تولیدشــده-
ــا آگاهــی از ــه ب ــره ی متفّکرانی اســت ک ــا، از زم ــی اّم ــرار داده اســت. اله ــام ق ــی از ابه  در هاله ی
ــار او ــِت آث ــن وجــود، اکثریّ ــا ای ــن نقیصــه، هیچ گاهــی دســت از نوشــتن برنداشــته اســت. ب  ای
ــه ــر چنان ک ــده و اگ ــد گردی ــر ناپدی ــن اواخ ــود، در ای ــیده ب ــاپ رس ــه چ ــتان ب ــاً  در پاکس ــه قب  ک

ــود ــده نمی گش ــل های آین ــه ی نس ــی در حافظ ــد، جای ــاپ نمی ش ــع آوری و بازچ   .جم

بـه نظـر می رسـد. اندیشـه های او مزیّت هایی 
دارد و ناراسـتی هایی، کـه اینـک بـه اختصـار 

برخواهیـم شـمرد:

مزيّت هاى انديشه ى الهى
1.  تفّکر در سنگر

نیسـت.  سـاده یی  کار  علی القاعـده  تفّکـر 
اندیشـیدن یکی از دشـوارترین کارهایی است 
لحظـات  در  حتـی   - آدمـی  ذهـِن  بـر  کـه 
مسـاعِد تاریخـی- گـران  می آیـد، چـه رسـد 
نابه سـامان.  احـوال  و  اوضـاع  در  تفّکـر  بـه 
بـی هیـچ تردیـدی، پدیـده ی جنگ بـر کلیّت 
جوامـع، از آن جملـه: فضـای فکری-فرهنگی 
آناثرهـای ناگـواری برجـای می گـذارد. یکی 
از ایـن اثرهـا را می تـوان توقـف و چـه بسـا 
انحطـاط تفّکـر در جامعـه نـام داد. نـه فقـط 
عامـه ی مـردم، چـه بسـا چهره هـای اکادمیک 
و دانش آراسـته نیـز در وضعیّت هـای جنگـی 
عواطـف  و  احساسـات  بـه  خـرد  از  بیـش 
خویشـبها می دهنـد. زیـرا جنـگ به سـربازی 
و  نپرسـد  ماهیّـت  چیـزی  از  کـه  دارد  نیـاز 
جـز بـه آنچـه بـه او دسـتور داده می شـود، 
نیندیشـد. این گونـه اسـت کـه  بـدر اندیشـه 
بـا جنـگ بـه محـاق می افتـد و بـه تبـع آن، 
صاحبـان اندیشـه نیـز یـا بـه گوشـه ی عزلت 
می خزنـد ویـا هـم بـا تأثـر از محیط، دسـت 
از تفّکـر برمی دارنـد و در رِخ بـاد )ذهنیّـت 
عامـه( راه می افتنـد. تنها آدم های اسـتثنایی اند 
کـه در چنـان وضعـی نیـز دل مشـغول کتـاب 
تاریـخ  در  چنان کـه  اگـر  اندیشـه اند.  و 
مبـارزات چنـد دهـه ی پسـین ما بتوان کسـی 
را بـا ایـن ویژه گـی نشـان داد، قطعـاً  دوکتور 
عبدالحـی الهـی یکـی از مهم تریـن آنهاسـت.
بـه  دسـت  دشـواری  لحظه هـای  در  الهـی 
یازیـده اسـت، لحظه هایـی  تأمـل و نوشـتن 
از  بیـش  را  خـودش  عمومـی  ذهنیّـت  کـه 
تفّکـر بـه احساسـات نیازمند می دیده اسـت. 
کـه  اسـت  بـه درسـتی می دانسـته  او  شـاید 
شـورمندِی محـض -منهای شـعور و آگاهی- 

ره بـه جایـی نمی بـرد و چـه بسـا در مـواردی 
و  شـد  خواهـد  تمـام  بنیان برانـداز  و  مهیـب 
برنداشـت  نوشـتن  از  دسـت  این رو،هرگـز  از 
ریخـت  را  فراگیـری  فکـری  نظـام  طـرح  و 
ناراسـتی هایش،  و  کاسـتی ها  علی رغـم  کـه 
می توانسـت و می توانـد جهـان ذهـنِ  او را در 

بـه نمایـش درآورد.  روزگاران پسـین 

2.  تالزم فکر و عمل
نقیصـه  ی  مهم تریـن  شـاید  دیـدگاه  فقـدان 
انقالب ها در افغانسـتان بوده اسـت. بسـیاری از 
جریان هـای تحول طلـب، یـا دیدگاه مشـخّصی 
در قبـال آینـده نداشـته اند، ویا هم دیـدگاه  آنان 
بـا بدفهمـی از وضعیّت توأم بوده اسـت. گاهی 
نیـز دیدگاه هـا علی رغـم انسـجام و هم آهنگی، 
اسـت  داشـته  شـباهت  کوچکـی  آیینـه ی  بـه 
کـه نمی توانسـته معضـالت کّلـی و پیچیـده ی 
فرهنگـِی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـی، 
جامعـه را بازبتابـد. بـا درک ایـن واقعیّـت، آثار 
الهی نشـان می دهـد که او در جهـِت ایجاد یک 
نقشـه ی فکـری– البتـه بـا محوریّت اندیشـه ی 
اسـالمی- حرکـت می کـرده اسـت. جایـگاه او 
در مقطـع جهـاد مردم افغانسـتان بی شـباهت به 
جایـگاه مطهری در حرکتانقالِب اسـالمی ایران 
نیسـت. تالش هـای مسـتدام فکـری او،مقتضِی 
هم زمانـِی  الاقـل  ویـا  عمـل،  بـر  فکـر  تقـّدم 
ایـن دو می توانـد تلقی شـود. برای هـر حرکتی، 
تعییـن جهـت، تبییـن وضـع موجود، مکانیسـم 
گـذار بـه وضـِع مطلـوب و ... بسـیار ضـروری 
می نمایـد. حرکـِت پیـش از فهـم، گام زدن در 
بعیـد  چنـدان  بابـت،  ایـن  از  و  تاریکی اسـت 
نیسـت کـه بـه زودی در گـودال غیرمنتظـره ی 

انحـراف و بداندیشـی نشسـت کنـد.

3. تفّکر نّقاد
اندیشـه های  بازبیـاِن و توزیـع  بـه  تنهـا  الهـی 
در  ایـن رو،  از  و  نمی یـازد  دسـت  دیگـران 
حالتـی  پیشـینیان  نظریّـات  و  آرا  بـا  مواجهـه 
از  پاره یـی  در  بلکـه  نـدارد،  انفعالـی  صرفـًا 
سـنجش گری  و  نّقـادی  بـه  دسـت  مـوارد، 
می زنـد و بـر کژاندیشـی های رایـج در تلقـی 
کاربـرد  فی المثـل:  می گیـرد.  خـرده  عامـه 
جاافتـاده ی جهان بینـی را کـه بیشـتر در میـان 
اسـت،  متـداول  سیاسـی  فلسـفه های  پیـروان 
دقیـق نمی داند و سـپس خـود به تفکیـک میان 
جهان بینـی، ایدیولوژی و وجودشناسـی دسـت 

می زنـد. الهـی بـر عاّلمـه سـلجوقی و عقـاد در 
بـاب عـدم تفکیک میان سـیر طبیعـی دین داری 
و سـیر الهـی آن ایـراد می گیـرد و بعدتـر خود، 
بـه تفکیـک میـان آن دو دسـت می زنـد. از دیدِ  
او، تفّکـر دینـی در سـیر طبیعـی اش از شـرک 
)شـرک نوعـی، شـرک تناوبی و شـرک اقنومی( 
بـه ترجیـح و از ترجیـح بـه توحید عبـور کرده 
اسـت ، در حالی کـه در سـیر الهـی آن، نقطـه ی 
آغـاز تفّکـر دینـی شـرک نیسـت، بلکـه توحید 
اسـت. زیرا اولین انسـان روی زمیـن )حضرت 
آدم علیه السـالم( خـود یکـی از پیامبـران و در 
نهایـت، مومـن بـه خداونـد بـوده اسـت. نـگاه 
نّقـادِی  رگه هـای  ظاهـراً  الهـی  این چنینـِی 

نمـودار می سـازد. را  او  اندیشـه ی 
اسـت  ممکـن  کـه  مالحظاتـی  از  نظـر  قطـع 
به لحـاظ محتوایـی ویـا روش شـناختی و ... بـر 
او  فکـرِی  تالش هـای  آیـد،  وارد  الهـی  آثـار 
در راسـتای احیـای فریضـه ی تفّکـر، آن هـم در 
بـس  چون: افغانسـتان  تفّکرگریـزی  جامعـه ی 
اندیشـه های  کلیّـت  اسـت.  مبـارک  و  میمـون 
الهـی چنـان اسـت کـه او را در خـّط و تـداوم 
می دهـد.  قـرار  سـلجوقی  عاّلمـه  اندیشـه های 
الهـی می توانـد نقطـه ی عطفـی در تاریـخ تفّکر 
دینـی مـا بـه حسـاب آیـد و ایـن خط پـس از 
عاّلمـه سـلجوقی از دکتـور الهـی می گـذرد. بـا 
ایـن وجـود، بایـد دو تفـاوِت عمـده ی الهـی 
و سـلجوقی را از نظـر بـه دور نداشـت: یکـم 
دسـتگاه  در جـوار  همـواره  اینکـه، سـلجوقی 
قـدرت سیاسـی آرمیـده بـود و از ایـن رو، از 
امتیـازات وافـری نیـز در اختیار داشـت و حتی 
شـناخته  قـدرت  دسـتگاه  مفتـِی  علی االدعـا، 
می شـد؛ اّمـا الهـی در کنـار مـردم و در سـنگِر 
مبـارزه علیه حکومِت وقت، روزهای دشـواری 

را سـپری می کـرد. نکته ی دوم اینکه، سـلجوقی 
بسـی عمیق تـر از الهـی قلـم می زنـد. از این رو، 
سـلجوقی را می توان متفّکری در گسـتره ی عامِ 
اندیشـه ی اسـالمی در نظـر آورد؛ در حالی کـه 
کـه  آنسـت  از  وسـطحی تر  کم مایه تـر  الهـی 
بتوانـد اندیشـمندی در سـطح منطقـه شـناخته 
شـود. از ایـن رو، برازنده گـی الهـی را می تـوان 
عمدتـًا در قلمرو جامعه ی افغانسـتان محک زد.

