
مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتی می گویند کـه تاهنوز 
روی چگونگی بازشـماری آرای محالتی که به بازشـماری سـوق 

داده شـده اند گرفته نشـده است.
در نتیجـۀ رسـیده گی بـه شـکایات انتخاباتـی آرای 2555 محل از 
سـوی دفاتـر والیتی کمیسـیون شـکایات بـه بازشـماری رفته اند.

امـا حـاال مسـووالن کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی می گوینـد که 
تاهنـوز دربـارۀ چگونگی آغـاز روند بازشـماری آرای محالتی که 

بـه بازشـماری رفته انـد تصمیم گرفته نشـده اسـت.
کمیسـیون شـکایات  و سـخنگوی  دبیـر  الیاسـی  قاسـم  محمـد 
انتخاباتـی دیروز در یک نشسـت خبری در کابـل گفت: »محالتی 
کـه آرای آن بـه بازشـماری رفتـه اسـت در مـورد آن شـکایاتی 

اسـتیناف خواهی در کمیسـیون شـکایات ثبـت شـده اسـت«.

آقـای الیاسـی گفـت: »حـاال یـک بحـث اسـت کـه آیـا محـالت 
کـه بـه بازشـماری رفته انـد مسـتقیمًا بازشـماری شـوند و یـا اول 
بـه شـکایات اسـتیناف خواهی آنهـا رسـیده گی شـود و بـاز بـه 

بازشـماری بـرود در ایـن مـورد تاهنـوز فیصلـه نشـده اسـت«.
او بیـان داشـت تـا آخـر هفتـه رهبـری هـر دو کمیسـیون در این 

بـاره تصمیـم نهایـی خـود را می گیرنـد.
کمیسـیون  رییـس  شـینواری  بیـان  زهـره  حـال،  همیـن  در 
شـکایات انتخاباتـی می گویـد: »در کل 6 هـزار و 292 شـکایات 
اسـتیناف خواهی در ارتبـاط بـه فیصله هـای دفاتـر والیتـی مـا در 
کمیسـیون مرکـزی از سـوی سـه تکت انتخاباتـی )دولـت سـاز، 
ثبـات و همگرایـی و صلح و عدالت اسـالمی( ثبت شـده اسـت«.
بانـو شـینواری گفـت: »از والیـات پـروان، میـدان وردک، تخـار، 
جوزجـان و بادغیـس هیـچ شـکایت اسـتیناف خواهی ثبت نشـده 

است«.
او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر شـکایات انتخاباتـی در مرحله 
تحلیـل، تصنیـف و طبقه بنـدی قـرار دارد گفت: »مـا مطابق قانون 
و طرزالعمل هـای انتخاباتـی امروز}دیـروز{ رونـد رسـیده گی به 
شـکایات اسـتیناف را آغـاز کردیـم و تـالش داریـم کـه در مدت 

15 روز کاری بـه ایـن شـکایات رسـیده گی نماییم«.
رییـس کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی گفـت: »مـا مسـتقالنه بـا 
اسـتیناف  خواهی  شـکایات  بـه  بی طرفـی  و  ایمـان داری  کمـال 

می کنیـم«. رسـیده گی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریـخ ششـم میـزان در سراسـر 
کشـور برگزار شـد کـه نتایج ابتدایـی آن به تاریـخ اول ماه جاری 

از سـوی کمیسـیون انتخابات اعالم شـد.

ـــارها  ـــاده، فش ـــاق افت ـــواده اتف ـــِق آن خان ـــه در ح ـــی ک جنایت
ـــالِن  ـــا عام ـــت ت ـــرده اس ـــتر ک ـــی بیش ـــای امنیت ـــر نهاده را ب
رویـــداد را پیـــدا کننـــد. کشـــتن زنـــان و کـــودکاِن یـــک خانـــواده 
بـــه آن حالـــِت فجیـــع، اگرچـــه در افغانســـتان هنگامه یـــی 
ـــی  ـــات اجتماع ـــی را در صفح ـــا واکنش های ـــرده؛ ام ـــا نک برپ
بـــر ایـــن مبنـــا بـــه بـــار آورده اســـت کـــه هنـــوز ســـطح 
ـــه  ـــِم آن ک ـــه و به رغ ـــش نیافت ـــل کاه ـــی در کاب ـــم جنای جرای
ــه  ــم بـ ــده اند، جرایـ ــت شـ ــان بازداشـ ــیاری از مجرمـ بسـ

ــوند.  ــرار می شـ ــار تکـ ــۀ فاجعه بـ گونـ

بـــه نظـــر می رســـد کـــه کار بـــرای کاهـــش جرایـــم 
جنایـــی، هنـــوز در قدمه هـــاِی نخســـتین قـــرار دارد؛ چـــرا 
ـــدی  ـــورِت چندبع ـــد به ص ـــده بای ـــن پدی ـــا ای ـــارزه ب ـــه مب ک
ـــه  ـــل ب ـــای کاب ـــیاری از کوچه ه ـــون بس ـــرد. اکن ـــورت گی ص
ـــردم  ـــت. م ـــده اس ـــل ش ـــردم تبدی ـــرای م ـــت« ب ـــذر وحش »گ
ـــوند،  ـــرون ش ـــه بی ـــب از خان ـــر ش ـــه اگ ـــد ک ـــن باورن ـــه ای ب
مـــورد شـــکار دزداِن در کمیـــن نشســـته قـــرار می گیرنـــد 
ـــت  ـــا از دس ـــط ب ـــه فق ـــت ک ـــی  اس ـــم کس ـــبخت ه و خوش

ـــالم بمانـــد.... ـــده و س ـــش زن ـــۀ جیب ـــون و پیس دادِن تلیف
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نتیجـۀ انتخـابات 

مشـروعیت نـدارد

اجازه دهید تا کمیسیون شکایات 
مستقالنه کارهای خود را انجام دهد

2 3

کمیسیون شکایات: 
تاهنوز روی چگونگی روند بازشماری آرا تصمیم گرفته نشده است

قاتالِن تیشه به دست کی بودند و چه شدند؟

پروژۀ بازسازی آرامگاه سید جمال الدین افغانی 
در دانشگاه کابل افتتاح شد

بزرگان دوه مندۀ خوست:
کسی که پسر خود را به مکتب نفرستد جریمه می شود

وزیر صحت: 
60 درصد از معتادان پس از درمان 
دوباره به مواد مخدر روی می آورند

پـروژۀ بازسـازی آرامگاه سـید جمال الدیـن افغانی 
در محوطـۀ دانشـگاه کابـل، بـا حضـور مقامـات 
حکومتـی افغانسـتان و سـفیر دولـت اندونزیـا در 

کابـل افتتاح شـد.
حکومـت  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  سـرور 
وحـدت ملـی دیـروز در مراسـم افتتـاح بازسـازی 
یـک  را  او  افغانـی،  جمال الدیـن  سـید  آرامـگاه 
روشـنفکر آزادی خواه خواند و گفت: »اندیشـه های 
سـید جمال الدیـن بـرای امـروز ملت های مسـلمان 

و مـردم افغانسـتان نیـز راهگشـا اسـت«.
دانـش تاکیـد کـرد، سـید جمال الدین افغانـی مانند 
تنـدروان امـروز، هرگـز بـه نفرت پراکنـی، تعصب، 

تکفیـر و جنـگ قـوم و مذهب نمی اندیشـید.
خواسـت،  اکادمیـک  و  علمـی  نهادهـای  از  او 
همان گونـه کـه آرامـگاه سـید جمال الدیـن ترمیـم 
اصالحـی  اندیشـه های  بایـد  می شـود،  مرمـت  و 
او  وحدت گرایانـۀ  و  عدالت طلبانـه  آرمان هـای  و 
میـان فـرق مختلـف اسـالمی نیز برای نسـل جدید 

نشـر و بازشناسـی شـود.
وزارت  سرپرسـت  پیـکار،  جـواد  هـم  سـویی  از 
شهرسـازی و اراضـی در ایـن مراسـم گفـت، اداره 
حفـظ و مرمت از آبدات این وزارت کار بازسـازی 
آرامـگاه سـید جمال الد یـن افغانـی را آغـاز کرده و 
قـرار اسـت آن را بـا هزینه 21 میلیـون و 5۰۰ هزار 

افغانـی تـا پایان سـال 1۳99 بـه اتمام برسـاند.
پیـکار افـزود، بـرای مرمـت آبدات تاریخی کشـور 
عـزم جـدی دارد و در سـال های آینـده شـماری 
زیـادی از آبدات تاریخی کشـور بازسـازی خواهد 

. شد

در روسـتای کوت خیـل ولسـوالی دوه منـدۀ خوسـت 
بـزرگان قومـی فیصلـه کرده انـد کـه رفتـن پسـران به 
مکتـب اجبـاری باشـد و اگر خانواده یی پسـران واجد 
شرایط شـان را بـه مکتب نفرسـتند، 1۰۰ هـزار افغانی 

می شـوند. جریمه 
بـه تازه گـی شـورای روسـتای »کوت خیـل« و نهـاد 
بـا  خوسـت  دوه منـدۀ  ولسـوالی  در  سـمون  مدنـی 
باشـنده گان  اگـر  می گوینـد،  قطع نامه یـی  صـدور 
ایـن روسـتا پسـران 5 تـا 2۰ سالۀ شـان را بـه مکتـب 
افغانـی  هـزار   1۰۰ شـورا  ایـن  بـه  بایـد  نفرسـتند، 

کننـد. پرداخـت  جریمـه 
ایـن شـورا همچنـان فیصلـه کـرده اسـت کـه اگـر 
باشـنده گان ایـن روسـتا از عملی شـدن ایـن قطع نامـه 
سـرباز بزننـد، بـر عـالوۀ 1۰۰ هـزار افغانـی جریمـه 
اهالـی ایـن روسـتا در غم وشـادی بـرای آنـان کمـک 

نخواهنـد کـرد.
در  عقب مانـده  ولسـوالی های  از  یکـی  دوه منـده 
والیـت خوسـت بـه شـمار مـی رود کـه در مقایسـه 
بخـش  در  والیـت  ایـن  دیگـر  ولسـوالی های  بـه 

اسـت. مانـده  پـس  نیـز  آموزش وپـرورش 
صابرجـان، رییـس شـورای کوت خیل بـه خبرگزاری 
سـالم وطندار گفتـه اسـت، عـدم آگاهـی مـردم ایـن 
کـه  شـده  سـبب  آموزش و پـرورش  از  ولسـوالی 
بسـیاری از پسـران جـوان از نعمـت سـواد بی بهـره 
بماننـد. او می گویـد، تنهـا آموزش وپـرورش می تواند 

کـه مـردم را از جهل ونادانـی نجـات دهـد.
نصیراحمـد روشـان، رییس معارف خوسـت می گوید 
کـه آگاهـی مـردم از آموزش وپرورش سـبب تشـویق 
یادگیـری شـده  بـه  ولسـوالی ها  تمامـی  باشـنده گان 

ست. ا
آقـای روشـان می افزایـد کـه تا پایان زمسـتان ام سـال 
برخـی  والیـت  ایـن  ولسـوالی های  باشـنده گان  بـا 
امضـا  آموزش وپـرورش  بخـش  در  را  توافق نامه هـا 

کرد. خواهنـد 

برنامـۀ حکومـت  کشـور،  عامـه  وزیـر صحـت 
بـرای درمـان معتـادان بـه مـواد مخـدر را نـاکام 
خوانـده می گویـد 6۰ درصـد از معتـادان پـس از 

تـداوی بـه مـواد مخـدر روی می آورنـد.
داکتـر فیروزالدیـن فیـروز وزیـر صحـت عامـه 
دیـروز در یـک نشسـت خبـری در کابـل برنامـۀ 
حکومـت برای تـداوی معتـادان را نـاکام خواند.
آقـای فیـروز گفـت، تـداوی معتـادان بـه مـواد 
مخـدر بـه دلیل دسترسـی آسـان بـه این مـواد و 
روی آوردن معتـادان بـه اسـتعمال دوبـاره مـواد 
مخـدر در کاهش میـزان اعتیاد موثر نبوده اسـت.
در  کـه  معتادانـی  از  درصـد   6۰ کـه  افـزود  او 
مراکـز صحـی زیـر درمان قـرار می گیرنـد دوباره 
بـه اسـتعمال مـواد مخـدر روی می آورنـد. وی 
دسترسـی آسـان به مواد مخـدر٬ بیـکاری و نگاه 
نادرسـت جامعه بـه معتادان را ازعوامل برگشـت 

دوبـاره افـراد بـه کام اعتیـاد خواند.
آقـای فیـروز بـه آمـار رو بـه افزایش معتـادان در 
کشـور اشـاره کـرده گفـت، دسـتکم سـه میلیون 
شـهروند افغانسـتان در سـنین مختلـف بـا اعتیاد 
سـردچار هسـتند کـه از ایـن میـان1.5 میلیون تن 

همـه روزه مـواد مخـدر اسـتعمال می کننـد.
وزیـر صحـت تاکید کـرد، تـا وقتی که دسترسـی 
بـه مـواد مخـدر کاهـش نیابـد، برنامـه تـداوی 
معتـادان نتیجـه ای در پـی نداشـته و میـزان اعتیار 

روز بـه روز افزایـش خواهـد یافـت.
او خاطـر نشـان کـرد کـه علی رغـم اینهـا تعـداد 
مراکـز دولتـی تـرک اعتیـاد افزایـش یافته اسـت، 
بـه گفتـۀ او ایـن مراکـز کـه 5 سـال پیـش به 21 
بـاب می رسـید هـم اکنون بـه 11۰ مرکـز افزایش 

اسـت. یافته 
اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در کنـار جنـگ و فقـر 
فراگیـر یکـی از مشـکالت جـدی در کشـور بـه 
حسـاب می آیـد؛ بـر اسـاس اطالعـات حکومت، 
از  مخـدر  مـواد  قاچـاق  مافیایـی  شـبکه های 
کـودکان بـرای توزیع آن در شـهرهای افغانسـتان 

می بـرد. بهـره 

وزارت مخابرات و تکنالوژی:

تمام شبکه  های مخابراتی 
به سامانۀ »ریل تایم« وصل شده اند



از انتخاباتــی کــه در ششــم میــزان ســال روان 
ــاه می گــذرد  ــار م برگــزار شــد، حــاال حــدود چه
ــد.  ــده باش ــخص ش ــۀ آن مش ــه نتیج ــدون آن ک ب
ــه بررســی های کمیســیون  ــوم نیســت ک ــچ معل هی
شــکایات انتخاباتــی چــه زمانــی بــا چــه نتیجه یــی 
رشــتۀ  در  کــه  دوســتی  می رســد.  پایــان  بــه 
ــرا دارد  ــل دکت ــط بین المل ــی و رواب ــوم سیاس عل
ــش  ــا نوشــته های جــان دارِ خوی ــر از گاهــی ب و ه
تحلیل هــای بــه روز از وضعیــِت کشــور ارایــه 
می کنــد، در یکــی از نوشــته های اخیــِر خــود 
ــه  ــت ک ــته اس ــور خواس ــانه یی کش ــۀ رس از جامع
دیگــر بــه مســالۀ انتخـــابات نپردازنــد. به زعــم این 
دوســت فاضــل، حــرف و حدیث هایــی کــه حــول 
محــور انتخابــات در رســانه های کشــور گفتــه 
می شــود، آن چنــان تکــراری و مبتــذل شــده اند 
ــد.  ــار نمی آورن ــه ب ــته گی ب ــز خس ــزی ج ــه چی ک
ــات،  ــای انتخاب ــه ج ــه ب ــت ک ــنهاد داده اس او پیش
ــل  ــری مث ــایِل عمیق ت ــه مس ــور ب ــانه های کش رس
وضعیــت دموکراســی، زنــان و جوانــان توجــه 
ــر را  نشـــان دهنــد و دروازۀ گفت وگوهــای ژرف ت

ــد. ــاز کنن ــه ب ــه روی جامع ب
ــه  ــرط جامع ــًا از خســته گی مف ــن ســخنان دقیق  ای
ــه انتخابــات نشــأت می گیــرد؛ انتخاباتــی  نســبت ب
ــماره یِک ارگ  ــرد ش ــم م ــه زع ــود ب ــرار ب ــه ق ک
نتیجــۀ آن در دو روز اعــالم شــود. حــاال کــه 
کمیســیون انتخابــات ظاهــراً کاراش را تــا حــدودی 
ــج مســخره و  ــا اعــالم نتای ــه انجــام رســانده و ب ب
ــر خــود حــالل کــرده اســت،  ــان را ب ــز ن تقلب آمی
تــوپ در میــدان کمیســـیون شــکایات افتــاده تا این 
ــی و  ــا رای زن ــس از ماه ه ــد پ ــز بتوان کمیســیون نی
ــی؟!  ــا چــه نتیجه ی ــه نتیجــه برســد. ام ــی ب چانه زن
ــت و  ــخص اس ــل مش ــًا از قب ــه تقریب ــی ک نتیجه ی
بــه نظــر می رســد کــه چانه زنــی در مــورد آن 

