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نسبت میاِن علم و دین از نیویورک تا خوست؛ 
دوستانی که با دست پُر برگشتند
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تیربـاران   از  فاریـاب  در  محلـی  مسـووالن 
اعضـای یـک خانواده توسـط گـروه طالبان در 
ولسـوالی اندخـوی این والیت خبـر می دهند.
اندخـوی  ولسـوال  سـنجر،  سـلطان محمد 
فاریـاب می گوید، دو شـب پیش در روسـتای 
خانقـاهِ ایـن ولسـوالی یـک سـر دسـتۀ گـروه 
طالبـان بـه نام بیـدار با افـراد زیر امـرش وارد 
یـک خانـۀ مسـکونی شـده  و اعضـای یـک 

خانـواده را بـه گلولـه بسـته اند.
بـه گفتـۀ او، در ایـن رویـداد 6 عضـو ایـن 
خانـواده جـان باختـه و دو عضـو دیگـر آن 

برداشـته اند. زخـم 
آقـای سـنجر می گویـد، 3 دختـر و 2 پسـر و 
یـک نـوزاد چهل روزه شـامل جـان باخته گان 

یـک  و  یـک زن  و  ایـن حملـۀ مسـلحانه اند 
نـوزاد دیگـر زخـم برداشـته اند.

را  رویـداد  ایـن  علـت   اندخـوی  ولسـوال 
می کنـد. عنـوان  انتقام گیـری 

ایـن  عضـو  یـک  گذشـته  در  می گویـد،  او 
خانـواده در صـف طالبـان فعالیت می کـرد، اما 
پـس از آن که چنـدی پیش از صـف این گروه 
جـدا شـده و بـه زنده گـی عـادی اش برگشـته 
اسـت، طالبان بـرای انتقام گیری خانـوادۀ او را 

تیربـاران کرده انـد. 
مسـووالن امنیتـی فاریـاب نیـز ایـن رویـداد 
را بـه گـروه طالبـان نسـبت می دهنـد. طالبـان 
رسـانه ها  بـه  چیـزی  بـاره  ایـن  در  تاکنـون 

نـد. نگفته ا ناجیه نوری  
ــی  ــی و منطقه ی ــاع مل ــه اجم ــا زمانی ک ت
بــرای آوردن صلــح  در افغانســتان روی 
یــک میــز واحــد قــرار نگیــرد، بســیار 
مشــکل اســت کــه بگویــم بــه صلــح 

شــده ایم. نزدیــک 
ــی  ــح و برخ ــی صل ــورای عال ــای ش اعض
نهادهــای مدنــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــدگاه  ــاوت دی ــه تف ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب

ــس و  ــر آتش ب ــر س ــان ب ــروه طالب ــان گ می
ــد  ــا رون ــده ت ــبب ش ــه س ــا توافق نام امض
بــه  آتش بــس  و  طوالنــی  گفت وگوهــا 

ــد. ــه نرس نتیج
ایــن درحالی ســت کــه مــا عبدالغنــی 
کننــدۀ  مذاکــره  هیــأت  رهبــر  بــرادر، 
ــگ  ــه جن ــد ک ــکا می گوی ــا امری ــان ب طالب
ــه  ــود ک ــم می ش ــی خت ــتان زمان در افغانس
ایــاالت متحــده از افغانســتان بیــرون شــود. 

اما ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفتر سیاســی 
ــه  ــی ب ــا فرســتادن بیانیه ی ــان در قطــر ب طالب
ــه  ــت ک ــه اس ــتان گفت ــۀ »دان« پاکس روزنام
ــکا  ــروه و امری ــن گ ــان ای ــح می ــق صل تواف
تــا پایــان مــاۀ جنــوری ســال روان میــادی، 

ــد. ــد ش ــاء خواه امض
عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی 
روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  افغانســتان 
ــان  ــدگاه می ــاوت دی ــد: تف ــدگار می گوی مان
ــه  ــر ســر امضــای توافق نام ــان ب ــروه طالب گ
ــد  ــان مانن ــل طالب ــت، ب ــازه نیس ــورد ت م
ــتند و  ــر نیس ــرگ ماعم ــش از م ــان پی طالب
بــه چندیــن بخــش تقســیم شــدند و از یــک 

ــتند. ــوردار نیس ــد برخ ــری واح رهب
در  بــزرگ  چالش هــای  کــرد:  تاکیــد  او 
ــر طالبــان در مــورد آتش بــس اختــاف  براب
ــی  ــت. یعن ــروه اس ــن گ ــان ای ــدگاه می دی
ــان  ــه طالب ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اساس مش
سراســر  در  آتش بــس  اعــام  توانایــی 

ــه3 ــه صفح ــد....   ادام ــتان را ندارن افغانس

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  سـرور 
حکومـت وحـدت ملـی در واکنـش به 
اظهـارات اخیر مولـوی مجیب الرحمان 
انصـاری می گویـد کـه تفرقـه و دامـن 
زدن بـه تعصـب مذهبـی، جنسـیتی و 
نـژادی یکبار دیگر کشـور را بـه پرتگاه 

می کشـاند. سـقوط 
مراسـم  در  دیـروز  کـه  دانـش  آقـای 
از  محافظـت  اسـتراتژی  »رونمایـی 
افغانسـتان«  مدافعیـن حقـوق بشـر در 
برابـر  در  می کـرد؛  کابـل صحبـت  در 
حرکت هایـی کـه اخیـراً تحـت عنـوان 
تطبیـق شـریعت و احـکام اسـامی در 
والیـت هـرات به راه افتاده اسـت انتقاد 

. د کر
بـه  زدن  دامـن  و  »تفرقـه  گفـت:  او 
آتـش تعصـب مذهبـی و نژادی کشـور 
سـقوط  پرتـگاه  بـه  دیگـر  یکبـار  را 
می کشـاند و از طـرف دیگـر، توهین به 
زنـان و نادیـده گرفتـن حقوق انسـانی 
آنـان در مغایـرت صریـح بـا معـارف 
و  دارد  قـرار  دیـن  انسـانی  و  مترقـی 
جامعـه و خانـواده را بـه تباهـی سـوق 

می دهـد«.
ریاسـت  دوم  معـاون  واکنـش  ایـن 
آن  از  پـس  ملـی  وحـدت  حکومـت 
مطـرح شـد کـه اخیـراً یـک عالـم دین 
در  انصـاری  الرحمـان  مجیـب  به نـام 
والیـت هـرات بـا اظهـارات تندروانـۀ 

دینـی، مذهبـی و نـژادی خـود سـبب 
تحریـک افکار عمومـی در آن والیت و 

سـایر مناطـق کشـور شـده اسـت.
آقـای دانـش گفـت کـه هجـده سـال 
پـس از نظـام مبتنـی بـر دموکراسـی و 
حقوق بشـر در افغانسـتان امـا هنوز هم 
در پنـاه قرائت هـای افراطـی و مغایـر با 
عدالـت، برابـری، تسـاهل و رواداری، 
مذهبـی  و  نـژادی  جنسـیتی،  تبعیـض 
در ایـن سـرزمین بـه طور علنـی مطرح 

می شـود.
بـه گفتـۀ او، هنوز وضعیتـی وجود دارد 
کـه یکـی به خاطـر نـژاد خـود تحقیـر 
مذهـب  به خاطـر  دیگـری  می شـود، 
خـود نـه تنهـا از حقـوق بشـری خـود 
محـروم دانسـته می شـود بلکـه عامـل 
هـم  کشـور  در  ثباتـی  بـی  و  ناامنـی 
تلقـی می گـردد و سـومی هم بـه خاطر 
جنسـیت خود موجـود تبعـی و طفیلی 

می شـود. شـناخته 
آقـای دانش بـا انتقـاد از برداشـت های 
چگونگـی  مـورد  در  افراط گرایانـه 
تطبیـق شـریعت و احـکام فقه اسـامی 
در واکنـش بـه برخـورد با خبرنـگاران 
زن در والیـت هـرات گفت کـه در این 
کنفرانـس بـه بانـوان خبرنـگار صـرف 
اجـازه  هسـتند  زن  کـه  ایـن  به خاطـر 
نشسـت  یـک  در  کـه  نمی شـود  داده 
خبـری اشـتراک نمایند و بعد کسـی که 

ایـن نشسـت را برگـزار کرده علنـًا هم 
می گویـد کـه زنـان خبرنـگار را اجـازه 
ندادم چـون »زن هسـتند« و خبرنگاری 

کار زنـان نیسـت.
او گفـت: در چنیـن حالتـی هـم قانـون 
قانـون  هـم  و  شـده  نقـض  اساسـی 
بـه  دسترسـی  قانـون  هـم  و  رسـانه ها 
اطاعـات و هـم بـه صـورت صریـح 
حقوق بشـری زنـان نادیده گرفته شـده 
و بـه زن بـودن و انسـان بـودن آنـان 

توهیـن صـورت گرفتـه اسـت.
آقـای دانش امـا از عملکـرد خبرنگاران 
مـرد در ایـن زمینـه انتقـاد کـرده گفت: 
جالـب هـم این اسـت کـه خبرنـگاران 
مـرد کـه بایـد خـود منـادی آزادی بیان 
و حقـوق زن باشـند، در چنیـن حالتـی 
سـکوت  و  هسـتند  تماشـاچی  فقـط 

می کننـد.
سـایر  زمینـه  درایـن  کـرد  تأکیـد  او 
نیـز  دولتـی  غیـر  و  دولتـی  نهادهـای 
بی مـورد«  سـنجی های  »مصلحـت  بـا 

کردنـد. پیشـه  سـکوت 
خصـوص  بـه  افغانسـتان  مـردم  از  او 
بـه  علمـی،  فرهنگـی،  نهادهـای 
و  اسـتادان  و  علمـا  از  خـاص  طـور 
مقابـل  در  کـه  نویسـنده گان خواسـت 
بـه  جاهانـه  حرکت هـای  چنیـن 

روشـنگری بپردازنـد.

دانش از »مصلحت سنجی« نهادها در برابر انصاری انتقاد کرد

شورای صلح و نهادهای مدنی:
طالبان توانایی اعالم آتش بس در سراسر افغانستان را ندارند

طالبان 6 عضو یک خانواده را در فاریاب تیرباران کردند

ناکـامی حکـومت
طرح پوتین برای بقا در قـدرت و سـربازگیـرِی جـریان هـای افـراطی

فرماندهی پولیس کابل:

طی 15 روز 40 دانـش آمـوز 
به ارتکـاب جـرایم مختـلف 

بـازداشت شـده انـد



مولـوی مجیب الرحمـن انصـاری خطیب مسـجد 
جامـع گازرگاه هـرات و تحصیل کـردۀ عربسـتان 
سـعودی، بـا سـخنان اخیِر خـود فضـای مجازی 
و رسـانه یِی کشـور را بـه خـود معطـوف کـرده 
اسـت. حتـا آنانـی کـه می گوینـد نبایـد بـه چنین 
سـخنانی زیـاد توجه کرد، ولی بازهم در فضــای 

مجـازی چیـزی لـه و علیـه آن می نویسـند. 
آقـای انصـاری چنـد سـخِن معـروف گفتـه کـه 
همان هـا دسـتاویِز چنیـن موج بزرگـی از کنش ها 
و واکنش هـا علیـه او شـده اسـت. بحِث نخسـتی 
را کـه مطـرح کـرد، در مـورد ایجـاد ادارۀ امـر به 
معـروف و نهی از منکر بود. بـه گفتۀ او، منکرات 
در جامعـۀ هـرات و اطـراِف او چنـان بـاال گرفته 
کـه ایجـاد چنیـن اداره یـی را برایـش در دسـتور 
کار قـرار می دهـد. او با داشـتن تعـدادی هواخواه 
جـوان، ایـن اقـدام را عملـی کـرد و گفـت کـه 
حـدود شـرعی را پـس از این در منطقـۀ گازرگاه 
هـرات عملـی خواهـد کـرد. بحـِث دومـی را که 
آقـای انصـاری مطـرح کـرده، حضور شـیعیان در 
نظـام فعلـی اسـت. او می گویـد کـه شـیعیان در 
و  نیسـتند  بیشـتر  درصـد  ده  افغانسـتان  جامعـۀ 
حضـور آن هـا در موقعیت هـای کلیــدی باعـث 
بی ثباتـی شـده اسـت. بـه نظـر او اگـر شـیعیان 
از نظـام کنـار زده شـوند، امنیـت بـه افغانسـتان 
برمی گـردد. سـومین بحـِث او در مـورد زنان بود 
کـه عمـًا آن را در نشسـت خبـرِی خود نشــان 
داد؛ یعنـی زنـاِن خبرنـگار را از ورود به نشسـت 
خبـری محروم کـرد و گفـت که خبرنـگاری کارِ 

نیسـت.  زنان 
جامعـۀ  در  هرچنـد  برخوردهـا  نـوع  ایـن   
افغانسـتان تازه نیسـتند و نوعـی از افراطیِت دینی 
را بـه نمایـش می گذارند، ولی سـابقۀ زیـادی نیز 
ندارنـد. افغانسـتان در دهه هـای چهـل و پنجـاه 
چنیـن افراطیتـی را تجربه نکرده بـود، هرچند که 
جامعـه بـه دلیـل توسـعه نیافته گی و پاییـن بـودِن 
سـطح سـواد مسـتعد چنین فضایی بـود. این نوع 
برخـورد و قرائـت دینـی دقیقـًا پـس از کودتـای 
ثـور در کشـور رشـد بی سـابقه یافـت و نهادهـا 
و احزابـی کـه مقلـد افراطیـت دینـی بودنـد، این 
فضـا را بـه نفـِع خود مصـادره کردند. پـس از آن 

وقتـی بحـث جهـاد و مبارزۀ مسـلحانه با اشـغال 
کشـور بـه وسـیلۀ شـوروی سـابق پیـش آمـد، 
کشـورهای حامـی مجاهدین، حتا کشـوری نظیر 
امریـکا بـرای مقابله با دشـمن دیرینۀ خـود یعنی 
شـوروی سـابق، به دامـن زدن افراطیـت دینی در 
افراطیـت دینـی در  میـان مجاهدیـن پرداختنـد. 
آن زمـان می توانسـت حربه یـی باشـد در مبـارزه 
بـا ایدیولـوژی کمونیسـتی کـه شـوروی ها از آن 

می کردند.  پیــروی 
موضـوع ایجـاد نظـام خالِص اسـامی کـه در آن 
شـریعت حاکم باشـد، همان چیزی کـه طالبان آن 
را وارد جامعـه کردنـد، از همـان زمـان به گفتمان 
تنظیم هـای جهـادی  و  احـزاب  اکثریـت  غالـِب 
مبـدل شـد. همـه فکـر می کردنـد کـه با سـقوط 
رژیـم حـزب دموکراتیـک خلـق در افغانسـتان، 
نظامـی حاکـم خواهـد شـد کـه فقـط و فقـط بر 
پایـۀ آموزه هـای اسـامی و دینـی اسـتوار باشـد. 
امـا وقتـی مجاهدیـن بـه اریکـۀ قدرت رسـیدند، 
عمـًا هیـچ برنامه یی برای سـاختن چنیـن نظامی 
نداشـتند؛ چـون دعـوای ایجـاد چنیـن نظامی، نه 
بـا آموزه های اسـامی برابر اسـت و نـه در تاریخ 

دارد.  پیشـینه  اسام 
گاهـی خلفـای اسـامی دعـوای ایجـاد نظام های 
اسـامی را داشـته اند، امـا آنچـه را کـه آن هـا  به 
عنـوان حکومت هـای اسـامی ارایـه می کردنـد، 
همـان حکومت هـای عصِر خودشـان بـا مقداری 
چاشـنی فقـه و شـریعت بوده اسـت و نه بیشـتر. 
بـه همیـن دلیـل، مـا در جهـاِن امـروز حتـا در 
پایـۀ  بـر  کـه  عربـی حکومت هایـی  کشـورهای 
آموزه هـای اسـامِی صـد در صـدی ایجـاد شـده 
باشـد، نمی بینیـم. کشـورهایی که دعوای داشـتن 
نظام هـای اسـامی را دارنـد، همان برداشـت هاِی 
خودشـان از فقه و شـریعت اسـت که با حقوق و 
قوانیـِن امـروزی )همـان چیزهایی کـه در جوامع 
بنابرایـن  اسـت.  درآمیختـه  دارد(  رواج  غربـی 
دعوایـی را کـه آقـای انصـاری دارد، فقـط فریِب 
اذهان عمومی و بیشـتر کسـانی اسـت که به دلیل 
سـوءمدیریِت سیاسـی در افغانسـتان دچار تردید 
و حکومـت داری  سیاسـت  بـه  نسـبت  و شـک 
شـده اند. آقـای انصـاری حتـا اگـر ایـن دعوی ها 

را از منابـع دیگـر به شـکل دسـتوری هـم نگرفته 
باشـد و خـودش ترویـج کننــدۀ آن ها باشـد، که 
سـخت اسـت باور کنیـم، بازهـم نمی تواند طیِف 