4.  اهتمام به نوشتن
دیرگاهـی  از  کـه  کشوری اسـت  افغانسـتان 
در  –جـز  آن  در  نوشـتاری  فرهنـگ  بدینسـو، 
سـال های پسـین- چنـدان رایـج و شـایع نبوده 
اسـت. از ایـن رو، دانش هـای بسـیاری همراه با 
اصحـاب آن بـه خـاک رفته انـد، بی آنکـه اثـری 
نوشته شـده از خویـش بـر جـای بگذارنـد. این 
واقعیّـت، نسـبت مـا را بـا گذشـته ی نه چنـدان 
دور –البتـه بـه سـبب نبـود یـا کم یابـیِ  متـن 
داده  قـرار  ابهـام  از  هاله یـی  در  تولیدشـده- 
متفّکرانی اسـت  زمـره ی  از  اّمـا،  الهـی  اسـت. 
هیچ گاهـی  نقیصـه،  ایـن  از  آگاهـی  بـا  کـه 
ایـن  بـا  اسـت.  برنداشـته  نوشـتن  از  دسـت 
وجـود، اکثریّـِت آثـار او کـه قبـالً  در پاکسـتان 
بـه چـاپ رسـیده بـود، در ایـن اواخـر ناپدیـد 
گردیـده و اگـر چنان که جمـع آوری و بازچاپ 
نمی شـد، جایـی در حافظـه ی نسـل های آینـده 

نمی گشـود.  

مالحظاتى بر مجموعه آثار الهى
از  الهـی  آمدیـم،  گفتـه  آنچـه  بـه  توجـه  بـا 
قلم به دسـتانی اسـت کـه بـه دشـواری می تـوان 
حیـِن ترسـیم خـّط فکـر دینـی در افغانسـتان 
وجـود،  ایـن  گذشـت.با  بی خیـال  کنـارش  از 
مالحظه یـی  قابـل  ناراسـتی های  و  کاسـتی ها 
نیـز در کار او خودآرایـی می کنـد کـه اینـک به 

اختصـار تمـام برخواهیـم شـمرد:
علـوم  سـاحات  تمامـی ِ  در  تقریبـاً   الهـی  ان 
جهان بینـی،  هستی شناسـی،  از:  اعـم  انسـانی 
روان شناسـی،  اخـالق،  کالم،  عرفـان،  دیـن، 

و...   تجربـی  علـوم  جامعه شناسـی، 

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشکده  شرعیات کابل 
و نامزد دکترای فلسفه ی اسالمی از دانشگاه آنکارا- ترکیه
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اسـتوره  یی حماسـی جهـاد و  آیـا مسـعود شـهید رهبـر 
مقاومت ملی جانشـین داشـت؟  واقعاً که مسـعود به عنوان 
یـک رهبـر مـادرزاد با نبـوغ نظامـی بی نظیـر در جغرافیای 
جهـاد و مقاومـت ملـی افغانسـتان بـا  شـاخص رهبـر هنر 
جنـگ چریکـی در سـنگرها و جبهات با سـیمای اسـتوره 
حماسـی اسـتثنایی و منحصـر بـه فرد ظهـور کـرد. آن مرد 

خـدا و مـردی مـردم بدیل و جانشـین نداشـت؟
احمـد مسـعود، یگانـه بدیل و جانشـین پدرش با سـیمای 
شـخصیت طـراز نخسـت اسـت.  در ایـن بحـِث قصـار در 
خصـوص نقـش و منش رهبر مـادرزاد در نقش احمدشـاه 
مسـعود و پسـرش احمـد مسـعود با سـیمای همسـان  پدر 

بـه به حـث تحلیلی-انتقـادی می پـردازم:
مادر مسـعود بـا دسـپلین مهرورزانـه برفرزندانش بـه ویژه 
احمدشـاه مسعود، اشـراف و نفوذ شـخصیتی سخت گیرانه 
داشـت. پـول جیب خـرچ فرزنـد فرزانه اش مسـعود را حتا 
تـا  پلتخنیـک بـر وفـق سـنجش خـودش تعییـن می کـرد. 
مـادر مهربانـش نسـبت بـه سـایر پسـرانش توجـه خاصی 
بـه مسـعود داشـت و آینـدۀ مسـعود را نسـبت بـه سـایر 
می کـرد.  پیش بینـی  شـگوفا  و  درخشـان  خـود  پسـران 
دسـپلین تربیتـی مهـر مـادر بـرای مسـعود جـوان در تمام 
ابعاد شـخصیت پسـرش با  تعالی معنـوی و عنایات خاص 

خداونـد تأثیرگـذار بود.
مسـعود از آسـتانۀ نوجوانی به نهضت اسـالمی پیوست که 
توسـط جمعی از اسـتادان دانشـگاه کابل با نقش چهره های 
مدبـر پشـت پرده رهبری می شـد. برخـالف ادعـای کاذبانۀ 
حکمتیـار کـه خـودش به حیـث یکـی از کادرهـای فعـال 
در سـازمان جونـان مسـلمان کـه در آن سـاختار سیاسـی 
به حیـث  حبیب الرحمـان   مثـل  بی نظیـر  فعـال  کادر هـای 
یکـی از رهبران جهاد تبارز چشـم گیر دشـت   و   مسـعود  از 
آدرس حبیب الرحمـن شـهید بـه نهضت اسـالمی پیوسـت 
و از او تـا زنـده بـود، بـه عنـوان اسـتاد خـود با افتخـار  یاد 
می کـرد و برخـالف، از گلب الدیـن به حیث فـرد ماجراجو 

و جنجال برانگیـز بـا کراهـت یـاد می کرد.
حکمتیار ُخردتر از آن بود که اسـتاد ربانی و سـایر اسـتادان 
شـهید و  احمد شـاه مسـعود قهرمـان ملـی   عضویت حزب 
اسـالمی را که در پاکسـتان تاسـیس شد، اساسـاً در آن سال 
افسـانه یی بیـش نبـود. از ابتـدا تـا انتهـا رهبـران نهضـت 
اسـالمی اسـتادان دانشـگاه بودنـد و در تظاهـرات علیـه 
کمونسـتان، رهبـران جـوان در  »سـازمان جوانان مسـلمان« 
سراسـر  در  سیاسـی-ایدولوژیک  سـاختار  یـک  به حیـث 

کشـور نقـش و نفـوذ فعال داشـتند.
امـا، حـزب اسـالمی و جمعیـت اسـالمی، دو تنظیم رقیب 
سیاسـی تأسیس شد و در پاکسـتان به حیث رقیب همدیگر 
تبـارز مشـهود داشـتند. جنرال هـای پاکسـتان در تسـلیح 
اکماالتی نظامی حکمتیار نسـبت به سـایر تنظیم ها، سـهمیۀ 
بـه مراتـب بیشـتر را بـا معاملـۀ پنهانـی می سـپرد. در یـک 
عبـارت، در ُکل امواج اختالفـات و نفاق و آتش جنگ های 
تنظیمی  از سـوی سـرحدات پاکسـتان به سـنگر های جهاد 
از محـور حزب  اسـالمی هدایـت و رهبری می شـد. با این 
تیـوری توطیـۀ فزیکـی آتـش جنگ هـای خونیـن تنظیمی 
در جبهـات جهـاد مشـتعل شـد. قومندانـان جهـادی که به 
فرمـان حکمتیار عمل نمی کردند، از کسـب سـالح محروم 
می شـدند. سـایر قومندان های مشهور توسـط قومندان های 
می شـدند.  کشـته  گروهـی  شـکل  بـه  اسـالمی  حـزب 
قومندان هـای رهـا شـده ، نظـم و قانـون و خودمختـار در 

حـزب اسـالم وجود داشـت.
سـرانجام بـا ظهـور مسـعود به حیـث یگانـه رهبر مسـتقل 
و  قانـون  و  »نظـم  اسـتراتیژی  بـا  جهـاد  سـنگر های  در 
اوج  بـه  مسـعود   توسـط  صفـوف«  در  وحـدت  تأمیـن 
ماجراجویی هـای جنگجویـان حـزب اسـالمی کـه عامـل 

اصلـی جنگ هـای تنظمـی بودنـد، بـه فرجـام گراییـد.
احمدشـاه مسـعود شـهید هیچگاه در حزب اسـالمی نبود. 
او از سـال ۱۳57 تـا شـهادتش در سـنگر های جهـاد بـا 
ارتـش سـرخ ابرقـدرت شـوروی قهرمانانـه می جنگیـد و 
بـا شـهرت چشـمگیر در داخـل و خارج کشـور بـه چهرۀ 

حماسـی آشـنا و شـناخته شد.

در یـک عبـارت، حکمتیـار از نوجوانـی با  داشـتن بیماری 
میگلومنیـا یعنـی بیمـاری خودبرتربینی جنون آمیـز، خود را 
از سـایر رهبـران واقعـی نهضـت اسـالمی فراتر احسـاس 
از  او  برتری جویانـۀ  یکه تازی هـای  مسـلماً  می کـرد. 

منشـا می گرفـت. برتری جویانـه  کاذب  احسـاس 
سـرانجام بـا اشـتعال آتـش جنگ هـای خونیـن شـهر کابل 
و بـا ظهـور طالبـان، تمـام راه هـای فـرار و نجـات برایـش 
بـه بن بسـت نابـودی مبـدل شـده و بـه  قهرمـان ملـی پناه 
بـرد. آن مـردی خـدا و مـردی مـردم برایـش پنـاه داد. در 
دهـۀ جهـاد بـا ظهـور مسـعود، زمینه هـای غـروب و افول 
حکمتیـار بـا  شکسـت هایش فراهـم شـد.  تا سـرحدی که 
سرنوشـت سیاسـی-نظامی حکمتیـار بـا ناپدیـد شـدن در 

مناطـق آزاد
پاکستان به اختفا و گمنامی کشیده شد.