چنـــدان ســودی نداشــته باشــد. 
از میــان دســته های انتخاباتــی، فقــط دو دســتۀ 
ــد  ــات دوخته ان ــه نتیجــۀ انتخاب ــی چشــم ب انتخابات
و دیگــر دســته  ها می داننــد کــه انتخاباتــی در 
ــی  ــه نتیجه ی ــت ک ــده اس ــزار نش ــتان برگ افغانس

ــزان  ــم می ــات شش ــد. انتخاب ــته باش ــی داش در پ
ــون  ــر از دو میلی ــود کمت ــه می ش ــاال گفت ــه ح ک
رای دهنــده داشــته، در واقعیــت امــر انتخابــات 
ــی  ــون رای ــه دو میلی ــک ب ــت. از نزدی ــوده اس نب
ــک  ــل ی ــده، حداق ــه ش ــا ریخت ــه صندوق ه ــه ب ک
ــه  ــت ک ــی اس ــی و جعل ــاًل تقلب ــوِن آن کام میلی
ــی  ــی و قانون ــتدالِل حقوق ــق و اس ــچ منط ــا هی ب
ــک  ــی ی ــت. وقت ــر دانس ــا را معتب ــوان آن ه نمی ت
میلیــون رای از نزدیــک بــه دو میلیــون رای تقلبــی 
حــدود  می مانــد،  باقــی  کــه  چیــزی  باشــد، 
هشــت صدهزار و یــا چیــزی بیشــتر از آن خواهــد 
بــود کــه در مــورد ایــن مقــدار رای هــم دو دســتۀ 
ــد،  ــرار دارن ــدان ق ــان در میـ ــه همچن ــی ک انتخابات

ــد.  ــه نمی کنن ــان ارای ــر یکس نظ
دســتۀ ثبــات و همگرایــی بــه رهبــری داکتــر عبداهلل 
ــاز  ــی دولت س ــتۀ انتخابات ــر دس ــه اگ ــد ک می گوی
ــالم  ــات اع ــدۀ انتخاب ــرف غنی برن ــری اش ــه رهب ب
ــت و  ــد پذیرف ــی را نخواه ــن نتیجه ی ــود، چنی ش
اگــر عکــِس ایــن قضیــه اتفــاق بیفتــد کــه بســیار 
ــی  ــتۀ انتخابات ــد، آن گاه دس ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی

ــت.  ــرش آن نیس ــادۀ پذی ــاز« آم »دولت س
از جانــب دیگــر، بحــث گفت وگوهــای صلــح 
نیــز ســایۀ ســنگیِن خــود را بــر انتخابــات انداختــه 
و  قطــر  ســوی  بــه  همــه  اســت. چشــم های 
پاکســتان دوختــه شــده کــه از درون اتاق هــای 
بســتۀ ایــن کشــورها چــه صـــدایی در مــورد 
ــه  ــه ک ــون همان گون ــود. چ ــرون می ش ــح بی صل
ــول و درســت را در  ــاِت معق ــتیم انتخاب ــا نتوانس م
کشــور مدیریــت کنیــم، گفت وگوهــای صلــح 
ــاًل  ــاال عم ــده و ح ــرون ش ــا بی ــِت م ــز از دس نی
ــتان  ــود را پاکس ــِی خ ــرِف اصل ــا ط ــی ه امریکای
ســوی  از  ویــژه  بــه  تالش هایــی  می داننــد. 
پاکســتانی ها جریــان دارد تــا بــا دور زدن انتخابــات 
ــارکتی  ــت مش ــۀ ایجــاد حکوم ــتان، زمین در افغانس
کــه گویــا از حمایــت طالبــان نیــز برخوردار اســت، 
فراهــم شــود. در چنیــن وضعیتــی، ســخن گفتــن از 
انتخابــات نیــز بــه نظــر کاری بیهــوده و بــه دور از 

منطــق سیاســی می نمایــد. 

باشــد،  نداشــته  مشــروعیت  انتخابــات  وقتــی 
ــرون  ــوان از آن حکومتــی مشــروع بی ــه می ت چگون
کــرد. پاکســتانی ها ایــن موضــوع را درک کرده انــد 
ــاال  ــأله، ح ــن مس ــه همی ــکا ب ــا ات ــم ب ــاید ه و ش
ــده  ــرم ش ــه گ ــارکتی این هم ــت مش ــازار حکوم ب
ــارۀ  ــه راه چ ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــت. ول اس
ــتان  ــی افغانس ــدۀ سیاس ــرای آین ــم ب ــری ه دیگ
ــه  ــات را ب ــی ارگ انتخاب ــد. وقت ــده باش ــی مان باق
ــز  ــاری ج ــت انتظ ــرد، آن وق ــل ک ــات تبدی انتصاب
ــا  ــوان داشــت، حت چنیــن طــرح و برنامه یــی نمی ت
ــی  ــت کشــورهای بیرون ــه از حمای ــن برنام اگــر ای
کــه در مســایل افغانســتان بســیار دســت بــاز 

ــد.  ــوردار باش ــد، برخ دارن
ــک  ــر از ی ــه کمت ــی ک ــا حکومت ــر ب از ســوی دیگ
ــۀ  ــر جامع ــوان ب ــه می ت ــون رای دارد، چگون میلی
ــت؟  ــت یاف ــی افغانســتان حاکمی ســی وچند میلیون
شــاید در ظاهــر همــه چیــز عــادی بــه نظــر برســد، 
ولــی در واقعیــت امــر چنیــن نیســت. وقتــی 
باشــد،  نداشــته  را  الزم  مشــروعیِت  حکومــت 
بحــران از همــه طــرف ســر بلنــد می کنــد. همیــن 
ــگاه شــود،  ــه فضــای افغانســتان ن ــی ب لحظــه وقت
چیــزی بــه نــامِ حکومــت دیــده نمی شــود. رهــزن 
ــودش  ــوت خوار کار خ ــد، رش ــود را می کن کارِ خ
را و اختالس گــر هــم کار خــود را. هیــچ کــس در 
ایــن کشــور از قانــون و اصــول پیـــروی نمی کنــد. 
ــد  ــردم نمی دانن ــد. م ــرگردان ان ــران و س ــه حی هم
واقعــًا افغانســتان دچــار چــه بالیــی شــده اســت. 
را  خــود  حکومت گــراِن  تقــاص  فقــط  آن هــا 

می پردازنــد. 
ــه  ــل ب ــد گاز در کاب ــرای خری ــه ب ــی ک صف های
وجــود آمــده، همــان صف هایــی انــد کــه در 
ــب اهلل در  ــر نجی ماه هــای پایانــِی حکومــت داکت
ــود.  ــده ب ــود آم ــه وج ــل ب ــای تی ــر تانک ه براب
ــره.  ــتی و دله ــان بی سرنوش ــوا، هم ــان حال وه هم
آن وقــت آقــای غنــی انتظــار دارد کــه مــردم یــک 
دورۀ دیگــر نیــز حکومــت دارِی او را بــا جــان و دل 
قبــول کننــد تــا او افغانســتان را بــه گلســتان تبدیــل 

کنــد. وای از خیـــال باطــل! 
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در جریــان تالش هــای وزارت داخلــه بــرای کاهــش جرایــم 
ــط  ــت توس ــواده در پایتخ ــک خان ــای ی ــل، اعض ــی در کاب جنای
ــری شــامل  ــج نف ــوادۀ پن ــار عضــو خان تیشــه کشــته شــدند. چه
مــادر و ســه کودکــش، در مربوطــات حــوزۀ هفتــم توســط افــراد 
ناشــناس توســط تیشــه بــه شــکل وحشــتناکی بــه قتــل رســیده اند. 
امــا تــا کنــون وزارت داخلــه کســی را در ایــن ارتبــاط بازداشــت 
نکــرده  اســت. ایــن اقــدام در حالــی صــورت گرفتــه  کــه اخیــراً 
وزارت داخلــه از فشـــارها بــرای پاییــن آوردِن جرایــم جنایــی در 
ــاده  ــه راه افت ــدف ب ــن ه ــه ای ــم ب ــی ه ــر داده و کمپاین ــل خب کاب
ــه  ــه ب ــازۀ وزارت داخل ــن فعالیت هــاِی ت ــر ای اســت. اگرچــه تأثی
گونــۀ رســمی در کاهــش جرایــم جنایــی بررســی و تثبیــت نشــده؛ 
امــا بــر بنیـــاد ادعــاِی ایــن وزارت جرایــم جنایــی در کابــل کاهش 
ــواده  ــک خان ــای ی ــل اعض ــداد قت ــون روی ــا اکن ــت. ام ــه اس یافت
ــه  ــه ک ــای وزارت داخل ــن ادع ــر ردِ ای ــده ب ــی ش ــا تیشــه، دلیل ب
ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــم در ش ــوز ه ــد روز هن ــِت چن ــا گذش ب

ــوان ســوژۀ داغ مطــرح اســت.  عن
ــر  ــاده، فشــارها را ب ــاق افت ــواده اتف ــه در حــِق آن خان ــی ک جنایت
نهادهــای امنیتــی بیشــتر کــرده اســت تــا عامــالِن رویــداد را پیــدا 
کننــد. کشــتن زنــان و کــودکاِن یــک خانــواده بــه آن حالــِت فجیع، 
ــا نکــرده؛ امــا واکنش هایــی  اگرچــه در افغانســتان هنگامه یــی برپ
را در صفحــات اجتماعــی بــر ایــن مبنــا بــه بــار آورده اســت کــه 
ــه و به رغــِم  ــل کاهــش نیافت ــی در کاب ــم جنای ــوز ســطح جرای هن
آن کــه بســیاری از مجرمــان بازداشــت شــده اند، جرایــم بــه گونــۀ 

ــوند.  ــرار می ش ــار تک فاجعه ب
بــه نظــر می رســد کــه کار بــرای کاهــش جرایــم جنایــی، هنــوز در 
قدمه هــاِی نخســتین قــرار دارد؛ چــرا کــه مبــارزه بــا ایــن پدیــده 
ــیاری از  ــون بس ــرد. اکن ــدی صــورت گی ــورِت چندبع ــد به ص بای
کوچه هــای کابــل بــه »گــذر وحشــت« بــرای مــردم تبدیــل شــده 
ــرون  ــه بی ــر شــب از خان ــه اگ ــد ک ــن باورن ــه ای ــردم ب اســت. م
شــوند، مــورد شــکار دزداِن در کمیــن نشســته قــرار می گیرنــد و 
خوشــبخت هــم کســی  اســت کــه فقــط بــا از دســت دادِن تلیفــون 
ــل در  ــد. در هــر گوشــۀ کاب ــده و ســالم بمان ــش زن و پیســۀ جیب
ــلحانه  ــاِی مس ــا و راهزنی ه ــِش قتل ه ــاهد افزای ــر شـ ــن اواخ ای
ــد  ــش نشــان می دهن ــواردی واکن ــه م ــط ب ــردم فق ــا م هســتیم، ام
ــه نظــر  ــد. ب ــه از آدرِس شــبکه های اجتماعــی انعــکاس می یابن ک
می رســد کــه پولیــس هنــوز ظرفیــت و قابلیــِت الزم بــرای مهـــار 
ایــن وضعیــت را نــدارد و نیــز وجــود فســـاد در جامعــۀ عدلــی و 
قضایــی کشــور، ســبب شــده کــه مبــارزه بــا جرایــم جنایــی مثمــر 
و پایــدار نباشــد. برخوردهــای سیاســی و تبعیض آمیــز هــم دلیــِل 
دیگــری می توانــد بــرای ایــن شکســت باشــد. امــا رهبــری وزارت 
ــر از گذشــته اســت، تعهــد کــرده کــه  ــه کــه اکنــون جوان ت داخل

کاری در ایــن زمینــه انجــام خواهــد داد.
 جامعــه تغییــر کــرده و ابزارهــا نیــز متحــول شــده اند؛ الزم 
ــه تحــوالِت  ــا توجــه ب ــی، ب ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــه مب اســت ک
رخ داده، اصــالح و بــه روز گــردد. مبارزۀ بنیـــادین و دوراندیشــانه 
ــا جنایــت و بــزه کاری، نیازمنــد در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــِب  ب
ــوع  ــِی وق ــی و ذهن ــترهای عین ــوع و بس ــِی موض ــی و مکان زمان
جرایــم اســت. مســلمًا بــا وجــود همــۀ چالش هــا، اقدامــات اخیــِر 
ــل  ــلح، قاب ــان مس ــا دزدان و راهزن ــه ب ــل در مواجه ــس کاب پولی
ــن اســت کــه ایــن برخوردهــای  ــا انتظــار ای تحســـین اســت؛ ام
فیزیکــی در جنــب مبــارزۀ معنایــی بــا بســترهای جرم خیــز 
ــیع و  ــترهای وس ــن بس ــودی ای ــرای ناب ــد. ب ــته باش ــداوم داش ت
ــِل  ــد. کاب ــی کفایــت نمی کن ــر، مســلمًا نهــاد پولیــس به تنهای متکث
ــیج  ــد بسـ ــن و پایتخــِت عــاری از ســرقت و وحشــت، نیازمن ام
ــۀ  ــِی هم ــی و همراه ــا و اداراِت دولت ــام وزارت خانه ه ــِی تم مل
ــردم ســازنده گاِن  ــی از جامعــه و م ــردم اســت. حکومــت، جزی م
ــۀ  ــاد جامع ــرای ایج ــن رو ب ــوند؛ از ای ــوب می ش ــر دو محس ه
امــن، همــکارِی حکومــت و مــردم شــرط موفقیــت خواهــد بــود. 
امــا در شــرایط تــازه، بایــد وزارت داخلــۀ کشــور و امنیــت ملــی 
هرچــه زودتــر قاتــالِن تیشــه بــه دســت را پیــدا و دســتگیر کننــد و 
بایــد مــردم بفهمنــد کــه آن هــا کــی بودنــد و چــرا چنیــن کردنــد. 
ســکوت و بی پروایــِی نهادهــای امنیتــی در برابــر چنیــن رویــدادی، 
ــرای شناســایی و  ــد ب ــول نیســت و بای ــل قب ــوان قاب ــچ عن ــه هی ب
ــاِت  ــده، اقدام ــِت تکان دهن ــن جنای ــالن ای ــن عام ــه دام انداخت ب
ــت  ــر اس ــل تذک ــرد. قاب ــورت گی ــاس ص ــدی و حس ــیار ج بس
ــور  ــۀ حض ــر و زمان ــان در عص ــوع مجرم ــن ن ــتگیری ای ــه دس ک
ــای  ــهر و تکنالوژی ه ــای ش ــر فض ــته ب ــدار بس ــای م دوربین ه
ــاده و  ــل س ــت، ب ــن نیس ــا ناممک ــدرن، نه تنه ــوق م ــی ف اطالعات

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــان ب آس

قاتـالِن تیشه  بـه دست 
کی بودنـد و چـه شـدند؟

نتیجـۀ انتخـابات 
مشـروعیت نـدارد

احمــد عمران

با حکومتی که کمتر از یک میلیون رای دارد، چگونه می توان بر جامعۀ سی وچند میلیونی 
افغانستان حاکمیت یافت؟ شاید در ظاهر همه چیز عادی به نظر برسد، ولی در واقعیِت امر 
چنین نیست. وقتی حکومت مشروعیِت الزم را نداشته باشد، بحران از همه طرف سر بلند 
می کند. همین لحظه وقتی به فضای افغانستان نگاه شود، چیزی به ناِم حکومت دیده نمی شود. 
رهزن کاِر خود را می کند، رشوت خوار کار خودش را و اختالس گر هم کار خود را. هیچ کس 
در این کشور از قانون و اصول پیـروی نمی کند. همه حیران و سرگردان اند. مردم نمی دانند 
واقعاً افغانستان دچار چه بالیی شده است. آن ها فقط تقاص حکومت گراِن خود را می پردازند
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کمیسـیون شـکایات نمی توانـد در همـان معیـاد 15 روزه که 
زمـان تعییـن کـرده اسـت، کارش را بـه پایـان برسـاند تا بر 

اسـاس آن نتایـج نهایی اعالم شـود.
افغانسـتان  انتخابـات  بـر  ناظـر  نهادهـای  در  مسـووالن 
بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع تاکیـد دارنـد کـه بیـش از 5۰۰ 
فیصله هـای  براسـاس  بازشـماری   بـرای  رأی دهـی  محـل 
کمیسـیون های والیتـی وجود دارد و از طرفـی هم در حدود 
6۰۰۰ مـورد اسـتینافی ثبت شـده اسـت، بنابراین کمیسـیون 
شـکایات نیـاز دارد تـا مـوارد اسـتینافی را بررسـی کنـد و 
بـرای تفتیـش و مطالعـه به زمـان بیشـتری نیـاز دارد که این 

15 روز کافـی نیسـت.
بـر اسـاس قانـون انتخابـات، کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
15 روز کاری فرصـت دارد کـه بـه رویـت اسـناد و مـدارک 
تمامـی اعتراض هـای اسـتینافی را رسـیده گی و در مورد آنها 

فیصلـه نهایـی را صـادر کند.
محمـد یوسـف رشـید رییـس فیفـا در یـک گفت وگـو بـه 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: با توجـه بـه پیچیده گی های که 
در بحـث شـکایات و رسـیده گی بـه شـکایت وجـود دارد، 
بایـد درک کنیـم کـه کمیسـیون شـکایات در یـک حالـت 

بغرنـج و پیچیـده قـرار گرفته اسـت.
او تاکیـد کـرد: از یک سـو بیش از 5۰۰ محـل رأی دهی برای 
والیتـی  کمیسـیون های  فیصله هـای  براسـاس  بازشـماری  
وجـود دارد و از طرفـی هـم در حدود 6۰۰۰ مورد اسـتینافی 
تـا دیـروز ثبـت شـده بـود و هنـوز هـم در چنـد والیت که 
فیصله هـای شـان تـازه ابـالغ شـده و ممکـن اسـت کـه این 
رقـم افزایـش یابد، بنابراین کمیسـیون شـکایات نیـاز دارد تا 
مـوارد اسـتینافی را بررسـی کنـد و نیـاز به تفتیـش و مطالعه 

است.
نشـان  مـوارد  ایـن  تمامـی  گفـت:  همچنـان  رشـید  آقـای 
می دهـد کـه کمیسـیون نمی توانـد در همـان معیـاد 15 روزه 
کـه زمـان تعییـن کـرده اسـت، کارش را بـه پایان برسـاند و 

نتایـج نهایـی اعالم شـود.