وسـیعی از جامعـه را بـه سـوی خود بکشـد.
 در افغانسـتان حکومـت نـوع طالبانـی که شـش 
سـاِل تمـام دمـار از روزگار مـردم کشـید، همـان 
در  انصـاری  آقـای  فعـًا  کـه  اسـت  حکومتـی 
متـن جامعـۀ فرهنگـی هـرات دعـوای ایجـاد آن 
را دارد. آیـا طالبـان موفـق شـدند کـه جامعـه را 
بـه زعـم خـود، عـاری از گنـاه و پـاک بسـازند 
و آن را بـه سـوی ترقـی و تعالـی پیـش ببرنـد؟ 
حکومـِت طالبان بدتریـن مظهر فاشیسـِم قبیله یی 
و دینـی شـد، چـرا؟ چـون در برابر جامعـه چنین 
حکومت هایـی حرفـی بـرای گفتن ندارنـد. وقتی 
از آن هـا بپرسـی که مشـکات جامعـه را چگونه 
حـل می کنیـد و یا بـرای معضـات اقتصادی چه 
راه و روش هایـی داریـد، هیچ طرحی بـرای ارایه 
ندارنـد. ُکل بحـِث آن هـا برمی گـردد بـه داشـتن 
ریـش، دسـتار، در خانـه بـودِن زنـان و چیزهایی 
از ایـن قبیـل کـه یـک بـار افغانسـتان طعـِم آن ها 

را چشـیده اسـت. 
برداشـت های  انصـاری  آقـای  هماننـِد  افـرادی 
دینـی  آموزه هـای  از  بی پایـه  و  سـطحی  بسـیار 
امـروز  دارنـد. آن هـا نمی داننـد کـه در جهــاِن 
چگونـه بایـد زنده گی کـرد و جامعه را به سـوی 
خیـر و فـاح بـرد. اقتصـادِ آن ها به گرفتن عشـر 
و زکات تمام می شـود و مشـکاِت جامعه را هم 
ناشـی از گناهانـی می داننـد کـه مردم خواسـته و 
ناخواسـته بـه زعـِم آنـان مرتکـب می  شـوند. این 
افـراد رابطـۀ علـت و معلولـی را گـم کرده انـد و 
حتا آمدِن سـیاب و زلزله را به دیده شـدِن موی 
زنـان و فسـاد اخاقِی جوانـان ربـط می دهند. اما 
یـک روی دیگر ظهـور چنین افـرادی، برمی گردد 
در  کـه  سـرخورده گی هایی  و  ناکامی هـا  بـه 
جامعـه وجـود دارنـد. وقتـی حکومت هایـی کـه 
بـر سـِر قـدرت انـد، نمی تواننـد بـه خواسـت ها 
و مطالبـاِت مردم شـان پاسـخ دهنـد، بدون شـک 
فضـا بـرای سـربازگیری جریان هـای افراطـی باز 

می شـود. 
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ــارت  ــۀ وزارت تجـ ــده گان بودیجـ ــس نماینـ ــراً مجلـ اخیـ
و صنایـــع را به دلیـــِل حاضـــر نشـــدِن اجمـــل احمــــدی 
ـــِت  ـــم درخواس ـــت، به رغ ـــۀ مل ـــن وزارت در خان ـــر ای وزی
چندین بـــاره از او، بـــه حالـــِت تعلیـــق درآوده اســـت. 
ـــدام  ـــر اق ـــه ه ـــت ک ـــرده  اس ـــه ک ـــس فیصل ـــان مجل همچن
و امضـــاِی ایـــن وزیـــر در فضـــای اداری کشـــور، جـــرم 
محســـوب می شـــود. امـــا اکنـــون کـــه مـــدت زمانـــی از 
ــاِف رای  ــرده خـ ــر نام بـ ــذرد، وزیـ ــه می گـ ــن فیصلـ ایـ
ـــا ایـــن حســـاب،  ـــه کارِ خـــود ادامـــه داده اســـت. ب مجلـــس ب
وزیـــر بـــا هـــر امضـــا و اقدامـــی کـــه انجـــام می دهـــد، 
ــود و  ــب می شـ ــرمِ اداری را مرتکـ ــک جـ ــت یـ در حقیقـ
ـــرم«  ـــت، »مجـ ـــۀ مل ـــۀ خان ـــتناد فیصل ـــه اس ـــوان او را ب می ت

معرفـــی کـــرد. 
ایـــن نـــوع برخوردهـــا اگرچـــه در پارلمـــان و حکومـــِت 
ـــه ســـابقه هســـتند؛ امـــا در دولـــت دارِی  افغانســـتان مســـبوق ب
ـــر از  ـــتی، خب ـــنِت سرپرس ـــدن س ـــایع ش ـــا ش ـــی ب ـــای غن آق
رویکـــرد تقابل گرایانـــۀ حکومـــت بـــا مجلـــس می دهـــد. 
ــال  ــه دلیـــل یـــک  سـ ــلمًا مشـــروعیِت حکومـــت بـ مسـ
ـــدم  ـــل ع ـــه دلی ـــز ب ـــی  و نی ـــاد قانون ـــارج از میع ـــِت خ فعالی
ـــی  ـــور دولت ـــده و ام ـــه دار ش ـــی، خدش ـــروعیت انتخابات مش
ـــرایط،  ـــا و ش ـــن فض ـــی رود. در ای ـــش م ـــه پی ـــگان ب لنگ ل
ـــِل  ـــک عم ـــار، ی ـــده گان از اعتب ـــس نماین ـــردِن مجل ـــاقط ک س
ـــای  ـــِر آق ـــرا وزی ـــود؛ زی ـــمرده می ش ـــه ش ـــه و آگاهان عامدان
غنـــی و کســــی کـــه کارمنـــد نزدیـــِک او بـــوده اســـت، اکنـــون 
ـــد و  ـــن نمی ده ـــور ت ـــِم کش ـــوۀ مه ـــع و ق ـــک مرج ـــه ی ب
خـــاِف فیصلـــۀ مجلـــس بـــه کارش می پـــردازد و هـــر 
روز بـــر اســـاس فیصلـــۀ مجلـــس، جرمـــی را مرتکـــب 
می شـــود. بنابرایـــن در چنیـــن شـــرایطی کـــه حکومـــت 
ـــی  ـــی و سیاس ـــی و قانون ـــاِی حقوق ـــاظ در تنگن ـــر لح از ه
ــده گان  ــس نماینـ ــان مجلـ ــمکش میـ ــه، کشـ ــرار گرفتـ قـ
و وزیـــر کابینـــه نشـــان می دهـــد کـــه همـــۀ دیوارهـــا و 
ــن  ــت در ایـ ــت و حکومـ ــِش دولـ ــتوانه های معنابخـ اسـ

تقابـــل در حـــاِل ازهم پاشـــی اســـت.
 اعتبـــار مجلـــس بـــا گذشـــِت هـــر روز زیـــر پرســـش 
مـــی رود و ریاســـت جمهوری هـــم بـــه عنـــوان ناظـــر و 
حامـــِی ایـــن تقابـــل، قدمـــی بـــه ســـمِت قانون  گرایـــی و 
ـــاِی  ـــام قدم ه ـــی دارد. تم ـــون برنم ـــِت قان ـــه حاکمی ـــرام ب احت
ـــون  ـــرای دور زدِن قان ـــش ب ـــی در دوران حکومت ـــای غن آق
بـــوده اســـت و مـــورد آخریـــن هـــم، یکـــی از همیـــن 
اقدامـــات تلقـــی می شـــود. ایـــن درحالی ســـت کـــه 
ـــرب  ـــردۀ دنیــــاِی غ ـــده و تحصیل ک آقـــای غنـــی جهان دی
ـــده  ـــون را در آن کشـــورها دی ـــِت قان ـــار و اهمی اســـت و اعتب
ـــام دارِی  ـــتان و زم ـــۀ افغانس ـــا در جامع ـــت؛ ام ـــده اس و فهمی

ـــود.  ـــل نمی ش ـــایی قای ـــون بهـ ـــه قان ـــودش ب خ
ــر  ــال وزیـ ــده گان در قبـ ــس نماینـ ــِر مجلـ ــف اخیـ  موقـ
تجـــارت و صنایـــع، موقفـــی قابـــل حمایـــت اســـت مشـــروط 
ـــایر  ـــن اداره و س ـــش را از کارِ ای ـــس نظارت ـــه مجل ـــر این ک ب
اداراِت دولتـــی آگاهانـــه بـــه پیـــش ببـــرد و تأثیر گـــذاری 
ـــی  ـــار و قانون ـــا اعتب ـــِع ب ـــک مرج ـــوان ی ـــه عن ـــش را ب خوی
ـــت  ـــًا حمای ـــذارد. یقین ـــش بگ ـــه نمای ـــور ب ـــای کش در فض
فیصله هـــای  برابـــر  در  وزیـــران  از  رییس جمهـــوری 
ــتر و  ــکنی هاِی بیشـ ــرای قانون شـ ــت، راه را بـ ــۀ ملـ خانـ
بی اعتبارســـازی اصـــِل تفکیـــک قـــوا همـــوار می ســـازد و 
ـــود.  ـــد ب ـــی نخواه ـــچ کس ـــِر هی ـــه خی ـــازی، ب ـــن هموارس ای
ــتوری  ــدی و دسـ ــاِی عمـ ــتیزی و قانون گریزی هـ قانون سـ
ــتان  ــه افغانسـ ــد کـ ــان می دهـ ــین نشـ ــال هاِی پســ در سـ
ـــانی  ـــۀ جهـ ـــور جامع ـــه حض ـــدود دو ده ـــد از ح ـــوز بع هن
ـــو  ـــون خ ـــِت قان ـــه حاکمی ـــی، ب ـــعار آزادی و دموکراس ـــا ش ب
ـــون  ـــه قان ـــش از همـــه ب ـــس مملکـــت خـــود بی نکـــرده و ریی
و محدودیت هـــای حقوقـــی حساســـیت دارد. بـــه رغـــم 
ــرایط  ــه شـ ــم کـ ــای غنـــی می خواهیـ ــه، از آقـ ایـــن  همـ
ـــد.  ـــن کن ـــون تمکیـ ـــِر قان ـــور را درک و در براب ـــِر کش خطی
نبایـــد او بـــه عنـــوان رییـــس قـــوۀ مجریـــه و حکومـــت، 
ـــر  ـــی ب ـــِد حقوق ـــۀ قواع ـــارغ از هم ـــش را ف ـــی وزیران برخ
ـــون  ـــم قان ـــتن حری ـــد. شکس ـــل کن ـــه تحمی ـــت و جامع دول
و ترویـــج فرهنـــگ زورگویـــی، بـــه معنـــای اســـتقبال از 

ـــود.  ـــد ب ـــی خواه ـــگ زورگوی ـــم و فرهن آنارشیس

مواجهۀ مجلس با »وزیر مجرم«
بـه معنـای چیـست؟

ناکـامی حکـومت
ی افـراطی  و سـربازگیـرِی جـریان هـا

احمــد عمـران

افرادی هماننِد آقای انصاری برداشت های بسیار سطحی و بی پایه از آموزه های دینی دارند. آن ها 
نمی دانند که در جهـاِن امروز چگونه باید زنده گی کرد و جامعه را به سوی خیر و فالح برد. اقتصاِد 
آن ها به گرفتن عشر و زکات تمام می شود و مشکالِت جامعه را هم ناشی از گناهانی می دانند که 
را گم  معلولی  و  رابطۀ علت  افراد  این  آنان مرتکب می  شوند.  زعِم  به  ناخواسته  و  مردم خواسته 
کرده اند و حتا آمدِن سیالب و زلزله را به دیده شدِن موی زنان و فساد اخالقِی جوانان ربط می دهند. 
اما یک روی دیگر ظهور چنین افرادی، برمی گردد به ناکامی ها و سرخورده گی هایی که در جامعه وجود 
دارند. وقتی حکومت هایی که بر سِر قدرت اند، نمی توانند به خواست ها و مطالباِت مردم شان پاسخ 

دهند، بدون شک فضا برای سربازگیری جریان های افراطی باز می شود
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کابـل  پولیـس  فرماندهـی  در  مسـووالن 
گذشـته  مـاه  روز   15 در  کـه  می گوینـد 
40 تـن از کـودکان زیـر سـن را بـه جرایـم 
مختلـف بازداشـت کرده انـد کـه بیشترشـان 

هسـتند.  مکتـب  دانش آمـوزان 
ایـن نهـاد بـاور دارد کـه فقـدان سرپرسـتی 
منظـم در خانواده هـا و گشـت وگذار بـا افراد 
اجتماعـی  چالش هـای  همچنـان  و  نااهـل 
بـه  دسـت  کـودکان  ایـن  تـا  شـده  سـبب 
بزننـد.  اجتماعـی  انحـراف  و  خـاف ورزی 
دارنـد  بـاور  آگاهـان  امـا  حـال،  همیـن  در 
کـه چالش هـای اجتماعـی، فقـدان امیـد بـه 
زنده گـی، فقـر، بیـکاری و نبود سـامانۀ منظم 
تربیتی در جامعۀ سـبب شـده تا کودکان روی 
بـه خـاف ورزی و انجـام جرایـم بیاورنـد. 

فرماندهـی  سـخنگوی  فرامـرز،  فـردوس 
روز   15 در  کـه  می گویـد  کابـل  پولیـس 
تـن  چهـل  بـه  نزدیـک  گذشـته  مـاه  از 
کـودکان زیـر سـن را کـه متهـم بـه جرایم و 
خاف ورزی هـای مختلـف هسـتند، این نهاد 
کـودکان  تربیـت  نهادهـای  بـه  و  بازداشـت 

اسـت. سـپرده 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  فرامـرز  آقـای 
مانـدگار می گویـد کـه ایـن کـودکان متهـم 
بـه جرایـم ماننـد، سـرقت مسـلخانه، چور و 

چپـاول و قتـل هسـتند.
خانـواده،  در  منظـم  سرپرسـتی  فقـدان 
گشـت و گذار بـا افـراد نااهل و همچنـان فقر، 
ارزیابـی  نبـود  نبـود سرپرسـتی،  بیـکاری و 
درسـت در مکتـب از رفتـار دانش  آموزانی که 
دسـت بـه خـاف ورزی می زننـد از عوامـل 
اصلـی ایـن موضـوع گفتـه شـده اسـت. بـه 
گفتـۀ سـخنگوی فرماندهـی پولیـس کابـل، 
دانش آمـوزان  بیشترشـان  کـه  کـودکان  ایـن 
مکاتـب هسـتند کـه در سـاعت های 5 بجـه 
صبـح یـا 12 بجـۀ شـب بازداشـت شـده اند؛ 
کـه  پرسـش هایی  کـه  می دهـد  نشـان  ایـن 
»کجـا بـود؟ بـا کی بـود؟ و چه می کـردی؟«، 
در خانـواده از طـرف پـدر مادر و سرپرسـت 
خانـواده از ایـن کـودکان پرسـیده نمی شـود. 
سـخنگوی فرماندهـی پولیس کابـل، وزارت  
معـارف را متهـم بـه نداشـتن برنامـۀ ارزیابی 
و  می کنـد  دانش آمـوزان  رفتـار  از  دقیـق 
ایـن  اطاع نامه هـای  بـه  اگـر  کـه  می گویـد 
دانش آمـوزان مراجعـه شـود، دیـده می شـود 
در مضمـون »تهذیـب« نمـرۀ 100 گرفته اند و 
ایـن نشـان می دهد که یـک ارزیابـی دقیق از 
رفتـار  دانش آمـوزان وجـود ندارنـد. تهذیبی 
آخـر  در  دانش آمـوزان  کـه  اسـت  نمره یـی 
سـال به دلیـل رفتار درسـت و رسـیده گی به 

می آورنـد. دسـت  بـه  آموزش های شـان 
فرماندهـی پولیـس کابل می گوید کـه جرایم 
ایـن کـودکان محیطـی اسـت و سـازمان یافته 

یـا گروهی نیسـت.
فرماندهـی پولیـس کابل سـه محـور را برای 
اصـاح کـودکان مهـم می دانـد کـه وزارت 
حـج و اوقاف، وزارت معـارف و خانواده که 
ایـن رکن های اساسـی برای اصـاح کودکان 
و جلوگیـری از افزایـش کـودکان خاف ورز 

را مهـم می دانـد. 
مسـووالن در وزارت معـارف امـا این تقصیر 
بـه گـردن پولیـس می انـدازد و می گویـد که 
ارتـکاب جـرم در بیـرون از محوطـۀ مکاتب 
مسـوولیت وزارت معارف و مکاتب نیسـت. 