انگشت شـماری  افـراد  پنجشـیر،  جهـاد  آغـاز  آسـتانۀ  از 
تـالش ورزیدنـد تا در سـمت معاون مسـعود دسـت یابند 

کـه در زیـر بـه آن هـا اشـاره می شـود. 
۱- ابوبکـر، قومندان عمومی نظامی نخسـتین شـخص بود 

کـه این هـوا و هوس را در سـر مـی پروراند.
2- دومین شخص حفیظ فخری از دره بود

۳- سومین شخص مدیر معراج الدین مرحوم بود
4- چهارمیـن شـخص حاجی صدیق از خنج پنجشـیر بود 

.
5- افـراد دیگـر، امـا مارشـال فهیـم در سـال های پسـین 
در سـطح  ادعـای معـاون مسـعود تبـارز نکـرد و چنیـن 
رویا هـا را در سـر داشـت. با آنکـه، پدرش مولـوی متین با 

آمرصاحـب صمیمیـت و نزدیکـی خـاص داشـت.
 امـا دپپلماسـی اخالقـی مسـعود براسـاس شایسـته گی بـا 
شـاخص های شـخصیتی بـا معیار هـای رهبـری حضـوری   
کاربـردی در جبهـات جهاد در سـنگر اسـتوار بـود. فلهذا، 
حسـب دیـدگاه مسـعود، کسـی کـه مقـام می خواسـت، 
برایـش نمی سـپرد و از جانـب دیگـر، می دانسـت کـه این 
بی رسـمی سیاسـی دریچـۀ تقاضـای افـراد دیگـر را بـر 

انگیخت. خواهـد 
سـرانجام، داکتـر عبدالحـی الهی را کـه در زمـان زمام داری 
کارمـل از زندان پلچرخی رها شـده بود، به حیث نخسـتین 
معـاون خـود برگزید. او با قلـم توانای که داشـت، در تمام 
برنامه هـای آمرصاحـب و رهبـری اجماع علمای پنجشـیر 
نقـش سـازنده ایفـا کـرد. نویسـنده بـا عبدالحـی الهـی در 
یـک اطـاق زنده گـی می کردیـم. هنگامـی کـه آمرصاحـب 
رهسـپار اسـتان های شـمال کشـور شـد، داکتـر عبدالحـی 

الهـی را آمر پنجشـیر تعییـن کرد.
امـا، در جریـان جنگ هـای خونیـن، شـوروی ها بـه علـت 
عـدم درایـت رهبـری نظامی-سیاسـی جانـش را در تهدید 
با همسـرش  نورسـتان  مسـیر  از  و  کـرد  احسـاس  خطـر 
رهسـپار پاکسـتان از مسـیر کوهسـتان های  هندوکش شد و 
مثـل سـایر رهبران تنظیم هـای هفت گانه سـاخته و پرداخته 
جنرال هـای پاکسـتان مهاجـر شـد.به جـای  داکتـر الهـی، 
محمـود دقیـق، معـاون و بعـدن آمـر پنجشـیر شـد. دقیـق 
واقعـاً مخلص آمرصاحـب بود.    آمرصاحب با سنت شـکنی   
قومـی، داکتـر عبدالرحمـن نورسـتانی را به حیـث معـاون 
شـورای نظـار برگزیـد و این نویسـنده را در سـطح شـش 
والیـت  سـفیر سـیارش در راسـتای تطبیـق نظـم و تامیـن 
وحـدت در صفـوف جهاد گماشـت تـا مردم حامـی جهاد 
را در 9۸% والیـات شـمال کشـور از  ظلـم  و اسـتضعاف 
قومندان هـای چوچـه دیکتاتور هـای محلی رهایی بخشـد.
بـا همیـن دالیـل  عقالنـی بـود کـه مـردم والیـات شـمال 
کشـور از نظـم و قانون، بسـیج و    انسـجام مسـعود با لباس 
نظامـی رزم آرا اسـتقبال کردنـد. تمـام   نسـل جـوان جهـاد 
شـیفتۀ آمرصاحب شـدند. بالدرنگ، آموزش هـای نظامی-

سیاسـی را  در راسـتای سـاختار چندبُعدی جوانان در سطح  
کادر هـای جدیـد اهتمـام و همت گماشـت.

گفتنـی اسـت کـه محتـوای  ایـن متـن در انـدرآب در یک 
نشسـت خودمانی از سخنان شـفاهی آمرصاحب یادداشت 

شـده است.

نگاهی به مجموعه آثار... شهید مسعود جانشین داشت؟
بـه خوبـی و زیبایـی فـرس رانـده اسـت که نشـان از 
تبّحـر و دانـش دایرۀ المعارفـی او دارد. الهی –متکی به 
آثارش- شـخصیّت ذوابعـاد و جامع االطرافی اسـت که 
هفت شـهر علـم را گشـته  و در هـر کـدام، مدت هـای 
را  سلسـله یی  اسـت.او الهی  گزیـده  اقامـت  درازی 
بـه نـام »حکمـِت قدسـیّه« روی دسـت داشـته اسـت 
کـه تقریبـًا تمامـی سـاحات علـوم انسـانی را احتـواء 
بـه  را  مـا  می توانـد  آن  در  تأمـل  و  اسـت  می کـرده 
دنیـای اندیشـه گِی او نزدیک تر سـازد. حکمِت قدسـیّه 
حکمتی اسـت آسـمانی و بریـن. شـاید همـان اسـت 
کـه مولـوی آن را »حکمـِت ایمانیـان« می خوانـد  و 
ایـن حکمـت بـا حکمـِت یونانـی کـه غالبـًا سرشـِت 
غیـر الهـی دارد و ممکـن اسـت در فرجـام بـه نوعـی 
طبیعت بـاوری بینجامـد، از بنیاد متفاوت اسـت. شـاید 
او دریافتـه بود که حکمت وجه و سرشـِت قدسـی اش 
را از دسـت داده و از ایـن رو، بیـش از آنچـه انتظـار 
می رفـت، زمینـی شـده اسـت.طرح فکریِ  او برگشـت 
بـه حکمـِت قدسـیّه بـوده اسـت، حکمتی که نـه فقط 
در عـرض دیـن قـرار نمی گیـرد، بـل هم جهـت بـا آن 
و معاضـِد دیـن اسـت. الهـی بـه ایـن منظـوردر اکثـر 
شـاخه های فلسـفه ی کالسـیک– احیانـًا بـه اسـتثنای 
پدیـد  آثـاری  و  زده  قلـم  زیبایی شناسـی-  و  منطـق 
آورده اسـت.این گونه راه پیمایـی در مسـیرهای ناهموار 
و گاه متعارض،نشـان از وسـعت اندیشـه و آگاهـی او 
دارد. بـا ایـن وجـود، وسـعت اندیشـه و گام زدن در 
محیط هـای علمـی گونه گـون عاملی اسـت کـه از عمق 
دریاچه یـی  شـبیه ِ  او  اسـت.  کاسـته  او  اندیشـه های 
گسـترده تر  می شـود،  آن  بسـتر  چـه  هـر  کـه  اسـت 
از عمـق آن کاسـته می شـود. بـا ایـن گفتـه، الهـی در 
بسـیاری از سـاحت های پیشـگفته چنان که الزم است، 
سـیر نکردهـو خوانـدن آثـار او، عطـِش زایدالوصـف 
خواننـده ی امـروز را –کـه بـا صدها پرسـِش باریک و 

گسـترده رویـاروی اسـت- فرونمی نشـاند. 
2. الهـی صرفـًا رسـاله هایی را بـه بحـث پیرامـون هـر 
یـک از موضوعـات پیشـگفته اختصـاص داده و در هر 
بـاب، بـه بیـاِن تنها کلیّات مسـأله بسـنده کرده اسـت. 
فی المثـل، او دربحـث از قضا و قدر الهـی، با گوش زد 
کـردن ایـن نکتـه که قضـا و قـدر الهـی منافـِی اختیار 
آدمیـان نیسـت، اصـِل مسـأله را الینحـل وامی گذارد و 
از ورود تفصیلـی بـه آن گریـز می زنـد. بـرای اثبـات 
ایـن مدعـا )پرداختـِن بـه کلیّـات( کافی اسـت بدانیـم 
نبشـته های او پیرامـوِن موضوعاتـی بدین گسـترده گی، 
صرفـًا در دو مجلـِد نـه چنـدان قطور گردآوری شـده 
اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه بـرای ورود تفصیلـی 
ویـا دسـِت کـم متقاعده کننده به چنان مسـائلی ، شـاید 

ده هـا جلـد کتاب نیـز کفایـت نکند.  
۳.  تردیدی نیسـت که زبان در بیان اندیشـه و چه بسـا 
در تکویـن اندیشـه ی آدمی نقش مهمی بـازی می کند. 
انـدک التفاتـی بـه فلسـفه ی زبـان نشـان می دهـد کـه 
تفّکـر در یـک نـگاه، بـه سـاختار و قـرارداد پیشـینِی 
زبـان وابسـته گی اسـت و از ایـن منظـر، زبـان بیـش 
از آنکـه وسـیله یی بـرای بیـان اندیشـه باشـد، متـکای 
اندیشـه شـناخته می شـود. با این مختصـر، از دریچه ی 
زبـان و در معنـای محدودتر، زبـاِن مکتوب)نثِر( مؤلف 
می تـوان زاویه هـای پنهـاِن اندیشـه ی او –شـاید حتی 
پنهـان از نظـر خـودش-را واشـگافت. الهـی در طـرح 
مسـائل، زبـان سـهل و آسـانی را برگزیـده اسـت کـه 
دسـِت کـم درفهـم مسـائل مطروحـه اش ممـد واقـع 
می شـود. بـا ایـن وجـود، ساده سـازی بیـش از حـّد 
زبـان گاهـی چنـان اسـت کـه جوهـر  آیینـه ی زبانش 
کـه  می انـگارد  چنـان  خواننـده  و  فرومی ریـزد  را 
نویسـنده سـلطه ی چنـدان و الزمـی بـر زبـان نداشـته 
اسـت. کارگـزارِی عالمـات ترقیـم نیـز قدیمـی و گاه 
نابه جـا و بـه چشـم می آیـد. اضافه بـر این، متـِن الهی 
نشـان می دهـد کـه وی آشـنایی یـا همدلـِی چندانـی 
بـا دگرسـانی های پسـین در گسـتره ی زبـان پارسـی-
دری نداشـته اسـت. شـاید این گونـه متن آفرینـی کـه 
بیشـتر بـه متـون کالسـیک شـباهت دارد تـا متن هـای 
تولیدشـده در دهه هـای پسـین، از نـوع فکـر فلسـفِی 