رییـس فیفـا تاکیـد کـرد: شـاید یـک مـدت طوالنـی را باید 
منتظـر بمانیـم تـا هـم تصامیـم مرکزی کمیسـیون شـکایات 
عملـی شـود و هـم تصامیـم کمیسـیون والیتـی پیـاده شـود 
و هـم بـا توجـه بـه مقـدار بـاالی شـکایاتی که وجـود دارد 
بـه آنـان به طـور جـدی و دقیـق رسـیده  گی صـورت گیرد.
او فشـارهای سیاسـی را گزینـۀ دیگـری برای طوالنی شـدن 
اعـالم نتایـج ابتدایی عنوان کـرده گفت: متاسـفانه در بعضی 
مـوارد برخوردهـای سیاسـی بعضـی از تکت هـای انتخاباتی 
نتوانـد  انتخاباتـی  تـا کمیسـیون شـکایات  سـبب می شـود 
مسـتقالنه و براسـاس دیـد خـودش رونـد را به پیـش ببرند.
او از تکت هـای انتخاباتـی می خواهـد کـه از دخالت هـای 
بی جـا پرهیـز کننـد تـا کمیسـیون شـکایات بتوانـد بـه طور 
مسـتقالنه عمـل کـرده و تصمیـم بگیـرد. او می گویـد: امـا 
را  رونـد  دخالت هـا  کـه  هسـتیم  شـاهد  همـه  متاسـفانه 

اسـت.  سـاخته  طوالنی تـر 
باایـن حـال، فضل الرحمـان اوریـا آگاه سیاسـی می گویـد: 
مشـکالت وجـود دارد و کمیسـیون شـکایات 15 روز دیگر 
نیـز وقت بـرای بررسـی شـکایات خواسـته اسـت، بنابراین 
ممکـن اسـت که تـا اوایل مـاه حوت ما شـاهد اعـالم نتایج 

نهایـی انتخابات نباشـیم.
ایـن تحلیل گـر سیاسـی تاکید کرد: باید کمیسـیون شـکایات 
جلسـات بررسـی شـکایات را داشـته باشـد و مـواردی کـه 
اسـتیناف طلب اسـت را بـه محاکمه معرفی کننـد و محاکمه 
هـم زمـان نیـاز دارد، بنابرایـن بـرای اعـالم نتایـج نهایـی به 
زمـان بیشـتری نیاز اسـت و مـردم هم باید بـرای اعالم نتایج 

حوصله  داشـته باشـند.
آقـای اوریـا بـه ایـن بـاور اسـت کـه براسـاس بررسـی های 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی رأی محمداشـرف غنـی در 
حـال افزایش اسـت و ممکن اسـت که غنی برنـده انتخابات 

در دور اول باشـد.
امـا موسـی فریـور اسـتاد دانشـگاه کابـل می گویـد: هیـچ 
ممکـن نیسـت کـه انتخابـات نتیجـه داشـته باشـد. چـون 

گفت وگوهـای صلح بـه زودی نتیجه خواهـد داد و به طرف 
ایجـاد یـک حکومـت موقـت خواهیم رفـت. و اما اگـر احیًا 
گفت وگوهـا طـول بکشـد، بدون شـک انتخابات بـه دور دو 
خواهـد رفـت و در دور اول هیـچ برنـدۀ نخواهیـم داشـت.
بـه گفتـۀ ایـن اسـتاد دانشـگاه: توافق نامـه صلح میـان طالبان 
و امریـکا بـه زودی اعـالم خواهد شـد و انتخابـات منتفی و 

حکومـت موقـت ایجاد می شـود.
آقـای فریـور گفـت: ممکـن اسـت کـه حکومـت موقـت از 
یـک تـا پنج سـال طول بکشـد و از نـو کمیسـیون انتخابات 
ایجاد شـود و سـپس برویـم به طـرف انتخابات بـا نامزدانی 

بـا چهره هـای جدید.

به باور این اسـتاد دانشـگاه: مسـاله بسـیار مهم سـاختارهای 
حکومـت داری اسـت کـه بـا آمـدن هر تحـول و تغییـر باید 
این سـاختارها حفظ شـود. حقوق بشـر، حقوق زنـان، آزادی 
بیـان و .... بایـد حفظ شـود و از این ارزش هـا به هیچ قیمت 

نباید گذشـت. 
ایـن درحالی سـت که بیش از پنـج ماه از برگـزاری انتخابات 
می گـذرد، امـا نتایـج نهایـی انتخابـات همچنـان نامشـخص 
اسـت و معلـوم نیسـت کـه چـه زمانی کمیسـیون شـکایات 

کارش را تمـام خواهـد کـرد تـا نتایـج نهایی اعالم شـود.

معلوماتـی  تکنالـوژی  و  مخابـرات  وزارت  در  مسـووالن 
می گوینـد کـه تمـام شـبکه های مخابراتی کشـور به سـامانۀ 
»ریـل تایـم« وصـل شـده انـد. آنـان در مصاحبه بـا روزنامۀ 
مانـدگار می افزاینـد کـه وزارت مخابـرات در تـالش تأمیـن 
شـفافیت و دسترسـی شـهروندان بـه اطالعات مالیـات تادیه 

است. شـده 
بـه گفتـۀ آنان، وصل شـدن شـبکه های مخابراتی  به سـامانۀ 
پرداخـت  در  شـفافیت  تأمیـن  بـه  می توانـد  تایـم«  »ریـل 

مالیـات از تیلفونی هـای همـراه شـهروندان بیفزایـد. 
سـیدحامد منصـور مسـوول رسـانه های وزارت مخابـرات 
و تکنالـوژی می گویـد کـه شـبکه های مخابراتـی کشـور بـه 
سـامانۀ »ریـل تایـم« وصـل شـده و هیـچ نگرانـِی در رابطـه 
بـه شـفافیت ده درصـد مالیـات تیلفونی هـای همـراه وجـود 

ندارد. 
آقـای منصـور می افزایـد کـه ایـن کار می توانـد در تأمیـن 
و  کنـد  کمـک  کارت هـا  کردیـدت  از  مالیـات  شـفافیت 
شـهروندان آمارهـای ثبـت شـده از مالیـات را بـه صـورت 

آنالیـن مشـاهد کننـد.
وزارت مخابـرات در حالـی از وصل شـدن تمام شـبکه های 
انتخاباتی به سیسـتم »ریل تایـم« در این وزارت خبر می دهد 
کـه پرداخـت 1۰ درصـدی مالیـات کردیـدت کارت هـای 
شـهروندان بـه یکـی از دغدعه هـای مهـم شـهروندان تبدیل 
شـده اسـت. محمـد اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت 
ملـی نزدیـک بـه چهار سـال قبل فرمـان پرداخـت ده درصد 
مالیـات از کردیـدت کارت هـای شـهروندان را صـادر کـرد. 
امـا نگرانـی جـدی در ایـن مورد، فقدان سـامانۀ شـفافی بود 
کـه بتوانـد مالیـات را ثبـت و اطالعـات آن را در دسـترس 

شـهروندان قـرار دهد.
مسـووالن در وزارت مخابـرات و تکنالوژی اظهـار می دارند 
کـه شـهروندان حق دارنـد تا بـه اطالعات مالیـات پرداخت 
شـدۀ خود دسترسـی داشـته باشند. فهیم هاشـمی، سرپرست 
وزارت مخابرات و تکنالوژی، در ششـم عقرب سـال جاری 
از شـبکههای مخابراتـی خواهـان نصـب دسـتگاه های ریـل 

تایـم در این شـرکت ها شـد.
او تأکیـد کـرد کـه شـرکتهای مخابراتـی بـدون قید و شـرط 
بـه سیسـتم ریـل تایـم وصـل میشـوند تـا شـفافیت الزم در 
جمـع آوری ده درصـد محصـول مخابراتی ایجاد شـود. آقای 
هاشـمی ُهشـدار داد در صورتـی کـه شـرکتهای مخابراتـی 
در زمینـۀ وصـل شـدن سیسـتم ریـل تایـم همـکاری نکنند، 
اقدامـات جدیتـر از سـوی ایـن وزارت روی دسـت گرفتـه 

شـد. خواهد 
بـه  می تـوان  را  مخابراتـی  شـبکه های  تمـام  شـدن  وصـل 
فـال نیـک گـرف؛ زیـرا ثبـت آمـار مالیـات شـهروندان و به 
دسـترس قـرار داشـتن اطالعـات این آمـار و ارقـام می تواند 
از فسـاد و حیـف میـل مالیـات شـهروندان جلوگیـری کند. 
یـک مـاه قبـل وزارت مخابـرات اعـالم کـرد کـه وسـایل و 
ابزارهـای سـامانۀ ریـل تایـم به ایـن نهاد تسـلیم داده شـده 

و شـرکت دولتـی »سـالم« از اولیـن شـرکت های بـود که به 
ایـن سـامانه وصل شـد. 

مجلـس  مواصـالت  و  مخابـرات  کمیسـیون  اعضـای 
مخابراتـی  شـبکه های  شـدن  وصـل   از  هـم  نماینـده گان 
بـه سـامانۀ ریـل تایـم اسـتقبال کـرده و ایـن رونـد را بـرای 
کاهـش فسـاد و حیـف و میـل پول هـا مفیـد ارزیابـی کـرده 
انـد. آمارهـای ارایه شـدۀ رسـمی نشـان می دهد کـه از آغاز 

رونـد اخـذ مالیـات کارت تیلفـون شـهروندان تا کنـون، 17 
ملیـارد افغانـی بـه خزانـۀ دولـت جمـع شـده اسـت.

گفتنـی اسـت کـه براسـاس فیصلۀ شـورای وزیـران و فرمان 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی، در اول میـزان سـال 1۳94 
تمامـی شـرکتهای مخابراتـی موظـف به پرداخـت ده درصد 
محصـول خدمـات مخابراتـی، شـدند. پـس از ایـن فرمـان، 
وزارت مخابـرات بـدون در نظرداشـت پروسـۀ تـدارکات، 
خدمـات  محصـول  جمـع آوری  سیسـتم  ایجـاد  بـه  اقـدام 
مخابراتـی کـرد کـه عـدم شـفافیت پروسـه جمـع آوری این 

محصـول بـا انتقادهـای شـدید مواجه شـد.
ایـن  پـی  در  معلوماتـی  تکنالـوژی  و  مخابـرات  وزارت 
اعتراض هـا گفتـه بـود کـه به دلیـل نبود سیسـتم ریـل تایم، 
هیأتـی متشـکل از وزارتهـای مالیـه، مخابـرات و اداره تنطیم 
خدمـات مخابراتـی یـا »اتـرا« از رونـد جمـع آوری محصول 

مخابراتـی، هـر 15 روز یکبـار نظـارت میکننـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کارزارهـای شـهروندان بـه دلیـل 
گـران بـودن قیمـت انترنـت شـبکه  های مخابراتی یک سـاله 
شـد. یـک سـال پیـش میرویـس آریا، یکـی از فعـاالن مدنی 
بـا راه انـدازی کارزاری در واکنـش به دزدی های شـبکه های 
مخابـرات  وزارت  مسـووالن  نبـودن  پاسـخگو  اجتماعـی، 
و ادارۀ »اتـرا« نسـبت بـه آن، و سـرعت پاییـن انترنـت در 
کشـور، از شـهروندان خواسـت تـا آنـان نیـز بـه این مسـأله 
اعتـراض کنند و چشم دیدشـان را روایـت نمایند. این کارزار 
ماه هـا ادامـه یافـت و صدهـا هزار تن نسـبت بـه پایین بودن 
کریـدت  از  مخابراتـی  شـبکه های  دزدی  انترنـت،  کیفیـت 
و پاسـخگو نبـودن مسـووالن دولتـی اعتـراض خـود را در 

شـبکه های اجتماعـی بیـان کردنـد.
امـا  می گـذرد،  اعتـراض  ایـن  از  سـال  یـک  کـه  اکنـون 
اسـت.  بلنـد  آن  قیمـت  و  پاییـن  انترنـت  سـرعت  هنـوز 
در  کارزار  ایـن  بیشـتر شـهروندان کشـور در یک سـاله گی 
شـبکه های اجتماعـی گفته انـد کـه اعتـراض  در رابطـه بـه 
گـران بـودن انترنـت یـک سـاله  شـده، امـا قیمـت انترنـت 
بلنـد و سـرعت آن همچنـان پاییـن اسـت. در حـال حاضـر 
در کنـار شـبکه های مخابراتـی دولتـی، 5 شـبکۀ خصوصـی 
مخابراتـی دیگـر در کشـور فعالیـت دارنـد، اما نبـود نظارت 
جـدی از کارکـرد این شـبکه ها به دلیل بـازار آزاد و همچنان 
فسـاد در حکومـت و نهادهای مسـوول، به نظر می رسـد که 
شـهروندان از خدمـات ایـن شـرکت های رضایـت چندانـی 

ندارند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی:
تمام شبکه  های مخابراتی به سامانۀ »ریل تایم« وصل شده اند

نهادهای ناظر به برخی تکت های انتخاباتی:

اجازه دهید تا کمیسیون شکایات مستقالنه کارهای خود را انجام دهد
ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق



نظریـۀ نسـبیت انشـتین، یکـی از مهم تریـن و جهان شـمول ترین نظریه هـا ی تاریـخ 
علـم اسـت؛ نظریه یـی کـه دید مـا را نسـبت به فضـا و زمـان به کلی تغییـر داد.

زمانـی کـه از جهـان صحبـت می کنیـم، تمـام اشـیا، انســان ها و حیواناتـی کـه 
ذهن مـان  در  جهـان  از  کـه  تصویـری  و  می رسـند  ذهن مـان  بـه  می شناسـیم، 

می سـازیم، بـه تصویـر یـک شـهر شـبیه اسـت.
بیاییـد لحظه یـی تصـور کنیم کـه تمام اشـیا، انسـان ها، حیوانات، سـتاره ها، زمین و 
حتـا اتم هـا ی گاز غیـر قابـل دیـدن را از صحنـه حذف کنیـم. در این صـورت چه 
باقـی می مانـد؟ جوابـی کـه اکثرمان به این سـؤال خواهیـم داد: هیچ چیز اسـت. اما 
ایـن جواب، درسـت نیسـت؛ زیـرا چیزی کـه باقی می مانـد، فضای خالی اسـت و 

فضـای خالـی با هیچ چیـز، تفاوت بسـیار دارد. 
میان سـتاره یی  فضـای  می شـود،  صحبـت  فضـا  از  کـه  زمانـی  مـردم  بیش تـر   
دوردسـت را تصـور می کننـد؛ درحالی کـه فضـا همـه جـا حضـور دارد و تمـام 
اتفاقـات روزانـۀ زنده گـی مـا در همین فضا شـکل می گیـرد. در واقع سـاختار بدن 
تمامـی موجـودات و تمامی اشـیا بیش تر از فضای خالی تشـکیل شـده اسـت. طبق 
مـدل کالسـیک رادرفـورد و مدل هـا ی کوانتومـی، بیش تر سـاختار اتم هـا را فضای 

می دهد. تشـکیل  خالـی 
 سـاختمانی ماننـد برج میــالد را تصور کنیـد. اگر تمام فضا ی خالِی تشـکیل دهندۀ 
اتم هـا ی آن را حـذف کنیـم، حجمـی کـه باقـی می مانـد، به انـدازۀ یک دانـۀ برنج 
خواهـد بـود کـه میلیون هـا کیلو گـرم جـرم دارد. می توانیـد هر سـاختمان یـا مکاِن 
دیگـری را نیـز در نظـر بگیرید؛ ولـی در واقع بیش تر آنچه جهــاِن ما را می سـازد، 

فضـا ی خالی اسـت. اما فضـا ی خالی، دقیقًا چیسـت؟
از نظـر نیوتـون، پـدر علـم جدیـد، فضـا چیزی شـبیه به صحنـۀ نمایش اسـت که 
حـرکات بازیگـران در ایـن صحنه انجام می شـود و وسـایل مـورد نیـاز نمایش در 
آن قـرار می گیـرد. ایـن صحنـه، تحـت تأثیر حـرکات و اتفاقـات قـرار نمی گیرد و 

کامـاًل ثابت اسـت. 
 ایـن تصویـر از فضـا امـکان شـرح چگونه گـی افتادن سـیب از درخـت و گردش 
زمیـن بـه دور خورشـید را بـه نیوتـون داد و ایـن قوانیـن در مورد اکثـر پدیده ها ی 
آشـنا، به خوبـی جـواب می دهنـد. بـا این کـه نمی توانیـم فضـا را لمـس کنیـم یـا 
ببینیـم، فضـا یـک واقعیـت فیزیکـی اسـت کـه تمامـی حرکت هـا نسـبت بـه آن 

سـنجیده می شـوند.