و  آمـوزش  وزارت  مشـاور  منیـر،  دسـتگیر 
پـرورش بـا اشـاره به ایـن موضـوع می گوید 
کـه نمـرۀ تهذیـب دانش آمـوزان بـه اسـاس 
قواعـد تعریـف شـده در داخل مکتب اسـت 
و هیـچ ارتباطی بـه خاف  ورزی هـای ندارد 
بیـرون از محوطـۀ مکتـب صـورت  کـه در 

می گیـرد. 
آقـای منیـر در واکنش بـه سـخنان فرماندهی 
پولیـس کابـل می گویـد کـه خـاف ورزی و 
ارتـکاب بـه جرم یـک عمل اجتماعی اسـت 
و گرفتـن 100 در مضمـون تهذیب یک اتهام 

است.
همزمـان باایـن، مسـووالن در وزارت عدلیـه 
می گوینـد کـه در حـال حاضـر 800 کـودک 
ایـن  کـودکان  اصـاح  تربیـت و  مراکـز  در 

دارد.  قـرار  وزارت 
بـر اسـاس اطاعاتـی محمدامـان ریاضـت، 

سـخنگوی وزارت عدلیـه در اختیـار روزنامۀ 
مانـدگار گذاشـت، این کـودکان بـه جرایمی 
چـون قتـل، قاچاق مـواد مخـدر، جرایم علیه 
امنیـت داخلی و خارجی، سـرقت مسـلحانه، 
لـواط و حادثات ترافیکی بازداشـت شـده اند. 
ایـن در حالـی که قانـون حمایـت از کودکان 
دلیـل  بـه  اکنـون  تـا   )18( سـن  تعییـن  و 
معلـق  نماینـده گان  مجلـس  در  چالش هـای 
مانـده اسـت. چنـد پیـش سـفارت خانه های 
و  حکومـت  اروپـا،  اتحادیـۀ  کشـورهای 
شـماری از آگاهـان و نهادهـای حامی حقوق 

زودتـر  هرچـه  تصویـب  خواهـان  کـودکان 
قانـون حمایـت از کودکان در پارلمان کشـور 

. ند شد

چگونه کودکان مجرم می شوند؟
چالـش  اصلی روی آوردن بـه خاف ورزی، 
شـاخص های  کـودکان  طـرف  از  به ویـژه 
متفـاوت و مختلفـی را دارد. جامعه شناسـان 
بـاور دارنـد کـه ناامیـدی، فقر و نبود سـامانۀ 
درسـت آمـوزش و پرورش و خدمـات عامه 
سـبب می شـود تا کـودکان خـاف ورز به بار 

یند.  آ
سیدحسـین اشراق، پژوهشـگر جامعه شناسی 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
فاکت بـار  حالـت  در  جامعـۀ  کـه  زمانـی 
ناشـی از فقـر و بیـکاری قـرار دارد، ضریـب 
امیـد بـه زنده گی پاییـن می آیـد و هنجارهای 

اخاقـی و معیارهـای همزیسـتی در جامعـه 
سـقوط می کننـد، در چنیـن جامعه یـی قانون 
جایـگاه خـود را از دسـت می دهـد و بیشـتر 
آسـیب متوجـه کسـانی اسـت کـه نسـبت به 
هرکسـی اثرپذیـری بیشـتر از جامعـۀ دارنـد؛ 
نوجوانـان  و  جوانـان  آسـیب پذیری  چـون 
روی  خـاف ورزی  بـه  اسـت،  بیشـتر 

می آورنـد. 
اسـتاد اشـراق بـا اشـاره بـه نقـش دولـت و 
نهادهـای مسـوول می گویـد که دولت شـاید 
روی برنامه هایـی کار کنـد، امـا جامعه نیاز به 

برنامـۀ دراز مدت دارد؛ زیرا ایجاد بسـترهای 
امیـد در جامعـه یـک نیـاز اسـت؛ در غیـر 
صـورت مقابل هـای تکتیکـی یـا رویارویی با 
ایـن معضـل بـه صـورت مقطعـی نمی توانـد 

راه حل مشـکات باشـد. 
او می گویـد کـه در چنیـن کاری در ابتدا نیاز 
بـه نظامـی اسـت کـه از درون جامعـه بیرون 
خدمـت  در  بعـدی  قـدم  در  باشـند،  شـده 
مـردم باشـند و کارایـی برای تغییـر اجتماعی 
باشـد.  داشـته  بـزرگ  کانتکسـت  یـک  در 
دارد  شـبکه یی  توسـعۀ  بـه  نیـاز  افغانسـتان 
کـه در عرصه هـای مختلـف کـه بـه صورت 

زنجیره یـی بـا مرتبـط اسـت. 
بشـر  حقـوق  کمیسـیون  کـودکان  بخـش 
بـاور دارد کـه چالش هـای اجتماعـی، نبـود 
سرپرسـتی درسـت و کار شـاقه و رشد کردن 
در محیـط خشـن و دور از عاطفۀ خانواده گی 

سـبب می  شـود تـا بیشـتر کـودکان دسـت به 
چنیـن اعمـال بزنند. 

در  کـودک  بخـش  مسـوول  صیـاد،  راضیـه 
کمیسـیون حقـوق بشـر  افغانسـتان، جنـگ، 
بی سرپرسـتی  و  تنگدسـتی  فقـر،  و  ناامنـی 
کـودکان و زنده گی و رشـد در محیط خشـن 
را دالیـل اصلی افزایـش روی آوردن کودکان 

بـه خـاف ورزی می دانـد.
 بانـو صیـاد در گفت وگو با روزنامـۀ ماندگار 
دولـت را بـه بی پروایـی و ناکامـی در تأمیـن 

حقـوق کـوکان متهـم می کند.
 بـر اسـاس مـادۀ 27 کنوانسـین حقوق بشـر 
دولـت  مسـوولیت را دارد حقوق کـودکان را 
تأمیـن کنـد، امـا افزایـش تصاعـدی نفـوس 
و خدمـات ناچیـز دولت سـبب شـده اسـت 
تـا ارتـکاب بـه جرایم افزایـش یابـد. تربیت 
سـالم کـودکان در خانواده بـه حمایت دولت 
نیـاز دارد، قانـون اساسـی کشـور خانـواده را 
دولـت  کـه  می دانـد  جامعـه  اساسـی  رکـن 

مکلـف بـه حمایـت از آن اسـت.  
بشـر  حقـوق  کمیسـیون  مسـوول  ایـن 
بیشـتر  نیازهـای  کـه  دارد  بـاور  افغانسـتان 
نظـر  در  خانواده هـای  طـرف  از  کـودکان 
گرفتـه نمی شـود، فقر و بی سرپرسـتی سـبب 
می شـود تـا کـودکان بیشـتر در محیط هـای 
خشـن بـا برخوردهـای زشـت بزرگ شـوند 
و ایـن دلیـل اسـت کـه سـبب می شـود تـا 

کـودکان خـاف ورز بـه بـار آینـد.
بـه بـاور او، نهادهای مسـوول ماننـد وزارت 
معـارف  وزارت  و  اجتماعـی  امـور  کار 
و  رسـیده گی  بـرای  منظـم  برنامه هـای 
آگاهی دهـی از چالش هـای کـودکان ندارنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت کار امـور 
اجتماعـی کـه مسـوولیت ایجاد زمینـه کار را 
دارد، گفتـه اسـت کـه نزدیـک بـه 6 میلیـون 
کـودک آسـیب پذیر وجود دارد، ایـن وزارت 
همچنـان گفتـه اسـت کـه دو میلیـون کودِک 
بـه  آن  میلیـون   3.1 کـه  دارد  وجـود  کار 
انجـام کارهـای شـاقه مصـروف انـد. بیشـتر 
سوءاسـتفاده های  معـرض  در  کـودکان  ایـن 
در  بـردن  بـدن،  اعضـای  قاچـاق  جنسـی، 
کارهـای  دیگـر  و  بچه بـازی  بـرای  محافـل 

می گیرنـد.  قـرار  خـاف 
می دهـد  نشـان  شـده  منتشـر  گزارش هـای 
کـه در چنـد سـال اخیـر، فقـر بـه صـورت 
اسـت.  بـوده  یافتـه  افزایـش  سـام آور  سـر 
میـزان خـط فقـر در سـال 2012، 36 درصـد 
سـال  در  میـزان  ایـن  کـه  حالـی  در  اسـت 
2019 بـه 55 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 
آگاهـان فقیـر شـدن خانواده هـا را از دالیـل 
عمدۀ خـاف ورز شـدن کـودکان در اجتماع 

ننـد. می دا

فرماندهی پولیس کابل:

طی 15 روز 40 دانش آموز به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شده اند
ابوبکر صدیق

طالبان توانایی اعالم...
آقــای رفیعــی می گویــد: تــا زمانی کــه یــک اجمــاع 
ملــی در کشــور و یــک اجمــاع منطقــۀ بــرای آوردن 
صلــح در افغانســتان بــه وجــود نیایــد، بــه نتیجــه رســیدن 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــان بعی ــا باطالب گفت  وگوه
رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی افغانســتان همچنــان گفــت: 
ــه و افغانســتان روی  ــک اجمــاع سیاســی در منطق اگــر ی
آوردن صلــح صــورت گرفتــه باشــد، توافق نامــه بــه 
زودی امضــا خواهــد شــد، امــا در حــال حاضــر دو 

ــود دارد. ــی وج ــکل اساس مش
ــرای آوردن  ــی ب ــاع مل ــه اجم ــت این ک ــزود: نخس وی اف
صلــح و اجمــاع منطقــۀ تــا زمانی کــه هــردو ایــن مســاله 
روی یــک میــز واحــد قــرار نگیــرد، بســیار مشــکل اســت 

کــه بگویــم مــا بــه صلــح نزدیــک شــده ایم.
ــح  ــی صل ــد عضــو شــورای عال ــن حــال، شــها فری باای
ــد  ــد می کن ــدگار تاکی ــا روزنامــه مان در یــک گفت وگــو ب
کــه عــدم اجمــاع بــرای آوردن صلــح در افغانســتان میــان 
طالبــان، رهبــران حکومــت، امریــکا و کشــورهای منطقــه 
ــردم  ــن م ــت و ای ــار اس ــتان زیان ب ــردم افغانس ــرای م ب
ــل  ــر روز متحم ــه آن را ه ــه صدم ــتند ک ــتان هس افغانس

می شــوند.
بانــو فریــد می گویــد: اگــر امریــکا زمــان موافقت نامــه را 
ــس  ــه آتش ب ــن ب ــان ت ــر طالب ــا اگ ــی  می ســازد و ی طوالن
نمی دهنــد، در نهایــت ایــن مــردم افغانســتان هســتند کــه 
ــل  ــه متحم ــن ناحی ــری را از ای ــران ناپذی ــات جب صدم

می شــوند.
ــه  ــدم امضــا توافق نام ــل ع ــه دلی ــرد: شــاید ب ــد ک او تاکی
ــر  ــود و اگ ــته ش ــتانی کش ــه ده افغانس ــس روزان و آتش ب
ــر  ــد نف ــرود، ص ــق ب ــه تعوی ــه ده روز ب ــا توافق نام امض
ــد  ــاید دوص ــد ش ــق بی افت ــه تعوی ــت روز ب ــر بیس و اگ
نفــر کشــته شــود، یعنــی ایــن مــردم هســتند کــه از عــدم 

آتش بــس و توافــق صدمــه می بیننــد.
ایــن عضــو شــورای عالــی صلــح افــزود: نتیجــه انتخابــات 
ــچ  ــدارد و هی ــت اصــًا وجــود ن نامشــخص اســت، امنی
کســی در امــان نیســت و گفت وگوهــای صلــح همچنــان 
ــه  ــتند ک ــردم هس ــن م ــرار دارد و ای ــام ق ــردۀ از ابه در پ
ــد.  ــه ســختی تحمــل می کنن ــن مشــکات را ب ــی ای تمام
بنابرایــن اگــر توافق نامــه امضــا شــود و آتش بــس اعــام 
شــود بــدون شــک بخــش کانــی از ایــن مشــکات بــه 

ــود. خــودی خــود حــل می ش

ایــن درحالی ســت کــه ســهیل شــاهین، ســخن گوی 
دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر بــا فرســتادن بیانیه یــی بــه 
روزنامــۀ »دان« پاکســتان، ابــراز امیــدواری کــرده کــه توافق 
صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا تــا پایــان مــاۀ جنــوری 

ســال روان میــادی، امضــاء خواهــد شــد.
ســهیل شــاهین گفتــه کــه پیــش از امضــای ایــن توافــق، 
ــش  ــان را کاه ــی ش ــات نظام ــا عملی ــد ت ــان آماده ان طالب
دهنــد: »هــدف از کاهــش خشــونت فراهــم کــردن 
ــرای خــروج از  ــرای نیروهــای خارجــی ب ــط امــن ب محی

ــت«. ــتان اس افغانس
تاکیــد کــرده کــه کاهــش خشــونت ها، در  شــاهین 
برگیرنــدۀ کاهــش حمله هــای طالبــان بــر نیروهــای افغــان 
ــس  ــورد آتش ب ــی در م ــچ توافق ــود: »هی ــد ب ــز خواه نی
وجــود نــدارد. ایــن یــک کاهــش در عملیــات نظامــی مــا 
ــه، چــه  اســت. ایــن وظیفــۀ مــا اســت کــه ببینیــم چگون
زمانــی و کجــا می تــوان عملیــات نظامــی خــودرا کاهــش 
ــود،  ــدود نمی ش ــی مح ــای خارج ــه نیروه ــط ب داد و فق
بــل ایــن کاهــش شــامل تمــام نیروهــا از جملــه نیروهــای 

ــود«. ــی خواهــد ب دولت
ــأت  ــر هی ــرادر، رهب ــی ب ــا عبدالغن ــن، م ــش از ای ــا پی ام

مذاکــره کننــدۀ طالبــان بــا امریــکا و از بنیادگــذاران گــروۀ 
طالبــان گفتــه   بــود کــه جنــگ در افغانســتان »زمانــی ختــم 
می شــود کــه ایــاالت متحــده از افغانســتان بیــرون شــود«.
ــن«،  ــت الی ــانۀ »فرون ــا رس ــو ب ــرادر، در گفت وگ ــا ب م
ــا آمــدن در افغانســتان،  ــاالت متحــده ب گفته اســت کــه ای
ــردن  ــاز ک ــدن و آغ ــا آم ــکا ب ــت: »امری ــتباه کرده اس اش
ــد.  ــب ش ــی را مرتک ــتباه بزرگ ــتان، اش ــگ در افغانس جن
ــود –  ــر ب ــک نف ــا، ی ــی آن ه ــدف اصل ــه ه به خاطری ک
اســامه بــن الدن - و او حــاال نیســت. مــا حــاال موظــف 
ــاع  ــود دف ــان خ ــا دادن ج ــا ب ــور م ــه از کش ــتیم ک هس

ــم.« کنی
ــان  ــکا و طالب ــای امری ــن دور گفت وگوه ــن یازدهمی ای
اســت کــه حــدوداً از یــک ســال پیــش آغــاز شــده اســت.
ــتان،  ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه ــی خ چگونگ
ــر  ــدی در براب ــن کــه افغانســتان تهدی ــارۀ ای ــن درب تضمی
کشــورهای دیگــر نباشــد، قطــع رابطــۀ طالبــان بــا القاعــده  
ــرح  ــوارد مط ــان از م ــان افغان ــای می ــاز گفت وگوه و آغ
گفتــه  کــه  بوده انــد  گفت وگوهــا  دور  ایــن  بحــث 
می شــود روی تمامــی مــوارد توافــق حاصــل شده اســت.
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مسالۀ نسبت علم و دین در رشتۀ فلسفۀ دین، از آن دسته 
ـ  در غرب  به ویژه  ـ  آن  تاریخی  که سابقۀ  مسایلی ست 
اهمیِت آن را بسیار بیش از سایر مسایل فلسفی دربارۀ 
گالیله  محکومیِت  معروف  داستان  می دهد.  جلوه  دین 
او  شنیده ایم.  بسیار  را  کلیسا  توسط   )1564 ـ   1642(
نظریۀ  که  بود  ایتالیایی  ریاضیدانی  و  منجم  فیزیک دان، 
زمین محوری در هیأت را رد و نظریۀ نیکاس کپرنیک 
)1543 ـ 1473( مبنی بر محوریِت خورشید را پذیرفت. 
کلیسا در سال 1610 به نشر چنین عقایدی از سوی او 
نبودن زمین را مخالف  ثابت  واکنش نشان داد، چرا که 
نِص کتاب مقدس و هیأت بطلمیوسی ـ ارسطویی )که 
می دانست.  بود(  کاتولیک  کلیسای  پذیرش  مورد  هیأت 
و  محکوم  عقاید  تفتیش  دادگاه  و  کلیسا  توسط  گالیله 
مجبور به توبه گردید و البته به خاطر این که ـ به رغم میل 

باطنی ـ توبه کرد، اعدام نشد.  
را  خورشیدمحوری  نظریۀ  گالیله  از  پیش  که  کسی  اما 
ایستاد،  عقاید  تفتیش  دادگاه  و  کلیسا  مقابل  در  و  تأیید 
از  پیش  برونو  بود.   )1600 ـ   1548( برونو  جوردانو 
از  بیان کرد و مهم تر  را  این نظریۀ علمی  گالیلیو گالیله 
آن این که بر خاف گالیله، از این نظریۀ علمی در برابر 
دستگاه مرجع دینی دفاع کرد. برونو خود پیشتر کشیش 
بود ولی بسیار زود در 28 ساله گی و به شکل غیابی و به 
جرم مطالعۀ کتب ممنوعه، از سوی کلیسا تکفیر شد و از 
شهــیرترین تکفیرشده گان کلیسا ـ آن هم به جرم بدعت 
از  خارج  در  فرار  سال ها  از  بعد  سرانجام  و  گردید،  ـ 
ایتالیا به امید اصاح به ونیز بازگشت، ولی پس از مدتی 
دستگیر و محاکمه شد و بعد او را به دادگاه تفتیش عقاید 
روم تحویل دادند و نهایتًا پس از 8 سال شکنجه به سال 

1600 سوزانده شد.  
در  دین  و  علم  بین  تقابل های  جدی ترین  از  یکی  این 
مورد  یک  همین  به  تقابل  این  اما  است؛  غرب  تاریخ 
نبود.  محدود  خورشیدمحوری(  یا  زمین محوری  )مسالۀ 
علم،  تاریخ  در  موجود  مهم  تعارض های  از  دیگر  یکی 
بین علم و دین، هنگامی رخ داد که داروین نظریۀ تکامِل 
خود را ارایه کرد. بر اساس دیدگاه داروین، انواع )انواع 
ثابت  تاریخ  طول  در  جانوران(  و  طبیعی  موجودات 
همچنین  و  کردند  طی  را  تکاملی  سیری  بلکه  نبودند، 
موفق  موجود  انواع  و  رفته اند  بین  از  انواع  از  بسیاری 
شدند که در طول تاریخ در تنازع برای بقا پیروز شوند. 