کالسـیک او مایـه می گرفتـه اسـت.
4.  هـر کتـاب یـا رسـاله یی فی الجملـه یک اثـر علمی 
اسـت. آثـار علمـی ویژه گی هـا و خصلت هایـی دارد 
آنهـا فهرسـت منابـع اسـت.  از مهم تریـن  کـه یکـی 
هیـچ اثـری در خـال بـه وجـود نمی آیـد و ذهـن هیچ 
از  برانباشـته و  از دانش هایـی کـه  مؤلفـی نمی توانـد 
کتاب هایـی کـه خوانـده اسـت، تهی شـده باشـد. هیچ 
اثـری -حتـا خاّلقانـه- را نمی تـوان مطلقـًا تراویـده ی 
ذهـن نویسـنده ی آن برشـمارد. بـا ایـن گفتـه، بـه نظر 
می رسـد کـه الهـی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبـوده 
و  بحث هـا  حـاوی  او  از  به جامانـده  اثرهـای  اسـت. 
مسائلی اسـت کـه بخش بـزرِگ آن قبـاًل در کتاب های 
دیگر–خـواه مسـتقیم و خواه غیرمسـتقیم- طرح شـده 
اسـت. با این وجود، شـگفتی آور اسـت اینکـه، مراجع 

در هیچ یـک از اثرهـای الهـی بـه چشـم نمی خـورد و 
از ایـن رو، بـه درسـتی روشـن نیسـت کـه فی المثـل 
آنچـه بـه بیـان آمـده اسـت، نظـِر خـود الهـی اسـت 
و یـا آن را از جـای دیگـری فراچنـگ آورده اسـت. 
شـاید در توجیـه ایـن مسـأله بتـوان مدعی شـد که در 
روزگار الهـی و بـا توجـه بـه ظـروف و شـرایطی کـه 
در آن می زیسـته، دست رسـی بـه منابع مختلف میّسـر 
نبـوده اسـت.اّما ایـن توجیـه غیـر قابـل دفـاع خواهد 
بود؛زیرادسـت یابی بـه منابـع مختلـف در زمـان الهـی 
چنـدان ممتنع نبوده اسـت. کمااینکه الهـی مدتی را در 
پاکسـتان بسـر می بـرده و پرواضـح اسـت کـه در آنجا 
امـکان دسـت یابی بـه -دسـِت کـم پاره یـی از- منابـع 
متعـذر نبـوده اسـت. گیریـم کـه الهـی بـه هیچ یک از 
قطعـاً   اّمـا  اسـت،  نداشـته  مزبـور دست رسـی  منابـع 
فهرسـِت کتاب هایـی را کـه از آن هـا اسـتفاده کـرده 
اسـت، به درسـتی می شـناخته اسـت. الهـی حتـا بـاری 
از آنهـا نـام نمی بـرد و ایـن امـر، امانـت دارِی علمی و 
اصالـت اندیشـه ی او را زیر پرسـش می گیـرد. چگونه 
از  او  چـون  نویسـنده یی  و  آگاه  فـرد  اسـت  ممکـن 
رعایـت اصـِل امانـت داری و اخـالِق پژوهـش علمـی 

بی خبـر بـوده باشـد.
یـی یکـی از ویژه گی هـای مهـّم یـک تفکـر، امـروزی 
بـودن آنسـت. امـروزی بـودن به ایـن منظـور، آگاهِی 
فـرد اندیشـه ورز از تحـّوالت علمی یـی  اسـت کـه در 
او مطـرح شـده  از  پیشـتر  او ویـا کمابیـش،  روزگار 
روان شـناختی  نظریّه هـای  طـرح  در  الهـی  اسـت. 
ذیگمونـد  چـون:  کسـانی  آرای  بـه  انسـان  پیرامـونِ  
-۱۸75( یونـگ  کارل  ۱9۳9م(،   -۱۸56( فروئیـد 
دیگـران  و  )۱۸7۰-۱9۳7م(  آدلـر  آلفِـِرد  ۱96۱م(، 
بیـش از آنکـه  توجـه دارد. ایـن توجه منـدی ظاهـراً 
معاصـر بـودن اندیشـه های او را بنمایانـد، از جـوان 
بـودن علـم روان شناسـی مایـه می گیـرد. هـر توجهـی 
بـه روان شناسـی -بـه ویژه روان شناسـی تحلیلـی-  از 
مسـیر کسـانی می گـذرد کـه غالبـًا بـه سـده ی نزدهـم 
و پـس از آن تعلـق داشـته اند و از ایـن رو، بـه عصـر 
مـا نزدیک تـر بوده انـد. روی ایـن بیـان، نفـس ورود 
بـه قلمـرو روان شناسـی تحلیلـی  بـه معنـای ورود به 
قلمـرِو آگاهـی معاصـر نیسـت. بـه نظر می رسـد الهی 
در بحث از فلسـفه، از قلمرو فالسـفه ی اسـالمی فراتر 
نیامـده اسـت و این رویکرد، از یکسـو حجـم عظیمی 
را  معاصـر  و  جدیـد  قـرون  فلسـفی  اندیشـه های  از 
دسـِت کم گرفته اسـت و از ایـن رو، کارآمدِی چندانی 
نـدارد؛ از سـویی نیـز، نشـان از نوعـی عقب افتاده گـِی 
صدسـال  چنـد  از  کـه  اندیشـه یی  دارد.  او  فکـری 
تحـّول فکری-فلسـفی نـاآگاه اسـت ویـا آن را جـدی 
نمی انـگارد، همـان دیرآمده یی اسـت کـه بـه گذشـته 
تعلـق دارد. بـا ایـن وجـود، ممکـن اسـت کم التفاتـی 
و چـه بسـا بی اعتنایـِی الهـی بـه اندیشـه های فلسـفی 
جدیـد یـا معاصـر، ناشـی از ناآگاهـی او از تحـّوالت 
فکـر  او  بلکـه  اسـت؛  نبـوده  پسـین  فکری-فلسـفِی 
لزومـی  فکـری اش  نظـام  طـرح  بـرای  کـه  می کـرده 
نـدارد به فلسـفه ی جدیـد یا معاصر دسـت یـازد. این 
در حالی اسـت کـه پرداختـن بـه فیلسـوفان متأخـر، به 
دالیـل بسـیاری ضـروری اسـت. از آن جملـه اینکـه، 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  مـدرن  اندیشـه های  پرتـو  در 
مسـّلمات فلسـفه ی اسـالمی بـه چالـش رفتـه اسـت 
بنیـاد  بـر  را صرفـًا  فکـری خـود  بنـای  نمی تـوان  و 
فلسـفه یی گذاشـت کـه عناصـر  مهمی از آن منسـوخ، 
ویـا الاقـل کم اعتبار شـده اسـت. اضافـه بـر آن، آنچه 
نظـام آگاهـِی انسـان مدرن را شـکل می دهـد، بیش از 
فلسـفه ی سـده های میانه و باسـتان، از فلسـفه ی مدرن 
مایـه می گیـرد. از ایـن رو، نمی تـوان بـه چنـان دانـش 

مهّمـی بی اعتنایـی پیشـه کـرد.
در  الهـی  فکـری  تالش هـای  اهمیّـت  این همـه،  بـا 
روزگاری کـه مجالـی بـرای پرسـایی و تفّکـر باقـی 
و  نیسـت  پوشـیده  هیچ کسـی  بـر  بـود،  نگذاشـته 
مالحظـاِت فـوق نیـز بیش از آنکـه طرح فکـریِ  او را 
بی اهمیـت بنمایاند، بـر اهمیّت آن داللـت دارد. اصوالً 
هـر اثـری را نمی تـوان جـدی گرفـت و در بوته ی نقد 
گذاشـت. اثرهـای خاصی اند که بایسـتی جـدی گرفته 
شـوند و مجموعه آثـار الهـی را می توان از زمـره ی آنها 
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امنيِت  آزادى، انديشه و بيان
انسـان عمـالً  دارای دو گونـه آزادی اسـت؛ آزادی 
طبیعـی و آزادی مدنـی. امـا از ایـن دو نـوع آزادی 
بنیـادی  شـکل  کـرد.  اسـتفاده  نمی تـوان  همزمـان 
آزادی، همانـا آزادی طبیعـی اسـت. در ایـن صورت 
طبیعـی  آزادی  جایگزیـن  صـورت  مدنـی  آزادی 
اسـت. انسـان ناچـار اسـت به سـبب نیازهـای خود 
و نارسـایی هایی کـه در وضـع طبیعـی وجـود دارد، 
آزادی هـای طبیعـی خـود را بـا آزادی مدنـی مبادلـه 
کنـد. یعنـی بـه نوعـی تقـدم و اولویـت امنیـت را 
بـر آزادی بپذیـرد و بـرای آزادی هایـش محدودیـت 
در نظـر بگیـرد. بنـاًء از نظـر الک اول جامعـه مدنـی 
دیگـر  قـرارداد  یـک  بـا  بعـد  و  می شـود   سـاخته 
حکومـت شـکل مـی گیـرد؛ اما در قـرارداد تأسـیس 
جامعـه مدنـی انسـان برخـی از آزادی هـای خـود را 
از دسـت می دهـد، بخـش باقـی مانـده از آزادی های 
خـود را تضمیـن می کنـد. در قـرارداد بـا حکومـت 
نیـز، انسـان  بخشـی از حقـوق خـود را  از دسـت 
می دهـد امـا بخشـی دیگـر آن تضمیـن می شـود. 