نـور
از زمـان نیوتـون تـا 2۰۰ سـال بعـد، قوانین نیوتـون تنهـا قوانین طبیعـت بودند؛ تا 
این کـه شـخصی به نـام آلبـرت اینشـتین همه چیـز را تغییـر داد. آلبرت اینشـتین در 
14 مـارچ 1۸79 در آلمـان بـه دنیـا آمـد. در این زمان نیـروی الکتریکی شـهر ها را 
روشـن کـرده و باعـث بـه  وجود آمـدن تکنولوژی ها یی شـده بـود که نیوتـون حتا 
آن هـا را تصـور نمی کـرد. اواسـط دهـۀ 1۸۰۰، جیمـز کالرک ماکسـول، با نوشـتن 
معـادالت مشـهورِ خـود و ادغـام الکتریسـیته و مغناطیـس، راه را بـرای انشـتین و 
ابـداع تیـوری نسـبیِت خـاص بـاز کـرد. در ایـن زمـان مفهـوم نـور، ذهن انشـتین 
را بـه خـود مشـغول کـرده بـود و چیـزی کـه اهمیـت بیش تـری داشـت، سـرعت 
نـور بـود. نـور، بازیگـر اصلـی تیوری انشـتین بود کـه اوایل قرن بیسـتم بیان شـد. 
ویژه گـی منحصـر بـه فـرد نـور، ثابـت بـودن سـرعت آن در خـأ اسـت. اگـر دو 
نفـر بـا سـرعت بـه سـمت یکدیگر حرکـت کننـد، سـرعت ها ی آن ها با هـم جمع 
می شـود؛ یعنـی سـرعت نسـبی آن هـا از سـرعت تک تـِک آن هـا بیش تر اسـت. اما 
ایـن قضیـه در مورد نور صادق نیسـت و سـرعت نور در خأ همیشـه 671 میلیون 

مایـل بـر سـاعت یـا ۳۰۰ میلیون متـر بر ثانیه اسـت.

ارتباط میان فضا و زمان
می دانیم که سـرعت یک جسـم از مسـافت پیموده شـدۀ جسـم در یک بازۀ زمانی 
مشـخص به دسـت می آیـد. پـس سـرعت در واقـع یـک ارتباط میـان فضـا و زمان 
اسـت. ثابـت بـودن سـرعِت نـور نشـان می دهد کـه بـا تغییر بـازۀ زمانـی، فضا نیز 
تغییـر می کنـد و برعکـس و انشـتین از همیـن سـرعت ثابـت نور نتیجـه گرفت که 

فضـا و زمـان از یکدیگـر تأثیـر می پذیرنـد. دلیـل مشـاهده نکـردن ایـن تأثیرات و 
تغییـرات در زنده گـی ایـن اسـت مـا هیـچ گاه با سـرعت بـاال در حد نـور حرکت 

نمی کنیـم.
زمانـی کـه انشـتین جـوان بود، سـؤالی ذهـن او را بـه خود مشـغول کرده بـود: آیا 
اگـر بتوانیـم با سـرعت نـور حرکـت کنیم، نور نسـبت به ما سـاکن خواهـد بود یا 
بـه عبـارت دیگـر ما نـور را سـاکن خواهیم دید؟ این در حالی اسـت کـه معادالت 
ماکسـول نشـان می دهنـد کـه نـور نمی توانـد سـاکن باشـد و مسـلمًا کسـی تـا به 
حـال، تجمعـی از پرتو هـا ی نـور سـاکن را ندیـده اسـت. پـس سـؤال این بـود که 

ایـن پارادوکـس ظاهـری چگونه قابل حل اسـت؟
1۰ سـال بعـد، انشــتین بـا بیـان نظریـۀ نسـبیت خـاص، جـواب ایـن سـؤال را به 
جهـان عرضـه کـرد. قبـل از ایـن تاریـخ، آزمایش ها یـی برای اثبـات وجـود اتر در 
پهنـۀ کیهـان انجـام شـده بود کـه تمامی آن ها نشـان می دادنـد که چیزی بـه نام اتر 
وجـود نـدارد و نـور بر خـالف دیگـر امـواج، برای انتشـار بـه محیط مـادی نیازی 
نـدارد. بـه  زبـان دیگر، چارچوبی برای سـنجش سـرعت نور نسـبت بـه آن وجود 
ندارد. پاسـخ سـادۀ انشـتین بـرای این مـورد، ثابت بودن سـرعت نـور یعنی 1۰7۰ 
میلیـون کیلومتـر بر  سـاعت، نسـبت به همـه چیز و هیچ چیز اسـت. نظریۀ انشـتین 
به سـاده گی بیـان می کنـد کـه بـا هـر سـرعتی، چـه به نـور نزدیک شـوید یـا از آن 
دور شـوید، سـرعت آن را به طـور ثابـت اندازه گیـری خواهیـد کـرد و معـادالت 
ماکسـول نشـان می دهنـد که نـور نمی تواند سـاکن باشـد. طبیعتـًا این سـؤال پیش 

می آیـد کـه منشـای ایـن رفتـار عجیب نور چیسـت؟
همان گونـه کـه گفتـه شـد، سـرعت، معیـاری از اندازه گیـری فضـا بـر زمان اسـت 
و طبـق نظـر نیوتـون، ایـن اندازه گیـری بـه ناظـر وابسـته نیسـت و بـرای همـۀ 
ناظر ها یـی کـه آن را انـدازه می گیرنـد ثابـت اسـت. چـرا کـه نیوتـون فضـا و زمان 
را مطلـق در نظـر می گیـرد و ایـن دیـدگاه در زنده گـی روزانـه و معمـول درسـت 
اسـت. امـا در نظریۀ نسـبیت خاص انشـتین، فضـا و زمان دیگر همـان فضا و زمان 

معمـول قبلی نیسـتند. 
فـرض کنیـد در یک تکسـی نشسـته اید و ایـن تکسـی می تواند با سـرعتی نزدیک 
بـه سـرعت نـور حرکـت کنـد. در این حرکت، شـما فضـا ی بیـرون و خیابان پیش 
روی تـان را طوالنی تـر می بینیـد امـا زمـان روی سـاعت مچی تان به صـورت نرمال 
جلـو مـی رود. ولـی فـردی که در خیابان ایسـتاده و حرکت شـما را تماشـا می کند، 
می بینـد کـه زمـان برای شـما به کنـدی جلو مـی رود. همۀ ایـن وقایـع عجیب برای 
ثابـت نگه داشـتن سـرعت نور اسـت. پـس در نظریۀ نسـبیت خاص، فضـا و زمان 

دیگـر جـدا از هم نیسـتند و با هـم کار می کنند. 
بنابرایـن امـروزه می دانیـم کـه زمـان و مکان لزومـًا در همۀ شـرایط، مطلق نیسـتند 
و کامـاًل بـه ناظـر اندازه گیرنـده و مشـاهده کننده  بسـتگی دارنـد. ریاضیـات نظریـۀ 
انشـتین بسـیار سـاده اسـت. هنر انشـتین ریاضیات و معادالت پیچیده نبوده اسـت، 
بلکـه او دیـد فیزیکـی ما نسـبت بـه فضا و زمـان را تغییر داده و نشـان داده اسـت 
کـه چگونـه امـکان دارد کـه اندازه گیـری دو شـخص مختلـف از یـک رویـداد، 

باشـد.  متفاوت 
بـرای درک بهتـر یافته هـا ی انشـتین، اسکیت سـواری را تصـور کنید که با سـرعت 
2۰ متـر بـر ثانیـه به طرف شـمال حرکـت می کند. در یـک لحظه به راهـی برخورد 
می کنـد که جهت  آن به سـمت شـمال شـرقی اسـت و ایـن راه را انتخـاب می کند. 
زمانـی کـه او در ایـن راه حرکت می کند، مؤلفۀ شـمال سـرعت او دیگـر همان 2۰ 
متـر بـر ثانیـۀ قبلی نخواهـد بود و کمتـر از قبل خواهد بـود. چرا که بـه دلیل تغییر 
جهـت از شـمال بـه شـمال شـرقی، میزانـی از سـرعت قبلـی به سـرعت در جهت 
شـرق تبدیل شـده اسـت. این مثال بسـیار سـاده، چگونگی کارکرد نظریۀ انشـتین 

را به صـورت زیـر نشـان می دهد: 
 همـۀ مـا می دانیـم کـه اشـیا می تواننـد در فضـا حرکـت کنند. امـا نوع دیگـری از 
حرکـت نیـز وجـود دارد و آن حرکـت اشـیا در زمـان اسـت؛ منظـور از ایـن نـوع 
حرکـت، رفتـن از یـک ثانیـه بـه ثانیـۀ بعـدی و بعـدی اسـت. بـه عقیـدۀ نیوتون، 
حرکـت در فضـا و حرکـت در زمـان کامـاًل از هـم جـدا هسـتند و ربطـی بـه هم 
ندارنـد؛ امـا انشـتین نشـان داد کـه ایـن دو حرکـت، کامـاًل به  هـم مرتبط هسـتند. 
بـرای مثـال: زمانـی که بـه یک ماشـین پارک شـده نگاه می کنید که نسـبت به شـما 
سـاکن اسـت و حرکتـی در فضـا نـدارد، کل حرکـت ایـن ماشـین، بـه حرکت در 
زمـان اختصـاص داده می شـود و زمـان بـرای ماشـین و سرنشـیناِن آن به صـورت 
معمـول می گـذرد. اگـر ایـن اتوموبیـل بـا سـرعت مشـخصی بـه حرکـت در آیـد، 
کسـری از سـرعت آن بـه سـرعت حرکـت در فضا تبدیل می شـود و سـرعت گذر 
زمـان بـرای اتوموبیـل ُکند تـر از گـذر زمان برای شـما و اشـیای  سـاکن نسـبت به 

شـما خواهـد بود. 
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انشـتین و نسبیت خاص و عاِم او 
همۀ ما می دانیم که 
اشیا می توانند در 

فضا حرکت کنند. اما 
نوع دیگری از حرکت 
نیز وجود دارد و آن 
حرکت اشیا در زمان 
است؛ منظور از این 
نوع حرکت، رفتن از 
یک ثانیه به ثانیۀ 

بعدی و بعدی است. 
به عقیدۀ نیوتون، 
حرکت در فضا و 

حرکت در زمان کامالً 
از هم جدا هستند 

و ربطی به هم 
ندارند؛ اما انشتین 
نشان داد که این دو 
حرکت، کامالً به  هم 
مرتبط هستند. برای 
مثال: زمانی که به 

یک ماشیِن پارک شده 
نگاه می کنید که 

نسبت به شما ساکن 
است و حرکتی در 
فضا ندارد، ُکل 

حرکت این ماشین، 
به حرکت در زمان 

اختصاص داده 
می شود و زمان برای 
ماشین و سرنشیناِن 
آن به صورت معمول 

می گذرد. اما اگر 
این اتوموبیل با 
سرعت مشخصی 
به حرکت در آید، 

کسری از سرعت آن 
به سرعت حرکت در 
فضا تبدیل می شود 
و سرعت گذر زمان 

برای اتوموبیل ُکند تر 
از گذر زمان برای 

شما و اشیای  ساکن 
نسبت به شما خواهد 

بود

متین ترکیان

بخش نخست
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یادداشتی دربارۀ ُرمان 
»گفتن در عین نگفتن« 

جـواد مجابـی، در رمـان »گفتن در عیـن نگفتن« 
شـخصیتی را خلـق کرده کـه در ابتدای داسـتان، 
ماننـد سـرهنگ آئورلیانـو بوئندیـای »صـد سـال 
ایسـتاده؛  مـرگ  حوالـی  در  مارکـز،  تنهایـی« 
شـخصیتی کـه خیلـی زود - در فصـل دوم - 
وجوهـی از مورسـوی »بیگانـه«ی کامـو را هم به 

می گیـرد. خـود 
داسـتان را می تـوان بـه دو بخـِش درهـم تنیـده 
تقسـیم کـرد؛ یـک بخش کـه مربوط می شـود به 
روایـت زنده گـی مـردی کـه در تمامـی داسـتان 
وهم برانگیـز  بخشـی  و  نـدارد  خـود  از  نامـی 
شـاعر  و  نقـاش  یـک  ذهنـی  واگویه هـای  از 
مجابـی  داسـتان  شـخصیت  سـاله.  نودوانـدی 
ماننـد خـودش، شـاعر و نقـاش اسـت و تمـام 
عمـر بـه نوشـتن مشـغول بـوده. مجابـی در این 
زبـان  می زنـد.  ماجراجویـی  بـه  دسـت  رمـان 
داسـتان تلفیقـی از زبـان معیار و زبانی اسـت که 
می تـوان گفت سـاخته و پرداختۀ خود نویسـنده 
اسـت. این عدم یکدسـتی در زبـان، اگرچه کمی 
داسـتان را سـخت خوان می کنـد امـا امتیازاتی را 
هـم بـرای آن ایجـاد کـرده اسـت. ایـن ترکیـب 
زبانـی بـا حال وهـوای راوی همخوانی داشـته و 
بـه راوی ایـن اجـازه را می دهـد که بـدون ایجاد 
احسـاس کسـالت در مخاطـب، بـه پرچانه گـی 
پرداختـه، نگاهـی بـه جامعـه و مـردم بینـدازد و 

تصویـری مردم شناسـانه را هـم ارایـه دهـد. 
رمـان، ماجـرای مـردی اسـت کـه پـدرش را در 
حالـی بـه دسـت قاتالنـش می سـپارد کـه قـرار 
اسـت ارثـی عظیـم از پـدر بـه او برسـد و تمـام 
عمـر بی نیـاز از کار کـردن باشـد. ایـن ماجـرای 
ارث و میـراث و شـبیه شـدن پسـر بـه پـدر در 
میانسـالی، محل کشـمکش داستان اسـت. »پدرم 
را دوسـت نداشـتم و او را بـه کشـتن داده ام. 
حـس می کـردم از او متنفـرم و ایـن حـق مـن 
بـوده اسـت، چـون مـادرم را کشـته بـود و ایـن 

سـزای مـادرم نبـود.« در همـان ابتـدای داسـتان 
کـه  کـردم  دریافـت  ایمیلـی  »پریـروز،  آمـده: 
آخریـن نـوه ام در الهه یا الهور مرده و پزشـکان 
مرگـش را مشـکوک اعالم کـرده انـد.« در ادامه، 
آنچـه در زنده گی نقاش نشـان داده می شـود، زن 
هایـی هسـتند با سـرهای بریـده در نقاشـی های 
او. هیـچ گاه اثـری از فرزنـدی نیسـت. مـادر امـا 
در تمامـی داسـتان همـراه بـا تصویرسـازی های 
تلـخ حضـور دارد؛ انـگار که شـخصیت محوری 
داسـتان می خواهـد انتقـام مـرگ مـادر را از تمام 
زن هـای عالـم بگیـرد. »نزدیک تـر کـه آمـد، بـا 
دیـدم.  بـاز  را  او  کودکـی ام  قلـب  تپش هـای 
سـرش روی گردنـش لق می زد، گـردن بریده اش 
را ناشـیانه بـا نـخ قیطانـی معمولـی بـه گردنـش 