»اصول  کتاب  از  متأثر  نظریه  این  ارایۀ  در  داروین 
مدعی  اثر  این  در  الیل  بود.  الیل  چارلز  زمین شناسی« 
در  نخست  زنده،  موجودات  انواع  از  نوعی  هر  که  شد 
مرکزی از زمین رشد می کند و از آن نقطه منتشر شده و 
طی دوره یی زمانی دوام آورده تا به تدریج از بین رفته و 
جای خود را به انواع دیگر داده است. الیل از این مطلب 
زنده،  موجودات  نوع های جدید  ظهور  که  کرد  استنتاج 
جریانی همیشه گی در کل تاریخ زمین است. داروین با 
بررسی ها و مشاهدات علمی خود، نظریۀ الیل را تایید 

و تقویت کرد.  
داروین اظهار کرد که انواعی که در طول تاریخ از میان 
می روند، توان سازگاری با محیط را نداشته اند؛ بنابراین 
نوعی باقی می ماند که قدرت سازگار شدن با محیط را 
طی  را  تاریخی  سیری  موجود،  انواع  پس  باشد.  داشته 
دوره،  آن  نیاز  فراخور  به  زمانی  دورۀ  هر  در  و  کردند 
دچار تغییر و تحوالتی برای سازگاری با محیط شدند و 
از آن جا که این سیر در جهت بقای آن نوع بوده، سیری 
تکاملی نیز بوده است. داروین این تغییرات نوع برای بقا 
را انتخاب طبیعی نامید. بنابراین، انتخاب طبیعی فرایندی 
است که طی دوره های زمانی و نسل های پیاپی، موجب 
شیوع صفات ارثی یی می شود که امکان بقا و تولید مثل 

یک نوع زنده را می افزاید. 
اما عیب این نظریه از نگاه کلیسا چه بود؟ 

ایراد و اِشکال از چند حیث بر این نظریه وارد بود. اول 
این که بر اساس دیدگاه کلیسا، آدم اولین انسان مخلوق 
پدر  بدون  خداوند  توسط  انسانی  شکل  به  البته  و  بود 
بود. ولی نظریۀ داروین  آفریده شده  از خاک  مادر و  و 
سیری تکاملی برای پیدایش انسان قایل بود که بر اساس 
آن حتا آباي اولیۀ انسان های امروزی ممکن بود حتا به 
که  دیگری  مشکل  باشند.  نبوده  انسانی  ظاهر  و  شکل 
کلیسا با نظریۀ داروین داشت، عدم ثبات انواع بود و حال 
مورد  طبیعی  دیدگاه  )که  ارسطویی  نگاه  از  انواع  آن که 
قبول کلیسا بود( ثابت اند و این تقید کلیسا به ثبات انواع 
ارسطویی، علتی کامی نیز داشت و آن این که متکلمین 
مسیحی اصل انواع را موجود در علم الهی می دانستند و 

البته تغییری برای علم الهی قایل نبودند. 
این مسایل باعث شد تا اهل علم و اهل کلیسا با رویکردی 
فلسفی، مرزی میان مسایل دین و مسایل علم قایل باشند 
و این مرزکشی غالبًا به این منجر شد که خبردهی از عالم 
خارج و چه گونه گی و کیفیت امور واقعی به علم سپرده 

شود و دین به مسایل ایمان فردی صرفًا پاسخ گوید. 
نشانۀ  و  ظهور  هم چون  را  طبیعت  و  جهان  دین،  نکته: 
خداوند معرفی می کند، چرا که خداوند خود چنین بیان 
داشته که هدفش از خلقت جهان، شناخته شدن خودش 
طبیعی،  مخلوقات  و  جهان  اگر  بنابراین،  است.  بوده 
وسیله یی برای شناختن خدای اند، ذاتا و ماهیتًا مقدس 

اند. 
و  آورد  به وجود  بسیاری  معضات  نیز  راهکار  این  اما 
مهم ترین آن، ایجاد نگاهی سلطه گرایانه و منفعت جویانه 
طبیعت  از  دین  وقتی  بود.  بشر  سوی  از  طبیعت،  به 
حذف شد، طبیعت دیگر به چشم انسان، آن مخلوق و 
آفریده و امانت امر مقدس نبود، بلکه طبیعت وسیله یی 
بیشتر کشف شود،  کارایی هایش  رازها و  بود که هرچه 
درختان،  بی رویۀ  قطع  می گردد.  افزون تر  انسان  قدرت 
اختراع  آالینده های کارخانه جات صنعتی،  بی رویۀ  تولید 
بمب های اتومی و هیدروژنی و استفاده از آن ها و... به 
تدریج این خطر را به وجود آورد که نکند علم در مسیر 

نابودِی زیست بوم انسان ها گام برمی دارد. 
الهیاتی، فلسفی  احساس همین خطرات بود که مباحث 
و اخاقی بسیاری را در جوامع آکادمیک و حتا سیاسی 
به وجود آورد که همه گی بر ایجاد قید و بندهایی برای 
از  علم  تابعیت  هرچند  دارند.  تاکید  علمی  فعالیت های 
تاریخ  در  برونو(  اعدام  )مثل  را  تلخی  خاطرات  کلیسا، 
به جای گذاشته است، اما حذف کامل تعالیم دینی که البته 
در صورت اصالت و تحریف نشده بودن، تعالیمی است 
که سعادت همه ابناي بشر را منظور می دارد، از علم یک 
غول افسارگسیخته یی ساخت که هرچند در ابتدا تصور 
می رفت بر قدرت بشر بیفزاید، اما پس از چندی زنده گی 

و آیندۀ بشر را به مخاطره افکند. 
یگانۀ نسخه نجات بخش  امروزه دست کم  بنابراین علم، 
بشر ـ تصوری که در قرن 19 بسیار شایع بود ـ نیست، 
بلکه علم نیز نیاز به نگهبان و قید و بند دارد، تا مرزهایی 
را پاس بدارد و به آن ها نفوذ نکند. حذف کامل تقدس 
ارمغان  به  او  برای  را  مطلوبی  نتایج  بشر،  زنده گی  از 
نگذاشت، بلکه امروز بشر به این نتیجه رسیده است که 
حتا برای آسوده و سعادتمندانه زیستن در همین دنیای 
و  مقدس  مرزهایی  علمی،  فعالیت  برای  می باید  مادی، 

دست نخورده باقی بمانند. 
دیدگاه مدرنی که از عالم حذف قداست می کند، جهان 
آن  در  صرفًا  که  جهانی  می کند؛  معرفی  یک  بُعدی  را 
است  عبارت  آن  شناسایی  و  اند  حاکم  فیزیکی  قواعد 

از کشف این قوانین. مهم ترین خصیصۀ عقانیت مدرن، 
ارایۀ تصویری شفاف و بدون بطن و الیه از جهان است. 
محذوف  عالم  فوقانی  و  عالیه  مراتب  نگرش،  این  در 
همین  هست  چه  هر  بنابرین،  اند.  مغفول  دست کم  یا 
تلقی  در  اما  فیزیکی؛  قواعد  و  هستند  مادی  موجودات 
دینی، جهان یک بُعدی نیست، بلکه آن چه ما در زنده گی 
روزمره با آن مواجه ایم، جهانی است که پایین ترین سطح 
از مخلوقات خداوند است، ولی در عین پایین ترین سطح 
این  طبیعی  موجودات  است.  عالی  معنایی  دارای  بودن، 
پیدایش  منشاي  الهی که  معنایی واال و  به  عالم همه گی 
موجودات  این  خود  بنابراین  و  دارند  اشاره  آن هاست، 

طبیعی نیز حیثیتی قدسی و معنوی دارند. 
دین، جهان و طبیعت را هم چون ظهور و نشانۀ خداوند 
معرفی می کند، چرا که خداوند خود چنین بیان داشته که 
هدفش از خلقت جهان، شناخته شدن خودش بوده است. 
برای  وسیله یی  طبیعی،  مخلوقات  و  جهان  اگر  بنابراین 
شناختن خدای اند، ذاتا و ماهیتًا واال و دارای شباهتی ـ 
هرچند ضعیف ـ به خالق و پدیدآورندۀ خود هستند و 
همین قدر شباهت برای قداست داشتن آن ها کافی است. 
پس بشر در فعالیت علمی خود، به هر شکل ممکن که 
با طبیعت رفتار کند. طبیعت، وسیلۀ  بخواهد، نمی تواند 
در  طبیعت  بلکه  نیست،  انسان ها  رفاه  و  قدرت  کسب 
درجۀ اول وسیلۀ تدبر و تامل و شناخت خداوند است. 

مدرن،  تلقی  خاف  به  نیز  معرفت  و  دانش  هم چنین، 
فیزیکی،  دانش  بلکه  نیست،  نوع و طریق  به یک  صرفًا 
مرتبه یی از دانش است و دانش دارای مراتب عمیق تر و 
واالتری نیز بوده، چرا که متعلق دانش، یعنی جهان، خود 

دارای مراتب و اعماق است. 
و  می کند  مسدود  را  مقدس  معرفت  مسیر  مدرن،  علم 
و  می کاهد  فرو  فیزیکی  قواعد  شناخت  به  را  معرفت 
فیزیکی موجود در  حال آن که دیدگاه دینی، حتا قواعد 
طبیعت را نیز نشانه و مظهری از خالق می داند. هرچند 
رسمی  مراجع  از سوی  اشتباهاتی  علم،  تاریخ  طول  در 
دینی ـ به خصوص مسیحی و کلیسای کاتولیک ـ نسبت 
را  این خطاها  ولی  است،  داده  علمی روی  به کشفیات 
کل،  به  و  داد  نسبت  دین،  منشاي  و  اصل  به  نمی باید 
و  روزمره  مسایل  مرزهای  از  خارج  را  دینی  نگرش 
ابتدا،  در  مدرن  علم  واقع،  در  داد.  قرار  زنده گی  جاری 
داشت  قصد  بود،  شاهد  وسطا  قرون  از  که  تجربه یی  با 
را  انسان  و  زده  کنار  را  دینی  باورهای  محوریت  تا 
محور همۀ فعالیت های بشری قرار دهد، غافل از این که 
باورهای  به دلیل محوریت  نه  خطاهای قرون وسطایی، 
دینی و تقدم آن ها بر اقتضائات انسانی، بلکه به علت عدم 
تدقیق بر باورهای دینی و هم چنین نگرش تحریف شده 

به نام دین به وقوع پیوسته بود. 
انسان امروز، به این نکته به تدریج پی برده و می برد، چرا 
که تاریخ به او ثابت کرده است که انسان محورِی مدرن 
انسان محوری  نیست.  اِشکال  بدون  و  نیز چندان صادق 
مدرن، وظیفۀ علم را منفعت و قدرت رساندن به انسان ها 
استیای  نگرشی،  چنین  نتیجۀ  آن که  حال  و  می داند 
قربانی شدن عدۀ  بر عده یی دیگر و  انسان ها  از  عده یی 
جنگ های  تجربۀ  است.  اول  عدۀ  علم  چنگ  در  دوم 
افریقا و  البته جنگ های منطقه در  جهانی اول و دوم و 
آسیا بیش از هر نمونه یی این مطلب را به اثبات رسانده 
بازاریابی  بدون  اسلحه سازی  کارخانه های  امروزه  است. 
نیازمند  آن ها،  بازاریابی  و  شد  خواهند  ورشکسته  عمًا 
شعله ور شدن آتش جنگ در گوشه و کناری از دنیاست. 
بنابراین، این صاحبان سرمایه، به شکل طبیعی از شروع 
جنگ در مناطقی که آسیبی به خود آن ها وارد نمی کند، 

حمایت می کنند. 

علـم ُمدرن، مسـیر معرفت مقدس 
را  معرفـت  و  می کنـد  مسـدود  را 
بـه شـناخت قواعـد فیزیکـی فـرو 
دیـدگاه  آن کـه  حـال  و  می کاهـد 
دینـی، حتـا قواعـد فیزیکـی موجود 
در طبیعـت را نیـز نشـانه و مظهـری 
از خالـق می دانـد. هرچنـد در طـول 
سـوی  از  اشـتباهاتی  علـم،  تاریـخ 
مراجـع رسـمی دینـی ـ به خصـوص 
ـ  کاتولیـک  کلیسـای  و  مسـیحی 
نسبت به کشفیات علمی روی داده 
اسـت، ولـی ایـن خطاهـا را نمی باید 
و منشـاي دیـن، نسـبت  بـه اصـل 
داد و بـه کل، نگرش دینی را خارج 
از مرزهـای مسـایل روزمره و جاری 
زنده گـی قـرار داد. در واقـع، علـم 
مـدرن در ابتـدا، بـا تجربه یـی کـه 
از قـرون وسـطا شـاهد بـود، قصـد 
داشـت تا محوریـت باورهـای دینی 
را کنـار زده و انسـان را محـور همۀ 
دهـد،  قـرار  بشـری  فعالیت هـای 

این کـه... از  غافـل 

سلمان اوسطی
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قیصـر امین پـور به فراخـور زمـان انقاب 
و جنـگ، غـزل عرفانـي و حماسـي را نیز 
در کارنامـۀ غزلسـرایي خـود ثبـت کـرده 
اسـت. در مجموعۀ »تنفـس صبح« تعدادي 
از غزل هـاي قیصـر نماینـدۀ ایـن وجهه از 
شـعِر اویند کـه اتفاقـًا در چاپ هاي بعدي 
ایـن مجموعـه، شـاعر نسـبت بـه حـذِف 
بسـیاري از ایـن شـعرها اقدام نمـود که در 
نـوع خـود قابـل بررسـي اسـت و از تغییر 
نـگاه شـاعر نسـبت بـه رونـد غزلسـرایي 

خویـش حکایـت دارد. 
شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید
مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید
خطـوط منحنـي خنـده را خـراب کنیـد...

صبـح/ص31( )تنفس 
و:

شب عبور شما را شهاب الزم نیست
که با حضور شما آفتاب الزم نیست

در ایـن چمـن کـه ز گل هـاي برگزیـده پر 
ست ا

بـراي چیـدن گل، انتخـاب الزم نیسـت...
)همان/ص27(

ناگهـان،  آینه هـاي  مجموعـۀ  در  قیصـر 
همچنـان فـرم غـزل را در کارنامـۀ کاري 
خـود دارد و در این بیـن مي توان عاوه بر 
شـاخصه هاي کاسـیک، بـه طور شـفاف، 
تأثیرگـذاري شـعر نـو را در عرصـۀ غـزل 
مشـاهده کـرد و بـه طـور خـاص میتـوان 
تزریـق نوعـي اندیشـۀ پرسـش گرانـه در 
غزلهـاي ایـن مجموعه و نگرشـي انتقادي 
بـه محیـط پیرامونـي را مولفـۀ غزلهاي آن 

نست.  ا د
در حقیقـت شـاعر غـزل هـاي »آینه هـاي 
ناگهـان« بـا تـاش در زیباتـر جلـوه دادن 
غـزل بـه مـدد هنجارشـکني هـاي زبانـي 
و ایهـام و اسـتفاده از واژگان چندبعـدي، 
مي نمایـد  ابـراز  در غـزل  دیگـر  رفتـاري 
کـه در جـذب مخاطبـي که در پي شـعري 
کمـال یافته اسـت موفـق عمل میکنـد، اما 
این وصال به آسـاني در غزل قیصر دسـت 
نمیدهـد. هرچند قیصر از غزلسـرایان مهِم 
ایـن سـالها بـه حسـاب میآیـد، امـا گاهي 
تـوان و جسـارت و افق ابـداع او در غزل، 
اسـیر روحیـۀ تعادلگـراي ادبیاش میشـود. 
بـراي نمونـه مي تـوان جسـارت او را در 

ایـن غـزل مطالعـه کرد:
ناودان ها شرشر باران بیصبري است

آسمان بیحوصله، حجم هوا ابري است
کفشهایي منتظر در چارچوب در

کوله باري مختصر لبریز بیصبري است
پشت شیشه میتپد پیشاني یک مرد

در تـب دردي کـه مثـل زنده گـي جبـري 
ست ا

و سرانگشتي به روي شیشه هاي مات
ابـري  »خانهـام  مینویسـد:  دیگـر  بـار 
ناگهـان/ص157( اسـت.«)آینه هاي 

هـاي  مجموعـه  انتشـار  ادامـۀ  در  قیصـر 
هـاي  مجموعـه  نسـبت  بـه  و  بعدیـاش 
غـزل  بـه  جدیتـر  توجهـي  خـود  قبل تـر 
ابـراز میکنـد کـه از آن جملـه میتـوان بـه 
افزایـش آمـار بسـامدي غـزل هـا و بلندي 

ابیـات آنهـا اشـاره نمـود.
قیصـر در دو مجموعـۀ اخیـر خـود، رفتار 
محافظـه کارانـه تـري در غـزل از خـود به 
نمایـش میگـذارد و در عیـن نوگرایـي هم 
در بافـت سـخن، هـم در دایـرۀ مضامین و 
هـم در حیطـۀ فکري خـود گرایـش کامًا 
محسوسـي نسـبت به سـنت ابراز مینماید:

سورۀ چشم خرابت حکم تحریم شراب
سفر تکوین نگاهت مژدۀ اهل کتاب

روز و شـب در چشـم تـو تصویـر موعود 
من اسـت

تـو  چشـم  چشـمۀ  از  میـش  و  گـرگ 
مینوشـند آب...)گل هـا همـه آفتابگردانند/

)81 ص
و یا در این غزل:

ز بس بي تاب آن زلف پریشانم، نمیدانم
حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمیدانم

حلقـۀ  تسلسـل،  دور  یـا  بـود  حقیقـت 
لفـت؟ ز

هـزار و یـک شـب ایـن افسـانه میخوانم، 
نمیدانم...)همـان/ص88(

و:
... با سوز سینه بر لب تفتیدۀ عشق

آتش زدي تا دود آهت را ببوسد
دل آستین افشاند بر وهم دو عالم

ببوسـد)همان/ را  بارگاهـت  آسـتان  تـا 
)103 ص

یا در این غزل:
من سایه یي از نیمۀ پنهاني خویشم
تصویر هزار آینه حیراني خویشم

صد بار پشیماني و صد مرتبه توبه
هر بار پشیمان ز پشیماني خویشم

عالـم همـه هـر چنـد کـه زنـدان مـن و 
سـت تو

از ایـن همـه آزادم و زندانـي خویشـم...
)دسـتور زبـان عشـق/ص56(

نيز:
مانده از آن کاروانها و از آن چاووش ها

شعله هاي خفته در خاکستر خاموش ها
خـون  و  خورشـید  کاروان  در  کاروان 

خـوان چـاووش 
راه روشـن از طنین گام شـان در گوشـها...