در ایـن مبادلـه شـرایط معینـی بایـد وجـود داشـته 
باشـند: 

۱-  بایـد قـدرت مشـروع با رضایت کسـانی که تابع 
آن هسـتند، ایجاد شود. 

2-  قانـون وضع شـده از سـوی قدرت مشـروع باید 
بـا هدف هـا و مقاصـدی که این قـدرت بر پایـه آنها 

شـکل گرفته، سـازگار باشد. 
۳-  حکومتـی کـه افـراد تابـع آن می شـوند، بایـد بر 

اسـاس قوانیـن پایدار اداره شـود.
4-  هیـچ انسـانی نبایـد تابـع ارادۀ خودخواهانـه و 

دلخـواه انسـان دیگـری باشـد.
هنگامـی  کـه ال ک از آزادی انسـان در جامعـه و یـا 
چهـار  ایـن  همـه  می گویـد،  سـخن  مدنـی  آزادی 
شـرط  چهـار  ایـن  امـا  دارد،  نظـر  در  را  شـرط 
ویژه گی هـای دیگـری را نیـز القـا می کننـد. بـه زعم 
ال ک، انسـان هایی کـه در جامعـه اسـتبدادی زنده گـی 
پای مـال  فردی شـان  حقـوق  و  آزادی هـا  می کننـد 
می شـود، از ایـن رو آنهـا نه تنهـا محـق  هسـتند کـه 
علیـه حاکـم مسـتبد قیـام کنند، بلکـه مکلف بـه این 
کار هسـتند، زیـرا انسـان ها ایـن آزادی را ندارنـد که 
از آزادی خـود صرف نظـر کننـد یعنـی خـود را بردۀ 
دیگـران سـازند، همچنـان کـه ایـن آزادی را ندارنـد 
کـه نفـس خـود را نابود کننـد. همچنیـن از نظر الک 
حکومـت حتـا در چارچوب همین اهـداف محدوت 
خـود نمی توانـد از قـدرت مطلقـه برخـوردار باشـد. 
قدرتـی کـه هدفـش پاسـداری از دارایی هـای مـردم 
اسـت نمی توانـد ماهیتـًا خودکامـه و مطلـق باشـد. 

عوامل تهديد كنندۀ آزادى بيان و انديشه  
 اندیشـه و بیـان تنهـا بـا عـدم حمایـت و پشـتیبانی 
در بخش هـای گوناگـون موجـه نبـوده بلکـه  یـک 
دسـته عواملـی را می تـوان شناسـایی کـرد کـه بـه 
عنـوان منابـع تهدیـد و یـا عوامـل بازدارنـده و مانـع 
بـرای اندیشـه و بیان نقـش بازی می کنند و سـالمت 
اندیشـه و بیـان را بـا چالش هـای مضاعـف مواجـه 
می سـازند. بنابرایـن، جهـت اسـتفادۀ موثـر از آزادی 
اندیشـه و بیـان ایجـاب می کنـد تـا تهدیدهـای فـرا 
روی آن را شناسـایی و مـورد بررسـی قـرارداده و 
بـرای مقابلـۀ آنها و تأمیـن امنیت هر چـه بهتر آزادی 
اندیشـه و بیـان اقدام هـای خوب تـری را شـاهد بود. 
عوامـل تهدیـد کننـدۀ اندیشـه و بیـان را بـا توجه به 
زوایـا و ابعـاد آن می تـوان تحـت عناویـن عوامـل 
فرهنگـی، سیاسـی، و اجتماعـی مـورد بررسـی قرار 

داد.

عوامل فرهنگى
 در قـدم نخسـت می تـوان برخـی مـوارد را ذیـل 

عنـوان عوامـل فرهنگـی شناسـایی و نـام بـرد. 
الـف: جمـود و تحجر: یکـی از عواملی کـه می تواند 
بـه شـکلی بـر حیـات اندیشـه و بیـان تأثیرات سـوء 
و در عیـن حـال مخـرب بگـذارد، جزم اندیشـی و یا 
اینکـه فکـر و ذهـن گرفتـار نوعـی تحجـر و جمـود 
شـده باشـد و ایـن تحجـر بـا جامـه دیـن و مذهـب 
ملبـس باشـد. یعنـی درک نادرسـت و غیـر مطابق با 

واقـع از متـون و معـارف دینی.
کسـی  کـه  اسـت  ایـن  فـوق  موضـوع  از  منظـور 
دریافـت و تفسـیر و یـا برداشـت خـود از دیـن را 
مسـاوی بـا خود دیـن بدانـد و هر کـس برخالف او 
فکـر کنـد و برداشـت دیگری ارایـه کنـد، او را کافر 
و حتـا مسـتحق کشـتن تلقی کنـد. در حالـی که باید 
میـان حقیقـت دیـن، برداشـت از آموزه هـای دینی و 
سـنت ها و عنعنـات قومـی و محلی یا حتـا ملی و به 
معنـای دیگـر عملکرد دیـن داران در درازنـای تاریخ 

تفکیـک  گذاشـت.
از  دیگـر  یکـی  مذهبـی:  و  نـژادی  تعصبـات  ب: 
تهدیدهـای جـدی و در عیـن حـال تأثیرگـذار بـر 
رونـد اندیشـه و بیـان، وجـود تعصبـات و تعلقـات 
و  نـژاد  زبـان،  چارچـوب  در  تفریطـی  و  افراطـی 
و  جنگ هـا  از  اعظمـی  بخـش  می باشـد.  مذهـب 
منازعـات در نقـاط مختلف کشـورهای جهان ریشـه 
در مـوارد مزبـور دارد. تعصـب کـور و غیرعقالیـی 
سـبب  گوناگـون  کشـورهای  در  مذهبـی  و  قومـی 
سوءاسـتفاده از آن گردیـده و کسـانی کـه در جهـت 
فعالیـت  اجتماعـی  آگاهی دهـی  و  بیدارسـازی  
می کننـد، مـورد غضـب ایـن پدیـده قـرار گرفتـه و 
بـه نحـوی شـدید و بی رحمانـه جلـو اندیشـه و بیان 

می شـود. گرفتـه  شـان 
عوامل سیاسی

 یکـی از عوامـل تهدیـدزا در پیونـد بـه اندیشـه و 
حکومت هـای  بـرد.  نـام  دولـت  می تـوان  را  بیـان 
فاسـد، دیکتاتـور، اسـتبدادی، غیرمردمـی و توتالیتـر 
بـه عنـوان مهمتریـن منبـع تولیـد تهدید و خشـونت 
سـاختاری در برابـر آزادی هـای مدنی به ویـژه آزادی 
اندیشـه و بیـان قـرار دارنـد. در ایـن نـوع نظام هـای 
سیاسـی انسـان و حقوق اساسـی و طبیعی وی غایب 
بـوده و هیـچ گاه  بـه آن توجـه صـورت نمی گیـرد. 
بـه قـول بـاری بـوزان در کتـاب مـردم، دولت هـا و 
هـراس »اتبـاع دولـت بـا تهدیدهای بسـیاری به طور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم کـه از دولت ناشـی می گردد، 
روبـه رو هسـتند.  آزادی اندیشـه و بیـان همـواره از 
ناحیـه مـوارد مزبـور در ناامنـی قـرار داشـته و زمینۀ 
هـر نـوع اسـتفاده از آن محـدود می گـردد. بنابرایـن، 
در تعریـف حکومـت داری مطلـوب آمـده، فراینـدی 
مسـایل  بـه  دولتـی  نهادهـای  طریـق  از  کـه  اسـت 
عمومـی می پـردازد، منافع خـود را مدیریت و تحقق 
حکومـت داری  می کنـد.  تضمیـن  را  بشـر  حقـوق 
و  سیاسـت مداران  بـه  احتـرام  متضمـن  مطلـوب 
سـازمان ها بـه حقـوق بشـر و اصـول دموکراسـی و 

اسـت.  قانون  حاکمیـت 
از  یکـی  عنـوان  بـه  می توانـد  حکومـت  بنـاًء   
در  اندیشـه  و  بیـان  علیـه  تهدیدهـا  اساسـی ترین 
صـورت نامطلـوب بـودن قـرار بگیـرد. بـه همیـن 
بـر  تأکیـد  بیشـترین  کنونـی  دنیـای  در  لحـاظ، 
توانـا و  اکثـر،  نـه حـد  اسـت  دولت هـای حداقـل 
خودکفـا شـدن جامعـه بـه عـدم مداخلـۀ دولـت در 
امـور اجتماعـی منجـر می گـردد کـه در کشـورهای 
مقابـل  در  قدرت منـد  جامعـه  شـاهد  مـا  اروپایـی 

هسـتیم. حداقلـی  دولت هـای 
عوامل ایجاد و تأمین امنیت اندیشه و بیان

اندیشـه و بیـان به عنـوان پدیده های انسـانی زنده یی 
در جوامع بشـری نیاز جدی بـه فضای آزاد و مصون 
از هـر گونـه مداخلـه و تهدیـد دارد. بـه قـول جـان 
اسـتوارت میـل، آزادی نهالـی اسـت کـه بایـد رویده 
پـرورش داده  شـود. یعنـی بـرای آزادی نیـاز جـدی 
بـه آزادی وجـود دارد و در غیـر آن، آزادی نمی تواند 
در فضـای اسـتبداد سـربلند کنـد و بزرگ شـود. بناًء 
بـرای شـگوفایی حقـوق انسـانی و در رأس آن حفظ 
امنیـت اندیشـه و بیـان نیـاز جـدی بـه یـک سلسـله 
مولفه هـای اساسـی می باشـد کـه بـدون آن بـه هیـچ 
وجـه نمی تـوان بـه امنیـت و گسـترش آزدی هـای 

مدنـی از جملـه اندیشـه و بیـان امیـدوار بود.