بودند.« دوختـه 
نظـر  بـه  این طـور  اول  نـگاه  در  اسـت  ممکـن 
برسـد کـه شـخصیت محـوری داسـتان مجابـی، 
یـک انسـان ضداجتمـاع اسـت؛ قضـاوت خـام 
دسـتانه یی اسـت کـه درمـورد مورسـوی بیگانـه 
هـم مطـرح شـده. درواقـع مجدود - شـخصیت 
معرفـی  این گونـه  را  خـود   - رمـان  محـوری 
زاویه هـای  ایـن  از  مـن  اصلـی  »آزار  می کنـد: 
تیـز و اضـالع نـرم جانـم اسـت کـه نمی توانـم 
جمـع و جورشـان کنـم، زاویه های هوشـیاری ام، 
بـا برنده گـی عجیب شـان، همـواره آمـادۀ دریدن 
موجـود خارجـی هسـتند و اضالع نـرم آگاهی ام 

بسـتر هـر گزنـدی ولـو از یـک کـودک.«
بـا این کـه بیشـتر رمـان در فضایـی آمیختـه بـا 
بـوی نـم و خـون و در سـرداب عمارتـی بزرگ 
بـا مهـارت دسـت  روایـت می شـود، نویسـنده 
بـه طنـازی هـم می زنـد و از امکانـات آن بهـره 
می بـرد. »بـرای آدمـی در سـن و سـال شـما این 
می خواسـتم  اسـت!«  طبیعـی  امـا  نـادر  اتفـاق 
سـرش نعـره بزنـم، االغ! چطـور یـک امـر نـادر 
می توانـد طبیعـی باشـد.« عـالوه بـر ایـن دسـت 

طنـز  جنـس  از  کـه  زبـان  و  لحـن  در  طنـازی 
آثـار گذشـتۀ مجابـی اسـت، او ایـن بـار از طنـز 
گروتسـک هـم در روایـت داسـتان بهـره جسـته 
اسـت: »پیش از آنکه درسـت بشناسـمش، سرش 

را زیـر آب کـردم.«
شخصیت سـازی،  و  داسـتان گویی  در  توانایـی 
ایـن امـکان را بـرای راوی فراهم کـرده که بدون 
خـروج از فضـای داسـتان، بـه نقـد اجتمـاع هم 
بپـردازد؛ تـا آن جا کـه مقوله یی مانند دشـنام دهی 
در فضـای مجـازی را هـم وارد داسـتان می کند. 
آشـنایی و تسـلط نویسـنده بر دانش روان شناسی 
مشـهود  داسـتان  جمـالت  در  مردم شناسـی  و 
اسـت. ردپـای نظریـات اریک برن، روان پزشـک 
اثـر  طـول  در  می تـوان  را  امریکایی-کانادایـی 
بـه وضـوح دیـد. »فـارغ از شـماتت و عـذاب 
وجدانـی بودیـم کـه جامعه بعـداً یادمـان می داد. 
در 5، 6 سـاله گی نـه نیـروی کشـتن داشـتیم نـه 
قـدرت طغیـان و دزدی و تجـاوز، امـا خیالش را 
داشـتیم و میـل عملـی کـردن آن را بـه آینده یـی 

ناگزیـر موکـول می کردیـم.«
مجابـی در ایـن رمـان، خواننده اش را بـا عمارتی 
کـه خشـت خشـتش بـوی خـون می دهـد، تنهـا 
غریـب.  انـزوای  یـک  بـا  خانه یـی  می گـذارد؛ 
ولـی  می کننـد  پیـدا  راه  خانـه  ایـن  بـه  آدم هـا 
شـخصیت  برنمی گردنـد.  زنـده  دیگـر  غالبـًا 
محـوری »گفتـن در عیـن نگفتـن«، بی آنکـه در 
شـهر و در میان مردم زنده گی کنــد، سرمنشـای 
همـه چیـز را از دنیـای بیـرون می دانـد. مـردم 
بیـرون دیوارهـای ایـن عمـارت مرمـوز هـم در 
می گـذرد،  عمـارت  در  آنچـه  جسـت وجوی 
فقـط می تواننـد دسـت بـه خیال پـردازی بزننـد 
و در پایـان، فقـط خواننـدۀ داسـتان اسـت کـه با 

می شـود.  روبـه رو  آن  حقیقـِت 

 رمان، ماجرای مردی است
 که پدرش را در حالی به
 دسِت قاتالنش می سپارد
 که قرار است ارثی عظیم
 از پدر به او برسد و تمام
 عمر بی نیاز از کار کردن

 باشد. این ماجرای ارث و
 میراث و شبیه شدن پسر
 به پدر در میانسالی، محل
 کشمکش داستان است.

 »پدرم را دوست نداشتم
 و او را به کشتن داده ام.

 حس می کردم از او متنفرم
 و این حق من بوده است،
 چون مادرم را کشته بود

 و این سزای مادرم نبود.«
 در همان ابتدای داستان
 آمده: »پریروز، ایمیلی

 دریافت کردم که آخرین
 نوه ام در الهه یا الهور

 ُمرده و پزشکان مرگش را
 مشکوک اعالم کرده اند.«

 در ادامه، آنچه در زنده گی
 نقاش نشان داده می شود،
 زن هایی هستند با سرهای

بریده در نقاشی های او

محمدرضا علی پور

در نیست

          راه نیست

شب نیست

              ماه نیست

نه روز و

         نه آفتاب،

ما

  بیروِن زمان

              ایسـتاده ایم

با دشنۀ تلخی

در ُگرده های مان.

 

هیچ کس

          با هیچ کس

                      سخن نمی گوید

که خاموشی

               به هزار زبان

                             در سخن است.

در مرده گاِن خویش

                     نظر می بندیم

                                     با طرِح 

خنده یی،

و نوبِت خود را انتظار می کشیم

بی هیچ

خنـده یی!

                    احمـد شاملو
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همـه چیـز در کائنـات، تابـع قوانین فیزیـک اسـت؛ قوانینی 
کـه در نخسـتین لحظـات زمـان، وضـع شـده انـد. بیشـتر 
حقایقـی کـه مـا دربـارۀ سـاختار فیزیکـی جهـان می دانیـم، 
بـه سـختی تصورپذیر اسـت، حتا برای کسـانی کـه زنده گی 
خـود را بـه اندیشـیدن دربارۀ ایـن موضوعات گذرانـده اند؛ 
حقایقـی ماننـد خمیده گـی فضا-زمـان یـا اینکـه الکترون ها 
درعیـن حـال، هـم ذره انـد و هـم مـوج. فیزیک دان هـا و 
ریاضی دان هـا نیـز هرچـه دربـارۀ جهـان عمیق تر می شـوند، 
مـا را بـا مفاهیـم عجیـب و غریب تـری رو بـه رو می کننـد. 
مفاهیمـی چـون ایـن اندیشـه کـه ذرات زیر-اتمـی ممکـن 
از  لـرزان  ابرریسـمان هایـی ظریـف و  اسـت در حقیقـت 
فضـا باشـند؛ اینکـه جهـان چهـار بُعدی مـا ممکن اسـت ده 
بُعـدی باشـد یا ایـن عقیده کـه قسـمت قابل رویـت کیهان، 
بخـش کوچکـی از کل جهـان حقیقـی اسـت؛ حتـا اینکـه 
شـاید بسـیاری جهان هـای دیگـر در کنـار جهـان مـا وجود 
داشـته باشـند. هرچنـد پرداختـن بـه ایـن قبیـل موضوعات 
کـه علـم فیزیـک از رخـان آن پرده گشـایی کـرده، افسـون 
کننـده اسـت امـا ایـن مفاهیـم نقشـی کلیـدی در روایـت ما 
از داسـتان حیـات بـازی نمی کننـد؛ زیـرا هنگامـی کـه عمر 
سـیاره زمیـن آغـاز می شـد، چنـدده میلیـارد سـال از آغـاز 
فیزیـک،  قوانیـن  کام،  نـا  کام  و  می گذشـت  گیتـی  عمـر 
مدت هـا بـود کـه در کتـاب جهـان نگاشـته شـده بودنـد. 
حیـات، نیـز راه دیگـری نداشـت، جـز تکامـل یافتـن در 
محیطـی متشـکل از کوارک هایـی کـه گلوئون هـا آنهـا را بـه 
یکدیگـر متصـل می کنـد و قوانیـن عـدم قطعیـت کوانتـوم 
و میدان هـای گرانشـی بـر آن محیـط حکـم فرمـا هسـتند. 
اگرچـه همیـن حقایـق گیج کننده فیزیکـی بنیان هـای حیات 
را می سـازند و تکامـل حیـات را مقید به بایدهـا و نبایدهای 
خویـش می کننـد ولـی خوشـبختانه می توانیـم بـدون ارجاع 
دادن بـه آنهـا توضیـح دهیـم کـه زنده گـی چگونـه پیـش 
مـی رود، درسـت همـان گونـه کـه می توانیم در بـاب زیبایی 
یـک نقاشـی داد سـخن بدهیـم، بـی آنکـه بـه طیـف جذبی 
پیدایـش حیـات در سـیاره  کنیـم.  اشـاره  آن  رنگدانه هـای 
زمیـن، تاریـخ گیتـی و دینامیـک جهان شـمولی کـه سـتاره 
ما-خورشید-سـیاره ما-زمیـن-و تـک تـک اتم های سـازنده 
موجـودات زنـده را سـاخته اسـت، همگـی رابطه یـی بنیانی 
بـا یکدیگـر دارنـد. بـرای درک این رابطـه، می توانیـم بدون 
درنـگ در واژه گان فنـی، نگاهـی اجمالی به جریـان اتفاقاتی 
مربـوط بـه زمان هـا و فاصله هایـی بی انـدازه دور بیندازیـم.

حکایت کیهان
جهـان قابـل رویت، سـنی حـدود 15 میلیارد سـال دارد. در 
آغـاز همـه محتـوای امـروز جهـان، از جملـه تمـام فضـای 
بـه قـدر  نقطه یـی بی انـدازه کوچـک -شـاید  درون آن در 
نـوک سـوزنی- تکیـده شـده بـود. ایـن تکینکـی در حـدی 
باورنکردنـی چـگال و در حـدی غیرقابـل تصـور داغ بـود 
)دسـت کـم 1۰29 یـا اینکـه بهتـر اسـت بگوییـم 1۰۰٬۰۰۰
٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ درجـه(. سـپس 
ایـن نقطـه طـی رویـدادی کـه مـه بانگ )یـا انفجـار بزرگ( 
نامیـده می شـود، فروپاشـید و شـروع بـه پخـش شـدن کرد. 
ایـن رویـداد عنوانـی فریـب دهنـده دارد؛ چـرا کـه در واقع 
هرگـز انفجـاری رخ نـداد بلکه تنها جهان تکیـده در خویش 
و هرچـه بـا آن بود، ناگهان با سـرعتی زیاد منبسـط شـد. در 
سـه دقیقـه نخسـت انبسـاط، فرایندهایـی در حیطـه »فیزیک 
انـرژی بـاال« اعمـال می شـدند کـه باعـث پیدایـش ذرات 
زیر-اتمـی، ماننـد پروتون هـا، نوترون هـا و الکترون هـا شـد. 
برخـی از پروتون هـا و نوترون هـا نیـز بـه یکدیگـر متصـل 
شـده و یون هـای هلیـوم را سـاختند؛ توده هایـی بختانـه در 
میـان مـاده در حال انبسـاط توسـعه یافتند و از ایـن رو، ماده 
سـازنده جهـان کامـاًل یک دسـت پخـش نشـد. سـپس همـه 
چیـز آرام آرام پایدارتـر شـد و پـس از چندصدهزارسـال، 
همـگام بـا انبسـاط و خنـک شـدن فضا -کـه تا امـروز ادامه 
دارد- دمـا آن قـدر پاییـن آمده بود که پروتون هـا و یون های 
هلیـوم پوسـتین هایی الکترونـی بپوشـند و به اتم هـای پایدار 
هیـدروژن و هلی.م تبدیل شـوند. این انبسـاط تـا امروز، 15 
میلیـارد سـال دیگـر نیز ادامـه یافته تـا جهان قابـل رویت با 
قطری حدود 1۰24×1.6 یـا 16۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰
۰٬۰۰۰٬۰۰۰ کیلومتـر گسـترده شـود. اینکه آیا جهـان بازهم 
بـه انبسـاط ادامـه می دهد یا دوباره شـروع بـه فروریختن )یا 
آوار بـزرگ( خواهـد کـرد، یکـی از ناشـناخته های بی شـمار 
مـا دربـارۀ تکامل کیهان اسـت. اتم هـای هیـدروژن و هلیوم 
آغازیـن در فضـای در حـال انبسـاط پراکنشـی ناهمگـون 
داشـتند، گرانـش آنهایـی کـه مجـاور هـم بودنـد بیشـتر و 
بیشـتر بـه سـمت یکدیگـر کشـیده شـد و در نتیجـه بافـت 
کیهـان، شـکلی »لختـه لخته« یافـت. ابرهای پهنـاوری از گاز 
اینجـا و آنجـا انباشـته شـده بـود کـه گهـگاه با هـم برخورد 
می کردنـد و ادغـام می شـدند. سـپس این پیش-کهکشـان ها، 
بیشـتر و بیشـتر تغییـر کردنـد و از هم دورتر شـدند تا جایی 
کـه از آن توده هـای لختـه لختـه آغازین، میلیاردها کهکشـان 
پیـدا شـدند و هـر یـک میلیاردهـا سـتاره ایجـاد کردنـد. هر 
سـتاره بـه شـکل ابـری از گاز زاده می شـود کـه سـه چهارم 
آن را هیـدروژن و یـک چهارم آن را هلیوم تشـکیل می دهد. 
اتم هـای گاز، تحـت تأثیـر نیروهـای گرانشـی بـه یکدیگـر 
نزدیک تـر  هـم  بـه  کـه  طـور  همیـن  و  می شـوند  فشـرده 
می شـوند، بـه سرعت شـان نیـز افـزوده می شـود. سـرانجام 
دمـا آن قدر بـاال می رود که هیدروژن ها از پوشـش الکترونی 
هیـدروژن،  سـرگردان  هسـته های  و  شـوند  برهنـه  خـود، 
شـروع بـه ادغـام بـا یکدیگـر می کننـد تـا یون هـای هلیـوم 

شـوند.  ایجـاد 
ایـن واکنش هـای هم جوشـی، خودشـان گرمـای بیشـتری 
آزاد می کننـد کـه موجب انبسـاط گاز شـده و تمایـل گاز به 
انقبـاض را خنثـا می کند. در نتیجه سـتاره معمـوالً میلیاردها 
سـال در دمـا و حجـم ثابتـی، تـا تمـام شـدن همه سـوخت 
هیدروژنـی اش پایـدار می مانـد. هنگامـی کـه هیـدروژن رو 
بـه اتمـام می رود، همجوشـی هسـته یی کم شـتاب می شـود 
و گاز، دیگـر بـه خوبـی منبسـط نمی شـود؛ بنابراین، سـتاره 
دوبـاره شـروع بـه انقبـاض می کنـد و در پایـان، بـه قـدری 
در  نیـز  آن  هلیـوم  کـه هسـته های  داغ می شـود  و  چـگال 
همدیگـر ادغـام شـده و هسـته های بزرگ تری ماننـد کربن، 
اکسـیژن، کلسـیم و دیگـر عناصـر سـبک جـدول تناوبـی را 
بسـتگی  می دهـد،  رخ  آن  از  پـس  آنچـه  می کننـد.  ایجـاد 
بـه انـدازه سـتاره دارد. سـتاره های کوچـک در ایـن مرحلـه 
ناپایـدار می شـوند، طبقـات بیرونی خـود را بیرون پاشـیده، 
کهکشـان را بـا اتم هـای »سـبک« جدیدی که سـاخته، بارور 
می کننـد و از خـود بازمانده یـی به نـام کوتوله سـپید بر جای 
می گذارنـد. امـا سـتاره غـول پیکـر بـه فروپاشـی و انقباض 
ادامـه می دهـد، داغ تـر و داغ تر می شـود و هسـته های عناصر 
سـنگین تر و سـنگین تری ایجـاد می کنـد تـا وقتـی کـه آرام 
آرام هسـته های آهـن ایجـاد شـوند. هسـته های آهـن ماننـد 
عناصـر سـبک تر همجوشـی نمی کننـد؛ پـس هنگامـی کـه 
میزانـی بحرانـی از آهـن انباشـته شـد، قلـب سـتاره بـر اثـر 
گرانـش بـه چیزی که سـتاره نوترونـی نامیده می شـود، فرو 
می شـکند و مـوج پدیدآمـده از آن موجـب انفجـاری مهیب 
در طبقـات بیرونـی سـتاره می شـود کـه مـا آن را ابـر نـو 
اختـر می نامیـم. هسـته های عناصـر بسـیار سـنگین از جمله 
عناصـر پرتـوزا، ماننـد اورانیوم، در ابرنواختر شـکل گرفته و 
سـرانجام ایـن انـواع نوین هسـته ها بـه درون ابرهـای گازی 
معلـق در فضـا رهـا می شـوند. درون ایـن ابرهـا، هسـته ها 
خنـک شـده و جامه یـی از الکتـرون بـه تـن می کننـد تـا به 
اتم هایـی پایـدار تبدیـل شـوند. در ایـن زمـان، ایـن ابرهای 
گازی بـار دیگـر تجمـع می یابـد تا نسـل دوم سـتاره گان را 
ایجاد کنند. سـتاره گان نسـل دوم از پیشـینیان خود پیچیده تر 
انـد، زیـرا دارای انـواع جدیـدی از اتم هـا شـده انـد. ایـن 
سـتاره گان، شـروع بـه سـوزاندن هیـدروژن خـود می کننـد، 
فـرو می پاشـند و در ایـن فراینـد عناصـر جدیـدی تشـکیل 
می دهنـد. سـپس از واریزه هـای آنها، نسـل سـوم سـتاره گان 
زاییـده می شـوند. بـه ایـن ترتیـب، هـر نسـل سـتاره گان از 
نیـاکان خـود پیچیده تـر می شـود و چرخه یـی از زایـش و 
مـرگ، میـان کواکـب فلکی تـا میلیاردها سـال آینـده تداوم 