)همان/ص58(
کمتـر  آن هـا  در  کـه  غزل هایـي 
بهره گیري هایـي شـاعرانه و مکاشـفه هایي 
هنرمندانه به چشـم میخورد، بیشـتر برآمده 
شـاعر  فرهیختگـي  فرهنـگ  و  سـواد  از 
هنریـاش  چشـمه هاي  زاییـدۀ  تـا  اسـت 
از  خـروج  و  خموده گـي  روح  همیـن  و 
تازه گـي و طـراوت، تـا حـدودي غـزل او 
را نافرجـام گذاشـته اسـت.  بـا نگاهـي به 
واژگان و ترکیب هـاي پرکاربـرد دو دفتـر 
اخیـر او میتـوان رونـد اسـتفاده از مـواد و 
مصالح سـنتي غـزل را در شـعرش مطالعه 
کـرد: نرگـس، داغیاد، زلف، تسلسـل، رخ، 
عنقـا،  عینالیقیـن،  ریـا،  مـژگان،  تفتیـده، 
گیسـو،  سـودا،  جمـال،  مسـت،  سـیمرغ، 
حلقـه، هنـدو و واژگانـي از ایـن دسـت 
کـه ناگزیـر ترکیباتـي متناسـب با خـود را 
ایجـاد مینماینـد و در سـنتیتر جلـوه دادن 
چهـرۀ شـعر قیصـر، تأثیرگذارتـر خـود را 

بـه نمایـش میگـذارد. 
دیگـر قالبـي کـه میتـوان آن را مهمتریـن 
قالـب مجموعه هـاي شـعر قیصـر امینپـور 
دانسـت: »قالـب نیمایـي و قالـب سـپید« 
اسـت کـه بیـش از نیمـي از دفاتـر او را 
دربرگرفتـه اسـت. اتفاقـًا قیصر با »شـعري 
بـراي جنـگ« کـه از معروفترین شـعرهاي 
جنـگ اسـت، نـام خـود را در دفتـر شـعر 
امـروز ثبـت میکنـد. او بـا سـپري کـردن 
دورۀ مقدماتـي کاسـیک در غزل و برخي 
فرمهاي دیگر شـعر کاسـیک، بـه آفرینش 
شـعر نیمایـي روي میـآورد. »بـه اختصـار 
کاسـیک  شـعري  سـنت  گفـت  بایـد 
و  رنگارنـگ  وجـوه  آیینه گـي  از  جایـي 
میمانـد  بـاز  گونه گـون  مراتـب  شـهود 
کـه شـاعر آن، توانایـي بازآفرینـي نداشـته 

ص61(   ،1381 باشد.«)یوسـفنیا، 
در چنیـن روزگاري قیصر، برخي تجربیات 
خـود را در ایـن فـرم ارایـه میدهـد که هم 
جلـب  او  شـعر  بـه  را  مخاطبـان  توجـه 
مي نماید و هم موجبات بازشناسـي شـکل 
نیمایـي شـعر را فراهـم میکند. شـکلي که 
میتوانـد در آن تجربیـات کاسـیک خـود 
از  تلفیقـي  و  نمایـد  بازنمایـي  آن  در  را 
ایـن دو شـکل در هنجارهـاي زیباشناسـي 
قدیـم و جدیـد فراهـم آورد. اگرچه قیصر 
آن چنـان کـه بایـد خـود را در چهارچوب 
شـعر  تئوري پـردازان  و  نیمـا  انتظـارات 
نیمایـي محـدود نمینمایـد کـه میتـوان این 
روحیـه را محصـول حضـور جسـارتآمیز 
خـود نیمـا در شـعر امـروز و تاثیرگـذاري 

او بـر نوآمدگان شـعر دانسـت. 
کمتـر  قیصـر،  نیمایـي،  نـوي  شـعر  »در 
خواسـته بـه مقصـودي کـه نیمـا و پیروان 
نـو  شـعر  آفرینـش  از  او  اول  درجـۀ 

داشـته اند، تـن در دهـد. التزام سـنتگرایانۀ 
او بـه درون گرایـي عمیـق و ذاتـي شـعر 
نیمـا وقعـي  نمي نهـد. چنـان کـه میتـوان 
در مـواردي شـعر نـو او را کامًا سـنتي اما 
بـا عـدم تسـاوي طولـي مصاریع به شـمار 
ذهنـي  تقـارن  و  تـوازن  واقـع  در  آورد. 
شـاعر آن چنـان غالـب اسـت کـه وي را 
در هـر صورتـي مقیـد بـه رعایـت اصولي 
تقـارن و تـوازن در ظاهـر شـعر  ایـن  از 

ص59(  ،1386 میسـازد.«)زرقاني، 
دردهاي من
جامه نیستند

تا ز تن درآورم
»چامه و چکامه« نیستند

تا به »رشتۀ سخن« درآورم
نعره نیستند

تا ز »ناي جان« برآورم
دردهاي من نگفتني

اسـت)آینه هاي  نهفتنـي  مـن  دردهـاي 
)15 ناگهـان/ص
و يا در اين شعر:

چشمهاي من
این جزیرهها که در تصرف غم است

ایـن جزیره هـا کـه از چهارسـو محاصـره 

ست ا
در هواي گریه هاي نم نم است

گرچه گریه هاي گاه گاه من
آب میدهد درخت درد را

برق آه بي گناه من
ذوب میکند

سد صخره هاي سخت درد را
فکر میکنم

عاقبت هجوم ناگهان عشق
فتح میکند

پایتخت درد را )همان/ص21(
روزآمـِد  جـدي  دغدغه هـاي  قیصـر 
مخاطبـان  بـه  قالـب  ایـن  در  را  خـود 
انتقـال میدهـد و قیصـر شـعرهاي  خـود 
نیمایـي، چهره یـي کامـًا اجتماعـي دارد و 
اندیشـه هاي فلسـفي و رویدادهـاي فکري 
خـود را در ایـن شـکل سـامان میبخشـد. 

 
منبـع: پايگاه نقد شعر

روند تكوينِي 
شعر قيصر 

اميـن پور

دیگر قالبي که مي توان آن را مهم ترین قالب 
مجموعه هاي شعر قیصر امین پور دانست: »قالب 
نیمایي و قالب سپید« است که بیش از نیمي از دفاتر 
او را دربرگرفته است. اتفاقاً قیصر با »شعري براي 
جنگ« که از معروف ترین شعرهاي جنگ است، نام 
خود را در دفتر شعر امروز ثبت میکند. او با سپري 
کردن دورۀ مقدماتي کالسیک در غزل و برخي فرم هاي 
دیگر شعر کالسیک، به آفرینش شعر نیمایي روي 
میآورد. »به اختصار باید گفت سنت شعري کالسیک 
جایي از آیینه گي وجوه رنگارنگ و شهود مراتب 
گونه گون باز میماند که شاعر آن، توانایي بازآفریني 
نداشته باشد

بخش دوم و پایانیارمغان بهداروند
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پیشـنهاداتی کـه بـرای اصـاح قانون اساسـی روسـیه 
مطـرح شـده اسـت، راه را بـرای والدیمیـر پوتیـن، 
رییس جمهـور این کشـور هموار می کند تـا در قدرت 
بماند. بدیهی اسـت که اسـتعفای روز چهارشـنبه، 25 
جـدی نخسـت وزیـر روسـیه، اقدامـی بـرای حفـظ 
ریاسـت جمهوری  دورۀ  بـود.  قـدرت  در  پوتیـن 
او تـا سـال 2024 بـه پایـان خواهـد رسـید. وقتـی 
پوتیـن سـخنرانی سـاالنۀ خـود را در مجلـس فـدرال 
پیش بینـی  نمی توانسـت  هیچ کـس  کـرد،  آغـاز 
اسـت  قـرار  کننده یـی  کنـد چـه حرف هـای شـوکه 
بشـنود. پوتیـن پـس از یک سـاعت سـخنرانی دربارۀ 
مشـکات اجتماعـی ماننـد کاهـش جمعیـت روسـیه 
در درازمـدت ناگهـان خواسـتار ایجاد تغییـر در قانون 
اساسـی شـد. او گفـت پارلمـان باید نخسـت وزیر را 

منصـوب کنـد و ایـن اختیـار بایـد از رییس جمهـور 
گرفتـه شـود. جایـگاه شـورای دولـت نیـز بـه عنوان 
یـک نهاد مشـورتی نسـبتًا فعال باید در قانون اساسـی 
گنجانـده شـود. دیمیتـری مـدودف، نخسـت وزیـر 
روسـیه بـه محـض اتمام سـخنان پوتین اعـام کرد او 
و دولتش از سـمت خود اسـتعفا خواهنـد داد و گفت 
مـا این اقـدام را انجـام می دهیـم تا »بـه رییس جمهور 
کشـورمان ایـن شـانس را بدهیـم کـه بتوانـد تغییرات 
الزم را در قانـون اساسـی اعمـال کـرده و هـر تصمیم 
ضـروری را اتخـاذ کنـد«. او سـاعاتی بعـد در کنـار 
پوتیـن و وزرای او ظاهـر شـد. گفتـه می شـود هیـچ 
یـک از وزرا از تصمیـم وی اطاع نداشـتند. تلویزیون 
دولتـی نیـز بـه انـدازۀ باقـی مـردم از ایـن تصمیـم 
متعجـب شـد. ایـن رسـانه بیانـات پوتیـن و مدودف 
را بـه طـور کامـل در خبـر سـاعت 6 پخـش کـرد و 
ماننـد  بـه سـراغ موضوعـات سـاده تری  از آن  پـس 
مزایـای بیشـتری کـه پوتیـن در سـخنرانی خـود بـه 
خانواده هـای جـوان قـول داده بـود، پرداخـت. پوتین 
بعـد از ظهـر همـان روز، میخاییـل میشوسـتین را بـه 
عنـوان نامـزد نخسـت وزیـری معرفـی کـرد. او مدت 
زیـادی ریاسـت خدمات مالیاتـی فدرال روسـیه را بر 
عهـده داشـته و همیشـه در روز تولـد پوتیـن بـا او و 
دوسـتانش هاکـی بازی می کند. میشوسـتین بـه عنوان 
یـک مامـور اداری تأثیرگـذار شـناخته می شـود، اما از 
امور سـنگین سیاسـی به دور بوده اسـت و کمتر کسی 
او را بـه عنـوان رییس بعـدی دولت انتخـاب می کرد. 
در  کارشناسـان  و  کـه صاحب نظـران  کلمه یـی  تنهـا 
ایـن مـورد بـه کار می برنـد »انتقـال« اسـت. از آنجـا 

کـه قانون اساسـی روسـیه در حال حاضـر پوتین را از 
نامـزدی دوبـاره در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
2024 منـع می کنـد، انتظـار می رفـت او سـرانجام بـا 
حفـظ قـدرت، بـه پسـت دیگـری منتقل شـود. اکنون 
پاولفسـکی،  آغـاز شـده اسـت. گلـب  ایـن پروسـه 
مشـاور سـابق هـر دو دولـت پوتیـن و مـدودف در 
گفت وگـو بـا »پولیتیکـو« می گویـد: »ایـن دولت گیج 
اسـت چرا کـه انتظـار چنین اتفاقی را نداشـته، شـاید 
چـه  بنابرایـن  نداشـت،  را  آن  انتظـار  مـدودف  هـم 
می تـوان گفـت؟ البتـه ایـن نشـان می دهـد کرملین در 

مـورد انتقـال فکرهایـی در سـر دارد«.
وی افـزود: »مشـخص نیسـت این تفکر درسـت عمل 
کنـد یا نـه. امـا همـه تصمیمات بـر اسـاس آن گرفته 

خواهد شـد«.

تضعيف جايگاه رييس جمهور
تغییـرات پیشـنهادی قانـون اساسـی باعـث تضعیـف 
اسـتقال  و  قـدرت  و  شـده  ریاسـت جمهوری 
بیشـتری بـه پارلمـان و شـورای ایالتـی می دهـد، دو 
نهـادی کـه پیـش از ایـن جایگاهـی برای سـمت های 
بعـدی پوتیـن بـه حسـاب می آمدنـد. او می توانسـت 
رییـس شـورای ایالتـی جدیـدی باشـد که متشـکل از 
فرمانـداران منطقه یی سـت، فرماندارانی که بیشترشـان 
از سـوی خـود پوتیـن منصـوب شـده بودنـد. یـا حتا 
احـزاب وفـادار بـه کرملیـن در پارلمـان کـه ریاسـت 
آنـان را یکـی از معاونیـن سـابق پوتین برعهـده دارد، 
می توانسـت او را بـه عنـوان نخسـت وزیـر معرفـی 
کنـد. اولگ ایگناتوف، یک مشـاور سیاسـی که پیشـتر 
بـرای حـزب حاکـم روسـیه متحـد کار کـرده اسـت، 
می گویـد: »ایـن دو گزینـه مطـرح شـده اسـت. اکنون 
احتمـاالت بیشـتر از گذشـته اسـت. پوتیـن دوسـت 
دارد گزینه هـای بیشـتری بـرای خـود ایجـاد کنـد. او 
می خواهـد روزنه هـای بیشـتری در این سیسـتم ایجاد 
کـرده و تـا آخریـن لحظـه از تصمیـم خـود منصرف 
انتظـار  نمی شـود. اکنـون ایـن سیسـتم در وضعیـت 
قـرار خواهـد گرفت.« سـایر تغییـرات قانون اساسـی 
کـه پوتیـن در سـخنان خـود پیشـنهاد کـرد خصوصـًا 
جملـه »ایجاد همـکاری موثـر میان ارگان هـای دولتی 
و شـهری« بـه نظـر بـرای تضعیـف مخالفانـش بـود، 
افـرادی کـه در انتظـار انتقـال او بـه موقعیـت دیگری 
هسـتند. مخالفـان فعـال او اخیـراً موفـق بـه کسـب 
جملـه  از  شـهری  نهادهـای  در  بیشـتر  کرسـی های 

شـورای شـهر مسـکو شـده اند.
دادگاه  تصمیمـات  کـه  کـرد  تصریـح  همچنیـن  او 
روسـیه بایـد مقـدم بـر احـکام دادگاه هـای بین المللی 
باشـد. اشـارۀ او ظاهـراً به احـکام دادگاه حقوق بشـر 
اروپاسـت کـه اغلـب به نفـع منتقـدان کرملیـن حکم 
می دهـد. در حـال حاضـر هـر شـخص می توانـد دو 
دورۀ 4 سـاله متوالـی رییس جمهـور باشـد و پـس از 
آن بـا یـک وقفـۀ یـک دوره یـی، مجـدداً در انتخابات 
شـرکت کنـد، امـا در حالـت جدیـد، قـرار اسـت هر 
شـخص در طول عمـر خود تنها دو دوره مجاز باشـد 