دموكراسى 
 برخـی از اندیشـمندان دموکراسـی و یـا نظام هـای 
دموکراتیـک را یگانـه نظـام سیاسـی دانسـته اند کـه 
می تـوان در جهـت امنیت و سـالمتی اندیشـه و بیان 
بیشـترین انتظـار را از آن داشـت. یـا به تعبیـر دیگر، 
نظام هـای دموکراتیـک تنهـا نظام هـای سیاسـی اند که 
در جهـت تضمین امنیت حقوق بشـر ظرفیت دارد تا 
بیشـترین امیـدواری را برای شـهروندانش ایجاد کند. 
بـه عنـوان مثـال، دموکراسـی بـه نـوع تصمیم گیـری 
خـود  مفهـوم  در  دموکراسـی  دارد.  تعلـق  جمعـی 
بیان کننـدۀ ایـن آرمان اسـت کـه  تصمیم هایـی که بر 
اجتماعـی بـه عنـوان یـک مجموعـه اثـر می گذارند، 
بایـد بـا نظـر کلیـۀ افـراد آن اجتمـاع گرفتـه شـوند 
و همچنیـن کلیـۀ اعضـا بایـد از حـق برابـر بـرای 
باشـند.  برخـوردار  تصمیم گیـری  در  شـرکت 
وجـود دموکراسـی مسـتلزم دو اصـل ُکلـی نظـارت 
همگانـی بـر تصمیم گیـری جمعـی و داشـتن حـق 
برابـر در اعمـال نظـارت می باشـد. بنـاًء دموکراسـی 
تنهـا مربـوط بـه حکومـت و دولـت نبـوده بلکـه بـا 
تصمیم گیری هـای جمعـی جامعـه مسـتقیمًا مرتبـط 
می باشـد. بنـاًء حکومت هـای دموکراتیـک بـا مولفـۀ 
جهـت  در  را  امیـدواری  بیشـترین  می تواننـد  زیـر 
تأمیـن آزادی هـای مدنـی و حقوقـی افـراد به وجـود 

بیاورند.

برابرى در حقوق شهروندى
هـدف دموکراسـی برخـورد یک سـان بـا همـۀ مردم 
اسـت. چنانکـه جرمـی بنتهـام نظریه پرداز انگلیسـی 
می گویـد: هـر یک از افـراد جامعـه را باید بـه اندازۀ 
یـک فـرد به شـمار آورد و هیـچ را نباید بیـش از یک 

فرد انگاشـت.

برآوردن نيازهاى عموم مردم
اصـوالً حکومت هـای دموکراتیک از پتانسـیل بیشـتر 
از سـایر حکومت هـا در جهـت بـرآوردن نیازهـای 
مـردم عـادی؛ بـه دلیل نقـش و اختیار خـود مردم در 

می باشـند. برخـوردار  سرنوشت شـان 
كثرت گرايى و مصالحه

دموکراسـی بـر پایه بحث هـای آزاد، متقاعدسـازی و 
مصالحه اسـتوار اسـت. تأکید دموکراسـی بـر مناظره 
نشـان دهندۀ پذیـرش اختـالف نظر و اختـالف منافع 

بیشـتر در مسـایل سیاسی است.

تضمين آزادى هاى اوليه
دموکراسـی ضامـن حفـظ آزادی هـای اولیـه اسـت. 
بیـان،  ایـن حقـوق و آزادی هـا ماننـد: حـق آزادی 
آزادی اجتماعـات، امنیـت فـردی و آزادی مهاجـرت 
در دموکراسـی ها می توانـد تحقـق یابـد. دموکراسـی 

می توانـد پشـتوانۀ صیانـت از ایـن حقوق باشـد، چه 
وجـود آنها بـرای حفظ دموکراسـی ضروری اسـت.

نوسازى سياسى و اجتماعى
مـورد  همـواره  اجتماعـی  و  سیاسـی  نوسـازی 
نظام هـای  در  می باشـد.  دموکراسـی ها  نظـر 
کـه  سیاسـت مدارانی  یـا  سیاسـت ها  دموکراتیـک، 
خـود کارایـی نشـان ندهنـد یـا دوران کارایـی خـود 
را پشـت سرگذاشـته باشـند، بـر اسـاس یـک فرایند 
حـذف  مسـالمت آمیز  و  قانون منـد  دموکراتیـک، 
می شـوند و زمینـه بـرای نوسـازی اجتماعـی بـدون 
دولـت  فروپاشـی  یـا  اغتشـاش  و  بـروز خشـونت 

می گـردد.  فراهـم 
البتـه دموکراسـی را می تـوان بـا مبانـی لیبرالیسـم نیز 
در نظـر گرفـت کـه می توانـد به شـکلی در راسـتای 
ایجـاد امنیـت و مصونیـت بـه آزادی هـای مدنـی و 
حقوق بشـری نقش موثری داشـته باشـد. ایدئولوژی 
سـایه  در  شـهروندان  آزادی  مفهـوم  بـه  لیبرالیسـم 
حکومـت  محـدود بـه قانون، اسـاس دموکراسـی به 
شـمار مـی رود. هدف اصلـی ایدئولـوژی لیبرالیسـم 
از آغـاز پیدایـش خـود، مبـارزه بـا قـدرت مطلقه  و 
خودکامـه و خودسـر بـوده اسـت. نخسـت بـر ضـد 
حکومـت مطلقۀ کلیسـا در غرب و متعاقبـًا در مقابل 
حکومـت شـاهان مطلقـه قـد بلنـد کـرد و به جـای 
قـدرت مطلقـه، قدرت محـدود و مشـروط و به جای 
را  قانونـی،  قـدرت  خودسـر،  و  خودکامـه  قـدرت 
قـوا،  تفکیـک  قانون گرایـی،  بنـاًء  سـاخت.  مطـرح 
حقـوق بشـر و حکومتـی مبتنـی بـر نماینده گـی از 
اصـول دموکراسـی لیبرالیسـم محسـوب می شـود و 
بـا مولفه هـای ماننـد، تفکیـک قـوا، جامعـۀ مدنـی، 
نظـارت مـردم، اولویـت آزادی فـردی بـر عدالـت 
اجتماعـی، تمایـز حوزه هـای عمومـی و خصوصـی، 
تسـاهل نسـبت بـه  عقیـده و اندیشـۀ دیگـران، حق 
مالکیـت خصوصـی توانسـت از مبانـی معقول تـری 

گردد. برخـوردار 

رابطۀ توسعه و امنيت انديشه و بيان
بـه آمارتیاسـین را بـه عنـوان بزرگتریـن اندیشـمند 
شـرقی بـه دلیـل ایجـاد رابطه میـان آزادی و توسـعه 
جایـزۀ نوبـل دادند. به بـاور آمارتیاسـین پیوند عمیق 
و قابـل تبییـن بیـن توسـعه یافتگـی و آزادی می توان 
دریافـت کـرد. یعنی یکـی از پدیده های کـه به قوت 
قـادر اسـت توسـعه را وارد جامعه سـاخته و توانایی 
مدیریـت آن را بـه نفـع جامعـه دارد، آزادی اسـت. 
او در کتـاب توسـعه یعنـی آزادی مطـرح می کنـد: 
»اساسـی ترین نکتـه آن اسـت که آزادی های سیاسـی 
و مدنـی بـه خـودی خـود اهمیـت مسـتقیم دارند و 
نبایـد مطلوبیت شـان بر اسـاس تأثیر غیرمستقیم شـان 
بـر مقـوالت اقتصـادی توجیـه شـود. مردمـی کـه از 
حقـوق مدنـی و آزادی هـای سیاسـی محروم اند، حتا 
اگـر گرفتـار عـدم امنیـت اقتصـادی نباشـند و به هر 
دلیلـی از شـرایط مطلـوب اقتصـادی نیـز بهره منـد  
تعییـن  در  مهمـی  آزادی هـای  از  هـم  بـاز  باشـند، 
مسـیر زنده گـی  خـود و از فرصـت مشـارکت در 
تصمیم هـای عمـدۀ مربـوط بـه امـور عمومی کشـور 
محـروم خواهنـد بـود. ایـن محرومیت هـا زنده گـی 
اجتماعـی و سیاسـی مـردم را محـدود می سـازد و 
حتـا اگـر منجـر بـه محدویت هـای دیگـری همچون 
مشـکالت اقتصـادی نشـوند، بازهـم جـزو عوامـل 
فشـار به حسـاب می آینـد.  بنابرایـن، رابطۀ اساسـی 
میـان توسـعه و آزادی هـای مدنـی و حقوقـی کـه به 
عنـوان پشـتوانۀ حفـظ ارزش هـای انسـانی و مدنـی 
تلقـی شـده اسـت و می تواند بـه عنوان ضامـن دراز 
مـدت ارزش های حقوق بشـری باشـد، وجـود دارد. 
چنانکـه آیزیـا برلین فیلسـوف بزرگ می گویـد: غالبًا 
بـه آن میـزان می تـوان گفت مـن آزادم کـه دیگری و 
یـا دیگرانـی در فعالیـت مـن دخالـت نکننـد. آزادی 
سیاسـی در حوزه یـی معنـا پیـدا می یابـد کـه انسـان 
بتوانـد بـدون ممانعـت دیگـران عمـل کنـد. اگر من 
توسـط دیگـران از انجـام عملـی منع شـوم، اگر منع 
آنـان نبـود آن را انجام مـی دادم، به همـان مقدار منع، 
مـن غیـر آزادم.  بنابراین، توسـعه به معنـای کالن آن  
مـواردی را مشـمول می گـردد کـه در نهایـت قـادر 
اسـت میـزان امید بـه زنده گـی را در جامعـه افزایش 
داده و راهکارهـای بـرای ادامـه و اسـتمرار حیـات 

مسـالمت آمیز در میـان مـردم به وجـود بیـاورد.