یافت. خواهـد 

حکایت زمین
بیندازیـم. راه  اینـک می توانیـم نگاهـی بـه پیرامـون خـود 
از  شـیری، کهکشـانی متوسـط اسـت؛ خورشـید در یکـی 
بازوهـای مارپیچـی آن جـای دارد؛ سـتاره یی از نسـل دوم یا 
سـوم بـا اندازه یـی میانـه، کـه بایـد از اتم های پاشـیده شـده 
از دل ابرنواختـری در همیـن حوالـی، زاییـده شـده باشـد. 
بـه نظـر می رسـد  میلیـارد سـال زیسـته و  خورشـید، 5.4 
هیـدروژن کافی را برای سـوزاندن تا دسـت کم پنـج میلیارد 
سـال آینده داشـته باشـد. گمـان مـی رود در آخریـن مراحل 
زنده گـی، خورشـید آن قـدر داغ شـود کـه از زمیـن تکـه 
زغالـی افروختـه بسـازد. زمانی که خورشـید متولد می شـد، 
مقـداری از مـواد دور و بـرش نیـز گرداگـرد هـم توده هایی 
سـاختند، برخـی بـه هـم کوبیده شـده، بعضـی با هـم ادغام 
شـدند و دسـت آخـر، بـه سـیارات، قمرهـا و سـتاره گان 
دنبالـه دار مدارگـرد خورشـید تبدیـل شـدند. برخـی از ایـن 
سـنگین تری  اتم هـای  از  هنگفتـی  مقادیـر  وارث  توده هـا، 
شـدند کـه از دل آن ابرنواختـر، بیـرون پاشـیده بودند. زمین 
مـا نیـز از یکـی از همیـن توده هـای نخسـتین بـه وجـود 
آمـد. برخـی از ایـن اتم هـا عبـارت انـد از آهـن و عناصـر 
پرتوزایـی کـه هسـته ملتهـب زمیـن را تشـکیل می دهنـد، 
سیلیسـیوم کـه پوسـته زمیـن را می سـازد و کربن، اکسـیژن، 
نیتـروژن و دیگـر عناصـر ضـروری بـرای حیات. بـه عالوه، 
سـتاره های دنبالـه داری هـم بودنـد کـه چنیـن عناصـری از 
ابرنواخترهـای دیگـر ارمغـان می آوردنـد؛ ایـن سـتاره های 
دنبالـه دار بـه زمیـن جـوان برخـورد می کردنـد و آن را از 
مقادیـر بیشـتری از ایـن عناصـر می انباشـتند. حجـم عظیمی 
از آب نیـز بـه صـورت یـخ در همیـن سـتاره های دنبالـه دار 
حمـل می شـد و بـه زمیـن می رسـید. گازهایـی کـه در دل 
زمیـن اسـیر شـده بودنـد، از میـان گسـل ها و آتش فشـان ها 
رهـا شـدند تـا دوباره به دسـت گرانش بـه دام افتـاده و جو 
نخسـتین را ایجـاد کنند. سـطح مـذاب زمین نیـز به صورت 
توده هایـی عظیـم، منجمـد و سـخت شـد؛ توده هایـی کـه 
در طـول فعالیت هـای زمین شناسـی، پیوسـته و پایسـتار بـه 
یکدیگـر برخـورد می کننـد، همدیگـر را شـکل می دهنـد و 
از  پـس  را می سـازند.  اقیانوس هـا  پوسـته کـف  قاره هـا و 
حـدود نیـم میلیارد سـال فرایند خنـک شـدن و تثبیت زمین 
جـوان، شـرایط فیزیکـی سـیاره ما بـه گونه یی تغییـر کرد که 

حیـات توانسـت ظاهـر شـود و تکامـل یابد.

تامالت
اوایـل حـس بسـیار بـدی در مـورد کائنـات داشـتم و ایـن 
از زمانـی شـروع شـده بـود کـه در کالس فیزیـک دربـارۀ 
کیهـان بحثـی در گرفتـه بود. تقریبًا 2۰ سـال داشـتم، به اردو 
رفتـه بودیـم؛ آن شـب خـود را درون کیسـه خـواب، خیـره 
و حیـران بـه آسـمان صـاف کلـرادو یافتـم؛ پیـش از اینکـه 
بتوانـم جبـار یـا دب اکبـر را پیـدا کنـم، غـرق در هـراس 
شـده بـودم؛ وحشـت طـوری بـر مـن چیـره شـده بـود کـه 
بـه پشـت برگشـتم و صورتـم را زیـر بالـش پنهـان کـردم. 
همـه سـتاره گانی کـه می دیـدم، همـه و همه، تنهـا جزء یک 
کهکشـان بودنـد. حـدود صـد میلیـارد کهکشـان در کیهـان 
وجـود دارد و در هـر کـدام شـاید صـد میلیـارد سـتاره در 
چنـان  فضایـی  در  اینهـا  همـه  باشـند؛  نورافشـانی  حـال 
عظیـم زنده گـی می کننـد کـه مـن نمی توانـم حتـا تصورش 
کنـم. سـتاره گان می میرنـد، منفجـر می شـوند، دوبـاره آرام 
و  دماهـا  در  درون شـان،  اتم هـای  و  می شـوند  جمـع  آرام 
فشـارهای فوق العاده یـی می شـکافند و دوبـاره بـا هـم ادغام 
می شـوند. خورشـید مـا نیـز سـرانجام خواهـد مـرد و بـا 
فروشکسـتن قلبـش زمیـن را ماننـد تکه یـی زغـال گداختـه 
خرده هایـش  و  ریزه هـا  کـه  حالـی  در  سـوزاند؛  خواهـد 
را بـه هیچسـتان سـرد و تابـدار فضـا -زمـان قـی می کنـد. 
آسـمان شـب تباه شـده بود. من هرگـز نمی توانسـتم دوباره 
در آن بنگـرم. اشـک های آرام و ممتـد دخترکـی نوجـوان 
و سـرخورده، بالـش را خیـس کـرد؛ هنگامـی کـه بعدهـا با 
ایـن قـول معـروف از اسـتون واینبـرگ رو بـه رو شـدم -که 
»هرچقـدر کیهـان بیشـتر قابـل فهـم به نظر برسـد، بـه همان 
انـدازه، بی معناتـر بـه نظـر خواهد رسـید«، در مـرداب عفن 
و گجسـته پوچ گرایـی او غـرق شـدم. هرگاه سـعی می کردم 
دربـارۀ آنچـه در دوردسـت کیهـان یـا در اعمـاق اتم هـا رخ 
می دهـد، بیندیشـم، پوچـی نمـور و سـردی وجـود مـرا پـر 
می کـرد. پـس تنهـا کاری کـه از من بـر می آمد، نیندیشـیدن 
بـه ایـن موضوعـات بـود؛ امـا پـس از آن راهـی یافتـم تـا 
پوچ گرایـی نهفتـه در پـس ایـن بی کرانگـی و خرده گـی را 
شکسـت دهـم. من پی بـردم زمانـی بیهوده گی ظاهـری این 
افـکار در هـم می شـکند کـه بدانـم لزومـی نـدارد در قبـال 
آنهـا به پاسـخی دسـت یابـم؛ در عـوض آنها را بـرای خود، 
تماشـا گـه راز دانسـتم. ایـن راز کـه اصاًل چرا هسـتی یی در 
کار اسـت، نـه نیسـتی؛ ایـن راز کـه قوانیـن فیزیـک از کجا 
و کـی بـه وجـود آمدنـد. ایـن راز که گیتـی چرا ایـن اندازه 
عجیـب و غریـب بـه نظـر می رسـد. راز ذاتـًا دسـت نیافتنی 
اسـت و فطرتـًا در پس پـرده بی چگونگی خویـش. هنگامی 
تنـدر و آذرخـش را جنگ هـای  پیشـینیان  کـه می اندیشـم 
میـان خدایـان می پنداشـتند، خنـده ام می گیـرد. نیـاز بـرای 
یافتـن دلیـل، در رگ هـای همـه ما ضربـان دارد. انسـان های 
نخسـتین سرشـار از سـوال های گوناگـون دربـاره طبیعـت 
داشـتند؛  طبیعـت  فرایندهـای  از  اندکـی  درک  امـا  بودنـد، 
بنابرایـن طبیعـت را بـه کمـک امـوری چون شـخصیت های 
مـاوراء الطبیعـه  شـرح می دادنـد. شـخصیت هایی کـه همراه 
خود خشـک سـالی، سـیل و آفت می آوردند، مسـوول مرگ 
بودنـد و بـدکاران را می بخشـیدند یـا مجـازات می کردنـد. 
ایـن اندیشـه ها به صـورت شـخصیت هایی نامرئـی درآمدند 
کـه جـز آنهـا توضیـح قابـل درک دیگـری بـرای پدیده های 
طبیعـی وجـود نداشـت. اکنـون کـه احتمـاالً مـا طبیعـت را 
بهتـر از امـور انتزاعـی درک می کنیـم، خود طبیعـت می تواند 
را  انتزاعـی  و  غریـب  و  عجیـب  شـخصیت  آن  جایـگاه 
بگیـرد. فهـم ایـن موضوع کـه الزم نیسـت برای سـوال های 
بـزرگ دنبـال پاسـخ باشـیم، مکاشـفه یی بـزرگ اسـت. مـن 
بـه  نشـده،  کشـف  کهکشـان های  و  سـتاره گان  نـور  زیـر 
پشـت، روی زمیـن دراز می کشـم و می گـذارم شـکوه آنهـا 
بی رحمانـه وجـود مـرا غـرق کند. وسـعت درندشـت گیتی 
را، ناپایـداری آن را و حقیقـت آن را بـا هـم می آمیـزم. بـی 
نهایـت دور می شـوم و بی نهایـت کوچـک، تـا جایـی کـه 
بتوانـم حقیقـت فوتون هـای بـدون جـرم را درک کنـم و نیز 
حقیقـت بوزون هـای پیمانه یـی -کـه در دماهـای خیلـی باال 
بـی جرم می شـوند. مـن دربـارۀ ماهیـت نیروهـای بنیادی و 
تقـارن ذرات سـکوت کـردم، درحالی کـه آنهـا مهربانانه مرا 
در آغـوش کشـیده اند، همچـون آوازهای گریگـوری که در 
آنهـا معنـای واژه هـا چنـدان اهمیتی نـدارد، بلکه ایـن تکرار 
خلسـه آور آنهاسـت کـه بـه یادماندنی اسـت. راز، شـگفتی 
آفریـن اسـت و شـگفتی، آمیخته اسـت بـه شـکوه و هیبت. 
مـن رازهـای کیهـان و کوانتـوم را لمس کـرده ام؛ همین گونه 
نیـز در آنچـه قدیسـین و روشـن بینـان امـر قدسـی نامیـده 
انـد، شـریک شـده ام و اکنـون قلـب مـن -اگرنـه بـا تـک 
تـک واژه هـا- دسـت کم بـا روح جـاری در نخسـتین فصل 
کتـاب تائوتـه چینگ )اثـر الئوتسـه در دو هزارو 6۰۰ سـال 

پیـش( می تپـد.
آسـمان و زمیـن نیـز از چیـزی بی نـام زاده شـدند، امـا پـس 
از آن، نام هـا بودنـد کـه مـادر دیگـر چیزهـا شـدند. مـا در 
اندیشـه نامیـدن اشـیا مانده ایـم و نمی دانیـم کـه اینهـا همـه 

سـایه های جسـمی لطیـف انـد.
نام هـا  از  فراتـر  کـه  یافـت  آن دسـت  بـه  می تـوان  وقتـی 

بنگریـم.
ایـن دو چشـمه، از یک آب خورنـد، رازآلود و ژرف: چه آن 

بی نـام و چـه این همـه نام ها.
و در ژرف تریـن و رازآلودتریـن اعماق آن، دروازه یی اسـت 

راسـتین. به حقیقت 

مترجم: عرفان خسروی
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جصـاص بـه ایـن نظر اسـت که حدیـث عطیـۀ القرضی 
شایسـتگی آن را نـدارد کـه شـریعت توسـط آن اثبـات 
شـود، زیـرا » َعِطیَّـُۀ« مجهـول اسـت و شـناخته شـده 
نیسـت، مگـر فقـط در همیـن حدیـث، بـه ویـژه اینکـه 
حدیـث بـر آیـه و حدیثی که بلـوغ را نفـی می  کند، مگر 
بـه احتـالم  اعتراض دارد. از سـوی دیگر ایـن حدیث با 
الفـاظ مختلـف آمده اسـت، در برخـی از احادیـث آمده 
ُه أََمَر بَِقتْـِل َمْن َجـَرْت َعَلیْهِ الَْمَواِسـُي « و  اسـت کـه » أَنَـّ
در برخـی دیگـر آمـده اسـت که : » مـن اخضـر أزره « ، 
َم بُُلوِغهِ َواَل  »ومعلـوم أن اَل یَبُْلـُغ َهِذهِ الَْحـاَل إالَّ َوَقْد تََقـدَّ
یَُکـوُن َقـْد َجـَرْت َعَلیْـهِ الَْمَواِسـُي إال وهو رجـل کبیر«، 
از ایـن رو قـرار دادن  اإلنبـات َوَجـْرَي الَْمَواِسـِي َعَلیْـِه 
کنایـه از بلـوغ قـدر اسـت کـه مـا در بلـوغ سـنی ذکـر 
کردیم، و آن عبارت از 1۸ سـالگی و بیشـتر از آن اسـت 

)الجصـاص، أحـکام القـرآن(،14۰5 هــ: 5/ 194 (. 
روایتـی ُعْقبَـَۀ بْـِن َعامِـٍر َوأَبِـي بَْصـَرَۀ الْغَِفـارِيِّ ایـن نیز 
داللـت بـر ایـن ندارد کـه آن هـا إنبـات را بلوغ دانسـته 
باشـند، زیـرا تقسـیم غنیمـت بـرای صبیـان بـر وجـه 
بخششـی  جایز اسـت )الجصاص، أحکام القـرآن،14۰5 

هــ: 5/ 194(.
و  قـد  طـول  اسـاس  بـه  بلـوغ  دیـدگاه   )۳/1/۳/۳/1/۳
مفاصـل: از گروهـی از سـلف طـول انسـان بـرای بلـوغ 
معتبر انگاشـته شـده اسـت، امـا هیچ یـک از فقهاء چنین 
رأی نداشـته انـد. محمـد ابـن سـیرین از حضـرت انس 
روایـت کرده اسـت: »أَتَی أَبُو بَْکـٍر بُِغاَلمٍ َقْد َسـَرَق َفَأَمَرُه 
َفُشـبَِر َفنََقـَص أُنُْمَلـًۀ َفَخلَّـی َعنْـُه «؛ جوانـی نـزد ابوبکر 
صدیـق آورده شـد، کـه دزدی کـرده بـود، فرمـان داد قد 
او انـدازه شـود، او بـه وسـیله ِشـبْر یا بلسـت )وجب که 
فاصله ی میان انگشـت ابهام و گوشـه ی طرف انگشـت 
کوچـک »خنصر« در حالیکه کشـیده شـده باشـد( اندازه 
شـد، یـک أُنُْمَلـۀ )سـر انگشـت، گفتـه مـی شـود کـه 
نزدیکتریـن مفصل انگشـت به ناخن اسـت( کوتـاه آمد. 