شـود. رییس جمهـور 
در حالـی کـه پوتیـن می خواسـت ایـن تغییـرات در 
آرای مردمـی )احتمـاالً در جریـان انتخابـات منطقه یی 
مـاه سـپتامبر( به همه پرسـی گذاشـته شـود، امـا چنین 
تلویزیـون  بـود.  خواهـد  تشـریفاتی  قطعـًا  اتفاقـی 
تغییـرات  ایـن  اجـرای  بـه  دایمـًا  را  مـردم  دولتـی 
آنهـا  بـه سـرعت  مقامـات  ترغیـب می کنـد، سـپس 
را اجـرا خواهنـد کـرد. کار گـروه اعـام شـده بـرای 
تهیـه پیش نویـس اصاحـات قانـون اساسـی شـامل 
و  فرهنگـی  شـخصیت های  مجلـس،  نماینـده گان 
ورزشـکاران شـناخته شـده اسـت کـه البتـه همگـی 
مزایـای  می رسـید  نظـر  بـه  هسـتند.  پوتیـن  حامـی 
اجتماعـی وعـده داده شـده و انتصـاب نخسـت وزیر 
تحـرک  هرگونـه  از  پیـش  پوتیـن  سـوی  از  جدیـد 
سیاسـی بـزرگ، باعث تقویـت حمایت مردمی شـود. 
تخمیـن زده می شـود تولیـد ناخالـص ملی روسـیه در 
سـال 2019 تنها 1 درصد رشـد داشـته و میزان درآمد 
خالـص این کشـور رو بـه کاهش باشـد. قانـون اخیر 
کرملین برای افزایش سـن بازنشسـتگی نیز به شـدت 

موجـب نارضایتـی مـردم شـده اسـت.
اکنـون میـزان محبوبیـت پوتیـن بـه حـدود 60 درصد 
رسـیده کـه ایـن میـزان از پنج سـال پیـش 20 درصد 

اسـت. کمتر 

خداحافظ مدودف
احتمـاالً از خـروج مـدودف به گرمی اسـتقبال خواهد 
شـد چراکـه نیمـی از روس هـا از عملکـرد او ناراضی 
هسـتند. پوتیـن با خاص شـدن از دسـت او می تواند 
ادعـا کنـد که دولت روسـیه ماننـد اقتصاد خـود راکد 
نیسـت. اگرچه میشوسـتین نامزدی نیسـت که بخواهد 
اصاحـات بـزرگ اقتصـادی انجـام دهـد، امـا انتظار 
مـی رود امـور مالی کشـور را به خوبـی مدیریت کرده 
و جلـو ضررهـا را بگیـرد. پاولفسـکی معتقـد اسـت: 

»ایدئولـوژی او کنتـرل کامـل )همه چیز( اسـت«.
امـا شـاید تنهـا برتـری او ایـن باشـد کـه رقیـب یـا 

نمی شـود. محسـوب  پوتیـن  بـرای  جانشـینی 
گئورگـی سـاتاروف، معاون پیشـین بوریس یلتسـین، 
رییس جمهـور سـابق روسـیه و یکـی از نویسـنده گان 
قانـون اساسـی فعلـی معتقـد اسـت سـایر تغییـرات 
مانـع  هرگونـه  بـردن  بیـن  از  بـرای  اساسـی  قانـون 
سیاسـی در انتقـال پوتیـن بـه دفتـری دیگر اسـت. او 
می گویـد انتصـاب فوری مـدودف از سـوی پوتین در 
سـمت جدیـد شـورای امنیـت، او را قادر می سـازد تا 
در آینـده نظـارت کاملـی بـر ایـن نهاد داشـته باشـد، 
نهـادی کـه متشـکل از روسـای آژانس هـای نظامی و 
امنیتـی روسـیه بوده و شـخص رییس جمهور ریاسـت 

آن را بـر عهـده دارد.
یوجنـی مینچنکو، از کارشناسـان حوزۀ روسـیه معتقد 
اسـت ایـن تغییرات دولـت متعادل تری ایجـاد خواهد 
کـرد. بـا ایـن حـال، دیگـر کارشناسـان در ایـن مورد 

شـک دارند.
پاولفسـکی می گویـد: شـاید پوتیـن بتوانـد قـدرت را 
در دسـتان خـود نگـه دارد، امـا نبـود رقابت سیاسـی 
و ایده هـای جدیـد دوام دولـت او را در درازمـدت به 

خطـر می انـدازد.
او ادامـه می دهـد: »مـن کوچکتریـن اثـری از وجـود 
تغییـرات  همـه  اینهـا  نمی بینـم.  کارآمـد  نظـام  یـک 
ظاهـری اسـت کـه تنهـا تـا وقتی رژیـم کنونـی حفظ 
شـود می توانـد موثـر باشـد. انتقـال باید در شـرایطی 
انجـام شـود کـه پوتین ریاسـت را تـرک کـرده و این 
سیسـتم باید در شـرایط جدید پایداری خود را نشـان 

دهد«.

طرح پوتین 
برای بقا در 
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از نیویورک تا خوست؛ دوستانی 
که با دست پُر برگشتند

ــد،  ــکا رفتن ــه امری ــش ب ــال پی ــد ده س ــور و نورمحم الف ن
ــس  ــا ح ــدند. ام ــکا ش ــهروند امری ــد و ش ــت گزیدن اقام
بیگانه گــی و دوری از وطــن هــر دو را پــس از ســال ها 
بودوبــاش در ایــاالت متحــده بــه خوســِت افغانســتان 
کشــاند. این بــار امــا ایــن دو دوســت آمدنــد و نهــادی بــرای 

ــتند. ــا گذاش ــران بن ــه مهاج ــک ب کم
ــی  ــایل ابتدای ــاس و وس ــال لب ــل س ــر فص ــاد در ه ــن نه ای
ــان  ــرده و در می ــع ک ــدان جم ــی را از ثروتمن ــرای زنده گ ب

ــد. ــیم می کن ــرا تقس فق
آمده انــد،  نیویــورک  از  کــه  نورمحمــد  و  الف نــور 
ــد  ــرت عه ــخت مهاج ــۀ س ــس از تجرب ــان پ ــد، آن می گوین
ــا  ــان را بن ــادی کمک رس ــت، نه ــس از برگش ــا پ ــد ت کردن
بگذارنــد. ایــن نهــاد تنهــا در زمســتان گذشــته بــرای هــزاران 

ــت. ــرده اس ــانی ک ــد کمک رس ــوادۀ نیازمن خان
ــد  ــور و نورمحم ــاد الف ن ــک نه ــه از کم ــی ک خانواده های
مســتفید شــده اند، خوش حال انــد و از نهادهــای دیگــر 
و  فقیــر  خانواده هــای  بــه  کمک رســانی  خواهــان  نیــز 

. ند ه ا شــد بی جا
کــه  می دهــد  نشــان  نورمحمــد  و  الف نــور  روایــت 
مهاجــرت منظــم در کنــار رهایــی از مشــکات مســیر 

اســت. ســاده تر  و  آموزنــده  نامنظــم،  مهاجــرت 
جهانــی  ســازمان  ســخنگوی  پردیــس،  محمدحدیــث 
مهاجــرت می گویــد، داســتان مهاجرانــی کــه مهاجــرت 
ــت.  ــاوت اس ــد، متف ــش گرفته ان ــم را در پی ــم و نامنظ منظ
ــان  ــارب خوب ش ــد تج ــت کننده گان بای ــۀ او، برگش ــه گفت ب
ــا کســانی  ــد ت ــردم شــریک کنن ــا م را از مهاجــرت منظــم ب
کــه هنــوز هــم در اردوگاه هــا  بــا مشــکات شب  وروزشــان 
ــد. ــت کنن ــان خدم ــه مردم ش ــته و ب ــد، برگش را می گذرانن

ــد،  ــز می گوین ــازمان مشــوره دهی مهاجــرت نی مســووالن س
ــه قصــد مهاجــرت  ــرای کســانی ک ــا ب ــد ت ــان در تاش ان آن
نامنظــم دارند، از مشــکات مســیر تــا قاچاق و از دســت دادن 
ــرت  ــیر مهاج ــد و مس ــی کنن ــافران اطاع ده ــی  مس زنده گ

منظــم را بــرای آنــان پیشــنهاد کننــد.
ــه  فریحــه جبارخیــل، مشــاور مرکــز معلوماتــی مهاجــرت ب
منظــم،  مهاجــرت  خبرگــزاری ســام وطندار می گویــد، 
از هــر مشــکل اســت.  بــه دور  تنظیم شــده و  ســفری 
ــا در  ــد ت ــاد می کوش ــن نه ــل، ای ــم جبارخی ــۀ خان ــه گفت ب
ــرای مــردم  ــزان مهاجرات هــای نامنظــم ب جهــت کاهــش می

آگاهی دهــی کنــد.
دولــت و نهادهــای مربــوط بــه مهاجــرت همــواره از 
از  مــردم  امــا  می زننــد،  حــرف  منظــم  مهاجرت هــای 
حکومــت می خواهنــد کــه زمینــۀ مهاجرت هــای منظــم 
را بــرای آن هــا فراهــم ســازد. مســیرهای معمــول مهاجــرت 
منظــم، شــمولیت در فرصت هــای آموزشــی بیــرون از مــرز 

و ســرمایه گذاری ها در کشــور میزبــان اســت.
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4/1( کاربست واژۀ بلوغ در قرآن
در ایـن بخـش معانـی مختلـف واژه¬هـای برآمـده از 
ریشـه »بلـغ« در قرآن و مترادفات آن مـورد پژوهش قرار 

می¬گیرد.
1/4/1( کاربرد واژهگان ریشه »بلغ« در قرآن کریم 

در قرآن کریـم واژهـگان برآمده از ریشـه »بلـغ« پرکاربرد 
هسـتند. برخـی از نمونه های آن عبـارت اند از:

1/1/4/1( بلـوغ بـه معنای انتهـاء و پایان: در گسـترۀ این 
معنـا، آیـات ذیـل قابل ذکـر اند: با لفـظ فعلی »بلـغ« در: 
ُه آتَیْنَـاُه ُحْکًمـا َوِعْلًما ﴿یوسـف: 22﴾«،  ـا بََلـَغ أَُشـدَّ »َولَمَّ
ـا  »َفبََلْغـَن أََجَلُهـنَّ َفـا تَْعُضُلوُهـنَّ )البقـرۀ/ 232(«، » َفَلمَّ
ـْعَي )الصافـات/ 102(«، بـا لفـظ »بالـغ« در  بََلـَغ َمَعـُه السَّ
»ومـا ُهـْم بِبالِغِیـهِ )غافـر/ 56(« و » أَیْمـاٌن َعَلیْنـا بالَِغـٌۀ 
]القلـم/ 39[ ، أي: منتهیـۀ فـي التوکیـد.«، بالفـظ » أَبُْلـُغ« 
در » لََعلِّـي أَبُْلـُغ الْْسـباَب )غافر/ 36(« کاربرد داشـته که 

همـه معنـای پایـان و انتهـاء را می رسـاند.
2/1/4/1( بـه معنـای رسـاندن: کـه بـا لفـظ »البَـَاغ بـه 
معنـای التبلیـغ« بـه کار رفتـه. کـه رسـاندن پیـام الهـی 
منظـور اسـت. مانند: »هـذا بَاٌغ لِلنَّـاِس )إبراهیـم: 52(«، 
»بَـاٌغ َفَهْل یُْهَلـُک إاِلَّ الَْقْوُم الْفاِسـُقوَن )الحقـاف: 35(«،  
»َومـا َعَلیْنـا إاِلَّ الْبَـاُغ الُْمبِیُن )یـس: 17(«، »َفإِنَّمـا َعَلیَْک 
الْبَـاُغ َوَعَلیْنَا الِْحسـاُب )الرعـد: 40(«، »أُبَلُِّغُکْم رِسـاالِت 
ُسـوُل بَلِّـْغ مـا أُنْـِزَل  ي )العـراف: 62( ، »یـا أَیَُّهـا الرَّ َربِـّ
إِلَیْـَک مِـْن َربَِّک )المائـدۀ: 67( ، »َفإِْن تََولَّْوا َفَقـْد أَبَْلْغتُُکْم 

مـا أُْرِسـْلُت بِـهِ إِلَیُْکْم )هـود: 57(.
لفـظ  بـا  کفایـت:  و  بسـندهگی  معنـای  بـه   )3/1/4/1
»البَـَاغ« ایـن معنـا آمده اسـت: »إِنَّ فِي هـذا لَبَاغـاً لَِقْومٍ 
عابِِدیـَن )النبیـاء: 106( ، بـا سـاخت فعلـی آن: »َوإِْن لَْم 

تَْفَعـْل َفمـا بَلَّْغـَت رِسـالَتَُه )المائـدۀ: 67(«.
4/1/4/1( بـه معنـای نزدیکـی و مشـارفه: در ایـن آیـه 
بـا سـاخت فعلـی آن: »َفـإِذا بََلْغـَن أََجَلُهـنَّ َفَأْمِسـُکوُهنَّ 

بَِمْعـُروٍف )الطـاق/ 2(« .
4/1/4/1( بـه معنـای رسـایی سـخن: از آن بـه باغت و 
بلیـغ تعبیـر می¬شـود، در آیـه: »َوُقـْل لَُهْم فِـي أَنُْفِسـهِْم 

َقـْواًل بَلِیغـاً )النسـاء/ 63(« .
5/1/4/1( بـه معانی در یافتن چیزی: در آیه¬های: »بََلَغنَِي 
الِْکبَـُر َواْمَرأَتِي عاقِـٌر )آل عمران/ 40(«،  »َوَقـْد بََلْغُت مَِن 
الِْکبَـِر ِعتِیًّـا )مریـم/ 8(«  )اإلصفهانی، المفـردات، 1412: 

. )144
بـا پژوهـش در آیـات قرآنـی روشـن شـد کـه سـاخت 
بیولوژیکـی  عمـر  از  مرحله-یـی  معنـای  بـه  »البلـوغ« 
در  از صغـارت  عبـور  و  تکلیـف  بـه سـن  و رسـیدن 

اسـت.  نرفتـه  کار  بـه  قرآن کریـم 
در  »بلـوغ«  واژۀ  هم¬معنـای  واژه گان  کاربـرد   )2/4/1

قرآن کریـم
در قرآن کریـم واژهـگان هـم معنـای بلـوغ، بـه معنـای 
رسـیدن به سـن تکلیف، وجـود دارد و منبع اسـتنباطات 

فقهـی اسـت، که عبـارت انـد از:
1/2/4/1( ُحُلـم: واژه » الُْحُلـَم « دو مرتبه در قرآن کریم به 
کار رفته اسـت کـه در هر دو مرتبه، هدف از آن رسـیدن 
بـه مرحلـه خاصی از سـن بیولوژیکی اسـت کـه به بلوغ 
جنسـی تعبیـر می¬شـود و نشـانه¬یی از بلـوغ انسـان نر 
و مـاده به شـمار اسـت:  یَا أَیَُّهـا الَِّذیـَن آَمنُوا لِیَْسـتَْأذِنُکُم 
الَِّذیـنَ َمَلَکـْت أَیَْمانُُکـْم َوالَِّذیـَن لَـْم یَبُْلُغوا الُْحُلـَم مِنُکْم 
ایمـان  کـه  کسـانی  ای  ...﴿النـور: 58﴾؛  اٍت  َمـرَّ ثَـَاَث 
آورده ایـد! بردهـگان شـما، و همچنین کودکان تـان که به 
حـّد بلـوغ نرسـیده اند، در سـه وقـت باید از شـما اجازه 
بگیرنـد ... . َوإَِذا بََلـَغ الْْطَفاُل مِنُکُم الُْحُلَم َفْلیَْسـتَْأذِنُوا  ... 
﴿النـور: 59﴾؛ و هنگامـی کـه اطفـال شـما به سـّن بلوغ 

رسـند باید اجـازه بگیرند.
2/2/4/1( أَُشـّد:  در نـزد ِسـیبََویْه وزن آن »أفعل« بوده، و 
ۀ« اسـت مانند  جمع اسـت، در نزد دیگران جمع آن »شـدَّ
نعمـۀ وأنعـم و بـه نظـری جمع »شـّد«  اسـت، مثـل »قد 
وأقـد« )مکی، أبومحمد، ، مشـکل إعراب القـرآن، 1405: 
2 / 542( و بـه معنـای » العقـد القـوّي. یقـال: َشـَدْدُت 
الّشـيء«؛ اسـتواری و محکمی گره و پیوند، آمده اسـت، 
مانند اینکه آن را اسـتوار و محکم سـاختم. این اسـتواری 
و اسـتحکام در عقـد و گـره پیونـد، بـدن، قـوای نفس و 
عـذاب به کار رفته اسـت )اإلصفهانی، المفـردات، 1412: 