نتيجه گيرى
و  مفاهیـم  کـه  اسـت  ایـن  پـی  در  فـوق  مبحـث   
پدیده هـای انسـانی از جملـه مفاهیـم و پدیده هـای 
چـون اندیشـه و بیـان نیـاز جـدی بـه امنیـت و یا به 
عبـارۀ دیگر، به فضـای آزاد و امن دارنـد. پدیده های 
تعریـف  محیط  شـان  و  موقعیـت  بـه  نظـر  انسـانی 
گردیـده و بـه قـوت متاثـر از فضـای حیاتـی ویـژۀ 
شـان می باشـند. احیانـًا اگـر زمینه و بسـتر نامسـاعد 
فـرا راه شـان قرار گیـرد این مفاهیم دسـتخوش عدم 
توسـعه یافتگـی  قـرار گرفتـه و از کارایی ویژۀ شـان 
ایـن  از طـرف دیگـر، هنگامـی کـه  بـاز می ماننـد. 
پدیده هـا در موقعیـت مصداقـی بازتاب پیـدا می کنند 
بـاز هـم نیازمند فضای مسـاعد بـرای تکامل و تحقق 
می باشـند. ایـن از ویژه گی هـای پدیده هـای انسـانی 
و اجتماعـی می باشـد. چنانکـه تجربـۀ تاریخی بشـر 
نشـان می دهـد، هسـتند کثیـری از جوامـع کـه بـر 
خودکامـه  و  توتالیتـر  حاکمیت هـای  اسـتیالی  اثـر 

 محمد شکیب اندیشه

بخش سوم و پایانی

ایـن مفاهیـم در جـا زده و بـرای مدتـی طوالنـی 
جامعـه را از پرتـو افشـانی محـروم کرده اسـت و 
یـا  کثیـری از ایـن مـوارد را در  نظام های مسـلط 
فرهنگـی کـه ریشـۀ اسـتبدادی دارند نیـز می توان 

گرفت.  سـراغ 
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چاپ: مطبعه امام

بحــث ســن کودکــی و جوانــی 
از منظــر دیــن هنــوز پیچیــده و 
اســاس  و  اســت  چالش برانگیــز 
بــه  عمدتــًا  پیچیده گــی  ایــن 
و  ســلفی ها  و  حدیــث  اهــل 
ــر  ــب دیگ ــان از مذاه همفکران ش
این هــا  بــرای  می گــردد.  بــر 
و  روایــت  چنــد  از  گذشــتن 
تمکیــن بــه عقــل و اجتهــاد و 
حتــا تحلیــل و توجیــه روایــت 
ــۀ  ــه مثاب ــاع، ب ــنایی اجم در روش
ــتم  ــوان رس ــت خ ــتن از هف گذش
ــه  ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای
ایــن بحــث الاقــل در فقــه حنفــی 
ــادی  ــد زی ــا ح ــل ت ــان اوای از هم
حــل شــده بــود و بــا دســتاوردهای 
مدنــی معاصــر اصــاًل مجالــی برای 
ادامــۀ جنجــال و چالــش نبایــد 
قوانیــن  بایســتی  و  می داشــت 

مســلمات  براســاس  مربوطــه 
ســاده گی  بــه  نویــن  حقوقــی 
امــا  می شــد.  بنــا  و  تصویــب 
ســنتی  و  ســلفی  ارتجــاع  روح 
ــانی  ــه آس ــی ب ــۀ مثبت ــچ نقط از هی
ولــو  کنــد،  عبــور  نمی توانــد 
ــن  ــی در خــود دی ــابقۀ فقه ــه س ک
حنفــی  فقــه  در  باشــد.  داشــته 
ــم  ــوغ از قدی ــن بل ــه س ــع ب راج
مباحــث مبســوطی صــورت گرفتــه 
کــه مهمتریــن آن میــان خــود امــام 
و یــاران او بــوده کــه در ایــن جــا 
ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت فشــرده ب
ــوِغ  ــه بل ــن شــکی نیســت ک در ای

ــک  ــرد ی ــی در ف ــی و طبیع تکوین
ــده  ــًا بی قاع ــدا و عمدت ــألۀ ج مس
ــرادی زودرس و  ــه در اف ــت ک اس
در کســانی دیــررس و همچنــان 
در ذکــور و انــاث متفــاوت اســت. 
از همیــن رو، نمی تــوان بــه آن، 
حــد مشــخص و ثابتــی تعییــن 
کــرد و بــاز آن را اســاس تعامــالت 
حقوقــی قــرار داد. از همین جــا 
بــوده کــه اجتهــاد دینــی امــام 
ــالف  ــا اخت ــاران او ب ــه و ی ابوحنیف
ــت  ــن ســن مکلفی ــه تعیی ــی ب اندک
حقوقــی کــه بتوانــد ثابــت و دایمی 
باشــد، تمکیــن کــرد. ابوحنیفــه 
شــخصًا ســن ۱۸ بــه پســر و ســن 
۱7 بــه دختــر را ســن مکلفیــت یــا 
پایــان دورۀ کودکــی و رســیدن بــه 
ــل  رشــد ســنی و تبعــات آن از قبی
و  اســتقالل  مالکیــت،  ازدواج، 

غیــره کــه حــاال در قوانیــن مدنــی 
معاصــر بــا جزئیــات بیشــتر تبییــن 
شــده انــد، تعییــن کــرد. امــام زفــر 
ــردو  ــرای ه ــا ب ــاگردان او ام از ش
ــرد،  ــن ک ــن ۱۸ را تعیی ــس س جن
ــن  ــد ب ــد ابویوســف و محم هرچن
ــل  ــار معــروف او قای حســن، دو ی
بــه کمتــر از ایــن ســن )۱5 ســال( 
ــا  ــول آن ه ــفانه ق ــه متأس ــد ک بودن
ــام و  ــخص ام ــول ش ــای ق ــه ج ب
یــا امــام زفــر بــرای قرن هــا مــورد 

ــود. ــوا ب فت
امــام  اســتدالل  نــوع  این جــا 
توجــه  قابــل  خیلــی  ابوحنیفــه 

اســت کــه بقیــه روایــات را نادیــده 
روایتــی  بــه  تنهــا  و  می گیــرد 
ــه  ــی ب ــه متک ــد ک ــتدالل می کن اس
قــرآن و خــرد اســت: »وحجــۀ 
ــن  ــن اب ــا روي ع ــۀ م ــي حنیف أب
عبــاس أنــه قــال فــي تفســیر قولــه 
ــم إال  ــوا مــال الیتی ــی )وال تقرب تعال
ــغ  ــی یبل ــن حت ــي أحس ــي ه بالت
أشــده( أشــد الصبــي ثمانیــۀ عشــر 
ــن  ــداً بالس ــذا ح ــکان ه ــنۀ. ف س
ــه نقــل  ــل الحــد بالطبیعــۀ«. )ب مقاب
از کتــاب »االحــوال الشــخصیه« 
نوشــتۀ امــام ابــو زهــره، دارالفکــر 
امــام  یعنــی  ص442(  العربــی، 
ــاس  ــن عب ــول اب ــه ق ــه ب ابوحنیف
ــال  ــوا م ــۀ »وال تقرب ــیر آی در تفس
أحســن  هــي  بالتــي  إال  الیتیــم 
در  یعنــی  أشــده«  یبلــغ  حتــی 
ــر و  ــِت خی ــه نی ــم جــز ب ــال یتی م
ــه  ــا آنک ــد ت ــت نزنی ــالح، دس ص
برســد،  پخته گــی  بــه  او خــود 
ــاس  ــن عب ــرده اســت. اب اســتناد ک
ــا  ــودک ب ــی ک ــه پخته گ ــه ک گفت
ــه  ــد. ابوحنیف ــاله گی می باش ۱۸ س
ــه ایــن قــول معقــول،  ــا اســتناد ب ب
ســن ۱۸ را حــد بلــوغ حقوقــی در 
ــن  ــی تعیی ــوغ طبیع ــل حــد بل مقاب
ــان جنــس ذکــر  کــرده و چــون می
و انثــی فــرق اســت، ایــن تفــاوت 
ــر  ــرای دخت ــاله گی ب ــه ۱7 س را ب

ــت. ــته اس ــه داش مالحظ
بــه نظــر مــن، ایــن مــوارد از جمله 
ظرفیت هــای خوبــی در معــارف 
دینــی اســت کــه بایــد مــورد 
ــاس  ــه اس ــرد و ب ــرار گی ــه ق توج
قانــون تکامــل حاکــم بــر سرشــت 
هســتی مــادی و معنــوی بایــد 
ــه  ــد و ب ــدا کن ــعه پی ــتر توس بیش
غنــای فکــری و حقوقــی در جامعه 
اســالمی بپــردازد کــه متاســفانه 
ــلفی  ــاع س ــوذ ارتج ــت نف ــه برک ب
ــث و  ــل حدی ــتی اه و روایت پرس
ــوس  ــیر معک ــا س ــان م ــال ش امث
بیســت  قــرن  در  و  پیمودیــم  را 
و یــک آرزو می کنیــم کــه کاش 
ــه در  ــه عصــر ابوحنیف ــل ب حــد اق
ــادی  ــی و اجته ــرح مســایل فقه ط
برســیم کــه نمی رســیم. راســتی 
کــه فرگشــت مــا برگشــت اســت. 
اجمــاع امــروز بشــر به ســن ۱۸ در 
خصــوص پایــان ســن کودکــی  کــه 
ــرار  ــی ق ــلمات حقوق ــد مس در ح
دارد، هیــچ کمکــی بــه مــا حتــی در 
ــاروری همیــن مــورد  ــا ب ــا و ی احی
ــی  ــراث دین ــی در می ــت حقوق مثب
ــا چــه رســد  ــد ت ــا نمی کن خــود م
ــه  ــر متفق علی ــن یــک ام ــه پذیرفت ب
ــان!  ــه جه ــطح هم ــه س ــری ب بش
شــاید بــه قــول بعضی هــا در کنــار 
خصلــت ارتجــاع ســلفی، اشــتهای 
غریــزی بــه همبســتری مشــروع بــا 
کــودک در ایــن راســتا بــه بعضــی 
علمــای دینــی انگیــزه مقاومــت در 
برابــر قوانیــن حمایــت از اطفــال را 

ــد. ــم کن فراه
واهلل اعلم.