ابوبکـر رهایـش کرد. 
قتـاده از خـالس از علـی روایت کرده اسـت کـه فرمود: 
» إَذا بََلـَغ الُْغـاَلُم َخْمَسـَۀ أَْشـبَارٍ َفَقْد َوَقَعْت َعَلیْـهِ الُْحُدوُد 
َویُْقتَـصُّ لَـُه َویُْقتَـصُّ مِنْـُه َوإَِذا اْسـتََعانَُه رِْجـٌل بَِغیْـِر إْذِن 
أَْهلِـهِ لَـْم یَبُْلـْغ َخْمَسـَۀ أَْشـبَارٍ َفُهـَو َضامِـٌن«؛ هنگامی که 
جـوان به پنج شـبر برسـد، حـدود بر او جاری می شـود 
و قصـاص مـی گـردد، اگـر مـردی از او بـدون اجـازه 
خانـواده اش، در قتـل کمک گرفته باشـد، و به پنج شـبر 

نرسـیده باشـد، او ضامن اسـت.
ابْـُن ُجَریْـٍج از ابْـِن أَبِـي ُمَلیَْکـَۀ  روایـت کرده اسـت که 
بَیْـِر أَتَـی بَِوِصیـٍف لُِعَمـَر بْـِن أَبِـي َربِیَعَۀ َقْد  :»  أَنَّ ابْـنَ الزُّ
َسـَرَق َفَقَطَعـُه ثُمَّ َحَدَث أَنَّ ُعَمـَر َکتََب إلَیْهِ فِـي ُغاَلمٍ مِْن 
أَْهـِل الْعِـَراِق َفَکتَـَب إلَیْهِ أَْن اْشـبِْرُه َفَشـبََرُه َفنََقـَص أُنُْمَلًۀ 
َي نَُمیَْلـُۀ«؛  وصیفـی )غالم بچه یا پیشـخدمت خرد  َفُسـمِّ
سـال کـه بـه سـن رشـد نرسـیده باشـد( از آن عمـر بن 
ابـی ربیعـه نزد ابـن زبیر آورده شـد که دزدی کـرده بود، 
او دسـتش را قطـع کرد، سـپس روشـن شـد کـه عمر در 
مـورد غالمـی از مردم عـراق نوشـت او را انـدازه گیری 
کنیـد، انـدازه گیـری کردنـد، به اندازه یک سـر انگشـت 

کوتـاه آمـد، او را نمیله نـام گزاردند. 
ابوبکـر جصـاص به این نظر اسـت کـه این أقاویل شـاذ 
با اسـانید ضعیف اسـت کـه بسـیار بعید می  نمایـد که از 
گفتارهـای سـلف باشـد، زیـرا طـول و قصـر داللـت بر 
بلـوغ ندارنـد، و آن را نیـز نفـی نمی  کننـد، زیـرا گاهـی 
شـخص کوتـاه می  باشـد، امـا 2۰ سـال سـن می  داشـته 
باشـد، و گاهـی طویـل می  باشـد و هنـوز بـه 15 سـال 
أحـکام  )الجصـاص،  اسـت  نشـده  احتـالم  و  نرسـیده 

القـرآن،14۰5 هــ: 5/ 194 ( .
4/1/۳/۳/1/۳( کلفـت شـدن صدا و شـگافته شـدن پرده 
بینـی: یـک بـار از امـام مالـک نقل اسـت کـه او عالمت 
بلـوغ را غلیـظ شـدن صـدا و شـگافته شـدن پـرده بینی 
)أَْرنَبَـۀ( دانسـته اسـت )القرطبي، الجامع ألحـکام القرآن، 

.)۳5 1۳۸4هـ:5/ 
5/1/۳/۳/1/۳( بلـوغ عادت ماهوار زنانه و آبسـتن شـدن: 
حیض و آبسـتن شـدن، اختصاص بـه زنـان دارد، علماء 
اتفـاق دارنـد که این دو بلـوغ اند، و فرائـض و احکام به 
وسـیله ایـن هـا بر شـخص واجـب می  شـود ) القرطبي،  
البیهقـی،  ۳4؛  1۳۸4هــ:5/  القـرآن،  ألحـکام  الجامـع 
الجصـاص،  ؛  للشـافعی، 1414: 1/ ۸6  القـرآن  أحـکام 
أحـکام القـرآن،14۰5 هــ: 5/ 194؛ ابـن قدامـۀ، المغنـی، 

.  )  ۳46/1۳۸۸:4
علمـاء در مـورد حدیـث  حضـرت رسـول اهلل اسـتدالل 
 » بِِخَمـارٍ  إالَّ  َحائِـضٍ  َۀ  َصـالَ اهللَّ  یَْقبَـُل  »اَل  می  کننـد: 
)أبـوداود، سـنن أبـي داود، 14۳۰: 47۸/1 (؛ نماز زن بالغ 

قبـول نمـی شـود، مگـر اینکـه حجاب داشـته باشـد.
در مـورد حمـل بـه این نظر انـد که خدای متعـال عادت 
را بـه این گذاشـته اسـت کـه فرزند بدون یک جا شـدن 
آب مـرد و زن آفریـده نشـود، بنابـر این، فرمـود: »َفْلیَنُْظِر 
اإلِنَْسـاُن مِـمَّ ُخلِـَق، ُخلَِق مِـْن َماءٍ َدافِـٍق، یَْخُرُج مِـْن بَیِْن 
ْلـبِ َوالتََّرائِـبِ )الطـارق: 5 - 7(؛ انسـان بایـد بنگـرد  الصُّ
کـه از چـه چیـز آفریده شـده اسـت! از یـک آب جهنده 
آفریـده شـده اسـت، آبـی کـه از میـان پشـت و سـینه ها 

می شـود! خارج 
همچنـان حضـرت پیامبـر خـدا، در احادیـث خبـر داده 

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

اسـت کـه هنگامـی کـه زن حامله شـد، حکـم بر بلوغ اوسـت 
)ابـن قدامـۀ، المغنـی، ۳46/1۳۸۸:4 ( .

شـیعه جعفریـه نیـز حیـض و آبسـتن شـدن را عالمـت بـدون 
اختـالف بـرای زنـان می  داننـد. محقـق کرکـی می-نویسـد: » 
حیـض و حمـل دو دلیـل بـر ایـن انـد، کـه بلـوغ عبـور شـده 
اسـت« )المحقـق الکرکـی، جامـع المقاصـد، 14۰۸: 5 / 1۸۳(.

2/۳/۳/1/۳(  دیدگاه بلوغ زمانی یا سنی:
علمـاء در مـورد اینکه کسـی به پانزده سـالگی رسـیده باشـد و 
هنـوز احتـالم را تجربه نکرده باشـد، بـه عنوان اسـتثنا، به چند 

دیدگاه اختـالف دارند.  
1/2/۳/۳/1/۳(   دیـدگاه اول اثبـات بلـوغ بـه سـن خـاص: این 
گـروه بـا سـن بلـوغ را اثبات مـی کننـد، و در مورد تعداد سـن 

اختـالف دارند.
الـف. اثبـات بلـوغ بـا پانـزده سـالگی بـرای مـردان و زنـان:  
اوزاعـی، شـافعی، ابن حنبل، ابـن وهب، أصبـغ، عبدالملک بن 
ماجشـون، عمـر بـن عبدالعزیـز، جماعتـی از اهل مدینـه و ابن 
عربـی المالکـی بـه ایـن دیـدگاه اند که برای کسـی کـه احتالم 
را تجربـه نکـرده باشـد، پانـزده سـالگی بلوغ اوسـت. حدود و 
فرائـض در نـزد آنـان به کسـی کـه به این سـن برسـد، واجب 

است.
أصبـغ بـن فـرج می  گویـد کـه حـد بلـوغ کـه بـا آن فرائض و 
حـدود الزم می  شـود، پانـزده سـالگی اسـت و ایـن را دوسـت 
دارم و نـزد مـن نظـر برتـر اسـت، زیـرا ایـن حـدی اسـت که 
در آن در جهـاد سـهم گرفته می شـود و برای کسـی اسـت که 
بـه قتـال حاضـر می  شـود )القرطبـي،  الجامـع ألحـکام القرآن، 

1۳۸4هــ:5/ ۳4 - ۳6(.
از حنفیـه ابویوسـف و محمـد در مـورد غـالم و جاریـه )پسـر 
و دختـر( بـه ایـن دیـدگاه اند کـه بلوغ آنها 15 سـالگی اسـت.
اسـتدالل ایـن گـروه به حدیـث ابن عمر اسـت که : » َعـِن ابِْن 
َم یَْوَم أُُحٍد  ُعَمـَر، َقـاَل: »َعَرَضنِي َرُسـوُل اهللِ َصلَّی اهللُ َعَلیْهِ َوَسـلَّ
فِـي الْقِتَـاِل، َوأَنَا ابْـُن أَْربََع َعْشـَرَۀ َسـنًَۀ، َفَلْم یُِجْزنِـي، َوَعَرَضنِي 
َفَأَجاَزنِـي،«  َسـنًَۀ،  َعْشـَرَۀ  َخْمـَس  ابْـُن  َوأَنَـا  الَْخنْـَدِق،  یَـْوَم 
)النیسـابوری، صحیح مسـلم، بیتا، 1۳/ 149۰ (؛ از حضرت ابن 
عمـر روایـت اسـت که گفت: »خـود را در روز احـد برای قتال 
بـرای پیامبـر عرضه کردم، و من آنگاه چهارده سـال داشـتم، اما 
او برایـم اجـازه نـداد، و در روز خنـدق خـودم را عرضه کردم، 

آنـگاه پانزده سـال داشـتم، او برایم اجـازه داد.«
نافـع می  گویـد کـه در روزگار خالفـت عمـر بـن عبدالعزیـر 
نـزد او رفتـم و بـرای او حدیـث را روایـت کـردم، او گفـت: 
»ایـن حـد بین صغیـر و کبیر اسـت« و به کارمندانش نوشـت : 
»بـرای کسـی که پانزده سـاله باشـد، حقـوق بنویسـید، و برای 
کسـی کـه پایانتر از آن باشـد، او را در شـمار عیال قـرار دهید« 

)النیسـابوری، صحیـح مسـلم، بیتـا، 1۳/ 149۰ (.
ابـن عربـی بـه این نظر اسـت کـه اگر حدیـث ابن عمـر دلیلی 
بـرای سـن نباشـد، پس هر عـددی که از سـن  ها ذکـر می  کنند، 
فقـط یک دعوا اسـت، و سـنی که رسـول اهلل آن را اجـازه داده 
اسـت، شایسـته  تر از سـنی اسـت کـه او آن را معتبـر ندانسـته 

اسـت، و در شـریعت دلیلی برای آن نیسـت.
قرطبـی مالکـی می  گویـد کـه ابـن عربـی ایـن سـخن را در 
اینجـا می  زنـد، امـا در سـوره انفـال عکـس آن را می  گویـد، در 

آنجـا بـه حدیـث ابـن عمـر اسـتدالل نمی  کنـد، و آن را تأویل 
می  کنـد، چنانچـه علمـای مـا آن را تأویل کرده انـد، و موجب 
آن توانایـی را بـرای حضـور در قتـال فرض می  گیـرد، و برای 
او سـهم قـرار داده می  شـود، در حالیکـه پانزده سـاله اسـت، و 
کسـی کـه طاقـت ندارد،  در شـمار عیال قـرار داده می  شـود، و 
بـرای او سـهمی قـرار نمی  گیرد. این چیزی اسـت کـه عمر بن 
عبدالعزیـز آن را فهـم کـرده اسـت )القرطبـي،  الجامع ألحکام 
القـرآن، 1۳۸4هــ:5/ ۳4 - ۳6؛ ابـن عربـی المالکـی، احـکام 
القـرآن: 411/2؛ )البیهقـی، أحـکام القرآن للشـافعی، 1414: 1/ 

.) ۸6
ب. دیدگاه اثبات بلوغ با 1۸ سـالگی در پسـر و 17 سـالگی در 
دختـر:  امـام ابوحنیفـه بـه ایـن عقیده اسـت که پسـر بالغ نمی 
شـود مگـر اینکه 1۸ سـالگی را کامـل کرده باشـد،  و دختر 17 

سـالگی را تکمیل کرده باشـد.
مالـک و ابوحنیفـه و دیگـران بـه ایـن عقیـده اند که کسـی که 
احتـالم نشـده باشـد، بـر او حـد جـاری نمی شـود، تـا وقتی 
کـه بـه حـدی نرسـیده باشـد،  که کسـی به آن نرسـیده باشـد، 
مگـر این که احتالم شـده باشـد، ایـن عبارت از هفده سـالگی 
اسـت، در ایـن صـورت اسـت کـه حد بـر او جاری می  شـود. 
از ابـو حنیفـه روایـت دیگر نزده سـالگی اسـت، و مشـهور تر 
اسـت، در مـورد دختـر گفتـه شـده اسـت کـه بلـوغ او هفـده 
سـالگی اسـت. اللؤلـؤي از ابوحنیفـه هجده سـالگی را روایت 
کـرده اسـت )القرطبـي،  الجامـع ألحـکام القـرآن، 1۳۸4هـ:5/ 

.)۳6 - ۳4
ج. اثبـات بلـوغ 15 سـالگی کامـل برای مـرد و نه سـال کامل 
بـرای زن : شـیعیان بـر ایـن نظـر اند کـه در مورد اثبـات بلوغ 
بـه وسـیله سـن، میـان علمـاء اختـالف اسـت و روایـات نیـز 
مختلـف اسـت. مشـهور میـان علمـای شـیعه جعفـری اسـن 
اسـت کـه هـرگاه مـرد پانزده سـالگی را کامـل کـرد، و مرد نه 

سـالگی را کامـل کـرد،  بالـغ شـده اند.
دلیـل بـر آن اصـل و اسـتصحاب و چیزی اسـت کـه از کتاب 
و سـنت گذشـت کـه بلوغ نیسـت، مگر بـا احتـالم و إنبات و 
آنچـه کـه از آن باقـی بمانـد، زیـر این ادلـه اسـت، و بخری از 
روایـات ماننـد ضعیفـه حمـران آن را تأئیـد می  کنـد: »سـألت 
أبـا جعفـر علیـه السـالم ، قلـت لـه : متـی یجـب علـی الغالم 
أن یؤخـذ بالحـدود التامـۀ ویقـام علیـه ویؤخـذ بهـا ؟ فقـال : 
إذا خـرج عنـه الیتـم وأدرک ، قلـت : فلذلـک حد یعـرف به ؟ 

فقـال : إذا احتلـم أو بلـغ خمس عشـرۀ سـنۀ أو أشـعر أو أنبت قبله 
أقیمـت علیـه الحـدود التامۀ وأخذ بهـا وأخذت له ، قلـت : فالجاریۀ 
متـی تجـب علیهـا الحـدود التامـۀ وأخذت بهـا  وأخذت لهـا ؟ قال 
: إن الجاریـۀ لیسـت مثـل الغـالم إن الجاریۀ إذا تزوجـت ودخل بها 
ولها تسـع سـنین ذهب عنهـا الیتم ودفـع إلیها مالها وجـاز أمرها في 
الشـراء والبیـع وأقیمـت علیهـا الحـدود التامۀ وأخـذ لها وبهـا قال : 
والغـالم ال یجـوز أمـره في الشـراء والبیـع وال یخرج مـن الیتم حتی 
یبلـغ خمـس عشـرۀ سـنۀ أو یحتلـم أو یشـعر أو ینبت قبـل ذلک«؛ 
از أبـا جعفـر علیه السـالم پرسـیدم کـه چی وقـت، بر پسـر حدود، 
حـق و تکلیـف واجـب مـی شـود؟ فرمـود: هنگامـی کـه از یتیمی 
خـارج شـود و بـه إدراک برسـد. گفتـم: آیـا سـنجیداری دارد که از 
روی آن بشناسـیم؟ فرمـود: هنگامـی کـه محتلـم شـود یا بـه پانزده 
سـالگی برسـد، یا در پیشـر روی عانه اش موی خشـن بروید، آنگاه 
اسـت کـه حـدود کامـل بـر او اجرا مـی شـود، و تکلیـف و حق بر 
او جـاری مـی شـود. گفتـم: بـرای دختر چی وقـت، حـدود تامه و 
حـق و تکلیـف واجـب می شـود؟ فرمود: مانند پسـر نیسـت، دختر 
هنگامی که ازدواج کرد و همبسـتر شـد و دارای نه سـال بود، یتیمی 
از او دفـع مـی شـود، و مـال او بـه او داده مـی شـود، و حـق خرید 
و فـروش را می  داشـته باشـد، حـدود بـر او اجـراء و دارای حـق و 
تکلیـف می باشـد. به پسـر اجـازه خرید و فـروش داده نمی شـود، 
و از یتیمـی خـارج نمی شـود، مگر اینکـه پانزده سـالگی را کامل یا 
احتالم را تجربه کرده و یا إنبات شـده باشـد، قبل از پانزده سـالگی  