. )447
ایـن واژه در قرآن کریـم شـش مرتبـه به کار رفته اسـت. 
سـه بـار بـه معنـای بلـوغ بیولوژیکـی جنسـی و عقلـی 
ماننـد:  َواَل تَْقَربُـوا َمـاَل الْیَتِیـِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسـُن َحتَّی 
ُه ﴿النعـام: 152﴾؛ و بـه مـال یتیـم، جـز بـه  یَبُْلـَغ أَُشـدَّ
بهتریـن صـورت )و بـرای اصـاح(، نزدیـک نشـوید، تا 
بـه حـد رشـد خـود برسـد!«  »َواَل تَْقَربُوا َمـاَل الْیَتِیـِم إاِلَّ 
ُه ﴿اإلسـراء: 34﴾؛ و به  بِالَّتِي ِهَي أَْحَسـنُ َحتَّی یَبُْلَغ أَُشـدَّ
مـال یتیـم، جـز به بهتریـن راه نزدیک نشـوید، تا به سـر 
ا الِْجـَداُر َفـَکاَن لُِغَاَمیْـِن یَتِیَمیِْن  حـد بلـوغ رسـد!«  »َوأَمَّ
فِـي الَْمِدینَـۀِ َوَکاَن تَْحتَـُه َکنـٌز لَُّهَمـا َوَکاَن أَبُوُهَمـا َصالًِحا 
ُهَما ﴿الکهـف: 82﴾؛ و اما آن  َک أَن یَبُْلَغـا أَُشـدَّ َفـَأَراَد َربُـّ
دیـوار، از آن دو نوجـوان یتیم در آن شـهر بود؛ و زیر آن، 
گنجـی متعلـق بـه آن دو وجـود داشـت؛ و پدرشـان مرد 
صالحـی بـود؛ و پـروردگار تـو می خواسـت آنهـا به حد 

بلوغ برسـند«.
سـه مرتبـه بـه معنـای بلـوغ عقلـی کـه معنـای فراتـر از 
رسـیدن بـه بلـوغ جنسـی و حـد تکلیـف دارد، ماننـد: 
ُه آتَیْنَـاُه ُحْکًمـا َوِعْلًمـا ﴿یوسـف: 22﴾؛  ـا بََلـَغ أَُشـدَّ »َولَمَّ

بررسی بلوغ 
با رویکرد فقه القرآنی 
در منابع شیعه 
و سنی و قانون

و )یوسـف( هنگامـی کـه بـه بلـوغ و قّوت رسـید، مـا »حکم« 
ُه َواْسـتََوی  ـا بََلـَغ أَُشـدَّ ]= نبـّوت [ و »علـم« بـه او دادیـم.« »َولَمَّ
آتَیْنَـاُه ُحْکًمـا َوِعْلًمـا ﴿القصـص: 14﴾؛ و هنگامی که )موسـی( 
نیرومنـد و کامل شـد، حکمت و دانش به او دادیـم.« » َحتَّی إَِذا 
ُه َوبََلـَغ أَْربَعِیـَن َسـنًَۀ ﴿الحقاف: 15﴾؛ ...تـا زمانی که  بََلـَغ أَُشـدَّ
بـه کمال قدرت و رشـد برسـد و به چهل سـالگی بالـغ گردد«.
الغـّي، یسـتعمل  ْشـُد: خـاف  َشـُد والرُّ 3/2/4/1( ُرْشـد:  »الرَّ
اسـتعمال الهدایـۀ« بـر خاف کژراهـی بوده و به جـای هدایت 
بـه کاربرده می¬شـود )اإلصفهانی، المفـردات، 1412: 354(. در 
قـرآن کریـم 13 مرتبـه به سـاخت هـای گوناگون بـه کار رفته 
اسـت. یـک بـار بـه معنـای بلـوغ عقلـی کاربـرد دارد: َوابْتَُلـوا 
الْیَتَاَمـی َحتَّـی إَِذا بََلُغـوا النِّـَکاَح َفإِْن آنَْسـتُم مِّنُْهْم ُرْشـًدا َفاْدَفُعوا 
إِلَیْهِـْم أَْمَوالَُهـْم ﴿النسـاء: 6﴾؛ و یتیمـان را چـون بـه حـد بلوغ 
برسـند، بیازماییـد! اگـر در آنها رشـد )کافـی( یافتید، اموالشـان 

را بـه آنهـا بدهید!
از سـیاق آیـه معلـوم می¬شـود، کـه رشـد معنـای فراتـر و 
گسـترده تر از بلـوغ بیولوژیکـی و جنسـی و بیولوژیکـی دارد.

4/2/4/1( نِـَکاَح:  أصـل »النِّـَکاُح« بـرای عقـد و پیمـان کاربرد 
داشـته اسـت  و سـپس اسـتعاره شـده برای جماع )اإلصفهانی، 
المفـردات، 1412: 823(. بـا سـاخت های گوناگون 18 مرتبه در 
قرآن کریـم بـه کار رفتـه اسـت و یک بـار بـه معنای بلـوغ آمده 
اسـت: َوابْتَُلـوا الْیَتَاَمـی َحتَّـی إَِذا بََلُغوا النِّـَکاَح َفإِْن آنَْسـتُم مِّنُْهْم 
ُرْشـًدا َفاْدَفُعـوا إِلَیْهِـْم أَْمَوالَُهْم ﴿النسـاء: 6﴾؛ و یتیمان را چون به 
حـد بلـوغ برسـند، بیازماییـد! اگر در آنها رشـد )کافـی( یافتید، 

اموال شـان را بـه آنهـا بدهید!«
بنابرایـن، واژهگانـی کـه در محـور آن می توان »بلـوغ« را مورد 
مطالعـه قـرار داد، عبـارت انـد از: »حلـم«، »أشـد«، »رشـد« و 

»نکاح«. 
 2( آيات بلوغ در قرآن

بـا توجـه به مطالبی کـه در فوق ارایه شـد، آیاتی کـه در محور 
آن¬هـا می¬توان موضـوع بلوغ  مورد مطالعه قـرار داد، در ذیل 
بـا نام¬گـذاری آن¬هـا ارایـه می¬شـود کـه از آن¬ها بـه »آیات 

بلوغ« تعبیر می¬شـود.
1/2( آیـات بلـوغ ُحُلم: در قرآن کریم دو آیـه وجود دارد. تحت 
عنـوان فرعـی می¬توان از هـر دو به عنوان »آیـات إذن« نیز یاد 

کـرد. این دو آیه عبـارت اند از:
1/1/2( آیـه إذن بردهـگان و نابالغـان: »یَـا أَیَُّهـا الَِّذیـَن آَمنُـوا 
لِیَْسـتَْأذِنُکُم الَِّذیـَن َمَلَکـْت أَیَْمانُُکـْم َوالَِّذیـَن لَـْم یَبُْلُغـوا الُْحُلـَم 
اٍت ...﴿النـور: 58﴾؛ ای کسـانی کـه ایمـان  مِنُکـْم ثَـَاَث َمـرَّ
آورده ایـد! بـردگان شـما، و همچنیـن کودکان تـان کـه بـه حـّد 
بلـوغ نرسـیده اند، در سـه وقـت باید از شـما اجازه بگیرنـد... .
الُْحُلـَم  مِنُکـُم  الْْطَفـاُل  بََلـَغ  َوإَِذا  بالغـان:   إذن  آیـه   )2/1/2
َفْلیَْسـتَْأذِنُوا  ... ﴿النـور: 59﴾؛ و هنگامی که اطفال شـما به سـّن 

بلـوغ رسـند بایـد اجـازه بگیرند.
2/2( آیـات بلـوغ أَُشـّد: در قرآن کریـم شـش آیه »أشـد« وجود 
دارد. می تـوان آیـات را تحـت دو گـروه فرعـی »آیـات بلـوغ 

جنسـی و عقلـی« و »آیـات بلـوغ عقلـی« دسـته بندی کرد.
1/2/2( آیـات بلوغ جنسـی و عقلی: این گـروه از آیات عبارت 

از: اند 
1/1/2/2( »َواَل تَْقَربُـوا َمـاَل الْیَتِیـِم إاِلَّ بِالَّتِـي ِهـَي أَْحَسـُن َحتَّـی 
ُه ﴿النعـام: 152﴾؛ و بـه مـال یتیـم، جـز بـه بهترین  یَبُْلـَغ أَُشـدَّ

صـورت )و بـرای اصـاح(، نزدیـک نشـوید، تـا به حد رشـد 
برسـد!« خود 

 2/1/2/2(»َواَل تَْقَربُـوا َمـاَل الْیَتِیـِم إاِلَّ بِالَّتِـي ِهـَي أَْحَسـُن َحتَّی 
ُه ﴿اإلسـراء: 34﴾؛ و بـه مال یتیم، جز بـه بهترین راه  یَبُْلـَغ أَُشـدَّ

نزدیـک نشـوید، تا به سـر حـد بلوغ رسـد!« 
3/1/2/2( »َوأَمَّـا الِْجـَداُر َفـَکاَن لُِغَاَمیْـِن یَتِیَمیْـِن فِـي الَْمِدینَـِۀ 
َوَکاَن تَْحتَـُه َکنـٌز لَُّهَمـا َوَکاَن أَبُوُهَما َصالًِحا َفـَأَراَد َربَُّک أَن یَبُْلَغا 
ُهَما ﴿الکهـف: 82﴾؛ و امـا آن دیـوار، از آن دو نوجـوان  أَُشـدَّ
یتیـم در آن شـهر بـود؛ و زیـر آن، گنجـی متعلـق بـه آن دو 
وجـود داشـت؛ و پدرشـان مـرد صالحی بـود؛ و پـروردگار تو 

می خواسـت آنهـا بـه حـد بلوغ برسـند«.
2/2/2( آیـات بلـوغ عقلـی: سـیاق ایـن آیـات می¬رسـاند که 
معنـای آن فراتـر از رسـیدن بـه بلـوغ جنسـی و حـد تکلیـف 

اسـت. ایـن گـروه از آیـات عبارت انـد از:
ُه آتَیْنَاُه ُحْکًما َوِعْلًما ﴿یوسـف: 22﴾؛  ا بََلَغ أَُشـدَّ 1/2/2/2( »َولَمَّ
و )یوسـف( هنگامـی کـه بـه بلـوغ و قّوت رسـید، مـا »حکم« 

]= نبـّوت [ و »علم« بـه او دادیم.«
ُه َواْسـتََوی آتَیْنَـاُه ُحْکًمـا َوِعْلًمـا ﴿ ـا بََلـَغ أَُشـدَّ 2/2/2/2(»َولَمَّ

القصـص: 14﴾؛ و هنگامـی که )موسـی( نیرومند و کامل شـد، 
حکمـت و دانـش بـه او دادیم.«

ُه َوبََلَغ أَْربَعِیَن َسـنًَۀ ﴿الحقاف:  3/2/2/2( » َحتَّـی إَِذا بََلـَغ أَُشـدَّ
15﴾؛ ...تـا زمانـی کـه بـه کمـال قـدرت و رشـد برسـد و بـه 

چهـل سـالگی بالغ گـردد«.
ُکْم ﴿الحـج: 5﴾؛ سـپس هـدف این  4/2/2/2( ثُـمَّ لِتَبُْلُغـوا أَُشـدَّ

اسـت کـه به حـّد رشـد و بلـوغ خویش برسـید.
3/2( آیـت بلـوغ  نَِکاَح:  فقـط یک بار »نَکاُح« بـه معنای بلوغ 
جنسـی و عقلـی در قرآن کریم بـه کار رفته اسـت: آیه عبارت 
اسـت از: »َوابْتَُلوا الْیَتَاَمی َحتَّی إَِذا بََلُغوا النَِّکاَح ﴿النسـاء: 6﴾؛ و 

یتیمـان را چـون به حد بلوغ برسـند، بیازمایید! 
4/2( آیـت بلـوغ ُرْشـد:  فقـط یـک بـار »رشـد« به معنـای به 
معنـای بلـوغ عقلـی در قـرآن کریـم بـه کار رفتـه اسـت. آیـه 
عبـارت اسـت از: » َفـإِْن آنَْسـتُم مِّنُْهـْم ُرْشـًدا َفاْدَفُعـوا إِلَیْهِـْم 
أَْمَوالَُهـْم ﴿النسـاء: 6﴾؛  اگـر در آنهـا رشـد )کافـی( یافتیـد، 

اموالشـان را بـه آنهـا بدهیـد!
از سـیاق آیـه معلـوم می¬شـود، کـه رشـد، معنـای فراتـر و 

دارد. جنسـی  و  بیولوژیکـی  بلـوغ  از  گسـترده تر 
بنابرایـن، آیـات بلـوغ در قرآن کریـم عبـارت انـد از: »آیـات 

حلـم«، »آیـات أشـد«، »آیـت رشـد« و »آیـت نـکاح« .

3( فقه القرآن آيات بلوغ در منابع سنی و شيعه 
در ایـن بخـش، آیـات بلـوغ در قرآن کریـم »آیـات حلـم«، »آیـات 
أشـد«، »آیـت رشـد« و »آیـت نـکاح« بـا رویکـرد فقـه القرآنـی و 
تفسـیری تطبیقـی در منابـع فقه القرآنی شـیعه و سـنی و در صورت 

نیـاز منابـع فقهـی آنـان مـورد مطالعـه قـرار می¬گیرد. 
1/3( بلـوغ ُحُلـم: در ایـن فـراز تفسـیر آیـات 58 و 59 سـوره نـور 
یعنـی بلـوغ حلـم در منابـع فقـه القرآنی اهل سـنت و شـیعه و فهم 
آنـان از بلـوغ ُحُلـم مـورد بررسـی قـرار می¬گیـرد. آیه نخسـت به 
آیـه اسـتئذان معروف اسـت، اما مقصود مـا دو فـراز از آیات مرتبط 

بـا حلم اسـت.
1/1/3( مفهـوم لغـوی ُحُلـم: »َحَلَم« از این ریشـه واحد در سـه معنا 
بـه کار مـی رود: تـرک عجله، سـوراخ شـدن چیزی، و دیـدن چیزی 
ؤیـا«، به معنـای رؤیا و خواب دیدن اسـت.  در خـواب.  »الُحُلـُم: الرُّ
در معنـای سـومی اسـت که گفته شـده اسـت:  »َقـْد َحَلَم فِـي نَْومِِه 
ُحْلًمـا َوُحُلًمـا«؛ او در خوابـش چیـزی را دیـد )احمـد بـن فـارس، 
معجـم مقاییـس اللغـۀ، 1399: 2/ 93(. »والُحْلـُم: االحتِاُم«، که جمع 
آن »الحـام«؛ و فاعـل آن  »حالِـٌم وُمْحتَلِـم« می¬شـود )الفراهیدی، 

العین، بیتـا: 3/ 246 (. 
 2/1/3( کاربـرد قرآنـی ُحُلـم:  در قرآن کریـم ایـن واژه بـه هـر دو 

کاربـرد »الُحُلـُم« و »»والُحْلـُم« بـه کار رفتـه اسـت.
1/2/1/3( بـه معنـای رؤیاهـا: َقالُوا أَْضَغاُث أَْحـَامٍ َوَما نَْحـُن بِتَْأِویِل 
مِ بَِعالِِمیـنَ  )یوسـف: 54(؛ گفتنـد: »خواب هـای پریشـان و  الْْحـاَ
پراکنده یـی اسـت؛ و مـا از تعبیـر این گونـه خواب ها آگاه نیسـتیم!« 
2/2/1/3( بـه معنـای رؤیـای خاص جوانـی: َوإِذا بََلَغ الْْطفـاُل مِنُْکُم 
الُْحُلـَم )النـور: 59(؛ و هنگامـی که اطفال شـما به سـّن بلوغ رسـند. 
یعنـی زمـان بلـوغ، و بـه خاطـری »حلم« نام گذاری شـده اسـت که 

شایسـته »الحلـم« یعنـی تأنـی و تعقل و احتیاط اسـت. 
3/2/1/3( بـه معنـای ضبط نفـس و طبع از هیجان خشـم: أَْم تَْأُمُرُهْم 
أَْحَاُمُهـم بَِهـَذا أَْم ُهـْم َقـْوٌم َطاُغوَن )الطـور: 32(؛ آیا عقل های شـان 
آنهـا را بـه این اعمال دسـتور می دهـد، یا قومی طغیانگـر اند؟  گفته 
شـده، بـه معنای عقـل های شـان، حلـم در حقیقت به معنـای عقل 
نیسـت، امـا به عقل تفسـیر کـرده اند، چون از مسـببات عقل اسـت 

)راغـب الصفهانی، المفـردات فی غریب القـرآن، 1412: 254 (.
3/1/3( فقـه القـرآن الُحُلـم:  » َوالَِّذیـَن لَـْم یَبُْلُغوا الُْحُلـم ... « ﴿النور: 
58﴾ »َوإَِذا بََلـَغ الْْطَفـاُل مِنُکـُم الُْحُلـَم َفْلیَْسـتَْأذِنُوا«  ... ﴿النـور: 59﴾ 

کی¬ها هسـتند؟

دکتور هجرت اهلل جبرئیلی

بخش دوم
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به جز »سخن ماندگار« مسؤوليت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

دوست داشـتنی«  »آشـغال های  فیلـِم 
تاریـخ  همسـان  تجربـۀ  تصویرگـر 
شـاید  و  مـا  منطقـۀ  کشـورهای  در 
سراسـر جهـان اسـت. فیلمـی که پس 
از شـش سـال توقیـف اجـازۀ اکـران 
یافـت، در پـی بیـان 78 سـال تاریـخ 
آغـاز  از سـال 1310  اسـت، دورانـی 
می شـود و تـا 1388 ادامـه دارد و طی 
ایدیولـوژی  فراوانـی  انسـان های  آن، 
تمریـن می کننـد و بـه جنـگ همدیگر 
می رونـد؛ ایدیولوژی هایـی کـه مشـتی 
حسـرت  و  عقب مانـی  بدبختـی،  از 
بـرای نسـل امـروز بـه یـادگار مانـده 