مانـدگار: مجلـس نماینـده گان دیـروز دوشـنبه، 25 قوس 
سرپرسـت وزارت مالیـه را از بهـر بررسـی »قطعیـۀ سـال 
مالـی ۱۳97« بـه نشسـت عمومـی اسـتجواب کـرد، امـا 
اعضـای ایـن اتـاق در مورد رد یـا تائیـد آن تصمیم گرفته 

نستند. نتوا
تبانـی  در  کـه  اسـت  متهـم  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
صـورت  بـه   ۱۳97 سـال  بودجـۀ  از  مالیـه  وزارت  بـا 
»غیرقانونـی« در امـور »کمپایـن انتخابـات« و بـه صـورت 

اسـت. کـرده  مصـرف  »سـلیقه یی« 
بودجـۀ مجلـس  مالـی و  امـور  روز گذشـته، کمیسـیون 
قیومـی،  همایـون  داشـت  حضـور  در  نماینده گانـی 
سرپرسـت وزارت مالیـه، گـزارش قطعیـۀ سـال ۱۳97 را 
بـه مجلـس ارایـه کـرد و در آن، وزارت مالیـه را متهـم به 
تخلـف و تخطـی کـرد. رییـس ایـن کمیسـیون از پارلمان 

خواسـت تـا بـا وزارت مالیـه »برخـورد جـدی« کنـد.
محمدعظیـم محسـنی، رییـس کمیسـیون بودجـه و مالـی 
واحـد   44 مسـووالن  کـه  گفـت  نماینـده گان  مجلـس 
بودجه یـی دولـت بایـد »اسـتیضاح«، »رد صالحیـت« و یا 
برکنـار شـوند. آقـای محسـنی افـزود کـه ایـن مسـووالن 
بودجـۀ توسـعه یی خـود را کمتـر از سـقف ۸۰ درصـد 

مصـرف کـرده انـد و بایـد از آنـان بازخواسـت شـود.
در گـزارش گفته شـده که مسـووالن آن عـده از اداره هایی 
دولتـی کـه حسـاب های مالی شـان را تصفیـه نکـرده و یـا 
بودجـه را خـالف اصول نامـۀ بودجـۀ ملـی بـه مصـرف 
رسـانیده انـد، وظایف شـان تعلیـق و بـه دادسـتانی معرفی 

ند. شو
بربنیـاد گـزارش کمیسـیون امـور مالـی و بودجـۀ مجلس، 
»تعدیـل  چـون  تخلفاتـی   ۱۳97 سـال  مالـی  قطعیـه  در 
خـالف قانـون ُکدهـای پولی«، »عـدم تصفیۀ پول پیشـکی 
ادارات«، »ایجـاد برخـی ادارات« و »ازدیـاد هـزاران بسـِت 

بـدون تصویـب مجلـس« ، صـورت گرفته اسـت. 
بربنیـاد گـزارش: »اضافه شـدن مبلغ 2,4 میلیـارد افغانی به 
ُکدهـای 9۱ و 92 رییـس جمهور و رییـس اجزایی، اضافه 
شـدن مبلـغ ۱,27 میلیـارد افغانـی بـه ُکدهـای اوپراتیفـی، 
عـدم تصفیـۀ حـدود 9 میلیـارد افغانـی حسـابات قبلـی 
چندیـن اداره، تعدیـل وجـوه مالـی ۱۸9 پـروژه و تنقیص 
ده هـا پـروژه دیگـر؛ تخطی هـای عمـدۀ گـزارش قطعیـۀ 

سـال مالـی ۱۳97 وزارت مالیه اسـت«.
امـا همایـون قیومـی در نشسـت دیـروز تمـام اتهام هـا به 
وزارت مالیـه را رد کـرد و مدعـی شـد کـه »یـک افغانی« 
پـول »بیت المـال« را کسـی »چـور و چپـاول« نکـرده و به 
»حسـاب شـخصی کسـی« واریز نشده اسـت. آقای قیومی 
بیـان کـرد کـه تمـام تعدیـالت آورده شـده طبـق فرمـان 
محمداشـرف غنـی بـه »منظـور اجـراآت سـریع« انجـام 
شـده که اسـناد کامـل آن در اختیار ایـن وزارت قرار دارد.
بیـان کـرد کـه از 9,5 میلیـارد  سرپرسـت وزارت مالیـه 
افغانـی باقیـات ادارات، 5 میلیـارد آن تصفیـه شـده و این 
رونـد در سـال جـاری مالـی )۱۳9۸( نیـز ادامـه دارد. او 
گفـت کـه آنچه تخطـی تشـکیالتی در قطعیۀ سـال ۱۳97 
خوانـده می شـود را وزارت مالیـه در طـرح بودجۀ وسـط 

سـال بـه مجلـس نماینـده گان ارایـه کرده اسـت.
همایـون قیومـی اظهار داشـت که بودجۀ سـال مالی ۱۳97 
بـه گونـۀ موثـر و بـا کیفیت بـه مصرف رسـیده و سـقف 
مصـارف واحدهـای بودجه یـی به دلیـِل تعدیالتـی که در 

گـزارش قطعیـه ذکر شـده، بـه 9۳ افزایش یافته اسـت. او 
اضافـه کـرد کـه از ایـن بابـت، مجلـس نماینـده گان بایـد 

وزارت مالیـه را »تشـویق« می کـرد و »پـاداش« می داد.
ایـن  بـه  اتهام هـای وارد شـده  مالیـه  سرپرسـت وزارت 
وزارت را »سـنگنین« و »غیرمنصفانـه« خوانـد و از اعضای 
امـا  شـوند.  آگاه  وظایف شـان  از  تـا  خواسـت  مجلـس 
شـماری از نماینـده گان مـردم اعتراض کردنـد و گفتند که 
بـر بنیـاد قانـون اساسـی، رییس جمهـور حـق مداخله در 
امـور مالـی را نـدارد و نمی توانـد در ایـن مورد بـا صدور 

فرمـان بـه وزارت مالیـه، تفویـض صالحیـت کند.
از  صریـح  تخطی هـای  مجلـس،  نماینـده گان  گفتـۀ  بـه 
گونـه  بـه  اساسـی  قانـون  و  بودجـه  اجـرای  اصول نامـۀ 
»عمـدی، نافهمـی و یـا بـه قصـد فسـاد«، صـورت گرفته 
اسـت. آنـان محمداشـرف غنـی و وزیـر مالیـه را متهم به 
دور زدِن »اصول نامـۀ بودجـه« و »قانـون اساسـی« کردنـد 
و گفتنـد کـه ایـن دو مرتکـب جرم شـده انـد. نماینده گان 
اسـتدالل کردنـد کـه فرمان هـای خـالف قانـون اساسـی 
رییـس حکومـت بایـد از سـوی وزارت مالیه رد می شـد.
کمیسـیون  پیشـنهادی  مـوارد  مجلـس  رییـس  سـرانجام 
مالـی و بودجـۀ و رد و تائیـد قطعیـۀ سـال مالـی ۱۳97 
را بـه رأی گیـری گذاشـت کـه  در نهایـت، پیشـنهادهای 
کمیسـیون تائیـد، امـا رد و یا تائیـد قطعیه پنجـاه به اضافه 
یـک را تکمیـل نکـرد و تصمیـم گرفته شـد تـا رد و تائید 
قطعیـه در نشسـت روز چهارشـنبه هفتۀ آینـده به بحث و 

بررسـی گرفته شـود.
در ایـن میـان، غالم فاروق مجـروح، نمایندۀ مـردم هرات 
در مجلـس مدعـی شـد کـه وزارت مالیـه از یـک مـاه بـه 
این سـو در تـالش اسـت تـا نماینـده گان را قانـع بـه تائید 
گـزارش قطعیۀ سـال مالـی ۱۳97 کنـد. آقای مجـروح اما 
نگفـت کـه این تالش ها مشـخصًا از سـوی کـی و در بدل 

چـه انجام می شـود.
استجواب رييس و رييس اجرايى حکومت

در سـوی دیگـر، نشسـت مشـترک کمیسـیون های مجلس 
کـه اسـتجواب محمداشـرف غنـی را از بهر »سوء اسـتفاده 
پول هـای  از  »سوءاسـتفاده  و  صالحیـت«  و  قـدرت  از 
ُکـد 9۱ و 92« بررسـی می کردنـد، دچـار اختـالف شـده 
و تصمیـم در ایـن زمینـه را بـه نشسـت عمومـی مجلـس 

کرد. واگـذار 
محمدعظیـم محسـنی، رییـس کمیسـیون مالـی و بودجـه 
در نشسـت دیـروز گفـت کـه کمیتـۀ مشـترک بـه نتیجـه 
نرسـید، زیـرا دو نظـر اختالفـی در زمینـه وجـود داشـت 
و ۱2 عضـو نشسـت مخالـف هرگونـه اسـتجواب رییـس 
جمهـور بودنـد. آقـای محسـنی افـزود کـه 9 عضـو دیگر 
خواسـتار تطبیـق یکـی از ماده هـای 69 و یـا ۸9 قانـون 

اساسـی در زمینـه بودنـد.
عظیم محسـنی اظهار داشـت: »پیشـنهاد کمیسـیون مالی و 
بودجـه این اسـت کـه اگـر وزارت مالیه جزئیـات مصرف 
کدهـای 9۱ و 92 را ارائـه کننـد، مشـکل حـل خواهد، در 
غیـر آن بایـد مطابـق قانـون بـا رییـس جمهـور و رییـس 

اجرایـی برخـورد جدی صـورت گیرد«.
امـا همایـون قیومی مدعی شـد کـه پول های ُکـد 9۱ و 92 
»عمدتـًا« در امـر بازسـازی و مرمـت آثار باسـتانی مصرف 
شـده اسـت. آقـای قیومـی امـا جزئیـات آن را بـا مجلس 

شـریک نساخت. 

بررسی تأیید و رد بودجۀ سال 1397 و استجواب 
غنی و عبداهلل در مجلس بی نتیجه پایان یافت

عبداالحد هادف