)المحقـق الکرکـی، جامـع المقاصـد، 14۰۸: 5 / 1۸۳ - 19۰(.
محقـق کرکـی در ادامـه پـس از آوردن احادیـث  می  نویسـد: »کـه 
بالجملـه مـن خبـر صحیحـی را ندیدم کـه در آن داللـت صحیح بر 
پانـزده سـالگی باشـد، چـی رسـد بـه اکمـال آن. آری اخبار فـراوان 
بـرای نـه سـالگی دختـر پیدا می-شـود، بـا این خبـر کـه داللت بر 
عـدم جـواز دخـول قبـل از آن دارد ، و جـواز بعـد از آن، همـراه بـا 
عـدم معـارض صحیح صریـح. در اکمال 15 سـالگی اجمـاع وجود 
نـدارد، بـه نظـر برخـی شـروع پانـزده سـالگی کافـی اسـت. برخی 
دیـدگاه هـا بر اثبـات بلوغ در 1۳ سـالگی نیز ثابت اسـت« )المحقق 
الکرکـی، جامـع المقاصـد، 14۰۸: 5 / 1۸۳ - 19۰(. شـهید اول در 
مـورد بلـوغ زن در 9 سـالگی اجـاع را نقـل می کند )الشـهید األول، 

الدمشـقیۀ،1411: 51(.  اللمعۀ 

دکتور هجرت اهلل جبرئیلی

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

چاپ: مطبعه امام

اتحادیـۀ  رییـس  حیـدری،  جوانشـیر 
از  یکـی  و  افغانسـتان  سـینماگران 
صبـح  کشـور  سـینمای  پیش کسـوتان 
دیـروز به دلیل بیماری قلبی درگذشـت.
وزارت  سرپرسـت  صافـی،  حسـینه 
در  افغانسـتان  فرهنـگ  و  اطالعـات 
صفحـۀ رسـمی فیسـبوک خـود نوشـته 
کـه جوانشـیر حیـدری در کنار ریاسـت 
اتحادیۀ سـینماگران افغانستان، عضویت 
بین المللـی  انجمـن  رهبـری  شـورای 

عضویـت  و  تاجیکسـتان  در  )پیونـد( 
انجمـن دوسـتی افغانسـتان - چیـن را 

هـم داشـت.
چنـداول  1952در  سـال  در  حیـدری 
لطیـف  گفتـۀ  بـه  شـد.  متولـد  کابـل 
احمدی، رییس پیشـین افغـان فیلم او از 
جوانشـیران چنـداول کابل بـود، در آنجا 
بدنیـا آمـد و تـا آخـر عمـر در چنداول 

کـرد. زنده گـی 
مرحـوم حیـدری در لیسـه عالـی حبیبیه 

کابـل درس خوانـد و بعـد کارشناسـی 
از  زمین شناسـی  رشـتۀ  در  را  خـود 

دانشـگاه کابـل گرفـت.
براسـاس گزارش هـا آقـای حیـدری از 
صنف هفتـم مکتب عالقه منـد بازیگری 
بـود، نمایش نامـه می نوشـت و در دوره 
دانشـگاه یکـی از اعضـای فعـال کمیتـۀ 
فرهنگی دانشـگاه کابل بود. در بسـیاری 
از نمایش نامه هـا نیـز نقـش اول را اجـرا 

می کـرد.
آقـای  کـه  می گویـد  احمـدی  لطیـف 
بـود،  دانشـجو  کـه  زمانـی  حیـدری 
اولیـن فیلمـی را کـه تهیـه کننده گی اش 
را بـه عهـده گرفـت، فیلـم »مجمسـه ها 
از  بعـد  او،  گفتـۀ  بـه  بـود.  می خنـدد« 
ایـن آقـای حیـدری وارد سـینما شـد، 
فیلم نامـه می نوشـت، بازیگـری می کـرد 

و تهیـه کننـده بـود.
از  یکـی  احمـدی می گویـد کـه  آقـای 
فیلم هـای قشـنگ آقـای حیـدری فیلـم 
حکومـت  زمـان  در  کـه  بـود  »بابـا« 

شـد. سـاخته  نجیـب اهلل 
در  سـال ها  افغانسـتان  سـینماگر  ایـن 
تلویزیـون ملـی افغانسـتان نیـز کار کرد.
او در دو دهـه گذشـته ریاسـت اتحادیۀ 
عهـده  بـه  را  افغانسـتان  سـینماگران 
بـا  می گویـد  احمـدی  آقـای  داشـت. 
توجـه بـه اینکـه دولـت یـک »حبـه و 
دینـار« بـه ایـن اتحادیـه کمـک نکـرد، 
ولـی او توانسـت ایـن اتحادیه را سـرپا 

نگـه دارد.
آقـای احمـدی می گویـد کـه او از فقـر 
سـینماگران و عـدم حمایـت دولـت از 

سـینما شـکایت داشـت.
رییـس پیشـین افغـان فیلـم درگذشـت 
سـینمای  بـرای  را  حیـدری  آقـای 
افغانسـتان یـک ضایعه می دانـد و گفت 
که حضور 45 سـاله او در عرصه سـینما 

غنیمـت بـزرگ بـود.
سـینماگران  دیگـر  از  پاییـز  همایـون 
در  حیـدری  آقـای  دربـارۀ  افغانسـتان 
صفحـۀ فیسـبوک خود نوشـته کـه او در 
سـاختن سـینمای افغانسـتان، باالخـص 
در دهه شـصت هجری، نقـش ارزنده و 
بزرگی دارد. تاریخ سـینمای افغانسـتان، 
گرفتـن  پـا  در  را  ایشـان  تالش هـای 
سـینمای کشـور فراموش نخواهـد کرد.
از  زیـادی  شـمار  حیـدری  جوانشـیر 
فیلم هـای تلویزیونـی را کارگردانی و در 
می شـوند،  بیـدار  »دهکده هـا  فیلم هـای 
المـاس  حادثـه،  سـرباز،  صبـور  گنـاه، 
سـیاه، رویـا و سـربند« نقش بـازی کرده 

. ست ا
او کارگردانـی فیلم هـای »بابـا، کجراه، و 
المـاس شـرق)درباره احمـد ظاهـر(« را 

در کارنامـه دارد.
مهاجـر  سـال  سـیزده  حیـدری  آقـای 
بـود، بعـد از برگشـت بـه وطـن فیلـم 
»جادوگـر سـبز« نوشـته جـالل نورانی، 
فیلـم »آخریـن شـب« و »آخرین شـعر« 

را تهیـه و کارگردانـی کـرد.
بـه گفتۀ دوسـتانش او در آخـر عمر تنها 
فرزنـدان  می کـرد.  زنده گـی  کابـل  در 
و خانـواده اش در خـارج از افغانسـتان 

بودند.

جوانشیر حیدری درگذشت
دکتر ژاله آموزگار

خویشکـاری فـردوسی

مـن بـه فردگرایـی در تحلیـل یـک اثـر عقیده یـی نـدارم، 
بنابرایـن آنچـه در مـورد شـاهنامه بـرای مـن اهمیـت دارد، 
اندیشـه های فردوسـی سـاز اسـت. البتـه فردوسـی نهایـت 
منـت را بـر سـر مـا دارد و من در ایـن اصاًل شـکی ندارم و 

فکـر نکنیـد کـه ذره یـی قصـد کاهـش مقـام او را دارم.
در مورد آنچه برای سـرودن شـاهنامه در دسـترس فردوسی 
اسـت، بحث هـای زیـادی مطـرح شـده. در موردش بسـیار 
نوشـته اند. بعضی هـا معتقد به تأثیر روایت های شـفاهی هم 
هسـتند. آقـای دکتـر خالقی مخالـف این موضوع هسـتند و 
عقیـده دارند همه از روی شـاهنامه ابومنصوری بوده اسـت. 
می دانیـم خدای نامه یـی کـه به شـاهنامه ابومنصـوری تبدیل 
شـده، دو روایـت دارد؛ یکـی روایت هـای موبـدی اسـت و 
دیگـری روایت هایـی که مسـایل دینـی در آنها کمتر اسـت. 
اینهـا حاصـل فرهنـگ آن دوره انـد و نمی توانیـم بگوییـم 
مـال یـک نفـر اسـت. عقیدۀ مـن بر این اسـت کـه فقط این 
منابـع هـم نیسـتند و احتماالً فردوسـی منابـع مختلفی را در 
دسـترس داشـته و از ایـن سـعه صـدر هـم برخـوردار بوده 
اسـت کـه بـه همه چیـز نگاه کنـد و بـه عنوان یـک حکیم، 
همـه روایت هـا را ببینـد. شـخصیت برجسـته یی کـه همـه 
مـا بـه او مدیونیـم. مـن یکـی، دو مقالـه در مورد فردوسـی 
نوشـتم. یکـی از آنهـا »خویشـکاری فردوسـی« نـام دارد. 
براسـاس آنچـه از اسـطوره های پیـش از اسـالم شـناخته ام 
و روی شـان کار کـرده ام، بـه مـن می گویـد کـه فردوسـی 
بـه قهرمان هـای پیـش از دورۀ خـود چرخشـی داده. ایـن 
چرخـش را فردوسـی بـه آن قهرمان هـا داده یـا فرهنـگ آن 
زمـان؟ بـه نمونه هـای کوچکـی در اینجـا اشـاره می کنـم. 
مثـاًل ما در اسـطوره های باسـتانی مـان proto type )پیش 
نمونـه( انسـان را داریـم. مثـاًل کیومـرث یکـی از ایـن پیش 
نمونه هـای انسـانی اسـت کـه خیلـی هـم جالـب اسـت و 
می توانـد موضـوع بحـث مسـتقلی باشـد. بعـد از آن مشـی 
و مشـیانه را داریـم کـه نمونه آدم و حوا هسـتند. فردوسـی 
یـا آن فرهنـگ فردوسـی سـاز، اصـاًل وارد مقولـه انسـان 
نخسـتین نمی شـود و یـک دفعـه شـروع می کنـد کـه وقتی 
آفتـاب وارد بـرج حمـل شـد، کیومـرث کدخدا شـد. دیگر 
کاری نـدارد کـه کدخـدای کجـا. ایـن در حقیقـت برگردان 
شخصیت هاسـت بـرای اینکـه مطابـق خواسـت جامعه روز 
دربیایند. ما در هیچ قسـمت از شـاهنامه اسـمی از مشـی و 
مشـیانه نمی بینیـم. در حالـی کـه مثـاًل در تاریخ هـای دیگـر 
مثـل تاریـخ بلعمـی، مسـعودی و... می بینیم، ولی فردوسـی 
داسـتانش را طـوری روایـت می کنـد کـه نـه برخـوردی بـا 
باورهـای اسـالمی دوران داشـته باشـد و نـه از راه خـودش 
منحـرف شـود. ایـن هنـر و خویشـکاری فردوسـی اسـت. 
اینهاسـت کـه از فردوسـی، فردوسـی می سـازد. چرخـش 
قهرمانـان در شـاهنامه موضـوع مهمی اسـت که حـوادث را 
هـر چـه بیشـتر قابل لمـس می کند. مثـاًل اگر کیـکاووس به 
آسـمان مـی رود، در اسـطوره می توانیـم بگوییـم دیوها او را 
فریـب دادنـد و او به آسـمان پـرواز کرد و به مرز روشـنایی 
و تاریکـی رسـید و... ولـی او ایـن را مـی آورد و بـه یـک 
حالت ملموسـی می رسـاند. مثـل پروراندن عقـاب که برای 

هـر کس قابـل لمس اسـت.

دوه هغـه اختـايف مسـایل چـې د سـولې په پروسـه کې 

يـې حتـی په افغانسـتان کـې دننـه هم پـه اړه یـوه واحده 

اجـاع نه شـته او پـه لویـه کچـه غربګونونه یـې راپارويل 

دي.

افغـان حکومـت پـه اوربنـد ټینـګار کـوي، طالبانو ویيل 

تاوتریخوالـی بـه راکـم کـړي، خـو د اجرائیـه ریاسـت 

پـه ګـډون یـو شـمېر افغـان سیاسـیون بیـا د اوس لپـاره 

حداقـل د تاوتریخـوايل د کمـوايل غوښـتونکي دي.

خـو د سـولې په چـارو کـې د دولـت وزارت وايي چې د 

سـولې پـه اړه ميل اجاع شـته، خـو د مېکانیزم پـه اړه یې 

اختافـات موجود دي.

تـه  راډيـو  ازادي  انـوري  ناجیـې  ویانـدې  د دې وزارت 

وویـل: »د سـولې پـه برخه کې مـيل اجاع موجـوده ده، 

حتـی پـه سـیمه او نـړۍ کې ټـول اړخونـه سـوله غواړي 

او پـه افغانسـتان کـې د سـولې غوښـتونکي دي، خـو دا 

چـې مېکانیزم يـې کـوم ډول وي پـه دې بانـدې هـم موږ 

کار کـوو چـې ټـول هغـه اړخونه چـې په دې پروسـه کې 

ښـکېل دي د هغـوی نظریـات واخلـو او د دوی اجـاع 

پـرې رامنځتـه کـړو ترڅـو دا یـوه بریالۍ پروسـه وي.«

د مـيل وحـدت حکومـت اجرائیـه ریاسـت ویـيل، کـه 

طالبـان د تاوتریخـوايل لـه کمولـو رسه توافـق وکـړي دا 

بین االفغـاين خـربو تـه زمینـه برابرولـی يش، خو پـه وینا 

یـې بایـد د تاوتریخوايل د کمولو معیارونه مشـخص يش 

څـو خلکـو ته زیـان وانـه وړي.

تـر دې مخکـې د ولسـمرش محمـد ارشف غنـي ویانـد 

صدیـق صدیقـي ویـيل وو چـې د سـولې ټینګښـت پـه 

افغانسـتان کـې د جګـړې د پای ته رسـېدو پـه معنی دی 

او د سـولې د خـربو لپـاره اسـايس طرحـه هـم د اوربنـد 

ټینګښـت دی.

د  چـې  کـړی  ټینـګار  همدارنګـه  ویانـد  ولسـمرش  د 

نه  لـري. اړخ  عمـيل  کمـول  تاوتریخـوايل 

پـه ورتـه وخت کـې د افغانسـتان د مـيل امنیـت پخوانی 

سـاکار محمـد حنیـف امتـر هم د سـولې پـه اړه په کور 

دننـه د اجـاع د نه موجودیـت خـربه کوي.

ښـاغيل امتـر لـه ازادي راډیو رسه پـه یوه ځانګـړې مرکه 

کـې زیاتـه کـړه: » پـه اوسـني حالت کـې د سـولې لپاره 

پـه مـيل کچـه اجـاع نه لـرو، پـه دې خاطـر چې لـه بده 

مرغـه پـر ټاکنـو او پـر هغه سـیايس خـربو چې پـر ټاکنو 

وې لـه امله يـې دلتـه اجـاع ماتـه شـوې ده او اوس يـې 

بېرتـه رغـول یو ګـران کار شـوی دی.

ښـاغلی امتـر پـه اوسـني وخـت کـې اوربنـد تر هـر څه 

مهـم بـويل او وايي چې لـه دې الرې د افغانسـتان جګړه 

پـای موندلی يش.

خـو د مخکېنـي ولسـمرش د دفرت رئیـس او د اطاعاتو او 

فرهنـګ پخوانـی وزیر عبدالکریـم خرم وايي کـه طالبان 

د تاوتریخـوايل پـه کمولـو موافـق وي بایـد پـه اوربنـد 

ټینـګار دا پروسـه تخریـب نه کړي.

نومـوړي پـر خپل ټویټر لیـکيل دي چې د لومـړي ګام په 

توګـه اړینه ده چـې د تاوتریخوايل کموالـی ومنل يش تر 

څـو روان بحران پـای ومومي.

اړه  پـه  د کمولـو  تاوتریخـوايل  او  اوربنـد  د  کابـل کـې 

بحثونـه پـه داسـې حـال کـې تـاوده شـوي چـې پـه قطر 

او  دوی  د  چـې  ویـيل  دفـرت  سـیايس  طالبانـو  د  کـې 

امریکایـي پـاوي ترمنـځ د سـولې خـربې دوام لـري.

سـهیل شـاهني تېره شـپه پـه خپـل ټویټر لیـکيل دي چې 

تېـره ورځ د طالبانـو د سـیايس دفـرت مسـؤلین د زملـي 

خلیـل زاد او پـه افغانسـتان کـې د ناټـو د قاطـع ماتـړ 

مأموریـت ځواکونـو قومانـدان سـکاټ مېلـر رسه ناسـته 

درلـوده چـې د راتلونکـو اقداماتـو پـه اړه یـې تفصیـيل 

خـربې وکـړې.

کـه څـه هـم سـهیل شـاهین د راتلونکـو اقداماتـو پـه اړه 

جزئیـات نـه دي ورکـړي، خو مخکـې له دې ویل شـوي 

چـې د دې ډلـې او امریـکا ترمنـځ د سـولې هوکړه لیـک 

وروسـتی شـوی دی او السـلیک تـه د تیـاري پـه اړه یـې 

خـربې روانـې دي.

سولې وزارت: 

د سولې په اړه ميل اجامع رامنځته شوې، خو پر مېکانیزم اختالفات شته