اسـت.
الهـام  بـا  دوست داشـتنی  آشـغال های 
از اتفافاتـی کـه پس از انتخابات سـال 
1388 در ایـران اتفـاق افتـاد، سـاخته 
شـده و سـازنده گان آن بـا بهره گیـری 
از سـاختاری سـاده و در عیـن حـال 
آن  روایت هـای  جـذاب،  و  جدیـد 
بـاز  بـا  فیلـم  بـازی گرفته انـد.  بـه  را 
و  می شـود  آغـاز  خانه یـی  َدرِ  شـدن 
بـه جـز دقایقـی کوتاهـی، نزدیـک بـه 
90 دقیقـۀ فیلـم در زیرزمینـی، حیـاط 
منیـر  خانـۀ  اتاق هـای  از  یکـی  و 
توفیـق  کارگـردان  می یابـد.  سـرانجام 
زیـادی داشـته کـه از شـروع تـا پایـاِن 
آشـغال های دوست داشـتنی، بیننـده را 

سـکانس بـا سـکانس نگـه دارد.
ایـن فیلـم نقـد تاریـخ و آن هـم تاریخ 
ایدیولوژی هـای چـپ، راسـت، لیبرال 
از  بیننـده  کـه  اسـت  محافظـه کار  و 
فیلـِم  نمی شـود.  پشـیمان  دیدنـش 
سـاختۀ  دوست داشـتنی  آشـغال های 
ایـن  می باشـد.  امیریوسـفی  محسـن 
 1388 سـال  حـوادث  دربـارۀ  فیلـم 
بـوده کـه در سـال 1391 تولیـد شـده 
اسـت. ایـن فیلـم دچـار توقیفی شـش 
سـاله شـد. آشـغال های دوست داشتنی 
در خانـۀ یـک پیـرزن که بـا دخترخالۀ 
میان سـالش )سـیما( زنده گـی می کنـد، 

می گـذرد.
در یکـی از روزهـای بعـد از انتخابات 
و  انتخابـات  مخالفـان  تجمـع  کـه 
معترضـان در خیابان هـای تهران برقرار 
تجمع کننـده گان  از  عده یـی  اسـت، 
فراری از دسـت نیروهـای امنیتی، وارد 
خانـۀ پیرزنـی شـده و در آنجـا مخفی 
خانـه  از  خـروج  از  بعـد  می شـوند. 
متوجـه عامتـی بـر روی درب خانـۀ 
پیـرزن می شـوند و طبـق شـایعه های 
آن روزهـا، بـه پیـرزن خبـر می دهنـد 
کـه آن هـا احتمـاالً در روزهـای آینـده 
بـه خانـۀ او مراجعـه خواهنـد کـرد و 
آن جـا را خواهنـد گشـت؛ بـه پیـر زن 
ُهشـدار می دهنـد کـه اگـر در خانه اش 
چیـز مشـکوک و مسأله سـازی دارد آن 
را خـارج کنـد تـا مشـکلی برایـش به 
وجـود نیایـد. داسـتان تـازه از اینجـا 

می شـود. شـروع 
پیـرزن،  خانـۀ  اتاق هـای  از  یکـی  در 
سـه قـاب عکـس از سـه مـرد موجود 
اسـت. مرد اول، پسـر پیرزن اسـت که 

در جنـگ ایـران و عراق کشـته شـده. 
قـاب دوم متعلـق بـه برادر اوسـت که 
از اعضای سـازمان مجاهدین بود و در 
جریـان اتفاقـات دهـۀ شـصت در این 
کشـور اعـدام می شـود و در نهایـت، 
همسـر  بـه  متعلـق  هـم  سـوم  قـاب 
پیـرزن اسـت کـه در زمـان حکومـت 
رضاشـاه مأمـور حکومت بوده اسـت. 
رونـد داسـتان بـه گفت وگـوی خیالی 
این سـه نفر بـا پیرزن در جریان شـبی 
می گـذرد کـه او خیـال می کنـد فـردا 
مأمـران دولتـی بـه سـراغش خواهنـد 

. مد آ
نقـش  کـه  یزدان بخـش  شـیرین  بانـو 
منیـر و یـا همـان پیـرزِن صاحبِ خانـه 

و  عالـی  بسـیار  دارد،  دوش  بـه  را 
تأثیرگذار بازی شـده اسـت. شخصیت 
منیـر نشـان دهندۀ سـیمای فردی سـت 
خاطـرات  بـه  نسـبت  این بـار  کـه 
او  اسـت.  نگـران  دوست داشـتنی اش 
در یـک ناامنـی اجتماعـی نسـبت بـه 
زنده گـی حسـاس می شـود، وضعیـت 
دربـارۀ  و  می کنـد  رهـا  را  موجـود 
آینـده و احتماالتـی کـه ممکـن اسـت 
پدیـدار شـود، دلهـره می گیـرد. تـرس 
از آسـیب های احتمالـی و بـروز مجدد 
سـبب  منیـر؛  زنده گـِی  تجربه هـای 
دارد،  دوسـت  کـه  را  آنچـه  می شـود 
بریـزد و در یـک  درون کیسـۀ زبالـه 
صبـح خلـوت، کیسـه را در زباله دانـی 
بریـزد کـه آتـش گرفتـه و کارمنـدان 
شـهرداری آشـغال های سـوخته شـده 
و در حـال سـوختن را دور می ریزنـد.
وقتی فیلِم آشـغال های دوست داشـتنی 

را دیـدم، خاطراتـی از دوران کودکی ام 
شـدند.  زنـده  طالبـان  حکومـت  در 
دورانـی کـه طالبـان خانه هـای مـردم 
را تفتیـش می کردنـد و اجـازۀ دیـدن 
نگـه داری  و  موسـیقی  شـنیدن  فیلـم، 
عکـس را نمی دادنـد. سـال 1378 بود 
و طالبـان پس از شکسـت سـنگین در 
جبهـات جنـگ بـا نیروهـای مقاومت، 
سـراغ مـردم و تفتیـش خانه هـای آنان 
آمدنـد. این عـادت همیشـه گی طالبان 
بود که شکسـت در جنـگ را با آزار و 
اذیـت مـردم در شـهرها -به ویژه شـهر 

کابـل-، تافـی می کردنـد.
و  تاشـی  بـه  طالبـان  نیـز  این بـار 
تفتیـش خانه هـای مـردم می پرداختنـد 

را  خانواده هـا  پیونـد  و  گذشـته  تـا 
کابـل  باشـنده گان  دهنـد.  تشـخیص 
سراسـیمه بـه نابـود کـردن داشـته ها و 
پنهـان کـردن وسـایل می پرداختنـد که 
احتماالً مورد سـوءظن قرار می داشـت. 
دکان هـای محل که بـه دالیل نامعلومی 
نمی شـدند،  تفتیـش  طالبـان  توسـط 
جـا  بهتریـن  خانـه،  حیـاط  و  چاه هـا 
فیلـم،  عکـس،  کـردن  پنهـان  بـرای 
و  دست نوشـته ها  تلویزیـون،  کتـاب، 
نامه هـای مـردم بـود. شـماری هـم که 
تـرس بیشـتری داشـتند، نابـودی ایـن 
اشـیا را تنهـا راه حل می دانسـتند و چه 
شـمار عکس هـا، فیلم هـا و »فیتـه«  یـا 

نوارهـای شـنیداری را آتـش زدنـد.
اشـیا  ایـن  خانه یـی  در  اگـر  طالبـان 
نابـودی  کنـار  در  می کردنـد،  پیـدا  را 
وسـایل؛ جریمـۀ نقـدی و زنـدان نیـز 
و  بـود  آن  دارنـده گان  راه  بـه  چشـم 

چه بسـا با زندانی سـاختن باشـنده گان 
کابل و با شـکنجه های فـراوان، از آنان 
اقرارِ داشـتن سـاح و رابطه بـا فعاالن 
جبهـه مقاومـت را نیـز می گرفتند، اگر 
فرد/افراد دسـتگیر شـده، باشـندۀ یکی 
از والیـات شـمال کابل به ویـژه پروان، 
وضـع  می بـود،  پنجشـیر  و  کاپیسـا 
سـنگین بـود و شـکنجه بـا روش های 
طالبـان  می شـد؛  انجـام  سـخت تری 
تصـور می کردنـد کـه ایـن شـکنجه ها 
برابـر  در  شکست های شـان  انتقـام 

نیروهـای جبهـۀ مقاومـت اسـت.
یکـی از همسـایه های مـا از نظامیـان 
مخالفـان  از  و  ظاهرشـاه  دوران 
جمهوریـت داوود خـان بـود کـه پس 
از آمـدن طالبـان، بـه پاکسـتان مهاجـر 
شـده بـود. او تمـام دار و نـدارش را 
دسـت یکی از بسته گانش سـپرده بود. 
کتـاب، نوارهـای موسـیقی و البوم های 
جـا  کابـل  در  هـم  خانواده گـی اش 
مانـده بـود. بـا آغـاز تفتیـش طالبـان 
از خانه هـا، کسـی کـه در خانـه اش بـه 
سـر می بـرد، مجبـور شـد تـا درِ اتـاق 
پُـر از کتاب هـای این نظامی پیشـین را 
خشـت بگیرد-سـال های بعـد دیدم که 
بیشـتر کتاب هـا، چـاپ روسـیه بودند 
و بـا چند عنـوان کتاب چاپ شـده در 
مطبعـۀ معـارف افغانسـتان-و نوارهای 
موسـیقی را در صحـن حویلـی دفن و 
البوم هـای عکـس را بـا ریسـمانی در 
چـاه آویـزان کنـد تـا از چنـگ طالبان 
رهایـی یافتـه باشـد. هـر چنـد طالبان 
امـا  نیامدنـد،  ایـن خانـه  بـه وارسـی 
مسـوول خانـه تـرس زیادی داشـت و 
هـر روز بـا پـدرم »پچ پچـه« و از آمدن 
و نیامـدن طالبـی بـرای تفتیـش خانـه 
صحبـت می کـرد، سـرتکان مـی داد و 
خـود را در خانـه زندانـی کـرده بـود.

همین گونـه بـود داسـتان نابـود شـدن 
شـخصی  کتاب خانـۀ  کتاب هـای 
یـک اسـتاد پیشـین دانشـگاه کابـل که 
نابـودی  راه دیگـری جـز  فرزندانـش 
و دفـن کتاب هـا نداشـتند. پـدرم نیـز 
مجبـور شـد تـا یـک شـمار نوارهایی 
آوازخـوان  شـیرین«،  »خرمـا  از 
از  سـحاب«،  »سـلیم  و  تاجیکسـتانی 
آواز خوانـان محلـی افغانسـتان را کـه 
از سـال های پیـش نگـه داشـته بـود و 
سـیاه  حکومـت  دلتنگی هـای  گاهـی 
طالبـان را بـا شـنیدن آن هـا فرامـوش 
می کـرد، نابـود کنـد تـا مبادا بـار دیگر 
بـه جرم داشـتن ایـن نوارها بـه زندان 
بـرود. طالبـان پـدرم را دوبـار زندانـی 
کردنـد: یکبـار چنـد ماهـی بـه جـرم 
»پنجشـیری« بودن در زنـدان پلچرخی 
شـکنجه کردنـد و بـاری هم بـه خاطر 
ضمانـت یکـی از رفقایـش در زندانـی 
کـه طالبـان در 315 خیرخانـه سـاخته 
می بردنـد  را  او  این بـار  اگـر  بودنـد. 
سرنوشـتی  چـه  کـه  نبـود  معلـوم 

می کشـد. را  انتظـارش 

آشغال های دوست داشتنی و طالبان

افغـانستان کـې د مالـي او امنیتـي 

ستـونزو له امله ۴۰ رسنـۍ تـړل شـوي

د افغانسـتان د خربیاالنـو د خوندیتوب کمېټه وايـي، په تېر ۲۰۱۹ 

میـادي کال کـې پـه ټول هېـواد کې ۴۰ رسـنۍ د مـايل او امنیتي 

سـتونزو له امله تړل شـوي.

۲۰۱۹ په افغانستان کې د لسګونو رسنیو د تړل کېدو کال.

د افغانسـتان د خربیاالنـو د خوندېتـوب کمېټـې د یـک شـنبې پـه 

ورځ د خپـل کلنـي راپـور د رشیکولـو پر مهال خربیاالنـو ته وویل 

چـې په تېـر میادي کال کې،۴۰ رسـنۍ د امنیتي او مايل سـتونزو 

لـه امله تړل شـوي.

جزئياتـو  د  راپـور  دغـه  د  رشیفـي  نجیـب  رئیـس  کمېټـې  دې  د 

د رشیکولـو پـر مهـال وویـل، اوس هـم تاوتریخوالـی د افغـان 

ده. سـتونزه  جـدي  یـو  ی  پروړانـدې  خربیاالنـو 

هغـه زیاتـه کـړه: » پـه ۲۰۱۹ کال کـې د خربیاالنـو پروړانـدې د 

تاوتریخـوايل پـه کچـه کـې ۱۳ فیصـده کموالـی راغلـی، چـې دا 

د خوشـحالۍ خـربه ده خـو اوس هـم دا یـو جـدي سـتونزه ده، 

همداشـان پـه ۲۰۱۹ کال کـې پـه افغانسـتان کـې ۴۰ رسـنۍ د 

مـايل سـتونزو لـه املـه تـړل شـوي خـو ۲۵ نـورې تـازه رامنځتـه 

شـوې دي.«

پـه ۲۰۱۹ کال کـې د خربیاالنـو  پـه خـربه،  د ښـاغيل رشیفـي 

پروړانـدې د تاوتریخـوايل ۱۰۵ پېښـې ثبت شـوي، چـې د وژنو، 

ټپـي کېدو،یرغمـل کېدو، ګواښـونو او لنـډ مهاله نیونـې ډولونه په 

کې شـامل دي.

نومـوړي وايـي، په ۱۰۵ ثبت شـویو پېښـو کـې ۵ د وژنـې او ۱۸ 

یـې د ټپـې کېـدو او نور یـې د تاوتریخـوايل د نـورو ډولونو دي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د دغـه کميتـې د راپور پر بنسـټ، 

پـه ۲۰۱۸ میـادي کال کـې ۱۷ خربیـاالن او د رسـنیو کارکونکي 

وژل شـوي وه.

د افغانسـتان د خربیاالنـو د خوندېتـوب کمېټـې رئیـس وايـي، پـه 

۲۰۱۹ کال کـې دوه خربیـاالن د طالبانـو لخـوا، یـو یـې د داعش 

ډلـې او دوه نـورې یـې د زور واکـو لخـوا وژل شـوي دي.

پـه داسـې حـال کـې چـې د افغانسـتان د خربیاالنـو د خوندېتوب 

د  پروړانـدې  خربیاالنـو  د  کـې  راپـور  کلنـي  خپـل  پـه  کمېټـه 

افغـان  شـمېر  یـو  خـو  کـوي  خـربه  راکمېـدو  د  تاوتریخـوايل 

بـويل. وړ  اندېښـنې  د  وضیعـت  روان  هـم  اوس  خربیـاالن 

خربیـال وسـیم وصـال وايـي: » پـه ۲۰۱۹ کال کـې د خربیاالنـو 

پروړانـدې سـتونزې ډیـرې وې، تـر بل هر وخـت کابـل او په ټوله 

کـې افغانسـتان نا امنه شـوی، خربیاالن لـه ډیرو سـتونزو رسه مخ 

دي، زمـوږ کارونـه له ډیرو سـختو سـتونزو رسه مخ دي موږ نشـو 

کوالی سـمه اطـاع رسـونه وکړو. »

د  تاوتریخـوايل  »د  وویـل:  ارزومنـد  جاویـد  خربیـال  افغـان 

راکمېـدو کچـه څـه معنـی؟ مـوږ بـه هغـه وخت بـاور وکـړو چې 

د  افغانسـتان  يش،  وژل  ونـه  خربیـال  هیـڅ  کـې  افغانسـتان  پـه 

خربیاالنـو لپـاره خونـدې هېـواد نـه دی او پـه خپل کار کـې ځان 

هیـڅ خونـدې نـه احساسـوو. »

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د اطاعاتـو فرهنـګ وزارت که 

څـه هـم د رسـنیو پـه برخـه کـې خپـارل شـوي ارقـام لـه حقیقت 

لـرې نـه ګڼې خـو ټینګار کـوي، چې یـاد وزارت د رسـینو د ماتړ 

پـه برخـه کـې الس تـر زنـې نه دی ناسـت.

د اطاعاتـو فرهنـګ وزارت د نرشاتـو د برخـې مرسـتیال سـید اقـا 

فاضـل سـانچارکي د یـک شـنبې پـه ورځ لـه ازادي راډيـو رسه په 

خـربو کـې وویـل: » هغـه ارقام چـي خپاره شـوي له بـده مرغه له 

حقیقـت څخـه لـرې نـه دي خـو برعکـس بیا لـه دې زیاتو کسـان 

وزارت تـه د نویـو رسـنیو د جوړېـدو لپـاره مراجعه کـړې چې موږ 

یـې هـم په وریـن تنـدي هرکلی کـوو. »

پـه افغانسـتان کـې پـه خصـويص ډول رسـنیز فعالیتونـو پـه دغـه 

هېـواد کـې د طالبانـو د واکمنـۍ تـر نسـکورېدو ورسـته زیـات 

شـول، مخکـې تـر هغـې یـوازې دولتـي رسـنۍ فعالـې وې.

هارون مجیدی


